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ىجفت الجراسة الحالية إلى َتعخُّف طبيعة العبلقة بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية كسا 
األساليب  -الحساية الدائجة  -التحبحب  –التحكؼ والديظخة  -يجركيا األبشاء )التفخقة 

َتعخُّف إسيام أساليب السعاممة ىحه, في التشبؤ الدؾية(, وبيؽ االنتساء الؾطشي, وأيزا 
        ( طالب 400باالنتساء الؾطشي لجػ طبلب الجامعة, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

                وطالبة مؽ جامعتي أسيؾط والؾادؼ الججيج. طبق عمييؼ مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية 
تساء الؾطشي لجػ طبلب وطالبات الجامعة (, ومؿياس االن1999)أمانى عبج السقرؾد, 

(, أما أساليب السعالجة اإلحرائية, فقج استخجم معامل إرتباط 2014)مشال إسساعيل, 
, لمتحقق مؽ فخضي Stepwiseبيخسؾن, وتحميل االنحجار الخظي الستعجد بظخيقة 

السعاممة  الجراسة. وتؾصمت نتائج الجراسة إلى وجؾد عبلقة ارتباطية إيجابية بيؽ أساليب
الؾالجية الدؾية )لؤلب واألم( وبيؽ االنتساء الؾطشي, وعبلقة ارتباطية سمبية بيؽ األساليب 
غيخ الدؾية )التفخقة والتحبحب لكل مؽ األب واألم, والتحكؼ والديظخة لؤلم( وبيؽ االنتساء 

لؤلب, الؾطشي, وال تؾجج عبلقة ارتباطية دالة بيؽ التحكؼ والديظخة, والحساية الدائجة 
والحساية الدائجة لؤلم, وبيؽ االنتساء الؾطشي. وأن ألساليب السعاممة الؾالجية التالية: 
األساليب الدؾية )لكل مؽ األب واألم(, والتحبحب )لؤلم(, إسيام في التشبؤ باالنتساء الؾطشي 

ية لجػ طبلب الجامعة. وقج فدخت الشتائج في إطار نغخية التعمؼ اإلجخائي لـ"سكشخ", ونغخ 
 التحميل الشفدي.

 -االنتساء الؾطشي  –أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء  الكمسات السفتاحية:
 التشبؤ.
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ABSTRACT 
The aim of the research is to define the nature of the 

relationship between parental treatment methods as perceived by 
children, and national affiliation   , and to define the ability of parental 
treatment methods as perceived by children (separation - control 
and control - fluctuation - excessive protection - normal methods), 
in predicting national affiliation, based on a sample  ( n =  ( 400 (  ,
students from faculties of Arts and Physical Education, from Assiut 
University, and New Valley University .The scales   , the methods 
measure Parental treatment, prepared by Amani Abdel-Maksoud           
( 1999  ,)( and the measure of national affiliation among university 
students, by Manal Ismail ( 2014  .(  

 The results of the research found that: there is a relationship 
between some methods of parental treatment and each of the 
national affiliation, and found the ability of some methods of parental 
treatment (differentiation - control and control - fluctuation - normal 
methods), in predicting national affiliation. 

Keywords :parenting-affiliation methods. 
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 مقدمة:
دور ميؼ في الحفاظ  Socializationيسكؽ القؾل بأن لعسمية التشذئة االجتساعية 

عمى بقاء السجتسع واستسخاره, مؽ خبلل تعميؼ أفخاده االلتدام بسجسؾعة مؽ السعاييخ 
والزؾابط والعادات والؿيؼ والسعتقجات واالتجاىات والسحافغة عمييا ونقميا مؽ جيل إلى 

ع الؿيام بعسمية التشذئة االجتساعية لعجد مؽ السؤسدات والجساعات جيل. ويدشج السجتس
كاألسخة وجساعة األقخان والسؤسدات التعميسية والجيشية وجساعات العسل والجسعيات التي 

(. ويكاد كافة عمساء الشفذ 135: 2007يذتخك الفخد في عزؾيتيا )طو أحسج السدتكاوؼ, 
والؿيؼ واتجاىات الخأؼ العام وما إلى ذلػ, أقخب إلى  "أن يجسعؾا عمى أن العادات والتقاليج

 أن تكؾن أمؾرا 
يكتدبيا السخء مؽ بيئتو االجتساعية. بسعشى أن السجتسع يقؾم أشبو شيء بعسمية 
تعميؼ ألفخاده, يعمسيؼ خبلليا ما يؾد غخسو فييؼ مؽ عادات وتقاليج وؾيؼ واتجاىات, وما إلى 

 (. 93: 2002ذلػ". )قجرؼ محسؾد حفشي, 
وتذيخ دراسات متعجدة, إلى أن الجور الحؼ تقؾم بو األسخة, ىؾ دور محؾرؼ في 
عسمية التشذئة االجتساعية بالسقارنة بغيخىا مؽ مؤسدات السجتسع األخخػ, "ففي األسخة 
يتمقى الظفل مؽ الخبخات ما يعجه لئلستجابة بظخيقة إيجابية أو سمبية لمخبخات القادمة في 

جريبو مشح وقت مبكخ مثبل عمى تشغيؼ بعض وعائفو الحيؾية, ويرحب حياتو, حيث يتؼ ت
ىحا التجريب جؾ وججاني خاص يغمب عميو الحب والتقبل أو التيجيج بفقجان الحب أو فقجانو 
فعبل. ويتعمؼ الظفل مؽ ىحه الخبخات أنو "مستاز" يدتظيع الديظخة عمى وعائفو, أو يذعخ 

 (.8: 1980خة" )عبج الحميؼ محسؾد الديج, أنو سيء ال يدتظيع إنجاز ىحه الديظ
إضافة لسا سبق, فإنو يسكؽ القؾل بأن األسخة قج نالت جانبا كبيخا مؽ اىتسام 
الباحثيؽ والسفكخيؽ في مختمف الثقافات؛ فيي الخمية االجتساعية األولى التي تقؾم عمييا 

مة والتساسػ, صمحت سبلمة وبشاء السجتسع, فكمسا كانت األسخة عمى قجر كبيخ مؽ االستقا
شئؾن السجتسع واستقامت أمؾره, كسا أن استقامة وتساسػ األسخة ال يكؾن إال بعسمية التشذئة 
االجتساعية الرحيحة, التي يعتبخىا بعض الباحثيؽ مؽ أىؼ العسميات تأثيًخا عمى األبشاء في 

يا, كسا مختمف مخاحميؼ العسخية, لسا ليا مؽ دور أساسي في تكؾيؽ شخرياتيؼ وتكامم
تؤثخ األساليب الؾالجية التى يتبعيا الؾالجان في تعامميسا مع أبشائيؼ تأثيخًا كبيخًا عمى صحتيؼ 
الشفدية, وتحجد مجػ تكيفيؼ الشفدي واالجتساعي مع بيئتيؼ السحيظة بيؼ, كسا تعتبخ نؾعية 

             شاءالعبلقات بيؽ الؾالجيؽ أحج أىؼ العؾامل التي تحجد نؾع سمؾكيات واتجاىات األب
 (.4, 2001)عدت مخزوق عبج الحؽيع , 

فأسمؾب معاممة الؾالجيؽ لؤلبشاء يؤثخ بذكل فّعال عمى الشؾاحي السختمفة في 
شخريتيؼ, فشجج أن أسمؾب السعاممة الحؼ يتدؼ بالحب والتقبل والدساحة والجيسقخاطية مؽ 

سعاممة الحؼ يتدؼ بالشبح, شأنو أن يؤثخ إيجابًيا عمى شخرية األبشاء, كحلػ أسمؾب ال
والخفض, والتذجد مؽ شأنو أن يؤثخ سمبًيا عمى شخرية األبشاء, ويغيخ بعض أشكال 
الدمؾك غيخ السخغؾب ؼيو. ويختمف أسمؾب معاممة الؾالجيؽ مؽ شخص آلخخ, ومؽ بيئة 
ألخخػ ومؽ ثقافة ألخخػ, ومؽ مجتسع آلخخ؛ فقج يتبع البعض أسمؾب التذجد والرخامة 

ة عًشا أن ىحا األسمؾب ىؾ األمثل في تشذئة األبشاء والبعض اآلخخ قج يتبع أسمؾب الدائج
العظف والحساية الدائجة والتجليل عًشا أن ىحا األسمؾب ىؾ األمثل, كحلػ يتؾقف أسمؾب 
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العظف في معاممة الؾالجيؽ لؤلبشاء عمى عؾامل خاصة بالؾالجيؽ, فأسمؾب التشذئة الحؼ نذأ 
يؤثخ في أسمؾب معاممتو ألبشائو, كحلػ الثقافة التي نذأ فييا كبًل مؽ ؼيو أحج الؾالجيؽ 

الؾالجيؽ, وكحلػ العبلقة بيؽ الدوجيؽ تؤثخ أيًزا عمى أسمؾب معاممتيسا لؤلبشاء.  
 ( .112, 2015)إسساعيل عيج اليمؾل ,

 وبالتالى فإن أساليب السعاممة الؾالجية,  ُتعج مؽ العؾامل السؤثخة في تكؾيؽ اليؾية
الشفدية, فإذا كانت ىحه األساليب تثيخ مذاعخ الخؾف, وفقجان الذعؾر باألمان فإنو مؽ 
السحتسل أن يؤدؼ ذلػ إلى اضظخاب نفدي واجتساعي لجػ األبشاء, وبالتالي عجم القجرة 
عمى استكذاف البجائل ومعالجتيا وااللتدام بيا, أما إذا كانت أساليب معاممتيؼ ىادفة وبشاءة 

ب, والتفاىؼ, والتذجيع عمى االستقبللية, واستكذاف البجائل ومعالجتيا وااللتدام يدؾدىا الح
(. 11, 2008بيا فإن ذلػ سيؤدؼ إلى تكؾيؽ ىؾية نفدية إيجابية )ـبة خميل حدؽ, 

فاإلبؽ الحػ ُيجرك أن والجيو يتؿببلنو ويتعامبلن معو برؾره إيجابية تربح نغختو عؽ نفدو 
ج الذخرية واالتدان االنفعالي والذعؾر بالخضا والدعادة, والقجرة إيجابية, ويغيخ عمييا نز

 ( Morvitz & ,Motta, 1992, 79عمى إقامة عبلقات اجتساعية سؾية )
وُتججر اإلشارة ىشا إلى أن الحاجة إلى االنتساء وتقجيخ ذات الفخد وىؾيتو واالعتخاف     

ع مثميا مثل الحاجات الفديؾلؾجية, بيا, تعتبخ مؽ الحاجات اإلندانية التي تتظمب اإلشبا
وأن االىتسام ببشاء اإلندان  يعتبخ االستخاتيجية اُلسثمى لتحقيق االستثسار البذخؼ, كسا يشغخ 
لبلنتساء عمى أنو حاجة نفدية واجتساعية ولو أىسية بالغة فى السجتسع االندانى فبل يسكؽ 

ؾاعج العجالة  فى غياب الذعؾر لمفخد الشيؾض بحياتة وإعسار األرض وتحقيق الحات عمى ق
وبالتالى فإن االنتساء ُيعج أحج الستغيخات (.2015)الدعيج سميسان عؾاشخية, الدميؼ باالنتساء

اإلندانية  ػ لكؾن معغؼ الترخفات والدمؾكياتالشفدية السيسة الججيخة بالبحث, وذل
حية ليا صمة صبلوالتفاعبلت االجتساعية والتؾاصل مع اآلخخيؽ والحخكات الدياسية واإل

وىؾ يسثل أحج االتجاىات التى يدتذعخ مؽ خبلليا الفخد ارتباطو بالسجتسع, باالنتساء,
 العدلة أو نؿيض لمؾحجة وىؾويكؾن جدءًا مقبؾال مشو, قاليجه,وت وتسثمو لؿيسو وعاداتو

, 2013)عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, حدشى زكخيا الشجار, االجتساعية أو الذعؾر باالغتخاب
21.) 

ومؽ السبلحع في اآلونة األخيخة, شيؾع أنساط مؽ الدمؾك والتفاعبلت االجتساعية 
التي تتدؼ بالعشف داخل محيط األسخة والسجرسة والجامعة وسائخ السؤسدات االجتساعية 
والسيشية, نتيجة تجىؾر العبلقات االجتساعية بيؽ الفخد وأسختو مؽ جية, وبيؽ الفخد 

وىشاك الكثيخ مؽ الغؾاىخ والجالئل عمى ذلػ ؼيسا نخاه وما ندسع  والسجتسع مؽ جية أخخػ,
عشو وما تخبخنا بو الرحف كل يؾم مؽ جخائؼ قتل وتخخيب وحخق السشذآت, وملء عقؾل 
الذباب بالخخافات, وىحه الغؾاىخ تخجع برفة رئيدية إلى ضعف الذعؾر باالنتساء, وعجم 

برفة خاصة, وتجاه مجتسعيؼ برفة عامة, اإلحداس بالسدئؾلية االجتساعية تجاه أسخىؼ 
ومسا ال شػ ؼيو أن إحداس الذباب بعجم االنتساء يؤثخ عمى كثيخ مؽ مغاىخ الدمؾك 
        اليؾمي لجييؼ. مؽ ىشا تتزح أىسية األسخة, ففي محيط األسخه يتعمؼ الظفل الشساذج 

ية  والغيخة والتعاون والتشافذ, األولية لسختمف االتجاىات, كسا تتؾلج لجيو بحور الحب والكخـا
   لحلػ فاألسخة ىي التي تسشح أبشائيا الذعؾر باالنتساء. واإلحداس باالنتساء لمؾطؽ ىؾ

أسسى ما تعظيو األسخه لمفخد, حيث يؤدؼ فقجانو إلى اإلحداس بسخارة  الغخبة والزياع 
 (.66, 1996)الديج أحسج الديج, 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

22 
 م 6262العدد الثامن ـ يناير   -اجمللد الثامن     

https://dapt.journals.ekb.eg 
 

 

 مذكمة الدراسة:
لجراسات التي تشاولت بالبحث مؾضؾع االنتساء بذكل عام عمى الخغؼ مؽ كثخة عجد ا

واالنتساء الؾطشي بذكل خاص, إال أنو يسكؽ القؾل بأن ىشاك نجرة في الجراسات التي 
اىتست بجراسة عبلقة االنتساء الؾطشي بأساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء. ومع 

أن ىشاك عبلقة بيؽ كل مؽ أساليب  –جد وىي قميمة الع –ذلػ تذيخ نتائج بعض الجراسات 
( عمى عيشة مؽ 1996التشذئة االجتساعية وبيؽ االنتساء؛ ففي دراسة )طارق دمحم السخسي, 

تبلميح الرف الثانى الثانؾؼ, تؾصل إلى أنو تؾجؾد عبلقة إرتباطية مؾجبة بيؽ أساليب 
الؾالء لمؾطؽ لجػ السخاىقيؽ التشذئة االجتساعية لؤلباء واألميات كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ 

      مؽ الجشديؽ. كسا تؾجؾد عبلقة ارتباطية سالبة بيؽ االختبلفات الؾالجية في أساليب 
كسا  السداواة(, كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ الؾالء لمؾطؽ. –االستقبلل(, و)التفخقة  –)التبعية 

يؼ أحسج,            االعجادية, أنو  (, عمى تبلميح السخحمة2002تؾصمت دراسة )أنؾر إبخـا
تؾجج عبلقة ارتباطية مؾجبة بيؽ درجات أساليب السعاممة الؾالجية وبيؽ درجات االنتساء 
             لمسجرسة, واالنتساء لؤلسخة, واالنتساء لؤلصجقاء, واالنتساء لمقخية. كسا انتيت دراسة

وجؾد عبلقة ارتباطيو مؾجبة  ( عمى تبلميح السخحمة الثانؾية, إلى2018)زيشب دمحم مخزوق, 
 بيؽ األساليب الؾالجية اإليجابية السجركة, وبيؽ االنتساء لؤلسخة.

