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راسات حول مفهوم البحوث والدّ  تعّددتوقد فس،في علم النّ  المهّمةمن المحاور  الّشخصّية تعد 
 نظرّيةونموها ك الّشخصّيةحاولت أن تبين طبيعة  اّلتيظريات ا ساهم في تعدد النّ ،ممّ الّشخصّية

 روظه.(133-3891،879،دافيدوف) ماتالسّ  نظرّيةو ،الّشخصّيةة في اهراتيّ الظّ  ظرياتالنّ ،و فرويد
 و ةنظيم للخبرة اإلدراكيّ ذلك التّ "ها بأن   (Stanger)ر ستنج فعرفها عديدة   لذلك تعريفات   نتيجةا 
           "تحدد استجاباته الفريدة للبيئة اّلتية داخل الفرد افعيّ ة والدّ ة والنفعاليّ المعرفيّ 

(.(Stanger, 1974,13داخل يناميكي الذي يكمن نظيم الدّ ك التّ ذل"ها نّ أبجوردون ألبورت  هافعرّ كما
 و لوكفي السّ تملي على الفرد طابعه الخاص  اّلتية ة والجسميّ فسيّ م كل األجهزة النّ الفرد وينظّ 

:                             الّشخصّيةمن أقسام ربوي العديد وقد ورد في األدب التّ .(6001،61ل،مخائي) في "فكيرالتّ 
 تجةالمنالّشخصّيةو ،(Inauthentic Personality) األصيلةوغير ،Authentic))ةلياألص الّشخصّيةك

 (Productive Personality)وغيرالمنتجة (Nonproductive) ر غي الّشخصّيةومن بين أقسام
  علماء اهتمّ وقد (.6008،341فوع والقيسي،الرّ )(Exploitative)الستغاللّية الّشخصّيةالمنتجة 

 مط بين أفراد المجتمع،هذا النّ  اراهتماماا كبيراا نظراا لخطورة انتش الستغاللّية الّشخصّيةفس بالنّ 
 و ةفسيّ ة والنّ خص الذي يلجأ إلى الستحواذ على المنافع الماديّ هو الشّ "خص الستغاللي الشّ ف

ويرى (.3879،638الحنفي،) "ةسم عالقته باآلخرين بالنتهازيّ ة وتتّ بطريقة غير مناسبة أو بالقوّ 
 الّشخصّيةمن مط عن تكوين مثل هذا النّ  األسرة ومن ورائها المجتمع مسؤولة   أنّ ( Fromm)فروم

وذا أثر بالغ على شخصّية حيث يعتبر موقف الوالدين من الّطفل أساس التّنشئة عند األفراد،
كما أشارت مجمل الّدراسات إلى أّن .وتكوين ميولهم واتجاهاتهم ونظرتهم للحياة وسلوكهم،األبناء

فلم يبق سراا أّن .الوالدّيةباطاا بين اسلوب الّشخصّية وسلوكّيات الفرد وأساليب المعاملة هناك ارت
المعاملة اّلتي يتلقاها الّطفل من والديه داخل األسرة ذات عالقٍة وثيقٍة بما يمكن أن تكون عليه 

                                                   (.3889،7نادر،)شخصيته وسلوكه وقيمه وتوافقه 
س على األبناء فإذا كانت األسرة المتمثلة في الوالدين تتمّيز بالهدوء والحّب فإّن ذلك ينعك

أساليب  علماء النفس لقد قّسمو (.3887،619والّرفاعي، قطامي)سليم فيصبحون ذوي تكيفٍ 
وصحيحة تعمل على تأمين نمو الطفل في التجاه  ابّيةإلى أساليب معاملة إيج المعاملة الوالدّية
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وتعتمد هذه الساليب على توفير الحب والحترام والحنان في األسرة ،السليم ووقايته من النحراف
تعيق نموه عن التجاه الصحيح،بحيث  خاطئة أو سلبيةمعاملة  أساليبالديمقراطي،و  كالسلوب

  إّن مثل هذه.(6007،310األحمد والّسناد،) تؤدي إلى النحراف في مختلف جوانب حياته
،ولكي يواجه الّطفل هذه عند الطفل بالعجز والوحدة والغترابشعور األساليب تعمل على ال

وقد ينزع إلى الّتدمير والهدم فرديته،ّية للمجتمع متنازلا عن المشاعر فإّنه يتجه إلى المسايرة اآلل
منها اسلوب و (.3888،138كفافي،)والماسوشيي لّسلوك الّتسلطي بجانبيه الّسادوقد يتشبث با

فترة  عدّ تو .واسلوب عدم الّتساق،واسلوب الهمال،الزائدةواسلوب الحماية،واسلوب الّرفض،الّتسلط
ومن كثيرة،وموضوعات ٍ  لظروفٍ  واّلتي يتعرض فيهاالفرد بها  يمرّ  اّلتيالفترات  الشباب من أهمّ 

                                                                  .وانتشارها لديهم الستغاللّية الّشخصّية ةا الموضوعات أهميّ أكثر 
وعالقتها  الّطلبةلدى  الستغاللّية  الّشخصّية عن ضرورة البحث ةرى الباحثت على ما سبق وبناءا 

جامعة ربية والقتصاد في التّ  كّليتيالجامعيين في  الّطلبةمن  عّينةلدى  ةأساليب المعاملة الوالديّ ب
 .دمشق

                                                                                                                    :راسةمشكلة الدّ -أولا 
قف أمام عوائق تووجود ة،ة والقتصاديّ روف الجتماعيّ ه بصعوبة الظّ ذي نعيشالعصر الّ سم يتّ 

إّن هذه المتغيرات قد تعمل .ختالل منظومة القيم لدى األفرادكما يتسم با.عامأفراد المجتمع بشكٍل 
 المنتجة،و من أنماط الّشخصّية غير وهو نمطالّنمط الستغاللي، وعلى انتشار بعض األفراد ذو 

إّن .،وقد تتبّنى أساليب غير سوية للوصول إلى ماتريداآلخرينّلتي تعتمد في تحقيق أهدافها على ا
كون الستغالل سمة في المجتمع أمر في غاية الخطورة،الّنمط الستغاللي  وانتشار األفراد ذو 

وكّل  ةة والسياسيّ والقتصاديّ أغلب الّتعامالت والعالقات الجتماعّية  تطفو على سطح ومسار
معيين يعرقل تطور عند الّطلبة الجاانتشار هذا الّنمط كما أن ،(6008،3الحميري،)ةمجالت الحيا

   .به،فهؤلء الّطلبة يتم إعدادهم وتهيئتهم لخدمة مجتمعهم فيما بعد والنهوض المجتمع وتقدمه
 طفري، نمو جسمي فهي تعتبر مرحلة.ن أخطر المراحل التكوينّية للفردوتعد المرحلة الجامعّية م

 ضابط ر،ونمٍو جنسّي متدفق،ونمو ديني غي،ونمو اجتماعّي استقالليعقلي متخّصص ونمو
 الّشخصّية، مط منتؤدي إلى تكوين هذا النّ  اّلتيجوع إلى العوامل وعند الرّ .(6030،68الكنج،)

العوامل أهم  منة أساليب المعاملة الوالديّ  فس أنّ ذكره علماء النّ  من خالل ماو لحظت الباحثة 
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وهما ة،نشئة األسريّ ة األولى والمباشرة في التّ فالوالدان هما القوّ .المساعدة في تكوين هذا الّنمط
ينمو فيها الفرد من حيث الدفء واألمن  اّلتيبكافة جوانبها ن تحديد نوع البيئة عالمسؤولن 

  هذه وتحتلّ لوك،السّ  في ولهما أساليب خاصة  فض،الرّ قبل،أومن حيث القسوة أو والتّ  فسيّ النّ 
ولقد (.6001،189فاعي،الرّ ) فهمفي تكوين شخصية األبناء وأساليب تكيّ  ةا هامّ  األساليب مكانةا 

فاعل على رسم فل وانعكاس هذا التّ فاعل بين الوالدين والطّ أهمية التّ  Anastasi أوضحت أنستازي
ة وبين أنماط هناك عالقة ارتباط بين أساليب المعاملة الوالديّ  وترى أنّ فل،مالمح شخصية الطّ 

 أنّ ،حيث أشارت إلى Searsدراسة سيرز  وهذا ماتوصلت إليه(.6007،1بخاري،) في شخصيته
 والجتماعيّ  فسيّ ة توافقهم النّ ة بين األبناء والوالدين ترفع من سويّ العالقة الدافئة واإليجابيّ 

األبناء  أنّ  توصلت إلى(Bhutto) دراسة بوتو في حين نرى أنّ ،(6003،667وطفة وشهاب،)في
تجاه  ةا وحساسيّ  ةا يعانون اكتئاباا شديداا وعدائيّ شديدة، زائدةٍ  والدي وحمايةٍ  ذين تعرضوا لرفضٍ الّ 

-Bhutto, 2004,p1).             6)ذهانيةالضطرابات الجنون العظمة و يعانون من و اآلخرين،

روط تكوين شخصّية األبناء تعد أساليب المعاملة الوالدّية شرط ضروري من ش:وبناءا على ماسبق
ة من وجهة نظر الهتمام بدراسة هذه األساليب الوالديّ  لذا من المنطقي أن ينصبّ ،ايجاباا سلباا أو 

ومن خالل ما تقدم .األبناء أنفسهم ومعرفة مدى تأثيرها على تكوين أنماط شخصياتهم وصفاتها
 ماطبيعة:األسئلة الَتاليةجه نحو محاولة اإلجابة عن تتّ  بأّنها ةالحاليّ  راسةالدّ مشكلة  يمكن تحديد

ربية التّ  كّليتيمن طلبة  عّينة لدى ةوأساليب المعاملة الوالديّ  الستغاللّية الّشخصّيةبين  عالقة  ال
أساليب أكثر وما ؟ العّينةمط لدى هذه هذا النّ  ومامدى انتشاروالقتصاد في جامعة دمشق؟

 المذكورة ؟ العّينةلدى شيوعاا ة المعاملة الوالديّ 
                                                                                                                     :راسةأهمية الدّ -ثانياا 

                                                                                                  :التّاليةقاط ة بالنّ راسة الحاليّ تتجلى أهمية الدّ 
 الّشخصّية، من أنماط اا راسة تتناول نمطفهذه الدّ راسة لقياسه،ية الموضوع الذي تتصدى الدّ أهمّ -3

وهي ،الّشخصّيةبها هذه تتسم  اّلتيمات ودراسة الخصائص والسّ ،الستغاللّية الّشخصّية طوهو نم
                                                                                                                                      .فسيّ قد تثري األدب النّ  اّلتيإحدى الموضوعات الحديثة 

 حيث تعدّ ة لما لها من أهمية،راسة لتناولها متغير أساليب المعاملة الوالديّ كما ترجع أهمية الدّ -6
  باإلضافة إلى أهميتها في.الّطلبةفي تشكيل شخصية ومؤثرة ا  ةا ة هامّ أساليب المعاملة الوالديّ 
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                                                                                                  .حياتهم المختلفةفي مجالت  توافقهم
من المراحل  هذه المرحلة تعتبر ،حيثةراسة في تناولها للمرحلة الجامعيّ كما تنبع أهمية الدّ -1

لكونها المرحلة اّلتي يتم ،اّلتي يمر بها الفردة كوينيّ ومن أخطر المراحل التّ ،الّطلبةة في حياة الهامّ 
من خاللها اعداد الّطلبة وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفّعالين في المجتمع من خالل 

                               .                                           تخصصهم الّدراسي 
وأساليب المعاملة  الستغاللّيةخصية أفضل للشّ  في فهمٍ  راسةالدّ  يمكن أن تسهم نتائج هذه-4

                                                                                                       .         ةالوالديّ 

أبناء لتكوين ،لوالدين واألبناءباة ة المختصّ راسة في البرامج اإلرشاديّ ة توظيف نتائج الدّ إمكانيّ -8
                                                                                                        .ر في المجتمع من خالل تنظيم حياتهم وسلوكياتهميأثعلى التّ قادرين 

ة فسيّ ة والنّ ربويّ راسة في توجيه أنظار المسؤولين في المجالت التّ يمكن أن تسهم نتائج هذه الدّ -1
  في كافة الّطلبةة إلى تكوينها لدى والعوامل المؤديّ ،الستغاللّية الّشخصّيةدراسة إلى أهمية 
                                                                           .ةراسيّ المراحل الدّ 

ة لدى بأساليب المعاملة الوالديّ  اوعالقته الستغاللّية الّشخصّيةراسة من حيث تناولها ة الدّ جدّ -7
 .علم الباحثة دّ ح على اا اا ومن القالئل عربيّ األولى محليّ  حيث تعدّ ،طلبة الجامعة

                                                                                                                     :راسةأهداف الدّ -ثالثاا 
                                                                                                          :ة إلى ما يليراسة الحاليّ الدّ هدفت 

                                                         .راسةالدّ  عّينةلدى أفراد  الستغاللّية الّشخصّية مدى انتشار نمط على عّرفالتّ -3
                  .راسةالدّ  عّينةمن أفراد  كما يدركها األبناءشيوعاا  ةالمعاملة الوالديّ على أكثر أساليب عّرف تّ ال-6
 كما يدركها ةوأساليب المعاملة الوالديّ  الستغاللّية الّشخصّية بين العالقة طبيعة عّرف علىالتّ -1

                                                                                                                         .ربية والقتصاد في جامعة دمشقالتّ  كّليتيمن طلبة  عّينةٍ لدى  األبناء
قد تعزى  اّلتيو ،الستغاللّية الّشخصّيةراسة في الدّ  عّينةأفراد  الّطلبةكشف دللة الفروق لدى -4
                                                                                                            (.ةراسيّ نة الدّ السّ -الكلّية -الجنس)متغّيراتل

قد تعزى  اّلتيو ة،راسة في أساليب المعاملة الوالديّ الدّ  عّينةأفراد  الّطلبةكشف دللة الفروق لدى -8
 (.ةراسيّ نة الدّ السّ -الكلّية -سالجن) متغّيراتل
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                                                                                  :راسةأسئلة الدّ -رابعاا 
                                           :صياغة األسئلة الفرعّية اآلتيةيمكن ّرئيس المحدد في مشكلة الّدراسة،انطالقاا من السؤال ال

                                                                  ما مدى انتشار نمط الّشخصّية الستغاللّية لدى أفراد عّينة الّدراسة؟-3
                                                                                                     ؟ركها األبناء من أفراد عّينة الّدراسةما أكثر أساليب المعاملة الوالدّية شيوعاا كما يد-6

                                                                                 :راسةفرضيات الدّ -خامساا 
ل توجد عالقة  ارتباطّية ذات دللٍة إحصائيٍة بين درجات الّطلبة أفراد عّينة :األولىالفرضّية -

المعاملة الوالدّية كما  أساليب مقياسدرجاتهم على مقياس الّشخصّية الستغاللّية و  الّدراسة على
                                                                               .يدركها األبناء

ل توجد فروق ذات دللٍة إحصائٍية بين متوسطات درجات الّطلبة أفراد عّينة :الفرضّية الثّانية-
                                 .                                                                                              لمتغير الجنسمقياس الّشخصّية الستغاللّية تبعاا الّدراسة على 

ل توجد فروق  ذات دللٍة إحصائّيٍة بين متوسطات درجات الّطلبة أفراد عّينة :الفرضية الثّالثة–
.                                                                                                                لمتغير الكلّيةمقياس الّشخصّية الستغاللّية تبعاا الّدراسة على 

ل توجد فروق  ذات دللةٍ إحصائّيةٍ بين متوسطات درجات الّطلبة أفراد عّينة :الفرضية الرابعة–
                                                                                                               .لمتغّير الّسنة الّدراسّيةة تبعاا مقياس الشخصّية الستغالليّ الّدراسة على 

ل توجد فروق  ذات دللٍة إحصائّيٍة بين متوسطات درجات الّطلبة أفراد عّينة :الخامسةالفرضية -
.                                                                                                                   لمتغير الجنسالمعاملة الوالدّية كما يدركها األبناء تبعاا  ليبمقياس أساالّدراسة في 

ذات دللٍة إحصائّيٍة بين متوسطات درجات الّطلبة أف:الفرضية السادسة– راد عّينة ل توجد فروق  
.                                                                                                       لمتغير الكلّيةالمعاملة الوالدّية كما يدركها األبناء تبعاا مقياس أساليب الّدراسة في 

ل توجد فروق  ذات دللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات الّطلبة أفراد عّينة :الفرضية السابعة–
                                                                                                     .لمتغّيرات  الّسنة الّدراسّيةالمعاملة الوالدّية كما يدركها األبناء تبعاا  مقياس أساليبالّدراسة في 

                                                                                                                             :راسةمنهج الدّ -سادساا 
يهتم " كونهتّم اتّباع المنهج الوصفي الّتحليلي للتحقق من فرضيات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها 

نة عن مقنّ  ومعلوماتٍ  عن طريق جمع بياناتٍ  اا وتصويرها كمّ دة،محدّ  أو مشكلةٍ  بوصف ظاهرةٍ 
خضاعها للدّ المشكلة، الظاهرة أو  (.6007،170ملحم،")قيقةراسة الدّ وتصنيفها وتحليلها وا 
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                                                                                   :راسةحدود الدّ -اا سابع
:                                                                                                   تتعّين حدود الّدراسة بالمحّددات التّالية

على عّينٍة من طلبة الّسنة األولى والّرابعة من طلبة كّليتي اقتصرت الّدراسة :الحدود البشرّية-1
.                                                                                                      الّتربّية والقتصاد بجامعة دمشق

.                                                تّم إجراء الّدراسة الحالّية في كّليتي الّتربّية والقتصاد بجامعة دمشق:الحدود المكانّية-2
  ومعالجة الّنتائج المتعلقة بالفرضّيات بيق المقاييس على أفراد العّينة،تّم تط:الحدود الزمانّية-3

                                                                                   .            (6034 -6031)في العام الّدراسي 

تناولت العالقة بين الّشخصّية الستغاللّية وأساليب المعاملة الوالدّية :الحدود الموضوعّية-4
الجنس،الّسنة ):اآلتية امها بالّدراسة وفق المتغّيراتوقياسها من خالل األدوات اّلتي تّم استخد

                                   .                        على الخصائص السيكومترّية لألداتين المستخدمتين في الّدراسةو ،(الكلّيةالّدراسّية،
                           :                                             تضمنت الّدراسة المتغّيرات اآلتّية:الّدراسة متغّيرات-ثامناا 

:                                                                                     وتشمل المتغّيرات اآلتّية:المتغّيرات الرتباطّية
                                                 .                                                                       الّشخصّية الستغاللّية-3
.                                                                                                            أساليب المعاملة الوالدّية-6

                                                                  :                        وتشمل المتغّيرات اآلتّية:المتغّيرات التصنيفّية
(.                                                                                                                إناث-ركو ذ)الجنس -3
                                                                                                    (.القتصاد-الّتربية)الكلّية -6
                                                                                                            ( الّسنة الّرابعة-الّسنة األولى)ّسنة الّدراسّية ال-1

                                                                                                                      :راسةأدوات الدّ -تاسعاا 
                                                :ةاألدوات اآلتيّ  باستخدام ةالباحث تراسة قاملتحقيق أهداف الدّ 

.                                                                                          مقياس الّشخصّية الستغاللّية من إعداد الباحثة-
                                                                                                      :وهية أبعاد،ستّ  قيسي،اا بند( 89)من مؤلفالو أساليب المعاملة الوالديِّة من إعداد الباحثة،مقياس -

                                                             .ائدةأسلوب الحماية الزّ –6                                  .سلطأسلوب التّ -3
                                                                             .فضأسلوب الرّ –4                                 .همالأسلوب اإل-1
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                                                            .يمقراطياألسلوب الدّ –1                            .ساقأسلوب عدم التّ -8
                                                                                                                   .ابعرّ عن إعداد هذه األدوات في الفصل ال لٍ مفصّ  الحديث بشكلٍ  وسيتمّ 
                                                                     :ةعريفات اإلجرائيّ راسة والتّ مصطلحات الدّ عريف بالتّ -اا عاشر 

:                                                                          Exploitative Personality))الّشخصّية الستغاللّية -1
إذ يرى أّن هذه الّشخصّية المنتجة،من أنماط الّشخصّية غير نمط  "بأّنها (Fromm) "فروم" عّرفها

على أّن مصدره خارجي  أي يمكن الحصول عليه من اآلخرين  تنظر إلى كّل شيٍء يحتاجه الفرد
أكانت هذه األشياء مادّية أم فكرّية أم عاطفّية والمبالغة في تقدير  بالقّوة أو المكر أو الخداع سواء  

                                                                                                                           و Fromm, 1964, p64).)وهيمة األشياء اّلتي يمتلكهاقيمة األشياء اّلتي يمتلكها الغير أكثر من ق

الّطالبة /  الّطالب عليها يحصل اّلتي هي الّدرجة الكلّية:ّشخصّية الستغاللّيةاإلجرائي لل الّتعريف
.                                                                                           الحالّية الّدراسة في مقياس الّشخصّية الستغاللّية المستخدم على

                                                                                    :Parents interaction Styles))أساليب المعاملة الوالدّية -2
هي األساليب اّلتي يتّبعها الوالدان مع األبناء سواء  كانت إيجابّيةا وسوّيةا لتأمين نمو البن في 

 الّصحيح، تعيق نموه عن الّتجاه أو سلبّيةا وغير سوّيةٍ اه الّصحيح ووقايته من النحراف،الّتج
وبذلك ل تكون لديه القدرة على الّتوافق ب حياته،النحراف في مختلف جوانبحيث تؤدي إلى 

بأَنها تلك ًً وتعرف أساليب المعاملة الوالدَية إجرائَيا(.6000،37بركات،)الّشخصّي والجتماعيّ 
                                                              .                                 اَلذي أعدته لباحثة بقياسها من خالل المقياساألساليب اَلتي قامت ا

                                                                                           -:اعتمدت الباحثة في بحثها األساليب التّالية
                                                           : Democratic styleاألسلوب الّديمقراطي-1

ر معهم واحترام شاور المستموالتّ  اءبنارم على األظام الصّ يقصد به مدى البتعاد عن فرض النّ 
 والمحبة قةمن الثّ  تؤدي إلى خلق جوٍ  اّلتيوالمناقشة  قناعيإلباع األسلوب اتّ واآرائهم وتقديرها،

عند إجابته على بنود هذا الَطالب يحصل عليها  اَلتيبالدرجة  ًًئَياإجرا ويعرف.(6003،339عبادة،)
                                                                                            .سلوب في مقياس أساليب المعاملة الوالدَية التي أعدته الباحثةاأل
  ندة دو سلط المبالغة في الشّ يقصد بأسلوب التّ :Authoritarian styleاألسلوب الّتسلطي- 2

هديد والعقاب ة كالتّ اعة المعتمدة على أساليب قسريّ وفرض الطّ الهتمام بحاجات ورغبات البن،
 (.6000،93الكتاني،)،لتنظيم سلوك البن رفسيرح والتّ أكثر من أساليب الشّ الجسدي،
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سلوب في مقياس الب عند إجابته على بنود هذا األطَ يحصل عليها ال اَلتيبالدرجة  ًَياإجرائ ويعرف
                                                                             .أعدته الباحثة اَلتي أساليب المعاملة الوالدَية

فل بصورة مفرطة من بالخوف على الطّ يتمثل Orer-protection style:ةأسلوب الحماية الزّائد-3
  ث يقوميبحفل على ذاته،تؤجل اعتماد الطّ  قد يهدده مع إظهار هذا الخوف بطريقةٍ  خطرٍ  أيّ 

 (.6009،30البليهي،)يتمكن من القيام بها اّلتينجاز الواجبات والمسؤوليات إيابة عنه بالوالدان بالنّ 
  األسلوب  فيويعرف إجرائَيا بالدرجة اَلتي يحصل عليها الَطالب عند إجابته على بنود هذا 

                                                                                 .المعاملة الوالدَية اَلتي أعدته الباحثة مقياس أساليب
  لوكعلى السّ  تشجيعٍ  يقصد به ترك البن دون أيّ :Negligence styleأسلوب اإلهمال-4

فل وكذلك ترك الطّ لوك غير المرغوب،دون محاسبته على السّ وكذلك المرغوب أو الستجابة له،
ويعرف (.3891،99قناوي،)ن يفعله أو إلى ما يجب أن يتجنبهإلى ما يجب أ توجيهٍ  دون أيّ 

بالدرجة اَلتي يحصل عليها الَطالب عند إجابته على بنود هذا األسلوب في مقياس أساليب  ًَياَ إجرائ
                                                                         . اَلتي أعدته الباحثة المعاملة الوالدَية

وعدم ،فلرفض أحد الوالدين أو كليهما معاا الطّ يقصد به :Rejection styleأسلوب الّرفض -5
 أياا كانت عاطف معه في مختلف المواقف وحرمانه من تحقيق رغباتهوالتّ  إظهار الحبّ 

بالَدرجة اَلتي يحصل عليها الَطالب عند إجابته على بنود ً ويعرف إجرائَيا(.3889،99منصور،)
                                                                                           .هذا األسلوب في مقياس أساليب المعاملة الوالدَية اَلتي أعدته الباحثة 

الوالدين في ساق إلى عدم ثبات يشير مفهوم عدم التّ :Hesitation styleالّتساقأسلوب عدم -6
آخر  ما وقد ل يعاقبانه في وقتٍ  ما في وقتٍ  فل على سلوكٍ فقد يعاقبان الطّ سلوكهما،نظامهما أو 

نتيجة الختالف بين الوالدين في معاييرهما لدى الّطفل ذبذب ينشأ التّ  وقد.لوكعلى نفس السّ 
 وعنيفة أو بالعكسمتسلطة  طفالهما فقد يكون األب حنوناا متسامحاا بينما األمّ تهماألتنشئوأسلوب 

هذا  بالَدرجة اَلتي يحصل عليها الَطالب عند إجابته على بنودً اويعرف إجرائي.(6003،48خزعل،)
                                                                                                     .األسلوب في مقياس أساليب المعاملة الوالدَية اَلتي أعدته الباحثة

في )هم الذين يدرسون في جامعة دمشق :طلبة كّليتي الّتربية والقتصاد في جامعة دمشق-1
  والمسجلين في العاممن المرحلة الجامعية الّسنتين األولى والّرابعة،(والقتصادالّتربية  تيكّليّ 

 (6034 -6031)الّدراسيّ 
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                                                                                                                      :مةمقد  
،إّل أّنه ات المتعلقة بالّشخصّية وأنماطهاعلى الرغم من أّن األدب التربوي والنفسي يزخر بالّدراس

في  سيتمّ و .العربية والعالمّية اّلتي تناولت نمط الّشخصّية الستغاللّيةيالحظ قلة وندرة الّدراسات 
راسات إلى تقسيم الدّ  عرض الّدراسات الّسابقة ذات الصلة بالّدراسة الحالّية،وسيتم هذا الفصل

اني فيتكون الثّ  ا المحورأمّ ،الستغاللّية الّشخصّيةراسات المتعلقة بيتناول الدّ األول  المحور:محورين
  راسات هوعرض هذه الدّ  بع فيوالمنهج المتّ .ةالوالديّ راسات المتعلقة بأساليب المعاملة الدّ  من

إلجرائها من األقدم  اريخيسلسل التّ ووفق التّ ة،راسات األجنبيّ ة أولا ثم الدّ راسات العربيّ عرض الدّ 
                                                                                                                       .ابقةراسات السّ الحالية بين الدّ  الّدراسةمكانة تبيان وأخيراا إلى األحدث،

                                                     :الستغاللي ة الش خصي ةدراسات تتعلق ب:لالمحور األو  :أولا 
 : دراسات عربية-1-1

بسبب قلة الّدراسات العربّية الّتي تناولت ( 8991)دراسة الجواري:القديمةراسة الدّ لقد تم تناول 
                                                                                                .على حد علم الباحثةموضوع الّشخصّية الستغاللّية 

                                                                                  :العراق (1991)دراسة الجواري-1
                                         .لطلبة جامعة بغداد الستغاللّيةة خصيّ للشّ  ن  مقنّ  بناء مقياس  :الد راسةعنوان 
على لبة الجامعيين للطّ  الستغاللّيةة خصيّ للشّ  ن  مقنّ  إلى بناء مقياس   الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 

                                                                                                                .بهدف تقنين المقياسمختلفة    نات  عيّ 
                                               .طالباا وطالبة (118 –04)بين  الّدراسة عّينة تكّونت:الد راسة عي نة

                                                        .من إعداد الباحثة الستغاللّية الّشخصّيةمقياس :الد راسةأدوات 
 الّشخصّيةاا في مستوى إحصائيّ  داّلة   عدم وجود فروق  إلى  الّدراسةأشارت نتائج :الد راسةنتائج 

اا إحصائيّ  داّلةبينما كانت الفروق ،يوالمستوى األكاديم،الّتخّصصمن  تعزى إلى كل   الستغاللّية
عند طلبة  لم تكن شائعةا  الستغاللّية الّشخصّية علماا بأنّ  الّذكورواإلناث ولصالح  الّذكوربين 

                                                                                                                      (.5448،885الرفوع والقيسي،) من اإلناث ةا استغالليّ أكثر درجة ا  الّذكور نّ أجامعة بغداد غير 
                                                                             :األردن (2002)دراسة الرفوع والقيسي-2

ة طبيقيّ التّ  الجامعّيةة يفيلالطّ  كّليةمن طلبة  عّينةلدى  الستغاللّية الّشخصّيةقياس :الد راسةعنوان 
                                                                                           .واستقصاء بعض العوامل المؤثرة فيها

 كّليةمن طلبة  عّينةلدى  الستغاللّية الّشخصّيةقياس مستوى إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 
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والمستوى ،والجنس(خارجيال–اخليالدّ )بط ة واستقصاء أثر موقع الضّ طبيقيّ التّ  الجامعّيةفيلية الطّ 
 و الستغاللّية الّشخصّيةلبة بمقياس عرف إلى العالقة بين درجات الطّ وكذلك التّ ،القتصاديّ 

                                                            .بطدرجاتهم بمقياس موقع الضّ 
 كّليةفي ارسين لبة األردنيين الدّ من الطّ  طالباا وطالبةا  884من  الّدراسة عّينة تكّونت:الد راسة عي نة

                                                                                          .في األردن طبيقيةالجامعية التّ  الّطفيلية
 الّشخصّيةومقياس ،رمن إعداد روت ةاألردنيّ ل للبيئة بط المعدّ مقياس موقع الضّ :الد راسةأدوات 

                                                                                               .(8991)من إعداد الجواري  الستغاللّية
                                                                                                          :أن بينت نتائج الدراسة :الد راسةنتائج 

أعلى من المتوسط  الستغاللّية الّشخصّيةبمقياس  الّدراسة عّينةلدرجات أفراد  المتوسط الحسابيّ -
                                                                                      .ظريالنّ 
 القتصاديّ بط والجنس والمستوى موقع الضّ  متغّيراتل دللة  إحصائّية  ذو  ليس هناك أثرٌ -

                                                                                     (.800-5448،801الرفوع والقيسي،)الستغاللّية الّشخصّيةة في الثيّ ة والثّ نائيّ وتفاعالتها الثّ 
                                                                          :العراق (2010) الرياحي دراسة-3

                           .بصرة طلبة جامعة لدى الستغاللّية الّشخصّية تعديل في إرشادي برنامج   أثر:الد راسةعنوان 
 هذا ومن،بغداد جامعة طلبة لدى الستغاللّية الّشخصّية تعديل إلى الّدراسةهدفت :الد راسة هدف

                                                                                                            :اليةالتّ  ةالفرعيّ  األهداف تنبثق الهدف
                                       .الجامعة طلبة لدى الستغاللّية ةخصيّ للشّ  مقياس بناء-
 ،والجنس متغير حسب الجامعة طلبة لدى الستغاللّية الّشخصّية في الفروق على عرفالتّ -

                                                                                                                   .ةراسيّ الدّ  والمرحلة،الّتخّصص
                                         .الجامعة طلبة لدى الستغاللّية الّشخصّية لتعديل إرشادي برنامج   بناء-

 الّتربية كّلية في وطالبة   طالب   (400) المقياس بناء عّينة:تكونت عينة الدراسة من:الد راسة عي نة
                                                                                .طالبة 20 عددها وبلغ جربةالتّ  عّينةو .صرةجامعة ب

                 .من إعداد الباحث باإلضافة إلى البرنامج اإلرشادي ةالستغالليّ  الّشخصّية مقياس:الد راسةأدوات 
 التربية كّلية طلبة بين الستغاللّية الّشخصّية شيوع الّدراسة نتائج أظهرت:الدراسة نتائج

                                    .(5-5484،8،احيالري(
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                                                                                   :ةراسات األجنبي  الد  -1-2
قلة الّدراسات بسبب  Solar&Bruehl,1971))دراسة سولر وبروهل :قديمةالراسة الدّ لقد تم تناول 

                                                                                                     .األجنبية الّتي تناولت الّتي تناولت موضوع الّشخصّية الستغاللّية
                                             :أمريكاSolar & Bruehl, 1971))دراسة سولر وبروهل -1

the relationship between the machilvillian  and locus of Control                                                                                        
والمكيافيلية مصطلح يعود إلى الكاتب .ضبطلعالقة بين الميكافيلية وموقع الّ ا:الد راسةعنوان 

يقابله في اللغة العربية  (8855-8049)والمنظر السياسي والعسكري المعروف نيقولو ميكافيلي
 النّية، المكيافليلية ظاهرة سلوكية تقوم على الخداع،وسوءف.النتهازية والوصولية والمصلحّية

الفرد اّلذي يوجه التعامل مع اآلخرين لصالحه وبالتغاطي  القيم،يتصف بهاأو  وازدواجية المعايير
ة ن المؤشرات السلوكيوم.أو مدى أخالقية الوسائل اّلتي يتبعها في ذلك عن مصالح هؤلء

سوء الظن ديح،وسوء الخلق،والشك المهووس أو المبالغة في المالخداع،والنفاق،أو :للمكيافيلية
       .مصالح اآلخرين،واألنانية بالّناس،وتغليب المصلحة الخاصةعلى حساب

  (.885-8999،59حمدان،)
 عّينةلدى  لوك الميكافيليبط والسّ معرفة العالقة بين موقع الضّ  إلى الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 

                                                                             .ريكييناألمّ  من طلبة الجامعة
يوا إفي ولية  الجامعّية الكّلياتمن طلبة  طالباا وطالبةا  851من  عّينةال تكّونت:الد راسة عي نة
                                                                                .ةريكيّ األمّ 

من إعداد  بطومقياس موقع الضّ ،من إعداد الباحثان الميكافيليلوك امقياس السّ :الد راسةأدوات 
                                                                                    .روتر

بط بين موقع الضّ  دللة  إحصائّية  ذات  ة  ارتباطيّ  وجود عالقة   الّدراسةأظهرت نتائج :الد راسةنتائج 
  كما أظهرت.لدى اإلناث داّلةبينما لم تكن هذه العالقة ،رالّذكو  عّينةلدى  لوك الميكافيليوالسّ 

 الذكور وذلك لصالحتبعاا لمتغير الجنس، ةالميكافيليّ  الّشخصّيةفي سمات  وجود فروق   الّدراسة
                                                                                                                       (.5448،885الرفوع والقيسي،)

                                                                                                                        :ةالوالدي  دراسات تتعلق بأساليب المعاملة :انيالمحور الث  -
                                                                                                                        :ةراسات العربي  الد  -2-1
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                                                                                                 :األردن( 2002)دراسة القضاة -1
لدى طالبات جامعة  الّشخصّيةة وعالقتها ببعض سمات األسريّ  التّنشئةأنماط :الد راسةعنوان 

                                                                                      .مؤتة
ة وعالقتها ببعض سمات األسريّ  التّنشئةالكشف عن أنماط إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 

                                                                                                                                 .لدى طالبات جامعة مؤتة الّشخصّية
 .على كليات جامعة مؤتة موّزعة طالبة (058)من  عّينةال تكّونت:الد راسة عي نة

                              .ةمن إعداد الباحث ةاألسريّ  التّنشئةواستبانة أنماط ،ةخصيّ مقياس أيزنك للشّ :الد راسةأدوات 
ئد لدى أسر طالبات جامعة مؤتة امط األسري السّ إلى أن النّ  الّدراسةأشارت نتائج :الد راسةنتائج 

نمط الحماية  األمّ فيما تعتمد اعتماد األب نمط اإلهمال، إلى تائجالنّ كما أشارت سلطي،مط التّ النّ هو 
 (.5444،888القضاة،)الّزائدة

                                                                                      :السعودَية(2001)دراسة البليهي-2
                           .فسيوافق النّ كما يدركها األبناء وعالقتها بالتّ  ةالوالديّ المعاملة أساليب :الد راسةعنوان 
كما يدركها  ةالوالديّ  المعاملةعرف إلى العالقة بين أساليب إلى التّ  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 

 كما يدركها طالب المرحلة ةالوالديّ ومعرفة أفضل أساليب المعاملة ،فسيوافق النّ األبناء والتّ 
                                                                                   .الثانوية

                            .بمدينة بريدة الثّانويةطالب المرحلة طالباا من  141 الّدراسة عّينةبلغت :الد راسة عي نة
فسي من إعداد وافق النّ ومقياس التّ ،مبوأمن إعداد  ةالوالديّ  المعاملةمقياس أساليب :الد راسةأدوات 
                                                                                                    (.8944)عثمان نجاتيمحمد 
وجيه لألفضل ثم ي أسلوب التّ ه ةالوالديّ معاملة الأفضل أساليب  أنّ  الّدراسةأظهرت :الد راسةنتائج 

 ةالوالديّ بين جميع أساليب المعاملة ة   يجابيّ إ وجود عالقة   الّدراسةكما وضحت .الوالديّ عاطف التّ 
  وافقة والتّ لبيّ السّ  ةالوالديّ بين أساليب المعاملة  ة  سلبيّ  ووجود عالقة  فسي،وافق النّ ة والتّ اإليجابيّ 

 إلّ  ةالوالديّ في أساليب المعاملة  دللة  إحصائّية  ذات  عدم وجود فروق   الّدراسةوقد أظهرت .فسيالنّ 
                                                                                                            .(5-5441،8البليهي،)هات أكثر من اآلباءاألمّ شجيع من جانب والتّ  الوالديّ عاطف في التّ 

                                                                                   :ةعودي  الس  ( 2009)دراسة شعيبي -3
                    .الثّانويةخاذ األبناء لقراراتهم في المرحلة وعالقتها باتّ  ةالوالديّ أساليب المعاملة :الد راسةعنوان 
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على واإلناث  الّذكورمتوسطات درجات الكشف عن الفروق بين إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 
خاذ األبناء واتّ  ةالوالديّ المعاملة  أساليبومعرفة العالقة بين ،ةالوالديّ المعاملة  أساليب مقياس

 الجتماعيّ المستوى  متغّيراتوكذلك معرفة العالقة بين بعض ،الثّانويةللقرارات في المرحلة 
                                                      .وأسلوب المعاملة لألبناء القتصاديّ و 

                                                                                 المكرمة في مدينة مكة الثّانويةمن المرحلة  وطالبة   طالب   144 الّدراسة عّينةبلغت :الد راسة عي نة
ة اتخاذ أبناء واستبيان كيفيّ ،ةمن إعداد الباحث ةالوالديّ مقياس أساليب المعاملة :الد راسةأدوات 

                                                                                             .ةمن إعداد الباحث للقرارات الثّانويةالمرحلة 
 الّذكورمتوسطات درجات بين  دللة  إحصائّية  ذات  وجود فروق   الّدراسةأظهرت :الد راسةنتائج 

بين  دللة  إحصائّية  وعدم وجود فروق ذات لألب، ةالوالديّ المعاملة  أساليب على مقياسواإلناث 
بين أساليب  موجبة   وجود عالقة ارتباط  ،لألمّ  ةالوالديّ المعاملة  ساليبأعلى مقياس واإلناث  الّذكور

 لألسرة القتصاديّ و  الجتماعيّ المستوى  متغّيراتوبعض  األمّ و لألب  ةالوالديّ المعاملة 
                                                                             .(5-5449،8الشعيبي،)
                                                                                     :الس عودي ة( 2009)دراسة الحربي -4

من تالميذ  عّينة  شاؤم لدى فاؤل والتّ من التّ  ة وعالقتها بكل  األسريّ  التّنشئةأساليب :الد راسةعنوان 
                                                                                  .بمنطقة جازان الثّانويةالمرحلة المتوسطة و 

فاؤل من التّ  ة وكل  األسريّ  التّنشئةمعرفة العالقة بين أساليب إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 
                                                               .الّدراسة عّينةشاؤم لدى والتّ 

ف اني المتوسط والصّ ف الثّ من طالب الصّ  طالباا وطالبةا ( 459)من  عّينةال تكّونت:الد راسة عي نة
                                                                                                         .انوي بمنطقة جازاناني الثّ الثّ 

والقائمة العربية كما يدركها األبناء، ةالوالديّ ملة ألساليب المعاAmbo مقياس أمبو:الد راسةأدوات 
                                                                                  .الخالق من إعداد أحمد عبد شاؤموالتّ  فاؤلللتّ 

واإلناث في األبعاد  الّذكورمتوسطات درجات بين  دللة  إحصائّية  ذات  توجد فروقٌ :الد راسةنتائج 
وجيه التّ ائد،الزّ دخل التّ ،الّزائدةالحماية فض،الرّ الحرمان،القسوة،اإلذلل، ،الجسديّ اإليذاء ):اآلتية

 :اآلتية وفي األبعادلمعاملة األب،( دليلوالتّ شجيع،تفضيل األخوة،التّ نب،اإلشعار بالذّ لألفضل،
                                                                             .األمّ لمعاملة ( دليلوالتّ نب،تفضيل األخوة،اإلشعار بالذّ ،القسوة،اإلذلل،الجسديّ اإليذاء )

واإلناث في األبعاد  الّذكوربين متوسطات درجات دللة  إحصائّية  ذات  ه ل توجد فروقٌ كما أنّ 
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دخل التّ فض،الرّ الحرمان،):وفي األبعاد اآلتيةلمعاملة األب،( الوالديّ عاطف والتّ  سامحالتّ ):اآلتية
  .(5449،8الحربي،)األمّ لمعاملة ( شجيع، والتّ الوالديّ عاطف التّ سامح،التّ ائد،الزّ 
 :تكريت(2009)دراسة خظر-5

 .لدى طالبات المرحلة العدادّية الذكاء العاطفي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدّية:عنوان الد راسة
استهدف البحث الحالي الّتعرف على مستوى الذكاء العاطفي وأساليب المعاملة :هدف الد راسة

 .لدى عينة من طالبات المرحلة اإلعدادّية بينهماالوالدّية،وكذلك معرفة العالقة 
قضاء /طالبة من ثانويات محافظة صالح الدين(021)ولقد بلغت عينة الّدراسة :عينة الد راسة

 .تكريت
 .مقياس الذكاء العاطفي من إعداد الباحثة:أدوات الد راسة

واستخرجت (5445)واعتمدت الباحثة على مقياس الخزرجي ومقياس أساليب المعاملة الوالدّية
 .صدقه وثباته

بعد استخراج الصدق والثبات للمتغيرين الذكاء :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الد راسة
العاطفي،وأساليب المعاملة الوالدّية قامت الباحثة بتطبيق المقياسين على على عينة البحث 

،ومعامل الرتباط T.testمعالجة البيانات باستخدام تمت المعلومات  األساسّية وبعد جمع استمارة
 .بيرسون

 :نتائج الد راسة
 .تكريت/طالبات المرحلة اإلعدادّية يتمتعن بمستوى ذكاء عاطفي عال في قضاء-
السلوب الديمقراطي هو السلوب المتبع في معاملة األبناء،أّما األساليب األخرى نتائجها -

 .ضعيفة
-األب)هناك عالقة ارتباطّية إيجابّية بين الذكاء العاطفي واسلوب المعاملة الوالدّية الديمقراطي-

،وأّن الذكاء العاطفي يزداد بازدياد السلوب الديمقراطي الّذي تتعامل به الطلبة،أّما العالقة (األم
 القةععدم وجودخرى فهي إّما عالقة عكسّية،أو بين الذكاء العاطفي واألساليب األ

 (.155-5449،154خظر،)
                                                                    :فلسطين( 2012)دراسة أبو مرق وأبو عقيل -6

عة الخليل بالضفة ة لدى طلبة جاموعالقتها بالحالة المزاجيّ  ةالوالديّ  التّنشئةأساليب :الد راسةعنوان 
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                                                                                       .ةالغربيّ 
ة لدى والحالة المزاجيّ  ةالوالديّ  التّنشئةمعرفة العالقة بين أساليب إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 

تي ة الالمظاهر المزاجيّ وأهم ،ةالوالديّ  التّنشئةومعرفة أهم أساليب المعاملة و طلبة جامعة الخليل،
المستوى خل،مستوى الدّ الجنس،)ك معرفة الفروق في كل منوكذليمتاز بها طلبة جامعة الخليل،

                                                               (.كنمكان السّ ،كّليةالراسي،الدّ 
                                                              .طالباا وطالبة 141من  عّينةال تكّونت:الد راسة عي نة

واختبار الحالة ،(8911)من إعداد مائسة المفتي  ةالوالديّ  التّنشئةاستبيان أساليب :الد راسةأدوات 
                                                                                   .(5440)من إعداد طنطاوي وعجالن ةالمزاجيّ 
 األمّ من األب و  دعيم عند كل  أسلوب التّ  عن فاعلّية الّدراسةأسفرت نتائج :الد راسةنتائج 

                        (881-5485،885،عقيلأبو أبومرق و ).عليموخصوصاا نحو التّ 
                                                                                     :سورية( 2013)الجروش دراسة -7

                            .لدى المراهقين لوك العدوانيّ ة وعالقتها بالسّ األسريّ  التّنشئةأساليب :الد راسةعنوان 
لوك ة والسّ األسريّ  التّنشئةالكشف عن العالقة بين أساليب إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 

                                                                                                              .انوياني الثّ ف الثّ لدى طلبة الصّ  العدوانيّ 
انوي في اني الثّ ف الثّ من طلبة الصّ  طالباا وطالبةا  (184)من  الّدراسة عّينة تكّونت:الد راسة عي نة

                                                                                                                  .حمصمحافظة 
                 .وك العدوانيلومقياس أباظة للسّ  من إعداد الباحثة ةاألسريّ  التّنشئةمقياس أساليب :الد راسةأدوات 
من وجهة نظر أفراد  أسلوب الستقالل هو أكثر األشكال سيادةا  تائج أنّ أظهرت النّ :الد راسةنتائج 

 داّلة   ة  عكسيّ  نت وجود عالقة  وبيّ .دواني المنخفض هي أكثر انتشاراا لوك العوكانت درجة السّ ،عّينةال
بين  داّلة  غير  ةا سالب ةا ارتباطيّ  كما وجدت عالقةا العدواني،لوك والسّ ( فضالرّ –قبلالتّ )بين أسلوب 

ووجود العدواني، لوكوالسّ (اإلهمال–الحماية الّزائدة)،و(سلطالتّ –يمقراطيةالدّ )،و(قييدالتّ –الستقالل)
ووجود ،العلميّ طالب وذلك لصالح ،(فضالرّ -قبلالتّ )في أسلوب  واألدبيّ  العلميّ  طالب بين فروق  

 الّذكوربين  ولم تظهر فروقٌ ،رالّذكو لوك العدواني لصالح واإلناث في السّ  الّذكورفروق بين 
لوك في السّ  واألدبيّ  العلميّ طالب بين  ولكن هناك فروقٌ ،ةالوالديّ  التّنشئةواإلناث في أساليب 

                                                                                                                   .(841-5481،845الجروش،)العدواني لصالح طالب العلميّ 
                                                                                                       :ةراسات األجنبي  الد  2-2
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                                               :أسبانياMusitu and Garcia, 2005) )دراسة موسيتا وجارسيا -1
Consequences of family socialization in the Spanish culture.        

