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أساليب املعاملة الوالديّة وعالقتها بالكماليّة لدى طلبة جامعة اليرموك

Parenting Rearing Styles and its Relationship with
Perfectionism among the Students of Yarmouk
University

Abstract:

:ملخص

This study aimed at discovering the relationship
between parenting rearing style and perfectionism
among students of Yarmouk University. To achieve
the purpose of this study, the data were collected
by using Buri’s scale of parenting style (1991)
(Democratic, Authoritarian, Permissive) and the
scale of perfectionism for Slany et al (2001) . The
sample consisted of (659) students, males and
females during the second semester of the academic
year 2014/ 2015. The descriptive- analytical and
correlative approach has been used. The researchers
have utilized SPSS program in order to analyze the
data. The study showed that the parenting rearing
style which is more common than the other styles is the
democratic style. Furthermore, the results revealed
that there is a medium level of perfectionism among
the students. Finally, the study noted that there is
a positive relationship between parenting rearing
styles (Democratic, Authoritarian, Permissive)
and Perfectionism among the students at Yarmouk
University.
Keywords:
parenting
rearing
styles,
perfectionism, students at YU.

هدفت هذه ال ّدرا�سة �إىل الك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب
 ولتحقيق،والكمالية لدى طلبة جامعة الريموك
الوالدية
املعاملة
ّ
ّ
 جمعت البيانات با�ستخدام مقيا�س �أ�ساليب،هدف ال ّدرا�سة
 الفو�ضوي) ل بوري،�سلطي
الوالدية (ال ّد
املعاملة
ّ
ّ  ال ّت،ميقراطي
ّ
 بلغت. )2001( الكمالية ل �سالين ورفاقه
 ومقيا�س، )1991(
ّ
) طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة الريموك659( عينة ال ّدرا�سة
،2015 /2014 خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي
 ولتحليل،حيث ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي االرتباطي
البيانات ا�ستخدم الباحثان برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم
 حيث �أ�شارت النتائج �إىل � ّأن �أ�سلوب، )SPSS( االجتماعية
الوالدية ال�سائد لدى طلبة جامعة الريموك هو الأ�سلوب
املعاملة
ّ
 و�أ�شارت النتائج �إىل وجود م�ستوى متو�سط من،ميقراطي
ال ّد
ّ
 كذلك دلَّت على وجود عالقة طردية،الكمالية لدى طلبة اجلامعة
ّ
) الفو�ضوي،�سلطي
الوالدية (ال ّد
بني �أ�ساليب املعاملة
ّ
ّ  ال ّت،ميقراطي
ّ
.والكمالية لدى طلبة جامعة الريموك
،
ّ
،الكمالية
،الوالدية
 �أ�ساليب املعاملة:الكلمات املفتاحية
ّ
ّ
.طلبة جامعة لريموك
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مقدمة:
يكا ُد ال يختلف اثنان على �أهمي ِة دور الأ�رسة كم�ؤ�س�سة
تربوية �أوىل يف بناء ال�سمات ال�شخ�صية للأفراد ,فمنها يتلقى
الأفراد العناية والرعاية والتهذيب ُمذ ن�ش�أتهم الأوىل؛ فهي تعمل
تطو ِر �شخ�صياتهم ومنوها من خالل �إيجابياتها ،ويف املقابلِ
على ّ
قد تعمل على �إ�ضعاف �شخ�صياتهم وحتطيمها من خالل �سلبيتها,
وتع ُّد الأ�رسة �أوىل امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي تتحمل م�س�ؤولية
تكوين القالب العام الذي �ستن�صب بداخله جميع مكونات
ال�شخ�صية الحقا وت�شكيلها من معتقدات وقيم واجتاهات؛ ويبدو
تكمن يف �أ�ساليب
� ّأن الأداة التي ُ�س ٍّخرت لتخطيط ذلك الإطار ُ
الوالدية التي ميار�سها الآباء يف تربية �أبنائهم؛ �إذ قد
املعاملة
ّ
تكون �إيجابية تار ًة ،وقد تكون �سلبية تار ًة �أخرى .وبهما يختلف
النا�س كثرياً (طاهر . )1990،هذا هو حمور درا�ستنا الأول ،التي
قد يكون لها ت�أثري على م�ستوى
الكمالية ( )Perfectionismلدى
ّ
الأفراد؛ �إذ ُتع ُّد هي الأخرى متغرياً نف�سي ًا مهماً؛ لأ ّنها تف�رس كثرياً
لوكية بني الأفراد ،وهي �سمة موجودة لدى جميع
ال�س ّ
من الأنمّ اط ّ
الب�رش بدرجات متفاوتة؛ �إذ ُتـعرب عن الدرجة من الإتقان التي
يحاول الفرد الو�صول �إليها يف �أي عمل يقوم به (الع ّزام)2014 ،
 .وهذا هو املحور الثاين لدرا�ستنا.
الوالدية (Parental Rearing
و ُيع ُّد مفهوم �أ�ساليب املعاملة
ّ
 )Stylesكغريه من املفاهيم النف�سية التي اختلف الباحثون يف
عر ُف (البدارين وغيث)2013 ،
تعريفها وحتديد مفهومها .فمثال ُي ِّ
لوكية ،والطرق
الأ�ساليب
ال�س ّ
ّ
الوالدية ب�أ ّنها جمموعة الأنمّ اط ّ
الرتبوية التي ميار�سها الوالدان مع �أبنائهم خالل مراحل منوهم
املختلفة .وقد حددوها يف ثالثة �أ�ساليب على النحو الآتي� :أوالً:
ميقراطي ،حيث يت�رصف الآباء مع �أبنائهم بن�ضج وحكمة،
ال ّد
ّ
في�ستخدمون معهم �أ�سلوب التعزيز �أكرث من �أ�سلوب العقاب ،و�أي�ض ًا
ا�ستخدام �أ�سلوب ال�رشح والتف�سري لفهم �أ�سباب ونتائج �سلوكياتهم
�سلطي ،وفيه يقيد الآباء
من خالل احلوار الإيجابي .ثانيا :ال ّت ّ
�أبناءهم  ،ويفر�ضون عليهم �أوامر معينة ،مثل :االن�صياع للأوامر،
واحرتام ال�سلطة من خالل التهديد والعقاب دون تقدمي تف�سريات
عن ال�سبب .ثالثاً :الفو�ضوي (الت�سيبي) وفيه يرتك الآباء احلبل
على الغارب للأبناء من خالل الرعاية والقبول ،وعدم مطالبتهم
االلتزام بالقواعد والقوانني� ،أو حتى القيام بواجباتهم.
بينما يعرفها دليجارد ( )Delegard, 2004: 7ب�أ ّنه" :طريقة
للتفكري وال�سلوك ميار�سها الفرد يف حماولة منه للتفوق والتميز
يف كل ما يقوم به من �أعمال".
فيعرف ُه على �أ ّنه ُ ممار�سات الآباء
�أما (القريطي)1998،
ٍّ
والأمهات مع �أبنائهم من طرق و�أ�ساليب معاملة �سواء كانت
�صـريحة �أم �ضـمنية ،مق�صودة �أم غري مق�صودة يف توجيههم و
ت�شكيل �سلوكهم.
ويف �ضوء ما �سبق يرى الباحثان � ّأن �أ�ساليب املعاملة