كسا تذيخ نتائج عجد مؽ الجراسات الدابقة الستعمقة بالفخوق بيؽ الجشديؽ, في مجال 
االنتساء, إلى أن الحكؾر أكثخ انتساء مؽ اإلناث, وقج عيخت ىحه الشتيجة في دراسات مشيا 

(, عمى طبلب اإلعجادية والثانؾية؛ فالحكؾر 1992)مخزوق عبج السجيج مخزوق, دراسة 
أكثخ انتساء مؽ اإلناث في كل مؽ االنتساء لمؾالجيؽ, واالنتساء لؤلقخان, كسا أعيخت دراسة 

(, عمى طبلب مجارس المغات الثانؾية, أن الظبلب الحكؾر 1994)بياء الجيؽ محسؾد فايد, 
يؼ أحسج, أكثخ انتساء لمؾطؽ, وذ (, 2002لػ بسقارنتيؼ باإلناث. وفي دراسة )أنؾر إبخـا

عمى تبلميح السخحمة االعجادية, تؾصمت لؾجؾد فخوق بيؽ الحكؾر واإلناث في االنتساء 
(, عمى طمبة 2011لمسجرسة في اتجاه الحكؾر, وفي دراسة )صفاء صجيق خخيبة, 

في الذعؾر باالنتساء األسخؼ  الجامعة, تؾصمت لؾجؾد فخوق دالة إحرائيا بيؽ الجشديؽ
واالنتساء الؾطشي, في اتجاه الحكؾر, وىحا ما أيجتو أيزا نتائج دراسة )عبلء الجيؽ الدعيج 

(, عمى متغيخ االنتساء لمجامعة. كسا أعيخت دراسة 2013الشجار, حدشى زكخيا الشجار, 
في االنتساء  ( عمى طمبة وطالبات الجامعة, وجؾد فخوق 2014)مشال محسؾد عبج الغاىخ, 

 الؾطشي, باختبلف متغيخ الجشذ فى اتجاه الحكؾر. 
ومع ذلػ تؾصمت دراسات أخخػ, إلى أن اإلناث أكثخ انتساء مؽ الحكؾر, وقج 

(, 1992عيخت ىحه الشتيجة في دراسات مشيا دراسة دراسة )مخزوق عبج السجيج مخزوق, 
ثخ انتساء مؽ الحكؾر في الذعؾر والتي تؾصمت إلى أن طبلب اإلعجادية والثانؾية اإلناث أك
( عمى Aerts, et al ,.2012باالنتساء السجرسي, وىحا ما تؾصمت إليو أيزا دراسة )

     طمبة السجارس الثانؾية, فاإلناث أكثخ شعؾرًا باالنتساء السجرسي وذلػ بسقارنتيؽ بالحكؾر. 
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الجامعة, ( عمى طمبة 2007كسا تؾصمت دراسة )عبج الحسيج عبج العغيؼ رجيعة, 
وجؾد فخوق دالة إحرائيا في االنتساء الؾطشي بيؽ الجشديؽ في اتجاه اإلناث. وانتيت 

(, عمى طمبة وطالبات 2013دراسة )عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, حدشى زكخيا الشجار, 
           الجامعة, أن اإلناث أكثخ انتساء مؽ الحكؾر في االنتساء لؤلسخة, كسا تؾصمت دراسة 

( عمى عيشة مؽ الخاشجيؽ, إلى أن اإلناث أكثخ انتساء 2014عبجالخحسؽ الخؾلي,  )ىذام
 مؽ الحكؾر. 

وىشاك في مجال دراسات الفخوق بيؽ الجشديؽ في االنتساء, دراسات تؾصمت إلى 
            أنو ال تؾجج فخوق في االنتساء تخجع الختبلف متغيخ الجشذ؛ فقج تؾصمت دراسة

( عمى تبلميح الرف الثانى الثانؾؼ, أنو ال تؾجج فخوق دالة 1996)طارق دمحم السخسي, 
             إحرائيًا بيؽ الجشديؽ في الؾالء لمؾطؽ بجؾانبو السختمفة, كسا انتيت دراسة 

(, إلى أنو ال تؾجج فخوق في 2013)عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, حدشى زكخيا الشجار, 
والجرجة الكمية لمذعؾر باالنتساء بيؽ الحكؾر واإلناث االنتساء لمؾطؽ, واالنتساء لمسجتسع, 

مؽ طبلب الجامعة, وىحا ما تؾصمت إليو أيزا نتائج دراسة )صسؤيل بذخػ خميل, 
(, عمى طبلب الجامعة, سؾاء ؼيسا يتعمق باالنتساء لؤلسخة, أو االنتساء لمؾطؽ, كسا 2001

يؼ أحسج,  سخحمة االعجادية أنو ال تؾجج (, عمى تبلميح ال2002انتيت دراسة )أنؾر إبخـا
( 2018فخوق بيؽ الجشديؽ في االنتساء لؤلصجقاء واألسخة, ودراسة ) زيشب دمحم مخزوق 

عمى تبلميح السخحمة الثانؾية, حيث ال تؾجج فخوق بيؽ الحكؾر واإلناث في االنتساء األسخؼ. 
نو ال تؾجج (, أ2011وفي مجال االنتساء االجتساعي تؾصمت دراسة )صفاء صجيق خخيبة, 

فخوق بيؽ الجشديؽ لجػ طبلب الجامعة. كسا تؾصمت دراسة )عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, 
(, عمى طمبة وطالبات الجامعة إلى عجم وجؾد فخوق في 2013حدشى زكخيا الشجار, 

االنتساء لمؾطؽ, واالنتساء لمسجتسع, والجرجة الكمية لمذعؾر باالنتساء, بشاء عمى اختبلف 
 )ذكؾر / إناث(.  متغيخ الجشذ

وفي مجال دراسة الفخوق في االنتساء وفقا الختبلف متغيخ السدتؾػ االقترادؼ 
(, عمى طبلب 1994االجتساعي الثقافي لؤلسخة, أعيخت دراسة )بياء الجيؽ محسؾد فايد, 

مجارس المغات الثانؾية, أن االنتساء لمؾطؽ يختمف باختبلف السدتؾػ االجتساعي 
في اتجاه السدتؾػ األدنى, وتتفق ىحه الشتيجة مع الشتيجة التي تؾصمت  االقترادؼ لؤلسخة,

           ( عمى طمبة الجامعة, والتي 2007ليا دراسة )عبج الحسيج عبج العغيؼ رجيعة, 
انتيت إلى وجؾد فخوق في االنتساء الؾطشي, وفقا الختبلف السدتؾػ الثقافي, في اتجاه 

ىاتيؽ الجراستيؽ, مع نتائج دراسة  لػ اختمفت نتائجالسدتؾػ الثقافي السشخفض. ومع ذ
( عمى طمبة وطالبات الجامعة, حيث تؾصمت إلى أن 2014)مشال محسؾد عبج الغاىخ, 

الظبلب ذوؼ السدتؾػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي الستؾسط أكثخ انتساء لمؾطؽ, وذلػ 
 ي األعمى واألدنى.بسقارنتيؼ بالظبلب ذوؼ السدتؾػ االجتساعي االقترادؼ الثقاف
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            وفي مجال الفخوق في االنتساء بشاء عمى اختبلف التخرص الجراسي
العمسي(, تؾصمت بعض الجراسات إلى أن طبلب األقدام األدبية أكثخ انتساء  –)األدبي 

مؽ طبلب األقدام العمسية في الجامعة, وقج تؾصمت ليحه الشتيجة دراسة )عبج العال دمحم 
( ليحه الشتيجة 2014(, كسا تؾصمت دراسة )مشال محسؾد عبج الغاىخ, 1991عبجهللا, 

أيزا, حيث انتيت إلى أن طبلب الجامعة في الذعبة األدبية أعمى في االنتساء الؾطشي 
الؾطشي وذلػ بسقارنتيؼ بظبلب الجامعة في الذعبة العمسية, وعمى الخغؼ مؽ ذلػ تؾصمت 

(, إلى نتيجة مختمفة, فقج 2013حدشى زكخيا الشجار, دراسة )عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, 
تؾصمت إلى وجؾد فخوق دالة إحرائيًا لجػ طمبة وطالبات الجامعة في االنتساء لؤلسخة في 
اتجاه التخرص العمسي, بسعشى أن طبلب التخرص العمسي أكثخ انتساء لؤلسخة وذلػ 

دراسات انتيت إلى أن  بسقارنتيؼ بظبلب الجامعة ذوؼ التخرص األدبي. كسا أن ىشاك
االنتساء الؾطشي ال يختمف لجػ طمبة وطالبات الجامعة, بشاء عمى اختبلف التخرص 

(, والتي 2007عمسي(, مشيا دراسة )عبج الحسيج عبج العغيؼ رجيعة,  –الجراسي )أدبي 
تؾصمت إلى عجم وجؾد فخوق دالة في االنتساء الؾطشي, تخجع الختبلف متغيخ التخرص 

كسا اتفقت مع ىحه الشتيجة دراسة )عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, حدشى زكخيا الجراسي, 
(, التي انتيت إلى عجم وجؾد فخوق بيؽ طبلب الجامعة في كل مؽ 2013الشجار, 

االنتساء لمؾطؽ, واالنتساء لمسجتسع, واالنتساء لمجامعة, والجرجة الكمية لمذعؾر باالنتساء, 
 عمسي(.  -)أدبي  بشاء عمى اختبلف التخرص الجراسي

إلى جانب ما سبق, فقج تؾصمت دراسات لؾجؾد عبلقة بيؽ االنتساء وبيؽ بعض 
(, عمى طبلب 1994الستغيخات الذخرية, حيث انتيت دراسة )بياء الجيؽ محسؾد فايد, 

مجارس المغات الثانؾية,  لؾجؾد عبلقة إرتباطية بيؽ الذعؾر باالغتخاب وبيؽ االنتساء 
(, عمى طمبة الجامعة لؾجؾد 2011دراسة )صفاء صجيق خخيبة,  لمؾطؽ, كسا تؾصمت

عبلقة ارتباطية سالبة بيؽ الذعؾر باالنتساء وبيؽ العشف, فكمسا ارتفع مدتؾػ االنتساء لجػ 
طمبة وطالبات الجامعة, كمسا انخفض مدتؾػ العشف لجييؼ, وكمسا انخفض مدتؾػ االنتساء 

 لجييؼ, كمسا زاد مدتؾػ العشف لجييؼ. 
 سا سبق, يسكن بمهرة مذكمة الدراسة الحالية, في التداؤلين التاليين: م
التحكؼ  -ـ ىل تؾجج عبلقة بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء )التفخقة 1

األساليب الدؾية(, وبيؽ االنتساء الؾطشي لجػ  -الحساية الدائجة  -التحبحب  –والديظخة 
 طبلب الجامعة؟.

التحكؼ والديظخة  -إسيام ألساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء )التفخقة  ـ ىل يؾجج2
األساليب الدؾية(, في التشبؤ باالنتساء الؾطشي لجػ  -الحساية الدائجة  -التحبحب  –

 طبلب الجامعة".
 ىدف الدراسة:

كسا  تيجف الجراسة الحالية إلى تعخف شكل العبلقة بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية
األساليب  -الحساية الدائجة  -التحبحب  –التحكؼ والديظخة  -يجركيا األبشاء )التفخقة 

الدؾية(, وبيؽ االنتساء الؾطشي, وَتعخُّف إسيام أساليب السعاممة الؾالجية تمػ, في التشبؤ 
 باالنتساء الؾطشي لجػ طبلب الجامعة.



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أىسية الدراسة :
 لشظرية والتطبيكية فيسا يمى  :تتزح أىسية الدراسة من الشاحيتين ا

 _ األىسية الشظرية :
 أن مؾضؾع أساليب السعاممة الؾالجية واالنتساء بأشكالو السختمفة مؽ الغؾاىخ

االجتساعية والشفدية القجيسة التى وججت بؾجؾد االندان وتمػ السؾضؾعات ليذ 
لسؾضؾعات بالسؾضؾعات الججيجة فى مجال دراسة العمؾم االندانية , ولكشيا مؽ ا

الستظؾرة والستغيخة  والستججدة بحكؼ ارتباطيا بالغخوف االجتساعية والثقاؼية لمسجتسعات 
 فيى مؽ السؾضؾعات الججيخة بالبحث العمسى . 

  أن ما شاىجه السجتسع السرخػ مؽ أحجاث سياسية واجتساعية خبلل الدشؾات القميمة
سية لجػ الذباب السرخؼ, مسا الساضية, أحجث ما يذبو صجمة نفدية واجتساعية وسيا

جعل مؾضؾع االنتساء سؾاء لؤلسخه أو السجرسة أو الجامعة أو لمؾطؽ مؽ السؾضؾعات 
 التى فخضت نفديا عمى ساحة البحث االجتساعى والشفدى مججدًا.

نجرة الجراسات والبحؾث العخبية التى تشاولت الذعؾر باالنتساء بأنؾاعو السختمفة           
            أساليب السعاممة الؾالجية كسفاتيح لمذخرية فى التعامل مع مؾاقف فى عبلقتو ب

 الحياة السختمفة . 
 األىسية التطبيكية:

 إمكانية تؾعيف نتائج الجراسة فى البخامج اإلرشادية السخترة لمؾالجيؽ واألبشاء وتقجيؼ
 ألسخؼ.السقتخحات والحمؾل التى يسكؽ االستفادة مشيا في االرشاد الشفدي وا

  يسكؽ أن تديؼ نتائج الجراسة الحالية في التعخف إلى األساليب الؾالجية التى تؤثخ عمى
االنتساء الؾطشي, ومؽ ثؼ وضع البخامج واالستخاتيجيات واألساليب التى يسكؽ مؽ 

 خبلليا تجعيؼ ىحا الذعؾر لجػ الذباب.
 الجامعة الحيؽ يسثمؾن تشاولت الجراسة الحالية فئة ميسة مؽ فئات السجتسع وىؼ طمبة

فئة الذباب, والحيؽ يقع عمى عاتقيؼ السذاركة في بشاء األسخه والسجتسع والؾطؽ, فيؼ 
السرجر األساسي لمتقجم وأداة التغييخ ؼيو, وأن التعخف إلى درجة شعؾرىؼ باالنتساء 
 سيكذف عؽ مجػ حاجتيؼ لبخامج إرشادية, تديؼ في تشسية ىحا االنتساء وتعديده لجييؼ. 

 يسكؽ االستفادة مؽ نتائج ىحه الجراسة فى مداعجة كافة القائسيؽ عمى عسمية التشذئة
االجتساعية لمظبلب فى السؤسدات التخبؾية الخسسية وأىسيا السجرسة والجامعة أو غيخ 
الخسسية وأىسيا األسخة فى معخفة أىؼ العؾامل التى تحؾل دون تحقيق االنتساء لجػ 

تعمقًا بأسمؾب تشذئة الفخد داخل األسخة, أم بالسشاىج الجراسية الظبلب, سؾاء أكان ذلػ م
واألسمؾب التعميسى السدتخجم في السجارس والجامعات, أو ارتبط بعؾامل نفدية وبيئية 

 واجتساعية أخخػ.



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
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 اإلطار الشظري ومفاليم الدراسة:
تساء تتشاول ىحه الجراسة مفيؾميؽ رئيديؽ, ىسا: أساليب السعاممة الؾالجية, واالن

 الؾطشي, ونعخض ليسا ؼيسا يمي. 
 ـ مفيهم أساليب السعاممة الهالدية:1

مفيؾم أساليب السعاممة الؾالجية, مثمو مثل مفاـيؼ عمؼ الشفذ األخخػ, لؼ يتفق عمساء 
الشفذ عمى وضع تعخيف شامل جامع لو حتى اآلن, وذلػ الختبلف السجارس والشغخيات 

حا االختبلف في الخؤػ والسجاخل الشغخية لسثل ىحه التي يشتسي ليا ىؤالء العمساء, وى
 السفاـيؼ ليذ ضارا, بل يديؼ في ثخاء العمؼ وتظؾره. 

مؽ ىحا السشظمق, تعجدت التعخيفات التى تشاولت مفيؾم أساليب السعاممة الؾالجية 
  فيشاك مؽ يعخفيا بأنيا "األساليب واإلجخاءات التي يتبعيا الؾالجان في تظبيع وتشذئة

         ائيسا اجتساعيًا, أػ تحؾيميؼ مؽ مجخد كائشات بيؾلؾجية إلى كائشات اجتساعية" أبش
(. وىي إلى جانب ذلػ "مجسؾعة األساليب التي تسثل 83, 1988)ىجػ دمحم قشاوؼ, 

العسميات الشفدية والتخبؾية, التي تتؼ بيؽ الؾالجيؽ واألبشاء خبلل مخاحل العسخ السختمفة, وال 
السبكخة. وتحجد مؽ خبلل ثبلثة أساليب كسا يخاىا األبشاء, وىي التدمط,  سيسا السخاحل

 (.21, 1993) سسيخ سعج خظاب,   والتحبحب, والدؾاء
كسا يعخف "مفيد" و"روس أساليب السعاممة الؾالجية, بأنيا "األساليب العجيجة التي 

         ي ألبشائيؼ يأخحىا اآلباء بعيؽ االعتبار, بيجف تشسية الدمؾك االجتساعي اإليجاب
(Mavis & ,Ross, 1993, 425 ويخػ "عدكخ" بأن أساليب السعاممة الؾالجية, تتسثل .)

