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 : ملخص الدراسة 

   تمثل دراستنا أحد أىم المواضيع أال وىو عالقة أساليب المعاممة الوالدية السيئة بالتوافق 
الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط، تيدف ىذه الدراسة لمكشف عن وجود عالقة بين 

أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط،حيث تمت 
ىل توجد عالقة بين أساليب المعاممة الوالدية : صياغة اإلشكالية العامة عمى النحو التالي 

 .السيئة والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط ؟ 

نطالقا من ىذا تم صياغة الفرضية العامة التالية   :   وا 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي - 
 . لدى تالميذ مرحمة المتوسط ؟ 

نبثقت منيا فرضيات جزئية وىي   : وا 

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق الدراسي ؟ - 

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلىمال والتوافق الدراسي ؟ - 

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفرقة والتوافق الدراسي ؟ - 

 بعدا، 18لممعاممة الوالدية المكون من " عبد الحميم محمود "      حيث قمنا بتطبيق مقياس 
 بندا، وتم توزيعيا عمى عينة 29المكون من " بنيو إبراىيم " ومقياس التوافق الدراسي ل

،  من %20 بنسبة 402 تمميذ وتمميذة، من مجتمع دراسة يبمغ 80عشوائية بسيطة قواميا 
 ببسكرة وتحديدا بالعالية، وىذا خالل شير أفريل – الشييد عاشوري مصطفى –متوسطة 
 وتمت المعالجة اإلحصائية لمنتائج بواسطة المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، 2015
 " بيرسون" ، معامل اإلرتباط "ت " إختبار 

 :     وقد تم التوصل إلى النتائج التالية 



 ك
 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي - 
 . لدى تالميذ مرحمة المتوسط 

 . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق الدراسي - 

 . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلىمال والتوافق الدراسي - 

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفرقة والتوافق الدراسي - 
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    إن اإلستمرار البشري قائم عمى أساس التفاعل المتعدد المستويات و الذي يمتد من 
التفاعل النفسي إلى التفاعل اإلجتماعي ، فيذين المستويين النفسي واإلجتماعي يبدأ لدى 
الفرد في أول مكتسباتو لدى األسرة ، وىذا في إطار التبادل العالئقي مع الوالدين المذان 

يسيران عمى تمبية وتحقيق مطالب نموه الجسمية والنفسية واإلجتماعية ، وحتما سيتفاعل في 
 . أسرتو التي ينتمي إلى وسطيا وىذا تبعا لممرحمة التي يعيشيا الفرد 

    فطبيعة العالقة األسرية بين اآلباء واألبناء ليا تأثير عمى مختمف جوانب الحياة النفسية 
 ويظير ىذا األثر حسب صنف وطبيعة العالقات أو أساليب ، واإلجتماعية لدى الفرد 

المعاممة الوالدية السائدة في البيت تجاه اإلبن ، بحيث يكتسب من خالليا الطفل إتجاىات 
وقيما إيجابية وميوال عمميا أو تسيم في طمس شخصيتو وتحطيميا من سمبيتيا وعدم تقديرىا 

 .   لو 
       ويمكن القول أن موضوع  أساليب المعاممة الوالدية قد حظي بإىتمام كبير من 

الباحثين والعمماء الميتمين بدراسة المشكالت النفسية واألسرية والمدرسية لألبناء ، فمن ىذه 
األساليب ماىي سوية كالتقبل ،  وأخرى يمكن إعتبارىا سيئة ،  ىذه األخيرة التي تعتبر من 

التي يتبعيا الوالدان أحدىما أو كالىما في تربية أبنائيما والتي يحتمل أن تحد بين األساليب 
زغينة . ) الرفض ، اإلىمال ، التفرقة : من نمو الطفل في اإلتجاه السوي السميم فمن أمثمتيا 

 ( . 92 ، ص 2005، 

جانب نظري ، وجانب ميداني ، إحتوى الجانب :     حيث تضمنت ىذه الدراسة جانبين 
النظري عمى فصل خاص بالمعاممة الوالدية والذي تضمن تمييد لمفصل ثم تعريف المعاممة 
الوالدية وأىم النظريات المفسرة ليا ، يمييا تعريف أساليب المعاممة الوالدية و تعريف أساليب 
. المعاممة الوالدية السيئة ، ثم التطرق إلى أىم أنواعيا حسب الدراسة وأخيرا خالصة الفصل 
وبعد ذلك تم التطرق إلى الفصل المتعمق بالتوافق الدراسي بدءا بتمييد لمفصل ثم التعريف 

 بالتوافق و التوافق الدراسي محددين أىم أبعاده ، وأىم العوامل المساعدة عميو وكذلك
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مشكالتو ودور المرشد النفسي في تحقيق التوافق الدراسي كعنصر لمربط بين الفصل األول 
 .والثاني وأخيرا خالصة الفصل 

    أما الجانب الميداني فاحتوى عمى فصل تضمن الدراسة اإلستطالعية وأىدافيا ، عينة 
الدراسة اإلستطالعية ونتائجيا ، المنيج المعتمد ، األدوات المستخدمة في الدراسة ، 
 . الخصائص السيكومترية ليا ، أىم التقنيات اإلحصائية المستعممة في تحميل النتائج  

شكالية الدراسة ، حيث تم     أما الفصل األخير فعرضت فيو نتائج الدراسة وفقا لفروض وا 
تحميميا ومناقشتيا لمعرفة تحقق الفروض المقترحة ، وفي األخير تم إستخالص بعض 

 . النتائج ومن ثم ذكر بعض اإلقتراحات ، ثم قائمة المراجع والمالحق المستعممة 
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 :مشكمة الدراسة  -1

زدىاره مرىونا بسالمة الصحة النفسية      إن سالمة المجتمع وقوة بنيانو ومدى تطوره وا 
جتماعيا كي يصبح صانعا لمستقبمو ومطورا  واإلجتماعية ألفراده، أي أن يكون الفرد متوافقا نفسيا وا 

لمجتمعو، حيث أن رقي المجتمعات اليتأتى إال من خالل تطور نظاميا التربوي التعميمي والذي 
بدوره يعتني بنمو شخصية الطفل وتكامميا من كل جوانبيا وأبعادىا، وليذا يعد إلتحاق التمميذ 

 . بالمدرسة خطوة ميمة وحاسمة في حياتو 

   وتعتبر أساليب المعاممة الوالدية من بين الطرق التربوية التي يمكنيا أن تكون صحيحة أو 
خاطئة ويمارسيا الوالدان إتجاه أبنائيم في عممية التنشئة اإلجتماعية، حيث تظير من خالل 

والتأثير في شخصياتيم بما يدفع بيم إلى السواء أو  مواقف التفاعل بينيم، بيدف تعديل سموكيم
أساليب سوية وتشمل الديمقراطية وتحقيق األمن النفسي لمطفل  : الشذوذ، وىذه األساليب نوعين 

 . اإلىمال والتفرقة والرفض : وأخرى غير سوية أو سيئة وتشمل 

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عمى  : ( 1960 " ) مور و ولسون"    ونجد دراسة 
 60 )العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية والتحصيل الدراسي لمطمبة، أما عينة الدراسة مكونة من 

طالبا من طمبة المرحمة الثانوية، حيث  ( 48) طالبا موزعين إلى مجموعتين كل مجموعة فييا  (
أجرى الباحثان عممية التكافؤ بين المجموعتين من حيث الذكاء والمرحمة الدراسية والطبقة 

اإلقتصادية واإلجتماعية، وقد إستخدم الباحثان معامل إرتباط بيرسون في معالجة البيانات إحصائيا  
 : وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية 

الديمقراطية والتأييد  )وجود عالقة سمبية دالة بين أساليب المعاممة الوالدية خاصة  -
 (. 254 ص 2010عرفات السبعاوي ، ). وبين التحصيل الدراسي المنخفض لمطمبة  (واإليجابية 

أسرة من  ( 216 )أجريت عمى عينة تكونت من   (1970 )" عبد القادر محمود "     أما دراسة
جميورية مصر، حيث تناول موضوع العالقة بين الدفء واإلنسجام األسري وشخصية الطفل  
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وتوصل إلى أن أساليب المعاممة التي تتسم بتقبل الطفل تؤدي إلى تمتعو بخصائص شخصية 
التودد نحو اآلخرين والتوافق اإلجتماعي، واإلتزان اإلنفعالي، والتحرر من القمق    :  طيبة مثل 

عدم : أما األساليب التي تتسم بالرفض فإنيا تؤدي إلى خصائص سمبية في شخصية الطفل مثل 
  ( .48 ، ص 2005النفيعي ، ) .التوافق والقمق والحساسية الزائدة واإلتكالية، وعدم الرضا وعدم النضج 

طالب وطالبة حيث  ( 300 )عمى عينة تتكون من  (2001 )" شفاء جالل "      أما دراسة 
إستيدفت ىذه الدراسة معرفة العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية وبعض سمات الشخصية   

ختبار الشخصية، فتبين من نتائج ىذه  حيث إستخدمت في دراستيا مقياس اإلتجاىات الوالدية وا 
) . الشخصية  الدراسة أنو توجد عالقة إرتباطية موجبة بين أساليب المعاممة الوالدية وبعض سمات

  ( . 22 ، ص 2012فرحات ، 

     إن المدرسة ليست مجرد مؤسسة تعميمية أكاديمية تعمل عمى تزويد التمميذ بالعمم والمعرفة بل 
 . ىي من أىم بيئات التفاعل اإلجتماعي والنفسي بعد األسرة 

   وتمعب المدرسة دورا ىاما في ممارسة العديد من األساليب النفسية واإلجتماعية لعممية التنشئة 
اإلجتماعية، كدعم القيم السائدة في المجتمع بشكل مباشر وصريح في مناىج الدراسة، وتوجيو 

النشاط المدرس حيث يؤدي إلى تعمم األساليب السموكية اإلجتماعية المرغوب فييا وتعمم المعايير 
نفتاحو عن العالم الخارجي  . اإلجتماعية واألدوار اإلجتماعية، والعمل عمى فطم الطفل عن األسرة وا 

    وفي المقابل يعتبر التوافق الدراسي المحصمة النيائية لمعالقة الديناميكية البناءة بين الطالب 
 . من جية ومحيطو المدرسي من جية أخرى، بما يسيم في تقدم الطالب ونمائو العممي والشخصي

في دراسة حول التوافق الدراسي والشخصي  (1999 " ) محمد يوسف أحمد راشد"   ولقد أشار 
واإلجتماعي حيث أسفرت نتائج الدراسة عمى وجود عالقة إرتباطية طردية دالة إحصائيا بين مجال 
التوافق اإلجتماعي ومجال التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة الثانوية، وتجعل المدرسة الطفل يخرج 
من نطاق العالقات والتفاعالت البسيطة مع أفراد األسرة إلى عالقات وتفاعالت أكبر وأوسع بين 
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الطفل وزمالئو وبين مدرسيو، كما أننا نالحظ أن أساليب المعاممة المتبعة داخل األسرة مع الطفل 
 2000الشيباني ،  ). قبل وبعد إلتحاقو بالمدرسة ليا أثر كبير في التكيف وتوافق التمميذ في المدرسة 

  ( .  138، ص 

بدراسة ىدف التعرف عمى التوافق الدراسي ببعض المتغيرات    (2002 )" موسير "    كما قامت
طالبا وطالبة من الطمبة  ( 136 )كان من بينيا الحالة اإلجتماعية لمطالب، شممت عينة الدراسة 

الجامعيين، وكان من بين نتائج الدراسة أن الطمبة غير المتزوجين أكثر قدرة عمى التوافق الدراسي 
 ) .من الطالب المتزوجين، كما أشارت الدراسة إلى وجود أثر دال لمتغير العمر ومكان السكن 

  ( . 13، ص 2000بركات ، 

 حول اإلستقالل النفسي عن الوالدين وعالقتو  (2010 )" بوصفر دليمة "   باإلضافة إلى دراسة 
بالتوافق الدراسي لدى الطالب الجامعي المقيم حيث أكدت وجود عالقة ضعيفة وسمبية بين 
اإلستقالل النفسي والتوافق الدراسي ويفسر ىذا بعدة إعتبارات منيا مفيوم اإلستقالل النفسي 

 2013بن الزاوي ،  ) .بالنسبة لمبيئة العربية ويصعب التحدث عنو حتى بعد زواج الفرد وتكوينو ألسرة 

  ( . 16، ص 

   وفي ظل تنوع أساليب المعامالت الوالدية السيئة يبقى األبناء يبحثون عمى التوافق في جميع 
  . (... نفسيا، إنفعاليا، إجتماعيا، دراسيا  )جوانب شخصيتيم 

    إذن عمى ضوء كل المعطيات المقدمة وما نممسو من مظاىر واقعية لممعامالت الوالدية السيئة 
نطالقا مما سبق يمكننا طرح التساؤل الذي ىدفنا  والمحيط الدراسي الذي يتواجد بو المتعمم وا 

هل توجد عالقة بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة : اإلجابة عنو في ىذه الدراسة وىو كالتالي 
 . والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط ؟ 
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 : فرضيات الدراسة  -2
 : الفرضية العامة - 2-1

ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق  -
 . الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط ؟ 

  :الفرضيات الجزئية  -2-2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة  -
 . المتوسط ؟ 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلىمال والتوافق الدراسي لدى تالميذمرحمة  -
 . المتوسط ؟ 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفرقة والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة  -
 . المتوسط ؟ 

 :  تكمن أىمية الدراسة فيمايمي :أهمية الدراسة  -3
تسمط الدراسة الضوء عمى أىم المواضيع التي تحتاج التعمق في الدراسة وىو عالقة  -

 . أساليب المعاممة الوالدية السيئة بالتوافق الدراسي 
تتناول الدراسة أحد أىم األمور التي يسعى إلييا التمميذ داخل المدرسة وىو التوافق  -

 . الدراسي 
 . الدور الفعال الذي تمعبو أساليب التنشئة في إحداث التوافق الدراسي  -

 :تيدف دراستنا إلى : أهداف الدراسة  -4
 . التعرف عمى مدى تحقق التوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط  -
الكشف عن وجود عالقة بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي لدى  -

 . تالميذ مرحمة المتوسط 
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تساىم الدراسة في فتح آفاق جديدة لمبحث في ىذا المجال من خالل اإلقتراحات التي  -
 . تقدميا الدراسة 

 : المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة  -5

ىي التصورات التي يدركيا أفراد وعينة البحث والمتمثمة في أسموب : المعاممة الوالدية السيئة 
محمود عبد  " الرفض واإلىمال والتفرقة الموجودة في األبعاد الواردة في قائمة المعاممة الوالدية ل

 " . الحميم 

يقصد بو غياب الدفء والمحبة ويظير من خالل العدوان عمى الطفل وتحاش التعامل : الرفض 
شعاره بالدونية وأنو غير مقبول من الوالدين وذلك من خالل درجة مقياس المعاممة  بعاده وا  معو وا 

 . الوالدية التي يتحصل عمييا تمميذ مرحمة المتوسط 

ىمال حاجاتيم وعدم اإلكتراث :اإلهمال   ويقصد بو عدم إثابة األبناء عمى السموك اإليجابي وا 
لوجودىم، أو ىي الدرجة التي يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى الفقرات التي تقيس أسموب 

 . اإلىمال ضمن مقياس أساليب المعاممة الوالدية 

 ىو التفضيل والتمييز بين األبناء في المعاممة ألسباب غير منطقية، كالجنس أو الترتيب :التفرقة 
الميالدي، أو ىو الدرجة التي يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى الفقرات التي تقيس أسموب 

 . التفرقة ضمن مقياس أساليب المعاممة الوالدية 

 ىو قدرة التمميذ عمى تحقيق التالؤم واإلنسجام مع زمالئو وأساتذتو ومع المواد :التوافق الدراسي 
الدراسية، ويظير ذلك في سموكاتو مع زمالئو وأساتذتو وكذلك بإجتياده ومواظبتو في الدراسة 

التي يتحصل عمييا تمميذ  (بنيو إبراىيم  )ويتضح ىذا من خالل درجة مقياس التوافق الدراسي ل 
 . مرحمة المتوسط 
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 : حدود الدراسة  -6

 : تحدد الدراسة بشريا وزمنيا ومكانيا في إطار الحدود التالية 

  تمثمت الحدود البشرية ليذه الدراسة في تالميذ متوسطة بمدينة بسكرة :الحدود البشرية -1
 إلى 08/04/2015 تتحدد ىذه الدراسة زمنيا خالل السنة الجامعية من :الحدود الزمنية -2

25/04/2015 .  