                                     .نتائج التّنشئة الجتماعّية األسرّية في الثّقافة اإلسبانّية:عنوان الد راسة
بعة في إسبانيا المتّ  ةالوالديّ ما إذا كانت تأثيرات المعاملة :عرف إلىالتّ  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 
                                                                              .ةغة النكليزيّ بعة في المجتمعات التي تتحدث اللّ مط نفسه من تأثيرات المعاملة المتّ لها النّ 

                                                  .ات عند األبناءبعة في مفهوم الذّ المتّ  ةالوالديّ أثر أساليب المعاملة 
إسباني،  فرد   044من  كّونتتالمجموعة األولى :مجموعتين الّدراسة عّينةشملت :الّدراسة عّينة

فرداا إسبانياا بعمر يتراوح  0149المجموعة الثانية من  تكّونتو .سنة( 85 –80)تراوح أعمارهم بين ت
                                                                                                                   .سنة( 81-84)بين

             .ةالوالديّ  التّنشئةومقياس واصل األسري،ومقياس التّ ات،مقياس تنسي لمفهوم الذّ :الد راسةأدوات 
 –لطويالسّ ):ائدة في المجتمع اإلسباني هية السّ األسريّ  التّنشئةأساليب  إنّ :الد راسةنتائج 

كان  ة  سلطويّ  معاملة  ن تعرضوا ألساليب اّلذيات عند مفهوم الذّ  إنّ .(المهمل–سلطيالتّ –المتساهل
 متساهلة ة  والديّ  ألساليب معاملة   ن تعرضوااّلذيبناء ات عند األمع مفهوم الذّ  منخفضاا مقارنةا 

.(Musitu and Garcia,2005,p34)                                                                        
                                                                                  :أمريكاshaw, 2008) )دراسة شو - 2

The Relationship between perceived parenting style, academic self-efficacy and 

college adjustment of freshman engineering students. 

لوالدّية المدركة والكفاءة الذاتّية األكاديمّية والّتكيف العالقة بين أسلوب المعاملة ا:عنوان الد راسة
                                           .                                                      لدى طلبة كّلية الهندسة

ة والكفاءة الذاتيّ المدركة، ةالوالديّ معرفة العالقة بين األساليب إلى  الّدراسةهدفت :الد راسةهدف 
                                                                               .ةاألكاديميّ 

لبة من الطّ  طالباا وطالبةا  (18)عددهم الهندسة بلغ كّليةمن طلبة  عّينةال تكّونت:الد راسة عي نة
                                                                                      .الهندسة بجامعة واشنطن كّليةين في يالجامع
ة ومقياس الكفاءة الذاتيّ من إعداد الباحث،المدركة  ةالوالديّ استبانة األساليب :الد راسةأدوات 

                                                                                                           .من إعداد الباحث ةاألكاديميّ 
لبة عند الطّ  عال   ذات مستوىا  ة  أكاديميّ  ة  ذاتيّ  وجود كفاءة   الّدراسةأظهرت نتائج :الد راسةنتائج 
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يمقراطي كان الدّ  التّنشئةأسلوب  أنّ  الّدراسةكما أظهرت ن كان أسلوب تنشئتهم ديمقراطي،اّلذي
                                                                                                     (5481،41البدارين وغيث،).سلطي فالفوضويثم األسلوب التّ  سيادةا  ةالوالديّ أكثر األساليب 

                                                          :(Dogan & Kazak, 2010)دراسة دوقان وكازاك -3
"The investigation of the relationship between students’ decision making skills 

and parental attitudes" 

.            الّتحقق من العالقة بين مهارات اّتخاذ القرار لدى الطلبة وبين الّتوجهات الوالدّية:عنوان الد راسة
لبة وبين خاذ القرار لدى الطّ إلى تعّرف العالقة بين مهارات اتّ  الّدراسةهدفت :الد راسةأهداف 

خاذ القرار من مهارات اتّ  ،كما هدفت إلى تعّرف العوامل المؤثرة على كل  ةالوالديّ وجهات التّ 
                                                                       .ةالوالديّ وجهات والتّ 

من اإلناث ( 99)من طلبة الجامعة  طالباا وطالبةا ( 885)من  الّدراسة عّينة تكّونت:الد راسة عي نة
                                                                                                                  .من الذكور( 81)و

                      .خاذ القراراستبانة اتّ و ،من إعدادهم ةالوالديّ استخدم الباحثان مقياس المهارات :الد راسةأدوات 
جاهات التّ  يمقراطي هو المسيطر بين كلّ وجه الدّ أسلوب التّ  أنّ تائج أوضحت النّ :الد راسةنتائج 
 .(andKazak,2010,p34) Dogan ةالوالديّ 

                                                                 :ابقةراسات الس  ة من الد  الحالي   الد راسةموقع -ثالثاا 
تمثلت في  ابقةراسات السّ ة والدّ الحاليّ  الّدراسةبين  اختالف  و  هناك نقاط تشابه   ا تقدم أنّ ُيالحظ ممّ 

                                                 :ابقةراسات الس  ة والد  الحالي   الد راسةشابه والختالف بين أوجه الت  :مايلي
                                    :  متغي راتببعض ال اوعالقته الستغاللي ة الش خصي ةراسات المتعلقة بد  ال-أولا 

 والقيسي ودراسة الرفوع،(8991)ة مع دراسة الجواريالحاليّ  الّدراسةتشابهت :عي نةمن حيث ال
 الّشخصّيةتناولت  كونهافي ( 8958)ودراسة سولر وبروهل،(5484)الرياحي،ودراسة (5448)

                                                  .لبة الجامعيينمن الطّ  ةنلدى عيّ  الستغاللّية
من إعداد  الستغاللّية الّشخصّيةمقياس على ة الحاليّ  الّدراسة اعتمدت:ا من حيث األدواتأم  

إعدادها من قبل  ابقة على مقاييس تمّ راسات السّ في الدّ في حين اعتمد بعض الباحثين ،الباحثة
 والقيسي الرفوعودراسة ،(8991)الجوارياسات كدراسة ر دّ تشابهت مع بعض الو باحثين آخرين،

تختلف  في حين،كون األداة تقيس سمات الشخصية الستغاللّية،(5484)الرياحيودراسة ،(5448)
 .السلوك الميكافيلي أداة تقيس عتمدتالتي ا (8958)دراسة سولر وبروهل عن
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                                                                      :ةالوالدي   بأساليب المعاملةمتعلقة الراسات د  ال:ثانياا 
 وأبوعقيل ،ودراسة أبو مرق(5444)دراسة القضاة:ة معالحاليّ  الّدراسةتشابهت :عي نةمن حيث ال

أساليب المعاملة ها تناولت أنّ  في (5484)،ودراسة دوقان وكازاك(5441)شو،ودراسة(5485)
،ودراسة  (5449)دراسة شعيبيو ،(5441)البليهيدراسة:مع اختلفتو ،لدى طلبة الجامعة ةالوالديّ 
 عّينة   على وارّكز  ناّلذي (5448)موسيتا وجارسيادراسة  ،و(5481)الجروش دراسة،و (5449)خظر

  .الثّانويةمن طلبة المرحلة 
 ،(5449)الشعيبي،ودراسة (5444)دراسة القضاةمع ة الحاليّ  الّدراسةتتشابه :من حيث األدوات
  في إعداد مقياس(5484)،ودراسة دوقان وكازاك(5441)،ودراسة شو(5481)ودراسة الجروش

 الحربي ،ودراسة(5441)البليهي دراسةمع  اختلفتإّل أّنها ،خاص ألساليب المعاملة الوالدية
 في اعتماد هذه الدراسات على(5485)عقيل ودراسة أبومرق وأبو ،(5449)خظردراسة و ،(5449)

.                                                                                             مقاييس جاهزة
                                                                         :ابقةراسات الس  من الد   ةمنه الباحث تما استفاد.2

التي  متغّيراتال من اإلطالع على ةت الباحثنابقة مكّ راسات السّ والدّ املة للبحوث ظرة الشّ النّ  إنّ 
 اعتمدته هذه اّلذيلمنهج ا وعلى،المستخدمةاألدوات  اإلطالع على ضافة إلىقامت بدراستها باإل

  ةصائيّ تائج واألساليب اإلحوطرائق استخالص النّ ،ات المستخدمةالفرضيّ  على،و الّدراسات
  .وتفسيرها  ة النتائج الّتي توصلت إليها الّدراساتناقش،وعلى مراساتالمستخدمة في هذه الدّ 

 في السابقةراسات ة عن الدّ الحاليّ  الّدراسةتختلف :ابقةراسات الس  ة عن الد  الحالي   الد راسةاختالف 
لّية وأساليب المعاملة الّشخصّية الستغال:كونها تناولت دراسة العالقة بين المتغيرين الرئيسين

.                                                                                    كونها أجريت في الجمهورية العربية السورية وهو مكان مغاير للّدراسات السابقةالوالدية،و 
 الّشخصّيةب مستوى تحلي طلبة الجامعةإسهاماا جديداا في الكشف عن  تعدّ كما أّن هذه الّدراسة 

في  ةالوالديّ ائد لدى طلبة الجامعة في أساليب المعاملة لوب السّ والكشف عن األس،الستغاللّية
                                                .الجمهورية العربية السورية
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                                                                               :الّشخصّية االستغاللّية:المحور األول
                                                                                                                :مقدمة

فهو أحد المفاهيم ة،فسيّ ة والنّ راسات اإلنسانيّ في الدّ  ة  هامّ  مكانة   الستغاللّيةا الّشخصّيةيحتل مفهوم 
 و االجتماعّيةلضغوط ،وابفعل عوامل التنشئة االجتماعّيةالّتي ظهرت في المجتمعات الحديثة ،الحديثة

 فيتّم تناوله  في عصرنا الحاليألهمية دراسة هذا النمط من الّشخصّية ونظرا .االقتصادّية،واختالل القيم
تناول ثم ،حيث تم تناول الّشخصّية أوال من حيث مفهومها،وتعريفها،وخصائصها،ومكوناتها هذا المحور

                         .اّلتي تناولتها ومكوناتهاوتعريفها ومعناها وأهم النظريات  الّشخصّية االستغاللّية
                                                                                                    :الّشخصّيةمفهوم -1-1

ومن عريفات،هم أعطوها مئات التّ وصفها إلى حد أنّ  و الّشخصّيةفس تعريف لقد حاول الكثير من علماء النّ 
بعها العلماء في تعريف يتّ اّلتي ة واآلراء لعلميّ اجاهات عريفات يرجع إلى كثرة االتّ كثرة التّ  الجدير بالذكر أنّ 

         (.11ص،0222عبدهللا،)ظريالنّ أو موقفه  نظرّيتهاستنادا  إلى الّشخصّية يعرف  فكل  الّشخصّية،
          .لها وموحد   شامل   يصعب الحصول على تعريف   اّلتيمن المصطلحات الّشخصّية مصطلح ويعتبر 

                                                                                                        :بب في ذلك إلىوربما يرجع السّ 
                            .الّنظرّيةوآراءه لنظرّيته وفقا  الّشخصّية يعبر عن كل   فالّشخصّية، نظرّياتتنوع وتعدد -
                         .ةة والخلقيّ ة والعقليّ فات الجسمانيّ تشمل جميع الصّ ّشخصّية ال،فالّشخصّيةتعقد مفهوم -
                                                .افتراضي مفهوم  الّشخصّية فبحتة،ة   افتراضيّ مسألة   الّشخصّية تعريف -
فس والوراثة واالجتماع يؤكدون على النّ  فعلماءة،صات العلميّ خصّ من التّ  لكثير  الّشخصّية ة موضوع هميّ أ-

                                                                (.1891،120وصفي،)الّشخصّية أهمية موضوع 
 :ن كلمتين يونانيتين في األصل همام ة مستمدة  غة االنكليزيّ اللّ  فيPersonality) )الّشخصّية وكلمة 

((Per ومعناها من خالل و((Sonare ،فكلمة ومعناها تحدث أو تكلم((Personare  ا  تحدث أو حرفيّ تعني
  لسان"وقد ورد في ".صشخ"ة من غة العربيّ في اللّ " ةشخصيّ "كلمة و .(0212،11صيام،) تكلم من خالل

رأيت  شيء   وكلّ سواد اإلنسان تراه من بعيد،"ذلك وهو ك،"شخص اإلنسان وغيرهمن جماعة   :شخص" العرب
ارتفاع  له جسم   كلّ ":هأنّ خص وهو آخر للشّ  وقد ورد في المعجم نفسه معنى  ".جسمانه فقد رأيت شخصه

                                                                  .(0222،11الزيناتي،) "خصات فاستعير لها لفظ الشّ والمراد به إثبات الذّ وظهور،
     كمافاسير،عاريف والتّ وتحدث آخرون عنها ووصفوها وأعطوها مئات التّ الّشخصّية ولقد كتب الكثير عن 

راسات في جميع الدّ  البداية فهي تعتبر نقطة .جل الوقوف على حقيقتهاومن أالعديد سبرغورها،حاول 
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                              .ل الهدف الذي نسعى للوصول إلى فهمهوهي في الوقت نفسه تمثّ ة،فسيّ النّ 
                                                                                             :الّشخصّيةتعريف -1-2
             (1881،111المدهون والجزراوي،)فيالمشار إليهما  Keritner & Kinike))كرتنر وكينيكي ف عرّ 

فات وهذه الصّ د للفرد هويته،تحدّ  اّلتيلة ة المتأصّ فسيّ ة والنّ فات الفسيولوجيّ من الصّ  مجموعة  ها بأنّ الّشخصّية 
فاعل بين محصلة التّ تشكل ها جميعا  يفكر ويتصرف ويشعر بها ألنّ  اّلتية والكيفيّ تشمل مظهره الخارجي 

ا بأنهّ الّشخصّية  (9111،19الّداهري والعبيدي،)المشار إليه فيBurt) )ف بيرت عرّ مافي.الجينات والبيئة
ريقة وتحدد الطّ  مميزة   تعدّ  اّلتيا ،ابتة نسبيّ ة الثّ ة والعقليّ ظام الكامل من الميول واالستعدادات الجسميّ النّ 

 سلوكي   ها نمط  بأنّ ( 1881)الخالق  عبد افهوقد عرّ .ةواالجتماعيّ ة وافق مع البيئة الماديّ في التّ ة الخاصّ 
لمجموعة من الوظائف  يد  فر  ويتكون من تنظيم  ز الفرد عن غيره من األفراد،يميّ كبير، إلى حد  ثابت    مركب  
 الوراثي، ركيب الجسميوالتّ  واإلرادةة واالنفعال تضم القدرات العقليّ  اّلتيو ،مات واألجهزة المتفاعلة معا  والسّ 

وأسلوبه ة في االستجابة،تحدد طريقة الفرد الخاصّ  اّلتيو ة،اريخية الحياتيّ واألحداث التّ ة،والوظائف الفيزيولوجيّ 
 (3009،12بوكاني،)المشار إليه فيCattell))ويؤكد كاتل .(1881،11عبدالخالق،)كيف للبيئة ز في التّ المميّ 
كما .نمعيّ  خص عندما يوضع في موقف  ما سيفعله الشّ لنبؤ يء الذي يسمح بالتّ هي ذلك الشّ  الّشخصّية أنّ 
ة واألخالقيّ  ّيةة والعقللجسميّ الصفات الفرد  يناميّ ق والدّ ظيم المنسّ التنّ ":هافس بأنّ علم النّ فها موسوعة تعرّ 

 "ةها لآلخرين في مجال األخذ والعطاء داخل الحياة االجتماعيّ ية على حسب تجلّ واالجتماعيّ 
                                                                                         .(1811،111،رزوق)

يمكن لآلخرين رؤيتها  اّلتية المكشوفة تشير إلى خصائص الفرد الخارجيّ  الّشخصّية ويمكن القول بأنّ 
((Schultz & Schultz, 2005, p9، ّه مع هذا لكنّ اس،عن غيره من النّ  يتميز بها ا شخصية  منّ  فرد   ولكل
 و بات في أساليبهامن الثّ فيها نوع    اّلتي الّشخصّية ه يشترك مع اآلخرين في الكثير من مظاهر تلك فإنّ 
 اّلتيضرورة األخذ بكافة النظريات والمدارس وترى الباحثة (.0212،10،عجوةأبو)تها جاهاتها وتأكيد هويّ اتّ 

وعليه فان الباحثة ترى أن .م أكبر لطبيعية الشخصية وماهيتهاالى فه للوصولالشخصية  دراسةاهتمت في 
  االجتماعَية التياألخالقَية و َية واالنفعالَية و و الصفات الجسمَية والعقلنظام معقد من السمات الشخصية 
الفرد  تفكيربالتنبؤ بكيفية والتي تسمح لنا عنهم  يتمَيزالفرد مع اآلخرين وفي الوقت نفسه  ايشترك فيه

 .عن تكوين هذا النظام  أن هناك مجموعة من العوامل مسؤولةكما ترى .وتكيفه مع محيطه
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                                                                                            :الّشخصّيةخصائص -1-3
      :أهمها عديدة   صف بصفات  تتّ الّشخصّية  إلى أنّ ( 10-1881،11الطهراوي،)د المذكور في يّ أشار السّ 

                                                                                                       :نوععدد والتّ التّ 
                              .ةة واالنفعاليّ ة والعقليّ نات الجسميّ المكوّ :مثلمتنوعة    عديدة   نات  لها مكوّ الّشخصّية ف

                                                                                                   : كاملفاعل والتّ التّ 
 وتأثير   عن بعضها ولكن في حالة تكامل   ليست منفصلة  الّشخصّية ها منن تتكوّ  اّلتي نات العديدة المكوّ إن ّ 

  من االستجابة يختلف تماما  عن كامل نوع  فاعل والتّ وينتج عن هذا التّ وكذلك في حالة تفاعل    وتأثر  
                                                                                                                    .نة لهاالعناصر المكوّ 

                                                                                                        : فردميز والتّ التّ 
فاعل بين هذه ة وكذلك درجة مستوى التّ خصيّ نات العديدة للشّ يرجع إلى اختالف نسبة مساهمة المكوّ 

                                                                          .ة لألفرادفسيّ باإلضافة إلى اختالف البيئات النّ نات،المكوّ 
                                                                                                                  :الوحدة
مع بعضها البعض  ومتشابكة   ها متداخلة  عن بعضها ولكنّ مات ليست منفصلة   فالسّ العام، نظيم الكليّ أي التّ 
                                                                 .كبر من مجموعة األجزاءأ هذا الكلّ نا ،و معيّ  ن كالا لتكوّ 
                                                                                                                :ةيناميّ الدّ 

والمواقف نة لها،فاعل بين العناصر المكوّ متغيرة باستمرار نتيجة التّ الّشخصّية فالحركة المستمرة،ها يقصد ب
.                                  الّشخص مع استمرار حياة غير مستمر  التّ وهذا يعيشها الفرد،  اّلتية البيئيّ  الّظروف و

                                                                                            : العام مع البيئة فيّ كيّ األسلوب التّ 
وهذا األسلوب ة،ة واالجتماعيّ وافق مع البيئة الماديّ والتّ زه في مواجهة المشكالت،أسلوبه الذي يميّ  شخص   لكلّ 

                                                .ةيمكن تحديده بواسطة المقابالت واالختبارات اإلسقاطيّ 
                                                                            :صف بصفاتتتّ الّشخصّية  إلى أنّ ( 0221،21الخطيب والزيادي،)كما أشار 

                              .راهن ماض وحاضر  لها تاريخ   الّشخصّية فمن،فكرة الزّ الّشخصّية ن تتضمّ :منالزّ 
نّ ليست مثير وال استجابة،الّشخصّية :ن افتراضيلها مكوّ                        .افتراضي ن  ما هي مكوّ وا 

                                                                                         :الّشخصّيةنات مكوّ -1-4
 إلىا يؤدي ممّ خص نفسه،تؤثر في الشّ  اّلتي ها تلك العوامل على أنّ  الّشخصّيةنات ظر إلى مكوّ يمكن النّ 

 ة  فطريّ  ة  خارجيّ أو نات داخلية   هذه المكوّ وقد تكون تصرفاته وطبيعة عالقته باآلخرين،أثير على سلوكه و التّ 
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ة يجمعها وهذه الثالثيّ كوين،هي الوراثة والبيئة والتّ الّشخصّية نات مكوّ  إنّ (.0211،11العبيدي،).مكتسبة  أو 
فأحيانا  ال يمكن أن يكون ،الّشخصّيةل العوامل المؤثرة في تكوين تدخّ  إضافة  إلى متساوي األطراف مثلث  

بقى الغلبة تولكن كوين،أو يزيد تأثيره في التّ  يقلّ  فالكلّ آلخر تأثير،لأحد العوامل مؤثرا  دون أن ال يكون 
                                                                                                    (.0229،08مجيد،)فسيكوين النّ األكثر لعامل التّ 

                             :وهيفرد، ة أيّ نغفلها عند دراسة شخصيّ  يجب أالّ  ة  رئيسيّ  ة مكونات  خصيّ للشّ  كما أنّ 
                             .ةكل العام للفرد وصحته من الناحية الجسميّ تتعلق بالشّ  اّلتي وهي :ةواحي الجسميّ النّ 
             .ةالقدرات الخاصّ –كاء العامة العليا كالذّ تتعلق بالوظائف العقليّ اّلتي وهي :ةالمعرفيّ ة واحي العقليّ النّ 
                                                .االنفعاليشاط وتتضمن أساليب النّ :ةالمزاجيّ  ةاالنفعاليّ واحي النّ 
ة بالفرد من البيئة الخاصّ  تمتّص اّلتي جاهات والقيم تتعلق بالعواطف واالتّ اّلتي وهي :ةواحي البيئيّ النّ 

                                                                                                    .كاألسرة والمدرسة والمجتمع
                           (.0220،11أحمد،)تميز صاحبها في تعامالته المختلفة اّلتي :ةواحي الخلقيّ النّ 
                                                                                                 :ةمعنى االستغالليّ -9-5

                                                 :   كالتاليالمعاني الجامع معنى االستغالل، نجد في معجم
                                                                                                      (:فعلّ است)استغلَ 

                                       .والمفعول مستَغل،لّ فهو مستغ  ،استغالال  استغَل،/يستغَل،استغلل  ستغل  ا
                                                                         .  انتفع منه،اغتنمه،استثمره:الوقت استغل  
                                                   .  َتهااستفاد من محصولها وغلّ :حديثة  األرض بآالت    استغل  
                         .            ةشخَصيّ  نفوذه،جنى من ورائه أغراضا   ،لجاهه أوانتفع منه بغير حق  :خصالش   استغل  
                                                                                                     .استثمره:مالهاستغل  

                                            .استفاد من ثقته ليسيء استعمالها:ثقة شريكه واستولى على ماله غل  است
                                                                                               .  تهاأخذ غلّ :يعةالضّ  استغل  
                                                                                               .ةطلب منه الغلّ :فالنا   استغل  
                          .ريع والقليلبح السّ ة لغايات الرّ يشتري ويبيع البضائع واألوراق المالي  :وقالسّ  استغل  
                                                                               .     منهاستخلص فائدة   :موقفا   استغل  

غوائهتم.استغل  مصدر :استغالل هذا  ما اإلساءة إلىاالستعمال الذي يهدف :كنوا من استغالل سذاجته وا 
                                                                                                             .االستغالل
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                                                         .ةفوذ لتحقيق مآرب شخصيّ استعمال النّ :فوذاستغالل النّ 
                                          .صاحب األرض أرضه بنفسه أو لحسابه هو أن يستغلّ :مباشر ل  استغال

                                                                                               :مصدر استغل  :استغالل
                                            . لالنتفاع بها: ةاستخراج الخامات المعدنيّ :البيئة والجيولوجيافي 
ا يستحق أو طلب منه ممّ  أقلّ  أجيرا   عمل   دفع ربّ  ذا مافإ.ة  أخالقي   ال بطريقة   االنتفاع بشيء  :ستغاللالا_2

ع لى انتفاير االستغالل في الفكر الماركسي إويش.لجهده وعرقه ته فهو مستغل  أن يعمل فوق طاق
                                                                    (.الطبقة الكادحة)الرأسماليين بجهد وعرق اآلخرين 

                    .                                                                                                                      مفقودة على سلع   ،من يقوم بكسب أرباح  لى استغالل،انتهازيّ إ منسوب   اسم  ( اسم):استغالليَ 
 لى االستفادة من طيبة شخص  لدى البعض ترمي إ نزعة  :صناعَي من استغالل اسم مصدر:ةاستغاللي  

خطرت لبعض  اّلتيستغاللَية ينبغي محاربة اال غير عادل   أو جني ربح  لهضم حق  أو جهلهعجزه،أو 
                                                                               www.almany.com  {معجم المعاني الجامع}."جارالتّ 

                                                                                 :االستغاللّيةالّشخصّية مفهوم -9-6
 (9191،111زايليتين،)المشار إليه في  (Gouldner) يشير مفهوم االستغالل على حسب رأي جولدنر

فيما يؤكد المتكافئة في قيمتها،ألفكار غير تنطوي على تبادل األشياء أو ا اّلتي فاعالت بين األفراد إلى التّ 
للعالقة  المحك الموضوعيّ إلى أن ّ  (1898،111زايليتين،)المشار إليه في(Blau)  عالم االجتماع بالو

،فإذا لم تكن القيم والخدمات المتبادلة و تكافؤ القوة بين طرفين أو أكثرة يتضمن عدم توازن أاالستغالليّ 
موسوعة  ؤكدتو .ةفسيّ ة أم النّ أكان ذلك في الجوانب الماديّ  واء  خر سأحدهم سيستغل اآل ،فإنّ متكافئة ابينهم

ة فسيّ ة والنّ خص االستغاللي يلجأ إلى االستحواذ على المنافع الماديّ الشّ  أنّ "فسي حليل النّ فس والتّ علم النّ 
ف عرّ كما (.1819،018الحنفي،) ةسم عالقته باآلخرين باالنتهازيّ ة وتتّ غير مناسبة أو بالقوّ  وبطريقة  

 فقط في الحدّ  ينيكون اآلخرون عنده مهمّ اّلذي  خصه الشّ خص االستغاللي بأنّ الشّ  (1881)المرسومي 
                                          (.1881،11المرسومي،) امهم لمصلحتهنه من استخدالذي يمكّ 

                                                           :الّشخصّية االستغاللّيةتناولت اّلتي ظريات نّ ال -1-7
                                                                                              :فسيحليل النّ التّ ةنظري-1-7-1
                                                                                                                   :فرومـ 
 و للمجتمع االجتماعيّ -ركيب االقتصاديفاعل بين التّ نظرية فروم من محاولته على تأكيد التّ  تنطلقا

ه ال شيء أكثر نّ ف الذي ينظر لإلنسان على أالمتطرّ  يؤيد الموقف ه النّ أي أفراد،ألل ةفسيّ الخصائص النّ 

http://www.almany.com/
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ه ألنّ تلك، وة بهذه الطريقة أة واالجتماعيّ صاديّ نواعها كاالقتة بأيّ البيئ الّظروفحركة تسحبه ة متمن دميّ 
ه ال يؤيد موقف كما أنّ ة لإلنسان،بيعة الوراثيّ ر واقع الطّ لكونه ينك ا  كبير  ف خطأ  يعتبر هذا الموقف المتطرّ 

 .ةلبيولوجيّ حباطات حاجاته اا  و  تشباعاإمن  نةّ شخصيته متكوّ  وأنّ  منغلق   اإلنسان كيان   فرويد من أنّ 
                                                                                  : هما،ينلتفاعل جانبين مهمّ  ل وفقا  ها تتشكّ أنّ  ة علىخصيّ فروم للشّ ينظر و 
                                      .اس اآلخرينة وارتباطاتها بالنّ القتصاديّ اة و االجتماعيّ  الّظروف والعوامل أــ 

ن ولكالّشخصّية،تشكل  أن ة يمكن لهاقتصاديّ االو ة االجتماعيّ  الّظروف نّ بمعنى أ،إلنسانل ةبيعة البشريّ ــ الطّ 
ة طبيعة اإلنسان االقتصاديّ ة و تتجاوز هذه العوامل االجتماعيّ وحين ة،بيعة البشريّ فقط ضمن محددات الطّ 

 عن ذاتها خصيات مغتربةمن الشّ  إلى ظهور أنماط   يهذا يؤد فإنّ الّشخصّية،ة في تشكيل ة البشريّ الفطريّ 
 االستغاللّيةالّشخصّية م لكي نفهو ة،االجتماعيّ  مع المعايير يضا  فق أتتّ  والة،مع طبيعتها الفطريّ  وغير متوافقة  

 ة ال يمكن فهمها منفالعملية االجتماعيّ ة،االقتصاديّ و ة ى العوامل االجتماعيّ لا  حسب فروم ينبغي أن ننظر 
كل الذي يخدم بالشّ  فالمجتمع يتحتم عليه أن يقوم بقولبة شخصيات أفرادهغير معرفة حقيقة طبيعة اإلنسان،

  ةبيعة البشريّ على أفرداها مطالب تخالف الطّ  كما تفرض المجتمعاتة،االقتصاديّ و ة عيّ ظروفه االجتما
روط ر المتطلبات أو الشّ تساي اّلتيالّشخصّية االستغاللَية ية الفرد المطلوبة هي تلك شخص نّ وا  لإلنسان،
 فقا  و  أو رديء   لى ما هو جيد  أن ينظر اإلنسان إ يوهذا يؤديعيش فيها، اّلتي االقتصاديةّ و  ةاالجتماعيّ 
 كلّ ل نّ فكرة فروم تقوم على أساس أ نّ أنجد  ائدالسّ  ظام االجتماعيلمعايير النّ  ولكن طبقا  ،ّيةاتلذّ ا لقناعاته

 نّ كما يرى فروم أ.بيعةالفرصة لتحقيق هذه الطّ  منحهوظيفة الحضارة  وأنّ ،ة الموروثةطبيعته البشريّ  فرد  
 الحياة، مات هي أسلوبنا فيالسّ وهذه ،االجتماعيّ  ظام االقتصاديّ قها النّ يخل الّشخصّية االستغاللّيةسمات 

يحتاجها من  اّلتيللخصال  إضافي   على بناء   يضا  يعمل أ االجتماعيّ  لنظام االقتصاديّ هذا ا أنّ  كما
 ةبيعفعال الطّ أويتها وتعزيزها وتساعده على ذلك على تق بل ويعملوجشع، ة  ثر أو  ة من أنانية  الكائنات البشريّ 

بما فيه  ودورهالمجتمع  نؤكد على أهمية فإنناومن خالل نظرية فروم  .(0228،1،الحميري) ذاتها ةالبشريّ 
  النظام االجتماعي واالقتصادي في تكوين شخصية متوازنة وهذا يتوقف علي مدى اشباع النظام

تكوين شخصية في والبيولوجي للفرد  يالجانب الوراث مع مراعاةاالجتماعي واالقتصادي لحاجات الفرد 
                                                                      .مغتربة عنهاأو متوافقة مع ذاتها 

                                     :فها إلى قسمينتصنيف فروم والذي صنّ لّشخصّية لصنيفات ومن أهم التّ 
                                                                         (Productive Personality)المنتجة الّشخصّية -

 .                                     (Nonproductive Personality)غير المنتجة الّشخصّية -
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                                                                                                      :أنماط ةلى أربعقّسمت الّشخصّية غير المنتجة إو 
                                         (Perspective Personality). (اآلخذة)ة االستقباليّ الّشخصّية -
                                                            .(Hoarding Personality) الكانزةالّشخصّية -
                                                       . (Marketing Personality)ةجاريّ التّ الّشخصّية -
            .(0221،111فوع والقيسي،الر  )(Exploitative Personality) الّشخصّية االستغاللّية-

                                                   :وفيما يلي عرض وصف لكل نمط من أنماط الّشخّصية غير المنتجة
                                                                             :اّلنمط االستقبالي اآلخذ وذو  فراد األ-1

  عون الحصول على كلّ فهم يتوقأنفسهم،يكمن خارج  واإلشباعضا مصدر الرّ  نّ األفراد يعتقدون أهؤالء 
ال  وحاجاتهم هذه،(خال .....ــ نظام ةــ سلط ةــ جماع عائلة ــ شخص) خارجي   يريدونه من مصدر   ء  شي

هم ألنّ فهم ليسوا بقادرين على أن يحبوا، مثال   كالحبّ ة،شياء نفسيّ بل تتعداها إلى أة،على أشياء ماديّ تقتصر 
 أو أفكار   ة  فكريّ  قادرين على تقديم إضافات  نجدهم غير  يضا  وألهم، يريدون من اآلخرين تحقيق حاجه الحبّ 

ضيع خالل وك الرّ وهذا يقترب من وصف فرويد لسلآلخرين،خذها من اهم قد اعتادوا على أألنّ جديدة،
  خر يهتمدون وجود شخص آ ء  شي يمكنه عمل أيّ  ال تماما   ا  كاليّ فل اتّ حيث يكون الطّ ،الفّمّيةالمرحلة 
                                                                                            . برعايته

                                                                                      : الّنمط الكانز وذو األفراد -2
بحدود  فهم لديهم توقعات  ،يضا  أ فكارالعواطف واأل بلقود والممتلكات فقط،يكنزون النّ  فراد الهؤالء األ
ن نفسهم بما جمعوه ويجلسو يحيطون أ ما ولذلك فهم دائما  الخير سوف يأتيهم من الخارج، بأنّ  جدا   ضئيلة  

 جدا ، القليل الّ إا جمعوه ينفقون ممّ  لى ذلك الباإلضافة إر،مدبّ  اعتداء   أو ة  متوقع ة  بداخله يحمونه من سرق
 الحب حتىما أن يشاركه في هذا الملك،  يحق ألحد  والملك  له ه نّ أ ء  شي لى كلّ خص الكانز ينظر إوالشّ 

هي  وكذلك األفكار والمشاعريمتلكه وال يمكن أن يعطيه ألحد، شيء   أيّ ك ةه ملكيّ نّ ليه على أينظر إ
 تعامالته،شيء،تصرفاته، في كلّ  حريص  خص الكانز والشّ  حد بهايمكن أن يشارك أ ال ةخاصّ  ملكيات  

 شعاره، لآلخرين ويكونمفيد    شيء   أيّ منها  خرج ي أن على شفتاه بإحكام خوفا   ه يظل مطبقا  نّ أفكاره حتى أ
  كما يكوناس،من النّ  بكثير   وع من األفراد أهمّ وتكون األشياء عند هذا النّ  ملكي هو ملكي ومالك هولك

لها توجه  اّلتي الّشخصّية الفرد الكانز ب ةشخصيولقد أشار فروم إلى من الحياة، ا  كثر واقعيّ مار أالموت والدّ 
سبة لها ير بالنّ الموت والهدف األعلى والكب وتحبّ  للحياة تماما   رافضة  الّشخصّية حيث تكون هذه  الموت

داخله من ّبئه ا يخر عمّ للقتل فهو يعبّ  يمتلك القوة أو الفرصة خص الذا كان هذا الشّ وا  هو تدمير الحياة،
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 ومثل هذا الفرد يكون مولعا  شكل عبارات، والحرب على مثل المرض والجريمة:أخرىلآلخرين بطرق  ء  سو 
 ة  ث عنهم فروم يظهرون بصور حدّ ت اّلذين( الكانزون)شخاص وهؤالء األلطة،ة والسّ بالقوّ  وشغوفا   ومحبا  

في  كبير   فهناك تشابه  ،ةرجية االحتفاظيّ فات المرحلة الشّ بصّ فرويد  نظر ةنقارن ذلك بوجه عندما واضحة  
                                                                                   .بعفي تفسيراتهم هذه بالطّ  هناك اختالفات   نّ أ شخاص غيراأل فات بين تصنيف فروم وفرويد لهؤالءالصّ 

                                                                                    : النمط الّتجاري وذو األفراد -3
له جذوره  كما أنّ ،ة الحديثةناعيّ ائد في المجتمعات الصّ هو السّ  شخاصوع من األهذا النّ  يرى فروم أنّ 
جتمعات متجهين إلى أن هذه الم اس فيويكون النّ لع،ة وسوق السّ جارة والوظيفة االقتصاديّ المرتبطة بالتّ 

نجاح الفرد وفشله يتوقف  وألنّ لع،يتعاملون بها مع السّ  اّلتياس اآلخرين بنفس الطريقة نفسهم والنّ يعاملوا أ
  وهذاة،لعيّ لقيمته السّ  الي مساوية  تكون بالتّ الّشخصّية  ةقيم نّ إفا المجتمع على ما يبيعه ويشتريه،في هذ

للبيع و قيمة اإلنسان تكون  ة  لى سلعالحديث إ ع الصناعيّ المجتم شخصية اإلنسان تتحول في أنّ  ييعن
ه المجتمعات ذه فالمظاهر تصبح هي الواقع في،ابا  يعنى كيف تكون جذّ  ن تكون محبوبا  وأقود،بالنّ  محسوبة  

ن هي كيف يجب أمحددة، ة صورة  لعيّ ويكون لدى األفراد العاملين في المجاالت السّ والجوهر يصبح وهما ،
 كوناس كما ترغب أن أوع من النّ هذا النّ  ارويكون شع،وترقيات يظهروا لآلخرين ليحصلوا على تعزيزات  

  نّ أو  ه فارغ  صف بأنّ و وي ة  مستقر  ال يملك هوية   جاريّ وجه التّ الشخص صاحب التّ  ويرى فروم أنّ .أكون
ادته ر ه وضع رغم إأنّ  إلى ويعود ذلكيشعر باالغتراب، نهجعالي لديه ةة الفرديّ م الذاتيّ اإحساسه بالفراغ وانعد

مكاناتهمزاياه  كلّ  ين يخفيحتم عليه أ في تنفيذ دور   أيضا  بل عن نفسه  المبدعة ليس فقط عن اآلخرين وا 
                                                                        .(0228،1الحميري،) ةقوى خارجي ه يسلم أمره وطريق حياته إلىنّ إف،شيء أمام نفسه ه اله يحس بأنّ وألنّ 

                                                                        : الّنمط االستغاللي وذو األفراد ــ 4
ه نّ أو ،(مركز تحكم خارجي) خارج نفسه ة  موجود ةداألشياء الجيّ ن ّ أ يعتبر الّشخصّية االستغاللّيةصاحب 
تعتقد  الّشخصّية االستغاللّية نّ إي ،أالمكر االحتيال أو وأ ةخرين عن طريق القوّ يأخذها من اآليجب أن 

ومرة أخرى يذكرنا ،ةطريق خرين بأيّ خذه من اآلأن تأوعليها ،لها يمكن خارج نفسها إشباع   مصدر كلّ  نّ أب
لفروم  الفرد المستغل وفقا   نّ إ.)1889،001حمن،عبدالر  )ادي سّ ال يّ خص الفمد للشّ هذا الوصف بوصف فروي

ا لك ممّ وغير ذ،(فكاراأل-الممتلكات-األزواج الزوجات أو)عليهم  عزيز   ن يأخذ من اآلخرين كلّ أيرغب في 
ه نّ إفة،ّينمع مورا  أن مّ ثو يأن ينقد أراد أذا ا  و ،ةه يطالب به بالقوّ نّ إف،على سبيل المثال راد الحبّ أفإذا ،يرغب به

خذه أو يأيسرقه ء  شي  ه يجد في كلّ نّ أكما اآلخرين،لى سرقه أفكار إ أه يلجولكنّ ة،فكاره الخاصّ أال يستخدم 
 ة  ه يجد متعنّ أبمعنى  ،و رضاأ طيب خاطر  عن يحصل عليه من اآلخرين  اعلى ممّ أ ة  قيم ا  وقهر  ة  عنو 
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 ينتزع كلّ ن أل،دائما   لى ذلك هو مستعد  إ ةضافباإل،ةمشروع غير يريد بطرق   في الحصول على ما ا  وتلذذ
                                                                                   .(0228،1الحميري،) دوافع اآلخرين ييشك ف خص المستغل دائما  والشّ ،ريدأ خذ ماآنا أوشعاره ،يريده ما

                                                                                                                    :فرويد
أشار حيث حليليين بشكل خاص،فس التّ بها علماء النّ  اهتمّ  اّلتيمن المفاهيم  الّشخصّية االستغاللّيةمفهوم 

قسم  حيث،للنمو الجنسي (Oral stage)ية من خالل المرحلة الفمّ  الّشخصّية االستغاللّيةفرويد إلى هذه 
اّلتي (Oral Incorparative) ة المندمجة ية االستقباليّ المرحلة الفمّ :هما هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين

من نهاية تمتد اّلتي (Oral sadistic) ة اديّ ية السّ والمرحلة الفمّ ،ابعر السّ هتمتد من الوالدة حتى نهاية الشّ 
 اّلتي فل فل،إذ تظهر في هذه المرحلة األسنان عند الطّ نة األولى من عمر الطّ حتى نهاية السّ و ابع هر السّ الشّ 

                      العدوانيّ  ذة وبخاصة العّض الذي يحصل منه على اللّ  تعطيه القدرة على العّض 
 األطفال جميع بها يمرّ و ،العدوانيّ  االستغالليّ  قبل،لذلك تسمى بمرحلة التّ (27-0991،27،والعبيديد و داو )

  ضجي استمرارها إلى فترة النّ أالفرد على هذه المرحلة  (Fixtaion)ت يثبت إذا تمّ  إالّ ة،  طبيعيّ  حالة   وتعدّ 
وقد يكون الفرد في مثل  (91-1898،91فروم،)ة مرضيّ  ا يؤدي إلى أن تكون ظاهرة  ممّ ،ةخصيّ الكامل للشّ 
يستغل  الذي نّ أرى فرويد يو (.1899،91صالح،)للعداء اال  خرية باآلخرين وميّ هكم والسّ بالتّ  مولعا  هذه الحالة 

وفي  مطالبه، ةتلبي ةعاقإفي بب هم السّ نّ أمنه  اعتقادا  ،ه يحقد عليهم ويكرههمنّ أليقوم باستغاللهم اس النّ 
  نّ إالي فوبالتّ ،استغاللهملى إيملكون يعمد  هم ال يستحقون مانّ ألو خرى يسخر من سذاجتهم أأحيان 

تستمر حتى اّلتي  ةرجيّ الشّ  ةتي المرحلأت ثمّ .ةيالفمّ  ةالمرحلاني من ق الثّ في الشّ  ءدىيبتن أاالستغالل يمكن 
ويرى فرويد ،خراجو اإلأعلى اإلفرازات من حيث االحتفاظ  ةذوفيها يتركز االنتباه واللّ ،فلمن عمر الطّ  ةالثالثّ 
تتكون لديه عن هذا اّلتي  ةوالخبر ،(فل على اإلخراجطرق تدريب الطّ )ان يتبعه الوالدسلوب الذي األ نّ أ

فل الطّ  نّ إف،دريب قاس  ذا كان هذا التّ إف،وتطورها الّشخصّية االستغاللّيةفي نمو  هام   مر  أسلوب األ
ما  ةالطريقفإذا وجد في هذه ،ن الوالدينعممنوعين  في زمان ومكان   ضويعلى التّ إيعمد  بأنسيستجيب 
لوك من السّ  وتتكون لديه نزعات  ،ةفسي سيتوقف عند هذه المرحلالنّ  نموه نّ إفة،واستعملها بكثر  ا  يريحه نفسيّ 
ثم .ةالعدائيّ  ةرجيّ الشّ  الّشخصّية االستغاللّيةطلق عليه فرويد أوهو ما ،ادي عندما يصبح راشدا  العدائي والسّ 

الّشخصّية نمو  نّ أوهكذا نرى ،لدى فرويد الّشخصّية االستغاللّيةن تكوّ  اّلتي عد ذلك المراحل تتوالى ب
في  ةحداث الالحقاأل نّ أوهذا يدل على ،فل بوالديهالطّ  ةعالق ةوتطورها يتوقف على طبيع االستغاللّية

ه عندما نّ إلى ذلك فإ ة  ضافإ.تعرضت لها اّلتي  ةابقحداث السّ تؤثر على األ ال الّشخصّية االستغاللّية
من  يظهر على الفرد عدد  ( األنا األعلى-نااأل-الهو) ةخصيّ للشّ  ةفسيّ نات النّ وازن بين المكوّ التّ  طربيض
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من  نواع  أفتظهر ة،للهو تكون هي المسيطر  ةالدوافع العدوانيّ  نّ إذا ضعفت األنا األعلى فإف،عراضاأل
ذا إا مّ ،ألى ذلكإوما ،(للمجتمع ة  مضادّ  ة  هي شخصي الّشخصّية االستغاللّية)لوك المضاد للمجتمع السّ 

فسي لنّ وا كيف الوظيفيّ بالتّ  تضرّ  ة  لى درجإتقوى  ةفاعيالحيل الدّ  نّ إف،علىاأل ناضعفت الهو وسيطرت األ
                                                                  .(0228،0الحميري،) للفرد

وذكرت أن هذه الحاجات تنطوي على ثالث بالحاجات العصابية، عن مايسَمىهورني  تثتحدّ :هورني
،والبحث (حرك نحو اآلخرينالتّ ) العصابيّ عن المحبة والخضوع  العصابيّ  البحث:اتجاهات عصابي ة
                              (.التحرك بعيدا عن اآلخرين)،واالنسحاب العصابي(التحرك ضد اآلخرين)العصابي عن القوة

ينطوي  (التحرك نحو اآلخرين)صابي عن المحبة  والخضوع العصابيأن البحث العت هورني الى شار أو 
                                                                                                                   :هي على مجموعة حاجات