في "مجػ إدراك الظفل لمسعاممة مؽ والجيو في إطار التشذئة االجتساعية, في اتجاه القبؾل 
ية, الحؼ يتسثل في إدراك الظفل لمجفء والسحبة والعظف واالىتسام واالستحدان برؾرة لفغ

أو في اتجاه الخفض الحؼ يتسثل في إدراك الظفل لعجوان الؾالجيؽ وغزبيؼ عميو واستيائيؼ 
مشو, أو شعؾرىؼ بالسخارة, وخيبة األمل, واالنتقاد والتجخيح, والتقميل مؽ شأنو, وتعسج إىانتو 
وتأنيبو, مؽ خبلل سمؾك الزخب والدب والدخخية والبلمبااله واإلىسال, ورفزو رفزًا غيخ 

 (. 25, 1996محجد وبرؾرة غامزة" )عبجهللا  الديج عدكخ, 
كسا تعخف بأنيا "األساليب التى يتبعيا اآلباء مع األبشاء, سؾاء إيجابية وصحيحة 
لتأميؽ نسؾ الظفل في االتجاه الدميؼ, ووقايتو مؽ االنحخاف, أو سمبية وغيخ صحيحة تعيق 

ف في مختمف جؾانب حياتو, وبحلػ ال نسؾه عؽ االتجاه الرحيح, بحيث تؤدؼ إلى االنحخا
, 1997يكؾن لجيو القجرة عمى التؾافق الذخري واالجتساعي" )عابج عبج هللا الشؽيعي, 

(. وتعخف عبيخ زايج " أساليب السعاممة الؾالجية " بأنيا مجسؾعة األساليب التي يتبعيا 52
يل سمؾك ىؤالء األبشاء اآلباء مع األبشاء في مخاحل العسخ السختمفة, والتي تعسل عمى تذك

 (. 33, 1999سؾاء كان ىحا الدمؾك إيجابيًا أو سمبيًا)عبيخ محسؾد زايج , 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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أما "كفافي" فيحكخ أن أساليب السعاممة الؾالجية, ىي "إحجػ وكاالت التشذئة 
االجتساعية أو التظبيع االجتساعي, ونعشي بيا كل سمؾك يرجر عؽ األب أو األم أو 

عمى الظفل وعمى نسؾ شخريتو, سؾاء قرج بيحا الدمؾك التؾجيو كمييسا معًا, ويؤثخ 
(. ويعخف "حسدة", أساليب السعاممة 45, 1999والتخبية أم ال" )عبلء الجيؽ أحسج  كفافي, 

الؾالجية بأنيا "الظخق التى يعامل بيا الؾالجان أبشائيؼ كسا يجركؾنيا في مؾاقف الحياة 
ة: السدانجة االجتساعية, والقدؾة, وأسمؾب بث القمق, اليؾمية, وقج حجدىا باألساليب التالي

(. كسا يعخفيا "شحاتو" بأنيا "أساليب 8, 2005والذعؾر بالحنب )جسال مختار حسدة, 
وطخق يتبعيا اآلباء واألميات في تفاعميؼ مع أبشائيؼ, بغخض تشذئتيؼ اجتساعيًا, وذلػ كسا 

ؼ عمى مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية, يجركيا األبشاء, ويعبخون عشيا مؽ خبلل استجاباتي
الحػ يتزسؽ األبعاد التالية "الخفض, واإلىسال, والحساية الدائجة, والتبعية, وإثارة الذعؾر 

 (.23, 2006بالشقص, والدؾاء" )أيسؽ الديج شحاتة, 
        ويخػ "الذخبيشي" و"صادق" أنو مؽ خبلل عسمية "تشذئة األبشاء وتفاعميؼ مع 

خبلل مؾاقف الحياة اليؾمية, فإنيؼ يتعخضؾن إلى أحج األساليب التي يتبعيا  والجييؼ
  الؾالجان, ؼيسكؽ أن تكؾن إيجابية وصحيحة, تداعج عمى تحقيق التؾافق الدؾؼ لؤلبشاء,
           وقج تكؾن سمبية وخاطئة تتخك آثار سيئة عمى شخريتيؼ, وتحؾل دون تؾافقيؼ

(. إضافة لسا سبق, فيشاك مؽ يعخفيا 83, 2006صادق,  )زكخيا أحسج الذخبيشي, يدخية
بأنيا "مجسؾعة مؽ األساليب التي يتبعيا اآلباء في تشذئة الظفل وتخبيتو, ويكؾن ليا أثخىا 
           في تذكيل شخريتو, وىي تشقدؼ إلى نؾعيؽ: أساليب سؾية, وأساليب غيخ سؾية"

 ( .12, 2001)سييخ كامل أحسج, شحاتو سميسان دمحم, 
ويتبشى الباحثؾن في ىحه الجراسة, تعخيف "أماني عبج السقرؾد", لسفيؾم أساليب 

 –السعاممة الؾالجية, الحؼ وضعتو معجة مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء 
حيث تعخفيا بأنيا "الظخيقة أو الظخق التي يتبعيا الؾالجان في  –السدتخجم في ىحه الجراسة 

الظفل, أثشاء تفاعميؼ معو في السؾاقف الحياتية السختمفة, وكسا يجركيا الظفل,  معاممة
وتتسثل ىحه األساليب في التفخقة, والتحكؼ والديظخة, والتحبحب, والحساية الدائجة, وبعض 

 (. 1999األساليب الدؾية". )أمانى عبج السقرؾد, 
 أساليب السعاممة الهالدية كسا يدركيا األبشاء:

ممة الؾالجية السجركة مؽ جانب لشغخية التي تشاولت أساليب السعااألطخ ا بسخاجعة
األبشاء, يسكؽ الخخوج بأن أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء, متعجدة وتختمف مؽ 
حيث نؾعيتيا مؽ باحث آلخخ, كسا تختمف مؽ حيث اآلثار التي تتخكيا في عسمية التشذئة 

شيا أساليب سؾية تديؼ في الشسؾ الدميؼ لؤلبشاء, ومشيا أساليب غيخ االجتساعية لؤلبشاء؛ فس
)دمحم عساد الجيؽ إسساعيل, ؼ.وفي ذلػ يسكؽ القؾل بأن دراسةسؾية تعخقل الشسؾ الشفدي لي

( تعج أول دراسة اىتست بترشيف أساليب السعاممة الؾالجية لسجسؾعة مؽ 1967وآخخون, 
ومشيا األساليب الدؾية؛ كالتدمط, والحساية الدائجة, األساليب مشيا األساليب غيخ الدؾية 

واإلىسال, والتجليل, والتداىل, والقدؾة, والتفخقة, والتحبحب, واألساليب الدؾية(, وفي دراسة 
(, تؾصل لؾجؾد ثبلثة عؾامل قظبية 1980)يا "عبج الحميؼ محسؾد الديج" عامعاممية قام ب

 –و"العجوان واإلكخاه وتمقيؽ القمق مقابل الخفض",-ىي: "التقبل ب السعاممة الؾالجيةألسالي
 مقابل الزبط واإلكخاه". –مقابل الزبط واإلكخاه", و"عجم اإلكخاه واالستقبلل 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
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          وألن الجراسة الحالية, تدتخجم مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية إعجاد 
مة الؾالجية ىي: (, والحؼ يتكؾن مؽ خسدة أساليب لمسعام1999)أمانى عبج السقرؾد, 

التفخقة, والتحكؼ والديظخة, والتحبحب, والحساية الدائجة, وأساليب السعاممة الدؾية, ؼيسكؽ 
 عخض تعخيف مخترخ لكل أسمؾب مؽ ىحه األساليب, كسا يمي:

 التفرقة:ـ 1
في ىحا األسمؾب, يغيخ الؾالجان عجم السداواة بيؽ األبشاء والتفزيل بيشيؼ عمى 

الشؾع أو الدؽ أو أػ سبب آخخشعخ , كأن يقؾم الؾالجان أو أحجىسا, أساس التختيب أو 
بإجخاء مقارنة بيؽ األبشاء يعبخون فييا عؽ سسات أو صفات يترف بيا أحجىؼ, وال 
         يترف بيا آخخ غيخه, ويؤدؼ ىحا األسمؾب إلى شعؾر األول بالدعادة والفخح, عمى

ية مؽ أخيو. مسا يؤثخ سمبا عمى بشاءه حيؽ يشتاب الظفل اآلخخ بالحدن والغيخة وا لكخـا
 الشفدي مدتؿببل.

 ـ التحكم والديطرة: 2
وأسمؾب التحكؼ والديظخة يغيخ عشجما يفخط الؾالجيؽ أو أحجىسا في استخجام القدؾة 
في فخض آرائيسا عمى األبشاء, مع غياب عبلقة الحب بيؽ الؾالجيؽ واألبشاء, واستبجاليا 

ؼ, ومشعيؼ مؽ تحقيق رغباتيؼ حتى لؾ كانت مذخوعة, وقج يظمب بالجسؾد العاطفي تجاىي
الؾالجان مؽ األبشاء أن يدمكؾا وفق معاييخ ال تشاسب عسخىؼ أو نسؾىؼ, مشتغخيؽ مشيؼ 
الظاعة, مع إجبارىؼ عمى الترخف بسا يتؾافق مع رغباتيسا) عبج السظمب أميؽ القخيظي, 

2005 ,447.) 
 التذبذب:ـ 3

عجم الثبات في السعاممة الؾالجية, ويتسثل ىحا التقمب في استخجام ويقرج بو التقمب و  
أساليب الثؾاب والعقاب؛ كأن يثاب الظفل عمى سمؾك معيؽ ويعاقب عميو مخة أخخػ, أو 
تتأرجح معاممة الؾالجيؽ بيؽ الميؽ والذجة, أو القبؾل والخفض, أو التشاقض بيؽ القؾل 

عج بيؽ اتجاه كبل مؽ األب واألم في تخبية الظفل والفعل, وعجم التظابق بيشيسا, أو التبا
وتظبيعو اجتساعيًا, كأن يقدؾ األب وتتداىل األم, فالتحبحب في السعاممة يعج مؽ أشج 
األمؾر خظخًا عمى تكؾيؽ شخرية الشاشئ وعمى صحتو الشفدية, ويتختب عمى استخجام ىحا 

وقج يؤدؼ بالظفل إلى  األسمؾب تكؾيؽ شخرية متقمبة ازدواجية مشقدسة عمى نفديا,
 (.70, 2000استخجام الكحب والحيل الجفاعية )جابخ نرخ الجيؽ, 

 ـ الحساية الزائدة: 4
في ىحا األسمؾب يحخص الؾالجان أو أحجىسا عمى حساية الظفل, والتجخل في كل 
شئؾنو, لجرجة إنجاز الؾاجبات والسدئؾليات التي يدتظيع الؿيام بيا, فبل يتاح لو فخصة 

قخاره بشفدو, فزبل عؽ متابعة كل حخكاتو وترخفاتو. ومؽ مغاىخ أسمؾب الحساية  اتخاذ
الدائجة, االىتسام بالظفل الؾحيج في األسخة, أو أن يكؾن ولجًا واحجًا وسط عجد مؽ البشات, 
فيبالغ الؾالجان فى تخبيتو  ورعايتو.. فالحساية الدائجة تجعل الظفل اتكاليًا, معتسجًا عمى 

يدتظيع تحسل السدئؾلية, ويربح عاجدًا في تفاعبلتو مع الجساعة التي يشتسي الغيخ, ال 
 (.95إلييا, وغيخ قادر عمى مؾاجية مؾاقف الحياة )السخجع الدابق, ص 
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 ـ أساليب السعاممة الدهية: 5
وفي ىحا الشؾع مؽ أساليب السعاممة الؾالجية, يدتخجم األباء أساليب تخبؾية سؾية في 

وبؾجو عام فإن األساليب الدؾية تجعل الظفل يذعخ بأنو مؾضع قبؾل تشذئة أطفاليؼ, 
وتقجيخ وسعادة واحتخام, وأن لو ؾيسة, وتؤصل ؼيو الثقة بالشفذ, وتشسى مذاعخه باألمؽ, 
وتخبى ؼيو السدئؾلية االجتساعية, واالنتساء لمجساعة, وتحقق الشزج الخمقي الحػ يعج أحج 

التخبؾية الدؾية في معاممة األطفال ىي التي تشغخ إلى  أركان الذخرية الدؾية, فاألساليب
الظفل في األسخة عمى أنو عزؾ ميؼ, ويجب إشخاكو في كل ما تحتاجو األسخة, بسا 
يتشاسب مع سشو وقجراتو, وىي التي تكدب األطفال الثقة بالشفذ, والقجرة عمى تحسل 

 (. 141, 1994بذاؼ,  السدئؾلية, والتؾافق الشفدي واالجتساعي )طمعت مشرؾر, حميؼ
 ـ مفيهم االنتساء الهطشي: 2

في تعخيف مفيؾم االنتساء, يخػ "حافع" أنو "شعؾر الفخد بأنو جدء أساسي مؽ 
جساعة مختبط بيا, وكحلػ شعؾره بالسدئؾلية تجاىيا مع تؾفخ السقؾمات األساسية لمسجتسع 

الجساعات أو  أو الجساعة لجػ الفخد, وشعؾره بأنو ذو خرائص معيشة مختمفة عؽ
(. عمى حيؽ يعخفو "حفشي", بأنو  1291980السجتسعات األخخػ" )أحسج خيخػ حافع ,

"حاجة نفدية طبيعية لجػ الفخد, ولكشيا شأن غيخىا مؽ الحاجات الشفدية الظبيعية ال 
تتحقق تمقائيًا فى كل الغخوف, كسا أنيا ال تتخح نسظًا سمؾكيًا واحجًا لمتعبيخ عؽ نفديا, بل 

 (.61, 1986د تمػ األنساط اتداعًا وضيقًا, وكحلػ تشافخًا وتكامبًل" )قجرػ حفشى, تتعج
عبارة عؽ  Belongingوفي معجؼ "عمؼ الشفذ والتحميل الشفدي", فإن االنتساء 

انتداب الفخد إلى جساعة معيشة أو حدب معيؽ أو ناد معيؽ أو وزارة معيشة أو مؤسدة عسل 
ا أو واحجًا مشيا, لو ما ألفخادىا مؽ حقؾق وعميو ما عمييؼ معيشة.. بسعشى كؾنو عزؾًا فيي

مؽ واجبات. وواضح أن االنتساء يعشى بالسدتؾػ الذكمى أكثخ مؽ عشايتو بالسزسؾن 
الجؾىخػ التمقائى. بسعشى أن الفخد قج يكؾن عزؾًا فى جساعة, ومحدؾبًا عمييا إال أنو ال 

ؾليا واىتساماتيا, فيؾ يشتسى إلييا شكبًل وليذ يختزى معاييخىا وال يتؾحج بيا وال يذاركيا مي
قمبًا. وفى ىحه الحالة يربح مشتسيًا إلى ىحه الجساعة, بيشسا يكؾن والؤه )انغخ: الؾالء( 
لجساعة أخخػ أو لدعيؼ آخخ أو لسبجأ مغايخ لمجساعة السشتسى إلييا" )فخج عبج القادر طو, 

2009 :126 – 127.) 
جدة, مشيا االنتساء الؾطشي, واالنتساء لؤلسخة, واالنتساء ولبلنتساء صؾر أو أشكال متع

لجيؽ مؽ األديان, واالنتساء إلحجػ السؤسدات التي يكؾن الفخد عزؾا فييا, وىحه الجراسة 
 تيتؼ بجراسة االنتساء الؾطشي.