 3 - .تتمثل في متوسطة بمدينة بسكرة: الحدود المكانية 
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 : تمييد 

 . المعاممة الوالدية : أوال 

 . تعريف المعاممة الوالدية  -1-1
 . النظريات المفسرة لممعاممة الوالدية  -1-2

 . أساليب المعاممة الوالدية : ثانيا 

 . تعريف أساليب المعاممة الوالدية - 2-1

 . تعريف أساليب المعاممة الوالدية السيئة -  2-2

 . أنواع أساليب المعاممة الوالدية السيئة - 2-3

 .    خالصة الفصل 
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 :تمييد 

تجاىاتيا المختمفة، ذات تأثير بعيد المدى عمى       تعد المعاممة الوالدية بأساليبيا المتنوعة وا 
وتمعب الطريقة التي يعامل بيا الطفل في سنواتو األولى دورا ىاما في  نشوء األطفال وتكيفيم،

التأثير عمى تكوينو النفسي واإلجتماعي وعمى شخصيتو بصفة عامة فيما بعد وخاصة في مرحمة 
 .المراىقة 

 حيث يتعمم فييا أنماط الحياة    فاألسرة ىي أول مؤسسة إجتماعية تعمل عمى تنشئة الفرد،    
والمعاممة الوالدية يستدل عمييا من األساليب التربوية  وىذا اليتم إال من خالل المعاممة الوالدية،

التي يستخدميا اآلباء مع أبنائيم في المواقف اليومية، لذا فيي تتصف باإلختيارية والذاتية حيث 
وكذلك ثقافة المجتمع  أن نمط شخصية اآلباء ومستواىم التعميمي واإلجتماعي ونظرتيم لمطفولة،

وما بينتو الدراسات واألبحاث ىو أن  الذي تنتمي إليو األسرة كل ذلك يؤثر في إتجاىاتيم اليومية،
نماذج التفاعل بين الطفل ووالديو وأنماط الرعاية الوالدية إحدى المتغيرات اليامة لمتأثير في نمو 

 .الطفل الالحق

 :المعاممة الوالدية: أوال 

 : تعريف المعاممة الوالدية  -1-1

عرف العديد من الباحثين المعاممة الوالدية تعريفات متعددة وذلك بتعدد تصوراتيم النظرية ومن  
 :ىذه التعريفات نذكر مايمي 

  الطرائق التي تميز معاممة األبوين ألوالدىما، وىي أيضا : " بأنيا( 1989" )طاىر" عرفيا
ردود الفعل الواعية أو غير الواعية التي تميز معاممة األبوين ألوالدىم خالل عمميات 

 ( . 64ص، 1989،كايد ) . " التفاعل الدائمة بين الطرفين 
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  األسموب الذي يتبعو اآلباء إلكساب األبناء أنواعا  " :بأنيا عرفيا( 1991)" اهلل عبد" أما
 ."    من السموك المختمف والقيم والعادات والتقاليد

  الطرق التربوية التي يتبعيا الوالدان إلكساب : " بأنيا  (1993" )حسن"وفي حين عرفيا
 " .أبنائيما اإلستقاللية والقيم والقدرة عمى اإلنجاز وضبط السموك 

  ىي إحدى العمميات : " التعريف السابق وقال ( 1980)" فؤاد البيي السيد" ودعم
األساسية لمتنشئة اإلجتماعية التي يتم فييا تنمية أنماط ونوعية من الخبرات والسموكات 

 ( .30 ، ص2012فرحات ،)". اإلجتماعية المالئمة من خالل التفاعل مع اآلخرين 

    إن التعريفات السابقة تناولت المعاممة الوالدية من وجيتين مختمفتين، فمنيا من ينظر إلييا  
من ناحية مدركات األبناء لما تكون عميو معاممة األولياء، ومنيم من ينظر إلييا كطرق عامة 
يستخدميا األولياء في تعامميم مع األبناء ومع ذلك فيي تؤكد مضمون واحد ىو أن المعاممة 
الوالدية تعبر عن أشكال التعامل المختمفة المتبعة من الوالدين مع أبنائيم أثناء عممية التنشئة  

دراك األبناء ليذا التعامل وما يعنيو بالنسبة ليم   ( .32-31 ، ص ص2012فرحات ،). وا 

   ومن خالل ىذه التعريفات يمكن القول أن المعاممة الوالدية تتمثل في الطرق التربوية التي 
يمكنيا أن تكون صحيحة أو خاطئة ويمارسيا الوالدان إتجاه أبنائيم في عممية التنشئة، حيث 

تظير من خالل التفاعل بينيم، بيدف تعديل سموكيم والتأثير في شخصياتيم بما يدفع بيم إلى 
 .السواء أو الشذوذ

  :النظريات المفسرة لممعاممة الوالدية- 2 -1

     إن العالقة التي تربط الطفل بوالديو ليا أثر بعيد المدى في تأثيرىا عمى مختمف أبعاد 
تجاىاتيا بطبيعة ىذه  شخصية الطفل، وقد إىتمت مدارس عمم النفس عمى إختالف مبادئيا وا 
العالقة، ومما ينتج عنيا من سموكات تعكس طبيعتيا وتحدد شخصية الطفل المستقبمية، حيث 
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وضح الكثير من منظري ىذه المدارس فاعمية إتجاىات الوالدين عمى تكوين شخصية المراىق  
 :ومن ىذه النظريات مايمي 

وأصحابو، حيث إتفقوا " فرويد"التوحد مصطمح متداول عند  : نظرية التوحد - 1-2-1
عمى أنو األسموب الذي يتقمص بو الطفل شخصيتو، إال أن في السنوات األخيرة إتخذ وضعا 

آخر في وجو نظريات عمم النفس حيث أصبح يستعمل لفيم إرتقاء الطفل ونشأة سماتو 
ضطراباتو النفسية فيو بذلك يقوم عمى دراسة المعاممة الوالدية، بإعتبار الوالدان ىما  وا 

المؤثران األوالن في تكوين شخصية الطفل وسماتو، وىناك الكثير من الباحثين الذين تناولوا 
 :موضوع التوحد، وفي مايمي نعرض وجية نظر كل واحد منيم كالتالي 

 أول من قدم ميكانيزم التوحد وسعى إلى "فرويد" يعتبر: وجية نظر فرويد - 1- 1-2-1
تفسيره عمى أساس عالقة نمو األنا عمى أساس بعض خصائص الدور لكال الجنسين وقد 

 :وضح ذلك فيما يمي 

تكون العالقة بين األم واألب عالقة عناية بالطفل، ويكون ىذا األخير معتمدا  البداية في    
عمى أمو بيولوجيا وعاطفيا، فكل ماتفعمو األم يصبح ذو قيمة نفسية وعممية بالنسبة لمطفل، وقد 
تتغيب األم عن طفميا ألسباب عديدة كالعمل أو العناية بالزوج أو باألطفال اآلخرين، بيذا يبدأ 
الطفل بتقميد ومحاكاة سموك األم عندما تكون غائبة، فيقود ىذا السموك إلى اإلشباع من خالل 
التدعيم اإلبدالي، فبيذا المعنى تكون النشاطات المتعممة من خالل المالحظة والتي يدمجيا 

 ( .38-37 ، ص ص1998كشرود ، ). الطفل في النشاطات المتعممة سابقا 

وأصحابو أن اآلباء من أىم المدركات اإلجتماعية في حياة الطفل، فعندما " فرويد" ويعتبر    
 .ينتقل الطفل من مرحمة إلى أخرى فيو يحاكييم، فيتقمص صفات الشخص المحبب إليو 

ومن ىنا يتضح أن نظرية التحميل النفسي تؤكد عمى تأثير الخبرات التي يتعرض ليا 
الطفل في حياتو وخاصة السنوات األولى، فإذا كانت ىذه الخبرات من جو يسوده العطف 
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والحنان والشعور باألمن أكسب الطفل القدرة عمى التوافق مع نفسو ومع مجتمعو أما إذا مر 
الطفل بخبرات نابعة من مواقف الحرمان والتيديد واإلىمال، أدى ذلك إلى تمييد الطريق إلى 

  .( 42 ، ص2002 النيال ،.)تكوين شخصية مضطربة 

يعتبر ىذا الباحث التوحد كعممية تعمم  : (kegan" )كيجان"روجية نظ- 1-2-1-2
باإلضافة إلى كونيا عممية معرفية، لذا يراه كإستجابة يمكن أن تختمف في قوتيا ويمكن أن 

تكون ىناك إختالفات في درجة شعور األفراد بخصائص النموذج الذي ينتمون إليو باإلضافة 
 .إلى توحد األفراد قد يتم بدرجات متفاوتة إستنادا إلى النماذج المختمفة التي يتعرضون ليا 

حاول ىذا الباحث أن يحدد " :  1952( "sopchak" )سوبشاك " وجية نظر- 1-2-1-3
 :العالقة بين التوحد بالوالدين والميل نحو اإلضطراب النفسي وقد كانت نتائج بحثو كالتالي 

الذكور الذين لدييم ميل واضح لإلضطراب النفسي توحدا بأمياتيم أكثر من  أظير -
 .آبائيم

يميل الذكور الذين فشموا في التوحد باألب إلى الشذوذ العقمي أكثر من الشذوذ النفسي  -
 .العصابي 

أظيرت اإلناث ذوات الميل إلى اإلضطراب النفسي في التوحد إلى اآلباء ولكن ليس  -
 .بدرجة إنخفاض الذكور المضطربين المتوحدين بآبائيم 

كان اإلضطراب واضحا عند اإلناث بين التوحد الموجب باألميات وببعض أنماط  -
 .اإلضطراب النفسية 

يرتبط اإلضطراب النفسي عند اإلناث والذكور بالفشل في التوحد باألب أكثر من إرتباطو  -
 .بالفشل في التوحد باألم 

اإلتجاه                       ىذاHetheringhton("1970 : ) "ىيثرينتون "وجية نظر-  1-2-1-4      
 :العالقة بين اآلباء واألبناء في إطار نظرية التوحد بمفيوم القوة والدور ومن نتائج دراستو
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تفضيل نمط الدور المناسب يظير أكثر لما يكون األب ىو المسيطر أكثر مما تكون  -
 .األم ىي المسيطرة في البيت 

 .في األسرة  (السمبي  )يميل األبناء إلى التوحد والتقميد بالوالد أكثر من الوالد الفعال  -

       وىناك إتجاىات أخرى في إطار نظرية التوحد حاولت تفسير العالقة الموجودة بين اآلباء 
أي أن الطفل يتوحد بالوالد الذي " الدور" أو" القوة " ونشأة السمات عند األبناء عن طريق مفيوم 

 "ىيثرينتون"يدركو بأنو أكثر قوة، أكثر سيادة في المواقف اإلجتماعية وىذا ماأظيرتو نتائج دراسة 

 ( .100-99، ص ص1998كشرود،  )( . 1970)

   يتضح من وجيات نظر الباحثين مدى أىمية المعاممة الوالدية في تشكيل شخصية الطفل وذلك 
من خالل تقمص الشخصية المحببة عنده سواء كانت األم أو األب في مختمف المواقف 

 . اإلجتماعية 

التعمم ىو الصخرة التي تركز عمييا نظريات عمم النفس، وىو : نظرية التعمم -  2-2 -1
المفيوم األساسي لماىية الطبيعة البشرية، وعمى ىذا كان وتزال لمتعمم أىمية بالغة لدى عمماء 

وغيرىم، وكذلك بعض المفكرين " بياجيو "  و"سكينر" و" ثروندايك  " النفس المحترفين أمثال 
الذين كانوا يعتبرون التعمم القضية األساسية في "...ك لو جون"و" القديس " و" أرسطو" أمثال 
 .حياتيم 

فالتعمم جوىري لموجود اإلنساني وأساس لمتربية، وىو منطمق لدراسة عمم النفس وضروري لفيم 
  ( .17-15 ، ص 1978ناصف ، . )حقيقة العقل البشري 

 :فيذه النظرية تنطوي عمى ثالث إتجاىات وىي 

( : Dolar et Milar)"ميمر" و" دوالر " يظير من خالل ما قدمو: اإلتجاه األول -  1-2-2-1
عند تفسير عممية التنشئة اإلجتماعية حيث ييتمون  (االستجابة- المثير)ىؤالء فكرة  ويتبنى
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جراءات كشروط لحدوث التعمم اإلجتماعي، فالطفل يحصل عمى إنتباه والديو أو  بالدوافع وا 
إىتماميما عندما يقوم بأفعال أو تصرفات أو أعمال يفضميا الوالدان أو أحدىما مع تكرارىا في 

 .مواقف عدة تصبح جزء منو فيما بعد 

يفسر السموك  الذي( Skinner)"سكينر" ويظير من رأي: اإلتجاه الثاني -  1-2-2-2
في صفة قوانين التدعيم وأسموب الثواب والعقاب، فالطفل ينمي شخصيتو نتيجة أنماط  اإلجتماعي

مستقمة لمثواب والعقاب يتبعيا أو يطبقيا الوالدان معو حيث يميل الطفل إلى تكرار السموك الذي 
أثيب عميو وال يكرر السموك الذي لم يثاب عميو، وبالتالي يتعمم الطفل اإلستجابات المرتبطة بإثبات 

أو تنشيط الرابطة بين منبو محدد ومدعم محدد أو تضعف أو تنطفئ الرابطة بين منبو محدد 
  . (31-30 ، ص ص 1996الشربيني ،  ).ومدعم محدد 