                                                                                          .قبلوالتّ  ة للحبّ العصابيّ الحاجة -1
                                                       .يتعاطف معه ويشبع رغباته وحاجاته ة لشريك  العصابيّ الحاجة -0
                                                             .(0228،19،رزق)دمحدّ  ة ألن يعيش الفرد ضمن نطاق  العصابيّ الحاجة -2

                                                                                                     :حاجات هيمن ال ينطوي على مجموعة (حرك ضد اآلخرينالتّ )ة عن القوّ  العصابيّ البحث أَما 
                                               .عفة ويحتقر الضّ حيث يحترم القوّ ة،ة إلى القوّ العصابيّ الحاجة -1
                                        .أن يستغل فيستغل اآلخرين وال يحبّ ة الستغالل اآلخرين،العصابيّ الحاجة -0
                                                                      .من قبل اآلخرين ير االجتماعيّ دقالتّ الحاجة إلى -2
يتمنى أن يراه اآلخرين يحاول عرضها و اّلتي ة من خالل صورته المثاليّ  خصيّ الحاجة إلى اإلعجاب الشّ -1

                                                                                                                    .من خاللها
 النتائج عن ظرالنّ  هرة بغّض غبة في الشّ حيث الرّ ،خصيّ موح واإلنجاز الشّ الحاجة إلى الطّ -1
التغلب على معارضة عندما يجد أَن العدوان يساعده في هذا االتجاه العصابي  ويتبنى.(0228،18رزق،)

ينطوي على حاجاتين  (عن اآلخرين بعيدا  حرك التّ ) العصابيّ االنسحاب في حين نجد أَن .أسرته وأقرانه
                                                                                .اتيّ لحاجة إلى االستقالل واالكتفاء الذّ ا:هما
        .حساسيته الشديدة للنقدفيسعى الفرد إلى تحقيق الكمال بسبب لحاجة إلى الكمال وتجنب اإلهانة،ا-1

مشاعر تجنب  فيألَن ذلك يساعده خياالته فيشعر خالل ذلك باألمان،حيث نرى العصابي وحيدا يسرح ب
 الفرد، يعة المجتمع الذي يعيش فيهطب إلىيعود االستغالل وترى هورني أن .رفض اآلخرين له أو انتقادهم

راد أذا إ مطلوب   مرأ ةهاء والخديعالمكر والدّ  نّ إف،أفراده العدوانيغلب على  يعيش في مجتمع  فان كان الفرد 
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 عورالشّ جل تحقيق أمن  شيء   جادل وينتقد ويتالعب بكلّ جاه يالفرد في هذا االتّ فنجد ء،نسان البقااإل
 يصبحقد ،كما و لديه ساسيالقلق األة خفيف من حدّ ذلك هو التّ  ه فيودافع،والحفاظ عليهما ةيطر والسّ  بالتّفوق

الفرد يمكن  نّ أوترى هورني .ةعدائيّ  ّيةه يتميز بشخصنّ أغم من بالرّ ،عمالهأناجحا  في  الفرد في هذا االّتجاه
  إلى القلق ذلك الي يؤديوبالتّ ،ضا في طفولتهمان والقبول والرّ ذا لم تشبع حاجات األإ،استغاللّيان يكون أ

                                                           .(0228،2الحميري،) لديه ساسي والعصاباأل
                                                                                           :ةالوجوديّ  الّنظرّية-9-7-2

يلة األصالّشخصّية :هماالّشخصّية نمطين أساسيين من فس الوجوديين إلى وجود يشير علماء النّ 
               جاه الماديّ يغلب على صاحبها استغالل اآلخرين واالتّ  اّلتية،غير األصليّ الّشخصّية و 
                                                                        .(0221،111الرفوع والقيسي،)
                                                                      :اإلنسانّيةالنظرية -9-7-3

فالسلوك .بسيطرة المتغيرات البيئية واالجتماعَية على الشخص بشكل ملحوظ أصحاب هذه النظرية يؤمن
  مثل البطالة والتعليم السيئ والظروفلشخص لظروف اجتماعية سيئة،السيئ يكون نتيجة لتعرض ا

َن هذه الظروف تعمل على منع الشخص من ادراكه إ.المعيشية غير اآلمنة والتي تكون محفوفة بالمخاطر
صحاب هذه أيرى كما .مع ذاته أوال ثم المحيط ثانيا توافقه على وبالتالي ستؤثر.اخلهدمكاناته التي بإل

لى توقف الفرد عن إن هذا يؤدي أل.على البيئة بدال من الفرد اّللوم إلقاءالنظرية أن هناك خطأ كبيرا في 
وتأكيدها بل يجب على الفرد أن يكافح من أجل تحقيق ذاته  (وقاية-معالجة-حلول)القيام بأي شيء 

،وهي أن االنسان يولد ساني يتبنى فكرة تفاؤلية أساسَيةنأي أن علم النفس اإل.بصرف النظر عن المعوقات
،بل يقيده المجتمع أن الليه هو إ،وأن كل مايحتاج بيعتهبداع،كما أنه طيب بطإلوهو يمتلك الكفاءة على ا

 وتذكر الباحثة. (0228،2الحميري،).مكاناته الفطرية الى واقع حقيقيإن يتحرر من هذه القيود لكي يحول أ
تقوم على  ة ماسلون نظريإ.ونساني التي تحدث عنها ماسلاإلالدوافع المحركة للسلوك في هذا المجال 

قائم على أساس أن الحاجة التي في قاعدة الهرم يجب أن ات التي توضع في ترتيب هرمي أساس الحاج
 وستوى الحاجات ذو م إلىنتقال إلابل قشباع الحاجات الدنيا إأي .الحاجة التي تليها إلىتشبع قبل االنتقال 
                 .(0228،2الحميري،)موضوع هذه الحاجة يكون في البيئةوأن هدف أو المستوى األعلى 

                            :لّيةاالستغال بالّشخصّيةوعالقتها  نّيةعرض لحاجات ماسلو اإلنسا وفيما يلي
                                                                               :الحاجات العضوية-9

ألنه يهتم ويسعى ،ومتضائال   تمامه بمن حوله قليال  في أثناء حرمان الشخص من هذه الحاجات يكون اه
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شباعها إفي خطر من حيث عدم  ّيةفالشخص الذي يدرك أن حاجاته الفسيولوج.ّيةشباع حاجاته األولإ إلى
غالبا ألي اسلوب لتحاشي النقص ومن الشائع أن يكون السلوك  ،سيلجأشباعإلأو يتعرض بالفعل لقلة ا
أو اللجوء الى استغالل  أو السرقة الحالة،وهناك أشكال لسلوك اإلجرامي منها السطواإلجرامي نتيجة لهذه 

هو  المهم هنا ة،فال تهمه الوسيلّيةشباع حاجاته الفسيولوجإاآلخرين للحصول على ماينقصه من أجل 
ومما سبق يمكن القول بأن الحرمان من الحاجات العضوية تجعل .(0228،2الحميري،.)والوصول للهدف

وعليه فإَن االستغالل قد ينتشر في .ة لبقاء اإلنساناذ أن هذه الحاجات ضروري.ايّ شخص استغاللال
وانتشار الفقر ذه الحاجات بسبب التعقد الحضاري،شباع الكافي لهإلمجتمعات ال يحصل أفرادها على ا

                                                                                              .والبطالة
                                                                                  :حاجات األمان-3

دان األمن النفسي قد يكون فق نّ ،ألَ من النفسي بشتى الوسائلالحاجة إلى األ الّشخص إشباعيحاول 
يهدف من ورائها بعدم األمن النفسي فإنه يقوم بممارسة سلوكَيات  في حال شعور الشخصو .مدمرا

   وعندما يفشل الشخص بالطرق المشروعة يلجأ إلى .لى األمن النفسي من خالل اآلخرينالحصول ع
                                                              . قد تتصف باالستغاللطرق غير سوية 

                                                                           :اء والحبحاجات اإلنتم-2
المضادة لنظم  لّشخصّيةبا ّيةالحظ ماسلو أن الحرمان من الحب يؤدي إلى مايسمى في الحاالت العياد

على إظهار الحب  ن القدرة،وألن هؤالء الَناس لم يعرفوا الحب في حياتهم فإنهم يفقدو عّيةالحياة اإلجتما
إتجاه إخوانها من بني البشر،ويحدث والنتيجة هنا غياب مشاعر الحب والود تماما لدى هذه الفئة .وتقبله

في كثير من األحيان أَن من حرموا من الحب قد يتسم سلوكهم بالمحاوالت المستميتة في سبيل الوصول 
فهناك الكثير من الَناس يكذبون وينافقون من .ذهالمشاعر وماأكثره في أيامنا ه إليه،وهذا مايسمى باستغالل

وهذا شكل ،لآلخرين أي مشاعريحملون  أجل تضليل اآلخرين وكسب تأييدهم والفوز بمشاعرهم مع أنهم ال
نه من أسوأ أشكالهمن أشكال ا ،ألنه يمس الجوانب الوجدانية العاطفية والتي لها تأثير على الستغالل بل وا 

                                                                                   (.7119،2،الحميري)اإلنسانَيةالحياة والطبيعة 

                                                                               : حاجات التقدير-1
إن مثل .ى األماكن المرموقة مهما كان الثمنيحاول األشخاص الذين حرموا من هذه الحاجات الوصول إل

وقد يصلون .كن المرموقة تشبع لهم هذه الحاجةوالوصول إلى األما،هؤالء االشخاص تنقصهم الثقة بأنفسهم
      .الطرق من رشوة وخداع وكذب وتضليلإلى هذه األماكن على أنقاض الضعفاء عن طريق استغاللهم بكل 
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                                                                            :حاجات تحقيق الذات-5
 واضح ور باإلغتراب والتخطيط دونما هدفشباع هذه الحاجة يؤدي إلى مايسمى بالشعا  إَن غياب إرضاء و 

ذا وفشل فإنه يؤدي به إلى اإلغتراب بمعنى أنه إذا كان لدى الشخص دافع قوي إلى تحقيق الذات ،وا 
 ،وعن ذاته فسوف يغترب عن المجتمع والَناس اآلخرين وبالتالي لن يتبنى معايير وقيم المجتمعاغترب 
إلى ممارسة سلوكَيات تختلف عن تلك  ا  عيه ولن يندمج فيه وكل ذلك يؤدي به أخير  ا  حاقد ماقتا  يصبح 

أحد أشكال هذه وقد يكون ات غير متوافقة يّ التي يمارسها أفراد المجتمع،وغالبا ماتكون هذه السلوك
 عليه يفلح في الحصول ولمات االستغالل وذلك إذا أراد الحصول على شيء معين يّ السلوك

.                                                                                 (0228،0الحميري،)
                                                                       :النظرية السلوكَية-0-7-4

،فكل أنواع السلوك التي سلكها ّيةاإلنسان ّيةخصلشّ المدرسة السلوكَية على أهمية التعليم في تكوين ا تؤكد
ارق وحسب سكنر وغيره من السلوكيين فإن االختالفات والفو .ه هي متعلمةّيتاإلنسان والتي تحدد شخص

لى  ،فمعرفة التعزيزات التي عرفوها في ماضيهمختالف إالفردية في سلوك األفراد تعود إلى تنوع خبراتهم وا 
وترى (.0228،0الحميري،.)السلوك حسب هذا التصور يستدعي فهم األسباب الخارجية التي تثير السلوك

نتج عن تعلم مواقف ت ّياتها سلوكأنّ على َ  ةسويالالّ  تّياالسلوك ينظرون إلىن يالسلوكي ن  الباحثة هنا أ
أن البيئة هي المسؤولة في  كّيةوترى المدرسة السلو .سلوكية غير مالئمة تزداد قوة كلما كوفئت ودعمت

،أو السلوك الشاذ ينموعلى ذلك ال.أو السلوك المختلف عن اآلخرين خص للسلوك المضطربشّ تبني ال
نما هو .شعورية عليهاّلال،أو سيطرة الدوافع خص بمرضعن اصابة الشنحراف أو التباين في السلوك اال وا 

لوكي إلى استجابات اشتراطية تختلف عن األنساق أو المعايير لسّ شخص كان قد تعرض في تاريخه ا
يتوقف إلى درجة كبيرة على مدى تنوع وطبيعة خبرات الفرد  الّشخصّيةنمو  َ نّ أما روتر يرى أ.اإلجتماعَية

   ،وتنتقل فيما بعد إلىليم تعود إلى البيتسّ ليم وغير اللسّ لوك السّ قد أَن جذور ا،ويعتاآلخرين الّناسمع 
شباع الناتجة إلولئك الذين يحققون خبرات الرضا أو اأالمتكيفين هم  أّن الّناسروتر  يضيفكما .المدرسة

غير  فإّنهمأما األفراد غير المتكيفين .اَءةبنّ أنشطة  على أّنهامن أدائهم ألنشطة تقوم من قبل المجتمع 
ويقول عنهم روتر .ستجابات عقابية في المجتمعإ،ويتصرفون بطرق تسرع في ظهور راضيين عن أنفسهم

هم في مواجهة فشل ،لذا فإنهم يتعلمون كيف يدافعون عن أنفسشباع حاجاتهمإهم أناس غير قادرين على نّ أ
  (0228،2،الحميري.)اشباع وتجنب الفشلإلتغالل اآلخرين لتحقيق اإلى اس وونفغالبا مايلجأ،متوقعحقيقي أو 

                                                                          :النظرية المعرفَية-0-7-5
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تي الّ و ة المعالجة للمعلومات واإلشارات،المعرفي من عملي إلدراكيتناول علم النفس المعرفي كل ما يتعلق با
ه ستخدامها،بمعنى كل ماينخرط فيإوكيفية ،سترجاعهاوا  ا،وبلورتها،وتخزينها،ختزالهوا  تشمل عمليات تحويلها 

وي ماهو سّ لوك غير اللسّ ا نّ أ ّيةوترى المعرف.اإلنسان ذهنيا في ممارسة حياته،وحل مشكالته،وتلبية رغباته
ّن أل الّسويغير  الّسلوك،وينشأ به على اّلتنبؤعن عجز الفرد عن فهم حقائق الواقع وعدم قدرته ا  تعبير  إالّ 

يملك مفاهيم مركبة مالئمة حتى يتمكن من خاللها أن  تكون مالئمة ألَنه ال األحكام التي يصدرها الفرد ال
    نمط االستغالل لدى الفرد يتكون من خالل فرضياته عن العالم إنّ .يحكم أحكام حياتية على األحداث

 الّشخصف.يمارسها ويحددها سلوكههذه الفرضيات عبر الزمن إلى بنى ونظريات  بحيث تتحول.المحيط به
،باإلضافة إلى وجود بيئة فّيةالمعر ّية مراحل نموه إلى تشوهات في مدخالته اإلدراك ءقد تعرض أثنا ّغلالمست

إلى رسوخ هذه المعتقدات االستغاللَية وأصبحت نظام حياة أو اسلوب حياة ينتهجه من  دتغير مالئمة أ
.                                                   (0228،2،الحميري) االستغاللَيةشباعاتهإأجل تحقيق 

                                                                            :الّشخصّية االستغاللّيةوسمات  ناتمكوّ -0-8
ة خصيّ شّ ة لللوكيّ نات السّ اها المكوّ سمّ اّلتي و  الّشخصّية االستغاللّيةسمات  أهمّ  فروم أنّ  يؤكد

                                                                                                                   :هي،ةاالستغالليّ 

                                                       .ةحاجاته باالعتماد على مصادر خارجيّ إشباع المبالغة في _1
                                                                                                                    .االّتكال-0
                                                         .يحصل منهم على ما يريد اّلذينلألشخاص  الودّ إظهار -2
                    .ويميل إلى انتحال أفكار اآلخرين وتحويرها لنفسه تاجيّ غير إنالّشخص االستغاللّي شخص  -1
                                                                  .حكم باآلخرينيميل إلى التّ الّشخص االستغاللّي -1
                                                                     .يميل إلى الحسد والغيرةالّشخص االستغاللّي -1
                             .يريد ال يحصل منهم على ما اّلذين آلخرينايتهكم ويستخف بالّشخص االستغاللّي -1
                                                            .خرين لنفسهر إمكانات اآليسخّ الّشخص االستغاللّي -9
الشخص االستغاللي يبالغ في تقدير قيمة األشياء التي يمتلكها اآلخرون أكثر من األشياءالتي يمتلكها -8
                                                                                             .     هو
                    .(Fromm, 1964, p64-65) ا يعطييأخذ أكثر ممّ الّشخص االستغاللّي -12

من خالل الّشخصّية بدأ على يد جالتون عندما حاول قياس الّشخصّية االهتمام ب إنّ :ويمكن القول
  ومن راسات حول ذلك،دت البحوث والدّ وقد تعدّ الّشخصّية،لقياس  وضعهااّلتي االختبارات والمقاييس 
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الّشخصّية ومن بينها وأنماط، ة أقسام  عدّ إلى الّشخصّية تقسيم  البحوث تمّ  راسات وخالل هذه الدّ 
فالتدعيمات ة،ة واالجتماعيّ نشئة األسريّ على عوامل التّ  االستغاللّيةالّشخصّية ويتوقف تكوين .االستغاللّية

 .اإلجتماعّية نشئةؤثر في عملية التّ ت االجتماعي_فسيالفرد أثناء نموه النّ  ايتلقاه اّلتية ة أو السلبيّ اإليجابيّ 
ها أنّ كما تعتمد على الغير  آخذة   ها شخصية  ألنّ  ة  غير إنتاجيّ  هي شخصية   االستغاللّيةالّشخصّية  كما أنّ 

 بها، اهتمتاّلتي ظريات تبعا  للنّ  االستغاللّيةالّشخصّية حاولت تفسير اّلتي ظريات دت النّ وقد تعدّ .ةكاليّ اتّ 
صف باستغالل يتّ  االستغاللّيةالّشخصّية نمط أظهرت أن ّ اّلتي  الوجودية الّنظرّيةفسي و حليل النّ كنظرية التّ 
                                                     .فسيةة والنّ ستحواذ على المنافع الماديّ اال محاولةو مادّي، جاه  تّ الااآلخرين و 

                                                                :ةأساليب المعاملة الوالديّ -انيالمحور الثّ 
                                                                                                                  :مةمقدّ 

الل أهّم فاألسرة تنشئ الفرد خاألبناء،تي تهتم برعاية وتنشئة مؤسسات التّنشئة االجتماعّية الّ  أهمتعّد األسرة 
ة األولى ويعّد الوالدان القوّ .وتستمر في تنشئته مرورا  بمرحلة المراهقة حتى الّرشدمرحلة  من مراحل حياته،

الّدفء واألمن فهما المسؤوالن عن تحديد نوع البيئة اّلتي ينمو فيها الفرد من حيث في التّنشئة األسرّية،
 المختلفة، جاهاتهاة بأساليبها المتنوعة واتّ المعاملة الوالديّ  تعدّ و .من حيث القسوة والّرفضو الّنفسي والتّقبل،أ

فل في سنواته األولى ريقة اّلتي يعامل بها الطّ وتلعب الطّ المدى على نشوء األطفال وتكيفهم،بعيد  ذات تأثير  
أساليب  أي أنّ ،فيما بعد ة  عامّ  وعلى شخصيته بصفة   واالجتماعيّ  فسيّ أثير على تكوينه النّ دورا  هاما  في التّ 
  هذه األساليب تثير مشاعر فإذا كانتة،فسيّ ة النّ من العوامل المؤثرة في تكوين الهويّ تعّد ة المعاملة الوالديّ 

واجتماعي لدى  نفسي   ه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطراب  عور باألمان فإنّ وفقدان الشّ الخوف،
 واالستقاللّية، شجيع علىفاهم، والتّ والتّ  يسودها الحبّ وبناءة    ساليب هادفة  هذه األ إذا كانت اأمّ األبناء،

ة إيجابيّ  ة  نفسيّ  ة  ذلك سيؤدي إلى تكوين هويّ  فإنّ ،استكشاف البدائل ومعالجتها وااللتزام بها
                                                                                     (.0229،110حسين،)
                                                                                :ةمفهوم أساليب المعاملة الوالديّ -2-1

مو لدى الفرد على نواحي النّ  كبير   ألسلوب المعاملة الذي تتبعه األسرة تأثير   لقد أصبح من المعروف أنّ 
والعطف وعدم  سامح والودّ قبل والتّ نشئة كالتّ بعة في التّ ة المتّ ويّ األساليب السّ  وأنّ ا ،ا  واجتماعيّ ا  ونفسيّ عقليّ 

فسي، عور باألمن النّ مو والشّ ها النّ ويترعرع في ظلّ ة،فل اإليجابيّ يمقراطية ترتبط بها خصائص الطّ القسوة والدّ 
                     . أخرى ة من جهة  ات من جهة ومع العالقات االجتماعيّ وافق مع الذّ والقدرة على التّ فس،قة بالنّ والثّ 

سلط، والتّ بط،والضّ شدد،والتّ ،فسيّ غط النّ نشئة اّلتي تعتمد الضّ وأساليب التّ ة،لبيّ نشئة السّ أنماط التّ  في حين أنّ 
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         يفسوافق النّ ومع سوء التّ ة للفرد،لبيّ الخصائص السّ ترتبط مع والقسوة،واإلهمال،والحماية الّزائدة،
ذات أثر  بالغ في شخصّية األبناء،ولم  أساليب المعاملة الوالدّية وبناء  على ذلك تعد.(0212،02حمود، )

يبق  سرا  أّن المعاملة اّلتي يتلقاها الّطفل من والديه داخل األسرة ذات عالقة  وثيقة  بما يمكن أن تكون 
ة من خالل ويستدل على أساليب المعاملة الوالديّ  .(1889،1ر،ناد)عليه شخصيته وسلوكه وقيمه وتوافقه 

  (0222،10،الكتاني) فظي للوالدين أو األبناءقرير اللّ ا من خالل التّ إمّ ن تعرفها،وعة األساليب اّلتي يمكمجم

ومن خالل الدور اّلذي تقوم به في ويمكن القول هنا أّن أساليب المعاملة الوالدّية السلبية أو االيجابية 
 .على قدرة الفرد على القيام بدور إيجابي في المجتمع أو العكس التّأثير على شخصية الفرد،هي المسؤولة

  انعكاسا  لما تعرضوا له من ليست إالّ ارسها اآلباء في معاملة أبنائهم،األساليب اّلتي يم وفي الواقع أنّ 
يتلقونها هات يمارسون مع أطفالهم نوع المعاملة اّلتي كانوا من اآلباء واألمّ  فهناك نوع  ،تنشئتهمخالل  معاملة  

                                                   .parke, 1978, p430  &(Hetherington) أثناء مراحل طفولتهم
  رقوالطّ ات،لوكيّ ز على السّ تركّ  فهناك تعريفات  عا  كبيرا ،ة تنوّ تعريفات أساليب المعاملة الوالديّ  تعتنوّ و 
واّلتي قد تؤثر على شخصياتهم سلبا  أو نائهم عبر مراحل نموهم المختلفة،أببعها الوالدان مع ة اّلتي يتّ ربويّ التّ 

عرف عليها من واّلتي يمكن التّ ة المختلفة،فاعل المتبادل بين الوالدين في المواقف اليوميّ إيجابا  من خالل التّ 
ا  ألساليب معرفيّ  عريفات اّلتي تتبنى منظورا  مقابل التّ ،(0221،11عشوي ودويري،)خالل إدراك األبناء لها 

م حول وتصوراتهالحة،وتربية األبناء،ة الصّ ة واّلتي تنطلق من معتقدات الوالدين حول األبوّ المعاملة الوالديّ 
                                                                       Rubin & Ghung, 2006, p3). )ءاألبنا سلوكياتهم نحو
                                                                                                :الّتعريفاتومن بين هذه 

ساليب المعاملة أل األساسي دورال إلى يشير واّلذيWells & Rankin, 1988H)) تعريف ولس ورانكن
الّطريقة اّلتي يتعلم  بأّنها:يتلخص تعريف أساليب المعاملة الوالدّية عندهما إذ،الوالدّية المباشرة وغير المباشرة
أو ببساطة  أكثر ا،يبهولقيم والديهم اّلتي تّم تذو لوكياتهم تبعا  لمتطلبات الموقف،من خاللها األطفال تكيف س

تتمّ هذه العملّية بأساليب و القواعد والمعايير االجتماعّية، هي الّطريقة اّلتي يتعلم الّطفل من خاللها اتّباع
 ولقد.وأساليب غير مباشرة  كالعالقة أو الّرابطة العاطفية بين الّطفل ووالديهليب الّضبط،مباشرة مثل أسا

أّنها الّطرائق اّلتي تميز معاملة األبوين ألوالدهم وهي أيضا  ردود الفعل الواعية أو ب(:1898 ،طاهر) عرفها
 أّما.األبوين ألوالدهم خالل عمليات التّفاعل الّدائمة بين الّطرفين غير الواعية اّلتي تميز معاملة

إلكساب أبنائهما االستقاللّية والقيم والقدرة ربوّية اّلتي يتّبعها الوالدان،أّنها الّطرق التّ ب:فعرفها(1882،حسن)
ال يقتصر  أساليب المعاملة الوالدّية ي تقوم بهذالّ  الدورّ أّن  هناومن المالحظ .على اإلنجاز وضبط الّسلوك
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نما يشمل أيضا تنمية الخصائص اإليجابّية لدى الفرد وهذا  على إكساب الطفل عادات المجتمع وقيمه،وا 
أّنها :تعريفه ألساليب المعاملة الوالدّية على أيضا اّلذي يتلخص في(9111الزعبي،) مانجده في تعريف

  ويؤثر على الّطفل وعلىعن الوالدين،بها كّل سلوك  يصدر صد ويقحدى دعائم التّنشئة االجتماعّية،إ
وهي تشير أيضا  إلى نوع المعاملة اّلتي يتلقاها الّطفل ا الّسلوك الّتوجيه أم الّتربية،سواء  قصد بهذشخصيته،
اهتم بمدى تأثير Robert, 2004) )روبرت  في حين نجد أنّ .يه في المنزل وطبيعة عالقته بهمامن والد

األسلوب أساليب المعاملة الوالدية على النواحي العاطفّية لدى الفرد إذ عرف اسلوب المعاملة الوالدّية بأنه 
 و ذلك بالتّأثير المتبادلو ة االّتجاه بينهما وبين األبناء،الذي يستخدمه الوالدان في تكوين عالقة  ثنائيّ 

بهدف تنشئتهم تنشئة  لحسّية واالنفعالّية والعاطفّية،ن الناحية ابين الّطرفين م –وبشكل  ثابت   –المستمر
دّية تؤثر على كافة مجالت على أن أساليب المعاملة الوال ادّ أك فقد ،وخوجالنفيعيأّما .اجتماعّية  صحيحة

وصحيحة سواء  كانت إيجابّية اّلتي يتبعها اآلباء مع األبناء،أّنها األساليب ب (9112النفيعي،)فعرفها ،الحياة
ة تعيق نموه عن االّتجاه لتأمين نمو الّطفل في االّتجاه الّسليم ووقايته من االنحراف أو سالبة وغير صحيح

وبذلك ال تكون لديه القدرة على في مختلف جوانب حياته المختلفة، بحيث تؤدي إلى االنحرافالصحيح،
تلك الّطرق الّسلبّية وااليجابّية اّلتي يمارسها  بأّنها:(0220خوج، )وعرفها.الّتوافق الّشخصّي واالجتماعيّ 

تمسكها بعادات المجتمع ومحاولة غرسها في نفوسهم مع نائهم في مواقف حياتهم المختلفة،الوالدان مع أب
 (0221المحارب،)في حين نجد أنّ .أو استجابة األبناءتي تقاس عن طريق تعبير الوالدين،والّ وتقاليده،
وتكّون وضعا  انفعاليا  تمارس من خالله ت نحو الّطفل يتّم إيصالها إليه،جاهاأّنها مجموعة اتب:عرفها

أم  أّنها مجموعة العمليات اّلتي يقوم بها الوالدان سواء  عن قصد  ب(:0221،قزيط)وعرفها.سلوكيات الوالدين
 و التّقاليدبقصد تدريبهم على وجيهاتهم لهم،وأوامرهم،ونواهيهم،ويشمل ذلك تغير قصد  في تربية أبنائهم،

وكما وذلك وفق ما يراه األبناء،لمجتمع،توجيههم لالستجابات المقبولة من قبل اأو العادات االجتماعّية،
أّنها األنماط ب(0221األحمد والسناد،)اعّرفهكما .يظهر من خالل وصفهم لخبرات المعاملة اّلتي عايشوها

معاملة أبنائهم واّلتي تؤثر على ما سوف يكتسبه الفرد من خصائص الّسلوكّية اّلتي يستخدمها اآلباء في 
أّنها الوسائل ب:(1888بشير وعبده،)هايعّرفو (.0221،112األحمد والسناد،)رتبطة باألسلوب الّتربوي المتّبعم

نا  أو تعديل سلوك موجود النفسّية االجتماعّية اّلتي تستخدمها األسرة بقصد إكساب الّطفل سلوكا  معيّ 
وبناء على ماسبق يمكن القول أّن أساليب المعاملة الوالدّية عبارة عن (.1888،11،،وعبدهبشير)بالفعل

معتقدات الوالدين نحو التربية الصحيحة لألبناء،وتترجم من خالل األنماط السلوكية المتبعة من قبل 
يتلخص دورها في تنمية الخصائص .واّلتي تؤثر بشكل سلبي أو ايجابي على شخصية األبناءالوالدين،
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لى إكسابه عادات المجتمع وتقاليده                                              .اإليجابّية لدى الطفل،وا 
                                                                              :أساليب المعاملة الوالدّية-2-2
                                                                                                :قراطييماألسلوب الدّ 2-2-1

يطرة من السّ  عالية   مع درجة  فء،والحنان،والعطف،من الدّ عالية    األسلوب الديمقراطي بوجود درجة   يتميز
يقاع العقاب أحيانا  عنف، بغيربط والحزم حكم والضّ والتّ  لوك ومكافأة السّ ن،معيّ  بهدف تصحيح اعوجاج  وا 
عطاء تفسيرات للقواعد اّلتي يجب اتّ الجيّ   صف هذا األسلوب بأنّ يتّ و .(0229،11هيالت وآخرون،)باعهاد وا 

شاط والحركة وعلى النّ ة،على الحرية واحترام الفرديّ  قائم   تعاوني   األمور بين األطفال والوالدين تقوم بشكل  
 اعتراف الوالدين بأنّ :منها ة مظاهرويتجلى هذا األسلوب من خالل عدّ .فاعلة والتّ واإليجابيّ ة والحيويّ 

ل شد وتحمّ نحو الرّ  مستقل   كال  منهم ينمو بشكل   وأنّ يختلفون عن بعضهم بعضا ، األطفال أشخاص  
     من الذي يمنحه الوالدان لألطفال والحبّ ة،في العالقات األسريّ  والقبول الوالديّ المستقبل، المسؤوليات في

 حقوق في األسرة فرد   فلكلّ ين،ظام والحزم المقترن باللّ والنّ اخلي إلنجازاتهم،قدير الدّ خالل القول والفعل والتّ 
فيما  ثابتة   واضحة   ووضع حدود  ،لوك االستقالليّ فل على القيام بالسّ وتشجيع الطّ يعرفها ويلتزم بها، وواجبات  

 الخاّصة فل على القيام بأعمالهوتشجيع الطّ ا ،مقبولة اجتماعيّ الة المقبولة وغير لوكيّ سّ ل الكايتعلق باألش
بناء فيما يتعلق بأمورهم شاور المستمر مع األباع أسلوب الحوار والتّ يقصد به اتّ كما (.0221،11خزعل،)

وتقديرها وعدم الوقوف منها موقف واحترام آراء األبناء األسرة، أيضا  مشاركتهم فيما يتعلق بأمورو الخاصة،
           (01- 0221،01عبادة،)أي اآلخرأي والرّ واحترام الرّ  باع األسلوب اإلقناعيّ بل اتّ فض،سلط والرّ التّ 

 والقسوة   عن كافة أشكال اإلرغام والّتشدد ويقدم الّنصح والّرأي في قالب الّتوجيه واإلرشاد بعيدا  

(Pridhom & Pasco, 1999)و ويتميز بتأمين االحترام إلى جانب الّسلطة الخّيرة المبنية على قوانين 
قواعد يعرفها األبناء ويدركون معناها في إطار الّنظام واالنضباط والحفاظ على التّفكير الجماعي الّسليم 

الوجهة  ويوجهان سلوكهة،رفاقيّ  األسلوب بصيغة  هذا يتواصل الوالدان مع ابنهما في و (.0212،19الشماس، )
وال ويسمحان بمناقشة تعليماتهما معه،صائح والمقترحات ويقدمان له النّ حيحة،ويمدحانه ويشجعانه،الصّ 

في هذا  مهمة   االبن منزلة   يحتلّ كما .(0220،102كوفالوف،)دورهما ووضعهما القياديّ  تأكيديركزان على 
من  كال  منهم ينمو نحو مرحلة   نّ أو ها يختلفون بعضهم عن بعض،ءأبنا حيث تعترف األسرة بأنّ األسلوب،

                         وقد دّلت(.0221،129جيدوري وآخرون،).حمل مسؤولياته الكاملة في الحياةالعمر يتمكن فيها من ت
بل يمقراطية بين الوالدين واألبناء يعتبر من السّ القائم على الدّ  ربويّ األسلوب التّ  جارب أنّ األبحاث والتّ 

نه ا يمكّ ممّ البن أن يكون طرفا  فاعال  فيها،ا يسمح لممّ متماسكة، صحيحة   ة  أسريّ  إلقامة عالقات  ة األساسيّ 
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 و اتواالعتماد على الذّ بعية لألسرة،خلص من التّ والتّ ة،وتنمية قدراته االستقالليّ فتح،ضج والتّ مو والنّ من النّ 
 م ويحترم كال  ينظّ  حازم   ديمقراطي   بأسلوب  فل معاملة الطّ  نّ كما أ.(1881،111،حيدر)سفقة بالنّ تعزيز الثّ 

ر لديهم توكيد وضبط ا  على األبناء حيث يطوّ را  إيجابيّ ير تأثمن حقوق اآلباء واألبناء من شأنه أن يؤثّ 
    المرتفع  راسيّ حصيل الدّ والتّ ات،واالعتماد على الذّ ات المرتفع،وتقدير الذّ ضا،عور بالرّ والشّ ات،الذّ 
(.(Berk, 2000, p210                                                                                        
                                                                                                  : طاألسلوب المتسلّ -2-2-2

 و قبل الوالدين معتمدين في ذلك على سلطتهما وقوتهمايشير هذا األسلوب إلى كبح إرادة الّطفل من 
ا  من قبله عند فرض رأيهما بانتظار الّطاعة دائملمعايير مطلقة محّددة  للّسلوك، إقامتهما سلوك الّطفل وفقا  

جباره على الّتصرف بما يرضي رغبتهما عليه، وفيه يسيطر الوالدان على .(001 ،0222الشربيني وصادق،)وا 
ويتحكمان ه في القيام بما يجب أن يقوم به،األوقات جميعها،وفي مراحل نموه جميعها وينوبان عنفل في الطّ 

ويتمثل هذا .في المجتمع ناضج   كفرد   هها ويحوالن بينه وبين رغبته باالستقالل لكي يأخذ مكانفي أعماله كلّ 
وتكون ،بين أفراد األسرة أو مع العالم الخارجيّ  بة سواء  ة الطيّ األسلوب في االفتقار إلى العالقات االجتماعيّ 

 ليؤكد يجاهد أو والديه اهتمام إلثارة يسعى وعندماأو تعتبرغيرمهمة، ومنكرة   فل ورغباته مهملة  اهتمامات الطّ 

 باعهاتّ ا يهعل صارمة   ة  سلوكيّ  ومعايير قواعد إلى فلالطّ  ويخضع،ا  بدنيّ  يعاقب ماوربّ  شديد   يقابل بإنكار   هفإنّ ،ذاته

  في غبةالرّ  من أكثر سبب   بال دةوالشّ  رامةالقسوة والصّ  من مقاييس اآلباء خذيتّ  ما وكثيرا  ،عنها الحياد وعدم
نزال،فلالطّ  مع دةرامة والشّ الصّ  باعتّ ا إلى ،إضافةنالحنا أن  أراد اكلمّ  وزجره هوصدّ ،مستمرة بصورة   فيه العقاب وا 
 و قصبالنّ  فلالطّ  شعور:منهافل،الطّ  على اآلثار من الكثير األسلوب هذا ة،ويتركمستقلّ  بصورة   نفسه عن ريعبّ 
 االنسحاب، إلى والميل تحمل المسؤولية على القدرة وعدمواالرتباك، نببالذّ  الحاد عوروالشّ ،فسبالنّ  قةالثّ  عدم

 متعوعدم التّ ،األسريّ  الوالدين،وضعف االنتماء من والخوف هبةوالرّ  فسيالنّ  يقة والضّ الوالديّ  لطةالسّ  وكره

 طريق عن يكبر عندما فيما بعد والديه منهج فلالطّ  ينتهج حياته،وقد مستقبل في له منحت لو حتى ةبالحريّ 

د الوالدين واالنضباط في حال عدم انتباه أو غياب أح ظامبالنّ  لإلخالل الميل،و لهما قمصوالتّ  قليدالتّ 
ه قواعد أنّ ب سلط الوالديّ التّ  Maccoby & Martinيصف ماكوبي ومارتن و .( 12-0221،10خزعل،)

                       ة مقررة من قبل الوالدين من دون مناقشة مع األبناءوتوجيهات تفرض بالقوّ 

(.(Thompson, et al, 2003, p84مر فيتسلط األب باأليختلف تسلط األب عن تسلط األّم، وغالبا  ما
وقد يتمثل ذلك في أن تفرض حايل على الّطفل واإللحاح عليه،وتتسلط األّم بالتّ والّنهي والّتهديد والحرمان،

 ومن أهمّ (.211، 0229الداهري، )على ابنها لعبة  معّينة  ألّنها تريده أن يصبح مهندسا  في المستقبل
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ير مين في تطبيق المعايكون الوالدين متزمتين أو صار باع ذلك األسلوب،األسباب اّلتي تكمن وراء اتّ 
        قد الوالدين أنفسهم يضا  قد ترجع إلى أنّ أمو،مطالب النّ  ة أوروف الموقفيّ مها الظّ تحتّ  دون مرونة  المختلفة،

مجبرين على نفسيهما فيجد الوالدان ابه مع هذا األسلوب من المعاملة،في طفولتهم تتش تعرضوا لخبرات  
ة  لكره هو جدي ر بالّذكر أّن الّتسلط قد ال يكون نتيج ومّما.(0221،112األحمد والسناد،)باع هذا األسلوب اتّ 

لكّنهما يضطرانه للخضوع غالبا  ناتجا  عن اهتمامهما وحبهما له، بل قد يكونأو نبذ الوالدين للّطفل،
في ممارسة الفرد  فهذا األسلوب يقف عقبة  (.1888،121مصطفى،)العتقادهما أّن ذلك في مصلحته 

والوالدان في هذا ،(1892،91قناوي،)نفسهلها ه لذاته فال يشبع حاجاته كما يحسّ قيويحول دون تحقاته،لهواي
األبناء أنفسهم غير جديرين رى في،واالحترام المتبادل فاعل اإليجابيّ األسلوب تفتقر عالقاتهم مع أبنائهم للتّ 

حالة  من ضعف األسلوب غالبا  ما يساعد على تكوين  كما أّن هذا(.0229،112شيفر وميلمان )باالعتبار
إلى جانب الخضوع لكّل أشكال اإليجابّية،على ممارسة األدوار  الثّقة بالّنفس لدى األبناء وفقدان القدرة

                                                                                                                        (.0221،11الحافظ،)الّسلطة ومن ثّم فقدان المبادرة الّذاتّية والعمل الّتلقائّي 
                                                                                                     : الحماية الزّائدة-2-2-3

والّشديد عليه والخوف من والخوف الزائد إخضاع الّطفل للكثير من القيود، يشير مفهوم الحماية الّزائدة إلى
ويقصد به مدى حرص الوالدين (.1881،19صوالحة وحوامدة،)ّطفل للخطر من أّي نشاط  يقوم بهتعرض ال

على حماية االبن والّتدخل في شؤونه إلى درجة  يقوما فيها بالّنيابة عنه بإنجاز الواجبات والمسؤوليات اّلتي 
 االبن،و في محاولة الوالدين إحاطةل هذا األسلوب يتمثّ  كما،(1892،11الطحان،)يتمكن من القيام بها 

 الّذات ة وحبّ سم باألنانيّ فيتّ ،ةفسيّ ا يؤثر سلبا  على سلوكه وصحته النّ ممّ غير طبيعي،بشكل   الخوف عليه
 األبن، ى في غياب حالة المرض عندالحماية الّزائدة قد تحدث حتكما أن ّ ،(1888،111الد اهري والعبيدي، )

           على األبناء وقلقهمافقد تكون تلك الحماية الّزائدة في هذه الحالة ناشئة نتيجة طبع الوالدين 
(.(Banerjee, 2005, p5-6الة في اإلفراط في رعاية اآلباء ألطفالهم والمغا وتعّرف الحماية الّزائدة بأّنها

ال و ون على اآلخرين في قضاء حاجاتهم،ين يعتمدفينشأ األطفال غير مستقلّ حمايتهم والمحافظة عليهم،
                                                                   .يستطيعون مواجهة ضغوط الحياة

                                               : خذ ثالثة أشكالالحماية الّزائدة من قبل اآلباء تتّ  بأنّ ،(0220)وقد أشارت النيال 
                                                                             .                  فلائد بالطّ االحتكاك الزّ -
                                                                                                                    .دليلالتّ -
                                                    (.0220،11النيال،)لوك من االستقالل في السّ  فلّ منع الطّ -
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 و الحماية الّزائدة من جانب الوالدين ألبنائهما تؤدي إلى إظهار الكثير من مظاهر الجزع والقلق كما أنّ 
 مأنينة في نفسالخوف والقلق وعدم الطّ قد يتسبب في توليد مّما  وحياته ومستقبلهاالبن هفة حول صحة اللّ 

 ةتحمال  للمسؤوليّ  ته فيصبح أقلّ في نضوج شخصيّ  وهذا يؤدي إلى تأخر  ،(0221،12قنديل وبدوي،)االبن
ويؤدي هذا األسلوب إلى تكوين الّشخصّية .(0222،118الحلبي،)ن يرعاه ويعتني به ويحميهيبحث عمّ و 

 النفس، مواقف وينخفض مستوى الجرأة لديه،وعدم االعتماد علىلدى الّطفل بحيث يخشى اقتحام ال الهيابّية
  موتّتسعلى الغير في قيادتها وتوجيهها، وبالتّالي ينمو الّطفل بشخصّية  ضعيفة  خائفة  غير مستقّلة تعتمد

ومثل هذه ّطموح وتقبل اإلحباط،هذه الّشخصّية بعدم االستقرار،وانعدام الّتركيز،وعدم الّنضج،وانخفاض ال
                                                                                      (.0222،222الهمشري،)قدالّشخصّية غالبا  ما تكون حّساسة  على نحو  مفرط  للنّ 

                                                                                                          : أسلوب اإلهمال-2-2-4
يشير هذا األسلوب إلى ترك الّطفل دون أّي رعاية  أو تشجيع  على أّي سلوك  غير مرغوب  فيه أو 

إلى ما يجب فعله  ل دون أّي توجيه  وكذلك ترك الّطفحاسبته على الّسلوك المرغوب عنه،االستجابة له وم
هو عدم اكتراث الوالدين وأسلوب اإلهمال .(1892،99قناوي،)أو إلى ما يجب عليه أن يتجنبه أو القيام به،

 كان ما يصدر عنه مرغوبا  فيه أو غير مرغوب   لوك ونشاطات ابنهما في مواقف حياته المختلفة سواء  لسّ 
ة رعاية االبن واالهتمام به أو حمايته وعدم االكتراث بأموره وتركه قلّ  ها أنّ كمّ ،(02، 1881العطار،)فيه 

 .(1889،11المهداوي،)والخاطئة حيحةة الصّ بأمور القيم االجتماعيّ  أو محاسبة   وشأنه من دون تشجيع  
وعدم الوجود ام االهتمام به وبشؤونه وحاجاته،إهمال االبن يقصد به انعد أنّ ( 1881)ويرى إسماعيل 

غائبين في حياة ابنهما لكنهما أي يكون الوالدان حاضران فسي معه في مشكالته،النّ 
  ا ،ا  وجسديّ نفسيّ  هو أن يغيب الوالدان عن أبنائهما بعدة طرق   فاإلهمال الوالديّ ،(0229،022حسين،)في

 بأنفسهم وهنا يجب على األبناء أن يدبروا أمورهمكالعمل، عديدة   بنهما بأمور  اكأن ينشغل الوالدان عن 
(.(Pohjavara, 2004, p41  يجد فيها مكانته ويجد  وغالبا  ما يحاول مثل هذا االبن االنضمام إلى جماعة

ذ اإلهمال أشكاال  وقد يّتخ(.0221،110الرشدان،)حرم منه نتيجة إهمال الوالدين لهالذي  فيها العطاء والحبّ 
 واألبوي، رمانه من العطف والحنانبالّرعاّية الّنفسّية وحاإلهمال الّنفسّي وهو الفشل في تزويده :مختلفة  منها

ومنها اإلهمال الّصحي ويتمثل في ت بين الوالدين،لّسماح له بتعاطي المخدرات والكحول ومشاهدة الخالفاا
همال العناّية الطبّية،عدم  عدم الّسماح له وعزل الّطفل في البيت،أو تزويده بالغذاء والملبس المناسب،وا 

ويتمثل في حرمان الّطفل من الّتعليم أو الفشل في وضعه في أو طرده،ومنها اإلهمال الّتعليمّي،بالخروج 
                                           (.1892،18قناوي،)عدم تلبية احتياجاته الّتعليمّيةو سبة  لعمره،مدرسة  منا



 رياإلطار النظ                                                                              الفصل الثالث

 

   22 
 

                                                                                                            :فضأسلوب الرّ -2-2-5
وهو يشير إلى أسلوب المعاملة الوالدّية المدركة من قبل األبناء واّلتي تّتضح من خالل تصرفات الوالدين 

ومحاولة الّتحكم في ني لما يقول أو يفعله االبن،لّضمواّلتي تعبر عن عدم القبول والّرفض الّصريح أو ا
سلوكّيات االبن من خالل فرض القوانين والقواعد الّصارمة من خالل األوامر حول كيفّية الّتصرف في 

شيدي،)القول والفعل والّتهديد من أجل ضبط الّسلوك ة إلى العدائيّ  فض الوالديّ يشير الرّ كّما (.0212،8الر 
نسانيته وقيمته الحيويّ هذا الرّ  يمّثلو ة واإلهمال،ة الوالديّ والعدوان والالمباال ة فض تجاهال  لحضور الفرد وا 