الوالدية هي :الطرق والأ�ساليب الرتبوية التي ميار�سها الآباء مع
ّ
�أبنائهم يف عملية التن�شئة ،حيث تت�ضح من خالل مواقف التفاعل
لوكية والت�أثري يف �شخ�صياتهم
ال�س ّ
بينهم ،بهدف تعديل �أنمّ اطهم ّ
و�إعدادهم للم�ستقبل.
يف حني ُتع ُّد
الكمالية ( )Perfectionismمن ال�سمات التي
ّ
ي�سعى �إليها الإن�سان ُمذ بدء اخلليقة حتى اليوم رغم اختالف
الكمالية .وتتم ّثل هذه ال�سمة بدرجة عالية من
النا�س ملفهوم
ّ
تقبل الآخرين؛
على
واحل�صول
أخطاء
ل
ا
عن
والبعد
الإتقان للعمل
ّ
والكمالية من املتغريات النف�سية املهمة املف�رسة لكثري من الفروق
ّ
الفردية بني الأفراد (البهدل . )2013 ،وقد اختلف الباحثون يف
عرفها (الع ّزام)2014 ،
تعريف
الكمالية وحتديد مفهومها .اً
ّ
فمثل ُي ِّ
ب�أ ّنها� :سعي الفرد للو�صول �إىل م�ستويات عالية من الأداء عند
القيام بعمل ما من خالل وجود جمموعة من املعايري العالية
ودرجة مرتفعة من التنظيم.
عرفها �ستوبري (� : )Stoeber, 2011سمة �شخ�صية متتاز
و ُي ٍّ
ب�سعي الفرد امل�ستمر للقيام بالأعمال املطلوبة منه على �أكمل
�صورة �ضمن م�ستويات مرتفعة من الأداء.
ويعرفها مان ( : )Mann, 2004ب�أنها منط �أو �أ�سلوب ميتاز
العمومية لدى الفرد ي�ضع من خالله م�ستويات
بدرجة عالية من
ّ
ومعايري مرتفعة للأداء يرافقه قدر من النقد الذاتي.
الكمالية:
ويعرف هيوت و�آخرون ()Hewitt et al, 2002
ّ
ّ
ال�سعي للقيام ب�أعمال خالية من الأخطاء.
يف
الفرد
رغبة
ب�أ ّنها
ّ
الكمالية :هي �سعي الفرد للو�صول
ويرى الباحثان ب� ّأن
ّ
�إىل حتقيق �أهداف عالية امل�ستوى ،وبدرجةٍ عالية من الإتقان،
ملتزم ًا مبجموعة من املعايري العالية ي�صحبها قدر من النقد
الذاتي ،واخلوف من تقوميات الآخرين.
ميز هانكون ( ، )Hanchon, 2010بني نوعني من
وقد ّ
كيفيني �أو الإيجابيني الذين
الأ�شخا�ص
الكماليني� ،أوالً :ال ّت ّ
ّ
ي�ضعون لأنف�سهم �أهداف ًا ذات م�ستويات مرتفعة ومعايري عالية،
ويعطون الأهمية والأولوية للتنظيم مع غياب امل�شاعر ال�سلبية
عندما ال ي�ستطيعون حتقيق تلك الأهداف؛ مما ي�ؤدي �إىل زيادة
ثقتهم ب�أ ّنف�سهم .وهو املحور الرئي�س يف هذه ال ّدرا�سة .ثانياً:
ال�سلبيني الذين ي�ضعون لأ ّنف�سهم �أهدافا
ّ
الكماليني الالتكيفيني �أو ّ
ذات م�ستويات مرتفعة ومعايري عالية؛ لكنهم يعانون من قلق
�شديد من ارتكاب الأخطاء ،وينتابهم ال�شكوك حول قدرتهم على
حتقيق امل�ستويات املطلوبة منهم.
وهناك كثري من النماذج التي احتوت على العديد من
الكمالية ،فبع�ض هذه النماذج تنظر
الأبعاد تـناولت مو�ضوع
ّ
كيفية
الكمالية على �أ ّنها �إيجابية
�إىل
�سلبية غري ّت ّ
تكيفيه ،و�أخرى ّ
ّ
ّ
وبع�ضهم الآخر ينظر �إليها على �أ ّنها ثنائية البعد مثل منوذج
هيوت وفليت ثالثي الأبعاد ( )Hewitt & Flett, 1991وهي:
والكمالية املوجهة نحو الآخرين,
الكمالية املوجهة نحو الذات,
ّ
ّ
والكمالية املحددة اجتماع ًيا .وينظر كل من ميلر وفيالن
ّ
كورت (� )Miller &Vaillancourt,2007إىل � ّأن البعد الأول :هو
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الكمالية املوجهة نحو الآخرين،
�سوية� ،أما ُبعدا
كمالية
ّ
تكيفية ّ
ّ
ّ
تكيفيني.
�سويني �أو
ّ
والكمالية املحددة اجتماعي ًا فهما بعدان غري ّ
ّ
ومنوذج فرو�ست و�آخرون ( ، )Frost et al, 1990ومنوذج �سالين
و�آخرون ( , )Slaney et al, 2001الذي مييز بني الأ�شخا�ص ذوي
كيفية ،وغري
كيفية والأ�شخا�ص ذوي
الكمالية غري ال ّت ّ
ّ
الكمالية ال ّت ّ
ّ
الكماليني ،وهذا ما منحه درجة من الأهمية مقارنة بالنماذج
ّ
الأخرى )Stoeber & Otto, 2006( .حيث يرى �سالين ورفاقه � ّأن
للكمالية ثالثةَ �أبعادٍ رئي�سة هي :املعايري العالية(  (�High stan
ّ
 ، )dardssوالتنظيم ( ، )Orderوالتناق�ضات �أو التباين (�Discrep
. )ancy
ويرى (& Hawkins, Watt &Sinclair, 2001; Hagan
ّ � ، )Housenblas, 2003; Hanchon, 2010أن الأ�شـخا�ص
الكماليني ي ّتـ�صفون مبـجموعة من اخلـ�صائ�ص �أهــمها :تف�ضيل
ّ
الرتتيب والتن�سيق والتنظيم يف الأعمال كافة ،وحب العمل يف
بيئة هادئة يلتزم �أفرادها بتطبيق القواعد والتعليمات املحددة،
املهمات يف �إطار خطـط
وااللتزام بالوقت املخ�ص�ص لإجناز
َّ
ُمعدة لذلك بعيداً عن الع�شوائية .ال يحبون املماطلة يف العمل.
ال�سعي
وقد حدد) مظلوم� )2013 ،أربعة جوانب ت�سهم يف زيادة ّ
الوالدية ذات االرتباط
الكمالية ،وهي� :أ�ساليب املعاملة
نحو
ّ
ّ
الوثيق بكرثة املطالب التي يرافقها النقد ال�شديد ،وتوقعات
الوالدين العالية واملرتفعة والنقد غري املبا�رش ،وارتفاع معايري
الكماليون الذين هم مبثابة
اال�ستح�سان من قبل الوالدين ،والآباء
ّ
لوكية التي يحتذي بها الأبناء.
ال�س ّ
النموذج للأنمّ اط ّ