حيث رأى أن الطفل يتعمم عن  : (Bandura")باندورا "  يمثمو :اإلتجاه الثالث -  1-2-2-3
طريق مالحظة سموك الغير وكيفية تصرفيم في نفس الوقت، ويأتي بالسموك المناسب نتيجة 

مالحظتو، وبالتالي يحصل عمى التدعيم، ولكن التعمم يتم عن طريق المالحظة بتوافر عدد من 
  . (43 ، ص 2002النيال ، : )العمميات تتمثل فيمايمي 

 . اإلنتباه لمسموك النموذج المالحظ -1

 القدرة عمى اإلحتفاظ بالسموك النموذج المالحظ حتى تتوافر القدرة عمى إسترجاعو في -2
 .غياب النموذج المالحظ 

 . تسجيل المثيرات المناسبة لتصبح نماذج في المستقبل -3

 توافر قدر كافي من الدافعية لسرد تمك الرموز المفظية والصور المخزونة بالذاكرة إلى -4
 .سموك ظاىر 

أن الطفل يبدأ في " باندورا " أما فيما يخص المعاممة الوالدية وتعمم السموك اإلجتماعي، يرى    
تعمم النماذج اإلجتماعية في السنوات األولى لمنمو عن طريق المحاكاة، ومع نمو الوظائف الذىنية 
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واإلنفعالية يصبح قادرا عمى محاكاة السموكات األكبر تعقيدا في المجتمع بصورة فعالة، ففي الجو 
األسري المتزن، أين تسود المعاممة الوالدية المعتدلة والدفء الوالدي، يقدم الوالدان لطفميما نماذج 
سموكية إيجابية تنمي شخصيتو، أما في الجو األسري المضطرب فإن الوالدان يقدمان نماذج تؤثر 

مواقف الخوف والتيديد وغيرىا والتي قد تسبب إختالل نفسي لدى : أيضا في بناء شخصيتو مثل 
  ( .46، ص 1998كشرود ، . )الطفل كعدم اإلرتياح اإلنفعالي وما يصاحبو من توفر عدم االستقرار

    ومن ىنا يتضح أن عممية التعمم لألنماط والسموكات الوالدية حسب ىذه النظرية تتم عن طريق 
المحاكاة الفعالة من طرف الطفل، فيي تعارض الفكرة الكالسيكية لمتعمم، التي ترى أن الطفل كائن 

 .سمبي يتعمم التعزيز 

 :أساليب المعاممة الوالدية  : ثانيا 

 :تعريف أساليب المعاممة الوالدية- 1 -2

   قد سبق اإلسالم سائر المنظمات والقوانين والنظريات في التأكيد عمى أىمية العالقات الفطرية 
بين اآلباء واألبناء، فقد بين المولى عز وجل في كتابو الكريم أن الذرية نعمة من النعم العظيمة 

واهلل جعل لكم : " أمنن بيا عمى عباده، فنجد من اآليات التي نصت عمى ذلك في سورة النحل 
من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون 

 ( .من سورة النحل  (72)اآلية  )" . وبنعمة اهلل ىم يكفرون 

اآلية )" . المال والبنون زينة الحياة الدنيا :"    وقد جعل اهلل عز وجل األبناء زينة آبائيم في قولو 

عميو السالم في  "زكريا" كذلك أوضح لنا الغريزة الوالدية وأىميتيا في قصة .  (من سورة الكيف  (46)
  .(من سورة األنبياء  (89)االية  ).  " ربي ال تذرني فردا وأنت خير الوارثين:" قولو 

عميو السالم إلبنو القائم عمى التوجيو في  "لقمان"     ووصف تعالى أسموب المعاممة عمى لسان
( 18)وال تصعر خدك لمناس وال تمش في األرض مرحا إن اهلل ال يحب كل مختال فخور: " قولو 
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-18)اآليتان  ) . ( "19)واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمير

، إضافة لما جاء بو ديننا الحنيف نجد بأنو لكل ثقافة ولكل مجتمع من    (من سورة لقمان  (19
المجتمعات أساليبو الخاصة بو في عممية التنشئة اإلجتماعية عموما واألسرية عمى وجو    

 (.22 ، ص 2013بن الزاوي ، ). الخصوص، والتي ليا إنعكاساتيا وتأثيراتيا الواضحة عمى األفراد 

  :   عرف العديد من الباحثين أساليب المعاممة الوالدية بتعاريف متعددة منيا

  ولز" و" دريير" عرفيا( " Dreyer et Wells" )1966 "  ذلك العامل المساعد عمى : " بأنيا
طفائيا إذا كانت محبطة   .إظيار القدرات الكامنة لدى األبناء إذا كانت مشجعة، وا 

  مجموعة األساليب السموكية التي تمثل العمميات : " بأنيا  (1970)" حسن " بينما عرفيا
النفسية التي تنشأ من الوالدين والطفل، حيث أن عمى ىذين الوالدين أن يقوما بمجموعة من 

. " العمميات والمسؤوليات التربوية والنفسية تجاه ىذا الطفل من أجل تحقيق النمو السميم لو 

 . ( 41، ص2008الدويك ،  )

  إحدى وكاالت التنشئة اإلجتماعية : " بأنيا ( 1999)" عالء الدين كفافي  "و يعرفيا
ونعني بيا كل سموك يصدر عن األب أو األم أو كمييما معا، ويؤثر عمى الطفل وعمى نمو 

  ( . 24، ص2010حمود ،(. " شخصيتو سواء قصد بيذا سموك التوجيو والتربية أم ال 

 ىي األساليب النفسية اإلجتماعية التي يتبعيا الوالدان مع "   : (1983" )  زىران " ويعرفيا
الطفل في العممية النفسية اإلجتماعية كالثواب والعقاب بنوعييا المادي والمعنوي، والتي 

  . (06 ، ص2010زغير ، )". تؤثر عمى نمو الطفل العقمي واإلنفعالي واإلجتماعي 

  ىي اإلجراءات التي يتبعيا : "  أساليب المعاممة الوالدية بأنيا (1996)" قناوي " وعرفت
الوالدان في تطبيع وتنشئة أبنائيم إجتماعيا، أي تحويميم من مجرد كائنات بيولوجية إلى 

 " .كائنات إجتماعية، وما يعتنقاه من إتجاىات توجو سموكيم 
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 ما يراه اآلباء ويتمسكون بو : " أساليب المعاممة الوالدية بأنيا  (1983)" قشقوش " ويعرف
ثارة األلم النفسي، والتذبذب  من أساليب التسمط والحماية الزائدة، والتدليل، والقسوة، وا 

  . (19، ص2008البمييي ، )" . والتفرقة، والسواء 

  تمك األساليب التي يتبعيا الوالدان في معاممة أبنائيما أثناء عممية التنشئة : " وعرفت بأنيا
اإلجتماعية التي تحدث التأثير اإليجابي أو السمبي في سموك الطفل من خالل إستجابة 
الوالدان لسموكو، إضافة لما جاء بو ديننا الحنيف نجد بانو لكل ثقافة ولكل مجتمع من 

المجتمعات أساليبو الخاصة بو في عممية التنشئة اإلجتماعية عموما واألسرية عمى وجو 
 " .الخصوص، والتي ليا إنعكاساتيا وتأثيراتيا الواضحة عمى األفراد 

  الطرائق التي تميز معاممة األبوين ألوالدىما، ىي أيضا ردود الفعل : " وعرفت بأنيا
الواعية أو غير الواعية التي تميز معاممة األبوين ألوالدىم خالل عمميات التفاعل الدائمة 

  . (27، ص 2013بن الزاوي ، )" . بين الطرفين 

        يستخمص من ىذه التعاريف في تناوليا لممعاممة الوالدية من ناحيتين مختمفتين، فمنيم 
من يرى بانيا كل مايدركو االبناء لما تكون عميو معاممة اآلباء، ومنيم من ينظر إلييا كطرق 
عامة يستخدميا اآلباء في تعامميم مع األبناء، وبالرغم من ذلك فيي تؤكد عمى مضمون واحد 

ىو أن المعاممة الوالدية تعبر عن أشكال التعامل المختمفة المتبعة من طرف الوالدين مع 
 . أبنائيم أثناء عممية التنشئة 

 :تعريف أ ساليب المعاممة الوالدية السيئة  -2-2

  ىي األساليب التي يتبعيا الوالدان أحدىما أو كالىما في تربية أبنائيما والتي يحتمل أن
تحد من نمو الطفل في اإلتجاه السوي السميم، وىي تمك الطرق التي يتبعيا الوالدان في 

تنشئة الطفل تنشئة تحقق أكبر درجة من عدم التوافق في كل مرحمة من مراحل النمو في 
ضوء مطالب كل مرحمة بذاتيا، بحيث تؤدي إلى إنحرافات في النمو النفسي واإلنفعالي 
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 زغينة ). واإلجتماعي، والتي يحتمل أن تعوده إلى أي صورة من صور اإلضطراب السموكي 

  ( . 92 ، ص2005،

  :أ نواع أ ساليب المعاممة الوالدية السيئة  -2-3

 :من أىم األنواع التي تتضمنيا ىذه الدراسة مايمي 

  يعني الرفض إدراك الطفل من خالل معاممة والديو لو، أنيما متضايقان :الرفض - 2-3-1
منو، وأنيما ال يقدران مشاعره وأن ىناك حاجزا بين الوالدين أو أحدىما وبين اإلبن مبينا من 
 . عدم الثقة مع إدراك اإلبن أنو مرفوض وغير مرغوب فيو ومحروم من الدفء والحنان الوالدي

وفي أسموب الرفض يدرك الطفل أن والديو ال يتقبالنو وأنيما كثيرا اإلنتقاد لو، وىما ال يبديان 
مشاعر الود والحب نحوه وال يحرصان عمى مشاعره، وال يقيمان وزنا لرغباتو بل يشعرانو 

بالتباعد عنيما، وعمى العموم فإن الطفل يحس من جراء معاممة والديو بيذا األسموب أنو طفل 
 .غير مرغوب فيو 

وكذلك فالرفض يتمثل في شعور الوالدين بأن الطفل مشكمة كبيرة تؤرقيما فيتمنيان أن     
يكون ليما أوالد يرصدون تصرفاتو بإستمرار، وستكون مما يعممو ويغضبان ألبسط أخطائو، 

ذا طمب مساعدتيم ينسيان ذلك وال يعمل عمى ما يريد إال  فال يعبران عميو وال يعمالن معو، وا 
 . بعد إلحاح شديد عمييما فيشعر أنو غير مرغوب فيو وأن أفكاره سخيفة وغير جديرة باإلىتمام 

إن إدراك الطفل وشعوره بأنو مرفوض من والديو يبعث في نفسو القمق الدائم ويشعره بعدم     
األمن فيفتقد ثقتو بنفسو وباآلخرين ويميل في تصرفاتو إلى العدوان بسبب تعرضو لإلحباط 

زغينة  ). الدائم مما يعوق نموه النفسي بسبب عدم إشباع حاجاتو إلى الحب واألمن والتقدير 

  ( . 93 ، ص 2005،
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يقصد بأسموب اإلىمال تجنب اآلباء التفاعل مع الطفل، فيترك دون تشجيع : اإلىمال - 5-2
عمى السموك المرغوب فيو، ودون محاسبة عمى السموك غير المرغوب فيو أو توجيو إلى ما 

لى ما ينبغي تجنبو   . ينبغي أن يقوم بو وا 

     إن اإلىمال كثير منو عدم المباالة بنظافة الطفل، أو عدم إشباع حاجاتو الضرورية 
الفسيولوجية والنفسية، وىذا ما يبث في نفس الطفل روح العدوانية، وينعكس سمبا عمى 

 ( . 42- 41 ، ص ص2012فرحات  ، ). شخصيتو وعمى تكيفو وعمى نموه النفسي واإلجتماعي 

     ويعتبر كذلك بأنو األسموب الذي ال يتدخل فيو اآلباء في شؤون الطفل وال يتابعونو 
ويتجاىمون مشكالتو وحاجاتو وال يتفاىمون مع أبنائيم بشأن قواعد السموك المقبول إجتماعيا وال 

عرفات  ). يشعرونيم بالحب والتفاعل بل يركزون إىتماميم عمى أنفسيم وأعماليم الخاصة 

  ( .  64ص2010السبعاوي 

وىو إدراك الطفل من خالل معاممة والديو لو، أنيما ال يساويان بين اإلخوة : التفرقة - 5-3
في المعاممة وأنيما قد يتحيزان ألحد اإلخوة عمى حساب اآلخرين، فقد يتحيزان لألكبر أو 

األصغر أو لممتفوقين دراسيا أو إ لى عامل آخر، ويزيد إدراك الطفل ليذا الجانب من المعاممة 
  ( . 134، ص2005كفافي ،  ) .إذا كان ىو شخصيا ىدفا لمتحقير ضده 

     ويستخدم الوالدين أسموب التفرقة بين األبناء بسبب الجنس فنجد األسرة التي تؤثر الذكور 
عن اإلناث تميل إلى جانب الذكور غير عابثة بمشاعر اإلناث، ولعمنا نذكر من واقع الحياة 

فالوالدان يسمحان لمولد الذكر أن يقابل أصدقائو بالمنزل في حين ال يسمح : ىذه األمثمة الحية 
لمبنت بذلك، كما أن اإلبن الذكر يعطى مصروفا أكبر من البنت وعندما تجمس البنت 

 . إلستذكار دروسيا تطمب منيا األم أن تعد الطعام ألخييا أو تنظم غرفتو 
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     وىناك نوع آخر من التفرقة يحصل عمى أساس ترتيب الطفل، فإذا كان الطفل ىو أصغر 
إخوتو فيو يتميز عن جميع إخوتو في الممبس والمصروف وكافة اإلمتيازات ويظل ىذا الطفل 

  .  (125 ، ص 2011أبريعم ، ). صغيرا في نظر أمو حتى بعد حصولو عمى شيادتو 

 : باإلضافة ليذه األنواع ىناك أسموب الحماية الزائدة ويتمثل في 

   يقصد بو حرص الوالدين عمى حماية الطفل من أي خطر متوقع، والقيام نيابة عنو 
باألعمال والواجبات التي يمكن أن يقوم بيا، والتي يجب تدريبو عمييا إذا أردنا ان يكون ذا 
شخصية مستقمة فاألبوان المذان يتخذان من إبنيما إتجاه الحماية الزائدة ويكون ذلك معارضا 

عبد ). لرغبة الطفل في التحرر واإلستقالل، فان ذلك يجمع كال من الحماية الزائدة والتسمط معا 

  . (233-232،ص ص2001وخميفة ، اهلل

 : إلى أن تمك الحماية تأخذ أبعادا ثالثة  (1943 " )ليفي" وقد أشار 

  ويتمثل ذلك في رغبة الوالدين في إبقاء أطفاليم معيم والحرص : التعمق المكثف بالطفل
 . الزائد عمييم 