تؤدي إلى توليد  عن معاملة إخوته وبطريقة   مختلفة   بصورة   واحتقار   بازدراء   كأن يعامل االبن على نحو دائم  
استخدام هذا األسلوب من قبل وقد يرجع ،(0229،01وطفة،)ومرفوض ه غير مرغوب  لديه بأنّ  مرير   إحساس  

       تساعد على تقبله مقبولة   ة  أو شكليّ ة   سلوكيّ  الوالدين إلى االبن نفسه من حيث عدم توافر سمات  
ويعّد الّرفض عكس التّقبل وهو ما يمكن أن يمنحه الوالدين لألبناء من الدفء (.0221،112األحمد والسناد،)

  وغالبا  ما يسود هذا األسلوب عندما يكون المولود أنثى بعد عدد  ،(0229،28البليهي،) ة ألطفالهموالمحبّ 
الوالدين  فإنّ لم يخطط لمجيئه، أو إذا جاء طفل  أو بالعكس، والوالدان يرغبان في ذكر  من البنات، كبير  

 بذلك تنعكس مشاعرو تصريحهما بذلك،غم من عدم على الرّ ة،وليست إيجابيّ  ة  سلبيّ يستجيبان لقدومه بطريقة   
ويشعر باإلحباط عدم تقديره لذاته،من الي تتهدد مشاعر األمن لدى االبن ويعاني فض على سلوكهم وبالتّ الرّ 

                                                                                                  .(011، 1881قطامي والرفاعي، ) ات الموكلة لهوعدم القدرة على إنجاز المهمّ 
                                                                                                :عدم االّتساقأسلوب -2-2-6

 فل على سلوك  فقد يعاقبان الطّ الوالدين في نظامهما أو سلوكهما،إلى عدم ثبات  عدم االّتساقيشير مفهوم 
ذبذب نتيجة االختالف بين وقد ينشأ التّ .لوكآخر على نفس السّ  ما في وقت ما وقد ال يعاقبانه في وقت  

 أو وعنيفة   متسلطة   الوالدين في معاييرهما وأسلوب تنشئة أطفالهما فقد يكون األب حنونا  متسامحا  بينما األمّ 
 ن أطفالهما وفي نفس الوقت يظهرا عالمات  ذبذب عندما ال يقبل الوالدان سلوكا  مكما يحدث التّ .بالعكس
فعله أو على فل بين ما أجبر الطّ كبيرا   ا  هناك اختالف أي أنّ .لوكهذا السّ  نهما يستحسناعلى أنّ  تدلّ  ة  ضمنيّ 
                                                                                                      :منهافل،على تنشئة الطّ  ذبذب آثار  وألسلوب التّ .عله وبين ما يرى والديه يفعلونهعدم ف

نا  ذلك العدوان في بعض المجتمع متضمّ  فل ضدّ من الطّ  في حدوث سلوك  هذا األسلوب يساهم -9
                                                                                             .األحيان

                                       .وافقيّ لوك غير التّ وبالسّ  ة  ونفسيّ  ة  انفعاليّ  إلى اضطرابات   هذا األسلوب يؤدي-3
                                                       .مييز بينهماواب والتّ فل على معرفة الخطأ والصّ عدم قدرة الطّ -2
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                                              .حاسمة خاذ مواقف أو قرارات  وعدم القدرة على اتّ  رددفل على التّ ينشأ الطّ -2
                                                           .ريح عن آرائه ومواقفهعبير الصّ فل على التّ عدم قدرة الطّ -2
                                                                                    .فل ألحد والديه أو لكليهماكره الطّ -2
                                                   (.0221،11خزعل،)،(08-1889،09نادر،).فل وأحد والديه أو كليهمابين الطّ  نفسي   وجود حاجز   -2
ة المتشابهة ال تحمل فالمواقف الّسلوكيّ منقسمة  على نفسها لدى الّطفل، تنمية شخصّية  متقلبة  ازدواجّية   -9

يضاف لذلك إذا كان سوف يعجب والديه أم ال، وبذلك يأتي الّطفل بالّسلوك وهو غير عارف  مامعنى  واحد،
تعامله في أّن الّطفل الذي عانى من التّذبذب في معاملته يكبر وغالبا  ما يصبح مذبذبا  مزدوج الّشخصّية 

                                                                                    (.1892،81قناوي،)أطفاله زوجته،رفاقه،:هو مع اآلخرين
حدوث اضطرابات  نفسّية  وانفعالّية  وسلوك عدوانّي غير توافقّي مع المجتمع نتيجة  لعدم معرفة الّطفل -1
اّتخاذ مواقف أو قرارات   وينشأ الّطفل على الّتردد وعدم القدرة على.الّتمييز بينهما طأ والّصواب أوالخ

 كليهما، ه الّطفل ألحد والديه أووعدم القدرة على الّتعبير الّصحيح عن آرائه ومواقفه إضافة  إلى كر حاسمة،
                                                 . (0212،80الشماس،)بالّنظر لوجود حاجز  نفسي  بينه وبين أحد والديه أو كليهما 

فقدان الوالدين لمصداقيتهما أمام الّطفل األمر الذي يجعل عملية الّتوجيه والّتربية صعبة  أو رّبما غير -90
إلى بالّلجوء  فالّطفل يصل إلى حالة  من القناعة بأّن أّي قرار  يّتخذه أبوه يمكن أن يكسرهممكنة  إلى حد  ما،

 وفي هذه الحالة تكون األرض خصبة  ومهيأة  الّتجاه األطفال نحو االنحرافات الّسلوكّيةأّمه والعكس صحيح،
  ي تّم ذكرها بعضها أساليب سوّية،وبعضها اآلخرإّن األساليب اّلت:ويمكن القول(.1892،81قناوي، )

                              .            إيجابّية  في شخصية األبناء وتوافقهموهذه األساليب قد تترك آثارا  سلبّية  أو أساليب غير سوّية،
:                                                                             العوامل المؤثرة في المعاملة الوالدّية-2-3

ماعّية وحجم األسرة وجنس كالعوامل االقتصادّية واالجتالوالدّية لألبناء بعوامل عديدة،تتأثر أساليب المعاملة 
                          :وفيما يلي عرض ألهّم هذه العوامل المؤثرة في أساليب المعاملة الوالدّية للّطفلالّطفل،

                      :                                                                                  جنس األبناء-9
حيث يكون له أثره في التّنشئة االجتماعّية فالهم تبعا  الختالف جنس الّطفل،يختلف تعامل الوالدين مع أط

إذ يعّلق اآلباء قة تعامل اآلباء حسب جنس الّطفل،فتختلف طريمسار الّنمو االجتماعّي للّطفل، اّلتي تحدد
أّما عور بالمسؤولّية بالنسبة للبنين،الّذات والّضبط االنفعالّي والشّ  أهمّية  كبرى على اإلنجاز واالعتماد على

مقارنة   ويحتل الّذكور.عتماد على الّنفسواالوط الوالدّية فيما يتعلق باإلنجاز،البنات فتقّل الّضغ مكانة  كبيرة  
شاطهم،ويقّل االهتمام ته أّما البنات فيحّد من نفالّذكر يتلقى المدح والّتشجيع على أعماله وتحركاباإلناث،
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ذلك ينعكس على سلوك الوالدين  نّ إف،رفضل أحد الوالدين جنسا  على آخوعندما ي،(0221،110عطية،)بهم
ها في محاولتها إلرضاء لكنّ ما، حيز إلى حد  اّلتي تفضل الولد على البنت قد تخفي هذا التّ  فاألمّ فل،نحو الطّ 

  ا تقسو علىو على البنت أكثر ممّ سفتقثور،تكور عندما للذّ كور تكشف عن تحيزها اإلناث كما ترضي الذّ 
المعاملة  أنّ إلى ( 1881)توصلت دراسة حوامدة  وقد(.0222،021أحمد،) الولد،وكذلك الحال بالنسبة لألب

في حين من اإلناث،أكثر كور حيث يعتني اآلباء بتنشئة األبناء الذّ ة تختلف باختالف جنس األبناء،الوالديّ 
                              (.0228،11الحربي، )في نشئةكور واإلناث بنمطين مختلفين من التّ هات بتنشئة األبناء الذّ األمّ تعتني 

 وينعكس الفرق في معاملة الوالدين للجنسين من األبناء على عدد  من الّسمات الّسلوكّية اّلتي يكتسبها
وا كرجل  صغير  أو لوالدان أطفالهم بعمر  مبكر  ألن يتصرففعندما يوجه ا.األبناء مثل الّسلوك االعتمادي

توصلت كما (Robert, 2004, p298).دفهذه رسالة  واضحة  حول الّتصرف المتوقع من الفر فتاة  صغيرة ،
اإلناث أكثر  كما أنّ كور،من الذّ  اإلناث أكثر إدراكا  لتقبل الوالدين لهنّ  إلى أنّ ( 1880)الفتاح  دراسة عبد

هات األمّ  كور يدركون أنّ الذّ  في حين أنّ من جانبهم، دون تدخل   ة  استقالليّ  بطريقة   إدراكا  لمعاملة اآلباء لهنّ 
 سم بمنحهنّ ها تتّ على أنّ  كما أدركت اإلناث معاملة الوالدين لهنّ ة لهم من اإلناث،أكثر منحا  لالستقالليّ 

ة ال تتمتع بما كما أّن األنثى في معظم المجتمعات العربيّ .(111-1880،121عبد الفتاح،)كورة مثل الذّ الحريّ 
لهم  فالّصبي بالنسبةمزايا المتاحة له من قبل والديه،فهي أقّل منه في الحقوق والفرص واليتمتع به الّذكر،

د عن ّما الفتاة فمصيرها الّزواج واالبتعاأ.ويقّوي أركانها ويزيد من شأنهامصدر فخر  يحمل لقب األسرة،
                                                                                           (.0221،101ف،شري)ورههاأسرتها ومن هنا يأتي تهميش د

                                                                                                       :رتيب الوالديالتّ -2
في تكوين وتحديد اتجاهاته وبعض  ة  له أهميّ  ترتيب الفرد بين إخوته عامل  ل أنّ  إلى فس ه علماء النّ لقد تنبّ 

اجم نشئة ألبنائها االختالف النّ األسرة في التّ وما يميز دور (.0229،288وآخرون،كفافي )سمات شخصيته 
وكذلك كونه وحيدا  لألسرة البن األول أو األوسط أو األصغر،عن وضع الفرد في األسرة من حيث كونه ا

  النه ويرفعان من مركزه وقدرهويدلّ  زائدة   وقد يفضل الوالدان االبن األول بدرجة  (.1881،111علواني، )
آباء وأمهات  نّ أإلى ( 0221)فقد توصلت دراسة خزعل ،(1881،11صوالحة وحوامدة،)باعتباره االبن األكبر

 الديمقراطي ألسلوبلكانوا أكثر استخداما  األول، رتيب الوالديّ ذين يقعون في التّ األبناء الّ 
ما عاد ذلك وربّ االبن األوسط،مع في معامالتهم  وارتخاء   ن أكثر مرونة  اويصبح الوالد(.0221،98خزعل،)

يمّثل االبن األصغر و (.3000،121الشربيني وصادق،)دريبابن التّ  ل الذي يعتبرإلى خبرتهم مع االبن األوّ 
خوته األكبر ه األصغر واألضعف وقد يقع تحتألنّ في قلب والديه، ة  خاصّ  مكانة   عادة    منه، سلطة والديه وا 
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                                    (.                                                                            10-1881،11لحة وحوامدة،صوا)خجل واالنطواء والخوف من الغرباءوقد يظهر لديه بعض عالمات ال
                                                                                                         :حجم األسرة-3

ي فف،رتتكون من اآلباء واألبناء،فقد يكون عدد األبناء كبي فعادة  ة بعدد أفراد األسرة،تتأثر المعاملة الوالديّ 
 الجّد،:مثل آخرين وفي بعض الحاالت األخرى تكون األسرة كبيرة لوجود أفراد  هذه الحالة تكون األسرة كبيرة،

 ه يصعب عليهم االهتمام بأمور كلّ ألنّ ،لالمعاملة باإلهماسم ففي األسرة كبيرة العدد تتّ .الخالو أ العمّ ة،الجدّ 
 لألبناء، بط الذي يعتمد على االستقراء لتفسير أمور الحياة المختلفةويصعب استخدام أسلوب الضّ األطفال،

و سلط فيزداد التّ ارمة،فرض القيود الصّ تا  وهنا لوك المقبول اجتماعيّ هم على السّ بل يصعب عليهم حثّ 
وتنعدم في  ة من اآلباء ألطفالهم تقلّ والمساندة االنفعاليّ  الحبّ  بأنّ (Noutel) د أوضح نوتول وقيطرة،السّ 

أبناء األسر كبيرة الحجم يتمتعون  دد أنّ أخرى في هذا الصّ  ن أيضا  من دراسات  وقد تبيّ األسر الكبيرة،
سم بينما تتّ تحتويها من صعوبات،ف حياتهم بما وافق مع ظرو فس والتّ االعتماد على النّ  ة أيّ باالستقالليّ 

ة وبتقديم المساندة االنفعاليّ ن المتبادل بين األبناء واآلباء،عاو ة في األسرة صغيرة الحجم بالتّ المعاملة الوالديّ 
الحسنة لتكوين العادات  صوتتوافر الفر ظام المعقول،بط المعتدل في النّ حيث يسود أسلوب الضّ ،والحبّ 

سم أساليب وفي بعض األحيان تتّ .(10-12، 0220النيال،) فل في حياتهّلتي تفيد الطّ ة ااالنفعالية واالجتماعيّ 
فس الوالدين في األسرة صغيرة الحجم بالحماية الّزائدة اّلتي تفقد االبن القدرة على االعتماد على النّ 

                                                                  (.101- 0221،118الرشدان،)

                                                                                              :عليمي لألسرةالمستوى التّ -4
وأقّل ميال  ستخدام أساليب القسوة واإلهمال،بّينت الكثير من الّدراسات أّن اآلباء األقّل تعليما  أكثر ميال  ال

  متكافئة   إذا كان الوالدان على درجة  ف(.0212،02بكير،)الستخدام أساليب الّشرح والتّفسير مع أطفالهم 
في حين قد يؤدي تباين المستوى بعة مع االبن،نشئة المتّ ة في التّ أدى ذلك إلى استخدام أساليب سويّ ا ،يّ تعليم
                                                                                        (.0221،11شريف،)كس بدورها على تنشئة أبنائهم عليمي إلى المشاكل بين الوالدين واّلتي تنعالتّ 
                                                                      :لألسرة االقتصاديّ  المستوى االجتماعيّ -2

من االختالفات  فكثير  ة نحو األبناء،أثير على المعاملة الوالديّ في التّ  دور   االجتماعيّ –االقتصاديّ للمستوى 
قرارات خاذ الالمشكالت أو اتّ  كانت من حيث القدرة على حلّ  سواء   مجتمع   اّلتي نجدها بين األفراد في أيّ 

 وقد اهتمّ .الذي ينتمون إليه االقتصاديّ –في المستوى االجتماعيّ  مرجعها اختالفات  أو تنفيذ قوانين المجتمع،
فأعطى تحديد نوع المعاملة نحو األبناء،في  االقتصادي فس بدراسة أثر المستوى االجتماعيّ علماء النّ 
وسطى والعليا نيا والبعض االختالفات في تعامل آباء األسر ذوي المستويات الدّ  (Bousseder)بوسادر 
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 حصل أطفالهم على مجد  يالمرتفع هو أن  هدف آباء المستوى االجتماعيّ  ووجد أنّ في معاملة أبنائهم،
 فالمركز االجتماعيّ تها،اإليهم أعمال األسرة الواسعة ومسؤولي ندأسماء عائالتهم وأن تس ونحمليوأن ،ركبي

ضج أعطته األسرة ما يحتاج إليه من فل إلى مستوى النّ ذلك إذا وصل الطّ ل في مثل هذه األوساط مهمّ 
 و حررضج والتّ من النّ  كبيرة   إلى درجة   قدير الذي يساعد على المحافظة على مركز األسرة ليصلّ تّ ال

فيخيب فيعجز عن الوصول إلى هدف والديه،ه في بعض الحاالت ال تتوفر لديه الخبرة أنّ  إالّ االستقالل،
 ذات المستوى االجتماعيّ ويدرك أبناء األسر (.0220،99محمد، )الصراع بينهما وبين االبن أملهما ويحلّ 
ا في أمّ (.0222،011الشربيني وصادق،)سلط والديهم مبتعدون عن فرض القيود والتّ  المرتفع أنّ  االقتصاديّ 

ونظام الوقاية الخالية من  يبة لألبناءاآلباء يتميزون بمعاملتهم الطّ  فنجد أنّ المتوسط، المستوى االجتماعيّ 
الذي يعتمد  فسيّ فس ويستخدمون العقاب النّ الل واالعتماد على النّ فيشجعون األبناء على االستق،رامةالصّ 

ا آباء المستوى أمّ فل مثل العدوان،ة للطّ لوكيّ د بعض المشكالت السّ وهذا من شأنه أن يولّ أنيب،على التّ 
 و أكثر من الحثّ  يميلون إلى ممارسة العقاب البدنيّ ،فهم أكثر تسلطا  وصرامة  المنخفض، االجتماعيّ 

 فيه، ه غير مرغوب  فل يشعر بأنّ ا يجعل الطّ ممّ اشدين،فل أن يتصرف كالرّ شجيع وهم يتوقعون من الطّ التّ 
 ة  جاه كعمليّ اتّ  مع فل إلى تكوين صداقات  في أسرته وغالبا  ما يلجأ هذا الطّ  ومرفوض   وغير محبوب  

سلط والقسوة شدد والتّ على أساليب التّ نيا أكثر اعتمادا  بقات الدّ والوالدان في الطّ .(0220،12النيال،) ةتعويضيّ 
                                                                                 (.1881،92صوالحة وحوامدة،)بقات المتوسطة منهم في الطّ 

                                                                                                   :العالقة بين الوالدين-6
نعكس على إّن الّرضا عن العالقة الزوجّية بين الوالدين له دور  كبير  في تحقيق االستقرار األسرّي الذي ي

لى إة بين الوالدين ويّ وتؤدي العالقات السّ (.0221،028عباس،)وأساليب تعاملهم معهم عالقة اآلباء بأبنائهم،
لى توافقه االجتماعيّ  فسيّ األمن النّ إشباع حاجة الفرد إلى   األسرة، تؤدي إلى تفككفة عاسة الزوجيّ ا التّ أمّ ،وا 

ترك بينما الخالفات الزوجية ت،(0221،228ملحم،)ا  غير سوي  ا  يؤدي إلى نمو الفرد نموا  نفسيّ ا يخلق جوّ ممّ 
                                                                 Carlson et al, 2000, p429).) والمستقبليّ  اآلنيّ على سلوك الفرد  واضحة   ة  آثارا  سلبيّ 

                                                                                                     :العالقة بين الوالدين واالبن-7

شخصية الفرد  لذا تلعب دورا  هاما  فيمستمرا  وتأثيرا  متبادال ،عال  تتضمن العالقة بين الوالدين واألبناء تفا
 قة الفردوالقبول والثّ  وتساعد العالقات واألساليب المشبعة بالحبّ (.02ص،0212بكير،)جاهاته ومعاييره واتّ 

واألساليب ا العالقات أمّ (.0222،11المعايطة،) غيره ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم يحبّ  على أن ينمو إلى فرد  
ء                                          األبنا ئا  علىتؤثر تأثيرا  سيّ ،فسلطة كالحماية الّزائدة مثال  أو اإلهمال أو التّ ويّ غير السّ 
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                                                                                                                     : عمل األمّ -8
فعمل األّم ال بّد أن يترك آثاره على المؤثرة في الّتعامل مع األطفال،يعّد عمل األّم من أهم العوامل 

م الوظيفّية الملقاة والمهايته المتأثرة بنوع وظيفة األّم،كمّ شخصية األبناء من خالل كيفية تعاملها معهم،و 
وال عارضا  مع مطالب وحاجات الّطفل،ال يثير ت حيث أشارت دراسة سالمة إلى أّن عمل األمّ على عاتقها،

                                                                         (.   1891،11سالمة،)يؤثر على عالقة الوالدين بالّطفل 
                                                          :أساليب المعاملة الوالدّية وأثرها في شخصية األبناء-2-4

   حيث االجتماعّي لألبناء،تلعب األسرة بشكل  عام والوالدين بشكل  خاص دورا  رئيسّيا  في الّنمو الّنفسّي و 
ضطرابات لذلك ال بّد أن ينشأ األفراد تنشئة  سليمة  خالية  من االفي تكوين شخصياتهم،م دور  مؤثر  لهأّن 

فاألسرة وما يسود فيها من أساليب تنشئة مختلفة لها دور  فعال  في حياة الفرد وفي االجتماعّية والّنفسّية،
تي يعاملون بها من قبل الّ ومن المالحظ أّن األبناء يختلفون في إدراكهم للّطريقة .إكسابه الخبرات األولى

 و ا  محّبا  لغيرهفالعالقات واالّتجاهات المشبعة بالحّب والقبول تساعد الفرد على أن يكون شخصوالديهم،
أّما العالقات واالّتجاهات الّسيئة والّظروف غير المناسبة مثل الحماية الّزائدة واإلهمال يتقبل اآلخرين،

ولكّل أسرة  أساليبها ( 1811،010زهران،)الّنفسّي والّصحة الّنفسّية للفرد يؤثران تأثيرا  سّيئا  على الّنمو 
مّما لحالة االقتصادّية واالجتماعّية،وتتباين تلك األساليب بتباين الثّقافة واأبنائها،وطرقها في الّتعامل مع 

ذا .في حياته يؤثر على شخصية وفكر وذكاء الفرد والذي بدوره يؤثر سلبا  أو إيجابا  على نجاح الفرد وا 
 ولكن بأدوار  مختلفة  ة  مشتركة  بين اآلباء واألمهات،وجدنا أّنها عملينظرنا إلى التّنشئة داخل المنزل،

   التّفاعل بين األمهات وأطفالهن، فالتّفاعل بين اآلباء واألطفال أقّل منحددها التّقاليد المتعارف عليها،ت
  أّما في األغلب تقوم بدور الحاضن،مّما يترتب عليها طابع الحنان،ّم فاألشكاال  مختلفة ،كما أّنه يتخذ أ

                 ولقد أكدت أنستازي (.0228،11نور الهي،)األب فيتخذ تفاعله في األغلب طابع الخشونة 
( (Anastasia أهمية التّفاعل بين الوالدين والّطفل وانعكاس هذا التّفاعل على رسم مالمح شخصية 

. الّشخصّية ة الوالدّية المختلفة وبين أنماطوترى أّن هناك عالقة ارتباط  بين أساليب المعاملالّطفل،
ابقة أو تلك اّلتي ة السّ معظم اآلباء يريدون فرض نتيجة خبراتهم الحياتيّ  كما أنّ (.1892،12حنين، )في

ويتناسون غير زمانهم، في زمان  هم خلقوا على األقل على أبنائهم متناسين أنّ  ة  استبطانيّ  يتذكرونها بطريقة  
أيضا  أّنها ال تالئمهم  فينشأ هؤالء األطفال ويصبح منهم المتردد وضعيف الّشخصّية وغير القادر على 

 من أوائل الذين تناولوا أثر المعاملة ( Froud)ويعّد فرويد (.129-121، 1881شحيمي،)اّتخاذ القرار 
ح أطفالها االستعدادات أّن األسرة تمن(Simart)ويرى سمارت إصابة األبناء بالمرض الّنفسّي، الوالدّية في
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 و سيولوجّية والعقلّيةوتقوم بإشباع حاجاتهم الفوالّسمات،والحّب واألمن،والفرص العديدة لنمو شخصياتهم،
الل عاملي الوراثة والبيئة وتعليمهم كيف يسلكون ويتعاملون ويعملون ويتّم تأثيرها عليهم من خالعاطفّية،

ّن الّشعور بعدم األمن الّنفسّي الذي يؤدي إلى القلق أإلى Horney هورنيوتشير (.0222،12بركات،)
 العزلة،و  وهذا القلق يرجع إلى الّشعور بالعجز والعدوانراب العالقة بين الّطفل ووالديه،والذي ينشأ من اضط
ة التّنشئة االجتماعّية فاألسرة هي اّلتي تقوم بعملي األمن الّنفسّي،شعور الّطفل بعدم وهذا كّله ناشئ  عن 

وتعّد أساليب .تّبعها اآلباء في تنشئة أبنائهموهذا يتّم من خالل أساليب المعاملة الوالدّية اّلتي يلألبناء،
لها من دور  فّعال  وذلك لما الجوانب المهمة في حياة األبناء،المعاملة الوالدّية المتّبعة من قبل اآلباء إحدى 

فإذا أتيح لخبراتهم من هذه المعاملة الجّو الذي يسوده األمن م من خالل التّنشئة االجتماعّية،في توجيهه
  والّطمأنينة والمحبة واالستقرار الّنفسّي استطاعوا أن يكتسبوا من هذه الخبرات ما يساعدهم على تكوين

إذا مروا بخبرات  نابعة  من مواقف الحرمان فإّن ذلك يؤدي  أّماعلى الّتكيف مع أنفسهم ومجتمعهم،القدرة 
                          إلى تكوين شخصّية  تعاني من عدم الّطمأنينة،شخصّية  قلقة  مضطربة  وغير توافقّية  

،وما تحويه من سلوك  فالحياة األسريّ (.11-0221،12،بكر مهندس)  و ة بما فيها من صالت  وارتباطات 
،معامال ،وما تدين به من مثل ومعتقدات  ي تؤثر تأثيرا  كبيرا  في تكوين ميول الفرد ونزعاته كما تؤثر فت 

                                                    (.11-1881،12محفوظ،بدران و).تكوين شخصيته
                                                      :وعلى ذلك يمكن أن تصنف أهمّية األسرة في الّنقاط التّالية

                                                .وفق قواعد اجتماعّية بقصد الّتعمير واالستمرارحفظ الّنوع البشرّي،-1
كسابهم العادات و تربية األطفال،-0 ء األسرّي وتنمية الّشعور باالنتماالمعتقدات والخبرات الالزمة لهم،وا 

                                                                                     .واالجتماعّي وتكوين شخصياتهم
لخلق إنسان  متزن  ات االهتمام والّتكافل ألفرادها،واألمن الّنفسّي،القيام بوظيفتها الّنفسّية بتوفير عالق-2

، األسرّي والتّفاعل المتعمق من أجل مصلحة األسرة والمحافظة على كيانها يشعر باالنتماء ومستقر 
                                                                                              .ووحدتها

             .سرة الماديّ القيام بوظيفتها االقتصادّية بتوفير االحتياجات والمتطلبات الالزمة للحياة وتحقيق أمن األ-1
ومنع أفرادها من اقتراف اضر،القيام بدورها الحضارّي بإنجاب األطفال وتربيتهم ليتالءموا مع الجيل الح-1

عداد أعضائها للعمل والتّفاعل والمشاركة ة اّلتي ال تتفق مع قيم المجتمع،الّسلوكّيات غير االجتماعيّ  وا 
إّن المعاملة الوالدّية الّسوّية تعّد األساس والحجر :وأخيرًا يمكن القول(.1881،01،،عبدهالجميلي )االجتماعّية 

عمار  في المجتمع عداد  متين  لألبناء ليكونوا أداة بناء  وا                                                        .المتين والمقدمة الّسليمة لبناء شخصّية  سوّية وا 
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                                                           (.0220،18أبو مغلي وسالمة،) ةفسيّ نمو الفرد وصحته النّ 
                   :االستغاللّية وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدّيةالّشخصّية-2-5

والّتحليل الّنفسّي إلى أّن سوء عالقة الفرد بوالديه  ذهب أصحاب نظريات الّشخصّية وعلم الّنفس الّدينامي
 و وخبرات  نفسّية  مؤلمة  تشعره باإلحباط والّظلم والحرمان والعجزحلها، تعرضه لصراعات  نفسّية  يصعب

إلى  (Froud)ولقد أشار فرويد .تكوين نمط الّشخصّية االستغاللّية فييساعد هذاو ،(0221،0منصور،)،القلق
حيث يرى أّن ما يزرعه .المرض الّنفسيّية الخاطئة في إصابة األبناء في أثر أساليب المعاملة الوالد

فاتباع اسلوب الّتسلط مع ولى سيظهر الحقا  على شخصياتهم،خالل الّسنوات األ األبناء الوالدان في نفوس
إلى أساليب توافقّية  غير مناسبة  لجذب  فيهم مشاعر عدم االطمئنان الذي يجعلهم يلجؤون األبناء ينمي

كما .دى األفراد ذو الّنمط االستغالليوهذا مانجده ل(.1818،22،الدسوقي).نتباه كالغيرة والعدوان والعزلةاال
  إلى مايسمى بالّشخصّية االستغاللّية الشرجّية العدائّية،حيث يتكون لدى الفرد نزعات( Froud)فرويدأشار 

فالتدريب .من الّسلوك العدائي والسادي في مرحلة الرشد نتيجة لتدريب الوالدين القاسي على عملية االخراج
في نمو  من العوامل الهامة تعد القاسي على عملّيات اإلخراج باإلضافة إلى الخبرة اّلتي يمر بها الفرد

راب العالقة بين قلق الذي ينشأ من اضطإلى ال فتشيرHorney  هورني أّما.وتطورهاالّشخصّية االستغاللّية 
  وهذا كّله ناشئ  عن شعور الّطفل بعدملّشعور بالعجز والعدوان والعزلة،يرجع إلى ا اّلذيو الّطفل ووالديه،
وهذا يتّم من خالل أساليب المعاملة ة التّنشئة االجتماعّية لألبناء،فاألسرة هي اّلتي تقوم بعملياألمن الّنفسّي،

وتعّد أساليب المعاملة الوالدّية المتّبعة من قبل اآلباء إحدى .اء في تنشئة أبنائهماّلتي يتّبعها اآلب الوالدّية
 االجتماعّية، م من خالل التّنشئةوذلك لما لها من دور  فّعال  في توجيههالجوانب المهمة في حياة األبناء،

والّطمأنينة والمحبة واالستقرار الّنفسّي  فإذا أتيح لخبراتهم من هذه المعاملة الجّو الذي يسوده األمن
 مجتمعهم،و  على الّتكيف مع أنفسهمعلى تكوين القدرة  يساعدهماستطاعوا أن يكتسبوا من هذه الخبرات ما

خصّية  تعاني من عدم أّما إذا مروا بخبرات  نابعة  من مواقف الحرمان فإّن ذلك يؤدي إلى تكوين ش
أن (Horney )وذكرت هورني(.11-0221،12،بكر مهندس)ة  وغير توافقّية  شخصّية  قلقة  مضطربالّطمأنينة،

بسبب اتباع الوالدين  طفولته، الفرد يمكن أن يكون استغاللّيا ،إذا لم تشبع حاجات األمان والقبول والرضا في
 العجز مشاعر لديه وتنمو ،فإذاعاماله بتدليل وحماية زائدة سيجعلونه اتكالّيا  والدّية خاطئةأساليب معاملة 

فهذا االسلوب اعتقاد األباء الخاطئ في إيجابّية اسلوب الحماية الزائدة هنا إلى ونشير .(0228،2،الحميري)
،كما يعمل على إنشاء أبناء غير قادرين على مواجهة ضغوط الحياة ل على تكوين األنانّية وحب الذاتيعم

أما .مط االستغالليالنّ  واألفراد ذو  عند مانجده مما يجعلهم يعتمدون على غيرهم في قضاء حوائجهم وهذا
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إذا عاماله بتعريضه إلى عقوبة غير ضرورّية،أو باستهزاء،أو باحتقار،أو فضال أحد إخوته عليه فإنه 
لكل شيء من حوله وهذا مايعزز سلوكه  يشعر بالخوف وينمو الحقد والعداء الكراهّية بداخل أعماقه

وي لشخصية الطفل يمكن أن لسّ كما يرى الوجوديين أن النمو ا.(1889،112الرحمن،عبد)االستغاللي الحقا
فإحساس الطفل برفض والديه له يجعله يتجاهل عالم الخاطئة من الوالدين، أساليب المعاملةيعاق نتيجة 

 و فض مغلفة كذبا  بالحبوخاصة إذا كانت مشاعر اآلباء بالر ينسحب خجال  من اآلخرين، و لمجتمعا
رادته تؤدي إلى رغبة عصابية للبحث عن الهتمام،ا كما أن منع الطفل من التعبير التلقائي عن مشاعره وا 

  إن.مطيعة ومالئكية السلوك والمظهر األمان ويضحى بحضوره الوجودي في سبيل الظهور بشخصية
ف إحساسهم يسيطرون على أبنائهم وال يعطون إال قليال  من الحب الحقيقي ثم يحاولون تخفي  اّلذين اآلباء

ين رغبة للثأر من العالم بالذنب إزاء أوالدهم عن طريق إغراق الطفل بالهدايا الثمينة يؤدي بالطفل إلى تكو 
أما اآلباء الذين يستجيبون لجميع طلبات أبناءهم إنما يمنعون أبناءهم من تكوين شخصية سوية بأكمله،

  مع غيره روتر ولقد اتفق(.0221،111،ع والقيسيالرفو )األم ب أو ألنهم يفقدونهم التفاعل الطبيعي مع األ
،الذي يؤدي إلى القبول واالندماج اعدان على تكوين الّسلوك الّسليمالوالدين هما اّلذان يسفي أّن  من العلماء

أما البيوت اّلتي تفتقر .باآلخرين،ويتم ذلك في البيوت اّلتي يظهر فيها الوالدين تعاطفهم الوجداني مع أبنائهم
يكون سلوكه أنانّيا وعدوانياا  و مثل هذه المفردات فإّن الطفل ينمو ويتطور بطريقة معادية للمجتمعإلى 
 .االستغاللّية مؤكدة في الّشخصّيةفاألنانّية والعدوان ضد المجتمع هي خصائص دائمة و .اآلخرين إتجاه

وكذلك فقدانه في األسرة، ّطفل اإلحساس بمكانتهيؤدي إلى فقدان ال  نرى أن اسلوب االهمال مما سبقو 
 مترددة   قلقة   شخصية  ى ذلك تكوين يترتب علو (.0221،19مختار،)لديه له وانتمائه إليهماإلحساس بحّب وا

ن ويكون خجوال  اعور بعدم األمفالفرد يصاحبه الشّ واضحة،فاصلة    و حدود  أتتخبط في سلوكها بال قواعد 
وينعكس ة،ث في نفس الفرد روح العدوانيّ وهذا اإلهمال يبّ ضعيفة،ن ثقته بنفسه وباآلخريعامل،ا  في التّ سلبيّ 

وقد يدفعه هذا ( 1889،019جادو، أبو) واالجتماعيّ  فسيّ فه وعلى نموه النّ سلبا  على شخصيته وعلى تكيّ 
سيئة  ة  عدوانيّ  ة  من شأنه أن يخلق شخصيّ أّما اسلوب الّرفض .وب الى تبني سلوكّيات استغاللّيةاالسل
،ويعتبر العدوان وسوء التوافق من أهم (0221،12والقشعان،البشر) مأنينةر من عدم الطّ لديها مشاع  وافق،التّ 

سلوب عدم ال الوالدين اتباعهو  الّنمط االستغالليقد نجد أن سبب تكوين و .سمات الشخصّية االستغاللّية
وسلوكات عدوانية غير توافقّية مع ،عالّيةيعمل على خلق اضطرابات نفسّية وانفااّلتساق كون هذا االسلوب 

 .المجتمع لعدم وجود مرجعّية يرجع اليها الفرد،حيث اليمكنه التمييز بين الصواب والخطأ
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ّ
الر

راسة و عينتها وأدواتها 
ّ
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ة املتبعةاوإجرائ
ّ
 تها واملعاجلات اإلحصائي

 :مقّدمة

 .مجتمع الّدراسة-أولا 

 .عّينة الّدراسة-ثانياا 

 .أدوات الّدراسة-ثالثاا 

 .الّشخصّية الستغاللّية مقياس-3-1

 .أساليب المعاملة الوالدّية كما يدركها األبناء مقياس-3-2
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 الفصل ال
ّ
  ابعر

راسة جمتمع
ّ
عينتها                                                                                    و الد

ة املتبعة تها واإجرائ و أدواتهاو
ّ
 املعاجلات اإلحصائي

                                                                                                                                      :مقدمة
إعداد وخطوات سحبها،ة وكيفيّ عّينة وصف الكذلك و ،الّدراسةصل تحديد مجتمع ضمن هذا الفيت

وفيما يلي ،ة لهذه األدواتلتحقق من الخصائص السيكومتريّ بعة لاإلجراءات المتّ و ،الّدراسةأدوات 
                                                                                                   :لذلك توضيح  

                                                                                                                   :الّدراسةمجتمع -أولا 
ربية والقتصاد بجامعة دمشق                     التّ  كّليتيلبة المسجلين في الطّ جميع من  الّدراسةن مجتمع تكوّ 
جداول دائرة اإلحصاء جوع إلى وبعد الرّ ،(3102 -3102)راسيالدّ للعام ،(الّرابعةو  األولى الّسنة)
 لبة المسجلين في كليات جامعة دمشق خالل هذا العاممجموع الطّ  ن أنّ جامعة دمشق تبيّ ب
عدد أفراد  ةن الباحثبيّ وفيما يلي ت.(3102،دائرة اإلحصاء بجامعة دمشق)طالباا وطالبة( 5127)

 .(3102\3102)في جامعة دمشق عن العام الجامعيّ  الّدراسةعّينة ل المجتمع األصليّ 

                                                                                                                                    (1) جدول
                                                       حسب  عّينة الّدراسةل عدد أفراد المجتمع األصليّ 

 والجنس،الّدراسّية الّسنةو ،الكلّيةات متغّير 
 المجموع إناث ذكور الكلّية 

 

 األولى الّسنة

 0320 573 0151 القتصاد كّلية

 ربيةالتّ  كّلية

 (والمناهج الّنفسّي رشاد اإل)قسمي 

231 011 131 

 3570 0273 0211 المجموع

 المجموع إناث ذكور الكلّية 
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     الّرابعة الّسنة

 2233 0101 3212 القتصاد كّلية

 ربيةالتّ  كّلية

 (والمناهج الّنفسّي رشاد اإل)قسمي 

003 571 303 

 2332 0501 3707 المجموع

 5127 2030 2102 األصليّ إجمالي المجتمع  الكليّ 

                                                                                                                     :الّدراسةّينة ع-ثانياا 
سينتهي إليها ترتكز  اّلتينتائجه  ألنّ ،خطوات البحث الميداني أهمّ ى إحد الّدراسةيمثل اختيار عّينة 

   حتى يتوافر إمكان تعميم نتائجها على أفراد،تمثيلها لهومدى ،عّينةاا على خصائص الارتكازاا كليّ 
    كلّية ولقد تّم اختيار الّطلبة من كليتي الّتربية والقتصاد باعتبار.هسحبت من اّلذي  المجتمع األصليّ 

 .عليهم الكليتين ألّن القرعة وقعت،وتّم اختيار ة القتصاد كلّية علمية تطبيقّيةنظرية وكليّ ّية الّتربية كل
،وتم إجراء القرعة على علمّية تطبيقّيةمن الخيارات تشمل كلّيات نظرية،وكلّيات  حيث وضعت مجوعة

 .العينة
 األمر الذي دفع،كّلية لكلّ  حيث حجم المجتمع األصليّ من  غير متجانس   الّدراسةونظراا لكون مجتمع 

  حسب تقسيم المجتمع إلى طبقات   يتمّ  إذ،ةبقيّ ة الطّ العشوائيّ عّينة جوء إلى أسلوب الإلى اللّ  ةالباحث
 ةبقيّ ة الطّ ريقة العشوائيّ ة بالطّ الحاليّ  عّينة الّدراسةسحب  الي تمّ وبالتّ ،ة المراد دراستهاات المستقلّ متغير ال

                                                                                                             :راسةالدّ من مجتمع 
ي أن يجري اختيارهم من بين ف أفراد الجماعة حظوظاا متساويةا  أي أن يكون لكلّ :ةالعشوائيّ عّينة ال●

                                                                     .آخر فرد   ور في اختيار أيّ من الصّ  صورة   بأيّ  فرد   وأن ل يؤثر اختيار أيّ ،عّينةالأفراد 
( اقتصاد-تربية)الكلّيةو ،(إناث-ذكور)لبة بموجب الجنسبموجبها تصنيف الطّ  يتمّ :ةبقيّ الطّ عّينة ال●
المسحوبة عّينة في ال طبقة   ذين يمثلون كلّ وينبغي أن يكون عدد األفراد الّ .(رابعة-أولى)الّدراسّية الّسنةو 

إلى  الّدراسةاا بعد تصنيف مجتمع عشوائيّ عّينة وتسحب ال،بقة في الجماعة الكاملةمطابقاا لنسبة هذه الطّ 
                   (.005-0110،000،حمصي)طبقة إلى المجتمع األصليّ  وتحدد نسبة كلّ ،طبقات
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                                                                            :وقد تألفت العينة من
إذ بلغت نسبة سحب ة،بقيّ ة الطّ ريقة العشوائيّ بالطّ  عّينة الّدراسةسحب  تمّ :عينة التطبيق الفعلَية-1
 موزعين إلىطالباا وطالبةا، (501)بلغ حجم العّينة وبذلك%(01)راسةللدّ من المجتمع األصلي عّينة ال
والجداول .طالباا وطالبةا من طلبة كّلية القتصاد (702)وربية،طالباا وطالبّة من طلبة كّلية التّ  (010)

                  .وبشكل  تفصيلي  ّل متغّير من متغّيرات الّدراسة،المسحوبة وفق كاآلتية تبين العّينة 
طالب وطالبة من  001قامت الباحثة باختيار عينة عشوائَية إستطالعَية قوامها :عينة إستطالعَية-2

،حيث تم تطبيق أداتي الدراسة عليهم بهدف وهي من خارج عينة البحث الفعلَية،المجتمع اإلحصائي
التحقق من صالحَية األداتين للتطبيق على العينة الفعلَية من خالل حساب معامالت الصدق والثبات 

                                                                                                                                                                                                                          .ن بالوسائل اإلحصائَية المالئمةلألداتي

                                                                                                                                           (2)جدول 
                                                                             حسب  عّينة الّدراسةأفراد  توّزع

 والجنس،الّسنةالّدراسّيةو ،الكلّية اتمتغّير 

 األولى الّسنة

 الّنسبة المجموع الّنسبة إناث الّنسبة ذكور الّدراسةات متغّير 

 %01 035 %01 55 %01 001 القتصاد كّلية

 ربيةالتّ  كّلية

 الّنفسّي رشاد اإل )قسمي 
 (والمناهج

27 01% 07 01% 011 01% 

 %01 335 %01 023 %01 027 المجموع

 الّرابعة الّسنة

 الّنسبة المجموع الّنسبة إناث الّنسبة ذكور الّدراسةات متغّير 

 %01 235 %01 15 %01 321 القتصاد كّلية
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 ربيةالتّ  كّلية

 الّنفسّي رشاد اإل )قسمي 
 (والمناهج

02 01% 33 01% 10 01% 

 %01 232 %01 051 %01 322 المجموع

 %011 501 %01 230 %01 231 إجمالي المجتمع األصليّ 

 

  

 (1) شكل

حسب  عّينة الّدراسةأفراداألولى  الّسنةطلبة  توّزع 
 والجنس،الكلّيةات متغّير 

 (2) شكل

      حسب  عّينة الّدراسةأفراد الرّابعة الّسنةطلبة  توّزع 
 والجنس،الكلّية اتمتغّير 

 

                                                                                                                                          (3) جدول
 الجنسمتغّير حسب  عّينة الّدراسةأفراد  توّزع

 المئوّية الّنسبة العدد الجنس

 %72.53 231 ذكور

 %27.33 230 إناث
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 %011 501 المجموع

بينما بلغت ،%(72.53) قد بلغت عّينة الّدراسةنسبة الذكور أفراد  أنّ  ابقالسّ  ُيالحظ من الجدول 
  اا تبعاا بيانيّ  عّينة الّدراسةويمكن تمثيل توزيع أفراد ،(%27.33) عّينة الّدراسةنسبة اإلناث أفراد 

 .اليالتّ كل الجنس من خالل الشّ متغّير ل  

 
  (3) شكل

 الجنسمتغّير حسب  عّينة الّدراسةأفراد  توّزع

                                                                                                                                              (4) جدول
 الكلّية متغّيرحسب  عّينة الّدراسةأفراد  توّزع

 المئوّية الّنسبة العدد الكلّية

 %53.21 702 القتصاد

 %35.00 010 ربيةالتّ 

 %011 501 المجموع

بينما بلغت نسبة ،(%53.21) قد بلغت القتصاد كّليةنسبة طلبة  ابق أنّ السّ الجدول الحظ من يُ 
تبعاا اا بيانيّ  عّينة الّدراسةويمكن تمثيل توزيع أفراد ،(%35.00) عّينة الّدراسةأفراد  ربيةالتّ  كّليةطلبة 

 :اآلتي كلمن خالل الشّ  متغّير الكلّيةل  

 

54.78% 

 ذكور 45.22%

 اناث
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 (4) شكل

 الكلّيةمتغّير حسب  عّينة الّدراسةأفراد  توّزع 

                                                                                                                                (5) جدول
 الّدراسّية الّسنةمتغّير حسب  الّدراسة عّينةأفراد  توّزع

 المئوّية الّنسبة العدد الّدراسّية الّسنة

 %21.22 335 األولى الّسنة

 %71.75 232 الّرابعة الّسنة

 %011 501 المجموع

 ،(%21.22)قد بلغت عّينة  الّدراسةاألولى أفراد  الّسنةنسبة طلبة  أنّ  اآلتيُيالحظ من الجدول 
عّينة ويمكن تمثيل توزيع أفراد ،%(71.75)الّدراسةعّينة أفراد  الّرابعة الّسنةبينما بلغت نسبة طلبة 

 :اآلتيكل من خالل الشّ  الّدراسّية الّسنةمتغّير اا تبعاا ل  بيانيّ  الّدراسة

 

72.39% 

 القتصاد 27.61%

 التربية
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 (5) شكل

 الّدراسّية الّسنةمتغّير حسب  عّينة الّدراسةأفراد  توّزع 

                                                                                                                       :الّدراسةأدوات :ثالثاا 
 قامت،واإلجابة على أسئلتها الّدراسةحقق من فرضيات من أجل جمع المعلومات والبيانات والتّ 

 األبناء، كما يدركها ةالمعاملة الوالديّ  أساليب ومقياس الستغاللّية الّشخصّيةببناء مقياس  ةالباحث
 و من البحوث ستخدمت في كثير  اُ  اّلتيو ،ةمن األدوات الخاصّ  الع على عدد  وذلك بعد الطّ 