مشكلة ال ّدراسة:
�سيما طلبة اجلامعات من �صعوبات
ي�شكو العديد من الأفراد َّ
كثرية متنعهم من �إمتام �أعمالهم ،والو�صول �إىل م�ستوى عالٍ من
الكمالية ،حيث تنعك�س �آثار هذه امل�شكالت على �شخ�صياتهم من
ّ
خالل :عدم الر�ضا عن الذات ،وتدين تقدير الذات ،وعدم القدرة على
التكيف واخلوف من تقوميات الآخرين؛ فبحكم تواجد الباحثني
أح�سا ب� ّأن الطلبة
يف جامعة الريموك ،وتعاي�شهما مع طلبتها � ّ
فيها يعانون من مثل هذه امل�شكالت ،والتي قد تعود بجذورها
إيجابية،
الوالدية املختلفة ،وانعكا�ساتها ال
�إىل �أ�ساليب املعاملة
ّ
ّ
الكمالية .من هنا؛ ولعدم وجود درا�سات
ال�سعي نحو
ّ
وال�سلبية يف ّ
عربية تناولت هذا املو�ضوع -على حد علم الباحثني -فقد وجدا
ّ
الوالدية التي ميار�سها
من ال�رضورة درا�سة �أ�ساليب املعاملة
ّ
اليومية وعالقتها
احلياة
الآباء مع �أبنائهم يف خمتلف مواقف
ّ
بالكمالية ،وما ينطوي عليها من �إيجابيات لدى طلبة جامعه
ّ
الريموك اليوم.

أهمية ال ّدراسة:
تنبع �أهمية ال ّدرا�سة من خالل:
● ●الأهمية النّظر ّية:
ظرية من خالل
تربز �أهمية هذه ال ّدرا�سة من ال ّناحية ال ّن ّ
�أهمية مو�ضوعها ،لكونها �إ�ضافة لنتائج جديدة ،ولزيادة
148

�سلطي,
الوالدية( :ال ّد
املعرفة حول �أ�ساليب املعاملة
ّ
ميقراطي ,ال ّت ّ
ّ
بالكمالية لدى طلبة جامعة الريموك ،فمن
املت�ساهل) وعالقتها
ّ
امل� ّؤمل � ّأن ت�ساعد يف توفري بناء نظري جيد حول �أهمية هذه
املتغريات يف املوقف التعليمي ،وكذلك تب�صري الآباء واملعلمني
الوالدية الف�ضلى ليت�سنى لهم اتباعها مع
ب�أ�ساليب املعاملة
ّ
�أبنائهم وطلبتهم.
● ●الأهمية التطبيقية:
الوالدية
�إن فهمنا لطبيعة العالقة بني �أ�ساليب املعاملة
ّ
والكمالية ي�ساعدنا يف و�ضع برامج معينة ،تعمل على تو�سيع
ّ
الوالدية التي يتبعها الآباء
املعرفة حول �أ�ساليب املعاملة
ّ
والأمهات مع �أبنائهم ،والتي ب�إمكانها �أن تعمل على زيادة
الكمالية من خالل عقد الندوات واملحا�رضات �سواء
�سعيهم نحو
ّ
كان ذلك يف اجلامعات� ،أم من خالل املناق�شات املفتوحة يف
املدار�س وجمال�س الآباء والأمهات ومراكز التوجيه والإر�شاد
املختلفة.

أهداف ال ّدراسة:
تهدف ال ّدرا�سة �إىل:
الوالدية
Ú Úالك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب املعاملة
ّ
والكمالية لدى طلبة جامعة الريموك.
ّ
الوالدية �شيوع ًا لدى طلبة
Ú Úحتديد �أبرز �أ�ساليب املعاملة
ّ
جامعة الريموك.
الكمالية لدى طلبة جامعة الريموك.
Ú Úحتديد م�ستوى
ّ

أسئلة ال ّدراسة:
حتاول ال ّدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
الوالدية لدى طلبة
1 .1ما �أبرز �أنمّ اط �أ�ساليب املعاملة
ّ
جامعة الريموك؟
الكمالية لدى طلبة جامعة الريموك؟
2 .2ما م�ستوى
ّ
املف�سر التي ي�ساهم بها كل �أ�سلوب من
3 .3ما ن�سبة التباين
َّ
بالكمالية؟
الوالدية
�أ�ساليب املعاملة
ّ
ّ

التعريفات اإلجرائية:
ا�شتملت ال ّدرا�سة على التعريفات الإجرائية الآتية:
◄◄�أ�سلوب املعاملة الوالد ّية :هي الأ�ساليب �أو الطرق التي
تفاعلية ،وت�أثري ذلك
ي ّتبعها الآباء يف تربية �أبنائهم يف مـواقف
ّ
على بنائهم النف�سي عرب مراحل عمرية خمتلفة ،والتي ُتقا�س
بالدرجة الـفرعية التــــــي يح�صل عليها امل�ستجيب على �أبعاد
الوالدية ،املقننّ على
مقيا�س بوري ( )1991لأ�ساليب املعاملة
ّ
البيئة الأردنية واملرتجم �إىل اللغة العربية من قبل البدارين
وغيث ( ، )2012حيث يت�ضمن املقيا�س ثالثة �أنمّ اط هي:
�سلطي ،والفو�ضوي (ال ّت�ساهلي) .
(ال ّد
ميقراطي ،وال ّت ّ
ّ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

◄◄الكمال ّية :هي �سمة �شخ�صية تتميز ب�سعي الفرد امل�ستمر
لبلوغ املثالية العالية ،والتكيف مع املواقف املختلفة مع و�ضع
معايري عالية جداً للأداء ،ي�صحبها قدر من النقد الذاتي  ،واخلوف
الكلية التي
من تقوميات الآخرين؛ حيث تقا�س
الكمالية بالدرجة ّ
ّ
الكمالية متعدد الأبعاد
يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س
ّ
ل�سالين ورفاقه ( ، )2001املقننّ على البيئة الأردنية واملرتجم
�إىل اللغة العربية من قبل الزغاليل ( . )2008والذي ا�شتمل على
ثالثة �أبعاد هي( :التنظيم ،واملعايري العالية ،والتناق�ضات) .

حدود ال ّدراسة:
ميكن تق�سيم حدود ال ّدرا�سة �إىل الآتي:
Ú Úاحلد املكاين :جامعة الريموك /الأردن.
Ú Úاحلد الزماين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي .2015 /2014
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على طلبة جامعة
الريموك ب�شكل عام.