  ويتمثل ذلك في عناية األسرة بأطفاليا والحرص عمى التجاور عمى عقابيم : التدليل
 . واإلقالل من العقاب في حالة قيام الطفل بأي سموك خاطىء 

  ويتمثل ذلك في حرمان الطفل من : عدم اعطاء الطفل الحرية في استقاللية السموك
اإلحتكاك باألطفال اآلخرين وتمكينو من تكوين صداقات وعالقات معيم أو اإلشتراك في 

 . األنشطة التي تقوم بيا المدرسة 

 :      ومن أسباب الحماية الزائدة لدى الوالدين مايمي 

تعطل األم عمى إنجاب األطفال لسبب أو آلخر يجعميا شديدة الشوق إلييم متميفة عمى  -
إنجابيم، فإذا ما أنجبت بعد فترة من الزمن حرمت فييا من الولد طال إشتياقيا إليو فإنيا 
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تحيط ىذا الطفل بضروب من الرعاية والرقابة الزائدة، ومثل ىذا أيضا يقال عن األب  
 . فيو إذا ما أنجب بعد طول يأس من إنجاب كان منو مثل ىذا السموك 

شدة ألم األم في عممية الوضع يجعميا تزيد من رعايتيا ليذا الولد فتحيطو بسياج قوي من  -
 . الحماية 

مرض الطفل الطويل في الطفولة المبكرة يدعو لمعطف عميو أكثر من الالزم فالوالدان  -
أبريعم  ). يشعران بأنو عاجز يختمف عن إخوتو، ومن ثم فإنو في حاجة أكثر لمرعاية 

 .  ( 129-128، ص ص2012،

      نستنتج أن كل من األساليب المقدمة يمارسيا الوالدان تجاه أبنائيم وتعود عمييم بالسمب 
فالرفض لإلبن من طرف الوالدين يجعمو يفقد الثقة بنفسو وأنو غير مرغوب فيو، أما اإلىمال 
فنتيجتو غياب التفاعل بين اآلباء تجاه الطفل، زد عمى ذلك أن التفرقة بين اإلخوة تعيق سير 
العالقة بين الوالدين حيال أبنائيم، وأخيرا الحماية الزائدة التي تشبو نوعا ما أسموب التفرقة في 

 .النتيجة المترتبة عنو 
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 : خالصة الفصل 

     ومما تم عرضو يمكن القول أن المعاممة الوالدية، ىي تمك األساليب السموكية، التي 
تمثل العمميات النفسية والتربوية التي تنشأ بين الوالدين واألبناء، فرعاية األبناء ال تتوقف 
عمى تعميميم األكل ومختمف أساليب النظافة واألداء، فمموالدين الدور الفعال في مستقبل 
دراك األبناء ليذه المعاممة لو أثر كبير عمى بناء  األبناء في مختمف مجاالت الحياة، وا 

شخصيتيم، وىذا اإلدراك يختمف من فرد آلخر، حيث تطرقنا في ىذا الفصل إلى موضوع 
أساليب المعاممة الوالدية إنطالقا من تعريف المعاممة الوالدية والنظريات المفسرة ليا، ثم 

تعريف أساليب المعاممة الوالدية وصوال إلى تعريف أساليب المعاممة الوالدية السيئة التي ىي 
الرفض واإلىمال : محور دراستنا، مبينين أىم األنواع التي تتضمنيا الدراسة الحالية وىي 

والتفرقة باإلضافة إلى الحماية الزائدة ويمكن إعتبارىا ذات تأثير سمبي، تحدث آثارا وخيمة 
 .وعميقة عمى صحة الطفل النفسية خاصة في تكوين شخصيتو 
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 : تمهيد 

     لقد إحتل موضوع التوافق حيزا كبيرا من الدراسات والبحوث التربوية ألىميتو في حياة الفرد، 
فالتوافق سواء كان عمى المستوى الشخصي أو اإلجتماعي فمو أىميتو كي يحقق الشخص توازنو، 

 . فالتوافق يبدأ بوجود رغبة أو حاجة معينة يسعى الفرد إلشباعيا 

 : التوافق  -1
 : تعريف التوافق  -1-1

  :التوافق في المغة -1-1-1

اإلتفاق، والتظاىر، ووفقو اهلل توفيقا وال يتوفق عبد إال بتوفيقو  : ورد في القاموس المحيط التوافق 
  .  (419، ص 1991الفيروز،  ) . والمتوافق من جمع الكالم وىيأه

التوافق يعني أن يسمك المرء مسمك الجماعة ويتجنب ماعنده من : كما ورد في المعجم الوسيط 
  .  (1047، ص1973أنيس واخرون ، ) . شذوذ في الخمق والسموك

  : ىناك عدة تعاريف لمتوافق نذكر منيا مايمي: التوافق في اإلصطالح - 1-1-2

 إشباع حاجات الفرد التي تثير دوافعو، مما يحقق : " عمى أنو " كمال الدسوقي  " يعرفو
،  بن الزاوي ) " . الرضا عن النفس واإلرتياح لتخفيف التوتر الناشىء عن الشعور بالحاجة

  .  (31 ، ص 2013
 عالقة متناغمة مع " :  في معجم العمم السموكي التربوي بأنو( 1973 )" وولمان  " يعرفو 

البيئة، تنطوي عمى القدرة إلشباع معظم حاجات الفرد، وتجيب عن معظم المتطمبات 
  ( . 706 ، ص 2011أحمد راشد ،  ). " الفيزيائية واإلجتماعية التي يعانييا الفرد 



التوافق الدراسي : الفصل الثالث   

 

28 
 

 ىو نتاج قوى متصارعة بين الفرد وبيئتو إمكانياتو والفرص : " أن التوافق  " أحمد فايق " يذكر
المتاحة لو في بيئتو وال يمكن لعالم النفس أن يدرس اإلنسان أن لم ينظر إلى التوافق بإعتباره 

  ( . 31 ، ص 1999كامل ،   ) " .لحظة إتزان بين الجانبين 

 مفيوم خاص باإلنسان في سعيو لتنظيم  " :فيقصد بالتوافق عمى أنو   (1988" ) داود"  أما
حباطات وصوال إلى ما يسمى بالصحة  حياتو وحل صراعاتو ومواجية مشكالتو من إشباع وا 
النفسية أو السواء واإلنسجام، والتناغم مع الذات ومع اآلخرين في األسرة وفي العمل وفي 

  ( . 87 ، ص 2013بوشاشي ،  ) " . التنظيمات التي ينخرط فييا ولذلك كان مفيوما إنسانيا

التوافق ىو حالة من التواؤم واإلنسجام بين الفرد ونفسو، وبينو وبين بيئتو، تبدو في قدراتو عمى 
محمود  )   .إرضاء أغمب حاجاتو وتصرفو تصرفا مرضيا إزاء مطالب البيئة المادية واإلجتماعية

  ( .15، ص 2011كباجة ، 

  يشير مفيوم التوافق إلى وجود عالقة منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة عمى  إشباع معظم
حاجات الفرد، وتمبية معظم المطالب البيولوجية واإلجتماعية والتي يكون الفرد مطالبا بتمبيتيا، 
وعمى ذلك فالتوافق يشمل كل التباينات والتغيرات في السموك والتي تكون ضرورية حتى يتم 

  ( . 36، ص 1990كفافي ،  ). اإلشباع في إطار العالقة المنسجمة مع البيئة 

 

  ىو الحالة التي يصل إلييا العضو بعد التحرر من توتر الحاجة، والشعور باإلرتياح بعد
تحقيق اليدف، فالشخص عندما يشعر بالجوع يتناول الطعام فيخف دافعو ويشعر باإلرتياح، 

وىكذا تمضي حياة اإلنسان في سمسمة من التوافقات بعضيا بسيطة تتحقق أىدافو  فييا 
بسيولة، وبعضيا اآلخر توافقات صعبة تواجيو فييا العوائق، ويتعرض لإلحباط والصراع 
والقمق ويمجأ إلى الحيل النفسية الدفاعية، الطبيعي منيا والمنحرف كإحدى وسائل التكيف 

  .  (15، ص 2009و العممي ،  فؤاد الخالدي ). ليخفف حالة التوتر التي تسبب عدم اإلتزان 
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     وبناءا عمى التعريفات التي تم عرضيا سابقا تم الوصول إلى أن التوافق ىو حالة من 
التوازن واإلستقرار النفسي واإلجتماعي، يظير من خالل سموكيات الفرد وتصرفاتو التي تبدو 

 .في شخصيتو، وفي قدرتو عمى مواجية الصعوبات 

   :تعريف التوافق الدراسي -2

 : تعددت تعاريف التوافق الدراسي، ونذكر من بينيا مايمي 

  حالة تبدو في العممية : "  في تعريفيما لمتوافق الدراسي بأنو "عوض والزيادي " يتفق
الديناميكية المستمرة، التي يقوم بيا الطالب إلستيعاب مواد الدراسة والنجاح فييا، وتحقيق 

األساتذة والزمالء واألنشطة  )التواؤم بينو وبين بيئتو المدرسية، ومكوناتيا األساسية 
 ، 2013عفراء ابراهيم ،  )" . اإلجتماعية والثقافية والرياضية ومواد الدراسة والتحصيل الدراسي  

  .  (129ص 
  بعد عقمي، : قدرة مركبة تتوقف عمى بعدين : " فيعتبر التوافق الدراسي ىو  " الشاذلي" أما

وبعد إجتماعي، فيو يتوقف عمى كفاية إنتاجية وعالقات إنسانية، من خالل تعامل التمميذ 
  .  (53، ص  2001 الشاذلي ، )" . مع المدرسين واألنشطة التربوية والتعميمية 

  ينجم عن تفاعمو مع : "  توافق التمميذ الدراسي بأنو عن أبي حطب" جبريل نقال " يعرفو
ميولو  نضج أىدافو، : المواقف التربوية، وىو حصيمة لتفاعل عدد من العوامل منيا 

تجاىاتو نحو النظام المدرسي، نحو المواد الدراسية، نحو األستاذ  عالقتو برفاقو، ومستوى  وا 
طموحو، وال يقاس توافق التمميذ بمدى خموه من المشكالت بل قدرتو عمى مواجية ىذه 

 " . المشكالت وحميا حموال إيجابية تساعد عمى تكيفو مع نفسو ومحيطو المدرسي 
  تالؤم التمميذ مع ماتتطمبو المؤسسة التربوية من : " بأنو  " بن دانية والشيخ حسن" وعرفو

بودر ،  )" . إستعداد لتقبل اإلتجاىات والقيم والمعارف التي تعمل عمى تطويرىا لدى التمميذ 

  . (86 ، ص 2010
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  اإلندماج اإليجابي مع : "  التوافق الدراسي ىو  (1969 )" محمود الزيادي " ويعرفو
الزمالء، والشعور نحو األساتذة بالمودة واإلخاء واإلحترام، واإلشتراك في أوجو النشاط 

اإلجتماعي بالجامعة، واإلتجاه الموجب نحو مواد الدراسة، وحسن إستخدام الوقت واإلقبال 
  .   (18 ، ص 2011بوصفر   )" . عمى المحاضرات 

  حالة تبدو من الديناميكية المستمرة التي يقوم : "  بأنو  (2002 )" بيكر وسيرك " وعرفو
بيا الطالب إلستيعاب مواد الدراسة والنجاح فييا لتحقيق المواءمة بينو وبين البيئة 

المدرسين، والزمالء واألنشطة اإلجتماعية، والثقافية، : المدرسية، ومكوناتيا وىي 
  ( . 77عفراء ابراهيم وسهام عزيز ، ص  )" . والرياضية، ومواد الدراسة 

 ىدف تربوي غايتو وضع الفرد في حيوية من : " فالتوافق الدراسي ىو  "جوهمف "  أما عند
أجل اإلندماج مع ظروف المحيط المدرسي، والذي يعتمد أيضا عمى تطويره عند نفسو، 
والتغير في سموكو حتى يستطيع اإلستجابة لمقتضيات جديدة،  فالتوافق ىو توازن بين 

 ( .Kadayatarbawiya.akbarmontada.com )" .التمثيل والمالءمة لممحيط وظروفو 
  المحصمة النيائية لمعالقة الديناميكية البناءة بين الطالب من جية، : " كما  يعرف عمى أنو

ومحيطو المدرسي من جية أخرى، بما يسيم في تقدمو ونمائو العممي والشخصي، وتتمثل 
أىم المؤشرات الجيدة لتمك العالقة في اإلجتياد في التحصيل العممي، والرضا والقبول 

 " .بالمعايير المدرسية واإلنسجام معيا، والقيام بما ىو مطموب منو عمى نحو منظم ومنسق 

  ( . 7 ، ص 1998الشربيني وبمفقيه ، (
  عممية دينامية يتم تنفيذىا من خالل إجراءات يقوم بيا الطالب وصوال إلى : " كذلك ىو

تحقيق األىداف، ويتعرض الطالب لتنبييات ومثيرات داخمية أو خارجية تولد عنده حاجة 
ودافعية يسعى إلى تحقيقيا من خالل عممية التفاعل المتبادل بينو وبين عناصر المواقف 

  ( . 29 ، ص 2010محمد النوبى ، ( " .التعميمية المختمفة 
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    من خالل التعريفات السابقة يتبين أن التوافق الدراسي يعبر عن قدرة الطالب وتمكنو 
من إقامة عالقات متميزة مع أساتذتو، وزمالئو، ومشاركتيم النشاطات المختمفة، وحسن 

 . التوفيق مابين الدراسة والترفيو بيدف النجاح الدراسي 

 : أبعاد التوافق الدراسي -3
بعد عقمي، وبعد إجتماعي، :     التوافق الدراسي قدرة مركبة تتوقف عمى بعدين أساسيين 

البعد - 1-3ىو إذن يتوقف عمى كفاية إنتاجية وعالقات إنسانية ويتمخص البعدين في 
  : (التوافق مع الدراسة، النظام، المواد، المناىج ) :العقمي 

مدى توافق الطالب نحو  "  :التوافق الدراسي ىو ( 1982)" صباح باتر  " فحسب الباحثة
الدراسة والنظام السائد والمناىج المقررة، ومدى إعتماده عمى نفسو دون الغير في توجيو 

ختيار الخطط الدراسية المالئمة لو    .  (76 ، ص 2011، بوصفر  )" . سموكو، وا 
 

    نستخمص أن البعد العقمي يتضمن توافق الطالب مع كل مالو عالقة بالجانب الدراسي 
 . من مواد دراسية، ومقررات، ومناىج، وأنظمة سائدة 

  : (التوافق مع األساتذة والزمالء ) :البعد االجتماعي - 3-2
العممية التي يتم بموجبيا : " التوافق الدراسي ىو  (  Arkoff)" أركوف  "     حسب الباحث

  ( . 77 ، ص 2011بوصفر ،  )." إقامة عالقات جيدة مع المحيط الدراسي، من أساتذة وزمالء 

    إذن يتضمن فحوى ىذا البعد العالقة الصحيحة التي ينبغي أن توطد بين الطالب 
 . إلخ ...األساتذة والزمالء : والمكونات األساسية لمحيطو الدراسي مثل 