 االنتساء الهطشي: 
ي بالؾطؽ يعتبخ انتساء الفخد إلى وطشو, داللة عمى االنتداب واالرتباط السكاني والقمب

الحؼ ُيؾلج ويشذأ ويشسؾ ويتظؾر ؼيو, وتتزح أىؼ السغاىخ اإليجابية لبلنتساء لمؾطؽ في 
تؾحج الفخد بؾطشو وانجماجو ؼيو, والذعؾر باالعتداز والفخخ بو, والؾعي بسذكبلتو وقزاياه 
الجاخمية والخارجية, واإلسيام فى تحقيق إنجازاتو, والثقة في مقجرة وطشو عمى تجاوز 

ياتو, والدعي الجائؼ لمعسل في إطار الجساعة بحب وإخبلص, وتفزيل مرمحة سمب
الجساعة عمى مرمحتو الذخرية, فبتحؿيقيا يحقق الفخد ذاتو, ويذعخ بالخضا واالستقخار 

 (.35, 2010العاطفي والؾججاني )إيسان محسؾد الديج, 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام
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اتو وسبلمة إن االنتساء لمؾطؽ يعشى حب الؾطؽ والجخؾل إليو, والحفاظ عمى خيخ 
مستمكاتو؛ ذلػ أن كل خيخ في الؾطؽ يذتخك الجسيع في مشافعو, وتقؾػ روح االنتساء 
لمؾطؽ عشجما يقمب الفخد نغخه ذات اليسيؽ وذات اليدار في واقع كثيخ مؽ الشاس اليؾم في 
أوطانيؼ, فيخػ أنيؼ يعيذؾن مذاكل معقجة مؽ ضعف ديؽ, وفداد أخبلق, وتفكػ 

شيؼ, ؼيقؾؼ فى نفدو حب وطشو واالنتساء لو والسحافغة عميو. كسا لؽ وانقدامات وحخوب بي
يذعخ السؾاطؽ باالنتساء لؾطشو, إال مؽ خبلل معخفتو بأنو ال يتؼ التجاوز عؽ حقؾقو 

 (.152, 2013السذخوعو, فالؾطؽ ىؾ ىؾية السؾاطؽ وشخريتو ) سشاء دمحم سميسان, 

        لرؾرة بمج مؽ خبلل إيسانو  ويخػ "بيدون" أن االنتساء "ىؾ معخفة اإلندان
          (. ويتعمؼ الفخد االنتساء الؾطشي, مؽ خبللPayson, 1980, 38بالؾطؽ وأفخاده" )

عجد مؽ السؤسدات والؾسائط الخسسية وغيخ الخسسية, مثل األسخة, والبيئة السحمية, 
ار الؾطؽ والسجتسع والسجرسة, وبيئة العسل, والسؤسدات الجيشية, واإلعبلم, كسا أن ازدى

         مخىؾنًا بالتفاعل اإليجابي الؾاعي بيؽ عقؾل وإرادات األفخاد وبيؽ عقل وإرادة السجتسع
(. كسا يشغخ إلى االنتساء لمؾطؽ, بأنو 30-29, 2009)سسيح  محسؾد الكخاسشة وآخخون, 

ؽ, حيث عبارة عؽ شحشة وججانية كامشة داخل الفخد, تغيخ في السؾاقف الستعمقة بالؾط
يذعخ الفخد بالفخخ والؾالء تجاه الؾطؽ, ويعتد بيؾيتو, ويكؾن مشذغبًل بقزاياه, ويمتدم 
بالسعاييخ والؿيؼ التي تعمي مؽ شأنو وتشيض بو, ويغيخ ذلػ مؽ خبلل الغؾاىخ الدمؾكية 

 (.10, 2007الرادرة عؽ الفخد )تغخيج دمحم عبج الحسيج, 

"شعؾر السؾاطؽ بأنو جدء مؽ تخاب الؾطؽ,  وىشاك مؽ يعخف االنتساء الؾطشي, بأنو
ويتزح ذلػ مؽ التدامو بجيشو وؾيسو, وتقجيؼ الرالح العام عمى مرمحتو الذخرية, 
وانجماجو في أحجاثو, وأنو الدمؾك السعبخ عؽ امتثال الفخد لمؿيؼ الؾطشية الدائجة في 

                الدائجة, والسحافغة مجتسعو؛ كاالعتداز بالخمؾز الؾطشية, وااللتدام بالقؾانيؽ واألنغسة
عمى ثخوات الؾطؽ ومستمكاتو, وتذجيع السشتجات الؾطشية, والتسدػ بالعادات والتقاليج, 
والسذاركة فى األعسال التظؾعية والسشاسبات الؾطشية, واالستعجاد لمتزحية دفاعًا عؽ 

 (.43, 2012الؾطؽ ) فاطسة محدؽ جياش, 

 دراسات سابقة:
(, دراسة ىجفت إلى التعخف إلى عبلقة 1991عال دمحم عبجهللا, أجخػ )عبج ال

االنتساء وبعض الستغيخات الشفدية والجيسؾجخاؼية لجػ طبلب الجامعة, وتكؾنت عيشة الجراسة 
( مؽ طبلب جامعة سؾىاج, وتؾصمت الجراسة إلى نتائج مشيا أن ىشاك فخوق 540مؽ )

وطبلب األقدام العمسية عمى أبعاد مؿياس  ذات داللة إحرائية بيؽ طبلب األقدام الشغخية
االنتساء, في اتجاه طبلب األقدام الشغخية, كسا تؾجج عبلقة ارتباطية سالبة بيؽ مكؾنات 

 االنتساء ومؿياس القمق.
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(, ىجفت إلى الكذف عؽ الفخوق 1992وفي دراسة )مخزوق عبج السجيج مخزوق, 
تيجة اختبلف متغيخات الجشذ, والرف فى االنتساء إلى الؾالجيؽ والسجرسة واألقخان, ن

( مؽ طمبة وطالبات 265الجراسي, ومدتؾػ التحريل الجراسي, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
السخحمة اإلعجادية والثانؾية. وتؾصمت الجراسة إلى نتائج مشياأن الظبلب الحكؾر أكثخ انتساء 

ن اإلناث أكثخ انتساء مؽ مؽ اإلناث في كل مؽ االنتساء لمؾالجيؽ واالنتساء لؤلقخان, وأ
 الحكؾر في الذعؾر باالنتساء السجرسي.

(, إلى معخفة العبلقة بيؽ الذعؾر 1994وىجفت دراسة )بياء الجيؽ محسؾد فايد, 
باإلغتخاب واالنتساء لمؾطؽ لجػ طبلب مجارس المغات الثانؾية, ودراسة الفخوق في الذعؾر 

السدتؾيات االجتساعية العميا والسدتؾيات  باالغتخاب واالنتساء لمؾطؽ بيؽ الجشديؽ وبيؽ
( طالبًا, طبق عمييؼ مؿياس الذعؾر 720االجتساعية الجنيا, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

باالغتخاب, ومؿياس االنتساء لمؾطؽ, واستسارة تحجيج السدتؾػ االجتساعي االقترادؼ 
لذعؾر باإلغتخاب واالنتساء لؤلسخة, وتؾصمت الجراسة لشتائج مشيا وجؾد عبلقة إرتباطية بيؽ ا

لمؾطؽ, ووجؾد فخوق دالة إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات الظبلب الحكؾر واإلناث, عمى 
مؿياس االنتساء لمؾطؽ, في اتجاه مجسؾعة الحكؾر, كسا يختمف االنتساء لمؾطؽ, نتيجة 

 اختبلف السدتؾػ االجتساعي االقترادؼ لؤلسخة, في اتجاه السدتؾػ األدنى. 
( دراسة ىجفت إلى التعخف إلى العبلقة بيؽ 1996طارق دمحم السخسي, أجخػ )

أساليب التشذئة اإلجتساعية )كسا يجركيا األبشاء( والؾالء لمؾطؽ, وكحلػ العبلقة بيؽ 
االختبلفات الؾالجية فى أساليب التشذئة االجتساعية )كسا يجركيا األبشاء(, والؾالء لمؾطؽ, 

يؽ في أساليب التشذئة االجتساعية )كسا يجركيا األبشاء( والتعخف إلى الفخوق بيؽ الجشد
واالختبلفات الؾالجية فى التشذئة االجتساعية )كسا يجركيا األبشاء( وأبعاد الؾالء لمؾطؽ, وذلػ 

( طالب وطالبة مؽ طبلب الرف الثانى الثانؾؼ بسجيشة شبيؽ 200عمى عيشة قؾاميا )
ث, واستخجم الباحث أدوات عجيجة مشيا ( إنا100( ذكؾر, و)100الكؾم, مقدسة إلى )

مؿياس الؾالء لمؾطؽ, ومؿياس أساليب التشذئة االجتساعية واستسارة السدتؾػ االجتساعي 
االقترادؼ, وأسفخت نتائج الجراسة إلى وجؾد عبلقة إرتباطية دالة مؾجبة بيؽ أساليب 

         لمؾطؽ لجػ السخاىقيؽ التشذئة االجتساعية لآلباء واألميات )كسا يجركيا األبشاء( والؾالء
          مؽ الجشديؽ, ووجؾد عبلقة ارتباطية سالبة بيؽ االختبلفات الؾالجية في أساليب 

السداواة( كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ الؾالء لمؾطؽ, كسا  –االستقبلل( و)التفخقة  –)التبعية 
  جشديؽ في الؾالء لمؾطؽ أثبتت نتائج الجراسة أنو ال تؾجج فخوق دالة إحرائيًا بيؽ ال

 بجؾانبو السختمفة.
(, إلى الكذف عؽ العبلقة بيؽ 2001كسا ىجفت دراسة )صسؾئيل بذخػ خميل, 

( طالبًا وطالبة مؽ 352االنتساء لؤلسخة واالنتساء لمؾطؽ, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
مؾطؽ, جامعة جامعة أسيؾط, طبق عمييؼ مؿياس االنتساء لؤلسخة, ومؿياس االنتساء ل

ومؿياس الحاجات. وتؾصمت الجراسة لشتائج مشيا وجؾد عبلقة ارتباطية مؾجبة ودالة 
إحرائيًا بيؽ االنتساء لؤلسخة واالنتساء لمؾطؽ, وال تؾجج فخوق بيؽ الحكؾر واإلناث في 

 االنتساء لؤلسخة, واالنتساء لمؾطؽ.



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
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يؼ أحسج,  قة بيؽ (, إلى الكذف عؽ العبل2002كسا ىجفت دراسة )أنؾر إبخـا
أساليب السعاممة الؾالجية, وبيؽ االنتساء لجػ تبلميح السخحمة االعجادية بسحافغة أسؾان, 
وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد فخوق دالة إحرائيًا بيؽ الحكؾر واإلناث في االنتساء لمسجرسة 
في اتجاه الحكؾر, عمى حيؽ ال تؾجج فخوق بيؽ الجشديؽ في االنتساء لؤلصجقاء واألسخة, 

ا تؾجج عبلقة ارتباطية مؾجبة بيؽ درجات أساليب السعاممة الؾالجية وبيؽ درجات االنتساء كس
 لمسجرسة, واالنتساء لؤلسخة, واالنتساء لؤلصجقاء, واالنتساء لمقخية.

ىجفت إلى الكذف  ( دراسة2007كسا أجخػ )عبج الحسيج عبج العغيؼ رجيعة, 
معة, وفقا لستغيخ الجشذ )ذكؾر/ إناث(, عؽ الفخوق فى االنتساء الؾطشي لجػ طمبة الجا

والتخرص الجراسي )عمسي / أدبي(, والسدتؾػ الثقافى واالجتساعي )مختفع / مشخفض(, 
( طالبًا وطالبة بالفخقة الخابعة بكمية التخبية بجامعة الدؾيذ. 632وتكؾنت العيشة مؽ )

         الؾطشي بيؽ  وتؾصمت الجراسة لشتائج مشيا وجؾد فخوق دالة إحرائيا في االنتساء
الجشديؽ في اتجاه اإلناث, وبيؽ السدتؾػ الثقافي السختفع والسشخفض في اتجاه السدتؾػ 
الثقافي السشخفض, وعجم وجؾد فخوق دالة في االنتساء الؾطشي, تخجع الختبلف متغيخ 

 التخرص الجراسي.
 (, إلى بحث العبلقة بيؽ الذعؾر2011وىجفت دراسة )صفاء صجيق خخيبة, 

باالنتساء وبيؽ العشف, وتعخف الفخوق بيؽ الجشديؽ في الذعؾر باالنتساء, وتكؾنت عيشة 
( مؽ طمبة جامعة الدقازيق. وتؾصمت الجراسة إلى نتائج مشيا وجؾد 350الجراسة مؽ )

عبلقة ارتباطية سالبة ودالة إحرائيا بيؽ الذعؾر باالنتساء وبيؽ العشف, ووجؾد فخوق دالة 
شديؽ في الذعؾر باالنتساء األسخؼ واالنتساء الؾطشي, في اتجاه الحكؾر, إحرائيا بيؽ الج

 وعجم وجؾد فخوق في االنتساء االجتساعي بيؽ الجشديؽ.
( بيجف التعخف إلى الفخوق Aerts ,et al., 2012وقام "آرتذ" وآخخون بجراسة )

         ( مؽ طمبة 1745بيؽ الجشديؽ في االنتساء السجرسى, وتكؾنت العيشة مؽ )
السجارس الثانؾية, وتؾصمت الجراسة لشتائج مشيا وجؾد فخوق بيؽ الحكؾر واإلناث في 
االنتساء السجرسي, في اتجاه اإلناث, فاإلناث كؽ أكثخ شعؾرًا باالنتساء السجرسي وذلػ 

 بسقارنتيؽ بالحكؾر.
(, بإجخاء 2013وقام كل مؽ )عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, حدشى زكخيا الشجار, 

اسة ىجفت إلى معخفة طبيعة العبلقة بيؽ الذعؾر باالنتساء, وبيؽ كل مؽ أساليب التفكيخ در 
وفعالية التعمؼ لجػ طمبة الجامعة, ودراسة الفخوق في الذعؾر باالنتساء, بشاء عمى اختبلف 

أدبي(, والفخقة الجراسية  –متغيخات الجشذ )ذكؾر / إناث(, والتخرص الجراسي )عمسي 
( مؽ طالب وطالبة جامعة كفخ الذيخ. 224ابعة(, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )الخ  –)الثانية 

وتؾصمت الجراسة لتائج مشيا عجم وجؾد فخوق في االنتساء لمؾطؽ واالنتساء لمسجتسع والجرجة 
الكمية لمذعؾر باالنتساء, بشاء عمى اختبلف الجشذ )ذكؾر / إناث(, ووجؾد فخوق دالة 

ة في اتجاه اإلناث, ووجؾد فخوق في االنتساء لمجامعة في اتجاه إحرائيًا فى االنتساء لؤلسخ 
أدبي( في كل مؽ االنتساء لمؾطؽ,  –الحكؾر, وعجم وجؾد فخوق بحدب التخرص )عمسي 

واالنتساء لمسجتسع, واالنتساء لمجامعة, والجرجة الكمية لمذعؾر باالنتساء, ووجؾد فخوق دالة 
 التخرص العمسي. إحرائيًا فى االنتساء لؤلسخة في اتجاه



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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( ببحث مجػ االختبلف بيؽ 2014واىتست دراسة )مشال محسؾد عبج الغاىخ, 
كل مؽ الحب واالنتساء وأحادية الخؤية لجػ طالبات الجامعة, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

( مؽ طبلب الجامعة, طبقت عمييؼ مؿياس االنتساء )االنتساء الؾطشي, واالنتساء 360)
ألسخؼ, واالنتساء الجامعي(, وأسفخت نتائج الجراسة عؽ وجؾد فخوق الجيشي, واالنتساء ا

          االنتساء الؾطشي, باختبلف متغيخ الجشذ فى اتجاه الحكؾر, وباختبلف التخرص
أدبي( في اتجاه طبلب وطالبات الذعبة األدبية, وباختبلف السدتؾػ االجتساعي  –)عمسي 

 ػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي الستؾسط.االقترادؼ الثقافي في اتجاه ذوؼ السدتؾ 
( بجراسة الفخوق في االنتساء لجػ 2014كسا قام )ىذام عبجالخحسؽ الخؾلي, 

عيشة مؽ الخاشجيؽ, وفقا لمفخوق في بعض الستغيخات الجيسؾجخاؼية مثل )الجشذ, والسدتؾػ 
ئج مشيا وجؾد االجتساعي االقترادؼ الثقافي, والسدتؾػ التعميسي(, وتؾصمت الجراسة لشتا

فخوق بيؽ الحكؾر واإلناث في االنتساء في اتجاه اإلناث, ووجؾد فخوق في االنتساء بيؽ 
         الحاصميؽ عمى البكالؾريؾس والحاصميؽ عمى الساجدتيخ, وذلػ في اتجاه الحاصميؽ 

 عمى الساجدتيخ.
ساء ( لتعخف أثخ األسخة في االنت2015ىجفت دراسة )الدعيج سميسان عؾاشخية, 

يتيؼ مسؽ أشبعت  ٠٢٣( طفل جدائخؼ يتيؼ, مشيؼ ٠٣٣لمؾطؽ, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
يتيؼ مؽ السحخوميؽ مؽ إشباع تمػ الحاجة,  ٠٨٣حاجتو إلى االنتساء األسخؼ, و

والستؾاججيؽ بسخاكد رعاية الظفؾل.طبق عمييؼ مؿياس لؿياس الذعؾر باالنتساء لمؾطؽ, 
ع الحاجة لبلنتساء األسخؼ لمظفل اليتيؼ يؤثخ إيجابيا في وتؾصمت الجراسة إلى أن إشبا

تعسيق الذعؾر باالنتساء لمؾطؽ لجيو, وىحا ما يؤكج األثخ االيجابي لؤلسخة في تعديد 
 االنتساء لمؾطؽ مؽ خبلل تفعيل وعائفيا السختمفة.

( درسة ىجفت إلى تؾضيح العبلقة بيؽ 2018وأجخت ) زيشب دمحم مخزوق, 
لجية كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ االنتساء, والتحكؼ الحاتي لجػ طبلب الرف األساليب الؾا

( طالبًا وطالبة بالرف األول الثانؾؼ, طبق 305األول الثانؾؼ, وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
عمييؼ مؿياس األساليب الؾالجية في التشذئة االجتساعية, ومؿياس االنتساء لؤلسخة, ومؿياس 

ت الجراسة إلى نتائج مشيا وجؾد عبلقة ارتباطيو دالة ومؾجبة عشج التحكؼ الحاتي. وتؾصم
( بيؽ أبعاد األساليب الؾالجية اإليجابية السجركة والجرجة الكمية لو وأبعاد 0.01مدتؾػ )

االنتساء لؤلسخة والجرجة الكمية لو. وعجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ الحكؾر 
 واإلناث في االنتساء األسخؼ.