الدراسات السابقة:
أوالً -الدراسات املتعلقة بأساليب املعاملة الوالديّة:
�أجرى البدارين وغيث ( )2013درا�سة تناولت الأ�ساليب
الوالدية و�أ�ساليب الهوية ،والتكيف الأكادميي كمتنبئات
ّ
بالكفاءة الذاتية الأكادميية لدى طلبة اجلامعة الها�شمية.
مقايي�س قام
ولأغرا�ض جمع البيانات ا�ستخدم الباحث �أربعةَ
ٍ
بتعريبها  ،وتطبيقها على عينه بلغت ( )140طالب ًا وطالبةً،
اختريوا بطريقة ع�شوائية من طلبة م�ساقي العنف الأ�رسي ،وعلم
النف�س الذي تطرحهما اجلامعة� .أ�شارت النتائج �إىل �سيادة �أ�سلوب
الوالدية
ميقراطي من بني �أ�ساليب املعاملة
الوالدية ال ّد
املعاملة
ّ
ّ
ّ
الأخرى لدى طلبة اجلامعة الها�شمية .كذلك بينت وجود قدرة
ميقراطي
الوالدية :ال ّد
تنب�ؤية ذات داللة �إح�صائية لأ�سلوب التن�شئة
ّ
ّ
و�أ�سلوب الهوية املعلوماتي ,و�أ�سلوب االلتزام بالهوية ,والتكيف
الأكادميي بالكفاءة الذاتية الأكادميية.
�أما درا�سة الظفري و�آخرين ( )2011فهدفت �إىل ال ّتعرف
الوالدية �شيوع ًا كما يدركه الأبناء يف
�إىل �أكرث �أنمّ اط التن�شئة
ّ
املجتمع ال ُعماين ،يف �ضوء عدد من املتغريات( :اجلن�س ،وال�صف،
وامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للوالدين)  .تكونت عينة
ال ّدرا�سة من ( )1754طالب ًا وطالب ًة من خالل ال�صفوف من
( . )12 - 7ولأغرا�ض جمع البيانات اعتمد الباحثون مقيا�س
الوالدية ل بوري ( )1991بعد تعريبه وتكييفه
�أ�ساليب املعاملة
ّ
للبيئة ال ُعمانية� ،إذ يحتوي على ثالثة �أنمّ اط( :ت�سلطي ،وحازم،
ومت�ساهل) � .أ�شارت النتائج �إىل � ّأن النمط احلازم لكل من الوالدين
هو الأكرث �شيوعا ،كما دلت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات
الوالدية تعزى ملتغري
داللة �إح�صائية بني �أ�ساليب املعاملة
ّ
اجلن�س� ،أو امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للوالدين.
وقام ميلز ( )Mills, 2010بدرا�سة تناولت الأ�ساليب

الوالدية وت�أثريها على مركز ال�ضبط ,والكفاءة الذاتية والتكيف
ّ
الأكادميي لدى عينة من طلبة جامعة �أوبورن جنوب �رشق
الواليات املتحدة الأمريكية ،ترتاوح �أعمارهم بني ()23 - 19
طالب وطالبةٍ  .ولأغرا�ض ال ّدرا�سة
 .بلغت عينة ال ّدرا�سة ()100
ٍ
الوالدية نويكي �سرتيكالند،
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانات ال�سلطة
ّ
ومقيا�س الفعالية الذاتية .و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود قدرة
الوالدية بالكفاءة الذاتية والتكيف الأكادميي
تنب�ؤية للأ�ساليب
ّ
لدى الطالب عينة ال ّدرا�سة.
ويف درا�سة �إيرانية ،قام �أ�سادي و�آخرون (Assadi et al.
ميقراطي،
الوالدية( :ال ّد
 ),2007بدرا�سة العالقة بني �أنمّ اط التن�شئة
ّ
ّ
�سلطي ،وال ّت�ساهلي) وم�ستويات التح�صيل الدرا�سي .تكونت
وال ّت ّ
عينة ال ّدرا�سة من ( )240طالب ًا وطالب ًة من طالب ال�صف الثامن.
ا�ستخدم الباحثون مقيا�س بوري ( )1991لأ�ساليب املعاملة
الوالدية .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية
ّ
�سلطي
ت
ال
النمط
مع
واالقت�صادي
االجتماعي
للم�ستوى
و�سالبة
ّ
ّ
فقط من بني الأنمّ اط الثالثة.
و�أما درا�سة الق�ضاة ( )2006فقد تناولت �أنمّ اط التن�شئة
�سلطي ،والإهمال) وعالقتها ببع�ض
الأ�رسية (ال ّد
ميقراطي ،وال ّت ّ
ّ
�سمات ال�شخ�صية لدى طالبات جامعة م�ؤتة .على عينة قوامها
( )421طالبة موزعة على كليات جامعة م�ؤتة .ولأغرا�ض ال ّدرا�سة
وجمع البيانات ،ا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�سقار ( )1984لأنمّ اط
التن�شئة الأ�رسية ،ومقيا�س ايزنك ( )1974لل�شخ�صية .و�أ�شارت
الوالدية ال�شائع لدى �أُ�رس
نتائج ال ّدرا�سة �إىل �أن �أ�سلوب املعاملة
ّ
طالبات جامعة م�ؤتة هو الأ�سلوب ال ّت�سلطي.
كما �أجرى وطفة ( )2001درا�سة ميدانية عن واقع التن�شئة
االجتماعية واجتاهاتها يف حمافظة القنيطرة ال�سورية .بلغ عدد
�أفراد العينة (� )361أب ًا و�أم ًا من �سكان هذه املحافظة .ولأغرا�ض
حتقيق �أهداف ال ّدرا�سة �أعد الباحث مقيا�سني للتن�شئة االجتماعية
� ،أحدهما للت�سلط والآخر للت�سامح .و�أ�شارت نتائج لدرا�سة �إىل
�سلطي ،واملتمثل بال�رضب لدى
�شيوع منط املعاملة
ّ
الوالدية ال ّت ّ
�آباء و�أمهات هذه املدينة.
و�أجرى �شني ( )Chen, 1997درا�سة هدفت �إىل تق�صي
الوالدية وال�سلوك االجتماعي
العالقة بني �أ�ساليب املعاملة
ّ
والأهداف لأطفال الرو�ضة يف تايوان .ا�شتملت عينة ال ّدرا�سة على
( )171من الوالدين و�أبنائهم .ولأغرا�ض جمع البيانات ا�ستخدم
الباحث ،ا�ستبانة للآباء والأمهات لقيا�س �أهدافهم و�أ�ساليب
الوالدية ،والثانية :مقيا�س للمعلمني لتقومي الكفاية
معاملتهم
ّ
االجتماعية للأطفال� .أ�شارت ال ّدرا�سة �إىل العديد من النتائج
�سلطي وال�سلوك
من بينها وجود عالقة �إيجابية بني الأ�سلوب ال ّت ّ
االجتماعي االيجابي .كذلك دلَّت نتائج ال ّدرا�سة على �سيادة منط
�سلطي بني �أطياف املجتمع ال�صيني .لأ ّنه
املعاملة
ّ
الوالدية ال ّت ّ
يعتربه جزءاً من عاداته وتقاليده.
ثانياً -الدراسات املتعلقة بالكماليّة:
تناولت درا�سة جا�سكو و�آخرين (2014
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الكمالية وحتقيق الهناء ال�شخ�صي بني الطالب اجلامعيني
ّ
املتفوقني درا�سي ًا يف الفلبني .بلغت عينة ال ّدرا�سة ( )254طالب ًا
وطالب ًة متفوق ًا درا�سي ًا من جمتمعات خمتلفة من مراحلِ التعليم
اجلامعي يف الفلبني باتا جا�س .ولأغرا�ض جمع املعلومات
الكمالية
وحتقيق �أهداف ال ّدرا�سة ا�ستخدم الباحثون مقيا�س
ّ
متعدد الأبعاد ومقيا�س الهناء ال�شخ�صي .دلَّت نتائج ال ّدرا�سة على
الكمالية يف التح�صيل الأكادميي لدى
وجود م�ستوى متو�سط من
ّ
طلبة جامعة الفلبني باتا جا�س.
�أما درا�سة العزّام ( )2014فقد هدفت �إىل الك�شف عن
م�ستوى الكمال وعالقته باالحرتاق النف�سي لدى عينة من معلمي
لواء الو�سطية ،يف �ضوء بع�ض املتغريات .بلغت عينة ال ّدرا�سة
( )391معلم ًا ومعلم ًة من العاملني يف لواء الو�سطية منهم
طور
( )168معلم ًا و ( )222معلمة .ولأغرا�ض جمع املعلومات َّ
الباحث لكل من التوجه نحو الكمال واالحرتاق النف�سي .ك�شفت
نتائج عن وجود م�ستوى مرتفع من الكمال لدى معلمي ومعلمات
لواء الو�سطية.
وتناولت درا�س ة النجار وبوبري�شف والعب�سي (�Al- Nag
الكمالية والقلق
 )gar, Bobryshev & Alabsi, 2013م�ستوى
ّ
االجتماعي بني طلبة جامعة الإدارة والعلوم يف ماليزيا ،بلغت
عينة ال ّدرا�سة ( )250طال ًبا وطالبةً .ولأغرا�ض جمع البيانات
الكمالية متعدد الأبعاد لـ (�سالين)
ا�ستخدم الباحثون مقيا�س
ّ
 ،ومقيا�س القلق االجتماعي من �إعداده� .أ�شارت النتائج �إىل � ّأن
الكمالية والقلق االجتماعي ،جاء مرتفع ًا لدى طلبة
م�ستوى
ّ
جامعة الإدارة والعلوم يف ماليزيا.
الكمالية
و�أجرى عطية ( )2009درا�سة تناولت العالقة بني
ّ
والت�أجيل لدى طالب اجلامعة املتفوقني عقلياً .تكونت عينة
ال ّدرا�سة من ( )200طالب وطالب ًة من طلبة ال�سنة الأوىل يف
طور الباحث
جامعة الزقازيق امل�رصية .ولتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة َّ
الكمالية والت�أجيل� .أ�شارت ال ّدرا�سة �إىل العديد
مقيا�سني لكل من
ّ
من النتائج من بينها � ّأن الإناث �أقل ت�أجي ًال و�أكرث توجه ًا نحو
الكمالية من الذكور.
ّ
كذلك ,قام الزغاليل ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
الكمالية بني طلبة اجلامعة ،و�أثره على
عن مدى �شيوع �صفة
ّ
التح�صيل الأكادميي يف �ضوء عدد من املتغريات( :اجلن�س،
وامل�ستوى الدرا�سي ،والتخ�ص�ص)  .بلغت عينة ال ّدرا�سة ()321
طالب ًا وطالب ًة من طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة م�ؤتة,
الكمالية املعدل
ولأغرا�ض ال ّدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�س
ّ
الذي �أعده �سالين وراي�س وموبلي وتربي و�آ�شبي� .أظهرت النتائج
الكمالية لدى طالب كلية العلوم الرتبوية كانت �أقل من
� ّأن �سمة
ّ
املتو�سط .كما ك�شفت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة
الكمالية والتح�صيل الأكادميي.
بني �سمة
ّ
ثالثاً -الدراسات املتعلقة بأساليب املعاملة الوالديّة وعالقتها
بالكماليّة:
�أجرى هايربد و والنت ( )Hibbard & Walton, 2014درا�سة
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الكمالية من
الوالدية على تطور
حول ت�أثري �أ�ساليب املعاملة
ّ
ّ
حيث اجلن�س لدى طلبة اجلامعات اخلا�صة واحلكومية يف �أمريكا
ال�شمالية .بلغت عينة ال ّدرا�سة ( )231طالب ًا وطالبةً .ولغايات
الكمالية متعدد الأبعاد
جمع البيانات ا�ستخدم الباحثان مقيا�س
ّ
الوالدية ل
ل فرو�ست و�آخرين ( . )1990ومقيا�س �أ�ساليب املعاملة
ّ
بوري (� . )1991أ�سفرت نتائج ال ّدرا�سة عن وجود عالقة �إيجابية
كيفية:
ميقراطي،
الوالدية ال ّد
بني �أ�سلوب املعاملة
والكمالية ال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
(التنظيم ،واملعايري العالية)  .يف حني كانت العالقة �سلبية بني
كيفية
ميقراطي،
الوالدية ال ّد
�أ�سلوب املعاملة
والكمالية غري ال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
(بعد التناق�ضات)  .ودلت �أي�ضا على وجود عالقة ايجابية بني
كيفية� ،أعلى منه
�سلطي
�أ�سلوب املعاملة
والكمالية ال ّت ّ
ّ
ّ
الوالدية ال ّت ّ
الكمالية.
كيفية ،وغري
لدى
ّ
الكمالية غري ال ّت ّ
ّ
(Farnoudian,