 :     باإلضافة إلى البعدين السابقين ىناك بعدين يتمثالن في 
  إن المدرسة بأساليبيا التربوية التختمف كثيرا عن أساليب التربية في البيت، :اإلذعان 

إذ أن المدرس يتخذ صورة األب بالنسبة لمتمميذ ىذا من جية، والتمميذ يأتي من البيت 
مزودا بالخبرات التي تمقاىا من والده من جية أخرى، حيث أن المدرس قبل أن يكون 



التوافق الدراسي : الفصل الثالث   

 

32 
 

 (المعمم والتمميذ )مدرسا ىو كغيره أتى من أسرة ولو عالقات بين أبويو، وكل منيما 
يسقط الشعوريا خمفياتو المنزلية ومشكالتو األسرية، من ىنا تتخذ عمميات السيطرة 

 . واإلذعان أشكاال التختمف كثيرا عما عميو خارج القسم 
  إن التصورات والمدركات عند التمميذ والتي تنمو عن طبيعة : العالقة بالمدرس

العالقات الموجودة بين التالميذ والمدرسين ليي من أىم العوامل المؤثرة في التوافق 
الدراسي، ذلك أن التواصل بين الطرفين يتحدد بفعل ىذه التصورات، إذ أنو لمن أىم 
المكاسب لممدرس الناجح في القسم الدراسي أن تكون عالقاتو جيدة مع تالميذه، ألن 
ذلك الدور الشاق اليكون إال إذا تميز ىذا المدرس بصفات تؤىمو إلقامة تفاعل مؤثر 
في حياة التمميذ الوجدانية، ىذا التميز الذي تتكامل فيو نواحي شخصيتو في اإلطار 

 " سيموندز" الذي يستطيع من خاللو أن ينسج عالقات جيدة مع تالميذه، فقد خمص 
إلى أن المعمم الرفيع ىو من يستطيع حب األطفال، وتختمف نسب التفاوت بين 

في  ( 1943)" دودج  " أكد المعممين ونجاحيم في العالقات اإلجتماعية الحسنة، إذ
دراسة مفصمة، أن المعمم الناجح أبدى في إستبيان الشخصية إرتياحا في العالقات 
رادة في تحمل المسؤولية، كما كان أقل تعرض لمخوف والجزع وأكثر  اإلجتماعية، وا 

بن الزاوي  ) . من المعمم األقل نجاحا منو إتخاذ القرارات إستجابة آلراء اآلخرين وأبطأ في

 ( .  36-35 ، ص ص 2013، 
  :العوامل المساعدة عمى التوافق الدراسي -4

    مما ىو جدير بالذكر أن العالقات اإلنسانية التفاعمية داخل المؤسسات التعميمية خاصة 
عقميا أو معرفيا، لغويا، نفسيا  : بين المعمم وتالميذه تؤدي دورا ىاما في بناء شخصية المتعمم 

إنفعاليا، إجتماعيا، حركيا، وكل ذلك يساعد في تحقيق التوافق سواء كان التوافق النفسي أو 
اإلجتماعي أو الدراسي، ولعل التوافق الدراسي ىو الذي ييم أكثر ألن الفرد يقضي أكثر من 
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عشرون سنة في مقاعد الدراسة وال يمكن ليذا الفرد أن يحقق ىذا التوافق إال إذا توفرت عوامل 
 : مساعدة في تحقيقو ذلك ومن بين ىذه العوامل 

 فقدرات الطالب وصفاتو الخاصة، كالحالة الصحية والسن ومستوى التعميم :الطالب - 4-1
والسمات المزاجية والعادات الشخصية، ومستوى طموحو وعوامل التنشئة اإلجتماعية والخبرات 
التي يمر بيا من خالل إنتمائو إلى جماعات متعددة، كميا عوامل تيدف إلى إيجاد التوافق بين 
لى إيجاد نوع من السموك يحقق رغبات األفراد ويرضى  حاجاتو الشخصية ومطالب المجتمع، وا 

 . عنو اآلخرون 
    كما أن حضوره المنتظم في المدرسة، وقدرتو عمى التواصل اإليجابي مع المدرسين 
 وتحصيمو الدراسي الجيد وحبو لممدرسة، وطموحو المستقبمية، وثقتو بنفسو والمشاركة في

، كل ذلك يؤدي إلى توافق دراسي .. .النشاطات المدرسية، وعدم وجود مشكالت أسرية مدرسية
سميم   أما الطمبة الذين لم يتمتعوا بقدر واف من المعاممة الحسنة من قبل الوالدين، والذين 

يتعرضون لمنقد المستمر من مدرسييم ويتعرضون إلحباطات متكررة  كل ذلك يؤدي الى سوء 
   (62-61 ، ص ص 2011بن دومة ،  ). التوافق الدراسي لديو 

 تبدأ عممية تحول الطفل من عالقاتو اإلجتماعية األسرية  :(جماعة األقران  )الزمالء - 4-2
إلى العالقات اإلجتماعية الخارجية واإلرتباط بالقرناء في فترة مبكرة من حياتو عمى شكل 

زيارات خاطفة لألقارب، أو نزىات يومية عابرة يتحرر فييا من قيود األسرة إال أن ىذا التحول 
بالتطور مع مرور الزمن حيث يكون أفراد البيئة المدرسية أكبر عددا من أعضاء األسرة، مما 
يستدعي بذل الكثير من الجيد من قبل التمميذ نتيجة المنافسة بيدف تحقيق التوافق مع أكبر 

ثبات الجدارة في تحقيق المكانة اإلجتماعية   . عدد من الزمالء وا 
في عمم اإلجتماع إلى أن جماعة األقران ىي جماعة ( Collins)" كولينز  "     ويشير قاموس

 . من األفراد الذين يشغمون مكانة متساوية 
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أن جماعة األقران تتكون من مجموعة من األفراد  (  J.m.Henslin)" هينسمين  "      ويرى
 . في المرحمة العمرية نفسيا ولدييم إىتمامات مشتركة 

    ويمعب الزمالء دورا ميما في اإلنجاز المدرسي خالل فترة المراىقة، ونراىم يميمون إلى 
 . إختيار أصدقائيم من البيئة اإلجتماعية نفسيا حيث التقاليد والقيم اإلجتماعية المشتركة 
    لذلك نرى أن مجموعات صغيرة تتألف داخل القسم ولكل مجموعة قيميا وسموكياتيا 

الخاصة بما يتعمق باإلنجاز المدرسي، فمنيا ما يعطي أىمية بالغة لمدرجات المرتفعة حيث 
يتنافس الزمالء بشكل غير مباشر عمى التوافق، ومن المجموعات من الييتم كثيرا ليذه الناحية 

 . 
   وتشير بعض الدراسات إلى عدد من المؤشرات الخاصة بديناميات الجماعة المدرسية 

 . التحصيل الدراسي يرتبط إيجابيا بكفاءة ونوع العالقات بين األفراد - 
 . جماعة القسم تحقق وتشبع حاجات التالميذ - 
القمق الناتج عن الصراع بين أفراد الجماعة قد يعمل عمى إعاقة دافع التمميذ لمتعمم - 

 . واإلكتساب 
 يعالج األسموب الديمقراطي المتبع في إدارة المدرسة كثيرا من التوتر والقمق والصراع - 
نفعاالت جماعة القسم تؤثر في العممية التعميمية وفي التخطيط ليا -   . مشاعر وا 
تستفيد جماعة القسم الصغير في العدد أكثر من جماعة القسم الكبير في العدد من حيث - 

 . التوافق النفسي والدراسي 
   وتعتبر عالقة التمميذ بزمالئو من العالقات اليامة في المحيط المدرسي، وقد يكون لجماعة 
الرفاق تأثير في سموك التمميذ أكثر من تأثير األسرة واألستاذ، ولكن ىذا األخير لو دور فعال 
نما يجب أن يكون  في تغيير إتجاه التمميذ إلى الطريق الصحيح بالتعاون مع جيات أخرى، وا 

  .  (88-87 ، ص ص 2010بودر ،  ). مربي وفعال بشخصيتو وكيانو 
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 تواجو المؤسسات التربوية ومنيا المدرسة اليوم تحديات عديدة أفرزتيا :المدرسة - 4-3
متغيرات عديدة في عالم سريع التغير، وفي الحقيقة فإن دور المدرسة ووظيفتيا في التغير 

السميم ليس ىو في حد ذاتو مايقصد بو التغير الحاصل في المناىج وأساليب التعمم 
ومؤىالت العاممين والمبنى المدرسي الجديد، بقدر مايكون في العمل عمى إكساب العادات، 
والقيم الفكرية واإلجتماعية، ومدى التغير الذي تتجو في تحقيقو في سموك األفراد ومعموماتيم 
الثقافية، واإلجتماعية، والعممية، واألخالقية بما يساعدىم عمى التوافق الصحيح وتفاعميم معو 

 . بل ويساعدىم عمى التقدم في ىذا المجتمع 

     كما أن المدرسة ليست مجتمعا منغمقا يتفاعل الطمبة داخمو بمعزل عن المجتمع الذي 
أنشأ ىذه المدرسة، بل ىي تعمل عمى تقوية إرتباط الطمبة بمجتمعيم وبيئتيم وتنمية الشعور 
. بالمسؤولية تجاه ىذا المجتمع وتمك البيئة، وىذا كمو يساعدىم عمى تحقيق التوافق الدراسي 

  ( . 68 ، ص 2011بن دومة ،  )

إن من أىم أدوار مدير المدرسة اإلبداع واإلبتكار في العمل  :مدير المدرسة - 4-4
المدرسي، وذلك ألن طبيعة العمل اإلداري ىو التطوير والتغيير في اإلستراتيجيات 

والسياسات، واألنظمة واإلجراءات وغيرىا، فإن أراد مدير المدرسة لمدرستو أن تواكب التطور 
الحاصل في الفكر وتكامل األساليب أو التغير الحاصل في العالقات اإلنسانية ومنيجية 
العمل المدرسي، فعميو أن يأخذ باإلبداع الخالق والتفكير اإلبتكاري وحتى تصبح البيئة 

المدرسة بيئة إبداعية تساعد التمميذ عمى التوافق ينبغي عمى مدير المدرسة وفريق إدارتو أن 
يقتنعوا بأن المعممين واإلداريين بإمكانيم أن يبتدعوا حموال لمشاكل العمل المدرسي وخصوصا 
لمشاكل التمميذ، فتنمية القدرة عمى التوافق لدى التالميذ تعتمد عمى إقتناع المعممين والمدير 

 ، ص ص 1993النشواتي ،  ) .في المدرسة بأىمية اإلبداع والمبدعين وتنمية قدراتيم اإلبداعية 

7-8 . )  
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تجمع الكتابات العالمية أن المعممين ىم حممة مفتاح التغيير وىم باب : األستاذ - 4-5
الموصد، من ىذا الجمع تنطمق أنو يجب أن يكون األستاذ في قمب أي جيد لتطوير التربية 

 المكافئ – المقوم – الموجو – المنظم – المعمم –في مجتمعاتنا، واألستاذ ىو القائد المربي 
ونجاحو في عممو يعتمد عمى أىم شيء وىو شخصيتو بأبعادىا وكفايات عدة -   النموذج –

عممو وخبرتو في المادة التي يدرسيا، عممو وخبرتو في التربية وعمم النفس، إضافة : أىميا 
إلى الجانب المعرفي واألكاديمي يوجد جانب وىو جانب ميم وفعال وىو الوجداني والسموكي 

 . أي عالقتو وكيفية المعاممة مع تالميذه وقدرتو عمى إدارة القسم دون مشكالت 

     كما يعتمد نجاح األستاذ عمى أكثر من الشخصية المؤثرة والقدرة التدريسية، وتبقى 
حقيقتو أنو عامل مع اآلخرين ذات تأثير كبير في النجاح بمقدار مايمتمكو من فن في إدارة 
 .الجماعة، ويجب أن يكون كل معمم ماىرا في ىذا الفن الذي يمكن تعممو وتطبيقو وتحسينو 

فدور األستاذ اليتوقف عمى إعطاء الدرس فقط، بل عميو أن يسأل نفسو ىل إكتسب المتعمم 
المعمم وحفظ  القدر المناسب من التعمم، فعممية التعميم والتعمم لم تعد مجرد تمقين من جانب
نما عممية تواصل وتفكير مشترك بين األستاذ والتمميذ  محمد ناصر ،  ) .من جانب الطالب، وا 

  ( . 70 ، ص 2005

النشاط المدرسي جانب تربوي ىام يعد جزءا ميما لمعممية : النشاط المدرسي - 4-6
التعميمية، حيث يشمل عمى مجاالت متعددة ذات عالقة بالمادة الدراسية والحياة العامة 

لمطمبة، ويعد النشاط المدرسي ظاىرة إجتماعية تؤثر وتتأثر بغيرىا فممارستو بشكل إيجابي 
لو مردود ممحوظ عمى الفرد من النواحي اإلجتماعية والبدنية والنفسية، باإلضافة إلى تحقيق 

 . الرضا الذاتي وبالتالي تحقيق التوافق 

     كما أن إستثمار وقت الفراغ يؤثر في العممية التربوية بأكمميا، فالطمبة الذين يشاركون 
في األنشطة المدرسية داخل المدرسة غالبا مايتسمون بروح قيادية، وثبات إنفعالي، وتفاعل 
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إجتماعي، ولدييم القدرة عمى المثابرة عند القيام بأعماليم، ىذا مايساعدىم عمى تحقيق 
   ( .65 ، ص 2011بن دومة ، ) . التوافق سواء كان توافق نفسيا، أو إجتماعيا، أو دراسيا

شيد القرن العشرون تطورا كبيرا في المفيوم التقميدي لممنياج تبعا : المنهاج - 4-7
لتنظيمو وطرائق التدريس وأساليبيا، وجاء ىذا التطور نتيجة لمدراسات المنظمة في شتى 

الميادين وفي مقدمتيا عمم النفس النمو، وسيكولوجية التعمم والقدرات، وعمم اإلجتماع 
 . التربوي، لتؤكد عممية الفيم والربط واإلستنتاج في العممية التعميمية 

أن :     ويشير بعض الباحثين الى وجود عدة مبادئ عامة يستند الييا المنياج ومن أىميا 
يقوم المنياج عمى أساس فمسفة التربية، وأن يكون واسعا وشامال، وأن يتسع لمفروق الفردية 

بين التالميذ، وأن يعي بتشجيع الموىوب، وأن يييء الفرصة لمخبرات التعميمية ليعزز 
ستمرارىا، وأن يضع في الحسبان تركيب المادة  بعضيا بعضا، ليحقق نمو الخبرات وا 

محمد ناصر ،  ) .الدراسية وبناءىا، ويعد المنياج عنصرا من عناصر العممية التعميمية الرسمية 

  ( . 73 ، ص 2005

بعض المبادئ التي ينبغي مراعاتيا عند وضع المنياج حتى يتحقق  "الزيادي "     ويحدد
 : جو من الصحة النفسية والتوافق الجيد لمطالب 