                                                                                       .ةالحاليّ  الّدراسةلألدوات المستخدمة في  وفيما يلي وصف  ،ةجنبيّ ة واألابقة العربيّ راسات السّ الدّ 
                                                                                                         :الستغاللّية الّشخصّيةمقياس -3-1

                                                                                                                        :الهدف من المقياس
باع تّ اب بناء المقياس وقد تطلّ .لدى طلبة الجامعة الستغاللّية الّشخصّيةهدف المقياس كشف 

ولقد شملت د،صف بصفات المقياس الجيّ يتّ  صل إلى مقياس  تمة لريقة العلمية المنظّ الطّ  ةالباحث
                                                                :ريقة الخطوات اآلتيةهذه الطّ 

                                                                                                             .خطوة السترشاد وجمع البيانات ●
                                                                                                             .صميم وتحليل المفرداتخطوة التّ  ●
                                                                                        .ة للمقياسروط السيكومتريّ أكد من تحقق الشّ خطوة التّ  ●
                                                                                                         : خطوة السترشاد وجمع المعلومات-1
ة ظريّ وما أشارت إليه األدبيات النّ ،الّدراسةابق المرتبط بموضوع الباحث بمراجعة األدب السّ  تقام

40.43% 

59.57% 

األولى السنة  

الرابعة السنة  
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 اّلتيس راسات والمقاييعلى الدّ  ةالباحث تلعطّ اإذ عالجت هذا الموضوع، اّلتيراسات والبحوث والدّ 
راسات وذلك للوقوف على ما انتهت إليه هذه الدّ عام، بشكل   الستغاللّية الّشخصّيةتناولت موضوع 

  هذهيجب تغطيتها و  اّلتيوالجوانب  اةيجب تناولها في األد اّلتياألبعاد  أهمّ فة ولمعر والبحوث،
                                                                                                            :هي،راساتالدّ 
                                                                                                                            :ةراسات العربيّ الدّ 
                                                                   .الستغاللّية الّشخصّيةمقياس وتضمنت ،(0113) الجواريدراسة  ●
                                                            .الستغاللّية الّشخصّيةوتضمنت مقياس ،(3117)فوع والقيسيالرّ دراسة  ●
                                                                .الستغاللّية الّشخصّيةوتضمنت مقياس ،(3101) الرياحيدراسة ●
                                                                                :صميم وتحليل المفرداتخطوة التّ -2

  من بناء هذا المقياس الكشف عن ص الغرض األساسيّ يتلخّ :الغرض من بناء المقياس
                                                                                                                       .ة الجامعةلدى طلب الستغاللّية الّشخصّية

 :                                                                                                                  اسللمقي تحديد البنود
أبعاد بنود و الخطوة األولى واألساسية في توجيه عملية بناء المقياس هي تحديد  فيه أنّ  لشكمّما

  الع على تجاربطّ ال ةالباحث تولذلك حاولعباراته وتفصيل إجراءاته،غناءوذلك إلالمقياس،
حيث هم لرسائل الماجستير والدكتوراه،الباحثين اآلخرين الذين قاموا ببناء استبانات أثناء إعداد

                                                                                 . بنداا  35ن المقياس من تكوّ 
                                                                                               :يتألف منها المقياس اّلتيصياغة المفردات 

يتألف منها المقياس مع مراعاة  اّلتيبصياغة المفردات  ةالباحث تالمقياس قام بنودبعد تحديد 
ها وأن تكون ستطبق في اّلتيمتها للبيئة ئومن حيث مالالمستخدمة ودقتها، والبنودوضوح األلفاظ 

وأن الغموض ول تحتمل أكثر من إجابة،المفردات بسيطة وسهلة الفهم بعيدة عن و ،شاملة البنود
                                                                                         .لدى طلبة الجامعة الستغاللّية الّشخصّيةادرة على معرفة تكون ق

                                                                                                      :ةوضع المقياس في صورته األوليّ -
ذي يسعى المقياس لتحقيقه واستناداا وانطالقاا من الهدف العام الّ ابقة،في ضوء الخبرات السّ 

 النحو على الستغاللّية الّشخصّيةة مقياس الباحث تة في وضع عباراته أعدّ وجهات الرئيسيّ للتّ 
                                                                                    :اآلتي
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                                                                                       .عامل معهة التّ ح الهدف من المقياس وكيفيّ مة توضّ مقدّ 
                                    .الّدراسةمتغّيرات بن معلومات تتعلق تتضمّ  ة  عامّ  ات  معلوم:أقسام المقياس بحيث تحتوي على

                                                                                .بنداا ( 21)بلغ عددها  اّلتية و المقياس في صورته األوليّ  بنود
               :اإلستغاللَية من خاللالّشخصّية لقد تم التحقق من صدق مقياس :صدق األداة–
                                                                                                                             :صدق المحكمِين-1

ادة من السّ  بعرضه على عدد   ةالباحث تقامة،يّ بعد النتهاء من وضع المقياس في صورته األول
وذلك ،1ربويّ والتّ  فسيّ فس والقياس النّ ذوي الخبرة والختصاص في مجال علم النّ من  المحّكمين

 للمقياس، بنود وصدق تمثيلهاعليمات ومضمون اللالستفادة من آرائهم ومالحظاتهم في وضوح التّ 
 لبنود يرونها مناسبةا  اّلتيعديالت مقترحاتهم والتّ  و وإلضافة آرائهم،بنودومدى مالئمة صياغة ال

لستفادة من يضمن ا المقياس بشكل    بنودتعديل  تمّ ،المحّكمينادة وبعد تحليل آراء السّ المقياس،
عادة صياغة عدد   إذ تمّ جميع تلك المالحظات، اآلتي وحذف  كما في الجدول البنودمن  تعديل وا 

 .مةا ئوماللتكون أكثر وضوحاا  المحّكمينادة في ضوء مالحظات السّ  بعض البنود

                                                                                                                                            (6) جدول
 الستغاللّية الّشخصّيةتعديلها على مقياس  تمّ  اّلتيالعبارات 

رقم 
 العبارة

 عديلالعبارة بعد التّ  عديلالعبارة قبل التّ 

 شيئاا  عندما يرى شخص ما  1
 .لو كان عنده مّما عند شخص آخر يعجب به أكثر 

لو  مّما لدى اآلخرين من أشياء أكثر  يعجبني ما
 .كانت عندي

فكرة لدى زمالئي أنسبها لنفسي عندما تعجبني  .عندما يعجب شخص بفكرة لدى شخص ينسبها لنفسه 2
 .(لي)

ه قد يعود لشخص آخر فإنّ  ن  معيّ  الفرد بشيء   أعجبإذا  3
 .يحاول الحصول عليه

 اّلتيتعجبني و  اّلتيأحاول الحصول على األشياء 
 .تعود لزميلي

فنا به ذي كلّ زمالئي بكتابة البحث الّ  إلقناعأسعى  ف األستاذ طالباا مع مجموعة من زمالئه عندما يكلّ  4

                                                           
1

 .لالطّالع على أسماء الّسادة المحّكمين( 0)يمكن الّرجوع إلى الملحق رقم  
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بكتابة البحث  لكتابة البحث فعلى الطالب محاولة إقناعهم
دراج اسمه تحته  .وا 

  .لوحدهم ووضع اسمي معهم

 .عم عن اآلخرينفرد يحب زوال النّ  كلّ  أرى أنّ  .عم عن اآلخرينفرد يحب زوال النّ  كلّ  5

الحصول من ما بالبخل إذا لم يتمكن  اا شخص فرد قد يتهمّ  6
 .منهعلى ما يريد 

 .يعطيني ما أريده من ل هم بالبخل كلّ أتّ 

 

 .انتزعت شيئا من اآلخرين إذاأشعر بالرتياح  ه يشعر بالرتياحإذا انتزع الفرد حاجة من اآلخرين فإنّ  8

 

هو  مّما قد يشعر الفرد أن ما يملكه اآلخرون أفضل  9
 .عليه

 .أملكه مّما يملكه اآلخرين أفضل  ما أرى أنّ 

ن أن يحصل عليه من ذي يحتاج لشيء معيّ للفرد الّ  يحقّ  11
 .أصدقائه

احتجت لشيء أن أحصل  إذامن حقي  أعتقد أنّ 
 .عليه من أصدقائي

  .الحترام يكون لمن ينفذ لي طلباتي فقط أرى أنّ  .يحترم الفرد األشخاص الذين ينفذون له طلباته 11

ه عند صديقه ويريد الحصول عليه إذا وجد الفرد شيئاا يحبّ  12
 .للحصول عليه تبريرات   فمن األفضل له أن يستخدم أيّ 

للحصول على  من حقي استخدام تبريرات   أرى أنّ 
 .ما أحبه من أصدقائي

بفكرة قالها شخص  قد يشعر الفرد بالرتياح إذا أعجب 13
 .نفسهتحويرها ل ن من آخر وتمكّ 

تحوير فكرة قالها احة عندما أتمكن من أشعر بالرّ 
  .زميلي لنفسي

فعليه أن  ن  معيّ  مع أصدقائه لتنفيذ نشاط  حينما يكون الفرد  14
 .شاطيسيطر عليهم لينجزوا النّ 

علينا  ن  معيّ  أسيطر على أصدقائي لتنفيذ نشاط  
 .نجازهإ

يحّق للفرد اّلذي يطلب شيئاا من صديقه ويرفض طلبه أن  15
 .يظهر عيوب صديقه

يحّق لي أن أظهر عيوب صديقي ألّنه رفض 
 تلبيتي

يرى بعض الّناس أّن معظم ما يريدونه ويتمنونه قد  16
 . يحصلون عليه من اآلخرين

أرى أّن معظم ما يريدونه الّناس أو يتمنونه قد 
 .يحصلون عليه من اآلخرين

يقيم الفرد عالقته مع اآلخرين على أساس مدى النتفاع  11
 .منهموالستفادة 

أقيم عالقتي مع اآلخرين على أساس مدى النتفاع 
 منهم

أفّضل الّلجوء الى القّوة عندما أريد الحصول على عندما يريد الّشخص شيئاا معّيناا من شخص آخر ولم تنفع  18
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معه أساليب الّترجي واإلقناع فيحّق له أن يستخدم القوة 
 .معه للحصول عليه

ألساليب األخرى شيء موجود عند اآلخر وفشلت ا
 في ذلك 

إذا التحق الّشخص بعمل  لقاء أجر محّدد  فمن حق  19
 .صاحب العمل أن يطلب منه العمل بأكثر من جهد

أعتقد أّن من حق صاحب العمل أن يكلف العّمال 
 . بأكثر مّما  هو مطلوب منهم

أؤمن أّنه من حّق اإلنسان لكي يعيش أن يأخذ  .لكي يعيش اإلنسان عليه أن يأخذ أكثر مّما  يعطي 21
 . أكثر مّما  يعطي

يشعر الفرد بالرتياح عندما يتناول الّطعام مع أصدقائه في  21
 .المطعم ويتمكن من جعل أصدقائه يدفعون حسابه

أشعر بالرتياح عندما يدفع أصدقائي لمصلحتي 
 . حساب المطعم عّني

كّل شيء وهو ل يملك إذا لحظ فرد شخصاا آخر يملك  22
 .شيئاا فمن حقه أن يتمنى ما يكون لدى الّشخص له هو

يحّق لي أن أملك ما هو موجود لدى اآلخرين 
 .عندما أكون محروماا منها

عندما ل يأخذ الفرد من اآلخرين ما يريده منهم فيحّق له  23
 .الّتشهير بهم

أعتقد أّن من حقي الّتشهير باآلخرين عندما ل آخذ 
 .أريده منهم ما

 . أرى أّن األشخاص مهّمين عندي إذا استخدمتهم .تعّد عالقة الفرد باآلخرين مهّمةا ما دامت نافعة له 24

 . أهتّم بأموري الخاّصة دون مراعاة اآلخرين .على الفرد أن يهتم بأموره الخاّصة دون مراعاة اآلخرين 25

فمن حقه أن إذا امتلك الّشخص شيئاا مفيداا  لآلخرين  26
 .يمنعهم من الستفادة منه

أرى أّنه من حقي أن أمنع اآلخرين من الستفادة 
 . من أشياء أملكها

 .أشعر بالغيظ أحياناا من نجاح اآلخرين .قد يغتاظ الّشخص من نجاح اآلخرين 21

هي  الّنسبةوهذه ،فما فوق،(%31)فاق لم تحظ بنسبة اتّ  اّلتيبحذف العبارات  ةالباحث تولقد قام
وبذلك ،(3117،053،إبراهيم)ة لوكيّ السّ  والظواهرأي في تحديد القيم الرّ المعتمد للموافقة على المعيار 

ة للمقياس روط السيكومتريّ حقق من الشّ بالتّ  ةالباحث تبعد ذلك قام.اا بند( 35)أصبح المقياس يضم 
 و ربيةالتّ  كّليتيمن طلبة  وطالبةا طالباا  (001)من  مؤلفة    عّينة  وذلك من خالل تطبيقه على 

                                                                                               .عّينة الّدراسةمن خارج  القتصاد
                                                                                                        :الستغاللّية الّشخصّيةتصحيح مقياس 

ة بدائل إجابة خماسيّ وفق ،اا بند (35)ة من هائيّ في صيغته النّ  الستغاللّية الّشخصّيةن مقياس تكوّ 
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 ،(درجات ثالثة)وأحياناا ،(درجتان) ونادراا ،(واحدةدرجة )إطالقاا  إذ،(طالقاا إ،نادراا اناا،أحي ،غالباا ،دائماا )
سبق تكون أعلى درجة يمكن أن مّما وانطالقاا ،(خمس درجات) دائماا و ،(أربعة درجات)وغالباا 

درجة يمكن أن  وأقلّ درجة،(027)لكامل عبارات المقياس هي  الّنسبةالب بيحصل عليها الطّ 
                                                                                                                                                                                                                                                        .درجة( 35)يحصل عليها الّطالب هي

 بلغت لبةالطّ من  ة  عشوائيّ  عّينة  سحب  تمّ Internal consistency) ) داخليال البناءصدق -2
  ،وتم تطبيق األداة على العينةاألساسّية عّينة الّدراسةوهي من خارج ،طالباا وطالبةا ( 001)

كما هو ،للمقياس كّليةرجة الوالدّ  عباراتمعامالت الرتباط بين درجات الالستطالعَية لحساب 
 :ياآلتفي الجدول  موضح  

                                                                                                                                    (7) جدول
 الستغاللّية الّشخصّيةلمقياس  كّليةجة الر بالدّ  عبارةمعامالت ارتباط ال

 معامل الرتباط رقم العبارة معامل الرتباط رقم العبارة معامل الرتباط رقم العبارة

1 **1.23 01 *1.30 01 **1.01 

2 **1.77 00 **1.22 31 **1.75 

3 **1.52 03 **1.52 30 **1.22 

4 **1.33 02 **1.70 33 **1.33 

5 *1.32 02 **1.23 32 **1.23 

6 *1.01 07 *1.01 32 **1.25 

7 **6.25 15 **6.35 23 **6.55 

8 **6.55 15 **6.53 25 **6.53 
9 **1.72 03 **1.30 35 **1.21 

                                                                   1.17عند مستوى دللة  دالّ  )*(، 1.10عند مستوى دللة  دالّ )**(

جميعها عند مستوى  ة  دالّ  كّليةالرجة بالدّ  البنودمعامالت ارتباط  ابق أنّ ُيالحظ من الجدول السّ 
                                                                                               .(1.17) دللة
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                                                                                                                                      :  ثبات المقياس-2
                                                                                                         :اآلتيةرق بالطّ المقياس سُتخر ج ثبات ا

                                                                                  :(Test-Retest Method) طريقة إعادة الختبار-1

وهي ،طالباا وطالبةا  (001) من مؤلفة    عّينة  على ،إعادة الختباربات بطريقة استخرج معامل الثّ  
نفسها بعد مضي  عّينة انية على الأعيد تطبيق المقياس للمرة الثّ  راسة ثمّ ة للدّ األساسيّ عّينة غير ال

.                                                                                                               األولطبيق أسبوعين من التّ 
                                                                                                                                  (Internal Consist):                   اخليساق الدّ بطريقة التّ بات الثّ -2
                                                                                              (:Split–Half) ةصفيّ جزئة النّ التّ طريقة -1

ق األول باستخدام طبينفسها من التّ عّينة ة على الصفيّ جزئة النّ ستخرج معامل ثبات التّ كذلك ا
                                                                                                                 . (Spearman- Brown) براون –معادلة سيبرمان

للمقياس على  اخليّ ساق الدّ حساب معامل التّ  تمّ :cronbach alpha))الفا كرونباخ طريقة-3
نتائج يوضح  اآلتيالجدول و ،cronbach alpha))لفا كرونباخ انفسها باستخدام معادلة عّينة ال

 .باتمعامالت الثّ 

                                                                                                                                       (8)جدول 
                                                       ا كرونباخة وألفصفيّ جزئة النّ والتّ  بطريقة إعادة الختباربات الثّ 

 الستغاللّية الّشخصّيةلمقياس 

 الّشخصّيةمقياس 
 الستغاللّية

 ألفا كرونباخ ةصفيّ جزئة النّ التّ  إعادة الختبار

**1.15 1.13 1.52 

بات ثّ ال ا معاملأمّ ،(1.15)** قد بلغ بطريقة إعادة الختباربات معامل الثّ  ُيالحظ من الجدول أنّ 
 بطريقة باتثّ المعامالت  ُتَعدّ و ،للمقياس كّليةرجة الفي الدّ ( 1.13) فقد بلغ،ةصفيّ جزئة النّ التّ بطريقة 

( ألفا) اخليّ ساق الدّ معامل التّ  كما ُيالحظ أنّ ،الّدراسةألغراض  ومقبولةا  دةا ة جيّ فيّ صجزئة النّ التّ 
                                                                           (1.52) للمقياس قد بلغ

تجعله  دة  جيّ  وثبات   صدق   صف بدللتيتّ  الستغاللّية الّشخصّيةمقياس  سبق أنّ مّما ضح يتّ و 
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                                                                                                                                    .ةراسة الحاليّ كأداة للدّ  لالستخدامصالحاا 
                                                                                              :كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليب-3-2

لدى طلبة  ةفي أساليب المعاملة الوالديّ  ائدكشف األسلوب السّ  المقياسهدف :المقياسالهدف من 
صف تّ ت مقياسصل إلى تمة لة المنظّ ريقة العلميّ باع الباحثة الطّ تّ ا المقياسوقد تطلب بناء .الجامعة
                                                                                                                       :ولقد شملت هذه الطريقة الخطوات اآلتيةد،الجيّ المقياس بصفات 

                                                                                                                   .خطوة السترشاد وجمع البيانات●
                                                                                                                .صميم وتحليل المفرداتخطوة التّ ●
                                                                                     .للمقياسة السيكومتريّ  أكد من تحقق الشروطخطوة التّ ●
    :                                                                                              خطوة السترشاد وجمع المعلومات-3

ة وما أشارت إليه األدبيات النظريّ ،الّدراسةبمراجعة األدب السابق المرتبط بموضوع  ةقامت الباحث
 اّلتيراسات والمقاييس لعت الباحثة على الدّ طّ اإذ عالجت هذا الموضوع، اّلتيراسات والبحوث والدّ 

 و راسات،وذلك للوقوف على ما انتهت إليه هذه الدّ عام   بشكل   ةالمعاملة الوالديّ تناولت موضوع 
يجب تغطيتها وهذه  اّلتييجب تناولها في األداة والجوانب  اّلتياألبعاد  أهمّ ولمعرفة البحوث،

                                                                                                             :هيراسات،الدّ 
                                                                                                                       :ةراسات العربيّ الدّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .ةنشئة األسريّ التّ  أنماط استبانةوتضمنت ،(3110)القضاةدراسة √
                                                                        .ةالمعاملة الوالديّ  بوتضمنت مقياس أسالي،(3111)دراسة شعيبي√
                                                                                                                                                                         .ة كما يدركها األبناءوتضمنت مقياس أمبو ألساليب المعاملة الوالديّ ،(3111)الحربيدراسة √
                                                            .ةنشئة الوالديّ وتضمنت استبيان أساليب التّ ،(3103)عقيلدراسة مرق وأبو √
                                                                                                                                              .ةنشئة األسريّ التّ وتضمنت مقياس أساليب ،(3102)دراسة الجروش√
                                                                                                                             :ةراسات األجنبيّ الدّ 
                                                                      .ةنشئة الوالديّ وتضمنت مقياس التّ ،(3117)دراسة موسيتا وجارسيا√
                                                                                                         :صميم وتحليل المفرداتطوة التّ خ

                                                                                                                         : المقياسالغرض من بناء 
كما يدركها  ةالمعاملة الوالديّ أساليب الكشف عن  هذا المقياسيتلخص الغرض األساسي من بناء 
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                                                                                                              .لدى طلبة الجامعةاألبناء 
                                                                                                                      :لمقياستحديد البنود ل

هي تحديد بنود وأبعاد  المقياسة في توجيه عملية بناء الخطوة األولى واألساسيّ  لشك فيه أنّ مّما 
الع على تجارب طّ ولذلك حاولت الباحثة ال،اوتفصيل إجراءاته اعباراته،وذلك إلغناء المقياس

حيث هم لرسائل الماجستير والدكتوراه،أثناء إعداد الباحثين اآلخرين الذين قاموا ببناء استبانات  
                                                             .بنداا  73من  المقياسن تكوّ 

                                                                                             :المقياستألف منها ت اّلتيصياغة المفردات 
مع مراعاة  المقياستألف منها ي اّلتيقامت الباحثة بصياغة المفردات  المقياسبعد تحديد بنود 

وتوزيع ،ستطبق فيها اّلتيمتها للبيئة ئومن حيث مالة ودقتها،وضوح األلفاظ والبنود المستخدم
والمفردات بسيطة وسهلة الفهم بعيدة عن ،وأن تكون البنود شاملةا ،المقياسالبنود على أبعاد 

لدى طلبة  ةالمعاملة الوالديّ على معرفة  وأن تكون قادرةا ر من إجابة،الغموض ول تحتمل أكث
                                                                                                                                      .الجامعة

                                                                                                       :ةفي صورته األوليّ  لمقياسوضع ا-
تحقيقه واستناداا إلى  المقياسسعى يذي الّ  وانطالقاا من الهدف العامّ ابقة،في ضوء الخبرات السّ 

كما يدركها  ةالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليبت الباحثة أعدّ ة في وضع عباراته وجهات الرئيسيّ للتّ 
                                                                                                          :حو اآلتيعلى النّ  األبناء

                                                                                    .عامل معهوكيفية التّ المقياس ح الهدف من مقدمة توضّ ●
                                     .الّدراسةات متغّير تتضمن معلومات تتعلق ب ة  عامّ  معلومات  :المقياس بحيث يحتوي علىأقسام ●
 :هية أبعاد  عين على ستّ موزّ ،بنداا ( 03)بلغ عددها  اّلتية و األوليّ المقياس في صورته بنود ●

 .بعد التسلط-3 .                  البعد الديمقراطي-0

 .بعد اإلهمال-2 .                لحماية الزائدةبعد ا-2

  .                                              بعد عدم التساق-0 .                      د الرفضبع-7



جرائاتها و  وأدواتهاتها مجتمع الدراسة وعين                                                    الفصل الرّابع ا 
 والمعالجات اإلحصائّية المتبعة 

 

55 
 

                                                                           :المقياسصدق –
          :من خالل كما يدركها األبناء أساليب المعاملة الوالدَية مقياسلقد تم التحقق من صدق 

                                                                                                                          :صدق المحكمِين-1
ادة من السّ  قامت الباحثة بعرضه على عدد  ة،في صورته األوليّ المقياس بعد النتهاء من وضع 

وذلك ،1ربويوالتّ  الّنفسّي فس والقياس من ذوي الخبرة والختصاص في مجال علم النّ  المحّكمين
 للمقياس عليمات ومضمون البنود وصدق تمثيلهامالحظاتهم في وضوح التّ  و لالستفادة من آرائهم

لبنود  يرونها مناسبةا  اّلتيعديالت وإلضافة آرائهم ومقترحاتهم والتّ ومدى مالئمة صياغة البنود،
يضمن الستفادة من  بشكل   المقياستعديل بنود  تمّ ،المحّكمينادة وبعد تحليل آراء السّ ،المقياس

عادة صياغة عدد   إذ تمّ ع تلك المالحظات،جمي من البنود كما في الجدول اآلتي وحذف  تعديل وا 
 .مةا ئوماللتكون أكثر وضوحاا  المحّكمينادة بعض البنود في ضوء مالحظات السّ 

                                                                                                                                                                   (9)جدول 
 كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليبتعديلها على  تمّ  اّلتيالعبارات 

رقم 
 العبارة

 عديلالعبارة بعد التّ  عديلالعبارة قبل التّ 

وضعوها للعائلة  اّلتيياسة معي السّ  يّ ايناقش والد 6
 ة  وعقالنيّ  ة  منطقيّ  بكلّ 

 ة  منطقيّ  ة بكلّ معي األمور العائليّ  يّ ايناقش والد
 ة  وعقالنيّ 

 عندما اختلف مع اآلخرين يّ ايتدخل والد عندما اختلف مع اآلخرين استعين بوالديّ  8
على  فاق بين والديّ ة بالتّ سم حياتي األسريّ تتّ  11

 طريقة تربيتنا
 على طريقة تربيتهما لي يّ ايتفق والد

يمكن أن أقوم بها بنفسي  اّلتيأقوم بأكثر واجباتي  14
 وبدون تدخل من والديّ 

 فيما أقوم به من أعمال يّ ايتدخل والد

ي نفاقي معهما عندما يزودانعدم اتّ  يّ ايتفهم والدي نفاقي معهم عندما يزودانعدم اتّ  يّ ايتفهم والد 18
                                                           

03
1

 .لالطّالع على أسماء الّسادة المحّكمين( 0)يمكن الّرجوع إلى الملحق رقم  
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 وجيهاتبالتّ  اتيوجيهات الواضحة ذات العالقة بسلوكيّ بالتّ 
مني إذا حاولت معارضتهم حول  يّ ايغضب والد 19

 الكثير من القرارات واألشياء
مني إذا حاولت معارضة  يّ ايغضب والد

 قراراتهما
21 

 
 على صحتي دون مبرر يّ ايخاف والد على صحتي بدون مبرر يّ ايقلق والد

 ذوه بحقيّ خاتّ  اّلذيمناقشة القرار  يّ ايرفض والد 24
 ب لي األذىوسبّ 

يتخذانها  اّلتيمناقشتي بالقرارات  يّ ايرفض والد
 بحقيّ 

اتي فإذا لم على توقعاتهم من سلوكيّ  يّ ايطلعني والد 25
 ينوقعات يعاقبونأحقق لهم هذه التّ 

إذا لم تتوافق تصرفاتي مع  يّ ايعاقبني والد
 توقعاتهم

والدي  يترض اّلتيصرفات عندما أقوم ببعض التّ  29
 .وم من والدتي أو العكسي أقابل باللّ نفإنّ 

على  فاق والديّ ة بعدم اتّ سم حياتي األسريّ تتّ 
 أسلوب تربيتي

يمكن أن أقوم بها بنفسي  اّلتيأقوم بأكثر واجباتي  32
 من والديّ  وبدون تدخل  

 أقوم بواجباتي بدون تدخل من والديّ 

أن يقيما حاجزاا بينهما وبيني حتى  يّ ايتعمد والد 43
 يحتفظا بهيبتهما ومكانتهما

أن يقيما حاجزاا بينهما وبيني حتى  يّ ايتعمد والد
 يحتفظا بهيبتهما

كثيراا إذا لم أتناول طعامي في  يّ اينزعج والد 44
 باحالصّ 

إجباري على األكل أكثر من  يّ ايحاول والد
 طاقتي

لمنزلنا  يّ ايعطيه والد ذيأشعر أن مقدار الهتمام الّ  45
 يجب مّما  أقلّ 

 بي ليس بالمستوى المطلوب اهتمام والديّ 

على أسلوب الحوار في تعويدي على  يّ ايعتمد والد 48
 دةالعادات الجيّ 

ي أسلوب الحوار في توجيهي ايستخدم والد
 (تربيتي)

 ليس كما يجب عليّ  حرص والديّ  أشعر أنّ  زممن الاّل  أقلّ  يّ عل حرص والديّ  أشعر أنّ  51
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أتعرض لها  اّلتيالمشكالت  يّ أخفي عن والد ض لهاأتعرّ  اّلتيالمشكالت  ن والديّ عأخفي  52
 خوفاا من العقوبة

 ما أمكنعلى ضبط مشاعري كلّ  يّ ايحثني والد ا أمكنمعلى ضبط مشاعري كلّ  يّ ايعلمني والد 53
 على األخطاء البسيطة بقسوة   يّ ايعاقبني والد على أن أتمسك بقوانين المنزل يّ ايحرص والد 56

 هي المعيار الّنسبةوهذه ،فما فوق،(%31)فاق لم تحظ بنسبة اتّ  اّلتيولقد قامت الباحثة بحذف العبارات 
المقياس وبذلك أصبح ،(3117،053إبراهيم،)ة لوكيّ أي في تحديد القيم والظواهر السّ الرّ على  لموافقةل المعتمد

                                                                                                   .المقياسالبنود على أبعاد  توّزعح والجدول اآلتي يوضّ .بنداا  (73)ضم ي

                                                                                                                                    (  10)دول ج
                                في  ة كما يدركها األبناءالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليببنود  توّزع

 المحّكمينراء وفقاا آل ةهائيّ النّ  اصورته

كما يدركها  ةالمعاملة الوالديّ لمقياس أساليب ة النهائيّ الصورة  أبعاد المقياس 
 األبناء

 أرقام العبارات عدد العبارات
 75-77-73-25-23-20-21-32-03-03-0 00 يمقراطيّ بعد الدّ ال 1

 73-70-72-23-22-25-20-37-01-02-5-0 03 سلطبعد التّ  2

 71-27-21-22-35-30-07-1-2 1 الهمّ بعد األ 3

 21-22-23-23-30-31-02-3-3 1 ائدةالحماية الزّ بعد  4

 72-70-20-21-22-33-33-00-01-2 01 فضبعد الرّ  5

 20-27-31-32-05-00-7 5 ساقبعد عدم التّ  6

 بند 73 المقياس ككل 
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على اوذلك من خالل تطبيقه،لمقياسة لروط السيكومتريّ حقق من الشّ بالتّ  ةالباحث تبعد ذلك قام
                                                                                                                                                                        .ربية والقتصادالتّ  كّليتيمن طلبة  طالباا وطالبةا  (001)من فة  مؤلّ  عّينة  

                                                                                                          :كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليبتصحيح 
وتّم بند، (73)ة من هائيّ النّ  افي صيغته الوالدّية كما يدركها األبناءالمعاملة  مقياس أساليبن تكوّ 

 (،أحياناا،نادراا،إطالقاا كثيراا دائماا،)ةإجابةخماسيّ  بدائل وفقتصحيح أساليب المعاملة الوالدّية السلبّية 
ودائماا ،(أربعة درجات)اا وكثير ،(ثالثة درجات)،وأحياناا (درجتان)ونادراا ،(درجة واحدة)إذ إطالقاا 

فقد تّم  واّلذي يعد من أساليب المعاملة الوالدّية اإليجابّية البعد الديمقراطيأما.(خمس درجات)
 ،(درجات خمس)إذ إطالقاا  (إطالقاا كثيرا،أحياناا،نادراا،،اا دائم)تصحيحه وفق بدائل إجابة خماسّية

مّما وانطالقاا .(درجة واحدة)ودائماا ،(درجتان)وكثيراا ،(ثالثة درجات)،وأحياناا (أربعة درجات)اا ونادر 
هي  المقياسلكامل عبارات  الّنسبةالب بيمكن أن يحصل عليها الطّ  أعلى درجة  سبق تكون 

وعلى ذلك فإّن ارتفاع .درجة( 73)الب هيدرجة يمكن أن يحصل عليها الطّ  وأقلّ درجة،( 311)
يمارسون األساليب السلبّية مع أبنائهم،بينما يعني  اآلباءالدرجة على األبعاد السلبّية يعني أن 

أّما .يمارسون السلوب الديمقراطي مع أبنائهم اآلباءأن  ة على البعد الديمقراطيانخفاض الدرج
ألساليب السلبّية مع ا اآلباءلدرجة الكلّية للمقياس فإّن ارتفاع الدرجة يدل على استخدام ل بالنسبة

                                                                                                  .ألساليب اإليجابّية مع أبنائهماباء آلأبنائهم،بينما يدل انخفاضها على استخدام ا
                                                                                              :Internal consistency) ) الداخلي البناءصدق -2
 عّينة الّدراسةوهي من خارج ،طالباا وطالبةا ( 001)لبة بلغت من الطّ  ة  عشوائيا   عّينة  سحب  تمّ 

حساب معامالت الرتباط بين درجات ل تطبيق األداة على العينة الستطالعَية  األساسَية،وتم
                                                                            :في الجدول اآلتي ح  كما هو موضّ ،للمقياس كّليةرجة الالعبارات والدّ 

 :كّليةرجة المع الدّ  المقياسمعامالت ارتباط بنود ●
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                                                                                                                               (  11)جدول 
                                                                          كّليةرجة البالدّ  البنودمعامالت ارتباط 

 (األم) كما يدركها األبناء ةعاملة الوالديّ الم مقياس أساليبل

 معامل الرتباط البند معامل الرتباط البند معامل الرتباط البند معامل الرتباط البند

1 **1.32 00 **1.22 20 **1.35 20 **1.23 

2 **1.12 05 **1.23 23 **1.71 25 **1.33 

3 **1.01 03 **1.52 22 **1.01 23 **1.32 

4 **1.30 01 **1.32 22 **1.22 21 **1.20 

5 **1.75 31 **1.25 27 **1.01 71 **1.30 

6 *1.01 30 **1.71 20 **1.25 70 **1.75 

1 **1.27 33 **1.37 25 **1.27 73 **1.72 

8 **1.31 32 **1.33 23 **1.31 72 **1.51 

9 **1.22 32 **1.52 21 **1.22 72 **1.53 

11 **1.23 37 **1.20 21 **1.70 77 *1.32 

11 **1.23 30 **1.00 20 **1.51 70 **1.22 

12 *1.32 35 **1.31 23 *1.03 75 **1.30 

13 **1.20 33 **1.51 22 **1.27 73 **1.37 

14 **1.10 31 **1.22 22 **1.03  - -

15 **1.77 21 **1.72 27 **1.71  - -

                                                                            1.17عند مستوى دللة دالّ )*( ،1.10عند مستوى دللة  دالّ )**( 

جميعها عند مستوى  ة  دالّ  كّليةرجة المعامالت ارتباط البنود بالدّ  ابق أنّ ُيالحظ من الجدول السّ 
                                           (.1.17)دللة
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                                                                                                                            (12)جدول 
                                                                       كّليةرجة المعامالت ارتباط العبارة بالدّ 

 (األب) كمايدركها األبناء ةالوالديّ المعاملة  لمقياس أساليب

 معامل الرتباط البند معامل الرتباط البند معامل الرتباط البند معامل الرتباط البند

1 **1.31 00 **1.27 20 **1.21 20 **1.51 

2 **1.30 05 **1.75 23 **1.73 25 **1.37 

3 **1.22 03 **1.02 22 **1.30 23 **1.30 

4 **1.52 01 **1.35 22 **1.22 21 **1.52 

5 **1.02 31 **1.01 27 **1.30 71 **1.33 

6 **1.02 30 **1.33 20 **1.07 70 **1.70 

1 **1.21 33 **1.32 25 **1.35 73 **1.30 

8 **1.77 32 **1.22 23 **1.02 72 **1.21 

9 **1.35 32 **1.33 21 **1.21 72 **1.31 

11 **1.23 37 **1.22 21 **1.30 77 *1.30 

11 **1.53 30 **1.22 20 **1.22 70 **1.73 

12 *1.20 35 **1.21 23 **1.25 75 **1.37 

13 **1.20 33 **1.20 22 **1.30 73 **1.31 

14 **1.30 31 **1.23 22 **1.05  - -

51 **6.55 36 **6.56 53 **6.25 - - 

                                                                                  1.17عند مستوى دللة  دالّ )*( ، 1.10عند مستوى دللة  دالّ )**(
  جميعها عند ة  دالّ  كّليةرجة المعامالت ارتباط البنود بالدّ  أنّ أعاله ابق ُيالحظ من الجدول السّ 

                                                                                                              (.1.17)مستوى دللة 

                                                                                     :للمقياس كّليةرجة المعامالت ارتباط األبعاد مع الدّ ●
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                                                                                                                           (13)جدول 
 للمقياس كّليةرجة المعامالت ارتباط األبعاد مع الدّ 

 فضالرّ  ساقعدم التّ  ائدةالحماية الزّ  الهمّ األ يمقراطيّ الدّ  سلطالتّ  كّليةرجة الالبعد والدّ  

 1.01** 1.51** 1.52** 1.30** 1.02** 1.70** كّليةرجة الالدّ  األب

 1.71** 1.53** 1.00** 1.21** 1.53** 1.00** كّليةرجة الالدّ  األم

                                                                                                      1.10عند مستوى دللة  دالّ )**(

عند مستوى دللة  اا إحصائيّ  ة  دالّ ها معامالت الرتباط كلّ  أنّ  ابقالسّ  ظهر من خالل الجدول
                                                   .يتمتع بصدق بنيوي جيدالمقياس  وهذا يعني أنّ ،((0.01

                                                                                                                            : المقياسثبات -2
                                                                                                            :رق اآلتيةبات بالطّ اسُتخِرج الثّ 

                                                                              : (Test-Retest Method)طريقة إعادة الختبار -1
أعيد  ثمّ ،طالباا وطالبةا  (001)من  مؤلفة    عّينة  على بات بطريقة إعادة الختبار،استخرج معامل الثّ 

                                                                           . طبيق األولنفسها بعد مضي أسبوعين من التّ  عّينة انية على الة الثّ للمرّ المقياس تطبيق 
 Internal  Consistency)                                                  ) اخليّ ساق الدّ طريقة التّ -2

                                                                                                   (:Split–Half)ة صفيّ جزئة النّ طريقة التّ -1
ق األول باستخدام طبينفسها من التّ  عّينة على الة صفيّ جزئة النّ كذلك استخرج معامل ثبات التّ 

                                                                                        . (Spearman- Brown)براون–معادلة سيبرمان
 علىللمقياس  اخليّ ساق الدّ حساب معامل التّ  تمّ :cronbach alpha)) طريقة الفا كرونباخ-2
نتائج يوّضح الجدول اآلتي و ،cronbach alpha))نفسها باستخدام معادلة الفا كرونباخ  عّينة ال

                                                                          .  باتمعامالت الثّ 
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                                                                                                                                         (14)جدول 

                                          ة وألفا كرونباخصفيّ جزئة النّ بات بطريقة إعادة الختبار والتّ الثّ 
 كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالديّ  لمقياس أساليب

 

كما يدركها  ةالمعاملة الوالديّ مقياس أساليب 
 (األب) األبناء

 ألفا كرونباخ ةصفيّ جزئة النّ التّ  إعادة الختبار

**1.10 1.12 1.13 

 1.33 1.35 1.33** سلطالتّ 

 1.33 1.32 1.31** ةيمقراطيّ الدّ 

 1.51 1.31 1.35** الهمّ األ

 1.03 1.00 1.05** ئدةالزاّ  الحماية

 1.57 1.03 1.32** ساقعدم التّ 

 1.53 1.53 1.35** فضالرّ 

كما يدركها  ةالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليب
 (األمّ ) األبناء

**1.15 1.13 1.10 

 1.30 1.11 1.13** سلطالتّ 

 1.33 1.30 1.10** ةيمقراطيّ الدّ 

 1.52 1.12 1.53** الهمّ األ

 1.51 1.52 1.31** ائدةالزّ الحماية 

 1.01 1.53 1.53** ساقعدم التّ 

 1.30 1.57 1.10** فضالرّ 

 1.05)تراوحت بين بطريقة إعادة الختباربات ثّ المعامالت  يالحظ أنّ  ابقالسّ  الجدول إلىظر بالنّ 

  بطريقةبات ثّ الا معامالت أمّ ،الّدراسةألغراض  ومقبولةا  دةا جيّ  ُتَعدّ وهذه المعامالت ،(1.10 –
ة فيّ صجزئة النّ التّ طريقة معامالت ثبات  ُتَعدّ و ،(1.12 - 1.00)فقد تراوحت بين،الّنصفّيةجزئة ّ التّ 
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  فقد تراوحت،اخلي بمعادلة ألفا كرونباخساق الدّ ا معامل التّ أمّ ،الّدراسةألغراض  ومقبولةّ  دةا جيّ 
مّما ضح ويتّ .الّدراسةألغراض   دة ومقبولةجيّ  وهي أيضاا معامالت ثبات  ،(1.13 – 1.03)مابين

 والثبات دقالصّ بدة صف بدرجة جيّ تّ ت كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالديّ  مقياس سبق أنّ 
                                                                                                                           .ةراسة الحاليّ للدّ لالستخدام كأداة   ةصالح  ايجعله مّما
                                                                                                                     :طبيقإجراءات التّ -اا رابع

ذي حو الّ على النّ  عّينة تحديد أفراد ال تمّ ،أكد من صدقها وثباتهاوالتّ  األدواتبعد النتهاء من إعداد 
  طبيق في الفصلبإجراءات التّ  ةالباحث تقام إذ،تهاوعينّ  الّدراسةأثناء تناول مجتمع وصف 

اا على أفراد توزيع المقاييس عشوائيّ  وبعد ذلك تمّ ،(3102 -3102) راسيّ الدّ  اني للعامالثّ  راسيّ الدّ 
 ،حيث تمّ فريغ اإلحصائيتّ جمع المقاييس واستبعاد المقاييس غير الصالحة لل وبعد ذلك تمّ ،عّينةال

 والعينة، وقف عند حجموالتّ يتها،عور بعدم جدّ لعدم اكتمال اإلجابات والشّ  مقياس( 03)استبعاد 
                                   . ربية والقتصادالتّ  كّليتيمن طلبة ،الّرابعةاألولى و  الّسنةمن طلبة  وطالبةا  اا طالب (501)المحدد بـ

                                                          :المعالجات اإلحصائَية:اا خامس-
                                                          .spss))اإلحصائَية الحزمة قامت الباحثة باستخدام 

                                               :حيث تم استخدام الختبارت الحصائَية التالَية
-الَداخلي للمقياسيين،ومعامل سبيرمانالبناء رسون للكشف عن صدق بيمعامل الرتباط -1

  .الثبات بطريقة الَتجزئة النصفَية ومعامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات المقياسيينلحساب وبراون 
راسة،واإلجابة عن تساؤلتها-2 ،تم استخدام المتوسط الحسابي والنحراف للتحقق من فرضيات الد 

 .(ت)المعياري ومعامل ارتباط بيرسون واختبار 
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  اخلامسالفصل 
 
ّ
 حتليل الن

ّ
                                                     اتتائج ومناقشة الفرضي

 

                                                                                                                                      :مةمقد  
وذلك ،الّدراسةل تطبيق أدوات تائج التي تمَّ التوصل إليها من خالسيعرض في هذا الفصل النّ 

 واالقتصاد، ربيةالتّ  كّليتيمن طلبة  عّينة  لدى  االستغاللّية الّشخصّية معرفة مدى انتشاربغرض 
 الجامعة،و لدى طلبةة كما يدركها األبناء في أساليب المعاملة الوالديّ  ةائدب السّ يلاساألف تعرّ و 

كشف  يضا  أو ،ةوأساليب المعاملة الوالديّ  االستغاللّية الّشخصّيةبين ما  رتباطّيةالعالقة اال تعّرف
 الجنس،)لمتغير تبعا  ة وأساليب المعاملة الوالديّ  االستغاللّية الّشخصّيةمن متغيري  الفروق على كل  

 باستخدام الحزمة ة بتحليلهاالباحث تنتهاء من جمع البيانات قاموبعد اال،(والكلّية،ةالّدراسيّ  الّسنةو 
وفيما ،افرضياتهواختبار  الّدراسةوذلك لإلجابة على أسئلة ،(22)اإلصدار(SPSS)ة اإلحصائيّ 

                                                                                                                           :تائجلهذه الن   يلي وصف  
                                                                           :وتفسيرها الد راسةأسئلة نتائج :أولا 

                                                                            ؟الد راسة عي نةلدى أفراد  الستغاللي ة الش خصي ة مدى انتشارما -1-1
 الّطلبة لدى االستغاللّية الّشخصّيةتحديد مستوى من أجل اإلجابة عن السؤال األول الذي يتناول 

قيما   االستغاللّية الّشخصّيةمقياس  على الّدراسة عّينةأفراد  اتإعطاء إجاب تمّ ،(الّدراسة عّينةأفراد)
صحيح وتمَّ حساب طول سابقا  في مفتاح التّ  ح  كما هو موضّ ،جة وفقا  لمقياس ليكرت الخماسيمتدرّ 

                                                                           :اآلتيحو الفئة على النّ 
                                                      (4 = 1-5)في المقياس من أصغر قيمة  حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة  

                                                   (5)في المقياس وهي على أكبر قيمة  (4)حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو
                                                                                                                  (طول الفئة) 2.0=  5÷ 

وذلك للحصول على الفئة ،(1)في المقياس وهي مة  يإلى أصغر ق(2.0)إضافة طول الفئة وهو
   األعلى من الفئة طول الفئة إلى الحدّ  ضافةثمَّ إ،(1.20-1)لذا كانت الفئة األولى مناألولى،
  واستنادا  إلى قاعدة .الفئة الثانية وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة ،وذلك للحصول علىاألولى
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كما هو ،الّدراسة عّينةة إلجابات أفراد عامل مع قيم المتوسطات الحسابيّ يمكن التّ  ياضيّ قريب الرّ التّ 
   :ن في الجدول اآلتيمبي  

                                                                                                                                   (11) جدول
 والقيم الموافقة لها فئات قيم المتوسط الحسابي  

 مستوى الّشخصّية االستغاللّية فئات قيم المتوسط الحسابيّ  معيار التصحيح

 (منخفض جدا  )نادرا   1.0 – 1 27-40.6

 (منخفض)قليال   2.62 – 1.01 40.7-72.2

 (متوسط)أحيانا   3.42 – 2.61 72.3-81.0

 (مرتفع)كثيرا   4.22 – 3.41 81.8-113.4

 ( مرتفع جدا  )دائما   5 – 4.21 113.5-135

لدرجات  سبيّ والوزن النّ ة ة واالنحرافات المعياريّ باستخراج المتوسطات الحسابيّ  ةالباحث تقد قاملو 
 :ح ذلكيوضّ  التالي والجدولا ،ترتيبها ترتيبا  تنازليّ  تمّ و ،لبة على المقياسالطّ 