و�أجرى فارنوديان و ا�سعدزيد و خافام
 )Asadzade & Ghavam, 2013تناولت العالقة بني �أ�ساليب
والكمالية ،والتنظيم الذاتي لدى عينة من طلبة
الوالدية،
املعاملة
ّ
ّ
املدار�س الثانوية يف طهران .بلغت عينة ال ّدرا�سة ( )486طالب ًا
وطالبةً .ولأغرا�ض جمع البيانات ا�ستخدم الباحثون مقيا�س
الكمالية متعدد
الوالدية ( . )Baumrind, 1973ومقيا�س
املعاملة
ّ
ّ
الأبعاد لــ هيويت وفليت ( . )1991دلت نتائج ال ّدرا�سة على
�سلطي،
وجود عالقة �إيجابية بني �أ�سلوب املعاملة
ّ
الوالدية (ال ّت ّ
والكمالية والتنظيم الذاتي من جهة �أخرى.
ميقراطي) من جهة،
ال ّد
ّ
ّ
�أما درا�سة ب�شارات وعزيزي وبور�رشيفي (Besharat,
 )Azizi & Poursharifi, 2011فقد هدفت �إىل ك�شف العالقة بني
�سلطي)
الوالدية( :ال ّد
�أ�ساليب املعاملة
ّ
ميقراطي ،وال ّت�ساهلي ،وال ّت ّ
ّ
الكمالية عند الأبناء لدى عينة من الأ�رس الإيرانية .بلغت
وم�ستوى
ّ
عينة ال ّدرا�سة ( )400طالب وطالبة من طلبة املدار�س الثانوية
يف طهران للعام الدرا�سي ،2010 /2009ترتاوح �أعمارهم بني
(� )18 - 14سنة جنب ًا �إىل جنب مع والديهم ،والبالغ عددهم
( )342من الآباء )364( ،من الأمهات .ا�ستخدم الباحثون
الكمالية ل ب�شارات ( . )2007ومقيا�س �أ�ساليب املعاملة
مقيا�س
ّ
الوالدية ل بوري (� .)1991أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب
ّ
الوالدية اال�ستبدادي وتوجه الأبناء نحو
عالٍ بني �أ�سلوب املعاملة
ّ
الكمالية.
ّ
يف حني تناولت درا�سة فلييت وهيويت و�سنجر (Flett,
الوالدية
 )Hewit & Singer, 1995العالقة بني �أ�ساليب املعاملة
ّ
والكمالية لدى طلبة جامعة نيويورك .بلغت عينة ال ّدرا�سة ()100
ّ
طالب وطالبةٍ من طلبة جامعة نيويورك ،موزعني بالت�ساوي
ٍ
ح�سب اجلن�س .ولأغرا�ض جمع البيانات طبق الباحثون مقيا�س
الكمالية
الوالدية ل بوري ( . )1991ومقيا�س
�أ�ساليب املعاملة
ّ
ّ
متعدد الأبعادلــ هيويت وفليت ( .)1991و�أ�سفرت نتائج ال ّدرا�سة
�سلطية
عن وجود عالقة �إيجابية بني �أ�ساليب املعاملة
الوالدية ال ّت ّ
ّ
والكمالية املحددة اجتماعي ًا لدى الذكور �أعلى من الإناث .كذلك
ّ
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الوالدية:
دلَّت على وجود ارتباط �إيجابي بني �أ�سلوبي املعاملة
ّ
والكمالية املحددة اجتماعي ًا
(ال ّت�سيبي ،وال ّد
ميقراطي) من جهةٍ
ّ
ّ
من جهةٍ �أخرى.