التي عخض ليا في الجدء الدابق, يسكؽ الخخوج بشتيجة عامة, جعة الدراسات بسرا
مفادىا أن ىشاك نجرة في الجراسات التي اىتست بجراسة العبلقة بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية 

إسيام   كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ االنتساء الؾطشي, ونجرة الجراسات أيزا التي اىتست بجراسة
        ة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء, في التشبؤ باالنتساء الؾطشي لجػ أساليب السعامم
 طبلب الجامعة.



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
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 فرضا الدراسة:
تؾجج عبلقة بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ االنتساء الفرض األول: "

 الؾطشي لجػ طبلب الجامعة". 

التحكؼ  -الؾالجية كسا يجركيا األبشاء )التفخقة يؾجج إسيام ألساليب السعاممة  الفرض الثاني :
الدؾاء(, في التشبؤ باالنتساء الؾطشي  لجػ  -الحساية الدائجة  -التحبحب  –والديظخة 

 طبلب الجامعة.

 اإلجراءات السشيجية:
 أ ( مشيج الدراسة:

اعتسجت الجراسة الحالية, عمى السشيج الؾصفي االرتباطي, تحؿيقًا ألىجاف         
 .داؤالت الجراسةوت

 ب ( العيشة: 
جخػ التخظيط ليحه الجراسة, أن يكؾن ليا عيشتيؽ: األولى استظبلعية, والثانية عيشة 

( مؽ الظمبة والظالبات, بشفذ 40الجراسة األساسية, وقج تكؾنت العيشة االستظبلعية مؽ )
ثبات وصجق  مؾاصفات العيشة األساسية, واستخجمت نتائج العيشة االستظبلعية لمتحقق مؽ

أدوات الجراسة, عمى حيؽ استخجمت نتائج العيشة األساسية الستخخاج نتائج التحقق مؽ 
( مؽ طمبة وطالبات جامعتي 400فخضي الجراسة.  وتكؾنت العيشة األساسية لمجراسة, مؽ )

( مؽ جامعة الؾادؼ 200( مؽ جامعة أسيؾط, و )200أسيؾط والؾادؼ الججيج, مشيؼ )
لتخبية الخياضية. وقج كانت جامعة قتيؽ الثانية والثالثة مؽ ُكميّتي اآلداب واالججيج, مؽ الفخ 

الؾادؼ الججيج فخعا مؽ جامعة أسيؾط في بجاية إجخاء الجراسة, ثؼ انفرمت عؽ جامعة 
أسيؾط لتكؾن جامعة ججيجة سسيت جامعة الؾادؼ الججيج. وتشقدؼ عيشة كل جامعة مؽ 

دؼ ( مؽ اإلناث, كسا تشق100( مؽ الحكؾر, و )100الجامعتيؽ عمى متغيخ الجشذ إلى )
( مؽ الفخقة الثالثة. 100( مؽ الفخقة الثانية, و )100وفقا لستغيخ الفخقة الجراسية إلى )

( يعخض لسؾاصفات 1عامًا. والججول ) 21إلى  19وتخاوحت أعسار العيشة الكمية ما بيؽ 
 عيشة الجراسة.



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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 الهادي الجديد(, -( مهاصفات عيشة الدراسة عمى متغيرات: الجامعة )أسيهط 1جدول )
 نظرية( -الجشس )ذكر / أنثى(, ونهع الدراسة في الكميات )عسمية و 

 (400الثالثة( )ن=  -والفرقة الدراسية )الثانية 

 الستغيخات
 

 اإلجسالي الجامعة
 % عجد % عجد % عجد الؾادؼ الججيج أسيؾط

 الجشذ
 100 200 50 100 50 100 ذكؾر
 100 200 50 100 50 100 إناث

 100 400 50 200 50 200 السجسؾع

 نؾع الجراسة في الكميات
 100 200 50 100 50 100 عسمية
 100 200 50 100 50 100 نغخية

 100 400 50 200 50 200 السجسؾع

 الفخقة الجراسية
 100 200 50 100 50 100 الثانية
 100 200 50 100 50 100 الثالثة

 100 400 50 200 50 200 السجسؾع
 100 400 50 200 50 200 اإلجسالي

 أدوات الدراسة: 
ـ مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية )إعجاد أمانى عبج 1أدوات الجراسة عبارة عؽ: 

ـ مؿياس االنتساء لجػ طبلب وطالبات الجامعة )إعجاد مشال 2م(, و 1999السقرؾد 
 م(.2016م(, وتعجيل طو السدتكاوػ, وسشاء خميل  2014محسؾد إسساعيل عبج الغاىخ 

 ـ مكياس أساليب السعاممة الهالدية:1
م(, ويذتسل عمى صؾرتيؽ: الرؾرة )أ( 1999أَعجتو "أمانى عبج السقرؾد عام )

لؤلب, والرؾرة )ب( لؤلم, وىى نفذ عبارات الرؾرة )أ( ولكؽ تؼ صياغة العبارات بريغة 
( 10التأنيث, وكل صؾرة تتزسؽ خسدة مقاييذ فخعية, وكل مؿياس فخعى يتكؾن مؽ )

( عبارة. أما السقاييذ الفخعية في كل 20عبارات, ما عجا األسمؾب الخامذ فيتكؾن مؽ )
صؾرة مؽ الرؾرتيؽ, فتؿيذ خسذ أساليب مؽ أساليب السعاممة الؾالجية, ىي: التفخقة, 
والتحكؼ والديظخة, والتحبحب, والحساية الدائجة, وأساليب السعاممة الدؾية. ويظمب مؽ 

بشج مؽ بشؾد السؿياس, ثؼ يقؾم باختيار واحجة مؽ إحجػ البجائل السدتجيب أن يقخأ كل 
السؾجؾدة أمام كل بشج, وىى )نعؼ( وترحح بجرجتيؽ, أو )ال( وترحح بجرجة واحجة, 

( 20-10وبحلػ تتخاوح الجرجة عمى كل مؿياس فخعي مؽ السقاييذ األربعة األولى مؽ ) 
 ( درجة.40-20وح  درجاتو ما بيؽ )درجة , أما بالشدبة لمسؿياس الفخعى الخامذ فتتخا

 الخرائص الديكهمترية لمسكياس: 
 ثبات السكياس :-1

إستخجمت "أماني عبج السقرؾد لمتحقق مؽ ثبات السؿياس, طخيقة إعادة التظبيق, 
( تمسيح وتمسيحة مؽ تبلميح وتمسيحات 100بفاصل زمشي قجره أسبؾعيؽ عمى مجسؾعة قؾاميا )

 كانت جسيع معامبلت الثبات مختفعة ومظسئشة.الرف الخامذ اإلبتجائي, و 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثبات السكياس فى الدراسة الحالية:
الجراسة الحالية, تؼ التحقق مؽ ثبات كل صؾرة مؽ صؾرتي السؿياس, بحداب  وفي

 معامل ثبات إعادة التظبيق, ومعامل ألفا كخونباخ, ومعامل ثبات التجدئة الشرؽية.
 رونباخ:الثبات بإعادة التطبيق ومعامل ألف اك

                  تم حداب معامالت ثبات كل أسمهب من أساليب السعاممة الهالدية
صهرة األم( باستخدام طريقتي إعادة التطبيق, ومعامل ألفا كرونباخ,  -)صهرة األب 

( من 20( من الذكهر و )20( من الطالب )40وذلك عمى عيشة استطالعية تتكهن من )
 لك.( يهضح ذ2اإلناث, وجدول )

 ( معامالت ثبات األبعاد الفرعية لسكياس أساليب السعاممة الهالدية2جدول )
 (.40بطريقتي إعادة التطبيق, وألفاكرونباخ )ن= 

 األبعاد
 معامل الفاكخونباخ إعادة التظبيق

 صؾرة األم صؾرة األب صؾرة األم صؾرة األب

 09709 09623 09450 09214 ـ التفخقة1
 09623 09500 09403 09411 ـ التحكؼ2
 09601 09495 09550 09545 ـ التحبحب3
 09436 09543 09554 09667 ـ الحساية4

 09755 09737 09475 09347 األساليب الدؾية ـ5

( أن معامبلت الثبات أغمبيا مقبؾلة, حيث تخاوحت معامبلت 2يتزح مؽ الججول )
رة األب, وتخاوحت ما بيؽ ( لرؾ 66790 -21490الثبات لظخيقة إعادة التظبيق ما بيؽ)

 -49590( لرؾرة األم, كسا تخاوحت معامبلت ألفاكخوباخ ما بيؽ)55490 -40390)
( لرؾرة األم, مسا يذيخ إلى ما 75590 -43690( لرؾرة األب, وتخاوحت ما بيؽ)73790

 تتستع بو األبعاد الفخعية لسؿياس أساليب السعاممة الؾالجية مؽ قجر مقبؾل مؽ الثبات.
 لثبات بطريقة التجزئة الشرفية:ا -3

فخدؼ(, مع  -تؼ حداب معامبلت ثبات السؿياس بظخيقة القدسة الشرؽية ) زوجي 
 (.3(, والشتائج بجدول )40ن= بخاون" لترحيح الظؾل, ) -استخجام معادلة "سبيخمان 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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( معامالت ثبات األبعاد الفرعية لسكياس أساليب السعاممة الهالدية بطريقة 3جدول )
 (40براون" )ن=  –جزئة الشرفية مع ترحيح الطهل باستخدام معادلة "سبيرمان الت

الظؾل  معامل الثبات بعج ترحيح معامل الثبات لمشرفيؽ األبعاد
 بسعادلة "سبيخمان بخوان" 

 صؾرة األم صؾرة األب صؾرة األم صؾرة األب
 09639 09542 09470 09371 ـ التفخقة1
 09458 09126 09297 09067 ـ التحكؼ2
 09583 09430 09412 09274 ـ التحبحب3
 09679 09609 09514 09437 ـ الحساية4

 09776 09661 09634 09494 األساليب الدؾية .5 

( يسكؽ مبلحغة أن معامبلت الثبات أغمبيا مقبؾلة, حيث تخاوحت 3وبسخاجعة ججول )
 -45890ت ما بيؽ )( لرؾرة األب, وتخاوح66190 -12690معامبلت الثبات ما بيؽ)

أساليب السعاممة ( لرؾرة األم, مسا يذيخ إلى ما تتستع بو األبعاد الفخعية لسؿياس 77690
 بقجر مقبؾل مؽ الثبات, ؼيسا عجا أسمؾب التحكؼ في صؾرة األب فكان ضعيفا.الهالدية 

 صدق السكياس : – 2
السؿياس, م", بالتحقق مؽ صجق 1999قامت معجة السؿياس "أمانى عبج السقرؾد 

بعجة طخق, ىي: الرجق السشظقي, والرجق الغاىخؼ, بعخضو عمى مجسؾعة مؽ 
السحكسيؽ الستخرريؽ, ىحا إلى جانب استخجام صجق البشاء أو التكؾيؽ, أؼ حداب 

مكؾنات السؿياس, والجرجة الكمية لمسؿياس, ىحا إضافة إلى حداب  االتداق الجاخمي بيؽ
ة الكمية لمسؿياس الفخعي الحؼ تشتسي إليو, وذلػ عمى عيشة االتداق الجاخمي لمفقخة مع الجرج

( مؽ التبلميح والتمسيحات, وقج أستخجمت الباحثة ىحا اإلجخاء عمى 100)            مؽ
مدتؾييؽ : أوليسا يتسثل فى حداب معامبلت االتداق الجاخمى بيؽ كل عبارة مؽ العبارات 

ة الكمية لمبعج, أما الثانى فيتسثل فى حداب الستزسشة فى األبعاد الخئيدية الخسذ والجرج
معامبلت اإلرتباط بيؽ الجرجة عمى كل مؽ األبعاد الخئيدية الخسذ والجرجة الكمية لمسؿياس 

(, مسا يذيخ إلى االتداق 0.01ككل, وجاءت جسيع معامبلت االرتباط دالة عشج مدتؾػ )
يخون أن االتداق الجاخمي نؾع مؽ الجاخمي لمسؿياس, وإن كان الباحثؾن في الجراسة الحالية 

 الثبات وليذ الرجق.
 صدق السكياس فى البحث الحالي : 

عمى الخغؼ مؽ أن السقاييذ التي سبق التحقق مؽ صجقيا في عجد مؽ الجراسات 
الدابقة, ال تحتاج إلى إعادة التحقق مؽ صجقيا, فقج تؼ التحقق مؽ صجق مؿياس أساليب 

 صؾرة األم(, باستخجام التحميل العاممي, كسا يمي: -ب السعاممة الؾالجية )صؾرة األ
 صهرة األب: -1

( عمى كل فقخة مؽ فقخات صؾرة 400حيث تؼ إدخال نتائج عيشة الجراسة الكمية )ن= 
األب, في دراسة عاممية, بظخيقة السكؾنات الخئيدة لـ"ىؾتمشج", ولؼ يتؼ تجويخ عؾامل 

قبل التجويخ عامبًل عامًا, فإذا تذبعت عمى ىحا  السرفؾفة العاممية, واعتبخ العامل األول
العامل, كل أو الغالبية العغسى مؽ عبارات السؿياس, دل ذلػ عمى أن السؿياس يتستع 

 ( يؾضح ىحه الشتائج.4برجق عاممي, والججول )



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
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 ( تذبع عبارات مكياس أساليب السعاممة الهالدية )صهرة األب(4جدول )
 (400ر )العامل العام( في السرفهفة العاممية )ن= عمى العامل األول قبل التدوي

 التذبع العبارة التذبع العبارة التذبع العبارة التذبع العبارة
1- 09104 16- 09478 31- -09024 46- 09134 
2- -09152 17- -0.306 32- 09536 47- 09231 
3- 09594 18- 09293 33- -09094 48- -09357 
4- -09220 19- 09245 34- 09084 49- 09340 
5-  09374  20- 09656 35- 09095 50- -09235 
6- 09543 21- 09626 36- -09323 51- 09470 
7- 09291 22- -09302 37- 09542 52- -09314 
8- 09491 23- -09134 38- 09472 53- -09201 
9- 09500 24- 09508 39- -09188 54- 09371 
10- -09270 25- 09522 40- 09140 55- -09070 
11- 09631 26- 09608 41- 09593 56- 09294 
12- 09510 27- 09305 42- -09236 57- 09429 
13- -09062 28- -09216 43- -09078 58- 09048 
14- -09060 29- 09614 44- 09576 59- 09033 
15- 09658 30- -09415  45- 09414 60- -09195 

مبلحغة أن ؾيسة الجحر الكامؽ لمعامل األول بمغ  ( يسكؽ4بسخاجعة نتائج الججول )
%( مؽ حجؼ التبايؽ االرتباطي 492914(, واستحؾز عمى ندبة تبايؽ قجره )69598)

( ليذ السحػ الؾحيج لتعخف داللة التذبع عمى 093لمسرفؾفة العاممية. وألن محػ جيمفؾرد )
الخظأ السعيارؼ مؽ  العامل, حيث يسكؽ تحجيج مدتؾػ الجاللة لمتذبعات في ضؾء محػ

خبلل حجؼ العيشة السدتخجمة في الجراسة العاممية, وبالخجؾع لججول مدتؾيات الجاللة 
(, 419: 1980لسعامبلت االرتباط )بيخسؾن( في السرجر التالي )صفؾت فخج, 

)السخجع  Burt - Banksوبالتعؾيض في معادلة الخظأ السعيارؼ لـ"بيخت وبانكذ" 
الخخوج بأن تذبع الستغيخ عمى العامل األول يكؾن ذا داللة عشج  (, يسكؽ151الدابق, ص 

( عمى األقل. وبتظبيق ىحه القاعجة 09128( إذا وصل ىحا التذبع إلى )0901مدتؾػ )
(, يسكؽ الخخوج بشتيجة أن جسيع فقخات السؿياس 4عمى التذبعات السؾجؾدة بالججول )

لعامل األول قبل التجويخ وىؾ العامل ( فقخة, قج تذبعت تذبعا جؾىخيا عمى ا60وعجدىا )
( فقخات كانت تذبعاتيا غيخ دالة. مسا يذيخ إلى أن مؿياس 10العام, وذلػ ؼيسا عجا )

 أساليب السعاممة الؾالجية )صؾرة األب( صادق بذكل عام.
 صهرة األم: -2

تؼ التحقق مؽ صجق مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية )صؾرة األم( في الجراسة 
ة بشفذ الظخيقة التي اتبعت عشج التحقق مؽ صجق صؾرة األب, وذلػ عمى عيشة الحالي

(, حيث تؼ إجخاء تحميل عاممي بظخيقة السكؾنات الخئيدة 400البحث األساسية )ن= 
لـ"ىؾتمشج", ولؼ يتؼ تجويخ عؾامل السرفؾفة العاممية, واعتبخ العامل األول قبل التجويخ 