                                                                                                                                     (11)جدول

 :الستغاللي ة الش خصي ةلبة على مقياس الط  لمتوسط درجات  الكل يةرجة الد  
 تبةالرّ  ةسبة المئويّ النّ  كراراتالتّ  االنحراف المعياريّ  المتوسط الحسابيّ  قديرالتّ  

 

 الّشخصّية

 االستغاللّية

 1 %42.1 288 6.17 70.88 متوسط

 3 %11.0 04 4.20 86.51 مرتفع

- - - - -  مرتفع جدا  

 2 %30.6 274 6.87 61.81 منخفض

 4 %7.5 53 3.42 42.38 منخفض جدا  

  %122 712 15.74 71.74 ككل عّينةال
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    الّدراسة عّينةلبة أفراد لدى الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةأنَّ درجة  ابقالسّ  يالحظ من الجدول
  بلغت نسبة األفراد الذين  إذ،االستغاللّية الّشخصّيةلمقياس  كّليةالجة ر على الدّ  متوسطة   كانت

لبة الذين يقعون تليها نسبة الطّ ،%(42.1)ةالمتوسط االستغاللّية الّشخصّيةتقع درجاتهم في مدى 
لبة الذين رتيب درجات الطّ تليها في التّ  ثمّ ،(% 30.6)ةالمنخفض االستغاللّية الّشخصّيةفي مدى 

  بينما كانت أقلّ ،(% 11.0)بلغت نسبتهم إذ،ةالمرتفع االستغاللّية الّشخصّيةتقع درجاتهم في مدى 
وال يوجد ،(% 7.5)إذ بلغت نسبتهم،جدا   ةالمنخفض االستغاللّية الّشخصّيةي و لبة ذو هي للطّ  نسبة  
 الّشخصّيةُيبّين مستويات  اآلتي كلوالشّ ا ،جد ةالمرتفع االستغاللّية الّشخصّيةي و ذو  من طلبة  

 .الّدراسة عّينةلبة أفراد لدى الطّ  االستغاللّية

 

                                                                                                                                       (1)شكل
 .الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس  الد راسة عي نةلبة أفراد مستوى الط  

     على الّدراسة عّينةة ألداء أفراد ع الفروق البيانيّ تتبّ  ومن خالل،ابقالسّ  دولجمن ال ُيالحظ
  المتوسط قديرالتّ قد وقعت ضمن  الّدراسة عّينةرات درجات أفراد التكر  أكبر نسبة   أنّ ( 6)الشكل

الذي يركز  لبة بمفاهيم العصر الحاليّ ر الطّ تأثّ إلى ذلك  ةالباحث وعز وت.االستغاللّيةة خصيّ للشّ 
باإلضافة إلى التعقد الحضاري ،عامل مع اآلخرينة أثناء التّ ة والمنفعة الخاصّ على الجوانب الماديّ 

هذه العوامل مجتمعة  تؤثر سلبا على إّن .روف اّلتي يمر بها بلدنا العزيزاّلذي نشهده وصعوبة الظ
 اآلخرين،ساب بعض األشياء من خالل استغالل ا يدفع البعض إلى اكتممّ لبة،نواحي شخصية الطّ 

ة ووقائيّ  ةإرشاديّ ة االهتمام بها من خالل وضع برامج عليميّ ة والتّ ربويّ ل من المؤسسات التّ لذا يؤمّ 

0.00% 
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جدا   منخفض منخفض  جدا   مرتفع مرتفع متوسط  
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ودراسة ،(2225)فوع والقيسيالرّ ة مع نتيجة الحاليّ  الّدراسةفق نتيجة وتتّ هذا ،ةومناهج خاصّ 
لدى طلبة  متوسطة   بدرجة   ة  استغالليّ  ة  راسات إلى وجود شخصيّ ذه الدّ تشير ه إذ،(2212)الرياحي
من حيث عدم شيوع الّشخصّية االستغاللّية عند  (1880)وتختلف مع دراسة الجواري.الجامعة

                                                                           .طلبة جامعة بغداد
                                            ؟كما يدركها األبناء الد راسة عي نةراد لدى أف انتشاراا  ةهو أكثر أساليب المعاملة الوالدي  ما -1-2
سب والنّ ،واالنحرافات المعيارَية،المتوسطات الحسابَيةبحساب  ةالباحث تهذا السؤال قام جابةإلل

صورتي )ةأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسعلى  الّدراسة عّينةأفراد  الّطاّلبلدرجات  تبوالرّ ،ةالمئويّ 
 :ح ذلكيوضّ  اآلتيوالجدول ،كما يدركها األبناء(األب واألم

                                                                                                                               (11) جدول
 مقياس                                                 على  الد راسة عي نةأفراد لدرجات  اإلحصاء الوصفي

  كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالدي  

عدد  البعد  م
 البنود

 الر تبة النحراف المعياري   الرتبيالمتوسط  المتوسط الحسابي ن

 

 

 األب

 1 2.45 3.73 41.25 712 12 الّتسلط

 2 2.52 3.72 25.81 712 7 عدم االّتساق

 3 2.33 3.68 42.66 712 11 الّديمقراطيّ 

الحماية 
 الّزائدة

8 712 32.42 3.61 2.4 5 

 4 2.38 3.64 32.74 712 8 اإلهمال

 6 2.41 3.62 36.20 712 12 الّرفض

 

 األم

 6 2.08 3.45 41.25 712 12 الّتسلط

 3 2.86 3.7 25.82 712 7 عدم االّتساق

 2 2.67 3.74 41.10 712 11 الديمقراطيّ 

الحماية 
 الّزائدة

8 712 37.02 4.2 2.48 1 
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 4 2.47 3.68 32.21 712 8 اإلهمال

 5 2.64 3.46 34.63 712 12 الّرفض

 ،(3.73)بلغتسبة لألب بالنّ  سلطتّ لبعد ال قيمة المتوسط الحسابيّ  أنّ ابق السّ  ُيالحظ من الجدول
المتوسطات  الل هذه المقارنة بينومن خ،(3.72)قدره ساق بمتوسط حسابيّ االتّ عدم  يليه بعد

لدى أفراد  ائد في أساليب معاملة األب كما يدركها األبناءاألسلوب السّ  نّ على أ ةالباحث ستدلّ ت
 كلفي الشّ  ا  بيانيّ  وهذا ما يمكن تمثيله،ساقيليه أسلوب عدم االتّ ،سلطهو أسلوب التّ  الّدراسة عّينة
 :اليالتّ 

 

 
                                                                                                                                ( 1)شكل

               لبة على أبعاد مقياس                                       ة لدرجات الط  المتوسطات الحسابي  
 (باأل) كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالدي   أساليب

 سبة لألمبالنّ  ائدةالحماية الزّ لبعد  قيمة المتوسط الحسابيّ  أنّ ابق السّ  بينما يتضح من الجدول
ومن خالل هذه المقارنة بين ،(3.74)قدرهبمتوسط حسابي  يمقراطيّ بعد الدّ اليليه ،(4.2)بلغت

كما يدركها األبناء  ائد في أساليب معاملة األمّ لوب السّ األس الباحثة على أنّ  تستدلّ المتوسطات 
تمثيله وهذا ما يمكن ،يمقراطيّ سلوب الدّ األيليه ،ائدةالحماية الزّ هو أسلوب  الّدراسة عّينةلدى أفراد 

 :اليكل التّ ا  في الشّ بيانيّ 

 

3.5 

3.55 

3.6 

3.65 

3.7 

3.75 

 عدم التسلط
 االتساق

 الحماية الديمقراطي
 الزائدة

 الرفض اإلهمال

3.73 
3.7 3.69 

3.61 
3.64 

3.6 
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                                                                                                                                 ( 8)شكل

مقياس                                                       لبة على أبعاد ة لدرجات الط  المتوسطات الحسابي  
 (األم  ) كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالدي   أساليب

المعاملة  مقياس أساليب على أبعاد الّدراسة عّينةأفراد  لبةنسب أداء الطّ  أنّ (0-7)األشكالُيالحظ من  
سلط سلوب التّ لصالح أ واضح   لكن هناك فرق  ،يءالشّ بعض  كانت متقاربة   كما يدركها األبناء ةالوالديّ 
ة بين أداء ع الفروق البيانيّ ضح ذلك من خالل تتبّ ويتّ ،سبة لألمّ بالنّ ائدة أسلوب الحماية الزّ و  سبة لألبّ بالنّ 

ولمعرفة .األبناء ة كما يدركهاالمعاملة الوالديّ  مقياس أساليبة لبعاد الفرعيّ على األ الّدراسة عّينةأفراد 
حساب قيمة  تمّ ،عامل مع األبناءالتّ  فية أساليب المعاملة الوالديّ  من أسلوب   مدى استخدام كلّ 

  الّطاّلبلدرجات  والمتوسط الحسابيّ  مقياس   لكلّ  من خالل مقارنة المتوسط الفرضيّ  ستودنت(ت)
 كح ذلالي يوضّ والجدول التّ على المقياس،

                                                                                                                                            (18)جدول
                               الط ال بلدرجات  حسابي  المتوسط المع  ستودنت لمقارنة المتوسط الفرضي  (ت)قيم

 كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالدي   أساليبمقياس على 

أساليب المعاملة 
  الوالدي ة

المتوسط 
 الفرضي  

المتوسط  الصورة
 الحسابي  

النحراف 
 المعياري  

قيمة 
 ستودنت

القيمة 
 الحتمالي ة

 2.222 24.75 5.38 41.25 األب 36 سلطاسلوب ت

 2.222 42.08 5.44 41.25 األم

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 عدم التسلط
 االتساق

 الحماية الديمقراطي
 الزائدة

 الرفض اإلهمال

3.45 3.7 3.74 
4.2 

3.69 3.46 
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عدم اسلوب 
 الت ساق

 2.222 44.73 2.83 25.81 األب 21

 2.222 45.34 2.00 25.82 األم

 2.222 44.31 4.62 42.66 األب 33 الد يمقراطي  السلوب 

 2.222 42.81 5.32 41.10 األم

الحماية اسلوب 
 الز ائدة

 2.222 14.43 8.86 32.42 األب 27

 2.222 145.10 1.80 37.02 األم

 2.222 15.10 12.20 32.74 األب 27 اإلهمالاسلوب 

 2.222 17.24 8.58 33.21 األم

 2.222 12.80 12.40 36.20 األب 32 الر فضاسلوب 

 2.222 12.27 12.21 34.63 األم

 كما أنّ ،(2.25)اللة االفتراضيّ من مستوى الدّ  اللة أقلّ مستوى الدّ  ابق أنّ يالحظ من الجدول السّ 
ا يشير إلى ممّ ،على المقياس أكبر من المتوسط الفرضيّ  الّطاّلبلدرجات  قيم المتوسط الحسابيّ 

 متفاوتة   هات يستخدمون هذه األساليب ولكن بنسب  اآلباء واألمّ  يعني أنّ  ا ممّ ا ،إحصائيّ  ة  دالّ فروق 
 في هذه الّدراسة فأفراد المجتمعإلى طبيعة المجتمع،تيجة هذه النّ  ةالباحث وتعزو.(17)وفق الجدول
بع األب اسلوب الّتسلط من الطبيعي أن يت فإّنهلي لتّاوبا لطةمركز السّ  على أّنه األبينظرون إلى 

  رمز الحنان والعطف إلى األم على أّنهافي هذه الّدراسة في حين ينظر أفراد المجتمع مع أبنائه،
اّلذي يجعلها أكثر حرصا  على رعاية أبنائها وعدم تع بعاطفة األمومة والحنان األمر كون األم تتم

وبالتّالي .األبناء وربما ألّن األم غالبا  ماتكرس معظم وقتها في إدارة شئون األسرة ومتابعة.إهمالهم
ة مع الحاليّ  الّدراسةوتتفق نتيجة .من الطبيعي أن تتبع األم اسلوب الحماية الزائدة مع أبنائها فإّنه

 هاتتعارض معإاّل أّنها ،اسلوب نمط الحماية الزائدة في اعتماد األم (2226)ةالقضادراسة نتيجة 
 (2212)ودراسة دوقان وكازاك،(2220)دراسة شومع  كما تتعارض،اعتماد األب نمط اإلهمال في

                                 .سلوب الديمقراطياالأّن االسلوب السائد في تربية األبناء هو في ،(2228)ودراسة خظر
                                                                                                                            : الد راسةات فرضي  :نياثا
                                                                                                                             : ة األولىالفرضي  -2-1

لبة أفراد بين درجات الط   ة  إحصائي   ذات دللة   ارتباطي ة عالقة  ل توجد:على ة األولىالفرضي   تنص  
أساليب المعاملة مقياس ودرجاتهم على  الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس  الد راسة عي نة

                                                                                                             .كما يدركها األبناء ةالوالدي  
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بين درجات  بحساب معامل االرتباط بيرسون ةالباحث تة قاممن صحة هذه الفرضيّ  للتحّققو 
  أساليب مقياسدرجاتهم على و  االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة عّينةلبة أفراد الطّ 

 :تائج كاآلتيوكانت النّ كما يدركها األبناء، ةالمعاملة الوالديّ 

                                                                                                                                     (11)جدول
                                                      من  على كل   الد راسة عي نةمعامل الرتباط بين درجات أفراد 

 كما يدركها األبناء المعاملة الوالدي ة أساليب مقياسو  الستغاللي ة الش خصي ةمقياس 

 

 الّشخصّية االستغاللّية

 

 أساليب المعاملة الوالدّية     أبعاد 

 القرار مستوى الّداللة ارتباط بيرسون

 
 
 
 
 
 
 
 
 األب
 
 

 الّشخصّية االستغاللّية       

 اسلوب الّتسلط

**
 داّل طرديّ  2.21 2.65

 الّشخصّية االستغاللّية

 األسلوب لّديمقراطيّ 

**
 داّل عكسيّ  2.21- 2.31

 الّشخصّية االستغاللّية 

 اإلهمالاسلوب 

**
 داّل طرديّ  2.21 2.53

 الّشخصّية االستغاللّية

 أسلوب الحماية الّزائدة

**
 داّل عكسيّ  2.21- 2.22

 الّشخصّية االستغاللّية

 الّرفضاسلوب 

**
 داّل طردي 2.21 2.50

 الّشخصّية االستغاللّية

  عدم االّتساقاسلوب 

 غير دالّ  2.85 2.222

** الّدرجة الكلّية
 داّل طرديّ  2.21 2.47

 
 

 الّشخصّية االستغاللّية
  اسلوب الّتسلط

**
 داّل طرديّ  2.21 2.45
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قيمة  ظ أنّ تائج في الجدول أعاله نالحظر إلى النّ بالنّ .(2.21) عند مستوى داللة ةدالّ  )**( 
وهي ،سبة لصورة األمّ بالنّ  **(2.61)سبة لصورة األب وبالنّ  (2.47)** بلغت (بيرسون) االرتباط

بين درجات  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ارتباطّيةه توجد عالقة  أي أنّ 0.01) )اللةة عند مستوى الدّ دالّ 
المعاملة  مقياس أساليبودرجاتهم على  االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة عّينةأفراد 
 و ة البديلة لهاالفرضيّ ة ونقبل فريّ الصّ ة الي نرفض الفرضيّ وبالتّ ،ة كما يدركها األبناءالوالديّ 
على  الّدراسة عّينةلبة أفراد بين درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ارتباطّية عالقة   توجد:"القائلة

 "كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسودرجاتهم على  االستغاللّية الّشخصّيةمقياس 
  الّشخصّيةبين طردّية   ارتباطّية وجود عالقة   الّدراسةفقد أظهرت نتائج سبة لألبعاد،ا بالنّ أمّ 

وهذان القيمتان  لألمّ  (2,45)لألب و( 2.65)حيث بلغ معامل االرتباط ،سلطالتّ وأسلوب  االستغاللّية
 الّطاّلبدرجات  تارتفع كّلماأي  ة  يجابيّ إ وهي عالقة  ،(2.21)اللة ا  عند مستوى الدّ إحصائيّ  تاندالّ 

من  سبة لكل  سلط بالنّ التّ  اسلوب درجاتهم على مقياس تارتفع االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس 
 االستغاللّية الّشخصّيةبين  ة  طرديّ  ارتباطّية وجود عالقة   الّدراسةكذلك أظهرت نتائج . األب واألمّ 
 تاندالّ وهذان القيمتان  لألمّ ( 2.74)لألب و (2.53)حيث بلغ معامل االرتباط ،اإلهمالوأسلوب 
على  الّطاّلبدرجات  تارتفع كّلماأي  ة  ايجابيّ  وهي عالقة  ،(2.21)اللة ا  عند مستوى الدّ إحصائيّ 
من األب  سبة لكل  بالنّ  اإلهمالاسلوب درجاتهم على مقياس  تارتفع االستغاللّية الّشخصّيةمقياس 

وأسلوب  االستغاللّية الّشخصّية بين ة  طرديّ  ارتباطّية وجود عالقة   الّدراسةكما أظهرت نتائج .واألمّ 

 
 
 األم

 الّشخصّية االستغاللّية
 االسلوب الديمقراطي

**
 داّل عكسيّ  2.21- 2.40

 الّشخصّية االستغاللّية          
 اسلوب اإلهمال

**
 داّل طرديّ  2.21 2.74

 الّشخصّية االستغاللّية          
 اسلوب الحماية الزائدة

**
 داّل عكسيّ  2.21- 2.42

 الّشخصّية االستغاللّية          
 اسلوب الّرفض

**
 داّل طردي 2.21 2.71

 ةالّشخصّية االستغالليّ           
 اسلوب عدم االّتساق

 غير دالّ  2.05 2.227

** الّدرجة الكلّية
 داّل طرديّ  2.21 2.61
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ا  إحصائيّ  تاندالّ وهذان القيمتان  لألمّ ( 2.71)لألب و( 2.50)حيث بلغ معامل االرتباط ،فضالرّ 
على مقياس  الّطاّلبدرجات  تارتفع كّلماأي  ة  ايجابيّ  وهي عالقة  ،(2.21)اللة عند مستوى الدّ 

وفيما .من األب واألمّ  سبة لكل  بالنّ  فضالرّ درجاتهم على مقياس  تارتفع االستغاللّية الّشخصّية
 الّشخصّيةبين  ة  عكسيّ  ارتباطّية  وجود عالقة  تائجأظهرت النّ  فقد،يمقراطيّ األسلوب الدّ  يخّص 

وهذان  لألمّ ( 2.40)لألب و (2.31)حيث بلغ معامل االرتباط ،يمقراطيّ الدّ سلوب األو  االستغاللّية
درجات  تارتفع كّلماأي  ة  سلبيّ  عالقة  وهي ،(2.21)اللة مستوى الدّ ا  عند إحصائيّ  تاندالّ القيمتان 
سبة بالنّ ة يمقراطيّ مقياس الدّ درجاتهم على  تانخفض االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّطاّلب

 الّشخصّيةبين  ة  عكسيّ  ارتباطّية   تائج وجود عالقة  وكذلك أظهرت النّ .من األب واألمّ  لكل  
وهذان  لألمّ ( 2.42)لألب و( 2.22)حيث بلغ معامل االرتباط ائدة،وأسلوب الحماية الزّ  االستغاللّية
درجات  تارتفع كّلماأي  ة  سلبيّ  وهي عالقة  ،(2.21)اللة ا  عند مستوى الدّ إحصائيّ  تاندالّ القيمتان 
ائدة لزّ الحماية ا اسلوب درجاتهم على مقياس تانخفض االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّطاّلب

  تائج عدم وجودفقد أظهرت النّ  ساقتّ سبة ألسلوب عدم االبالنّ  اأمّ .من األب واألمّ  سبة لكل  بالنّ 
حيث بلغ معامل االرتباط ساق،تّ وأسلوب عدم اال االستغاللّية الّشخصّيةبين  ارتباطّية   عالقة  

وتعزو الباحثة السبب في .ا  إحصائيّ  تيندالّ وهذان القيمتان غير  لألمّ  (2.227)لألب و (2.222)
وبين الّشخصّية االستغاللّية إلى أّن هذه وجود عالقة ارتباطّية بين أساليب المعاملة الوالدّية 

 ،وتقديرواإلنتماءكالحب، الّطلبةاألساليب غير قادرة على اشباع الحاجات األساسّية لدى 
شأنها العمل على تكوين شخصية غير ن مساليب األ هذه األثار اّلذي تتركهوبالتّالي فإّن .الّذات

 ،والسمات المذكورة تعد سوية تتسم بالعدوان،وكراهّية الغير،وقلة الثقة بالنفس،وعدم تقدير الذات
وتعزو الباحثة السبب في وجود عالقة ارتباطّية بين الّشخصّية .من سمات الّشخصّية االستغاللّية

واسلوب ،تسلطالّ ض،واسلوب اإلهمال إلى أّن اسلوب ،واسلوب الّرفطوبين أسلوب الّتسل االستغاللّية
تترك أثار سلبية على الّشخصّية  ،كونهاأساليب معاملة خاطئة مع األبناء األهمالواسلوب ،الّرفض

هذه األثار تعمل اآلخرين،و  كالعدوانّية والكراهّية واالعتمادّية وتقدير الذات السلبي والرغبة في إيذاء
تحاول ثانيا ، االجتماعي محيطهاغير متوافقة مع ذاتها أوال ومع استغاللّية على تكوين شخصية 

تعزو الباحثة السبب في وجود عالقة و .تحقيق أهدافها بكافة الوسائل غير مكترثة باآلخرين
االسلوب الديمقراطي يعد  أنّ  ارتباطّية سلبّية بين الّشخصّية االستغاللّية وبين االسلوب الديمقراطي

واّلذي يترك أثار والحوار والتعاون  فء والحبّ قبل والدّ سم بالتّ تي تتّ ة الّ ب المعاملة الوالديّ أساليمن 
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لديهم روح المبادرة،قادرين  عال ،تقديرهم لذاتهم،فينشأ أفراد واثقين من أنفسهمايجابّية في الّشخصّية
العالقة االرتباطّية  السبب في كما تعزو الباحثة.ا  مقبولة ومرغوبة اجتماعيّ  همسلوكياتعلى العطاء 

يعد  الحماية الزائدةبأن اسلوب  العكسّية بين اسلوب الحماية الزائدة وبين الّشخصّية االستغاللّية
قوم على حماية األبناء بشكل زائد،وقيام يالخاطئة واّلذي المعاملة الوالدّية السلبّية أو  من أساليب

 الحلول المادّية والمعنوية  بتقديم ائق يقوم الوالدينففي حال وجود ع،اآلباء بمسؤوليات األبناء
ولقد ذكر .استغاللّية مع اآلخرين وبالتّالي اليشعر الّطالب هنا بأنه بحاجة إلى اتباع أساليب،لحله

ساليب األدورا  كبيرا  في تبني الّطلبة  ة واالجتماعّية تلعبيّ ة واالقتصاديّ سابقا  أّن الضغوط الماد
كما تعزو الباحثة السبب في عدم وجود .في الّدراسة ،باإلضافة إلى تدخل عوامل أخرىاستغاللّية

تدخل عوامل أخرى في االستغاللّية إلى  عالقة ارتباطّية بين اسلوب عدم ااّلتساق وبين الّشخصّية
 يبفي وجود عالقة إيجابّية بين جميع أسال (2220)مع دراسة البليهيوتتشابه هذه الّدراسة .الّدراسة

الدّية التوافق الّنفسي،ووجود عالقة سلبّية بين أساليب المعاملة الو المعاملة الوالدّية اإليجابّية و 
وقد تشابهت .الجيد مؤشر ايجابي في الّشخصّيةالسلبّية والتوافق النفسي،إذ يعتبر التوافق الّنفسي 

ؤل ومعاملة األب واألم افي وجود عالقة ذات داللة إحصائّية بين التّف(2228)مع دراسة الحربي 
حيث يعتبر التّفاؤل موشر ( الّتسامح،الّتعاطف الوالدي،الّتوجيه نحواألفضل،والتشجيع)في أبعاد

إيجابي في الّشخصّية،ووجود عالقة عكسّية ذات داللة بين الّتشاؤم وبين معاملة األم واألب في 
 دراسة الخظر كما تشابهت مع.(يعاألفضل،والتشجالّتعاطف الوالدي،الّتوجيه نحو ،الّتسامح) أبعاد

في وجودعالقة ارتباطّية إيجابّية بين الذكاء العاطفي واسلوب المعاملة الوالدّية الديمقراطي (2228)
عدم بين الذكاء العاطفي وبين اساليب المعاملة الوالدّية السلبية،أو  سلبّية وجود عالقةو األم،-األب
 كما تتشابه مع دراسة.العاطفي مؤشر إيجابي للّشخصّية،إذا يعتبر الّذكاء بينهماعالقة وجود

مقراطي ومهارات في وجود عالقة إيجابّية دالة إحصائّيا  بين االسلوب المتقبل الدي(2212)الرشيدي
  الّشخصّية السوية بمهارات اّلذكاء االنفعالي،ووجدت ويتحلى األشخاص ذو ،إذ الذكاء االنفعالي

في أغلب مهارات دالة احصائّيا  ولكّنه سلبي  لدي الّرافض ذو عالقةهذه الّدراسة أن االسلوب الوا
وتختلف .،حيث أّن االسلوب الوالدي الّرافض من أساليب المعاملة الوالدّية الخاطئةالذكاء االنفعالي

في عدم وجود عالقة بين نمط تنشئة األب ونمط تنشئة  (2226)اسة القضاة ر هذه الّدراسة مع د
                                                                                      . لّشخصّية لدى أفراد عينة الّدراسةاألم وبين سمات ا
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بين  (0.1.)عند مستوى دللة ة  إحصائي   ل توجد فروق ذات دللة  :ةانية الث  الفرضي  -2-2
 لمتغي رتعزى  الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس  الد راسة عي نةأفراد لبة الط   درجات اتمتوسط
                                                                                                                                .الجنس

المعيارّية  الحسابّية واإلنحرافات اتمتوسطال للتحقق من صحة هذه الفرضّية قامت الباحثة بحساب
 ،و االستغاللّية الذكور واإلناث على مقياس الّشخصّيةلبة الطّ درجات  لمتوسطات( ت)وقيمة 

 : ح ذلكيوضّ  اآلتيالجدول 

                                                                                                                                     (.2)جدول
                             الد راسة عي نةأفراد  درجات بين متوسطات لدللة الفروق ستودنت(ت)اختبارنتائج 

 :الجنس لمتغي رتبعاا  الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس 

 

 الش خصي ة
 الستغاللي ة

 قيمة النحراف المعياري   المتوسط ن الجنس
 (ت)

مستوى   ح.د
 للةالد  

 القرار

 ةدالّ  2.212 720 2.53 14.04 73.25 308 ذكور

 15.72 72.15 321 إناث

  عّينةبين متوسط درجات أفراد  ة  إحصائيّ  وجود فروق ذات داللة  ،ابقالسّ  الجدول الحظ منيُ  
 بداللة   (2.53)(ت) قيمة بلغت إذ،الجنسلمتغّير تبعا   االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة
يجعلنا  وهذا،(2.25)اللة االفتراضيّ مستوى الدّ  قيمة أصغر من قيمة   وهي،(2.212)بلغت ة  إحصائيّ 

عند  ة  إحصائيّ  توجد فروق ذات داللة  ":ة البديلة لها والقائلةل الفرضيّ ة ونقبفريّ الصّ  ةنرفض الفرضيّ 
 االستغاللّية الّشخصّيةاإلناث على مقياس كور و الذّ  درجات اتبين متوسط (2.25)مستوى داللة
 :اآلتي كلهر في الشّ ظوذلك كما ي،"كورلصالح الذّ 
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                                                                                                                                   (1) شكل

                                                            على  الد راسة عي نةدرجات أفراد  بين متوسطات الفروق
 الجنس لمتغي رتبعاا  الستغاللي ة الش خصي ةمقياس 

 الّدراسة عّينةأفراد لبة ة بين متوسط أداء الطّ ومن خالل تتبع الفروق البيانيّ  (8)كلُيالحظ من الشّ 
لبة لصالح الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةكور واإلناث في لذّ بين ا ا  فروقأنَّ هناك  (كور واإلناثالذّ )من
   مورغباته الذكور فتلبى طلبات كوريطبيعة المجتمع الذّ تيجة إلى هذه النّ  ةعزو الباحثوت.كورالذّ 

 إلى باإلضافة.ممتطلباته إلى في الوصول مووسائله مبغض الطرف عن زالتهو منذ الصغر 
 ال ات ماديةوليّ الطلبة،حيث يقع على عاتق الذكر مسؤ  صعوبة الظروف المادّية اّلتي يعيشها

دفعهم إلى اللجوء إلى أساليب في،اتهمؤثر سلبا  على شخصيّ ي وهذا من شأنه أن.تتطالب بها األنثى
ودراسة ،(1880)الجواري ة مع نتيجة دراسة الحاليّ  الّدراسةتفق نتيجة وتّ .استغاللّية مع اآلخرين

ة الحاليّ  الّدراسةبينما تختلف نتيجة كور،لصالح الذّ  الذي أظهر وجود فروق   (1871)سولر وبروهل
قد يرجع سبب و .بين الجنسين الذي أظهر عدم وجود فروق  (2225)فوع والقيسيدراسة الرّ  نتيجةمع 
ختالف وهذا ما يؤدي إلى ا،راساتقافات التي ُأجريت فيها هذه الدّ إلى اختالف الثّ  االختالفهذا 

 الّشخصّيةالي ينعكس على مستوى وبالتّ ،كور واإلناثمن الذّ  لكل   ةاالجتماعيّ نشئة أساليب التّ 
                                                                                                                                      .كور واإلناثمن الذّ  لدى كل   االستغاللّية

متوسطات بين (0.1.)عند مستوى دللة ة  إحصائي   ل توجد فروق ذات دللة  :الفرضيّة الثالثة-2-3
                                                                                                               .ي ةالكل لمتغي رتعزى  الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس  الد راسة عي نةلبة أفراد درجات الط  
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 إناث ذكور

االستغاللية الشخصية  

73.05 

70.15 
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 عّينةلبة أفراد في متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق  
 )ت( راستخدام اختبا تمّ ،الكلّية لمتغّيرتعزى تي قد والّ  االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة
 : ح ذلكوالجدول اآلتي يوضّ ة لتوضيح داللة الفروق،نات المستقلّ للعيّ  ستودنت

                                                                                                                              ( 21)جدول
                                الد راسة عي نةبين متوسطات درجات أفراد  لدللة الفروق ستودنت (ت(نتائج اختبار

 :الكلي ة لمتغي رتبعاا  الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس 

 

 الش خصي ة
 الستغاللي ة

 القرار للةمستوى الد    ح.د (ت)قيمة  النحراف المعياري   المتوسط ن الت خص ص 

 داّلة غير 2.104 720 1.33 15.02 71.27 514 اقتصاد

 13.03 72.87 186 تربية

 عّينةبين متوسط درجات أفراد  ة  إحصائيّ  ذات داللة   وجود فروق  عدم  ابقالسّ  الجدول الحظ منيُ 
 بداللة  (1.33)(ت)الكلّية،إذ بلغت قيمة لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة
يجعلنا  وهذا،(2.25)اللة االفتراضيّ ر من قيمة مستوى الدّ أكب وهي قيمة  ،(2.104)بلغت ة  إحصائيّ 

بين  (2.25)عند مستوى داللة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   توجد فروق  ال ":القائلة ةفريّ الصّ  ةالفرضيّ  نقبل
وذلك كما ،"الكلّية لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  عّينةأفراد ال متوسطات درجات

 :كل اآلتييظهر في الشّ 
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                                                                                                                                (.1)شكل   
                                                          على مقياس  الد راسة عي نةمتوسطات درجات أفراد 

 الكلي ة لمتغي راا تبع الستغاللي ة الش خصي ة

على  الّدراسة عّينةلبة أفراد طّ الة ألداء ع الفروق البيانيّ ابق ومن خالل تتبّ كل السّ ُيالحظ من الشّ 
وربما يعود .ربية واالقتصادالتّ  كّليتيبين طلبة  ه ال توجد فروق  أنّ  االستغاللّية الّشخصّيةمقياس 

الّطلبة يعيشون ضمن  ،وبالتّالي فإنّ دمشقالّطلبة يعيشون ضمن منطقة  أنّ بب في ذلك إلى السّ 
ة مع الحاليّ  الّدراسةفق نتيجة وتتّ .ويواجهون نفس العوائقغوط،الضّ ظروف واحدة،ويتعرضون لنفس 

 الّشخصّيةفي  فروق  عدم وجود  الّدراسةنت نتائج هذه بيّ  إذ،(1880)الجواهري نتيجة دراسة 
                                                                      .للكلّيةتبعا   االستغاللّية

بين (0.1.)عند مستوى دللة  ة  إحصائي   ذات دللة   ل توجد فروق  :الفرضيّة الرابعة-2-4
 لمتغي رتعزى  الستغاللي ة الش خصي ةعلى مقياس  الد راسة عي نةد أفرا الطلبة متوسطات درجات

                                                                             (.الر ابعة الس نة–ولىاأل  الس نة) ةالد راسي   الس نة
لبة أفراد الطّ  درجات اتبحساب الفروق بين متوسط ةالباحث تة قاممن صحة هذه الفرضيّ  للتحّقق
وذلك ،ةالّدراسيّ  الّسنةتي قد تعزى إلى متغير والّ ،االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة عّينة

 : في الجدول اآلتي ح  ذلك كما هو موضّ و ،ةالمستقلّ نات للعيّ  تودنتس (ت)رباستخدام اختبا

70 

71 

72 

73 

 تربية اقتصاد

االستغاللية الشخصية  

71.27 

72.97 
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                                                                                                                               (22) جدول
                                الد راسة عي نةأفراد  درجات متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت (ت)اختبارنتائج 

 :السنة الد راسي ةتبعاا  الستغاللي ة الش خصي ةبفيما يتعلق 

 

 الش خصي ة
 الستغاللي ة

  الس نة
 ةالد راسي  

 القرار للةمستوى الد   ح.د (ت)قيمة  المعياري  النحراف  المتوسط ن

  ةدالّ  2.222 720 8.63 14.21 64.22 207 األولى

 14.40 75.25 423 الّرابعة

  

 وهي قيمة  ،(2.222)بلغت ة  إحصائيّ  بداللة   (8.63)(ت)قيمة  نالحظ أنّ  ابقالسّ من خالل الجدول 
 الّشخصّيةإلى وجود فروق في وهذا ما يشير ،(2.21)اللة االفتراضيّ أصغر من قيمة مستوى الدّ 

ة البديلة ونقبل الفرضيّ  ةفريّ الصّ  ةالفرضيّ  نرفضالي وبالتّ ،ةالّدراسيّ  الّسنة لمتغّيرتبعا   االستغاللّية
 لبةالطّ  بين متوسطات درجات(2.25)عند مستوى داللة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   فروق   دوجت:"القائلةو 

لصالح  ةالّدراسيّ   الّسنةتعزى إلى متغير  االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة عّينةأفراد 
 :اآلتيكل ا  بالشّ تمثيله بيانيّ  يمكنوهذا ما ،"الّرابعة الّسنةطلبة 

 
                                                                                                                                    (11)شكل

                                                  فيما يتعلق  الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات الفروق بين
 ةالد راسي  الس نة لمتغي رتبعاا  لي ةالستغال  الش خصي ةب
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 الرابعة األولى

االستغاللية الشخصية  

64.02 
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    على الّدراسة عّينةلبة أفراد طّ الة ألداء ع الفروق البيانيّ ابق ومن خالل تتبّ كل السّ ُيالحظ من الشّ  
  الّسنة لمتغّيروفقا   االستغاللّية الّشخصّيةفي  ه توجد فروق  أنّ  االستغاللّية الّشخصّيةمقياس 
بأّن عوامل أخرى قد تدخلت في تيجة ويمكن تفسير هذه النّ .الّرابعة الّسنةلصالح طلبة  ةالّدراسيّ 
                                                                                                                            .أنفي هذا الشّ  سابقة   لباحثة دراسات  ولم يقع بين يدي ا.الّدراسة

  بين (0.1.)عند مستوى داللة ة  إحصائي   ذات دللة   ل توجد فروق  :الخامسةة الفرضي  -2-1
كما يدركها  ةأساليب المعاملة الوالدي   مقياسعلى  الد راسة عي نةأفراد  لبةالط   ات درجاتمتوسط
                                                                                                                            .الجنس لمتغي رتعزى األبناء 
أفراد  لبةالطّ  درجات اتبحساب الفروق بين متوسط ةالباحث تة قاممن صحة هذه الفرضيّ  للتحّقق
وأبعاده  كما يدركها األبناء ةواإلناث على مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  ركو من الذّ  الّدراسة عّينة
وجاءت ،لتوضيح داللة الفروق،ةنات المستقلّ للعيّ  ستودنت (ت)وذلك باستخدام اختبار،ةالفرعيّ 

 : حو اآلتيتائج على النّ النّ 

                                                                                                                                     (23)جدول
 مقياس         على  الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت(ت)نتائج اختبار

 :الجنس لمتغي رتبعاا  ةوأبعاده الفرعي   (األب)يدركها األبناءكما  ةأساليب المعاملة الوالدي  

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
 المحسوبة

 

 القرار اللةالدّ  ح.د

 5.109 44.82 308 ذكور سلطالتّ أسلوب 
  دالّ غير  .43 720 2.70

 5.72 44.50 321 إناث

أسلوب 
 ديمقراطيّ 

 4.62 40.76 308 ذكور
  دالّ غير  2.547 720 2.62

 4.59 40.55 321 إناث

 12.45 35.99 308 ذكور فضأسلوب الرّ 
  دالّ غير  2.041 720 2.221

 12.53 36.18 321 إناث

 

 

 

 9.56 33.57 308 ذكور أسلوب اإلهمال
  دالّ      2.216 720 2.42

 10.61 31.75 321 إناث

 9.53 33.12 308 ذكور أسلوب الحماية
  دالّ     2.232 720 2.14

 10.41 31.51 321 إناث
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أسلوب عدم 
 ساقاالتّ 

 

 2.85 25.77 308 ذكور
  دالّ غير  2.105 720 1.33

 3.03 26.07 321 إناث

 

                                                                                                                                 (24)جدول
                    على  الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت(ت)نتائج اختبار

 :الجنس لمتغي رة تبعاا وأبعاده الفرعي  ( األم  ) كما يدركها األبناء ةي  أساليب المعاملة الوالد مقياس

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
 المحسوبة

 

 القرار اللةالدّ  ح.د

أسلوب 
 سلطالتّ 

 5.507 41.15 308 ذكور
  دالّ غير  .56 720 2.54

 5.364 40.93 321 إناث

أسلوب 
 ديمقراطيّ 

 5.302 41.07 308 ذكور
  دالّ غير  2.541 720 2.61

 5.365 41.31 321 إناث

أسلوب 
 فضالرّ 

 11.717 35.06 308 ذكور
  دالّ غير  2.200 720 1.26

 12.341 34.09 321 إناث

أسلوب 
 اإلهمال

 9.511 33.42 308 ذكور
  دالّ غير  2.662 720 2.51

 9.709 32.95 321 إناث

أسلوب 
 الحماية

 1.991 37.71 308 ذكور
  دالّ غير  2.170 720 1.35

 1.971 37.91 321 إناث

أسلوب 
عدم 
 ساقاالتّ 

 

 2.957 25.75 308 ذكور

 321 إناث  دالّ غير  2.121 720 1.55
26.09 2.782 

                                                :تائج اآلتيةظهرت النّ ستودنت اختبار وباستخدام ين،ابقالسّ  ينمن خالل الجدول
 األبناء كما يدركهاة أساليب المعاملة الوالديّ  مقياسكور واإلناث على سبة للفروق بين الذّ بالنّ 
  (ت) قيم حيث تراوحتالمقياس،ن على بين الجنسي ة  جوهريّ  فروق  تبين عدم وجود (:األب)
ائدة الزّ  بعدي الحماية ماعدا،(2.01 – 2.20)تراوحت بين  ة  إحصائيّ  وبداللة  ،(2.42 – 2.22)

الفروق بين  ضح أنّ ويتّ ،(0.05)االفتراضيّ اللة مستوى الدّ قيمة  من أكبر قيم   يوهل،واإلهما
                                                                                              .أكبر المتوسط الحسابيّ  ألنّ كور ائدة واإلهمال لصالح الذّ ي الحماية الزّ كور واإلناث في بعدالذّ 
 (األم)األبناء كما يدركهاة أساليب المعاملة الوالديّ مقياس كور واإلناث على سبة للفروق بين الذّ بالنّ 
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      (ت)قيم حيث تراوحت المقياس،بين الجنسين على  ة  جوهريّ  فروق  وجود ن عدم تبيّ 

قيمة مستوى  من أكبر وهي قيم  ،(2.66 – 2.12)تراوحت بين  ة  وبداللة إحصائيّ ،(1.55 – 2.48)
 دال توج":والتي تقولة فريّ ة الصّ من الفرضيّ  ا  جزء نقبليجعلنا ما وهذا .(0.05)االفتراضيّ اللة الدّ 

 عّينةلبة أفراد درجات الطّ بين متوسطات (2.25)مستوى الداللة  عند ة  إحصائيّ  ذات داللة   فروق  
وذلك كما ،الجنس لمتغّيرتعزى  كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسعلى  الّدراسة

 .(13)و(12) نكلييظهر في الشّ 

 

 

                                                                                                                                     (12)شكل
مقياس                                      فيما يتعلق بأبعاد  الد راسة عي نةدرجات أفراد  اتمتوسطالفروق بين 

 الجنس لمتغي ر تبعاا  (األب) كما يدركها األبناء ةالوالدي  المعاملة  أساليب
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                                                                                                                                (13)شكل

مقياس أساليب                                         فيما يتعلق بأبعاد  الد راسة عي نةأفراد درجات  اتمتوسط
 الجنس لمتغي رتبعاا  (األم  )كما يدركها األبناءة المعاملة الوالدي  

 مقياسلبة على ة ألداء الطّ ع الفروق البيانيّ ومن خالل تتبّ  (13)و(12) كلينُيالحظ من الشّ  
في  وجود فروق  ،الجنس لمتغّيرة تبعا  وأبعاده الفرعيّ  كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالديّ 

ولم ُتالحظ مثل هذه ،كورلصالح الذّ وذلك  سبة لألبائدة واإلهمال بالنّ الحماية الزّ  اسلوبي بعدي
 و في ذلك إلى انتشار ثقافة المساواة بين الذكر قد يعود السبب و .فروق في األبعاد األخرىال

ائدة الحماية الزّ اسلوبي شيوع أّما بالنسبة ل.األنثى،وتأثر أفراد المجتمع بمفاهيم العصر الحديثة
بمفاهيم العصر المجتمع  قد يعود إلى أّنه وبالرغم من تأثر( األب)ة في المعاملة الوالديّ واإلهمال 
 و ى األب موجودةطبيعة مجتمعنا ذكوري،ومازالت الرغبة في وجود ابن ذكر لد أنّ  الحديثة االّ 

باإلضافة إلى إدراك اآلباء مدى األخطار اسلوب الحماية الزائدة مع األبن،نتيجة لذلك يتبع األب 
اتباع األباء اسلوب  السبب في كما تعزو الباحثة.اّلتي تحيط بالشباب وخاصة في هذه الفترة

ء كبير من مسؤولية لذكر جز في أن يتحمل االبن اإلى رغبة األب  أبنائهم الذكوراإلهمال مع 
باإلضافة إلى تدخل عوامل .،فيتعامل معه بهذا االسلوب من أجل اعداده للقيام بهذا الدورالمنزل

ودراسة ،بمعاملة األمّ  دراسة شعيبي فيما يتعلقمع ة الحاليّ  الّدراسةفق نتيجة وتتّ .أخرى في الّدراسة
بينما من حيث عدم وجود فروق  بين الجنسين في أساليب المعاملة الوالدّية،( 2213)الجروش 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

التسلط أسلوب  أسلوب 
 ديمقراطي

الرفض أسلوب  أسلوب 
 اإلهمال

 أسلوب
 الحماية

 عدم أسلوب
 االتساق

الكلية الدرجة  

41.15 
40.93 

41.07 
41.31 

35.06 34.09 
33.42 

32.95 

37.71 

37.91 
25.75 

26.09 

214.18 213.3 



 ومناقشة الفرضياتتحليل النتائج                                                           الخامسالفصل 

77 
 

ودراسة  دراسة شعيبي فيما يتعلق بمعاملة األب إليه تة مع ما أشار الحاليّ  الّدراسةتختلف نتيجة 
راسات هذا االختالف في نتائج الدّ  ةعزو الباحثوت.فيما يتعلق بمعاملة األب واألم(2228)الحربي 

لى اختالف الحاليّ  الّدراسةو  ابقةالسّ  ة إلى االختالف في األدوات المستخدمة في جمع البيانات وا 
                                                      .راساتالبيئات التي ُأجريت فيها هذه الدّ 

 بين(0.1.)عند مستوى دللة  ة  إحصائي   ذات دللة   ل توجد فروق  :الفرضيّة السادسة-2-1
كما يدركها  ةأساليب المعاملة الوالدي   مقياسعلى  الد راسة عي نةلبة أفراد متوسطات درجات الط  

                                                                                                           .الكلي ة لمتغي رتعزى األبناء 
لبة أفراد قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات الطّ ة من صحة هذه الفرضيّ  للتحّقق
  وذلكة،وأبعاده الفرعيّ  كما يدركها األبناء ةعلى مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة عّينة

حو تائج على النّ وجاءت النّ وق،لتوضيح داللة الفر ة،نات المستقلّ للعيّ  ستودنت(ت)باستخدام اختبار
 : اآلتي

                                                                                                                                      (21)جدول
                         الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت(ت)اختبارنتائج 

 :الكلي ة لمتغي رتبعاا  ةوأبعاده الفرعي  ( األب) كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالدي   مقياسعلى 

المتوسط  العدد الّتخّصص  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
 المحسوبة