العامة ،واُ�ستبعدت ( )44ا�ستبانة مل تكتمل ال�رشوط فيها ،وبذلك
�أ�صبحت عينة ال ّدرا�سة الفعلية مكونة من ( )659طال ًبا وطالبةً،
منهم ( )290طالب ًا و ( )369طالبةً.

يتبني من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ،مدى االهتمام
الذي يالقيه هذا املو�ضوع؛ �إذ نالحظ كثرياً من الدرا�سات التي
الوالدية و�أثرها على الأبناء؛ حيث
اهتمت بدرا�سة �أ�ساليب املعاملة
ّ
ان�صب تركيز هذه الدرا�سات على الك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب
ّ
الوالدية وعالقتها ببع�ض املتغريات كالكفاءة الذاتية،
املعاملة
ّ
وال�سمات ال�شخ�صية ،وال�سلوك االجتماعي كدرا�سة البدارين
وغيث ( ، )2013ودرا�سة الق�ضاة (� ، )2006شني ()Chen,1997
الكمالية
 .كذلك يالحظ � ّأن معظم الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
ّ
الوالدية كانت �أجنبية كدرا�سة هايربد و والنت(  (�Hib
واملعاملة
ّ
 ، )bard & Walton, 2014ودرا�سة فارنوديان و ا�سعدزيد و
خافام ( ، )Farnoudian, Asadzade & Ghavam, 2013ودرا�سة
ب�شارات وعزيزي وبور�رشيفي (Besharat, Azizi & Poursharifi,
 ، )2011ودرا�سة فلييت وهيويت و�سنجر (Flett, Hewit & Singer,
 )1995حيث ا�ستفاد الباحثان من هذه الدرا�سات يف �إثراء الإطار
النظري للدرا�سة احلالية.

أدوات ال ّدراسة:

ومما �سبق يُالحظ عدم وجود درا�سات عربية_ ح�سب
الوالدية وعالقتها
علم الباحثني_ تناولت مو�ضوع الأ�ساليب
ّ
بالكمالية �ضمن بع�ض املتغريات .وي�أمل الباحثان � ّأن ت�شكل
ّ
وتب�
اجلانب،
هذا
يف
البحث
جمال
ترثي
إ�ضافة
�
را�سة
هذه ال ّد
صرٍّ
الآباء يف خمتلف املناطق ب� ْأجدى الأ�ساليب الرتبوية ال�صحيحة
يف معاملة الأبناء ح�سب ظروفهم االجتماعية ،و�أماكن �سكناهم
من خالل عقد الندوات واملحا�رضات.

الطريقة واإلجراءات:
منهج ال ّدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي االرتباطي،
وذلك ملنا�سبته وطبيعة هذه ال ّدرا�سة و�أهدافها.
جمتمع ال ّدرا�سة :تكون جمتمع ال ّدرا�سة من طلبة كليات
جامعة الريموك جميعهم للعام الدرا�سي ()2015/2014
والبالغ عددهم ( )33506طال ًبا وطالبةً ،منهم ( )14271طالب ًا
و ( )19235طالبةً.
عينة ال ّدرا�سة :تتحدد نتائج هذه ال ّدرا�سة بخ�صائ�ص
عينتها ،وهي من طلبة جامعة الريموك من كال اجلن�سني من
الف�صل الدرا�سي الثاين  ، 2015/2014والتي اختريت بالطريقة
املتي�رسة� ،إ�ضافة �إىل مدى متثيلها ملجتمع ال ّدرا�سة؛ حيث ُجمعت
( )703ا�ستبانة من �أ�صل ( )750ا�ستبانة مت توزيعها .وبعد ذلك
مت الت�أكد من اكتمال ال�رشوط فيها لأغرا�ض التحليل الإح�صائي،
من حيث الإجابة على الفقرات جميعها ،وتعبئة املعلومات

ا�شتملت ال ّدرا�سة على �أداتني؛ هما:
♦ ♦�أ ّوالً� -أداة �أ�ساليب املعاملة الوالد ّية لدى طلبة جامعة
الريموك:
(Buri,

الوالدية لبوري
تبنى الباحثان مقيا�س الأ�ساليب
ّ
 )1991املرتجم �إىل اللغة العربية ،واملقنن على البيئة الأردنية
من قبل البدارين وغيث ( )2012؛ الذي يتكون ب�صورته الأ�صلية
من ثالثني فِقر ًة موزعة على ثالثِة �أ�ساليب؛ وهي :الأ�سلوب
�سلطي
الفو�ضوي
ُّ
(الت�سيبي) ( ، )Permissive styleوالأ�سلوب ال ّت ّ
ميقراطي ( . )Democraticو ُيجاب
( ، )Authoritarianوالأ�سلوب ال ّد
ّ
على فقرات هذا املقيا�س با�ستخدام تدريج ليكرت ()Likert
اخلما�سي؛ وذلك النحو الآتي( :موافق ب�شدة ( )5درجات ،موافق
( )4درجات ،حمايد ( )3درجات ،غري موافق ( )2درجة ،غري
موافق ب�شدة و ُتعطى درجة واحدة) .
Ú Úدالالت �صدق وثبات �أداة ال ّدرا�سة الأوىل:
 �صدق املحتوى لأداة ال ّدرا�سة :عر�ض املقيا�س
ب�صورته الأولية على �أحد ع�رش ع�ضو هيئة تدري�س من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف جماالت علم النف�س االجتماعي وعلم
النف�س الرتبوي والإر�شاد النف�سي والقيا�س والتقومي ،يف جامعة
الريموك و�آل البيت والها�شمية ،حيث طلب منهم �إبداء الر�أي حول
دقة املقيا�س و�صحة حمتواه من حيث :درجة انتماء الفقرات
للبعد وللمقيا�س ،ومنا�سبتها لقيا�س ما و�صفت لأجله ،و�إ�ضافة
�أو تعديل �أو حذف �أو دمج ما يرونه منا�سب ًا على �أي بعد من
الأبعاد �أو الفقرات .ومت الأخذ ب�آراء غالبية املحكمني ،حيث بقي
عدد فقرات املقيا�س يف �صورته النهائية بعد التحكيم ()30
فقرة ،موزعة على ثالثة �أ�ساليب ،لها عالقة ب�أ�ساليب املعاملة
الوالدية لدى طلبة جامعة الريموك ،وهي[ :الفو�ضوي وله ()10
ّ
فقرات ذوات الأرقام (، )30 ،21 ،19 ،16 ،12 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1
�سلطي وله ( )10فقرات ذوات الأرقام (،13 ،11 ،6 ،4 ،2
وال ّت ّ
ميقراطي وله ( )10فقرات ذوات
 ، )26 ،24 ،20 ،18 ،15وال ّد
ّ
الأرقام (.])29 ،28 ،27 ،25 ،23 ،22 ،17 ،14 ،10 ،8
 �صدق البناء لأداة ال ّدرا�سة الأوىل :بهدف التحقق من
الوالدية على عينة
طبق مقيا�س �أ�ساليب املعاملة
�صدق البناءِّ ،
ّ
ا�ستطالعية تكونت من ( )30طال ًبا وطالب ًة من طلبة اجلامعة،
خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،وذلك حل�ساب معامالت ارتباط
بري�سون بني فقرات الأداة وبني الأ�ساليب التي تتبع لها ،وذلك
كما يف اجلدول (. )1
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أساليب املعاملة الوالديّة وعالقتها بالكماليّة لدى طلبة جامعة اليرموك