(, واستحؾز عمى ندبة تبايؽ 06399الكامؽ لمعامل األول )عامبًل عامًا, وبمغ ؾيسة الجحر 
 ( يؾضح ىحه الشتائج.5%( مؽ حجؼ التبايؽ االرتباطي, والججول )105915قجره )



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( تذبع عبارات مكياس أساليب السعاممة الهالدية )صهرة األم(5جدول )
 (400عمى العامل األول قبل التدوير )العامل العام( في السرفهفة العاممية )ن= 

 التذبع العبارة التذبع العبارة التذبع العبارة التذبع العبارة
1-  06064 16- 06588 31- -06018 46- 06096 
2- -06150 17- -06361 32- 06635 47- 06297 
3- 06495 18- 06418 33- -06137 48- -06332 
4- -06322 19- 06161 34- 06110 49- 06383 
5- 06468 20- 06597 35- 06148 50- -06306 
6- 06605 21- 06605 36- -06387 51- 06466 
7- -06014 22- -06350 37- 06493 52- -06219 
8- 06515 23- -06089 38- 06503 53- -06228 
9- 06583 24- 06443 39- -06335 54- 06407 
10- -06337 25- 06565 40- 06070 55- -06224 
11- 06566 26- 06631 41- 06478 56- 06322 
12- 06582 27- 06236 42- -06290 57- 06467 
13- -06163 28- -06344 43- -06088 58- 06015 
14- -06291 29- 06408 44- 06624 59- -06065 
15- 06548 30- -06419 45- 06219 60- -06268 

ة, ( عبار 60( يسكؽ مبلحغة أن عبارات السؿياس وعجدىا )5بسخاجعة نتائج الججول )
قج تذبعت عمى العامل األول قبل التجويخ, والحؼ يسثل العام العام, مع استخجام الؿيسة 

( عبارات فقط, لؼ يرل تذبع 9( كحج أدنى لجؾىخية التذبعات, وذلػ ؼيسا عجا )09128)
كل مشيا إلى مدتؾػ الجاللة, مسا يذيخ إلى أن مؿياس أساليب السعاممة الؾالجية )صؾرة 

 عام. األم( صادق بذكل
 ثانيًا : مكياس االنتساء الهطشي لدى طالب الجامعة:

مؿياس االنتساء الؾطشي ىؾ أحج أربعة مقاييذ فخعية تكؾن مؿياسا عاما يدسى 
(, 2014مؿياس االنتساء لجػ طمبة وطالبات الجامعة, أعجتو "مشال محسؾد إسساعيل" عام )

ـ االنتساء 1أربعة أبعاد ىي: ( عبارة مؾزعة عمى 139ويتكؾن مؿياس االنتساء ككل مؽ )
  ـ االنتساء الجيشي ويتكؾن مؽ2(, و 35 -1( عبارة )الفقخات مؽ 35الؾطشي ويتكؾن مؽ )

( 41ـ االنتساء األسخؼ, والحؼ يتكؾن مؽ )3(, و63 – 36( عبارة )الفقخات مؽ 28) 
)الفقخات ( عبارة 35ـ االنتساء الجامعي ويتكؾن مؽ )4(, ثؼ 104 – 64عبارة )الفقخات مؽ 

(. وقج استخجم الباحثؾن في ىحه الجراسة مؿياس االنتساء الؾطشي وحجه 139 – 105مؽ 
 ( فقخة.35والحؼ يتكؾن مؽ )

 -نادرا  –أما اإلجابة عمى كل فقخة, ؼيكؾن باستخجام ثبلثة بجائل, ىي: )دائسًا 
            رجات( عمى التؾالي لمعبارات السؾجبة, والج1 - 2 – 3أحيانا(, وتعظى الجرجات )

( لمعبارات السراغة سمبيا. كسا يتؼ إستخخاج درجة كمية لمسؿياس, وتتخاوح ما 3 - 2 – 1)
(, وكمسا ارتفعت درجة الفخد عمى السؿياس, كان ىحا مؤشخا عمى 105 - 35بيؽ الجرجة )

 ارتفاع مدتؾػ انتساءه الؾطشي. 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

66 
 م 6262العدد الثامن ـ يناير   -اجمللد الثامن     

https://dapt.journals.ekb.eg 
 

 

 ج( الخرائص  الديكهمترية لمسكياس : 
 س : ثبات السكيا – 1

(, بالتحقق مؽ ثباتو, بعجة 2014قامت معجة السؿياس "مشال محسؾد إسساعيل" عام )
طخق, ىي: االتداق الجاخمي, وطخيقة التجدئة الشرؽية لمسؿياس, إلى جانب حداب معامل 
ألفا كخونباخ. وقج تؾصمت إلى أن معامبلت االتداق الجاخمي لمسؿياس مختفعة, كسا أن 

 -بالتجدئة الشرؽية مع ترحيح الظؾل باستخجام معادلة "سبيخمان معامبلت ثبات السؿياس 
(, وبمغت معامبلت الثبات ألبعاد السؿياس ما بيؽ 09987:  09981بخوان" تتخاوح ما بيؽ )

 –(, بإستخجام طخيقة التجدئة الشرؽية بإستخجام معادلة "سبيخمان 09975:  09869)
:  09923خيقة ألفا كخونباخ ما بيؽ ) بخوان". وتخاوحت معامبلت الثبات بإستخجام ط

 (, مسا يذيخ إلى أن السؿياس يتستع بسعجالت ثبات عالية, وكحلػ أبعادىا الفخعية.09969
 ثبات السكياس فى الدراسة الحالية: 

تؼ التحقق مؽ ثبات مؿياس االنتساء الؾطشي, باستخجام ثبلث طخق ىي: إعادة 
لتجدئة الشرؽية مع ترحيح الظؾل باستخجام التظبيق, ومعامل ألفا كخونباخ, وثبات ا

( مؽ الظبلب مؽ الحكؾر 40معادلة "جتسان", وذلػ عمى عيشة استظبلعية تتكؾن مؽ )
 ( يؾضح ذلػ.6واإلناث, وججول )

( معامالت ثبات مكياس االنتساء الهطشي بطريقة إعادة التطبيق ومعامل ألفا 6جدول )
 (40ح الطهل بسعادلة جتسان )ن= كهنباخ وثبات التجزئة الشرفية بعد ترحي

 مؿياس
إعادة  معامل ثبات
 التظبيق

 معامل الفاكخونباخ
بعج  التجدئة الشرؽية معامل ثبات

 الظؾل بسعادلة جتسان ترحيح
 09819 09873 09853 االنتساء الؾطشي

( أن معامبلت الثبات جسيعيا مقبؾلة, حيث بمغت في 6وتغيخ نتائج الججول )
وبمغ معامل ثبات (, 87390(, كسا بمغ معامل ألفا كخوباخ )85390بيق )طخيقة إعادة التظ

( مسا يذيخ إلى تستع 09819) التجزئة الشرفية بعد ترحيح الطهل بسعادلة جتسان
 مؿياس االنتساء الؾطشي بقجر مقبؾل مؽ الثبات.

 صدق السكياس : – 2
جق مؿياس (, بالتحقق مؽ ص2014قامت معجة السؿياس )مشال محسؾد إسساعيل, 

االنتساء ومكؾناتو األربعة )ومشيا االنتساء الؾطشي(, عمى مجسؾعة مؽ طمبة وطالبات 
( باستخجام طخيقتيؽ, ىسا صجق البشاء, وصجق التسييد, وتذيخ الشتائج 120الجامعة )ن= 

 إلى أن مؿياس االنتساء الؾطشي يتستع بسدتؾػ مقبؾل مؽ الرجق.



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صدق السكياس فى الدراسة الحالية: 
تؼ التحقق مؽ صجق السؿياس في الجراسة الحالية, باستخجام الرجق السختبط بالسحػ 
وذلػ بحداب معامل االرتباط بيؽ مؿياس االنتساء الؾطشي السدتخجم في ىحه الجراسة, وبيؽ 
مؿياس االنتساء الؾطشي, السذتق مؽ مؿياس الذعؾر باالنتساء )إعجاد عبلء الجيؽ الشجار, 

( 7والججول )(, 40وذلك عمى العيشة االستطالعية )ن= (, 2013ار, وحدشي زكخيا الشج
 يؾضح ىحه الشتائج.

 (40( صدق مكياس االنتساء الهطشي من خالل االرتباط بالسحك )ن= 7جدول )

 السؿياس
  االنتساء الؾطشي

 )عبلء الشجار وحدشي الشجار(
 09751 )مشال محسؾد( االنتساء الؾطشي

مبلحغة أن معامل االرتباط بيؽ مؿياس االنتساء  ( يسكؽ7وبسخاجعة ججول )
(, مسا يذيخ 0975الؾطشي )مشال محسؾد(, وبيؽ مؿياس االنتساء الؾطشي )السحػ(, بمغ )

 إلى تستع مؿياس االنتساء الؾطشي السدتخجم في ىحه الجراسة بسعامل صجق مقبؾل.
 األساليب اإلحرائية السدتخدمة:

كخارات, والشدب السئؾية(, في وصف العيشة, إلى تؼ استخجام اإلحراء الؾصفي )الت
جانب استخجام معامل إرتباط بيخسؾن لمتحقق مؽ صحة الفخض األول, والتحقق مؽ 

 Factor Analysisالذخوط الديكؾمتخية ألدوات الجراسة, واستخجم التحميل العاممى 
خجم تحميل اإلنحجار بظخيقة السكؾنات الخئيدية لـ"ىؾتمشج", لمتحقق مؽ الرجق العاممي, واست

, لمتحقق مؽ صحة Stepwiseبظخيقة  Regresstion Analysisالخظي الستعجد 
 الفخض الثاني.

 نتائج الدراسة: 
 أوال: اإلحراء الهصفي لستغيرات الدراسة:

أمكؽ استخخاج نتائج اإلحراء الؾصفي لستغيخات الجراسة, بيجف التحقق مؽ شكل 
تؾزيع درجات أفخاد العيشة لكل متغيخ مؽ متغيخات الجراسة, التؾزيع التكخارؼ ومجػ اعتجالية 

( يعخض لؿيؼ الستؾسظات, والخظأ السعيارؼ لمستؾسط, واالنحخاف السعيارؼ, 8والججول )
       وأصغخ وأكبخ ؾيسة, ومعامل االلتؾاء, ومعامل التفمظح وذلػ لعيشة الجراسة الكمية

 (.400)ن= 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خطأ السعياري لمستهسطات واالنحرافات السعيارية ( الستهسطات الحدابية وال8جدول )
 ومعامالت االلتهاء والتفمطح لدرجات أفراد عيشة الدراسة عمى مقاييس الدراسة

 (400)ن=  
 

 السقاييس

 الحدابي الستهسط

 معامل 
 االلتهاء

 معامل
 التفمطح

 أصغر
 قيسة

  أكبر
 قيسة

 الكيسة
 خطأ

 معياري 
 انحراف
 معياري 

 20 10 ,056 ,896 49162 ,125 63612 التفرقة ـ1 (األب) عاممةالس أساليب ـ1
 20 10 ,475- ,615 40262 ,120 75613 والديطرة التحكم ـ2

 20 10 ,170- ,106 08462 ,104 66614 التذبذب ـ3
 20 10 ,490- ,232- 09062 ,105 73615 الزائدة الحساية ـ4
 40 21 10961 ,927- 51663 ,176 28634 سهية أساليب ـ5

 20 10 ,730- ,606 87362 ,144 24613 التفرقة ـ1 (األم) السعاممة أساليب ـ2
 20 10 ,812- ,305 51362 ,126 44614 والديطرة التحكم ـ2

 20 10 ,322- ,147- 22362 ,111 04615 التذبذب ـ3
 20 10 ,347- ,260- 13562 ,107 25616 الزائدة الحساية ـ4
 40 22 ,451 ,817- 57163 ,179 89634 يةسه  أساليب ـ5

 103 35 ,360 ,099- 472611 ,574 81676 وطشي انتساء االنتساء ـ3

 0160(, وعشد مدتهى 9661إذا بمغ ) 0560)*( معامل االلتهاء يكهن دااًل عشد مدتهى 
 (5862إذا بمغ )

جسيع مقاييذ ( إلى أن جسيع ؾيؼ االلتؾاء والتفمظح الخاصة ب8وتذيخ نتائج الججول )
الجراسة غيخ دالة, مسا يعشي أن أداء األفخاد عمى السقاييذ يتبع التؾزيع االعتجالي, لحا 

 يسكؽ استخجام األساليب اإلحرائية البارامتخية, لمتحقق مؽ فخضي الجراسة.
 ثانيا: نتائج فروض الدراسة:

 ـ نتائج الفرض األول: "1
اطية دالة بيؽ أساليب السعاممة يشص الفخض األول عمى أنو "تؾجج عبلقة ارتب

الؾالجية كسا يجركيا األبشاء, وبيؽ االنتساء الؾطشي لجػ طبلب الجامعة". ولمتحقق مؽ صحة 
ىحا الفخض, أمكؽ حداب معامل ارتباط "بيخسؾن" بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا 

( يؾضح 9(. والججول )400األبشاء, وبيؽ االنتساء الؾطشي, لجػ عيشة الجراسة الكمية )ن= 
 ىحه الشتائج.



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( معامالت اإلرتباط بين مكياس أساليب السعاممة الهالدية كسا يدركيا األبشاء, 9جدول )
 (.400وبين االنتساء الهطشي لدى طالب الجامعة )ن= 

 الجاللة االنتساء الؾطشي السقاييذ صؾرة
 

 ـ األب1
 0901 13490- ـ التفخقة1

 ال تؾجج 06690- التحكؼ والديظخة ـ2
 0905 10090- التحبحب  ـ3

 ال تؾجج 08190 الحساية الدائجة  ـ4
 09001 22990 أساليب سؾية  ـ5

 
 ـ األم2

 09001 20890- التفخقة  ـ1
 0905 12690- التحكؼ والديظخة ـ2

 09001 18290- التحبحب  ـ3
 ال تؾجج 02690- الحساية الدائجة ـ4
 09001 20890 أساليب سؾية  ـ5

 ( إلى ما يمي:9وتذير نتائج الجدول )
ـ تؾجج عبلقة ارتباطية مؾجبة وليا داللة إحرائية, بيؽ االنتساء الؾطشي, وبيؽ األساليب 1

(. وجاءت ىحه الشتائج 09208(, أو لرؾرة األم )09229الدؾية, سؾاء لرؾرة األب )
 في االتجاه السؤيج لرحة الفخض األول مؽ الجراسة.

تؾجج عبلقة ارتباطية سالبة وليا داللة إحرائية, بيؽ االنتساء الؾطشي, وبيؽ أساليب  ـ2
 السعاممة الؾالجية غيخ الدؾية كسا يجركيا األبشاء, كسا يمي:

 (.09100-(, وأسمؾب التحبحب )09134-أ ـ بالشدبة لؤلب: أسمؾبان ىسا أسمؾب التفخقة )
           (, وأسمؾب التحبحب09208-ؾب التفخقة )ب ـ بالشدبة لؤلم: ثبلثة أساليب, ىي: أسم

(, وجاءت ىحه الشتائج في االتجاه 09126-(, وأسمؾب التحكؼ والديظخة )09182-)
 السؤيج لرحة الفخض األول مؽ الجراسة. 

ـ ال تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ االنتساء الؾطشي, وبيؽ أسمؾب السعاممة الؾالجية "الحساية 3
لرؾرة األب, أو لرؾرة األم(, كسا ال تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ االنتساء الدائجة", )سؾاء 

الؾطشي, وبيؽ أسمؾب التحكؼ والديظخة )صؾرة األب فقط(. وجاءت ىحه الشتائج في 
 االتجاه غيخ السؤيج لرحة الفخض األول مؽ الجراسة.

باطات ( يسكؽ مبلحغة أن أعمى االرت9وبسخاجعة ؾيؼ معامبلت االرتباط بالججول )
 09229بيؽ االنتساء الؾطشي وبيؽ أساليب السعاممة الؾالجية, كانت لؤلساليب الدؾية )

(, وأسمؾب التحبحب لؤلم 09208-لؤلم(, يمي ذلػ أسمؾب التفخقة لؤلم ) 09208لؤلب, و 
 (, وكبلىسا مؽ األساليب غيخ الدؾية. 09182-)



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كسا جاءت متفقة مع وقج جاءت الشتائج مؤيجة لرحة الفخض األول بذكل عام, 
(, والتي تؾصمت إلى 2018نتائج بعض الجراسات الدابقة, كجراسة ) رانيا رضا اليمباوؼ, 

وجؾد عبلقة إرتباطية إيجابية بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية اإليجابية واليؾية. كسا اتفقت مع 
يؼ أحسج,  مؾجبة بيؽ  (, حيث تؾصمت لؾجؾد عبلقة ارتباطية2002نتائج دراسة )أنؾر إبخـا

درجات أساليب السعاممة الؾالجية ودرجات االنتساء لمسجرسة واالنتساء لؤلسخة واالنتساء 
لؤلصجقاء, وأنو ال تؾجج عبلقة بيؽ أسمؾبي التحكؼ والديظخة, والحساية الدائجة لؤلب, وبيؽ 

 االنتساء الؾطشي.