 المحسوبة

 القرار اللةالدّ  ح.د

 4.84 45.46 186 ربيةالتّ  سلطالتّ أسلوب 
  دالّ    .22 720 2.38

 5.52 44.30 514 االقتصاد

أسلوب 
 ديمقراطيّ 

 4.61 42.05 186 ربيةالتّ 
  دالّ غير  2.48 720 2.60

 4.63 42.58 514 االقتصاد

 11.37 30.33 186 ربيةالتّ  فضأسلوب الرّ 
  دالّ    2.223 720 2.88

 12.77 35.21 514 االقتصاد

 8.64 33.30 186 ربيةالتّ  أسلوب اإلهمال
  دالّ غير  2.28 720 1.24

 12.26 32.52 514 االقتصاد

 0.88 33.83 186 ربيةالتّ  أسلوب الحماية
  دالّ    2.211 720 2.55

 12.82 31.01 514 االقتصاد

  دالّ غير  2.523 720 2.67 2.82 26.23 186 ربيةالتّ أسلوب عدم 
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 ساقاالتّ 

 
 2.83 25.06 514 االقتصاد

 

                                                                                                                               ( 21)جدول
                                  الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت(ت)نتائج اختبار

 :الكلي ة لمتغي رة تبعاا وأبعاده الفرعي  ( األم  )كما يدركها األبناءة أساليب المعاملة الوالدي   مقياسعلى 

المتوسط  العدد الّتخّصص  
 الحسابي

 ت المعيارياالنحراف 
 المحسوبة

 المحسوبة

 القرار اللةالدّ  ح.د

أسلوب 
 سلطالتّ 

 5.13 41.14 186 ربيةالتّ 
  دالّ غير  .77 720 2.20

 5.55 41.21 514 االقتصاد

أسلوب 
 ديمقراطيّ 

 5.28 41.38 186 ربيةالتّ 
  دالّ غير  2.52 720 2.66

 5.41 41.12 514 االقتصاد

أسلوب 
 فضالرّ 

 11.12 35.31 186 ربيةالتّ 
  دالّ غير  2.34 720 2.84

 12.32 34.36 514 االقتصاد

أسلوب 
 اإلهمال

 0.76 34.27 186 ربيةالتّ 
  دالّ غير  2.26 720 1.03

 8.07 32.02 514 االقتصاد

أسلوب 
 الحماية
 الزائدة

 2.26 37.01 186 ربيةالتّ 

 514 االقتصاد  دالّ غير  2.80 720 2.22
37.02 1.85 

أسلوب 
عدم 
 ساقاالتّ 

 

 2.78 25.64 186 ربيةالتّ 

 2.81 26.21 514 االقتصاد  دالّ غير  2.141 720 1.47

 24.17 213.12 514 االقتصاد

                                                 :تائج اآلتيةظهرت النّ  ستودنت(ت)وباستخدام اختبارابقين،ين السّ من خالل الجدول
كما  ةأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسعلى  واالقتصادربية التّ  كّليتيسبة للفروق بين طلبة بالنّ 

عدا ما المقياسعلى  ينالّتخّصصبين  ة  جوهريّ  ن عدم وجود فروق  تبيّ :(األب) يدركها األبناء
   (ت)حيث تراوحت قيم،(ائدةالحماية الزّ اسلوب فض،الرّ اسلوب سلط،التّ اسلوب )اليةاألبعاد التّ 

قيمة مستوى  من أكبر هي قيم  ،و(2.52 – 2.28)تراوحت بين ة  إحصائيّ  وبداللة  ،(1.24 – 2.67)
 الّتسلط، اسلوب)األبعادفي  الّدراسة عّينةأفراد الفروق بين  ضح أنّ ويتّ ،(0.05)اللة االفتراضيّ الدّ 

 .أكبر المتوسط الحسابيّ  ألنّ  ربيةالتّ  كّليةطلبة لصالح (ائدةالحماية الزّ  اسلوبفض،الرّ  اسلوب
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كما أساليب المعاملة الوالدّية مقياس بالّنسبة للفروق بين طلبة كّليتي الّتربية واالقتصاد على 
المقياس واألبعاد على ين تبّين عدم وجود فروق  جوهرية  بين الّتخّصص(:األمّ )يدركها األبناء
 – 2.26)وبداللة  إحصائّية  تراوحت بين،(1.03 – 2.22)(ت)حيث تراوحت قيم الفرعّية لها،

ة وهذا ما يجعلنا نقبل الفرضيّ .(0.05)قيمة مستوى الّداللة االفتراضيّ  من وهي قيم  أكبر،(2.80
بين متوسطات  (2.25)عند مستوى ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :"تي تقولة والّ فريّ الصّ 

تعزى  كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسعلى  الّدراسة عّينةلبة أفراد درجات الطّ 
 .(15)(14)كلينوذلك كما يظهر في الشّ ،الكلّية لمتغّير

 
                                                                                                                                    ( 14)شكل

                                             مقياس  فيما يتعلق بأبعاد  الد راسة عي نةمتوسطات درجات أفراد الفروق بين 
 الكلي ة لمتغي رتبعاا  (األب) كما يدركها األبناء المعاملة الوالدية أساليب
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                                                                                                                                    ( 11)شكل

                                                فيما يتعلق بأبعاد الد راسة عي نةمتوسطات درجات أفراد 
 الكلي ة لمتغي رتبعاا  (األم) كما يدركها األبناء والديةالمعاملة ال مقياس أساليب

أساليب  مقياسلبة على ة بين الطّ ق البيانيّ ع الفرو من خالل تتبّ  (15)و(14)كلينُيالحظ من الشّ  
ماعدا  الكلّية لمتغّيرتبعا   ة عدم وجود فروق  وأبعاده الفرعيّ  كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالديّ 

هذه  ةالباحثزو عوت.سبة لألببالنّ ( ائدةالحماية الزّ اسلوب فض،الرّ اسلوب سلط،التّ اسلوب )األبعاد 
 و،،وبالتّالي يتعرضون لثقافة مجتمع واحدةاألباء في منطقة جغرافّية واحدة وجودإلى  تيجةالنّ 

 فض،الرّ سلط،التّ )في أساليب اتالّتخّصصسبة للفروق بين النّ با أمّ .يتأثرون في نفس الظروف
ضغوط الحياة وقسوة إلى ما يعود ذلك ربّ فربية التّ كلية سبة لألب لصالح طلبة بالنّ ،(ائدةالحماية الزّ 

  بقة  طّ الإلى ربية كونهم ينتمون طلبة كلية التّ  آباءبها بعض  تي يمرّ ة الّ روف االجتماعيّ الظّ 
، الّدراسةللوفاء بمتطلبات  ة  إضافيّ  وقد يكون لدى البعض أعمال   يخل المتدنّ الدّ  اتذ ة  جتماعيّ اال

ولم خل المرتفع،ذوي الدّ قد تكون من  اجتماعية   االقتصاد إلى طبقة   كّلية بينما ينتمي معظم طلبة 
                                                                                 .أنتتعلق بهذا الشّ  دراسات   تجد الباحثة أيّ 

بين (0.1.)عند مستوى دللة  ة  إحصائي   ذات دللة   ل توجد فروق  :السابعةالفرضي ة -2-1
كما يدركها  ةأساليب المعاملة الوالدي   مقياسعلى  الد راسة عي نةلبة أفراد متوسطات درجات الط  

                                                                                                                  .ةالد راسي   الس نة لمتغي رتعزى  األبناء
لبة أفراد ة قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات الطّ من صحة هذه الفرضيّ  للتحّقق
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وذلك ة،وأبعاده الفرعيّ دركها األبناء كما ية على مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة عّينة
حو تائج على النّ وجاءت النّ ة،لتوضيح داللة الفروق،نات المستقلّ للعيّ  ستودنت (ت)اختبارباستخدام 

 : اآلتي

                                                                                                                               (21)جدول
                   على  الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت(ت)نتائج اختبار

 :ةالد راسي   الس نة لمتغي رتبعاا  ةوأبعاده الفرعي  ( األب)كما يدركها األبناء ةأساليب المعاملة الوالدي  مقياس 

  الّسنة 
 ةالّدراسيّ 

المتوسط  العدد
 الحسابي

 ت لمعيارياالنحراف ا
 المحسوبة

 المحسوبة

 القرار اللةالدّ  ح.د

أسلوب 
 سلطالتّ 

 4.82 43.23 207 األولى
  دالّ غير  2.321 720 2.36

 5.23 43.12 423 الّرابعة

أسلوب 
 ديمقراطيّ 

 4.54 42.44 207 األولى
  دالّ غير  2.462 720 1.26

 4.58 42.31 423 الّرابعة

أسلوب 
 فضالرّ 

 13.72 35.21 207 األولى
  دالّ غير  2.433 720 1.883

 13.76 35.22 423 الّرابعة

أسلوب 
 اإلهمال

 12.53 32.41 207 األولى
 دالّ غير  2.312 720 1.30

 8.03 33.22 423 الّرابعة

أسلوب 
 الحماية
 الزائدة

 8.65 31.64 207 األولى

 423 الّرابعة  دالّ غير  2.412 720 1.20
31.30 8.36 

أسلوب 
عدم 
 ساقاالتّ 

 

 2.82 25.05 207 األولى

 423 الّرابعة  دالّ غير  2.713 720 2.360

25.83 2.83 
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                                                                                                                                      ( 28)جدول
                         على الد راسة عي نةدرجات أفراد  متوسطات لدللة الفروق بين ستودنت(ت)نتائج اختبار

 :ةالد راسي   الس نة لمتغي روأبعاده الفرعية تبعاا ( األم  )كما يدركها األبناءة أساليب المعاملة الوالدي  مقياس 

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الّتخّصص  
 المحسوبة

 المحسوبة

 القرار اللةالدّ  ح.د

أسلوب 
 سلطالتّ 

 4.61 42.72 207 األولى
  دالّ غير  .481 720 2.52

 5.66 41.26 423 الّرابعة

أسلوب 
 ديمقراطيّ 

 5.67 41.21 207 األولى
  دالّ غير  2.622 720 1.35

 4.82 42.08 423 الّرابعة

أسلوب 
 فضالرّ 

 12.32 31.17 207 األولى
  دالّ غير  2.412 720 2.07

 11.22 31.22 423 الّرابعة

أسلوب 
 اإلهمال

 8.24 32.22 207 األولى
  دالّ غير  2.702 720 1.52

 0.07 31.87 423 الّرابعة

أسلوب 
 الحماية
 الزائدة

 1.73 37.10 207 األولى

 423 الّرابعة  دالّ غير  2.324 720 2.86
37.63 2.26 

أسلوب 
عدم 
 ساقاالتّ 

 

 2.05 25.81 207 األولى

 423 الّرابعة  دالّ غير  2.878 720 2.227

25.82 2.08 

 عّينةأفراد  ق بين متوسطات درجات طلبةفيما يتعلق بالفرو ،(27-26)نيمن خالل الجدول يظهر 
 لمتغّيرة تبعا  الفرعيّ  اوأبعاده ة كما يدركها األبناءأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسعلى  الّدراسة
ة كما يدركها الوالديّ أساليب المعاملة  مقياسعلى  ة  جوهريّ  عدم وجود فروق  :ما يلي ةالّدراسيّ  الّسنة

    ستودنت( ت) حيث تراوحت قيم،ةالّدراسيّ  الّسنة لمتغّيرتبعا   سبة لألب واألمّ بالنّ األبناء 

اللة قيمة مستوى الدّ  من رأكبوهي ،(2.87– 2.31)تراوحت ة  إحصائيّ  وبداللة  ،(1.88 – 2.22)
  إحصائّية ذات داللة   ال توجد فروق  :تقولتي والّ  ةفريّ الصّ  ةالفرضيّ  قبلالي نوبالتّ ،(0.05)فتراضيّ اال

أساليب مقياس على  الّدراسة عّينةلبة أفراد بين متوسطات درجات الطّ (2.25)عند مستوى داللة
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ا  في ثيله بيانيّ وهذا ما يمكن تم،ةالّدراسيّ  الّسنة لمتغّيرتعزى  كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالديّ 
 :كلين اآلتيينالشّ 

 

                                                                                                                                      (11)شكل
مقياس                                                فيما يتعلق بأبعاد الد راسة عي نةمتوسطات درجات أفراد 

 ةالد راسي   الس نة لمتغي رتبعاا ( األب)كما يدركها األبناءة والدي  المعاملة ال أساليب

 
                                                                                                                                      (11)شكل

                                                    فيما يتعلق بأبعاد  الد راسة عي نةمتوسطات درجات أفراد 
 ةالد راسي   الس نة لمتغي رتبعاا ( األم  ) كما يدركها األبناء ةالمعاملة الوالدي   مقياس أساليب
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 عّينةة بين طلبة الجامعة أفراد ع الفروق البيانيّ خالل تتبّ من و  (17)و (16)كلينُيالحظ من الشّ  
 لمتغّيرة تبعا  الفرعيّ  اوأبعاده ة كما يدركها األبناءأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسعلى  الّدراسة
سبة لألب ة كما يدركها األبناء بالنّ في أساليب المعاملة الوالديّ  وجود فروق  عدم ،ةالّدراسيّ  الّسنة
 كانت الّدراسة تتناول تعاملأّن الفروق قد تظهر فيما إذا إلى  هذا األمر ةر الباحثفسّ تو .واألمّ 

ة تعامل إاّل أّن هذه الّدراسة يتم فيها تناول دراس،في مراحل عمرية مختلفةالوالدين مع أبنائهم 
وبالتّالي فإن الوالدين يتبعون نفس .(مرحلة الجامعة) مرحلة عمرية واحدةالوالدين مع أبنائهم في 

تجد الباحثة أي دراسة  ولم.األولى أو من الّسنة الرابعةاألساليب مع أبنائهم سواء  كانوا من الّسنة 
                                                                          . تتعلق بهذا الّشأن

                                                                                                                  :الد راسةمقترحات -ثالثا
          المقترحاتمن  يمكن تقديم عدد  ،الّدراسةلت إليها تي توصّ ابقة الّ تائج السّ بناء  على النّ 

                                                                                                          :كما يليوهي 

لبة وذلك من خالل لدى الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةمستوى  خفضدور الجامعة في  تفعيل-1
                                                                          .ة تكوينهاوكيفيّ  االستغاللّية الّشخصّيةمفهوم عرف على رات من أجل التّ المحاضو دوات إقامة النّ 

بها األبناء وأثر  تي يمرّ ة الّ ة المناسبة للمرحلة العمريّ توعية الوالدين بأساليب المعاملة الوالديّ -2
                                                                                                               .هذه األساليب في شخصيتهم

رشاد الوالدين فيما يخّص ة إنشاء مراكز إرشاديّ -8                                                             .تنشئة األبناء لتوجيه وا 
من دون  عاية والحبّ ة فيها الرّ كانت العالقة بينهما وبين األبناء وسطيّ  كّلماه توعية الوالدين بأنّ -4

                                                                                               .ة  ألبناء أكثر إيجابيّ كان ا كّلما قسوة  ة من دون دّ وفيها الشّ  زائدة   حماية  
والمقارنة بين ،مختلفة   ة  تعليميّ  لبة من الجنسين في بيئات  لدى الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةدراسة -5

                                                                                                             .انويةلدى طلبة الجامعة وطلبة المرحلة الثّ  االستغاللّية الّشخصّية
                                                                     .هة للوالدينة الموجّ توظيف نتائج البحث في بناء البرامج اإلرشاديّ -6
                                                                .هة لألبناءة الموجّ في بناء البرامج اإلرشاديّ  االستفادة من نتائج البحث-7
 نجاز افعية لإلالدّ أخرى مثل  ة مع متغيرات  يّ حول أساليب المعاملة الوالد مماثلة   القيام بدراسات  -0

لبة لدى الطّ  الّدراسيّ فوق التّ أو  كاء الوجدانيّ ات أو الخجل أو الذّ مرد أو مفهوم الذّ التّ  أو الّدراسيّ 
 في المراحل المختلفة
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 ةغة العربي  ملخص البحث بالل  

                                                                                                :مقدمة الد راسة
،اّلتي تناولها علماء الّنفس من أنماط الّشخصّية غير المنتجة نمط الّشخصّية االستغاللّية تعد

 .المجتمع أفراد مط بينالنّ ويؤكد علماء الّنفس على مدى خطورة انتشار هذا .الدراسة و بالبحث
همها أساليب المعاملة مط ألنّ أن هناك عوامل مسؤولة في تكوين هذا اFrommفروم ويرى 

إلى أشارت البحوث والّدراسات  كما.وخاصة أساليب المعاملة الوالدّية السلبّية أو الخاطئةالوالدّية،
وتكوين ميولهم واتجاهاتهم ونظرتهم الدّية في تكوين شخصّية األبناء،دور أساليب المعاملة الو 

                                                                            . للحياة وسلوكهم
                                                                                                                      :    الد راسةمشكلة -

 الّشخصّية العالقة بينماطبيعة :ةيفي اإلجابة عن األسئلة التال  ةالحاليّ  الّدراسةمشكلة  تتحدد
ربية واالقتصاد في جامعة التّ  كّليتيمن طلبة  عّينة  ة لدى وأساليب المعاملة الوالديّ  االستغاللّية

ائدة لدى ة السّ وما هي أساليب المعاملة الوالديّ ؟عّينةمط لدى هذه الهذا النّ  انتشار مامدىو دمشق؟
                                                                              ؟المذكورة عّينةال
                                                                           :أهمي ة الد راسة-
نمط الّشخصّية االستغاللّية،حيث يعد موضوع نمط الّشخصّية تناول الّدراسة موضوع -1

                             .االستغاللّية من الموضوعات الحديثة اّلتي قد تثري األدب الّنفسيّ 
حيث تعد هذه األساليب هامة ومؤثرة في تشكيل متغير أساليب المعاملة الوالدّية،تناول الّدراسة -2

                                                                             .شخصّية الطلبة
                              .  من أهم المراحل في حياة الطلبة واّلتي تعدالمرحلة الجامعّية، الّدراسة تناول-3
                                                                                         :الد راسةأهداف -
                              .الّدراسة عّينةلدى أفراد  االستغاللّية الّشخصّيةمدى انتشار نمط على عّرف التّ -1
                .الّدراسة عّينةركها األبناء من أفراد ة شيوعا  كما يدعّرف على أكثر أساليب المعاملة الوالديّ التّ -2
الّتعّرف على العالقة بين الّشخصّية االستغاللّية وأساليب المعاملة الوالدّية كما يدركها األبناء -3

                                                              .لدى عّينة  من طلبة كّليتي الّتربية واالقتصاد في جامعة دمشق
تي قد تعزى والّ ،االستغاللّية الّشخصّيةفي  الّدراسة عّينةلبة أفراد داللة الفروق لدى الطّ  كشف-4
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                                                                       (.ةالّدراسيّ  الّسنة-الكلّية-الجنس) لمتغّيرات
تي قد تعزى والّ ة،في أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة عّينةلبة أفراد داللة الفروق لدى الطّ  كشف-5

                                                    (.ةالّدراسيّ  الّسنة-الكلّية-الجنس) لمتغّيرات
                                                                                                                                                                     :الد راسةأسئلة -
                                                                    ؟الّدراسة عّينةلدى أفراد  االستغاللّية الّشخصّيةما مدى انتشار نمط  -1
                                    ؟الّدراسة عّينةكما يدركها األبناء من أفراد ( انتشارا  )ة شيوعا  ما أكثر أساليب المعاملة الوالديّ  -2
                                                                                                                   :الد راسةفرضيات -
 عّينةلبة أفراد بين درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ارتباطّية   ال توجد عالقة  :ة األولىالفرضي  -

ة كما المعاملة الوالديّ  مقياس أساليبدرجاتهم على و  االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة
                                                                               .يدركها األبناء

 عّينةلبة أفراد بين متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :انيةالفرضية الث  -
                                                                                        .الجنس لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةمقياس على  الّدراسة

 عّينةلبة أفراد بين متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :الفرضي ة الث الثة–
                                                                                                                 .الكلّية لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةمقياس على  الّدراسة

 عّينةلبة أفراد بين متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :الفرضي ة الر ابعة-
                                                                                                                 .ةالّدراسيّ  الّسنة لمتغّيراتتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةمقياس على  الّدراسة

 عّينةلبة أفراد بين متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :الخامسةة الفرضي  -
                                                                                                                  .الجنس لمتغّيرة كما يدركها األبناء تبعا  المعاملة الوالديّ  أساليبعلى مقياس  الّدراسة

 عّينةة أفراد لببين متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :الفرضي ة السادسة–
                                                                                                    .الكلّية لمتغّيرة كما يدركها األبناء تبعا  المعاملة الوالديّ مقياس أساليب على  الّدراسة

 عّينةلبة أفراد بين متوسطات درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ال توجد فروق  :الفرضي ة السابعة–
                                                                                                           .ةالّدراسيّ  الّسنة لمتغّيراتة كما يدركها األبناء تبعا  المعاملة الوالديّ  مقياس أساليبعلى  الّدراسة

                                                                                                                          :الد راسةمنهج -
.                                                                           حليليباع المنهج الوصفي التّ تّ ا تمّ 
                                                                                    :للبحثاإلطار النظري -
مت في الجمهورية العربية السورية،وفي الدول العربية،وفي ويضمن الدراسات السابقة اّلتي ت-1
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ي اّلتات الّدراس:األول:حيث قامت الباحثة بعرض الّدراسات الّسابقة ضمن محورينالدول األجنبية،
           .الّدراسات التي تتعلق بأساليب المعاملة الوالدّية:والثّانيتتعلق بالّشخصّية االستغاللّية،

حيث عرضت الباحثة مفهومها وتعريفها وخصائصها ومكوناتها :الّشخصّية االستغاللّية-2
                                                                .والنظريات الّتي تحدثت عنها

بعض األساليب المتبعة مع ،و ث عرضت الباحثة مفهومها وتعريفهاأساليب المعاملة الوالدّية حي-3
                                                                                                                                                                                                            .وأثر هذه األساليب على تكوين الّشخصية االستغاللّيةاألبناء،

                                                                                                                      :نتهاوعي   الد راسةمجتمع -
ربية واالقتصاد بجامعة دمشق التّ  كّليتيلبة المسجلين في من جميع الطّ  الّدراسةن مجتمع تكوّ 
بالطريقة  الّدراسة عّينة توقد سحب،(2214 -2213)الّدراسيّ  للعام ( الّرابعةاألولى و  الّسنة)

وبذلك فقد بلغ ،%(12)راسةمن المجتمع األصلي للدّ  عّينةإذ بلغت نسبة سحب الة،بقيّ ة الطّ العشوائيّ 
 (514)وربية،ة التّ من طلبة كليّ  طالبا  وطالبة  ،(186)عين إلىموزّ ،طالبا  وطالبة  ،(712)عّينةحجم ال

لى ،ة االقتصادمن طلبة كليّ  طالبا  وطالبة   لى،و  إناث(321)،وذكور(308)وا  من طلبة الّسنة (207)ا 
                                                        .من طلبة الّسنة الرابعة(423)و،األولى

                                                                                                                                                                                                                                                                :                                                                                                                            أدوات الد راسة-
حيث تم تصميمه وتحكيمه .دبن 27مؤلف من  مقياس الّشخصّية االستغاللّية من إعداد الباحثة-1

ذة كلّية الّتربية في جامعة دمشق،وتم التّأكد من وتعديله في ضوء مالحظات المحكمين من أسات
                                                                                               .صدقه وثباته

حيث .بندا   (50)مؤلفة  منكما يدركها األبناء من إعداد الباحثة، أساليب المعاملة الوالدّية مقياس-2
وتعديله في ضوء مالحظات المحكمين من أساتذة كلّية الّتربية في  وتحكيمه المقياستم تصميم 

 ،(spss)ولقد استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية.جامعة دمشق،وتم التّأكد من صدقه وثباته
 البناءمعامل االرتباط بيرسون للكشف عن صدق :إلحصائية التاليةحيث تم استخدام االختبارات ا

ومعامل ،وبراون لحساب الثبات بطريقة التجزئة الّنصفّية-الّداخلي للمقياسين،ومعامل سبيرمان
وللّتحقق من فرضيات الّدراسة واإلجابة عن تساؤالتها،تم .كرونباخ ألفا للّتحقق من ثبات المقياسين

 .(ت)سابي واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون واختباراستخدام المتوسط الح

                                                                                                :تائج اآلتيةإلى الن   الد راسةتوصلت :الد راسةنتائج -
                                           .متوسط كان ذو انتشار   الّدراسة عّينةلبة أفراد لدى الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةمدى انتشار -1
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سلط لدى التّ هو أسلوب  الّدراسة عّينةلدى أفراد ( األكثر شيوعا  وانتشارا  )ائد األسلوب السّ  إنّ -2
                                                                                                                                          .ائدة لدى األمّ األب وأسلوب الحماية الزّ 

على مقياس  الّدراسة عّينةلبة أفراد بين درجات الطّ  ة  إحصائيّ  ذات داللة   ارتباطّية   د عالقة  و وج-3
                                  .ة كما يدركها األبناءأساليب المعاملة الوالديّ  مقياسدرجاتهم على  و االستغاللّية الّشخصّية

 عّينةأفراد بين متوسطات درجات (2.25)عند مستوى داللة ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وج-4
                                                                                                                   .كورلصالح الذّ الجنس، لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة

أفراد بين متوسطات درجات  (2.25)عند مستوى داللة ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وجعدم -5
                                                                                                                    .الكلّية لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة عّينة

 عّينةبين متوسطات درجات أفراد  (2.21)عند مستوى داللة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وج-6
                                                                                                             .الّرابعة الّسنةلصالح ،ةالّدراسيّ  الّسنة لمتغّيرتبعا   االستغاللّية الّشخصّيةعلى مقياس  الّدراسة

بين متوسطات درجات أفراد  (2.25)عند مستوى داللة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وجعدم -7
 الجنس، لمتغّيرتبعا   كما يدركها األبناء (األمّ )ةعلى مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة عّينة

 عّينةبين متوسطات درجات أفراد  ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وجعدم  الّدراسةكما أظهرت 
ما  الجنس لمتغّيرتبعا  ( األب)األبناءكما يدركها  ةعلى مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة

                                                                                           .كورلصالح الذّ ( ائدةوالحماية الزّ ،اإلهمال)عدا أسلوبي 
بين متوسطات درجات أفراد (2.25)عند مستوى داللة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وجعدم -0

                                  .الكلّية لمتغّيرتبعا  ( األمّ )ة كما يدركها األبناءعلى مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة عّينة
 عّينةبين متوسطات درجات أفراد  ة  إحصائيّ  ذات داللة   د فروق  و وجعدم  الّدراسةكما أظهرت -8

ما عدا  الكلّية لمتغّيرتبعا  ( األب)ة كما يدركها األبناءعلى مقياس أساليب المعاملة الوالديّ  الّدراسة
                                                                                      .ربيةة التّ طلبة كليّ لصالح ( ائدةوالحماية الزّ فض،والرّ ،سلطالتّ )أساليب

بين متوسطات درجات أفراد  (2.25)عند مستوى داللة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   فروق   دو وجعدم -12
تبعا  ( واألب األمّ )ة كما يدركها األبناء صورتي أساليب المعاملة الوالديّ  على مقياس الّدراسة عّينة

                                                                                                     .ةالّدراسيّ   الّسنة لمتغّير

                                                                                                                                    :الد راسةمقترحات -
لبة وذلك من خالل إقامة لدى الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةتفعيل دور الجامعة في خفض مستوى -1
                                                                                 .ة تكوينهاوكيفيّ  االستغاللّية الّشخصّيةعرف على مفهوم دوات والمحاضرات من أجل التّ النّ 
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رشاد الوالدين فيما يخّص إنشاء مراكز إرشاديّ -2                                                                    .تنشئة األبناء ة لتوجيه وا 
من دون  عاية والحبّ ة فيها الرّ كانت العالقة بينهما وبين األبناء وسطيّ  كّلماه توعية الوالدين بأنّ -3

                                                                                                       .ة  كان األبناء أكثر إيجابيّ  كّلمادة من دون قسوة وفيها الشّ  زائدة   حماية  
، والمقارنة بين مختلفة   ة  تعليميّ  لبة من الجنسين في بيئات  لدى الطّ  االستغاللّية الّشخصّيةدراسة -4

                                                                                                            .انويةلدى طلبة الجامعة وطلبة المرحلة الثّ  االستغاللّية الّشخصّية
                                                                      .هة للوالدينة الموجّ توظيف نتائج البحث في بناء البرامج اإلرشاديّ -5
                                                                      .هة لألبناءة الموجّ االستفادة من نتائج البحث في بناء البرامج اإلرشاديّ -6
 نجاز افعية لإلأخرى مثل الدّ  ات  ة مع متغير حول أساليب المعاملة الوالديّ  مماثلة   القيام بدراسات  -7

لبة لدى الطّ  الّدراسيّ  فوق أو التّ  كاء الوجدانيّ ات أو الخجل أو الذّ مرد أو مفهوم الذّ أو التّ  الّدراسيّ 
 .في المراحل المختلفة
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                                                                                                   :المراجعقائمة
  :المراجع العربي ة

                                                                                                       .الفكرعمان،األردن،دار .االحصاء الوصفي واالستداللي.(2225)مروانيم،ابراه-
                           ة                    دارالمسير  انعمّ ،األردن،الّطبعة األولى.ةنشئة الجتماعي  سيكولوجيا الت  .(1880) صالحأبوجادو،-
مقارنة  لبعض سمات الش خصي ة لدى مدمني ومروجي المخدرات  دراسة  .(2213) معتزأبوعجوة،-

                                                                     .غّزةرسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمّية، .والعاديين
 طلبة ة لدىوعالقتها بالحالة المزاجيّ  ةنشئة الوالديّ أساليب التّ (.2212)إبراهيمأبومرق،جمال وأبوعقيل،-

                          .1العدد،16مجلد ،مجلة جامعة األقصى.فلسطين/ ةفة الغربيّ جامعة الخليل بالضّ 
زوري العلمّية الياالّطبعة األولى،دار .اإلحصاء في الت ربية(.2222)أبومغلي،وائل وسالمة،عبد الحافظ-

                                                                           .األردن،عّمانللّنشر والّتوزيع،
                   .مصر،اإلسكندرّيةدار الجالل للطباعة والّنشر،.سيكولوجي ة الش خصي ة(.2223)أحمد،سهير-
                                                                                      .جامعة دمشق منشورات،جامعة دمشق.ربوي  علم الجتماع الت  .(2227)جاللاألحمد،عدنان والسناد،-
                                                                                     . مصر والتوزيع،االسكندرّية، ي للكومبيوتر والّنشرالمكتب العلم.الص حة الن فسي ة(.2222)مدثرأحمد،-
                                                                                        .كويت الكويت، جامعة،كّلية العلوم االجتماعّية،1ط.مقدمة لدراسة الش خصي ة(.1888)األنصاري، بدر-
 عليمي للوالدين لدىة والمستوى الت  وأساليب المعاملة الوالدي   كاء النفعالي  الذ  .(2227)نبيلة محمداري،بخ-

أّم ،القرى جامعة أمّ ،ربيةكّلية التّ ،غير منشورةرسالة ماجستير .ائفمن طالبات جامعة الط   نة  عي  
                                                                                       .ةعوديّ السّ القرى،

األساليب الوالدّية وأساليب الهوية والتكيف األكاديمي .(2212)البدارين،غالب سليمان،غيث،سعاد منصور–
العلوم  المجلة األردني ة في.كمتنبئات بالكفاءة اّلذاتّية األكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية

                                                                                .1،عدد8،مجلدالتربوية
 .مصر،اإلسكندرّية الجامعّية، ،الّطبعة األولى،دارالمعرفةأصول الت ربية(.1884)أحمد،ومحفوظ،شبلبدران،-
 المراهقات و ة والكتئاب لدى بعض المراهقينالعالقة بين أساليب المعاملة الوالدي  (.2222)آسيابركات،-

مكة ،القرى جامعة أمّ ربية رسالة ماجستير،كّلية التّ .ائفة بالط  فسي  حة الن  المراجعين لمستشفى الص  
                                                                                     .ةعوديّ السّ مة،المكرّ 

 وعالقته بكل  من القلق إدراك األبناء الّسلبّي للمعاملة الوالدّية(.2227)حمودالبشر،سعاد،والقشعان،-
                                                 .3العدد،35المجلد ،مجلة العلوم الجتماعي ة،واالكتئاب
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الّطبعة األولى، ،ديناميكي ة العالقات األسري ة(.1888)،إقبال إبراهيم،جمعة،سلمىبشير،إقبال محمد،مخلوف-
                                                   .اإلسكندرّيةوالّتوزيع،جامعّي الحديث للّنشر المكتب ال

أساليب المعاملة الوالدي ة والش عور باألمن الن فسي  والقلق لدى عي نة  من (.2226)ميساءبكر مهندس،-
                                                                             .الّسعودّية،أّم القرىرسالة ماجستيرغير منشورة،جامعة أّم القرى،.المرحلة المتوس طة بمدينة جد ة طالبات

الت جاهات الوالدي ة كما يدركها األبناء وعالقتها بالس لوك اإليجابي  لدى طلبة (.2213)أحمدبكير،-
                            .فلسطين،غّزةكّلية الّتربية،جامعة األزهر،.الث انوية بمحافظة الوسطى المرحلة

أساليب المعاملة الوالدي ة كما يدركها األبناء وعالقتها بالت وافق (.2220)عبدالّرحمنالبليهي،-
             . جامعة نايف العربّية للعلوم األمنّيةرسالة ماجستيرغير منشورة،كّلية الّدراسات العليا،.الن فسي  

رسالة ماجستيرغير منشورة،كّلية .الش خصي ة لألستاذ الجامعيسمات (.2221)صابر بكربوكاني،-
                                                                                .جامعة ابن رشدالّتربية،

 مجلة جامعة.لدى المراهقين لوك العدوانيّ ة وعالقتها بالسّ نشئة األسريّ أساليب التّ (.2213)ثراءالجروش،-
 .1العدد،28المجلد  دمشق،

المدخل في الممارسات المهني ة في مجال األسرة (.1885)خيري خليل،كامل بدرالدين،عبدهالجميلي،-
                                                                   .المكتب العلميّ ،اإلسكندرّية.والط فولة

رسالة ماجستير .للش خصي ة الستغاللي ة لطلبة جامعة بغدادبناء مقياس  مقن ن  (.1880)أزهارالجواري،-
                                                                      .العراق،بغدادغير منشورة،جامعة بغداد،

الّطبعة .الت ربية العام ة(.2225)عمير بن يتيم،الرويلي،علي سعد إسماعيل،العنزي،جيدوري،صابرعوض-
                                                                  ةالّسعودي،الّرياضلى،مكتبة الرشد،األو 
رسالة .توزع الس لطة بين الوالدين وأثرها في بعض جوانب الن مو الجتماعي  للط فل(.2221)روالالحافظ،-

                                                .سورية،جامعة دمشقماجستير غير منشورة،كّلية الّتربية،
أساليب الت نشئة األسري ة وعالقتها بكلٍّ من الت فاؤل والت شاؤم لدى عي نة  من .(2228)عبداهللالحربي،-

مكة رسالة ماجستيرغير منشورة،جامعة أّم القرى،.المرحلة المتوس طة والث انوية بمنطقة جازان تالميذ
                                                                                    .ةالّسعوديّ ،المكّرمة

  و المبكرة فولةة بين مرحلتي الطّ عاية الوالديّ ة في أساليب الرّ غير واالستمراريّ التّ (.1883)محمد بيوميحسن،-
                                                    .4العدد،ةفسي  راسات الن  المجلة المصرية للد  ،المراهقة المبكرة

شر دار الفكر للنّ ،انعمّ الّطبعة األولى،.ة والعالجظري  الن   لاألطفاإساءة معاملة .(2220)طهحسين،–
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                                                                                             .وزيعوالتّ 
 –الوقاية منها–أعراضها–أسبابها)ند األطفال والمراهقينة عفسي  الن   الضطرابات.(2222)موفقالحلبي،-

                                      .وزيعشر والتّ باعة والنّ سالة للطّ مؤسسة الرّ ،انيةالّطبعة الثّ .(معالجتها
وعالقتها باالنحراف السلوكي والّتحصيل األكاديمي في  االنتهازّية الميكافيلّية.(1888)حمدان،محمد زياد-

       .3،ع2عدن،اليمن،دار جامعة عدن،المجلد.العلوم الجتماعي ة واإلنساني ةمجلة .ثالثة أقطار عربّية
                .منشورات جامعة دمشق،سوريةدمشق،.أصول البحث العلمي  (.1881)أنطوانحمصي،-
 دراسة  )ركها األبناء األسوياء والجانحونة كما يدأساليب المعاملة الوالديّ (.2212)محمد الشيخحمود،-

                                        .4عدد،26مجلد ،جلة جامعة دمشقم(.في محافظة دمشق مقارنة   ة  ميدانيّ 
                  ارالش خصي ة الستغاللي ة لدى طالب جامعة ذم(.2228)عبدهالحميري،-

Dr. farhan  Ahlamontada. Net/17-topic                                                                                                
        .مصر،القاهرةمكتبة مدبولي،.موسوعة علم الن فس والت حليل الن فسي  (.1870)عبد المنعمالحنفي،-
 دراسات  وبحوث   –دراسة سمات الش خصي ة للمراهقة وعالقتها بات جاهاتها األسري ة (.1803)رشديحنين،-

                                                       .اإلسكندرّية،المطبوعات الجديدة،دار 1ط.في المراهقة
                 .لبنان،تبيرو الّطبعة األولى،دار الفكر العربي،.علم الن فس الجتماعي  (.1884)فؤادحيدر،-
 ة لطالب المرحلة اإلعدادية في تحصيلهمة األسري  نشئة الجتماعي  أثر أساليب الت  (.2221)حسامخزعل،-

                                         .سوريادمشق،،جامعة دمشقنشورة،رسالة ماجستير غير م.راسيالد  
دار الثّقافة للّنشر والّتوزيع، الّطبعة األولى،.الن فسي ة للط فلالص حة .(2221)أحمدالخطيب،هشام والزيادي،-

                                                                              .األردن،عّمان
 اّلذكاء العاطفي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدّية لدى طالبات المرحلة.(2228)خظر،وفاء كنعان-

                                                       .،العدد الخامسمجلة العلوم اإلسالمي ة.اإلعدادّية
ة لدى ة وأساليب المعاملة الوالدي  فسي  عور بالوحدة الن  من الش   الخجل وعالقته بكلٍّ (.2222)حسنخوج،-

       .ةعوديّ السّ مة،مكة المكرّ ،القرى جامعة أمّ .مةمن طالبات المرحلة المتوس طة بمدينة مكة المكر   نة  عي  
 ،القاهرةترجمة سّيد الطواب وآخرين،منشورات مكتبة الّتحرير،.مدخل علم الن فس(.1803)دافيدوف، لندا-

                                                                                                      .مصر
             .األردن،عّمان،دار صفاء،1ط.سيكولوجي ة اإلرشاد الن فسي  المدرسي.(2220)صالحالّداهري،-
حة الن فسي ة(.1888)الّداهري،صالح والعبيدي،ناظم- ،الّطبعة األولى،دار الكندي للّنشر الش خصي ة والص 
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                                                                                  .األردن،إربدوالّتوزيع،
مطابع وزارة الّتعليم العالي والبحث بغداد،.علم نفس الش خصي ة(.1882)ناظمداوود،عزيز،والعبيدي،-   

 .العلمي
 عدد الّطالب المسّجلين في كّليات جامعة دمشق للعام الّدراسيّ .(2214)دائرة اإلحصاء بجامعة دمشق -

                                                                .سورية،دمشقجامعة دمشق،.2213-2214
           .دار الّنهضة العربّية للّنشر،بيروت.الن مو الت ربوي  للط فل والمراهق(.1878)كمالالّدسوقي،-
                                     .دمشق،منشورات جامعة دمشق،نظريات الش خصي ة(.2228)أمينةرزق،-
    . لبنان،بيروتة للّدراسات والّنشر والّتوزيع،المؤسسة العربيّ ،موسوعة علم الن فس.(1877)رزوق،أسعد-
      . األردن،عّمان،دار وائل للّنشر والّتوزيع،8،طالت ربية والت نشئة الجتماعي ة.(2225)عبداهللالّرشدان،-
 وعالقتها بمهارات الذ كاء النفعالي في ضوء بعض أساليب الت نشئة الوالدي ة.(2212)بنيانشيدي،الرّ -

                                             .،حائل،السعودّيةالمتغيرات الن فسي ة لدى طلبة جامعة حائل
. دمشقمنشورات جامعة دمشق،.دراسة  في سيكولوجي ة الت كيف – الص حة الن فسي ة.(2223)الّرفاعي،نعيم-
 قياس الش خصي ة الستغاللي ة لدى عي نة  من طلبة كل ية.(2225)تيسيرحمد،والقيسي،الّرفوع،محمد أ-

العدد ،12المجلد ، مجلة جامعة دمشق،الط فيلة الجامعي ة الت طبيقي ة واستقصاء بعض العوامل المؤثرة فيها
 .األول

 الش خصي ةأثر برنامج إرشادي في تعديل .(2212)الرياحي،رفيف عبد الحافظ محمد تقي-
 .،جامعة البصرة،البصرةالستغاللي ة

www.uobasrah.edu.ig/amjad/abstract/eduhuman/master/.....rafef2010.pdf                                                                                                                      
براهيمدراسة  نقدّية ،.الن ظرية المعاصرة في علم الجتماع.(1808)ارفنجزايليتين،-       ترجمة محمود عودة وا 

                                                 .منشورات ذات الّسالسل للّنشر والّتوزيع،الكويتعثمان،
صنعاء، ،شرباعة والنّ ة للطّ دار الحكمة اليمانيّ ،1ط،فس الجتماعي  أسس علم الن  .(1884)أحمدعبي،الزّ -

                                                                                                                                                                .اليمن
                                       .القاهرة،عالم الكتب،4ط.علم الن فس الجتماعي  .(1877)حامدزهران،-
غوط الن فسي ة لدى طالبات الجامعة  أنماط.(2223)اعتمادالزيناتي، - بورة وعالقتها بالض  الش خصي ة الص 

                                                .غّزةرسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمّية،.اإلسالمي ة بغز ة
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دراكهم للقبول والّرفض الوالديّ مخاوف .(1807)ممدوحةسالمة،- ، 2العدد،مجلة علم الن فس.األطفال وا 
                                                              .مصر،القاهرةعاّمة للكتاب،الهيئة المصرّية ال

                                                                                                                   . دار المفّكر الّلبناني،1ط،اإلرشاد الن فسي  الت ربوي  والجتماعي  لدى األطفال.(1887)محّمد أيوبشحيمي،-
 .فل وسبل الوالدين في معاملة ومواجهة مشكالتهالط   تنشئة.(2222)وصادق،يسرية،الشربيني،زكريا-

                                                                                  .دار الفكر العربي،القاهرة
   . األردن،عّمان،دار المسيرة،1ط.الت ربية الجتماعي ة والد يني ة في رياض األطفال.(2227)السّيدشريف،-
 .اتهم في المرحلة الث انويةأساليب المعاملة الوالدي ة وعالقتها بات خاذ األبناء لقرار .(2228)إنعامشعيبي،-

                                                        .الّسعودّية،مكة المكّرمةرسالة ماجستير،جامعة أّم القرى،
        .دمشقلهيئة العاّمة الّسورّية للكتاب،منشورات ا.موسوعة الت ربية األسري ة.(2212)الّشماس،عيسى-
ترجمة نزيه .مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها.(2220)هواردشيفر،شارلز وميلمان،-

                                        .األردن،عّمان،دار الفكر للّنشر والّتوزيع،1طحمدي ونسيمة داود،
 . بغدادالعلمّي،الّتعليم العالي والبحث مطابع وزارة ،الش خصي ة بين الت نظير والقياس.(1800)قاسمصالح،-
دار .الّطبعة األولى.أساسيات الت نشئة الجتماعي ة للط فولة.(1884)صوالحة،محمد،وحوامدة، مصطفى-

                                                                        .األردن.إربدالكندي للّنشر والّتوزيع،
،رسالة الت وافق الن فسي  للمسنين في محافظات غز ةسمات الش خصي ة وعالقتها ب(.2212)صفاصيام،-

                                                        .  فلسطين،غّزةماجستيرغير منشورة،جامعة األزهر،
، ة  وتربويّ  ة  سلسلة بحوث نفسيّ .ةخصي  ة وبعض جوانب الش  أساليب المعاملة الوالدي  .(1808)ميسرةطاهر،-
 .ةعوديّ السّ ياض،الرّ ،الهدىدار 
 ة للبحوثالمجلة العربي  .نشئة كما يدركها األبناءة في التّ جاهات الوالديّ مقياس االتّ .(1803)دمحمّ ان،حالطّ -
                                                                                  .العدد األوللث،المجلد الثاّ ،ةربوي  الت  
 سمات الش خصي ة وعالقتها ببعض األساليب المعرفي ة لدى الط الب المتفوقين.(1887)جميلالّطهراوي،-

رسالة ماجستيرغير منشورة،كّلية الّتربية،الجامعة .والمتأخرين أكاديمي اا في الجامعة اإلسالمي ة بغز ة
                                                                                طينفلس،غّزةاإلسالمّية،

 ،القاهرة،مركز الكتاب للّنشر،1طالجزء األول،.مقاييس الش خصي ة للش باب والر اشدين.(2221)أحمدعبادة،-
                                                                                               .مصر

 اّتجاهات األبناء نحو أساليب المعاملة الوالدّية وعالقتها باالكتئاب لدى عّينة  من.(2225)سوسنعباس،-
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                                .مصر:،القاهرةمجلة الد راسات الن فسي ة،2العدد،15المجلد،المراهقين الكويتيين
                               .الكويت،جامعة الكويت،1ط،قياس الش خصي ة.(1886)أحمدعبد الخالق،-
                  .القاهرةباء للّطباعة والّنشر والّتوزيع،دار ق.نظريات الش خصي ة.(1880)السّيدعبد الّرحمن،-
 مجلة العلوم.العالقة بين الّرعاية الوالدّية كما يدركها األبناء وتوافقهم وقيمهم.(1882)يوسفعبد الفتّاح،-

                                                                 .العدد الثّالثعشرون،المجلد ال،الجتماعي ة
 تطبيقاتها اإلكلينيكي ة والت ربوية الش خصي ة–نظرياتها–استراتيجياتها"الش خصي ة .(2222)محّمدعبداهلل،-

                                                             .سورية،دمشق،دارالمكتبي،"والعالج الن فسي  
            .دار الثّقافة للّنشر والّتوزيع،عّمان.علم نفس الش خصي ة(.2211)العبيدي،محّمد-
 تأثير أنماط المعاملة الوالدّية في الّصحة الّنفسّية لطالب.(2226)مروان،ودويري،مصطفىعشوي،-

المجلد الّسابع، ،مجلة الط فولة العربي ة.الّسعودّية وطالبات الثّانوية في المنطقة الّشرقّية من المملكة العربّية
                                                                                             .27العدد