الجدول ()1
قيم معامالت االرتباط بين فقرات األداة وبين األساليب التي تتبع لها.

�أ�سلوب املعاملة
الوالد ّية

الفو�ضوي

�سلطي
ال ّت ّ

ميقراطي
ال ّد
ّ

م�ضمون فقرات مقيا�س
�أ�ساليب املعاملة الوالد ّية وفقًا لأبعادها

رقم
الفقرة

االرتباط مع
الأ�سلوب

1

يتوقع والداي � ّأن الأ�رسة املتما�سكة هي الأ�رسة التي يت�رصف بها الأبناء بالطريقة التي يرونها منا�سبة لهم

0.52

3

يرى والداي من غري ال�رضوري اتباع قواعد �ضبط ال�سلوك ملجرد � ّأن �شخ�ص ذو �سلطة يف العائلة هو الذي و�ضع تلك القواعد

0.38

5

يفعل والدايَ ما �أريده منهما عند اتخاذ القرارات

0.52

7

ي�سمح يل والداي باتخاذ قراراتي دون املزي ِد من التوجيه منهما

0.55

9

ي�سمح والداي لنا باتخاذ قرارات ذات عالقة ب�ش�ؤوننا اخلا�صة

0.45

12

والدي تقدمي الإر�شادات والتوجيهات ،وما يتوقعانه عن �سلوكياتي
يرف�ض
ّ

0.31

16

يرى والداي �رضورة ترك �أبنائهم يت�رصفون ويبدون �أراءهم بحرية حتى و�إن تعار�ض ذلك مع قناعاتهم

0.56

19

يرى والداي � ّأن م�شكالت املجتمع ميكن حلها �إذا مل يقيد الآباء حرية �أبنائهم يف اتخاذ القرارات وممار�سة الأ ّن�شطة وحتقيق رغباتهم

0.47

21

يتجنب والداي �إظهار نف�سيهما كم�س�ؤولني وموجهني ل�سلوكياتنا

0.44

30

ميتنع والداي عن توجيه �سلوكياتنا و�أ ّن�شطتنا ورغباتنا

0.44

2

والدي مني �إذا حاولت معار�ضت ُهما وعدم االتفاق مع ُهما حول كثري من القرارات والأ�شياء
يغ�ضب
ّ

0.53

4

يتوقع والداي �أن افعل ما يريدانه مني فوراً دون �إبداء �أي ت�سا�ؤل حول ذلك

0.49

6

يخربين والداي مبا يريدانه مني بال�ضبط والكيفية التي يتوقعانها مني يف عمل الأ�شياء

0.39

11

يعتقد والداي �أن من م�صلحتي �أن التزم مبا يعتقدان �أنه �صحيح

0.52

13

قرار يتخذانه
يرف�ض
والدي مناق�شتهما ب�أي ٍ
ّ

0.38

15

والدي �أنه من احلكمة �إخبارنا من هو القائد يف الأ�رسة
يت�صور
ّ
ّ

0.49

18

والدي م�شكالت املجتمع ميكن حلها �إذا تعامل الآباء مع الأبناء ب�رصامة وح ّدة ومل يفعلوا ما يريدونه الأبناء
يرى
ّ

0.52

20

والدي على التزامي بالتوقعات التي ي�ضعونها ل�سلوكياتي معتربين ذلك احرتاما لهما
ُي�صرِّ
ّ

0.52

24

والدي �رضورة ا�ستخدام القوة جلعلي �أت�رصف كما ي�شاء
يعتقد
ّ

0.50

26

يطلعني والداي على توقعاتهم من �سلوكياتي ف�إذا مل �أحقق لهما هذه التوقعات يعاقبانني

0.49

8

والدي معي ال�سيا�سة التي و�ضعوها للعائلة بكل منطقية وعقالنية
يناق�ش
ّ

0.59

10

يظهر والداي معايري وا�ضحة ل�سلوكياتي ويعدال هذه املعايري وفق حاجات كل فرد من �أفراد �أ�رستنا

0.61

14

والدي حول توقعاتهما مني عندما �أ�شعر �أنها غري منطقية
�أرى �أن ُه لدي احلرية مبناق�شة
ّ

0.58

17

ي�أخذ والداي �آرائي باحل�سبان عند اتخاذهما للقرارات دون � ّأن يفعال ما نريد ُه ب�سهولة

0.63

22

لوكية العائلية غري منطقية
ي�شجعني
ّ
ال�س ّ
والدي دائما على احلوار عندما ي�شعران � ّأن القيود والقواعد ّ

0.68

23

يوجهني والداي على ممار�سة الأن�شطة �أو اتخاذ القرارات ب�شكل منظم وعقالين

0.73

25

يزوداين والداي بالإر�شادات والتوجيهات بطريقة عقالنية ومو�ضوعية با�ستمرار

0.74

27

يوجه والدي �سلوكياتي والأ ّن�شطة التي �أُمار�سها ويتوقع مني ا ِّتباع هذه التوجيهات بعد � ّأن يناق�ش معي اهتماماتنا وهذه التوقعات

0.68

28

يزوداين والداي بالتوجيهات الوا�ضحة ذات العالقة ب�أ ّن�شطتنا و�سلوكياتنا ويتفهما متى ال نكون متفقني مع ُهما

0.62

29

يناق�ش والداي القرار الذي اتخذا ُه بحقي و�سبب يل الأذى ويعرتفا باخلط�أ الذي ارتكباه

0.60

الوالدية الفو�ضوي تراوحت بني ( )0.56 - 0.31مع
يالحظ من اجلدول (ّ � ، )1أن قيم معامالت ارتباط فقرات �أ�سلوب املعاملة
ّ
ميقراطي تراوحت بني ( )0.74 - 0.58مع �أ�سلوبها.ويف
�سلطي تراوحت بني ( )0.53 - 0.38مع �أ�سلوبها ،و�أخرياً؛ ال ّد
ّ
�أ�سلوبها ،وال ّت ّ
الوالدية الفو�ضوي تراوحت بني (- 0.20
املعاملة
أ�سلوب
�
فقرات
ارتباط
معامالت
قيم
أن
�
إىل
�
إ�شارة
ل
ا
جتدر
أداة
ل
ال�صورة الأ�صلية ل
ّ
ّ
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�سلطي تراوحت بني ()0.58 - 0.20
 )0.34مع �أ�سلوبها ،وال ّت ّ
ميقراطي تراوحت بني ()0.68 - 0.38
مع �أ�سلوبها ،و�أخرياً؛ ال ّد
ّ
مع �أ�سلوبها.