كانت أم  يخػ أصحاب نغخية التعمؼ أن ما يحجد شخرية الفخد السدتقبمية سؾية
مزظخبة يتؾقف فى جدء كبيخ مشيا عمى نؾع التجعيسات التى يتمقاىا الفخد مؽ بيئتو, حيث 
يشذأ اضظخاب الذخرية نتيجة سؾء تؾافق السثيخ واالستجابة, ويأتى دور البيئة في تجعيؼ 

وخاصة دور الؾالجيؽ, وذلػ مؽ خبلل األحجاث والسؾاقف البيئية السعدزة أو ’ تمػ االستجابة
 (.Pervin, 1975, 86لسشفخة لتمػ االستجابة )ا

وتذيج نغخية الحات بأىسية ما يسارسو اآلباء مؽ أساليب واتجاىات في تشذئة  
األبشاء , وأثخىا عمى تكؾيؽ ذاتيؼ وىؾيتيؼ, إما برؾرة إيجابية أو سمبية, حيث أن الحات 

ي البيئة ىسا الؾالجان, وما تتكؾن مؽ خبلل التفاعل السدتسخ بيؽ األبشاء وبيئتيؼ, وأىؼ ما ف
يتبع ذلػ مؽ تقؾيؼ وتكؾيؽ لسفيؾم الحات, وقج أوضح روجخز أن الحات محرمة لخبخات 
الفخد, وذلػ مؽ وجية نغخه, ومؽ وجية نغخ األسخة, فالتقؾيؼ السؾجب ضخورؼ لؤلبشاء 
ألنيؼ في حاجة إليو حتى ولؾ وججت بعض الجؾانب غيخ السقبؾلة في سمؾكيؼ, ألن ذلػ 

 (.67, 2002يجفع األبشاء إلى تحقيق ذواتيؼ )مايدة أحسج الشيال, 

 ـ نتائج الفرض الثاني:2

يشص الفخض الثاني عمى أنو "يؾجج إسيام ألساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا 
الدؾاء(, في التشبؤ  -الحساية الدائجة  -التحبحب  –التحكؼ والديظخة  -األبشاء )التفخقة 

شي  لجػ طبلب الجامعة". ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض, تؼ استخجام باالنتساء الؾط
والججول  Stepwiseالخظي الستعجد بظخيقة  Regresstion Analysisتحميل االنحجار 

 ( يؾضح ىحه الشتائج.10)



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( تحميل االنحدار الستعدد لتعرف إسيام أساليب السعاممة الهالدية كسا يدركيا 10جدول )
 (400باالنتساء الهطشي لدى طالب الجامعة )ن= األبشاء في التشبؤ 

 األنسؾذج متغيخ تابع
 الستغيخات السشبئة

 )السدتقمة(
 

 معامبلت مقششة السعامبلت غيخ السقششة

 R R2 الجاللة ؾيسة "ت"
Adjsted 

R2 
B 

 الخظأ السعيارؼ 
 

Beta 

االنتساء 
 الؾطشي

1 
 ,001 32399 ـــ 48695 144951 الثابت

األساليب الدؾية  ,050 ,053 ,229
 لؤلب

749, 159, 229, 70394 001, 

2 

 ,001 180910 ـــ 19296 036963 الثابت

296, 088, 083, 
األساليب الدؾية 

 لؤلب
691, 157, 212, 40194 001, 

 ,001 90393- ,188- ,192 ,750- التفخقة لؤلم

3 

 ,001 95396 ـــ 74197 826953 الثابت

311, 097, 090, 

األساليب الدؾية 
 لؤلب

584, 166, 179, 52393 001, 

 ,001 29493- ,163- ,198 ,652- التفخقة لؤلم

األساليب الدؾية 
 لؤلم

332, 169, 103, 97091 05, 

4 

 ,001 31397 ـــ 86097 481957 الثابت

329, 109, 100, 

األساليب الدؾية 
 لؤلب

556, 165, 170, 36493 001, 

 ال يؾجج 31991- ,080- ,243 ,321- التفخقة لؤلم

األساليب الدؾية 
 لؤلم

432, 173, 134, 49492 05, 

 ,05 30992- ,136- ,304 ,702- التحبحب لؤلم

5 

 ,001 24797 ـــ 49997 342954 الثابت

323, 105, 098, 

األساليب الدؾية 
 لؤلب

547, 165, 168, 30993 001, 

األساليب الدؾية 
 لؤلم

511, 163, 159, 13793 01, 

 ,001 81293- ,182- ,246 ,938- التحبحب لؤلم

 ( يسكن الخروج بسا يمي:10بسراجعة نتائج الجدول )
 أعيخت نتائج الفخض الثاني )الشسؾذج الخامذ(, أنو يؾجج إسيام لبعض أساليب

سا يجركيا األبشاء, في التشبؤ باالنتساء الؾطشي لجػ طبلب الجامعة, السعاممة الؾالجية ك
فقج بمغت ؾيسة "ت" االنحجارية مدتؾػ الجاللة اإلحرائية لثبلثة متغيخات )كل عمى 
حجة( مؽ جسمة الستغيخات السدتقمة, كسا بمغ معامل االرتباط الستعجد في حالة الشسؾذج 

          (, وبمغ معامل التقجيخ التسييدؼ 32390) الحؼ يحتؾؼ عمى ىحه الستغيخات الثبلثة
(, وىحا يعشى أن ىحه الستغيخات 10590)أؼ مخبع معسل االرتباط الستعجد( لو )

السدتقمة الثبلثة )األساليب الدؾية لؤلب, واألساليب الدؾية لؤلم, والتحبحب لؤلم( تفدخ 
الؾطشي. وتأتي ىحه  %( مؽ التبايؽ الكمي في درجات متغيخ االنتساء5910مجتسعة )

 جدئيا( لرحة الفخض الثاني. –الشتيجة في االتجاه السؤيج 
 



 الوطنً باالنتماء التنبؤ فً أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌُدركها األبناء إسهام

 علً مصطفى ساره/ أ        سلٌمان سالم دٌنا/ د  يالمستكاو أحمد طه/ د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتتفق ىحه الشتيجة, مع نتائج بعض الجراسات الدابقة, كجراسة )طارق دمحم السخسي, 
(, والتي تؾصمت إلى وجؾد عبلقة ارتباطية مؾجبة بيؽ أساليب التشذئة االجتساعية 1996

األبشاء, وبيؽ الؾالء لمؾطؽ لجػ السخاىقيؽ مؽ الجشديؽ, ووجؾد لآلباء واألميات كسا يجركيا 
 –)التبعية                 عبلقة ارتباطية سالبة بيؽ االختبلفات الؾالجية في أسمؾب 

السداواة(, وبيؽ الؾالء لمؾطؽ. كسا تتفق مع نتائج دراسة  –االستقبلل(, وأسمؾب )التفخقة 
مؾجبة بيؽ  ي تؾصمت إلى وجؾد عبلقة إرتباطية (, والت2018)رانيا رضا اليمباوؼ, 

سالبة بيؽ         أساليب السعاممة الؾالجية اإليجابية وبيؽ اليؾية, ووجؾد عبلقة ارتباطية 
)آمال عبج         أساليب السعاممة الؾالجية الدمبية وبيؽ اليؾية, كسا تتفق مع نتائج دراسة 

 (.2011الدسيع باعة, 
 ة:تفدير نتائج الدراس

يسكؽ القؾل بأن ىشاك اتفاقا في نتائج الفخضيؽ األول والثاني بالجراسة الحالية؛ فقج 
(, أن أعمى االرتباطات ذات الجاللة بيؽ االنتساء 9أعيخت نتائج الفخض األول )ججول 

  الؾطشي وبيؽ أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء, كانت لؤلساليب الدؾية 
(, وأسمؾب 09208-لؤلم(, يمي ذلػ أسمؾب التفخقة لؤلم ) 09208لؤلب, و  09229)

(, وكبلىسا مؽ األساليب غيخ الدؾية, عمى حيؽ تؾصمت نتائج 09182-التحبحب لؤلم )
الفخض الثاني أن أكثخ أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء, إسياما في التشبؤ 

ب, واألساليب الدؾية لؤلم, والتحبحب لؤلم(. باالنتساء الؾطشي, ىي: األساليب الدؾية لؤل
أكثخ مؽ األساليب  –وتذيخ ىحه الشتيجة إلى الجور السيؼ ألساليب السعاممة الؾالجية الدؾية 

في تشذئة األطفال عمى االنتساء لمؾطؽ, ىحه األساليب الدؾية التي تعتسج  -غيخ الدؾية 
 عمى اإلثابة أكثخ مؽ العقؾبة في تخبية األطفال.

يسكؽ تفديخ نتائج الجراسة الحالية, في إطار نغخيات التعمؼ, خاصة الشغخيات التي و 
تعتسج عمى التجعيؼ السؾجب )اإلثابة(, وتقمل مؽ دور التجعيؼ الدالب )العقؾبة( في عسمية 
تعمؼ الدمؾك لجػ األطفال, كشغخية سكشخ والتي يظمق عمييا نغخية الذخطية اإلجخائية, 

جعيؼ اإليجابي عمى أنو إثابة, وىؾ نؿيض التجعيؼ الدمبي, كسا يشغخ وفييا يشغخ إلى الت
إلى التجعيؼ الدمبي عمى أنو نؾع مؽ العقاب. وتخػ ىحه الشغخية, أن اإلثابة مفيجة في تعمؼ 
الدمؾك السخغؾب ؼيو كاالنتساء لؤلسخة واالنتساء لمؾطؽ, وأن أسمؾب العقاب نتائجو غيخ 

(, وفي ذلػ يحكخ "سكشخ": "إن الحالة البػيزة 2010مزسؾنة )طو أحسج السدتكاوؼ, 
التي تشجؼ عؽ العقاب.. ليا آثار خظيخة بكثيخ, وبكل بداطة, يسكؽ أن يتجو سمؾك 
الذخص السعاقب ؼيسا بعج إلى تجشب العقاب. وبسقجوره أن يفعل ذلػ بتجشب الدمؾك الحؼ 

طابع تجميخؼ أو يعاقب عميو. لكؽ ىشاك احتساالت أخخػ, وبعض االحتساالت ذات 
 (. 65 – 64: 1980عرابي أو مؤدية لمتكيف الديء" )سكشخ, 
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وقج أوضحت نتائج الجراسات التي أجخاىا سكشخ, أن العقاب يؤدؼ دورا كبيخا في 
تغييخ الدمؾك, إال أنو مع ذلػ, فإنو إجخاء غيخ مخغؾب ؼيو, وال يشرح باستخجامو في 

فقا لدكشخ( ال تعشي التؾصية بو باعتباره إجخاء عسمية التعمؼ. ذلػ أن "فعالية العقاب )و 
لتغييخ الدمؾك.. وىشاك مذكمة رئيدة تتسثل في أن استخجام السثيخات السشفخدة كعؾامل 
عقاب.. ليا أيزا آثار جانبية مثل استجعاء الدمؾك السعادؼ.. فتكخار عقاب الظفل مؽ 

          السشدل ككل, إلى الحج قبل والجتو أو والجه, قج يؤدؼ إلى نفؾر الظفل مشيسا, ومؽ
الحؼ قج يؤدؼ إلى أن يتعمؼ الظفل تجشب والجيو, وإلى تجشب السشدل أيزا.. ومثل ىحه 
          الشتائج التي ذكخناىا, قج تكؾن مبخرا كاؼيا, لمقؾل بأن العقاب أمخ غيخ مخغؾب ؼيو" 

 (. 176 – 175: 1983)آؼ شارلد كاتانا, 

شتيجة في إطار نغخية التحميل الشفدي؛ فالظفل عبخ نسؾه, كسا يسكؽ تفديخ ىحه ال
يسخ عبخ مخاحل يظمق عمييا مخاحل الشسؾ الشفدي الجشدي, والتي تبجأ بالسخحمة الفسية, ثؼ 
الذخجية, ثؼ فتخة الكسؾن, فالسخحمة األوديية. وفي الدشؾات الخسذ األولى مؽ عسخ الظفل, 

الجور السحؾرؼ في تخبية الظفل. وفي ىحه الدشؾات  –خاصة األم  –تكؾن لمعبلقات الؾالجية 
الباكخة مؽ عسخ الظفل, تكؾن األم ىي مؾضؾع الحب, فيي التي تخضعو, ويكؾن صجرىا 
مرجرا لمذعؾر باألمؽ واستسخار الحياة. وإذا كان تعامل األم سؾيا, يشذأ الظفل في جؾ مؽ 

خحمة التالية بشجاح. أما إذا كانت الحب, األمخ الحؼ يجعمو يشتقل بدبلسة مؽ مخحمة إلى الس
األم تتعامل مع الظفل بقدؾة شجيجة أو بتداىل شجيج, فإن الظفل يحجث لو نؾع مؽ التثبيت 
عمى ىحه السخحمة التي اضظخب فييا. ثؼ يشتقل الظفل مؽ الذعؾر باألمان والحب 

باألمان  إلى الذعؾر –مرجر الغحاء والذعؾر باألمؽ  –والظسأنيشة بؾجؾده مع والجتو 
والحب والظسأنيشة بؾجؾده مع أفخاد أسختو, ىحا في حالة السعاممة الؾالجية الدؾية لو, 
وبالتجريج, عشجما يكبخ فإنو يعكذ ىحا الحب ومذاعخ األمان والظسأنيشة نحؾ السجتسع 
األكبخ, ويكؾن االنتساء لمسجتسع ككل, ويدداد وفقا لحلػ االنتساء لمؾطؽ. أما الظفل الحؼ لؼ 

جج الحب واألمؽ واألمان والظسأنيشة مع والجتو, ومع أسختو, فإن إحداسو باالنتساء سؾاء ي
لؤلسخة أو لمسجتسع بذكل عام يكؾن ناقرا, مؽ ىشا يشذأ لجػ الفخد عجم انتساء لؾطشو, 
كانعكاس لعجم إحداسو لبلنتساء ألسختو. وقج دعست نتائج بعض الجراسات ذلػ, ومشيا 

(, والتي انتيت إلى أن إشباع الحاجة لبلنتساء 2015ن عؾاشخية, دراسة )الدعيج سميسا
األسخؼ لمظفل, يؤثخ إيجابيا في تعسيق الذعؾر باالنتساء لمؾطؽ لجيو. كسا تؾصمت دراسة 

يؼ أحسج,  (, عمى تبلميح السخحمة االعجادية, إلى وجؾد عبلقة ارتباطية 2002)أنؾر إبخـا
الجية, وبيؽ درجات االنتساء لؤلسخة, ولمسجرسة, مؾجبة بيؽ درجات أساليب السعاممة الؾ 

 ولؤلصجقاء, بل واالنتساء لمقخية التي تسثل وطشا أصغخ لمؾطؽ الكبيخ. 
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 تهصيات الدراسة وبحهث مقترحة: 
 ـ تهصيات الدراسة:1

 وفقًا لسا تهصل إليو البحث الحالي من نتائج تهصى الدراسة الحالية, بسا يمي:
 جام أساليب السعاممة الؾالجية الدؾية أثشاء التعامل مع تذجيع اآلباء عمى استخ

أطفاليؼ, والبعج عؽ استخجام أساليب السعاممة غيخ الدؾية, التي تعتسج عمى استخجام 
الذجة, أو العقاب الذجيج, أو التداىل الذجيج, لسا لحلػ مؽ آثار سمبية عمى نفدية 

 الظفل, وعمى انتساؤه لؤلسخة ولمؾطؽ بذكل عام.
خورة التحاور الحخ بيؽ أفخاد األسخة والبعج عؽ التدمط الؾالجػ وتزاؤل العقاب وحث ـ ض1

 اآلباء ألبشائيؼ عمى الشقاش وإبجاء الخأػ ؼيسا يخريؼ.
ـ ضخورة فيؼ اآلباء واألميات ألبشائيؼ واىتساميؼ بيؼ والؾقؾف إلى جانبيؼ ومداعجتيؼ 2

 ودعسيؼ وتؾفيخ كل السذاعخ اإليجابية اتجاىيؼ.
ـ بث الؾعى واالىتسام بأساليب السعاممة الؾالجية االيجابية مؽ خبلل وسائل اإلعبلم 3

السختمفة, وعبخ بخامج متخررة, وعقج دورات تثؿيؽية لمتؾعية بأساليب التخبية 
 الدميسة.

ـ عسل بخامج تؾعؾية لجور كبًل مؽ األسخة والجامعة والسجتسع في كيؽية تمقيؽ األبشاء 4
دغ والؿيؼ التي تعدز مؽ عسمية االنتساء األسخؼ والجامعي والؾطشي السفاـيؼ والسبا

 لجييؼ.
 ـ بحهث مقترحة:2

بشاًء عمى نتائج الجراسة الحالية, فإن ىشاك مجسؾعة مقتخحة مؽ الجراسات التي يسكؽ 
 إجخاؤىا مدتؿببل, مشيا: 

وعبلقتيا بقمق  أ. إجخاء دراسة عؽ عبلقة أساليب السعاممة الؾالجية كسا ُيجركيا األبشاء,
 السدتقبل لجػ تبلميح الثانؾية العامة.