أن يكون المنياج عبارة عن مقتطفات صغيرة من عدد كبير من المواد الدراسية فيذا  -
النوع من المناىج ييتم بالجانب المعرفي، إال أنو يكون بعيدا كل البعد عن مواقف الحياة 

  .الطبيعية 

أكثر المناىج التي تحقق إنسجاما مع سيكولوجيا الطمبة ىو منياج المحاور، فيذا النوع  -
من المنياج يساعد الطمبة عمى أن يدركوا الموقف التعميمي كمو، فإذا كان ىذا صحيحا 

تكون النتيجة أن الطالب يرتاح إلى مثل ىذه التدريبات، ويتجمى ىذا اإلرتياح في 
 . محافظتو عمى النظام وفي تقبمو لتوجييات المدرس 
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    ىذا ويجب أن يكون المنياج صالحا نفسيا، وتربويا، ومتوافقا مع مستوى ذكاء المتعمم       
  ( . 66-65 ، ص ص 2011بن دومة ،  ) .ولغتو، ومتكامال في بيئتو التربوية 

تمعب اإلمتحانات دورا رئيسيا في توافق الطمبة إذ ال بد من وجود نوع من : اإلمتحانات - 4-8
اإلختبار لمعرفة مدى إستفادة المتعممين ومدى صالحية أساليب التعميم، وقد إكتسبت اإلمتحانات 

أىمية كبرى فصارت ىي ىدف الطالب وجميع أفراد الييئة المشرفة عمى التعميم وأخذت ىذه 
 . الييئات تعمل عمى معالجتيا 

    إن إستخدام اإلمتحانات في عممية التقويم يجب أن يكون سالحا إيجابيا في التعرف عمى 
نواحي القوة والضعف أي في قضايا التشخيص، فاليدف من اإلمتحانات يجب أن ال يقتصر عمى 

مجرد إعطاء درجة أو عالمة بل يجب أن تكون الغاية منو التعميم، ومن ىنا يجب أن يؤىل 
المعممون تأىيال تربويا أكاديميا، وأن تكون ليم معرفة بالقياس التربوي إذا رغب وأن يكون آداؤىم 

ذا أرادوا أن يبعثوا الصحة النفسية في نفوس طمبتيم  نتاجيم جيدا وا    (66 ، ص 2011بن دومة ،  ). وا 
 . 

:      تتمخص جممة العوامل التي يمكن أن تساعد الطالب عمى تحقيق توافقو الدراسي فيمايمي 
أوال الطالب في حد ذاتو، ثم الزمالء أو جماعة األقران، ثم المدرسة وما تتضمنو من أعضاء 

خاصة األستاذ ومدير المدرسة والنشاط المدرسي الذي يقومون بو، والمنياج الذي يصممونو وأخيرا 
اإلمتحانات، وكل ىذه العوامل مسؤولة عمى تييئة الفرص الالزمة لمتعمم التي توازن بين المقررات 
والقدرات، فيي معنية بإثارة دوافع الطمبة لمتعمم وتشجيعيم عمى العمل بالمنافسة النزيية تارة، وتارة 

 . أخرى بالعمل المشترك 

 :  مشكالت التوافق الدراسي  -3

 :    يمكن أن تعترض الطالب العديد من المشكالت دون تحقيق توافقو الدراسي نجد من بينيا 
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 فالطالب الذي يعاني من إعتالل في صحتو وعدم قدرتو عمى :الحالة الصحية لمطالب - 5-1
 . التركيز في الدروس، والتغيب المستمر نتيجة حالتو الصحية تؤدي إلى سوء توافقو في الدراسة 

  : التذبذب في المعاممة األسرية - 5-2

 . فالدالل الزائد واإلسراف بالرعاية يولد فردا معتمدا عمى أبويو في أداء واجباتو الدراسية  -
عدم وجود صمة بين المؤسسة التعميمية والمجتمع يولد سوء تكيف الطالب ألن المؤسسة  -

 .التعميمية يجب أن تكون إمتداد الحياة المجتمع الجيد 
التأخر الدراسي وعدم قدرة الطالب عمى متابعة الدروس مما يولد لديو الممل بسبب عدم  -

 .قدرتو عمى اإليفاء بمتطمبات الدراسة 
إرتكاب مخالفات داخل المؤسسة التعميمية كالعدوان عمى الزمالء، والغش في اإلمتحانات  -

والتمارض والسرقة مما يولد فيو طالبا يرفض من قبل المؤسسة والزمالء مما يؤدي إلى 
 . عدم قدرتو عمى التوافق 

 وتتضمن مشكالت تتعمق بالقدرات :مشكالت تتعمق بنوع الدراسة واإللتحاق بها - 5-3
  .   (80-79 ، ص ص 2011بوصفر ،  ). واإلستعدادات 

     من خالل ماسبق نستنتج الكثير من المشكالت التي تعترض تقدم الطالب وتوافقو دراسيا  
فالطالب الذي يعاني من إعتالل في صحتو يؤثر ذلك عمى مواظبتو، ويؤخره دراسيا وذلك لعدم 
قدرتو عمى اإليفاء بمتطمبات الدراسة، إلى جانب إنعدام الصمة بين ما يدرسو الطالب واألسرة 

ستعداداتو ونوع الدراسة الموجو إلييا   أو المجتمع الذي يعيش فيو، وعدم التطابق مابين قدراتو وا 
كل ىذه العوائق أو المشكالت ينتج عنيا سموكيات غير سوية والتي ستؤثر بدورىا في عدم 

 . تحقيق توافقو الدراسي 
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 :  دور المرشد النفسي في تحقيق التوافق الدراسي  -4

    الشك أن بعض الطمبة يواجيون في حياتيم مشكالت خاصة تحد من إقباليم عمى الدراسة 
ذا ماأريد تحسين مستوى تحصيميم الدراسي  وبالتالي تعمل عمى تدني مستوى تحصيميم الدراسي، وا 

البد من التعرف عمى ىذه المشكالت والعمل عمى حميا حتى توفر لمطالب كل دواعي األمن 
 2013بن الزاوي ،  ) . واإلستقرار النفسي الذي يحممو عمى اإلستمتاع بالمدرسة، ويدفعو لإلقبال عمييا

  ( . 36، ص 

     من خالل ماسبق يبرز دور اإلرشاد النفسي المدرسي في تحقيق التالميذ لمتوافق في دراستيم  
وعالوة عمى ذلك في جميع جوانب شخصيتيم من خالل جممة من الميام تعمل عمى مساعدة 

ستعداداتيم، كذلك مساعدتيم عمى النمو إلى أقصى  الطالب في الكشف عن إمكاناتيم وقدراتيم وا 
درجة ممكنة عن طريق إستخدام تمك اإلمكانات والقدرات إستخداما دقيقا وسميما، ومساعدة الطالب 

عمى إختيار نوع الدراسة المالئمة ليم والتكيف معيا والتغمب عمى مختمف الصعوبات التي 
رشاد الطمبة  تواجييم في حياتيم المدرسية بوجو عام، إضافة لكل ىذا تحمل مسؤولية توجيو وا 

حالتيم لذوي اإلختصاص   . واإلسيام في حل مشاكميم وا 
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 : خالصة الفصل 

    تناولنا في ىذا الفصل التوافق الدراسي حيث تم البدء بتمييد صغير لمفصل، ثم التعريف 
بالتوافق بصفة عامة، ومباشرة التعريف بالتوافق الدراسي الذي ىو عنوان فصمنا، حيث 

البعد العقمي واإلجتماعي، باإلضافة إلى بعدين آخرين ىما : تطرقنا فيو إلى أىم أبعاده وىي 
اإلذعان والعالقة بالمدرس كذلك أىم العوامل المساعدة عمى التوافق الدراسي التي من بينيا : 
الطالب  الزمالء، المدرسة بما فييا مدير المدرسة واألستاذ والنشاط المدرسي القائم : 

فييا،المنياج المصمم من طرفيا وأخيرا اإلمتحانات التي تكون في آخر كل فصل دراسي، زد 
عمى ذلك المشكالت المتعمقة بالتوافق الدراسي من حالة صحية لمطالب وتذبذب في المعاممة 

األسرية، ومشكالت تتعمق بنوع الدراسة واإللتحاق بيا، وأخيرا بينا دور المرشد النفسي في 
تحقيق التوافق الدراسي وذلك لتوضيح العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق 

 الدراسي
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 : تمهيد 

    يعتبر فصل اإلجراءات المنيجية في كل مذكرة، حمقة وصل بين الجانب النظري 
والجانب التطبيقي، حيث يوضح فيو الباحث المنيج المتبع والدراسة اإلستطالعية إضافة إلى 

تحديد ميدان الدراسة والعينة المستيدفة فييا، وكذلك األدوات المستخدمة في الدراسة 
وخصائصيا السيكومترية، ثم يستعرض الباحث مختمف األساليب اإلحصائية التي تتناسب 

 . وطبيعة الموضوع محل الدراسة، ثم يوضح إجراءات تطبيق الدراسة األساسية 

   :الدراسة اإلستطالعية وأهدافها -1

    إن الباحث في العموم اإلنسانية واإلجتماعية عادة ما يخطط لإلطالع عمى ميدان الدراسة 
قبل إجرائيا، وىذا يحتم عميو القيام بالدراسة اإلستطالعية أو ماتسمى في بعض المراجع 
بالدراسة األولية، وتسمى بالبحث الكشفي أو الصياغي وفيو يمجأ الباحث إلجراء دراسة 
إستطالعية عندما يكون مقدار مايعرفو عن الموضوع قميل جدا اليؤىمو لتصميم دراسة 

وصفية وذلك عن طريق إجراء منيجية محددة تتكافل لتحقيق أىداف الدراسة اإلستطالعية 
وتمثل ىذه الدراسات أو األبحاث في الغالب نقطة البداية في البحث العممي بشقيو النظري 

 ( .www.a7ibahome.com). والتطبيقي 

وىذا مايجعمنا نسعى في ىذه المرحمة إلى جمع المعمومات عن الموضوع والبحث عن أفراد 
العينة من حيث المكان، والتأكد من صالحية أدوات البحث بما يخدم الموضوع ومدى 
إستجابة أفراد العينة ليذه األدوات ووضوحيا ومدى فيميم لتعميماتيا وكذا الوقوف عند 

الصعوبات والتصدي ليا والتقميل منيا في الدراسة األساسية وبعد ذلك إختيار أدوات الدراسة 
 . وحساب الخصائص السيكومترية ليا 

 



اإلجراءات المنهجية لمدراسة: الفصل الرابع   

 

45 
 

 : عينة الدراسة اإلستطالعية  -1-1

إكمالية الشييد عاشوري  )قصد إجراء الدراسة اإلستطالعية، قمنا بزيارة إلى ميدان الدراسة 
وذلك من أجل التحدث مع اإلدارة الوصية، وتعيين عينة الدراسة  (مصطفى ببسكرة 

اإلستطالعية، وتم اإلتفاق عمى إختيار مجموعة من التالميذ تضم مختمف الصفوف الدراسية 
الموجودة في اإلكمالية، لتكون عينة الدراسة اإلستطالعية تضم ثالثين تمميذ وتمميذة، حيث 

تم جمعيم من طرف مدير المؤسسة، ثم وضحت ليم اليدف من المقاء، وبعدما إتضح األمر 
لدى أفراد العينة، شرعت في توزيع األداتين األولى تتمثل في إستمارة المعاممة الوالدية عمى 

كافة أفراد العينة، اإلجابة عمى بنودىا، ونفس الشيء مع اإلستمارة الثانية التي تتمثل في 
 . مقياس التوافق الدراسي 

 :  نتائج الدراسة اإلستطالعية – 1-2

 :    إنتيت الدراسة اإلستطالعية إلى مجموعة من النتائج وىي 

 . التأكد من أن التعميمات والمفردات التي إستعممت في أدوات البحث واضحة  -
تم التعديل في الصياغة المغوية لبعض البنود من إستمارة المعاممة الوالدية  وكذلك بعض  -

 . البنود من إستمارة التوافق الدراسي، إنطالقا من آراء أغمب المحكمين 
إستمارة المعاممة الوالدية ، إستمارة التوافق  )التأكد من ثبات وصدق أدوات البحث  -

 . والتي سيتم عرضيا الحقا عند التطرق ألدوات الدراسة  (الدراسي 
                                                             :الدراسة األساسية  -2

 بعد كل ىذا شرعنا في القيام بالدراسة األساسية، التي سيتم توضيحيا من خالل     
عرض ألدوات الدراسة، والمعاينة، وكيفية إجراء الدراسة مع التطرق إلى مختمف 

 .األساليب اإلحصائية المستعممة في التحميل 
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 : منهج الدراسة    -2-1

    إستخدمنا في ىذه الدراسة المنيج الوصفي اإلرتباطي،ألنو األنسب لمموضوع محل 
الدراسة، والذي يعرف بأنو ييتم بالكشف عن العالقات بين متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى 
اإلرتباط بين ىذه المتغيرات والتعبير عنيا بصورة رقمية، حيث تتناول عادة مجموعة من 

المتغيرات التي يظن أنيا مرتبطة مع متغير رئيسي مركب، فإذا وجد أن بعض ىذه 
المتغيرات قميل اإلرتباط مع المتغير الرئيسي، فإنو يتم حذفو من الدراسات الالحقة، أما 

المتغيرات التي يتضح أن ليا عالقة مرتفعة فيمكنيا أن تؤدي إلى دراسات سببية مقارنة أو 
  ( . 377 ، ص 2002ممحم ،  ). تجريبية 

     ويحاول البحث اإلرتباطي تحديد ما إذا كان ىناك إرتباط بين متغيرين كميين أو أكثر 
أو عدم وجود  )ودرجة ىذا اإلرتباط، والغرض من البحث اإلرتباطي تحديد وجود عالقة 

 .بين المتغيرات موضوع الدراسة، أو إستخدام العالقات اإلرتباطية في عمل تنبؤات  (عالقة 

 (www.fralmadani.com. )  

 : مجتمع الدراسة - 2-2

 إكمالية الشييد –    يتكون مجتمع الدراسة من جميع التالميذ الموجودين في ىذه المؤسسة 
 .  تمميذ وتمميذة 402 والبالغ عددىم –مصطفى عاشوري 

 : عينة الدراسة وطرق إختيارها   -2-3

 من مجتمع الدراسة ، %20    تمثل جزء من مجموع التالميذ المذكور سابقا، وىو مايمثل 
 تمميذ وتمميذة، حيث كان اإلختيار عشوائي بسيط يشمل جميع 80والذي يبمغ عددىا 

 السنوات دون التحديد ،

 : أدوات الدراسة   -3
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 : تمثمت أدوات القياس المستخدمة في البحث فيمايمي 

 : مقياس المعاممة الوالدية - 1
 : وصف المقياس  - أ

عبد الحميم " يسمى مقياس مكة وضع بكاليفورنيا وترجمو إلى العربية كل من الدكتور 
وييدف ىذا وفي البيئة العربية بمصر وكذلك بالعربية السعودية، " محمود وفاروق 