رسالة .ي  فوق الحس   اإلدراكجاهات الوالدين نحو أبنائهم من ذوي قدرات ات  .(1885)أسعدار،العطّ -
                                                           .ةالجامعة المستنصريّ ،اآلدابكّلية ماجستير،

     . مصر،القاهرة،دارالقاهرة للكتاب،1ط.علم الن فس والت كيف الن فسي  والجتماعي  .(2221)عطية،نوال-
باعة والّنشر الفكر للطّ  دارالّطبعة األولى،.تنشئة األطفال وثقافة الت نشئة.(1887)عبد الواحدعلواني،-

                                                                                .سورية،دمشقوالّتوزيع،
مطابع الّسياسة، ،ترجمة سعد زهران،"نمتلك أو نكون"الجوهر والمظهر اإلنسان بين .(1808)فروم، أريك-

                                                                                              .الكويت
 صفحة الكترونّيةأساليب المعاملة الوالدي ة وعالقتها بالضطرابات الس لوكي ة، (. 2227.)قزيط، خالد -

 (omC. www.elssafa.(                                                                                               
 أنماط التّنشئة األسرّية وعالقتها ببعض سمات الّشخصّية لدى طالبات جامعة.(2226)محّمد أمينالقضاة،-

                                               .3عدد،2مجلد ،المجل ة األردني ة في العلوم الت ربوي ة.مؤتة
دار الّشروق للّنشر والّتوزيع، ،الّطبعة األولى،نمو الط فل ورعايته.(1887)عالية،والّرفاعي،نايفةقطامي،-

                                                                                         .األردن،عّمان
 . مصر،القاهرةالّطبعة الثّالثة،مكتبة األنجلو المصرّية،.الط فل تنشئته وحاجاته.(1803)هدىقناوي،-

http://www.elssafa/


 ومناقشة الفرضياتتحليل النتائج                                                           الخامسالفصل 

888 
 

،دار الفكر للّنشر 1طات الّتواصل بين البيت والمدرسة،مهار .(2225)رمضان،وبدوي،قنديل، محّمد متولي-
                                                                                     األردن،عّمانوالّتوزيع،

ات لدى ة وعالقتها بمخاوف الذ  نشئة الجتماعي  ة في الت  جاهات الوالدي  الت  .(2222)اني،فاطمةالكتّ -
                                        .األردنان،عمّ ،وزيعشر والتّ روق للنّ دار الشّ الّطبعة األولى، .األطفال

 المجل ة العربي ة للعلوم.تقدير الّذات في عالقته بالتّنشئة الوالدّية واألمن الّنفسيّ .(1999)لّدينعالء اكفافي،-
                                                                                   .جامعة الكويت،اإلنساني ة

وضة الرتقاء النفعالي  .(2220)،مايسة،محمد،سهيركفافي،عالء الدين،النّيال- . والجتماعي  لطفل الر 
                                                  .األردن،عّمانالّطبعة األولى،دار الفكر للّنشر والّتوزيع،

الش خصي  والجتماعي  والت حصيل  الحاجات الن فسي ة وعالقتها بالت وافق.(2212)أحمدالكنج،-
                                            . دمشقماجستير،كّلية الّتربية،جامعة دمشق، رسالة.الد راسي  

ان الكنع،دار 1طنزارعيون الّسود،:ترجمةسيكولوجي ة الحب  والعالقات األسري ة،.(2222)سيرغيكوفالوف،-
                                                               .سورية،دمشقللّدراسات والّنشر والّتوزيع،

دار صفاء للّنشر والّتوزيع، ،الّطبعة األولى،أنماطها وقياسها–اضطرابات الش خصي ة.(2220)سوسنمجيد،-
                                                                                               .عمان

الدّية القاسية والمناخ المدرسّي بالّسلوكّيات الجانحة لدى عالقة المعاملة الو .(2225)ناصرلمحارب،ا-
المجلد ،مجلة دراسات العلوم الت ربوي ة.طالب المدارس المتوّسطة والثّانوية في المملكة العربّية الّسعودّية

                                 .                                                         2، العدد32
الثّقافة العلمّية، الّطبعة األولى،دار .الت نشئة الجتماعي ة وسمات الش خصي ة.(2222)نعيمةمحّمد،-

                                                                                     .مصر،اإلسكندرّية
       . سورية،دمشق،منشورات جامعة دمشق،الجزء األول–الن فسي  القياس .(2226)امطانيوسمخائيل،-
                                 .مصر،القاهرة،دارالعلم والثّقافة،أبناؤنا وصحتهم الن فسي ة.(2221)وفيقمختار،-
 ،عّمان،منشورات جامعة اإلسراء،تحليل الس لوك الت نظيمي  .(1885)إبراهيمالمدهون،موسى،والجزراوي،-

                                                                                                    .األردن
 قياس الس لوك السايكوباثي لدى نزلء مدرسة الش باب البالغين وعالقته بأساليب.(1884)ليلىالمرسومي،-

                                        .بغدادلمستنصرّية،رسالة ماجستيرغير منشورة،الجامعة ا.المعاملة الوالدي ة
 دمشق منشورات جامعة.دور الت نشئة الجتماعي ة في تكوين الس لوك الد يمقراطي.(1888)مصطفى،طالل-
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                                                                     .الّطبعة األولىقسم علم االجتماع،
الّنشر والّتوزيع، دار الفكر للّطباعة و الّطبعة األولى،.علم الن فس الجتماعي  .(2222)خليلالمعايطة،-

األردن                                                                                                                    ،عّمان
                                                                             Php ? language = Arabic  .com www.almany    .           معجم المعاني الجامع -

 .دار المسيرة،األردنان،عمّ ،5ط،فسربية وعلم الن  مناهج البحث في الت  .(2227)دسامي محمّ ملحم،-
، 1ط،اإلسالمي ياألسس الن فسي ة والجتماعي ة والهد–علم نفس الط فولة.(1880)المجيدعبد منصور،-

                                                                                     .مصر،القاهرةدارالفكرالعربي،
قتها بتحمل المسؤولي ة الجتماعي ة المعاملة الوالدي ة كما يدركها األبناء وعال(. 2226.)منصور، محّمد -

جامعة عين : رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الّدراسات للّطفولة. طالب وطالبات المرحلة الث انوية لدى
                                                                                               .شمس

زين لبة المتمي  ة للط  ة بأساليب المعاملة الوالدي  عالقة الحاجات اإلرشادي  .(1880)عدنانالمهداوي،-
                                                                               .جامعة بغدادربية،كّلية التّ رسالة دكتوراه،.وأقرانهم

 .يل الد راسي  في مرحلة الت عليم البتدائيمعاملة الوالدين للط فل وعالقتها بالت حص.(1880)نجوى،نادر-
                                                  .دمشق،كّلية الّتربيةرسالة ماجستيرغيرمنشورة،جامعة دمشق،

 أثر أساليب المعاملة الوالدّية على بعض األساليب المعرفّية لدى عّينة  من.(1887)اهللالّنفيعي،عابدعبد-
                                                   .16العدد،مجلة الجامعة للبحوث.وطالبات جامعة أّم القرىطالب 

 نشئة كما تدركها طالبات مرحلتية للت  جاهات الوالدي  بالت   كاء الوجداني  عالقة الذ  .(2228)سوسننورالهي،-
ربية للبنات بمكة كّلية التّ رسالة دكتوراه غيرمنشورة،.مةانوي والجامعي بمدينة مكة المكر  عليم الث  الت  

                                                                            .ةعوديّ السّ  العربّيةالمملكة ّ القرى، جامعة أمّ مة،المكرّ 
                    .مصر،األزاريطة،دار المعرفة للّنشر والّتوزيع،الت نشئة الجتماعي ة(.2222)مايسةالّنيال،-
            .األردن،عّمانوزيع،دار صفاء للّنشر والتّ .الت نشئة الجتماعي ة للط فل.(2223)الهمشري،عمر-
العالقة بين أنماط التّنشئة األسرّية ،(2220)أحمدالزعبي أحمد محمد،الجديفات،نور ،هيالت،مصطفى-

مجلة ات حاد الجامعات العربي ة للت ربية وعلم .لّصف الّسادس األساسيا واالضطرابات االنفعالّية لدى طلبة
                                                                        .العدد األول،المجلد الّسادس،الن فس

                              .مصر،القاهرةدار الّنهضة العربّية،الث قافة والش خصي ة،.(1801)عاطفوصفي،-
، مجلة المعرفة.ربويةة للعنف السيكولوجي في الحياة التّ دميريّ اقة التّ الطّ .(2220)على سعدوطفة،-

http://www.almany/
http://www.almany/
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                                                                                                                  .534العدد
 .المعاصر الّسمات الّديمقراطّية للتّنشئة االجتماعّية في المجتمع الكويتيّ .(2221)عليوشهاب،وطفة،علي -

 1العدد،17المجلدوم الت ربوية،مجلة جامعة دمشق للعل
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 مالحق الّدراسة
 أسماء الّسادة المحّكمين.:(1)ملحق
 مقياس الّشخصّية االستغاللّية.:(2)ملحق
 المعاملة الوالدّية كما يدركها األبناء.مقياس أساليب :(3)ملحق

 العملّيات اإلحصائّية.
 ملخص البحث باللغة األجنبّية.
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 (1)ملحق
 
 
 أمساء الس

 
 مني ادة احملك

 الوظيفة قيقوالد   االختصاص العام   مالُمحك   م

 الّنفساألستاذ في قسم علم  ربويّ التّ  الّنفسعلم  أمينة رزق.أ.د 1

 جامعة دمشق(-ربيةالتّ  كّلية)

 الّنفسيّ اإلرشاد في قسم  األستاذ الّنفسيّ اإلرشاد  عبيأحمد الزّ د.أ. 2
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                                                                                                                   (2)ملحق
 االستغاللي ة الش خصي ةمقياس 

     البة:عزيزتي الط   -البعزيزي الط  

       ة:ة طيب  تحي  

 ربويّ التّ  الّنفستقوم بها الباحثة للحصول على درجة الماجستير في علم  ة  علميّ  دراسة   إجراءبهدف 
 االسننتغاللّية الّشخصننّيةم الباحثننة أداة لقينناس تقدّ  راسننةبننات الدّ مننن مت لّ  وكجزء  دمشننق  مننن جامعننة

ة صننننيّ ختتعلنننق بالجواننننب المختلفنننة للشّ  منننن البياننننات صننننيغت فننني فقنننرات   ن مجموعنننة  تننني تت نننمّ الّ 
 و فقننرة   ب مننن  و ننم عالمننة)م( أمننام كننلّ ويت لّننال تن بننق علي . تي قنند تن بننق أووالّ  االسننتغاللّية
 امنهن الغرض الرئيسنيّ و  االسنمب ذكر ت لّني ال المقيناس.البديل الذي يعكنس رأين  الحقيقنيّ  الّرقمتحت 
 إجابات  وال توجد هنا   خذها كونها صادقة  سنأقيمتها و مهما تكن األجوبة فلها و  البحث العلميّ هو 

     الية:كما ويرجى بيان المعلومات الت  .أخرى خا ئة  و  صحيحة  

                                        :الكلّية-                                                    الجنس:-  

 ة:راسيّ نة الدّ السّ - 

 شاكرين تعاونكم

 إطالقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   الفقرة الر قم

ا لو كانت لدى اآلخرين من أشياء أكثر ممّ  يعجبني ما 1
 عندي

     

      لدى زمالئي أنسبها لنفسي )لي( عندما تعجبني فكرة   2
تي تعود تي تعجبني والّ أحاول الحصول على األشياء الّ  3

 لزميلي
     

فنا به ذي كلّ زمالئي بكتابة البحث الّ  إلقناعأسعى  4
 لوحدهم وو م اسمي معهم 
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      عم عن اآلخرينفرد يحب زوال النّ  كلّ  أرى أنّ  5
      يع يني ما أريده من ال بالبخل كلّ  أتهمّ  6
مفيدة له عند اآلخرين فعليه أن  اتإمكانيّ وجد الفرد  إذا 7

 يستثمرها لنفسه
     

      انتزعت شيئا من اآلخرين إذاأشعر باالرتياح  8
      ا أملكهيملكه اآلخرين أف ل ممّ  ما أرى أنّ  9

ذا احتجت لشيء أن أحصل عليه من حقي إ أعتقد أنّ  11
 من أصدقائي

     

      ذ لي  لباتي فق  االحترام يكون لمن ينفّ  أرى أنّ  11
من حقي استخدام تبريرات للحصول على ما  أرى أنّ  12

 أحبه من أصدقائي
     

احة عندما أتمكن من تحوير فكرة قالها زميلي أشعر بالرّ  13
 لنفسي 

     

      نجازهإن علينا أسي ر على أصدقائي لتنفيذ نشا  معيّ  14
      ه رفض تلبيتيلي أن أظهر عيوب صديقي ألنّ  يحقّ  15
 نه قد يحصلو وناس أو يتمنالنّ ونه معظم ما يريد أرى أنّ  16

 عليه من اآلخرين
     

أقيم عالقتي مم اآلخرين على أساس مدى االنتفاع  17
 منهم

     

ة عندما أريد الحصول على شيء لى القوّ جوء إأف ل اللّ  18
 موجود عند اآلخر وفشلت األساليب األخرى في ذل  

     

ال من حق صاحب العمل أن يكلف العمّ  أعتقد أنّ  19
 منهم  بأكثر مما هو م لوب  

     

نسان لكي يعيش أن يأخذ أكثر اإل ه من حقّ أؤمن أنّ  21
 ا يع ي ممّ 
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أشعر باالرتياح عندما يدفم أصدقائي لمصلحتي حساب  21
 ي الم عم عنّ 

     

يحق لي أن أمل  ماهو موجود لدى اآلخرين عندما  22
 محروما منها.أكون 

     

أعتقد أّن من حقي الّتشهير باآلخرين عندما ال آخذ  23
 ماأريده منهم.

     

      أرى أّن األشخاص مهّمين عندي إذا استخدمتهم 24
      أهتّم بأموري الخاّصة دون مراعاة اآلخرين 25
أرى أّنه من حّقي أن أمنم اآلخرين من االستفادة من  26

 أشياء أملكها
     

      أشعر بالغيظ أحيانا من نجاح اآلخرين 27
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                                                                                                                (3)ملحق
 ة كما يدركها األبناء.المعاملة الوالدي  مقياس أساليب 

      البة:عزيزتي الط   -البعزيزي الط  

        :تعليمات  

ت األبنننناء لتصننرفات الوالننندين دراكنناإتننني تصننف يعننرض علينن  فيمنننا يلنني مجموعننة منننن العبننارات الّ 
ر تني تعّبن في الخاننة الّ وتحديد درجنة ان باقهنا علين  دا  والم لوب من  قراءة تل  العبارات جيّ .معهم

 ىيرجننن.ننننادرا  -قلنننيال  –أحياننننا  –كثينننرا  –دائمنننا  :وهي تننني أمامننن ابنننات الخمنننس الّ اإلج عنننن ذلننن  مسنننتخدما  
فقنن  عننندما تعبننر  جابننة تعتبننر صننحيحة  اإل وأخرى خا ئة   جابننات صننحيحة  اإلتوجنند  ه الاالنتبنناه أّننن

الم لوبنة فني  الّشخصنّيةذي تحمله العبارة.يرجى تدوين البياننات عن حقيقة شعور  تجاه المعنى الّ 
  د.مكانها المحدّ 

 .ألغراض البحث العلميّ  إالّ ة وال تستخدم كافة البيانات سريّ -

   :من فضلك أكمل البيانات اآلتية

 :الكلّية -               الجنس:                             -

 ة:راسيّ نة الدّ السّ -       

 وشكرا على تعاونكم  

 أي في معاملة األمالر   أي في معاملة األبالر   العبارة الر قم

 نادر قليال   أحيانا   كثيرا   دائما   نادر قليال   أحيانا   كثيرا   دائما    

على  إجباري يرى والداَي أنّ  1
ه االلتزام بما يعتقدان أنّ 
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 صحيح من مصلحتي
َي أن أدافم عن ادني والدعوّ  2

 حقوقي
          

تي يأخذ والداَي بآرائي الّ  3
 أبديها في كثير من األمور

          

والداَي عيوبي أمام يظهر  4
 اآلخرين

          

أحيانا  معاملة والدَي قاسية   5
 أحيانا أخرى ومتسامحة  

          

األمور  يناقش والداَي معيّ  6
ة من قيّ  ة بكلّ العائليّ 
 ة وعقالنيّ 

          

ي أن أفعل يتوقم والداَي منّ  7
 إبداءه فورا دون انيريد ما
 تساؤل حول ذل  أيّ 

          

يتدخل والداَي عندما اختلف  8
 مم اآلخرين

          

يبدي والداَي اهتمامهما  9
في  جديدا   عندما أعمل شيئا  

 البيت أو في المدرسة

          

           ي فاشليقول والداَي أنّ  11
يتفق والداَي على  ريقة  11

 تربيتهما لي 
          

           إشباعيشجعني والداَي على  12
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 حاجاتي
 قرار   يناقشني والداَي بأيّ  13

 نه بحقياخذيتّ 
          

يتدخل والداَي فيما أقوم به  14
 من أعمال 

          

يمنعني والداَي من الحصول  15
أريده بحجج  على ما
 مختلفة

          

يرفض والداَي الحديث أو  16
 الجلوس معي لفترة  ويلة 

           

بعض  والديّ يقبل من  17
صرفات في حين ال التّ 

 تقبلها والدتي أو العكس

          

فاقي عدم اتّ  يّ ايتفهم والد 18
ي نمعهما عندما يزودان

 وجيهاتبالتّ 

          

 إذايغ ب والداَي مني  19
 قراراتهماحاولت معار ة 

          

يخاف والداَي على صحتي  21
 دون مبرر

          

والداَي عندما يوجهني  21
 ئأخ 

          

أفكاري  يعتقد والداَي أنّ  22
 سخيفة
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يقبل مني والداَي بعض  23
 ة  معينّ  صرفات في أوقات  التّ 

 وال يقبالنها مني في أوقات  
 أخرى

          

يرفض والداَي مناقشتي  24
خذانها تي يتّ بالقرارات الّ 
 بحقي

          

ذا لم تتوافق يعاقبني والداَي إ 25
 تصرفاتي مم توقعاتهم

          

أختار أصدقائي بنفسي دون  26
 تدخل من والديَ 

          

يتجنب والداَي مناقشة  27
تي تثير مشكالتي الّ 
 متاعبهما

          

وجودي  يقول والدَي أنّ  28
 مشكلة كبيرة

          

ة بعدم األسريّ سم حياتي تتّ  29
سلوب اتفاق والدَي على أ

 تربيتي

          

والع ف  أشعر بالحبّ  31
 يبعالقتي مم والدَ 

          

باع تّ ايحرص والداَي على  31
 نظام صارم في المنزل 

          

          أقوم بواجباتي دون تدخل  32
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 من والديَ 
لى مشكالتي ينظر والداَي إ 33

ها  ريقة لجذب على أنّ 
 االنتباه

          

يساعدني والداَي عندما  34
 أحتاجهما

          

مخالفة  يرفض والدي 35
خذها والدتي تي تتّ القرارات الّ 

صرفات أو بعض التّ  إزاء
 العكس

          

36 

 

 

ي لب مني والداَي أن أكون 
 ا أنا عليهأف ل ممّ 

          

           رائيآيتقبل والداَي  37
أشعر أن والدَي يبالغان  38

بالخوف علَي أكثر من 
 الزمالّ 

          

يتركني والداَي بمفردي  39
 عندما أواجه مشكلة

          

 عمل   يشتكي والداَي من كلّ  41
 أعمله

          

أست يم أن أر ي والداَي  41
 واحد بوقت  

          

يظهر والداَي حبهما لي  42
 بالكالم والفعل
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يتعمد والداَي أن يقيما  43
حاجزا بينهما وبيني حتى 

 بتهمايهيحتفظا ب

          

على  إجبارييحاول والداَي  44
 األكل أكثر من  اقتي 

          

اهتمام والدَي بي ليس  45
 بالمستوى الم لوب

          

ي محبوب من قبل أشعر بأنّ  46
 والديَ 

          

           ي دائما ييحترم والداَي رأ 47
سلوب يستخدم والداَي أ 48

 الحوار في توجيهي)تربيتي(
          

يشجعني والداَي على  49
خول في أنش ة تقوم الدّ 

 على المنافسة

          

أشعر أن حرص والدَي  51
 علي ليس كما يجب

          

ي لب مني والداَي أن  51
عن  بعيد   أعيش في مكان  

 المنزل

          

أخفي عن والدَي المشكالت  52
تي أتعرض لها خوفا من الّ 

 العقوبة

          

          ني والداَي على  ب  يحثّ  53
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 مشاعري كلما أمكن
تي يح ر والداَي األشياء الّ  54

 أ لبها بسرعة
          

 يعاملني والداَي كصديق   55
 حميم

          

على  يعاقبني والداَي بقسوة   56
 األخ اء البسي ة 

          

ني والداَي على ي مّ  57
 صدريهما دائما

          

ه يجب يشعرني والداَي  بأنّ  58
ا أن أكون أكثر التزاما ممّ 

 أنا عليه
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 710 15.30433 71.7423 استغاللّية

 710 5.39389 44.6831 تسلط

 710 4.60972 40.6662 ديمقراطّية

 710 12.48042 36.0803 رفض

 710 10.08856 32.7493 إهمال

 710 9.96881 32.4000 حماية

 710 2.92584 25.9113 عدم اّتساق

 710 26.81761 212.4901 درجة كلّية

 

Correlations 

 درجة كلّية عدم اّتساق حماية إهمال رفض ديمقراطّيةة تسلط استغاللّية 

 استغاللّية

Pearson 

Correlation 
1 .646

**
 -.315

**
 .581

**
 .531

**
 -.196

**
 -.002 .473

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .952 .000 

N 710 710 710 710 710 710 710 710 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 710 15.30433 71.7423 استغاللّية

 710 5.44053 41.0535 تسلط

 710 5.32898 41.1831 ديمقراطّيةة

 710 12.00459 34.6268 رفض

 710 9.59790 33.2127 إهمال

 710 1.98370 37.8085 حماية
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 710 2.88292 25.9056 عدم اّتساق

 710 23.65632 213.7901 درجة كلّية

 

 

Correlations 

 درجة كلّية عدم اّتساق حماية إهمال رفض ديمقراطّية تسلط استغاللّية 

 استغاللّية

Pearson 

Correlation 
1 .427

**
 -.480

**
 .710

**
 .737

**
 -.403

**
 -.007 .615

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .850 .000 

N 710 710 710 710 710 710 710 710 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Group Statistics 

 gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 استغاللّية

male 389 73.0566 14.84809 .75283 

famele 321 70.1495 15.71592 .87718 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the  

Lower Upper 

 استغاللّية

Equal variances 

assumed 
.834 .361 2.529 708 .012 2.90702 1.14966 .64987 5.1641 

Equal variances 

not assumed 

  
2.515 666.701 .012 2.90702 1.15594 .63731 5.1767 

 
 

Group Statistics 

 dahss N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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 استغاللّية

aktessad 514 71.2704 15.81591 .69761 

derbee 196 72.9796 13.83528 .98823 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality  

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval  

Lower Upper 

 استغاللّية

Equal variances 

assumed 
7.055 .008 -1.331 708 .184 -1.70916 1.28410 -4.23026 .81193 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.413 

400.0

09 
.158 -1.70916 1.20966 -4.08724 .66891 

 

 

Group Statistics 

 VAR00043 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 استغاللّية

 95392. 14.21313 64.0225 782 أولى

 65567. 14.48433 75.2541 374 رابعة

 

 

Independent Samples Test 

 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval  

Lower Upper 

 استغاللّية

Equal variances 

assumed 
.511 .475 -9.634 708 .000 -11.2315 1.16577 -13.5203 -8.9428 

Equal variances 

not assumed 

  
-9.703 435.07 .000 -11.2315 1.15753 -13.5062 -8.9565 
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Group Statistics 

 gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 تسلط

male 389 44.8278 5.10949 .25906 

famele 321 44.5078 5.72282 .31942 

 ديمقراطّية

male 389 40.7609 4.62589 .23454 

famele 321 40.5514 4.59463 .25645 

 رفض

male 389 35.9949 12.45218 .63135 

famele 321 36.1838 12.53323 .69954 

 إهمال

male 389 33.5733 9.56787 .48511 

famele 321 31.7508 10.61515 .59248 

 حماية

male 389 33.1285 9.53258 .48332 

famele 321 31.5171 10.41996 .58159 

 عدم اّتساق

male 389 25.7789 2.85698 .14485 

famele 321 26.0717 3.00383 .16766 

 درجة كلّية )أب(

male 389 214.0643 24.76942 1.25586 

famele 321 210.5826 29.03242 1.62043 
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Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

 تسلط

 

Equal variances 

assumed 
5.158 .023 .786 708 .432 .31998 .40684 -.47878 1.11873 

Equal variances not 

assumed 

  

.778 648.150 .437 .31998 .41127 -.48760 1.12755 

 ديمقراطّية

Equal variances 

assumed 
.813 .368 .603 708 .547 .20952 .34775 -.47323 .89227 

Equal variances not 

assumed 

  

.603 684.336 .547 .20952 .34753 -.47282 .89187 

 رفض

Equal variances 

assumed 
.001 .974 -.201 708 .841 -.18894 .94173 -2.0378 1.65997 

Equal variances not 

assumed 

  

-.201 680.988 .841 -.18894 .94231 -2.0391 1.66125 

 إهمال

Equal variances 

assumed 

23.75

5 
.000 2.404 708 .016 1.82249 .75818 .33393 3.31104 

Equal variances not 

assumed 

  

2.380 651.416 .018 1.82249 .76574 .31886 3.32611 

 حماية

Equal variances 

assumed 
17.54 .000 2.149 708 .032 1.61140 .74979 .13932 3.08348 

Equal variances not 

assumed 

  

2.131 656.414 .033 1.61140 .75620 .12654 3.09627 

عدم 

 اّتساق

Equal variances 

assumed 
2.763 .097 -1.328 708 .185 -.29273 .22051 -.72565 .14019 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.321 668.732 .187 -.29273 .22157 -.72778 .14232 

درجة 

 )أب( كلّية

Equal variances 

assumed 
5.883 .016 1.724 708 .085 3.48171 2.01938 -.48298 7.44641 

Equal variances not 

assumed 

  

1.698 631.856 .090 3.48171 2.05012 -.54416 7.50758 
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Group Statistics 

 gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 تسلط

male 389 41.1542 5.50743 .27924 

famele 321 40.9315 5.36438 .29941 

 ديمقراطّية

male 389 41.0720 5.30269 .26886 

famele 321 41.3178 5.36586 .29949 

 رفض

male 389 35.0617 11.71708 .59408 

famele 321 34.0997 12.34185 .68885 

 إهمال

male 389 33.4293 9.51170 .48226 

famele 321 32.9502 9.70972 .54194 

 حماية

male 389 37.7172 1.99154 .10097 

famele 321 37.9190 1.97159 .11004 

 عدم اّتساق

male 389 25.7532 2.95774 .14996 

famele 321 26.0903 2.78297 .15533 

 درجة كلّية )أب(

male 389 214.1877 23.20956 1.17677 

famele 321 213.3084 24.21431 1.35151 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 تسلط
 

Equal variances 

assumed 
.897 .344 .543 708 .587 .22278 .41045 -.58307 1.02862 

Equal variances 

not assumed 

  
.544 688.913 .587 .22278 .40941 -.58107 1.02663 

 ديمقراطّية

Equal variances 

assumed 
.189 .664 -.611 708 .541 -.24578 .40201 -1.03505 .54350 

Equal variances 

not assumed 

  
-.611 679.584 .542 -.24578 .40247 -1.03601 .54445 

 رفض

Equal variances 

assumed 
4.456 .035 1.063 708 .288 .96201 .90513 -.81505 2.73906 

Equal variances 

not assumed 

  
1.058 668.180 .291 .96201 .90964 -.82410 2.74811 

 إهمال

Equal variances 

assumed 
1.213 .271 .662 708 .508 .47915 .72402 -.94233 1.90063 

Equal variances 

not assumed 

  
.660 677.223 .509 .47915 .72545 -.94525 1.90356 

 حماية

Equal variances 

assumed 
.040 .841 -1.350 708 .178 -.20178 .14949 -.49529 .09173 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.351 685.135 .177 -.20178 .14935 -.49502 .09146 

 اّتساقعدم 

Equal variances 

assumed 
1.605 .206 -1.552 708 .121 -.33713 .21717 -.76351 .08925 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.561 695.910 .119 -.33713 .21591 -.76104 .08678 

 كلّيةدرجة 

 (أمّ )

Equal variances 

assumed 
1.111 .292 .493 708 .622 .87925 1.78477 -2.62482 4.38332 

Equal variances 

not assumed 

  
.491 671.036 .624 .87925 1.79203 -2.63941 4.39791 
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Group Statistics 

 dahss N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

tassalt 
aktessad 514 41.0175 5.55863 .24518 

derbee 196 41.1480 5.13046 .36646 

demmekretek 
aktessad 514 41.1012 5.41868 .23901 

derbee 196 41.3980 5.09346 .36382 

raffed 
aktessad 514 34.3638 12.32637 .54369 

derbee 196 35.3163 11.11718 .79408 

aahmal 
aktessad 514 32.8074 9.87761 .43568 

derbee 196 34.2755 8.75745 .62553 

hhmmaea 
aktessad 514 37.8074 1.95262 .08613 

derbee 196 37.8112 2.06809 .14772 

aatesaak 
aktessad 514 26.0039 2.91062 .12838 

derbee 196 25.6480 2.79992 .19999 

sallam 
aktessad 514 213.1012 24.17241 1.06620 

derbee 196 215.5969 22.20408 1.58601 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality  

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tassalt 

Equal variances 

assumed 
.578 .447 -.285 708 .775 -.13045 .45703 -1.0277 .76684 

Equal variances not 

assumed 

  
-.296 379.725 .767 -.13045 .44092 -.9973 .73649 

demmekretek 

Equal variances 

assumed 
.063 .802 -.663 708 .507 -.29679 .44754 -1.175 .58188 

Equal variances not 

assumed 

  
-.682 373.210 .496 -.29679 .43530 -1.1525 .55916 

Raffed 

Equal variances 

assumed 
13.2 .000 -.945 708 .345 -.95251 1.0078 -2.9312 1.0262 

Equal variances not 

assumed 

  
-.990 388.248 .323 -.95251 .96238 -2.8444 .93961 

aahmal 

Equal variances 

assumed 
16.4 .000 -1.82 708 .068 -1.4681 .80442 -3.0474 .11122 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.92 394.769 .055 -1.4682 .76231 -2.9668 .03057 

hhmmaea 

Equal variances 

assumed 
.351 .554 -.023 708 .982 -.00383 .16665 -.33102 .32335 

Equal variances not 

assumed 

  
-.022 335.375 .982 -.00383 .17099 -.34019 .33253 

aatesaak 

Equal variances 

assumed 
1.42 .233 1.472 708 .141 .35593 .24182 -.11884 .83071 

Equal variances not 

assumed 

  
1.498 365.245 .135 .35593 .23765 -.1114 .82327 

Sallam 

Equal variances 

assumed 
8.88 .003 -1.25 708 .209 -2.4957 1.9851 -6.3932 1.4016 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.30 381.463 .192 -2.4957 1.9117 -6.2533 1.2617 
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Group Statistics 

 dahss N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

taslt 
aktessad 514 44.3852 5.53136 .24398 

derbee 196 45.4643 4.94418 .35316 

demekratek 
aktessad 514 40.5934 4.61078 .20337 

derbee 196 40.8571 4.61325 .32952 

rafd 
aktessad 514 35.2198 12.78326 .56385 

derbee 196 38.3367 11.37378 .81241 

ahmal 
aktessad 514 32.5058 10.25014 .45211 

derbee 196 33.3878 9.64831 .68917 

hmaea 
aktessad 514 31.8132 10.26473 .45276 

derbee 196 33.9388 8.99152 .64225 

atesak 
aktessad 514 25.8658 2.92856 .12917 

derbee 196 26.0306 2.92278 .20877 

sallab 
aktessad 514 210.4344 77.4333 1.23880 

derbee 196 713.3714 22.3174 1.59295 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

taslt 

Equal variances 

assumed 
2.969 .085 -2.39 708 .017 -1.07907 .45132 -1.96515 -.19299 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.51 391.6 .012 -1.07907 .42924 -1.92297 -.23518 

demekr

atek 

Equal variances 

assumed 
.008 .930 -.681 708 .496 -.26376 .38713 -1.02382 .49630 

Equal variances 

not assumed 

  
-.681 352.4 .496 -.26376 .38722 -1.02532 .49780 

rafd 

Equal variances 

assumed 
30.208 .000 -2.99 708 .003 -3.11689 1.04190 -5.16248 -1.07130 

Equal variances 

not assumed 

  
-3.15 393.4 .002 -3.11689 .98891 -5.06109 -1.17269 

ahmal 

Equal variances 

assumed 
5.658 .018 -1.04 708 .298 -.88192 .84688 -2.54462 .78078 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.07 372.7 .285 -.88192 .82423 -2.50264 .73881 

hmaea 

Equal variances 

assumed 
25.596 .000 -2.55 708 .011 -2.12555 .83365 -3.76227 -.48882 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.70 399.4 .007 -2.12555 .78580 -3.67036 -.58073 

atesak 

Equal variances 

assumed 
.079 .779 -.671 708 .503 -.16485 .24572 -.64728 .31757 

Equal variances 

not assumed 

  
-.671 353.2 .502 -.16485 .24550 -.64768 .31797 

sallab 

Equal variances 

assumed 
17.416 .000 -1.34 708 .713 -7.63204 2.23459 

-

12.01925 
-3.24483 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.34 440.8 .713 -7.63204 2.01795 

-

11.59803 
-3.66604 
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Group Statistics 

 VAR00043 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

taslt 
 32888. 4.90026 34.0315 782 أولى

 23433. 5.34656 34.1731 374 رابعة

demekratek 
 30503. 4.54483 33.4459 782 أولى

 20823. 4.59994 40.3115 374 رابعة

rafd 
 92092. 13.72136 43.0135 782 أولى

 53272. 14.76828 43.7705 374 رابعة

ahmal 
 70718. 10.53670 47.4144 782 أولى

 44494. 9.41913 41.1766 374 رابعة

hmaea 
 58061. 8.65089 41.6396 782 أولى

 46911. 10.36293 31.3811 374 رابعة

atesak 
 19471. 2.90116 25.8514 782 أولى

 13307. 2.93955 25.9385 374 رابعة

sallab 
 2.19831 17.75406 711.3964 782 أولى

 1.06532 14.53358 717.8975 374 رابعة

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

taslt 

Equal variances 

assumed 
.814 .367 -.35 708 .471 -3.85781 .41222 -4.66712 -3.04850 

Equal variances 

not assumed 

  

-.55 449.7 .471 -3.85781 .40383 -4.65143 -3.06419 

demekr

atek 

Equal variances 

assumed 
.024 .876 1.058 708 .317 1.13447 .37100 .40608 1.86286 

Equal variances 

not assumed 

  

1.072 432.3 .317 1.13447 .36933 .40857 1.86037 

rafd 
Equal variances 

assumed 
40.873 .000 

-

1.994 
708 .344 -3.00698 1.00473 -4.97958 -1.03438 
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Equal variances 

not assumed 

  
-

1.994 
374.6 .344 -3.00698 1.06390 -5.09894 -.91501 

ahmal 

Equal variances 

assumed 
13.150 .000 -1.38 708 .317 -1.94214 .81403 -3.54034 -.34394 

Equal variances 

not assumed 

  

-1.32 402.1 .317 -1.94214 .83551 -3.58465 -.29963 

hmaea 

Equal variances 

assumed 
54.401 .000 .082 708 .317 3.25849 .79825 1.69126 4.82572 

Equal variances 

not assumed 

  

.381 505.8 .314 3.25849 .74644 1.79199 4.72499 

atesak 

Equal variances 

assumed 
.159 .690 -.368 708 .713 -.08717 .23701 -.55249 .37814 

Equal variances 

not assumed 

  

-.370 432.7 .712 -.08717 .23584 -.55071 .37636 

sallab 

Equal variances 

assumed 
53.070 .000 -1.13 708 .473 -4.50114 2.16595 -8.75360 -.24869 

Equal variances 

not assumed 

  

-1.84 328.7 .471 -4.50114 2.44284 -9.30671 .30442 

 

 

Group Statistics 

 VAR00043 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

tassalt 
 31110. 4.63529 33.7027 782 أولى

 25660. 5.66850 41.3680 374 رابعة

demmekretek 
 38100. 5.67679 31.0180 782 أولى

 22400. 4.94835 37.8984 374 رابعة

raffed 
 89277. 17.30195 31.1757 782 أولى

 49920. 11.02760 41.7767 374 رابعة

aahmal 
 74151. 9.04820 47.0270 782 أولى

 38408. 8.48470 41.9219 374 رابعة

hhmmaea 
 11611. 1.73000 42.1847 782 أولى

 09362. 2.06804 37.6373 374 رابعة

aatesaak 
 19155. 2.85407 25.9099 782 أولى

 13123. 2.89887 25.9037 374 رابعة

sallam 
 1.81923 27.10595 717.2880 782 أولى

 97005. 71.42915 714.3760 374 رابعة
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

tassalt 

Equal variances 

assumed 
9.130 .003 -.37 708 .391 -1.96533 .43452 -2.81842 -1.11224 

Equal variances 

not assumed 

  
-.37 515.6 .391 -1.96533 .40327 -2.75759 -1.17307 

demmek

retek 

Equal variances 

assumed 
9.263 .002 1.358 708 .177 2.66966 .41989 1.84528 3.49404 

Equal variances 

not assumed 

  
1.040 379.6 .177 2.66966 .44197 1.80064 3.53868 

raffed 

Equal variances 

assumed 
73.834 .000 -.82 708 .317 -5.02105 .95403 -6.89412 -3.14797 

Equal variances 

not assumed 

  
-.82 364.6 .317 -5.02105 1.02285 -7.03248 -3.00961 

aahmal 

Equal variances 

assumed 
111.810 .000 -1.37 708 .287 -4.63486 .75778 -6.12263 -3.14709 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.37 344.2 .287 -4.63486 .83508 -6.27735 -2.99236 

hhmmae

a 

Equal variances 

assumed 
3.120 .078 .91 708 .473 .54739 .15938 .23447 .86031 

Equal variances 

not assumed 

  
.91 504.8 .473 .54739 .14915 .25436 .84042 

aatesaa

k 

Equal variances 

assumed 
.000 .985 .027 708 .979 .00622 .23355 -.45231 .46476 

Equal variances 

not assumed 

  
.027 433.7 .979 .00622 .23219 -.45014 .46258 

sallam 

Equal variances 

assumed 
55.382 .000 -1.72 708 .413 -8.39797 1.89028 -12.1091 -4.68674 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.78 351.6 .413 -8.39797 2.06170 -12.4528 -4.34315 
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Abstract in English 

-Introduction:                                                                                                                         

the exploitative personality pattern considred as one of nonproductive pattren, 

which addressed by scientists in search and studies, psychologists stress the 

seriousness  of the spread of this type among members of the community.from 

sees there are many factors responsible for composition of this style, parental 

interaction style The most important one ,especially negative interaction style 

,as research and studies have pointed to the role of parental interaction in 

forming the personality of children and the formation of their affiliations and 

beliefs and their outlook on life and behavior.                                                       

-The problem of the study:The Problem of the study is limited in the 

following main questions:what's the relationship between the exploitative 

personality and parental interaction style among asample of students in 

economy and education faculties in Damascus university? Is this pattern 

common in the samples? And What are the parents interaction style in the 

sample?                                                                                                                  

-Significance of the study:                                                                                                       

1-This study addresses the style of exploitative personality, as it is one of the 

untapped subjects, which can enrich the psychological literature.                                                           

2-This study addresses various parental interaction style, since these style 

considered important and influencing in forming students’ personality.                                                   

3-This study focused on bachelor degree, which considered one of the most 

important stages in the student life.                                                                       

-Objectives of the study:                                                                                                            

1. Identify the extent of personal style exploitative when the study sample.                             

2. Identify the most common parental interaction style as perceived by the 

children of the study sample.                                                                                                                            

3. Identify the relationship between the personal and exploitative style parental 

interaction as perceived by the children in a sample of the faculties of education 

and economics at Damascus University students.                                                                                                

4. Revealed differences significance of the students in the study sample 

personal exploitative, and that may be due to the variables (sex-Specialization 

school-the school year).                                                                                                                                          

5. Detect significance differences among students study sample in parental 

interaction style, which may be due to the variables (sex-Specialization school - 

the school year).                                                                                                                                                    

-Study  questions:                                                                                                                       

-What is the prevalence of personal style exploitative among the study 

samples?                                                                                                                 

-What is the most common style of parental interaction(prevalent) as perceived 

by the children of the study sample? 
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-Hypotheses:                                                                                                                       

The First hypothesis:There is no correlation statistically significant differences 

between the scores of students study sample personal exploitative scale and the 

scores on the questionnaire parental  interaction  as perceived by children.                                                   

The second hypothesis:There are no statistically significant differences 

between the scores of students study sample personal exploitative scale 

depending on the variable sex.                                                                           

The third hypothesis:There are no statistically significant differences between 

the scores of students study sample personal exploitative scale depending on 

the variable area of study.                                                                                                                       

The Fourth hypothesis:There are no statistically significant differences 

between the scores of students study sample personal exploitative scale 

depending on the variables of the school year.                                                  

The fifth hypothesis:There are no statistically significant differences between 

the scores of students study sample to identify parental interaction as perceived 

by the children depending on the sex variable.                                                                                                                                      

The Sixth hypothesis:There are no statistically significant differences between 

the scores of students study sample to identify parental interaction  as perceived 

by the children depending on the variable area of ??study.                                                                                                            

The Seventh hypothesis:There are no statistically significant differences 

between the scores of students study sample to identify parental interaction  as 

perceived by the children depending on the variables of the school year.                                                                                                       

-Methodology:                                                                                                                            

Were followed descriptive analytical method.                                                                       

-Research theoretical framework:                                                                                          

1-The theoretical framework includes the literature of previous studies that 

have been done in Syria and other Arab countries and forging countries as well. 

The researcher presents the literature in two folds: firstly, studies that are 

relevant to exploitative personality.  Secondly, studies those are relevant to 

parental  interaction style.                                                                                     

2-Exploitative personality: here the researcher presents its concept, definition, 

characteristics, contents and the theories that involved it.                                                             

3-The parental interaction style : here the researcher presents its concept, 

definition, applied methods and the impact of those methods/approaches on 

forming the Exploitative personality.                                                                                                                                  

-Tools of the study:                                                                                                                 

1. Personal exploitative scale of preparing the researcher ,which is composed 

27 items.has been designed and judged and modified in the light of the notices 

of arbitrators from professors of education faculties in Syrian Arab 

Repablic,hav been confirmed sincerity and persistence .2. Identification of 

parental interaction  style of preparing the researcher, which is composed of 58 

items.has been designed and judged and modified in the light of the 
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observations of the arbitrators from professors of education faculties in Syrian 

Arab Repablic,hav been confirmed sincerity and persistence. The researcher 

used the statistical package SSPS,and these statistical tests have been 

used:Pearson correlation to check the accuracy of internal consistency of both 

standards,and Spearman-Brown correlation to calculate the stability with Split-

half method,and Cronbach correlation alpha to check the stability of both 

standards.And to check the study theories and answer its questions,arithmetic 

average and and standard deviation and Pearson correlation and T-test have 

been used.                                                                                                              

-The study population and appointed:                                                                                  

The study population consisted of all students enrolled in the faculties of 

education and economics at the University of Damascus (the first and fourth 

year) for the academic year (2013-2014), has pulled the study sample random 

stratified way, as the proportion of the withdrawal of the sample of the original 

society for the study of (10%) and thus reached The sample size (710) students, 

to distributors (196) male and female students from the College of Education, 

and (514) male and female students from the Faculty of Economics, to 

distributors (389) males, and (321) females, and to distributors (287) from first 

students of tongues, and (423) from fourth students of tongues.                                                                

– Research Results: The  study Found the following results:                                                  

•The extent of personal exploitative spread among students study sample was a 

proliferation of average.                                                                                                             

•The prevailing method (the most common and widespread) at the study sample 

is domineering style with the father and the style of extra protection in the 

mother.                                                                                                                   

•There is a statistically significant correlation between the scores of students 

study sample personal exploitative scale and the scores on the questionnaire 

parental interaction style as perceived by children.                                                                                                                

•There are significant differences between the mean scores of the study sample 

personal exploitative scale depending on the variable sex, in favor of males.                                         

•There are no statistically significant differences between the scores of the 

study sample personal exploitative scale depending on the variable area of 

study.                                                                                                                      

•There are significant differences between the mean scores of the study sample 

personal exploitative scale depending on the variant of the school year, in favor 

of the fourth year.                                                                                                                         

•There are no statistically significant differences between the scores of the 

study sample to identify parental interaction style Scale (mother) as perceived 

by the children depending on the sex variable, as the study showed no 

statistically significant differences between the mean scores of the study sample 

to identify parental interaction style scale as perceived by the children (father) 

depending on the sex variable except my style (neglect, and extra protection) in 
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favor of males.                                                                                                       

•There are no statistically significant differences between the scores of the 

study sample to identify parental interaction style scale as perceived by children 

(mother), depending on the variable area of study, and the study showed no 

statistically significant differences between the mean scores of the study sample 

to identify interaction style scale Parenting as perceived by children (father) 

depending on the variable course of study except style (bullying and rejection, 

and excess protection) for the benefit of students of the Faculty of Education.        

•There are no statistically significant differences between the scores of the 

study sample to identify parental interaction style  scale as perceived by 

children Picture (mother and father) depending on the variant of the school 

year.                                                                                                                       

-Study proposals:                                                                                                                    

•Activating the role of the university in reducing the level of personal 

exploitative among students through seminars and lectures in order to identify 

the concept of personal exploitative and how their composition.                                                                                    

•Establishment of counseling centers to guide parents with regard to the 

upbringing of their children.                                                                                                                                     

•Educate parents that whenever the relationship between them and the children 

and the intermediate care and love without excessive protection and the 

intensity without harshness whenever children are more positive.                                                                                        

•Personal study exploitative among students of both sexes in different learning 

environments, and the comparison between personal exploitative among 

university students and secondary school students.                                                                                                  

•Find hiring in the construction of extension programs geared to parents the 

results.                                                                                                                           

•Take advantage of the search in the building extension programs for the 

children of the results.                                                                                                                                        

•Undertake similar studies on parental interaction style with other variables 

such as motivation, academic achievement or rebellion or self or shame or 

emotional intelligence or academic excellence among students at different 

stages of the concept. 
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