ب. دراسة عبلقة التفكػ األسخؼ بالزغؾط الشفدية والتحريل الجراسي عمى مخاحل عسخية 
 مختمفة  لجػ كبًل مؽ الحكؾر واإلناث.

 جـ ـ فعالية بخنامج إرشادؼ لتشسية الذعؾر باالنتساء الؾطشي لجػ طمبة وطالبات الجامعة.
 قة االنتساء الؾطشي ببعض سسات الذخرية؛ دراسة مقارنة بيؽ اآلباء وأبشائيؼ.د ـ عبل

 ه ـ نسؾ مذاعخ االنتساء الؾطشي مؽ الظفؾلة إلى السخاىقة.
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 السراجع:
(. سيكؾلؾجية االغتخاب لجػ طبلب الجامعة "دراسة ميجانية". 1980أحسج خيخػ حافع )

 ة عيؽ شسذ., كمية اآلداب, جامعرسالة دكتهراة غير مشذهرة
(. أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء في الشخجدية 2015إسساعيل عيج اليمؾل )

مجمة جامعة األقرى العرابية وعبلقتيا بسدتؾػ تقجيخ الحات. 
 .153 -110(, 1) 19, )سمدمة العمهم اإلندانية(

لعخبي وعبلقتو (. الذعؾر باالنتساء الؾطشي والقؾمي ا2011آمال عبج الدسيع باعة )
بربلبة الذخرية لجػ طبلب وطالبات كمية التخبية "دراسة 

بحث مقدم إلى السؤتسر الدشهي الدادس عذر سيكؾمتخية كميشيكية". 
, مخكد يشاير 25حهل اإلرشاد الشفدي وإرادة التغيير مرر بعد 

 .79-39(, 16) 1اإلرشاد الشفدي بجامعة عيؽ شسذ, 
. القاىخة: كياس أساليب السعاممة الهالدية "دليل السكياس"م(. 1999أمانى عبج السقرؾد )

 مكتبة األنجمؾ السرخية.
(. أساليب السعاممة الؾالجية وعبلقتيا بالسخونة اإليجابية لجػ 2016أميخة دمحم إمام دمحم )

رسالة ماجدتير كميشيكية".  –عيشة مؽ السخاىقيؽ "دراسة سيكؾمتخية 
واإلرشاد الشفدي, كمية التخبية, , قدؼ الرحة الشفدية غير مشذهرة

 جامعة عيؽ شسذ.
يؼ أحسج ) (. أساليب السعاممة الؾالجية وعبلقتيا بالدمؾك االنتسائى لجػ 2002أنؾر إبخـا

, قدؼ الجراسات رسالة ماجدتير غير مشذهرة األطفال الشؾبييؽ.
الشفدية واالجتساعية, معيج الجراسات العميا لمظفؾلة, جامعة عيؽ 

 شسذ.
(. أثخ بخنامج أنذظة حخكية فى تشسية بعض عشاصخ 2010محسؾد الديج حديؽ ) إيسان

, معيج رسالة دكتهراه غير مشذهرةاالنتساء لجػ أطفال الخوضة. 
 الجراسات والبحؾث التخبؾية, جامعة القاىخة.

(. أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا 2006أيسؽ دمحم الديج دمحم شحاتة )
. رسالة ماجدتير غير بتقجيخ الذخرية لجػ عيشة مؽ السكفؾفيؽ

, معيج الجراسات العميا لمظفؾلة, قدؼ الجراسات الشفدية مشذهرة
 واالجتساعية, جامعة عيؽ شسذ. 

(. العبلقة بيؽ اإلحداس باإلغتخاب وضعف االنتساء . 1994بياء الجيؽ محسؾد دمحم فايد )
لجراسات الشفدية واالجتساعية, , قدؼ اماجدتير غير مشذهرة رسالة

 معيج الجراسات العميا لمظفؾلة, جامعة عيؽ شسذ.
(. فّعالية إستخجام مرادر تعمؼ متعجدة فى تجريذ 2007تغخيج دمحم عبج الحسيج دمحم )

التاريخ لتشسية ؾيؼ االنتساء الؾطشي لجػ تبلميح الرف األول 
ة, جامعة عيؽ اإلعجادؼ. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة, كمية التخبي

 شسذ.
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. مجمة (. العؾامل السؤثخة فى طبيعة التشذئة األسخية لؤلبشاء2000جابخ نرخ الجيؽ )
(, 16, السجمج )جامعة دمذق لآلداب والعمهم اإلندانية والتربهية

 .70(, دمذق, سؾريا, 3العجد )
وعبلقتيا  (. بعض أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا اآلبشاء2005جسال مختار حسدة ) 

, العجد الثالث , جامعة  مجمة العمهم التربهيةباألمؽ الشفدى لحاتيؼ . 
 القاىخة . 

يؼ اليمباوؼ ) (ؼ. أساليب السعاممة الؾالجية السجركة وعبلقتيا باليؾية 2018رانيا رضا إبخـا
رسالة ماجدتير غير لجػ عيشة مؽ السخاىقيؽ السعاقيؽ سسعيًا. 

 , كمية التخبية, جامعة بشيا. قدؼ الرحة الشفديةمشذهرة, 
تشذئة الطفل وسبل الهالدين فى معاممتو (. 2006زكخيا أحسج الذخبيشي, يدخية صادق )

 . القاىخة: دار الفكخ العخبي. ومهاجية مذكالتو
(. األساليب الؾالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا بكبًل مؽ 2018زيشب دمحم حديؽ مخزوق )

رسالة تى لجػ طبلب الرف األول الثانؾؼ. االنتساء والتحكؼ الحا
, قدؼ عمؼ الشفذ التخبؾؼ, كمية التخبية, جامعة ماجدتير غير مشذهرة

 عيؽ شسذ.
(. أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا 2020سارة مرظفى عمي )

باالنتساء لجػ طبلب الجامعة. رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى قدؼ عمؼ 
 ة اآلداب جامعة الؾادؼ الججيج.الشفذ بكمي

(. أساليب معاممة األب كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا بالذعؾر باألمؽ 2011سامية إبخيعؼ )
مجمة الشفدي لجػ عيشة مؽ طبلب السخحمة الثانؾية فى مجيشة تبدة. 

 .194 -117(, 7) 25, جامعة الشجاح لؤلبحاث )العمهم اإلندانية(
(. األسخه وأثخىا فى تعديد االنتساء لمؾطؽ دراسة ميجانية 2015الدعيج سميسان عؾاشخية )

, قدؼ العمؾم االجتساعية, رسالة ماجدتيربؾالية باتشا بالجدائخ. 
 جامعة باتشا, الجدائخ.

سمدمة عالؼ  . تكشهلهجيا الدمهك اإلنداني.(1980سكشخ ـ تخجسة عبج القادر يؾسف )
السجمذ الؾطشي  . الكؾيت:1980, أغدظذ  32السعخفة, العجد 

 لمثقافة والفشؾن واآلداب.
(. دور الجامعة في 2009سسيح محسؾد الكخاسشة, عمى دمحم جبخان, وليج أحسج مداعجة )

بشاء الذخرية الجامعية القادرة عمى تعغيؼ االنتساء الؾطشي مؽ 
مجمة كمية التربية خبلل السجخل األخبلقي ومجخل ثقافة الحؾار. 

 .79-21(, 2) 19, "جدء األولالبجامعة االسكشدرية "
(. تبايؽ أساليب التشذئة الؾالجية وعبلقتيا بدسات 1993سسيخ سعج حامج خظاب )

 .154(, صــ 30) 8, مجمة عمم الشفسالذخرية. 
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 . القاىخة: عالؼ الكتب.سيكهلهجية الحب واالنتساء(. 2013سشاء دمحم سميسان )
شذئة الطفل وحاجاتو بين الشظرية ت(. 2001سييخ كامل أحسج, شحاتو دمحم سميسان )

 . االسكشجرية: دار السعخفة الجامعية.والتطبيق
(. االنتساء لمؾطؽ وعبلقتو بالتخابط األسخؼ لجػ تبلميح 1996الديج أحسج الديج دمحم )

, رسالة ماجدتير غير مشذهرهالحمقة الثانية مؽ التعميؼ األساسي. 
 شسذ.معيج الجراسات العميا لمظفؾلة, جامعة عيؽ 

"تخجسة سامي محسؾد عمي . التحميل الشفدى والدمهك الجساعي (. 1970شيجلشجخ سؾل )
 القاىخة: دار السعارف.

(. العبلقة بيؽ العشف واالنتساء لجػ طمبة الجامعة. 2011صفاء صجيق دمحم أحسج خخيبة )
مجمة دراسات عربية فى عمم الشفس ــ رابطة االخرائيين الشفديين 

 .461(, 4) 10, السررية )رانم(
(. التحميل العاممي في العمؾم الدمؾكية. القاىخة: دار الفكخ 1980صفؾت إرندت فخج )

 العخبي.
(. دراسة سيكؾمتخية تحميمية لعؾامل االنتساء لؤلسخه 2001صسؾئيل تامخ بذخػ خميل )

ولمؾطؽ لجػ بعض طبلب الجامعة في ضؾء نغخية إريػ فخوم. 
, كمية التخبية, فدية غير مشذهرةرسالة ماجدتير في الرحة الش

 جامعة أسيؾط.
(. أساليب التشذئة االجتساعية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا 1996طارق دمحم السخسى عمي )

رسالة ماجدتير غير  بالؾالء لمؾطؽ لجػ السخاىقيؽ مؽ الجشديؽ .
 , معيج الجراسات العميا لمظفؾلة , جامعة عيؽ شسذ.مشذهرة 

(. دراسات ميجانية في الشزج الخمقي عشج الشاشئة في 1994ؼ بذاؼ )طمعت مشرؾر, حمي
 , جامعة الكؾيت.مجمة العمهم االجتساعيةالكؾيت. 

القاىخة: عيؽ  صهرة الذات واآلخر بين العرب وإسرائيل.(. 2007طو أحسج السدتكاوؼ )
 لمجراسات والبحؾث اإلندانية واالجتساعية.

أسيؾط: بجارؼ لمظباعة والشذخ  جية التعمم.سيكهله (. 2010طو أحسج السدتكاوؼ )
 والتؾزيع.

(. العبلقة بيؽ أساليب السعاممة الؾالجية ووجية الزبط لجػ 1997عابج عبجهللا الشؽيعى )
 1, مجمة كمية التربيةعيشة مؽ طبلب وطالبات جامعة أم القخػ. 

(66 ,)52. 
 قاىخة: دار السعارف.ال األسرة وإبداع األبشاء.(. 1980عبج الحميؼ محسؾد الديج )

(. االنتساء الؾطشي لظمبة الجامعة في ضؾء بعض 2007عبج الحسيج عبج العغيؼ رجيعة )
مجمة كمية التربية جامعة الستغيخات الشفدية واالجتساعية واألكاديسية. 

 .130 -65(, صـ72) 17, بشيا
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ببعض الستغيخات (. دراسة لبعض جؾانب االنتساء وعبلقتيا 1991عبج العال دمحم عبجهللا )
, رسالة دكتهراة غير مشذهرةالشفدية لجػ عيشة مؽ طبلب الجامعة. 

 كمية التخبية, جامعة أسيؾط.
(. دراسة ثقاؼية مقارنة لمفخوق بيؽ عيشة االطفال 1996عبج هللا الديج الديج أحسج عدكخ )

مجمة السرخييؽ واليسشييؽ فى ادراكيؼ لمقبؾل والخفض الؾالجؼ. 
نفدية في عمم الشفس ــ رابطة االخرائيين الشفديين دراسات عربية 

 . 285ــ 25(, صــ2) 6, )رانم(
السهىهبهن والستفهقهن " خرائريم واكتذافيم (. 2005عبج السظمب أميؽ القخيظي )

 . القاىخة: دار الفكخ العخبي. ورعايتيم "
جتساعي لجػ تبلميح (. السعاممة الؾالجية وعبلقتيا بالشسؾ اال1999عبيخ محسؾد دمحم زايج )

( سشة. 14 - 11وتمسيحات السخحمة اإلعجادية في السخحمة العسخيي )
, معيج الجراسات العميا لمظفؾلة, جامعة رسالة ماجدتير غير مشذهرة

 عيؽ شسذ.
(. أساليب التشذئة اإلجتساعية وعبلقتيا بالدمؾك 2001عدت مخزوق فييؼ عبج الحؽيع )

جػ السشاطق العذؾائية بسجيشة أسيؾط. االنحخافي دراسة ميجانية في إح
 , كمية اآلداب, جامعة أسيؾط.رسالة ماجدتير غير مشذهرة

االرشاد والعالج الشفدى األسرى " السشظهر الشدقى (. 1999عبلء الجيؽ أحسج كفافي )
 . القاىخة: دار الفكخ العخبي. االترالي "

(. أساليب التفكيخ وفعالية 2013عبلء الجيؽ الدعيج الشجار, حدشي زكخيا الديج الشجار )
مجمة الدراسات التعمؼ كسشبئات لمذعؾر باالنتساء لجػ طمبة الجامعة. 

 .80-1(, 2) 4, كمية التخبية, جامعة دمشيؾر, التربهية واإلندانية
(. دراسة تحميمة لسزسؾن أدب األطفال في إطار 2012فاطسة محدؽ عمى جياش )

, كمية ة ماجدتير غير مشذهرة. رسالمفيؾم االنتساء الؾطشي لمظفل
 البشات, جامعة عيؽ شسذ.

ؼ. القاىخة: مكتبة . مهسهعة عمم الشفس والتحميل الشفس(2009فخج عبج القادر طو )
 األنجمؾ السرخية.

 التعمم؛ نظرية التدعيم.(. 1978فخيج س. كيممخ ـ تخجسة دمحم عساد الجيؽ إسساعيل ـ )
 القاىخة: مكتبة الشيزة السرخية.

مجمة (. التشذئة الدياسية لمظفل العخبى بيؽ الؾحجة والتعجد. 1986محسؾد حفشى ) قجرػ 
 .62, العجد الثاني, ص الشيل
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. جامعة الجول العخبية, الطفل العربي واالنتساء القهمي(. 2002قجرؼ محسؾد حفشي )
مجمذ وزراء الذئؾن االجتساعية العخب, المجشة الفشية االستذارية 

 لمظفؾلة العخبية.
. التشذئة االجتساعية مبحث في عمم الشفس االجتساعي(. 2002مايدو أحسج الشيال )

 االسكشجرية: دار السعخفة الجامعية. 
كيف نربي أطفالشا: التشذئة االجتساعية (. 1967دمحم عساد الجيؽ إسساعيل, وآخخون )

 القاىخة: دار الشيزة العخبية.  لمطفل في األسرة العربية.
(. تغيخ درجة االنتساء إلى الؾالجيؽ, السجرسة, األقخان 1992ج مغاورؼ )مخزوق عبج السجي

في ضؾء اختبلف الجشذ, والرف الجراسي, والقجرة عمى التحريل. 
 .52-38(, 22) 6, الييئة السرخية لمكتاب, مجمة عمم الشفس
( . تشسية ميارات الحب واالنتساء لخفض 2014مشال محسؾد إسساعيل عبج الغاىخ )

, رسالة دكتهراة غير مشذهرة الخؤية لجػ طالبات الجامعة .  أحادية
قدؼ عمؼ الشفذ , كمية البشات لآلداب والعمؾم والتخبية , جامعة عيؽ 

 شسذ .
(. الزغؾط الشفدية وعبلقتيا ببعض أنؾاع االنتساء لجػ 2019نيخميؽ نبيل دمحم محسؾد )

دكتهراة رسالة ( سشة. 18-14السخاىقيؽ في السخحمة العسخية مؽ )
, قدؼ الجراسات الشفدية لؤلطفال, كمية الجراسات العميا غير مشذهرة

 لمظفؾلة, جامعة عيؽ شسذ.
(. أساليب السعاممة الؾالجية كسا يجركيا السخاىقؾن وعبلقتيا 2008ـبة خميل حدؽ )

رسالة ماجدتير  بسدتؾيات اليؾية الشفدية في قزاء عكا بفمدظيؽ.
التخبؾية العميا, جامعة عسان العخبية, , كمية الجراسات غير مشذهرة

 األردن.
( . دراسة لبعض جؾانب االنتساء فى عبلقتيا ببعض 2014ىذام عبج الخحسؽ الخؾلى )

مجمة كمية التربية الستغيخات الجيسؾجخاؼية لجػ عيشة مؽ الخاشجيؽ . 
 .219 - 199(, 19) 25 ", الجدء الثالثبجامعة بشيا " 
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