وكيف يدركيا األبناء، ويقيس  (أب وأم  )اإلختبار إلى قياس أساليب المعاممة الوالدية 
التقبل، التمركز حول الذات : ىذا اإلختبار ثمانية عشر بعدا منيا تسعة موجبة تتمثل في 

اإلستحواذ الضبط، اإلندماج اإليجابي، تقبل الفردية، عدم اإلكراه، عدم التماسك الشديد 
 . بالتأديب، اإلستقالل المتطرف

الرفض، اإلىمال، التفرقة، التطفل، الحماية الزائدة الضبط : أما السالبة فتتمثل في 
العدواني، اإلكراه، إنسحاب العالقة، تمقين القمق الدائم، وقد تم إختيار ثالثة أبعاد وىي 

 .   بند 43الرفض، اإلىمال، التفرقة بمايخدم الموضوع والذي يتكون من 

 يوضح فقرات أسموب الرفض (1-4 )الجدول رقم 

 الفقرات البعد
 183-171-159-147-135-123-111-87-63-51-27-15-8-3 الرفض

 يوضح فقرات أسموب اإلهمال (2-4)الجدول رقم 

 الفقرات البعد
 59-53-45-37-29-21-13-5 اإلهمال
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 يوضح فقرات أسموب التفرقة (3-4)الجدول رقم 

 الفقرات البعد
-44-40-38-34-32-28-26-23-21-18-16-14-12-8-6-2 التفرقة

49-51-54-59  
 :  طريقة تصحيح المقياس –ب 

التمميذ مناسبة، في الخانة التي يراىا  (х)تتم اإلجابة عمى فقرات المقياس بوضع عالمة   -
نعم، ال، يقدم كل سؤال من ىذه األسئمة إلى المفحوص متعمقا : حيث يتكون من بديمين 

 .  بإدراكو لمعاممة األب ثم نفس السؤال متعمقا بإدراكو لمعاممة األم 
 :   الخصائص السيكومترية لممقياس  -3-1
  :لقد تم حساب الصدق بالطرق التالية : صدق المقياس  - أ

 قامت الباحثة في ىذه الدراسة بإعادة حساب صدق المقياس وذلك بعد :  صدق المحكمين -1
إعداده بما يتالءم وموضوع الدراسة وعينة البحث، حيث تم عرضيا عمى مجموعة من األساتذة 

، وىم أساتذة متخصصون في عمم النفس  ( (1)كما ىو موضح في الممحق رقم  )المحكمين 
أساتذة ، وبعد اإلطالع عمى آراء المحكمين والذين  (7)المدرسي، حيث بمغ عددىم سبعة 

أقرت إجابات أغمبيم عمى التعديل في الصياغة لبعض البنود ليسيل فيميا من طرف أفراد 
وبعد حساب صدق المحكمين وذلك وفق  ( (4-4 )كما ىو موضح في الجدول رقم  )العينة 
 عدد البنود –عدد البنود التي تقيس = صدق المحكمين : التي تنص عمى أن " كوبر" معادلة 

 : التي ال  تقيس المحكمين وقد أسفرت النتائج عمى مايمي 
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 يوضح صياغة البنود قبل وبعد التحكيم (4-4): الجدول رقم 

 صياغة البند بعد التحكيم  صياغة البند قبل التحكيم الرقم
 .ليس صبورا معي  .ليس صبورا جدا معي  01
سرعان ماينسى أحد أوامره وتعميماتو  02

 .التي يصدرىا 
 . سرعان ماينسى أحد وعوده التي يصدرىا 

 . ال يتعاون معي  .ال يعمل معي  08
اليبدو عميو أنو يعرف ما أحتاج إليو  10

 . وما أريده 
 .ال يبدو عميو أنو يعرف  ما أحتاج إليو 

يعاممني كما لو كنت شخصا غريبا  11
 . من الطريق 

 . يعاممني كما لو كنت شخصا غريبا عنو 

يقول أن تكويني الجسمي سميم تماما من  . يقول أن تكويني الجسمي سميم تماما  14
 . األمراض 

يسره أن أحضر أصدقائي إلى المنزل  . يسره أن أحضر أصدقائي إلى المنزل 16
 . لمعب 

 " . أسكن معو"يعتقد أنني مجرد شخص  ". أسكن فيو" يعتقد أنني مجرد شخص  21
 . ال يمبي رغباتي  ينسى إحضار ماأحتاجو من أشياء  22
 . شديدا جدا معي دون إخوتي  . شديدا جدا معي  25
يحب الكالم معي ويحب أن يكون  33

 . معي وقتا كبيرا 
يحب الكالم معي لوقت طويل دون إخوتي 

 . 
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 يوضح عدد البنود المحذوفة (5-4): الجدول رقم 

 البنود المحذوفة الرقم
 . ال يحضر لي شيئا إال إذا ألححت في طمبو مرات مرات  9

 .يطمب مني أخرج وأذىب إلى مكان بعيد عن المنزل  12
 . يجعمني بتصرفاتو أشعر أنني لست محبوبا لديو  13
 . يبدو أنو يمتفت عمى محاسني أكثر مما يمتفت إلى أخطائي  15
 . يخبرني بمقدار حبو لي  17
 " . أسكن فيو " يعتقد أنني مجرد شخص  41
الذي يمثل العالقة بين الصدق والثبات ، ويتم حساب معامل  وىو: الصدق الذاتي - 2

 : الصدق الذاتي بالطريقة التالية 

 . الجذر التربيعي لمعامل الثبات = معامل الصدق الذاتي 

 : والذي يحسب بالقانون التالي 

     2222   

  






YYnXXn

YXYXN
X p 

فيذه النتيجة تشير إلى صدق عال وىي أكبر من  (1,31-)    وعميو كان صدق المقياس 
 ( . 0,01)ومستوى داللة  (28)عند درجة حرية  (45, 0)القيمة المجدولة والمقدرة ب

  بالنسبة لثبات ىذا المقياس  فقد قمنا بحسابو إعتمادا عمى طريقة :ثبات المقياس  - ب
التجزئة النصفية ، حيث طبقنا األدوات المختارة عمى عينة الدراسة اإلستطالعية التي 

، حيث قمنا بترتيب الدرجات المحصل عمييا في المقياس من  ( تمميذا 30)بمغ عددىا 
لداللة الفروق بين متوسطي  " T" األكبر إلى األصغر ، ثم طبق بعد ذلك إختبار 

 T"، أكبر من  قيمة  (3,41)المحسوبة تقدر ب  " T" عينتين مستقمتين ، فكانت قيمة 
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لداللة  (28)ودرجة حرية  (0,01)عند مستوى داللة  (2,76)المجدولة تقدر ب  " 
 . الطرفين وىذا يعني أن المقياس صادق 

 : مقياس التوافق الدراسي -2
 .  سؤاال29حيث أيتضمن " بنيو إبراىيم "  أعد ىذا المقياس  :وصف المقياس  - أ

تتم اإلجابة عمى فقرات المقياس من طرف المفحوص عمى : طريقة التصحيح  - ب
ويكون تقدير  (الأوافق) (محايد)، (أوافق): كل فقرة في أحد الخيارات اآلتية 
  . عمى التوالي حسب ترتيب البدائل 0 ، 1 ، 2: اإلستجابات بإعطائيا الدرجات 

 :  الخصائص السيكومترية لممقياس -  2-1
 : صدق المقياس  - أ

تم حساب صدقيا بنفس الطريقة السابقة، وقد أسفرت النتائج :  صدق المحكمين -1
 : عمى مايمي 

 .يوضح البنود المحذوفة  (6-4): الجدول رقم 

 

 

 

 

 

( (0,50  وقد تم حسابو بنفس الطريقة السابقة، وعميو كان صدق المقياس :الصدق الذاتي -2
عند   (,360)فيذه النتيجة تشير إلى صدق عال وىي أكبر من القيمة المجدولة والمقدرة ب

 ( 0,05)ومستوى داللة  (28)درجة حرية 

 البنود المحذوفة  الرقم 
 . أتمنى أن أترك الدراسة فورا  11
 . أصاب بالصداع في أوقات الدراسة  19
 . تراودني رغبة في ترك الدراسة لو وجدت عمال  21
 . أصاب بالغثيان عند اإلمتحانات  26
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المحسوبة تقدر  " T" فكانت قيمة  تم حسابو بنفس الطريقة السا بقة،: ثبات المقياس - ب
( 0,01)عند مستوى داللة  (2,76)المجدولة تقدر ب  "  T"، أكبر من  قيمة (4,77)ب 

 . لداللة الطرفين وىذا يعني أن المقياس صادق  (28)ودرجة حرية 
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة - 4

   إن إستخدام األساليب اإلحصائية يساعدنا عمى تحميل وتفسير الظاىرة المدروسة تفسيرا 
 : كميا وتتمثل في مايمي 

 . لدراسة العالقة بين مجموعتين  : (بيرسون) معامل اإلرتباط  -1
 . من مقاييس النزعة المركزية وأكثرىا إنتشارا : المتوسط الحسابي  -2
أىم مقاييس التشتت، وىو يقوم في جوىره عمى حساب إنحراف : اإلنحراف المعياري  -3

 . الدرجات عن متوسطيا 
 . لحساب الفروق بين مجموعتين  : (T) testإختبار  -4
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 : خالصة الفصل 

    خالل ىذا الفصل تم إجراء الدراسة الميدانية والتي تتمثل في تحديد الدراسة اإلستطالعية 
وأىدافيا وحجميا ونتائجيا ، ثم المنيج المتبع ، ثم وصف عينة الدراسة وطرق إختيارىا ، 
وبعدىا تم التطرق ألدوات الدراسة وحساب خصائصيا السيكومترية من صدق وثبات ومنو 

إلى التقنيات اإلحصائية المتبعة في الدراسة ، وبعد تطبيقنا لألداتين عمى أفراد العينة 
األساسية حصمنا عمى مجموعة من البيانات والتي سوف نتطرق إلى نتائجيا وتحميميا 

 .وتفسيرىا في الفصل الموالي 
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 : تمهيد 

 . عرض النتائج - 1

 . عرض نتائج الفرضية العامة - 1-1    

 . عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى - 1-2    

 . عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية - 1-3    

 . عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة  - 1-4    

 . تحليل وتفسير النتائج - 2

 . تحليل وتفسير نتائج الفرضية العامة - 2-1    

 .تحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى - 2-2    

 . تحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية - 2-3    

 . تحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة - 2-4    

 . إستنتاج عام واقتراحات 
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 : تمهيد 

      يتضمن ىذا الفصل عرض وتحميل نتائج الدراسة الميدانية كما أفرزتيا المعالجة 
اإلحصائية لمبيانات المتحصل عمييا بعد تطبيق أدوات القياس عمى عينة الدراسة، لغرض 
ختبار فرضياتيا، حيث إعتمدنا عمى حساب معامل إرتباط بيرسون  تحميل وتفسير النتائج وا 

 . في حساب العالقة بين المتغيرين لمتحقق من فرضيات الدراسة

 : عرض النتائج - 1
  بعد تطبيق مقياس المعاممة الوالدية ومقياس التوافق الدراسي عمى  عينة من التالميذ 

 :بالمرحمة المتوسطة، أسفرت نتائج الدراسة عمى مايمي 
 :عرض نتائج الفرضية العامة - 1-1 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة : تنص الفرضية العامة عمى مايمي   

 . الوالدية السيئة والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط ؟ 

الجدول كما ىو موضح في " بيرسون " ولمعالجة ىذه الفرضية تم حساب معامل اإلرتباط 
  . (7-5 )رقم 

 عالقة أساليب المعاملة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي : (7-5)الجدول رقم 

 اإلحصائيةت التقنيا
 المتغيرات 

معامل اإلرتباط 
 المحسوب 

معامل اإلرتباط 
 المجدول

مستوى 
 الداللة 

أساليب المعاملة الوالدية 
 السيئة والتوافق الدراسي

دالة  0,29 510,
 0,01عند

    من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل اإلرتباط بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة 
ودرجة حرية  (0,01)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة  (0,51)والتوافق الدراسي يقدر ب 
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توجد عالقة ذات داللة :  ، ومنو نقبل الفرضية البحثية العامة  التي تنص عمى أنو (78)
وىذا يدل عمى أن ىذه   إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي

  .األساليب التي يتمقاىا األبناء داخل األسرة ليا تأثير عمى توافقيم الدراسي 

 : عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى - 1-2

 يوضح العالقة بين الرفض والتوافق الدراسي ( 8-5 ): الجدول رقم 

 اإلحصائيةت التقنيا
 المتغيرات 

معامل اإلرتباط 
 المحسوب 

معامل االرتباط 
 المجدول

 مستوى الداللة 

 010, أسلوب الرفض
 
 

 0,05دالة عند 0,22
 التوافق الدراسي 

 

من خالل الجدول يتضح أن قيمة معامل اإلرتباط بين أسموب الرفض و التوافق الدراسي 
، ومنو (78)ودرجة حرية (0,05)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة  (0,01)يقدر ب 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق الدراسي : نرفض الفرضية التي تقول 
التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق : ونقبل الفرضية البديمة التي تقول . 

 .الدراسي 
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 : عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية - 1-3

  يوضح العالقة بين اإلهمال  والتوافق الدراسي (9- 5): الجدول رقم 

 اإلحصائيةت التقنيا
 المتغيرات 

معامل اإلرتباط 
 المحسوب 

معامل االرتباط 
 المجدول

 مستوى الداللة 

 0 17, أسلوب اإلهمال 
 
 

 0,05دالة عند 0,22
 التوافق الدراسي 

 

قيمة معامل اإلرتباط بين أسموب اإلىمال والتوافق الدراسي،      يتضح من خالل الجدول أن
ومنو ، (78)ودرجة حرية (0,05)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة  (0,17)يقدر ب 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلىمال  والتوافق الدراسي : نرفض الفرضية التي تقول 
التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلىمال  : ونقبل الفرضية البديمة التي تقول . 

 .والتوافق الدراسي 

 : عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة - 1-4

 يوضح العالقة بين التفرقة والتوافق الدراسي( 10-5): الجدول رقم 

 اإلحصائيةت التقنيا
 المتغيرات 

معامل اإلرتباط 
 المحسوب 

معامل االرتباط 
 المجدول

 مستوى الداللة 

 0 30, أسلوب التفرقة  
 
 

 0,01دالة عند 0,29
 التوافق الدراسي 
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قيمة معامل اإلرتباط بين أسموب التفرقة والتوافق الدراسي،     يتضح من خالل الجدول أن
، ومنو نقبل  (78)ودرجة حرية (0,01)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة  (0,30)يقدر ب 

 . الفرضية التي تقول توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفرقة والتوافق الدراسي 

 : تحليل وتفسير النتائج - 2

 : تحليل وتفسير نتائج الفرضية العامة  -2-1

محمد يوسف  )    لقد ثبتت صحة ىذه الفرضية إحصائيا ، حيث أنيا تتفق مع دراسة 
 حول التوافق الدراسي والشخصي واإلجتماعي حيث أسفرت نتائجيا (1999أحمد راشد ، 

طردية دالة إحصائيا بين مجال التوافق اإلجتماعي ومجال عمى وجود عالقة إرتباطية 
التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة الثانوية، كما أننا نالحظ أن أساليب المعاممة المتبعة داخل 

األسرة مع الطفل قبل وبعد إلتحاقو بالمدرسة ليا أثر كبير في التكيف وتوافق التمميذ في 
 .  المدرسة 

  حيث ىدفت           " 1961مورو ولسون "     كما أن نتائج دراستنا تختمف مع نتائج دراسة 
ىذه الدراسة إلى الكشف عمى العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية والتحصيل الدراسي 

وجود عالقة سمبية دالة بين أساليب المعاممة : لمطمبة، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية 
 .وبين التحصيل الدراسي المنخفض لمطمبة (الديمقراطية والتأييد واإليجابية  )الوالدية خاصة 

 تحقق   جاءت ىذه النتيجة لعدم : تحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى - 2-2
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين : ماتم طرحو في الفرضية البحثية التي تنص عمى أنو 

" الرفض والتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط ، وىذا مايتوافق مع جزء من  دراسة 
حيث تناول موضوع العالقة بين الدفء واإلنسجام األسري  " 1970عبد القادر محمود 

وشخصية الطفل وتوصل إلى أن األساليب التي تتسم بالرفض فإنيا تؤدي إلى خصائص 
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عدم التوافق والقمق والحساسية الزائدة واإلتكالية وعدم الرضا : سمبية في شخصية الطفل مثل 
 .وعدم النضج 

 : تحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية - 2-3

   لم يتم  تتحقق ىذه الفرضية إحصائيا، وبالرجوع إلى اإلطار النظري نجد أن اإلىمال يبث 
في نفس الطفل روح العدوانية، وينعكس سمبا عمى شخصيتو، وعمى نموه النفسي واإلجتماعي 

 . وىذا مايؤدي إلى عدم وجود عالقة بين اإلىمال والتوافق  الدراسي . 

 : تحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة - 2-4

وبالرجوع إلى اإلطار النظري نجد أن التفرقة ليا عالقة بالتوافق ، لقد تم تحقق ىذه الفرضية
 : الدراسي لألسباب التالية 

التحيز ألحد اإلخوة عمى حساب اآلخرين من طرف األولياء، فقد يتحيزان لألكبر أو  -
 . األصغر أو لممتفوقين دراسيا 

 . يزيد إدراك الطفل ليذا الجانب من المعاممة إذا كان ىو شخصيا ىدفا لمتحقير ضده  -
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 : إستنتاج عام 
    تمثل دراستنا أحد المواضيع اليامة أال وىو عالقة أساليب المعاممة االوالدية السيئة 

بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط، وبعد صياغة فرضيات البحث واختبارىا 
باإلعتماد عمى أساليب إحصائية مناسبة،وانطالقا من النتائج المتحصل عمييا وعرضيا 

 : وتحميميا وتفسيرىا إستنادا إلى التراث النظري والدراسات السالفة الذكر، توصمنا إلى مايمي 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية السيئة والتوافق الدراسي  - 

 . 
 . التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق الدراسي - 
 .التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلىمال والتوافق الدراسي - 
 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفرقة والتوافق الدراسي - 

    وفي األخير فالنتائج التي أسفرت الحالية قد إتفقت مع نتائج بعض الدراسات، 
ختمفت مع ماخمصت إليو دراسات أخرى، وىذا يعود إلى خصائص العينات وأدوات القياس  وا 

 .المستخدمة، وكذلك الزمان واألطر الثقافية واإلجتماعية التي تميزىا دون األخرى 
    وتكمن أىمية المعاممة الوالدية الجيدة في مختمف األساليب التي تعود باإليجاب 

التقبل، وغيرىا من األساليب تساعد عمى نموالطفل النفسي، واإلجتماعي : عمى الفرد، مثل 
رتفاع تحصيمو الدراسي، بشكل يسمح بإستمرار العالقة بين  مما يؤدي إلى توافقو الدراسي وا 

 . األسرة والمدرسة 
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 :  إقتراحات 

   في ضوء النتائج السابقة يتضح أن عالقة المدرسة باألسرة تتأثر بكل مايحدث في 
المجتمع خصوصا األحداث الطارئة، مما يستدعي تضافر جيود المؤسستين من أجل إعداد 

 : جيل صالح، وبناءا عمى ىذا نقترح مايمي 

 التفرقة بينيم،  والمدرسين إتجاىات إيجابية نحو األبناء والتالميذ ، وعدمءأن يتبنى األبا  -
 . رحمة المراىقة لضمان توافقيم النفسي واإلجتماعي والدراسي خصوصا في م

ضرورة إبراز الدور الفعال لألخصائي النفسي واإلجتماعي في إحداث توافق التالميذ  -
 . إجتماعيا ودراسيا واإلتصال باآلباء لحل بعض المشكالت التي تعرقل توافق التالميذ 

التأكيد عمى فيم المدرس لطبيعة المرحمة التي يمر بيا التالميذ في فترة المراىقة مع إقامة  -
دورات تكوينية من أجل دراسة عمم النفس النمو ، عمم النفس اإلجتماعي التربوي 

 . بيداغوجيا التدريس 
تدعيم ثقة التمميذ في نفسو من قبل المدرس من خالل إقناعو بأنو قطب ىام في نجاح  -

 . العممية التعميمية 
توعية اآلباء من خالل جمعية األولياء في كل المستويات لمساعدة أبنائيم ميما كانت  -

 . ظروف اآلباء 
     بعد إقتراح بعض النقاط إلصالح الواقع بين المؤسستين، نقترح أن يتوسع نطاق البحث 
في ىذا الموضوع، وذلك بالبحث في متغيرات أخرى لموضوع التوافق الدراسي وعدم اإلكتفاء 
بأسموب اإلىمال والتفرقة والرفض، ومقارنتيا ببيئات أخرى في دول أخرى، لإلحتكاك أكثر 

واإلستفادة من تجارب اآلخرين في الميدان ودراسة التواق الدراسي لمتالميذ في عالقتو بجممة 
من المتغيرات ذات الصمة وخاصة التوجيو، وغيرىا من العوامل التي تمعب دورا بارزا في 

 .                                      عممية التوافق بشكل عام 
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: المصادر - أ  

. القرءان الكريم - 1  

: المعاجم - ب  

الجزء  معجم المغة العربية المعجم الوسيط( : 1973) أنيس إبراهيم وآخرون- 2
.  ، دار المعارف، مصر 2الثاني، ط  

، دار أحياء التراث 1الجزء الثالث، ط، القاموس المحيط( : 1991 )الفيروز- 3
. العربي، بيروت   

: الكتب - ج  

، دار المسيرة، 1ط، أسس التوافق( : 2001 )  الشاذلي، محمد عبد المجيد- 4
  .األردن 

مقياس التوافق ( : 1998 )الشربيني، زكريا أحمد وبمفقيه، نجيب محفوظ أبو بكر- 5
ب ط، مكتبة األنجمو  الدراسي لدى الطمبة بالمرحمة الثانوية بإمارة الفجيرة،

  .المصرية، القاىرة 

تنشئة الطفل وسبل الوالدين في ( : 1996) الشربيني، زكريا وصادق، يسرية- 6
  .ب ط، دار الفكر العربي، القاىرة ، معاممته ومواجهة مشكالته

، مركز المخطوطات 1ط، سيكولوجية النمو( : 2000)  الشيباني، بدر إبراهيم- 7
.والتراث والوثائق، الكويت   
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عمم النفس  : (2001 ) عبد اهلل، معتز السيد وخميفة، عبد المطيف محمد- 8
  .ب ط، دار غربي لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة ، اإلجتماعي

الخجل اإلجتماعي وعالقته : ( 2010 )عرفات السبعاوي، فضيمة محمد سميمان- 9
  .، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان 1ط، بأساليب المعاممة الوالدية

الصحة النفسية ( : 2003 )فؤاد الخالدي، عطاء اهلل والعممي، دالل سعد الدين - 10
  .، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان 1ط، وعالقتها بالتكيف والتوافق

ب ط، مركز ، الصحة النفسية والتوافق : (1999 )كامل، سهير أحمد - 11
  .اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية 

أساليب المعاممة الوالدية وبعض جوانب  : (1989)كايد، طاهر ميسرة - 12
  .ب ط، سمسمة بحوث نفسية وتربوية، دار اليدى، الرياض ، الشخصية

ب ط، دار ، الصحة النفسية واإلرشاد النفسي: ( 2005 )كفافي، عالء الدين - 13
  .النشر الدولي لنشر والطباعة، عمان 

، ىجر لمطباعة والنشر، 3ط، الصحة النفسية : (1990)كفافي، عالء الدين - 14
.مصر   

مقياس أساليب المعاممة الوالدية لذوي  : (2010)محمد النوبى، محمد عمي - 14
، دار صفاء لمنشر 1ط، اإلعاقة السمعية والعاديين مترجم بمغة اإلشارة لمصم

  .والتوزيع، عمان 
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التكيف المدرسي عند المتأخرين والمتفوقين  : (2005)محمد ناصر، أماني - 15
قسم ، تحصيال في مادة الفرنسية وعالقته بالتحصيل الدراسي في نفس المادة

.التربية الخاصة، جامعة دمشق   

، 2ط مناهج البحث في التربية وعمم النفس : (2002)ممحم،محمد سامي - 16
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جدول يوضح قائمة المحكمين ومعموماتهم (1): الممحق رقم   
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 01 دبرا سو فطيمة  عمم النفس المعرفي  دكتوراه بسكرة 
 02 كحول شفيقة  مناىج وتقويم دكتوراه بسكرة 
عمم النفس المرضي   بسكرة 

 اإلجتماعي
 03 بن خمفة محمد

 04 غسيري يمينة عموم التربية   بسكرة 

 05 بركات مراد  عموم التربية  دكتوراه بسكرة 
 06 بن عامر وسيمة  عمم النفس المدرسي دكتوراه بسكرة 
 07 دامخي ليمى مناىج وتقويم ماجستير بسكرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يوضح الصورة النهائية لمقياس المعاممة الوالدية (2): الممحق رقم   

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

–بسكرة - جامعة محمد خيضر  

–شتمة – القطب الجامعي   

 كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية 

 قسم العموم اإلجتماعية

 تخصص عمم النفس المدرسي و صعوبات التعمم

 السنة الثانية ماستر

: التعميمة   

التمميذ، عزيزتي التمميذة يسعدني جدا مأل اإلستمارة التالية لمساعدة الباحثة في      عزيزي
ساليب المعاممة الوالدية السيئة و أنجاز مذكرة لنيل شيادة الماستر التي تتمحور حول إ

.عالقتيا بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط  

لعبد الحميم  (ساليب المعاممة الوالديةأ)يديك مقياس أضع بين أطار ىذا العمل سإوفي     
مام  أ (х)ن تضع عالمة أو المرجومنك  (ال)و  (نعم )محمود وىويحتوي عمى بديمين 

  .ن ىذه العبارات ىي نفسيا بالنسبة لألم أمع العمم  اإلجابة الصحيحة،

 

بولخراص لمياء:                                                الطالبة   
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.يعتقد أن أفكاري سخيفة -3      
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.ال يتعاون معي -8      
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.ال يمبي رغباتي - 17      
يطمب مني أن اخبره بكل شيء يحدث لي عندما - 18    

.أكون خارج المنزل  
 التفرقة 



.يخاصمني و ال يتكمم معي عندما أضايقو - 19      
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يفكر دائما في األشياء التي تدخل السرور عمى - 21    
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حد األيام و أيعاقبني عمى عمل شيء ما في - 22    

.يتجاىمو في اليوم التالي  
–كبر مع الوقت أنو نادم ألنني أيبدو عميو - 23    

- .قضي وقتا أكثر بعيدا عن البيت أو  
.ال يمتفت كثيرا إلى أخطائي - 24      
.يستمتع بالكالم معي عن األمور التي تحدث - 25      
.يحب الكالم معي لوقت طويل دون إخوتي - 26      
ذىب إلى بعض األماكن خوفا من أن أال يتركني - 27    

.يحدث لي شيء يؤذيني   
.تبع نصائحو أتجرح إحساساتو أن لم - 28      
.يقضي معي وقتا قميال جدا- 29      
يؤمن أن لديو عددا من القواعد التي تحكم - 30    

.تصرفاتو و يتمسك بيا   
رتكب أفمت من العقاب بسيولة عندما أيتركني - 31    
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يوضح الصورة النهائية لمقياس التوافق الدراسي  (3): الممحق رقم   

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

–بسكرة – جامعة محمد خيضر   

–شتمة – القطب الجامعي   

جتماعية إلكمية العموم اإلنسانية و ا  

 قسم العموم اإلجتماعية 

 تخصص عمم النفس المدرسي و صعوبات التعمم

 السنة الثانية ماستر

  : التعميمة

      عزيزي التمميذ ،عزيزتي التمميذة يسعدني جدا مأل اإلستمارة التالية لمساعدة الباحثة في 
ساليب المعاممة الوالدية السيئة و  أنجاز مذكرة لنيل شيادة الماستر التي تتمحور حولإ

.عالقتيا بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط  

براىيم وىذا إلبنيو  (مقياس التوافق الدراسي )يديك أضع بين أطار ىذا العمل سإو في     
و تكون اإلجابة  (وافق أال ) ،(محايد ) ،(وافق أ ) : المقياس يتكون من ثالث بدائل وىي

.حسب ترتيب البدائل (2،1،0 )عطائيا الدرجات إب  
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.شعر أن معظم زمالئي في القسم اليرغبون في صحبتيأ     1 
.رغب دائما في اليروب من المذاكرةأ     2 
.شعر بالضيق و الممل أثناء المذاكرةأ     3 
.رغب في المذاكرة مع األصدقاءأدائما ما      4 
.ستوعب ما يمقى في الدرسأال      5 
.ستيعابي لمقررات الدراسةإشعر بصعوبة في أ     6 
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.حددىا لإلستذكارأحرص عمى اإللتزام بالمواعيد التي أ     13 
.أعاني من شرود الذىن أثناء المذاكرة      14 
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شعر برغبة في الخروج من قاعة الدراسة أثناء شرح أ   

.األستاذ  
16 

ستيعابيم إ  أتضايق كمما وجدت زمالئي أفضل مني في    
.لمدروس  
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 18 .  أتجنب مقابمة من يعممني   
.شعر برغبة في النوم أثناء اإلستماع لمدرسأ     19 
.رغب في الدراسةأكثيرا ما      20 
.أتييب مقابمة من يقوم بتدريسي     21 
.قضي معظم أوقاتي في المذاكرة أ     22 



.شعر برغبة في النوم أثناء المذاكرة أ     23 
.نتباىي مشتتا أثناء الدروسإأجد      24 

 

 

 