الأردنية من قبل الزغاليل ( )2008؛ الذي يتكون من ( )22فقر ًة
موزعة على ثالث ِة �أبعاد هي :املعايري ( )Standardsوله ( )6فقرات
تهدف �إىل قيا�س مدى وجود �أو امتالك الفرد للمعايري ال�شخ�صية
عالية الأداء ،والنظام ( )Orderوله ( )4فقرات تهدف �إىل قيا�س
�أداء الفرد من حيث الرتتيب والنظام والدقة ،والتناق�ضات(  (�Dis
 )crepancyوله ( )12فقرة تهدف �إىل معرفة �إىل �أي درجة يرى
شال يف حتقيق معايريه ال�شخ�صية يف الأداء.وتتم
الفرد نف�سه فا� ً
الإجابة على فقرات املقيا�س با�ستخدام تدريج ليكرت ()Likert
ال�سباعي؛ وذلك النحو الآتي( :موافق بدرجة عالية ج ًدا و ُتعطى
( )7درجات ،موافق بدرجة عالية و ُتعطى ( )6درجات ،موافق
و ُتعطى  5درجات ،حمايد و ُتعطى ( )4درجات ،غري موافق
و ُتعطى ( )3درجات ،غري موافق بدرجة عالية و ُتعطى ( )2درجة،
غري موافق بدرجة عالية ج ًدا و ُتعطى ( )1درجة) .
Ú Úدالالت �صدق وثبات �أداة ال ّدرا�سة الثانية:
 �صدق املحتوى :عر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية على
�أحد ع�رش ع�ضو هيئة تدري�س من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
جماالت علم النف�س االجتماعي وعلم النف�س الرتبوي والإر�شاد
النف�سي والقيا�س والتقومي ،يف جامعة الريموك و�آل البيت
والها�شمية ،حيث طلب منهم �إبداء الر�أي حول دقة حمتوى
املقيا�س و�صحته من حيث :درجة انتماء الفقرات للبعد وللمقيا�س،
ومنا�سبتها لقيا�س ما و�صفت لأجله ،و�إ�ضافة �أو تعديل �أو حذف
�أو دمج ما يرونه منا�سب ًا على �أي بعد من الأبعاد �أو الفقرات.
ومت الأخذ ب�آراء غالبية املحكمني ،حيث بقي عدد فقرات املقيا�س
يف �صورته النهائية بعد التحكيم ( )22فقرة ،موزعة على ثالثة
بالكمالية لدى طلبة جامعة الريموك ،وهي:
�أبعاد ،لها عالقة
ّ
[املعايري العالية وله ( )6فقرات ذوات الأرقام (،15 ،13 ،6 ،4
 ، )18 ،17والتنظيم وله ( )4فقرات ذوات الأرقام (،10 ،8 ،2
 ، )21والتناق�ضات وله ( )12فقرة ذوات الأرقام (،7 ،5 ،3 ،1
.] )22 ،20 ،19 ،16 ،14 ،12 ،11 ،9
 �صدق البناء لأداة ال ّدرا�سة الثانية :طُ ِّبقت �أداة ال ّدرا�سة
الثانية على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )30طال ًبا وطالب ًة من
طلبة جامعة الريموك من خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،وذلك
حل�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني فقرات الأداة ،وبني �أداة
ال ّدرا�سة الثانية والأبعاد التي تتبع لها ،وذلك كما يف اجلدول
(. )3

ُيالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق البناء؛ � ّأن
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات �أداة ال ّدرا�سة مع �أ�ساليبها مل
يقل عن معيار ( )0.20؛ مما ي�شري �إىل جودة بناء فقرات �أداة
ال ّدرا�سة الأوىل.
 ثبات �أداة ال ّدرا�سة الأوىل :للتحقق من ثبات االت�ساق
الداخلي لأ�ساليب �أداة ال ّدرا�سة الأوىل؛ فقد ُح�سب با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا  Cronbach’s Alphaعلى بيانات التطبيق
الأول للعينة اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض التحقق من ثبات الإعادة
لأ�ساليب �أداة ال ّدرا�سة؛ فقد �أُعيد التطبيق على العينة اال�ستطالعية
�سالفة الذكر بطريقة االختبار و�إعادته  Test- Retestبفا�صل
زمني مقداره �أ�سبوعان ،حيث ُح�سب با�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين على العينة اال�ستطالعية،
وذلك كما يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألساليب أداة ال ّدراسة األولى.

�أ�سلوب املعاملة
الوالد ّية

ثبات االت�ساق
الداخلي يف ال�صورة:

ثبات الإعادة يف
ال�صورة:

عدد
الفقرات

احلالية

الأ�صلية

احلالية

الأ�صلية

الفو�ضوي

0.71

0.70

0.88

0.83

10

�سلطي
ال ّت ّ

0.75

0.75

0.85

0.84

10

ميقراطي
ال ّد
ّ

0.73

0.85

0.86

0.87

10

يالحظ من اجلدول (ّ � ، )2أن ثبات االت�ساق الداخلي لأ�ساليب
�أداة ال ّدرا�سة قد تراوحت بني ( ، )0.75 - 0.71يف حني � ّأن ثبات
الإعادة لأ�ساليب �أداة ال ّدرا�سة قد تراوحت بني (. )0.88 - 0.85
معيار الت�صحيح لأداة ال ّدرا�سة الأوىل:
اُعتمد النموذج الإح�صائي ذو التدريج املطلق؛ بهدف
�إطالق الأحكام على املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة ب�أ�ساليب �أداة
ال ّدرا�سة والفقرات التي تتبع لها ،وذلك على النحو الآتي:
م�ستوى �أ�سلوب املعاملة الوالد ّية

فئة املتو�سطات احل�سابية

مرتفع

�أكرث من 3.49

متو�سط

3.49 - 2.50

منخف�ض

�أقل من 2.50

  ثانياً�.أداة الكمال ّية لدى طلبة جامعة الريموك :مت
الكمالية متعددة الأبعاد من �إعداد �سالين و�آخرين
تبني مقيا�س
ّ
( )Slaney et al, 2001املرتجم �إىل العربية ،واملقنن على البيئة

الجدول (: )3
قيم معامالت االرتباط بين فقرات األداة وبين أداة ال ّدراسة الثانية واألبعاد التي تتبع لها.

البعد

املعايري
العالية
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رقم
الفقرة

م�ضمون فقرات مقيا�س
الكمال ّية وفقًا لأبعادها

االرتباط مع:
البعد

املقيا�س

4

�أتوقع الكثري من نف�سي ف�أنجّ ح

0.70

0.50

6

و�ضعت لنف�سي معايري وا�ضحة جداً

0.65

0.51

13

لدي معايري عالية لأدائي يف ال ّدرا�سة

0.70

0.49

أ .محمد عايد الشرفات
د .نصر محمد العلي

أساليب املعاملة الوالديّة وعالقتها بالكماليّة لدى طلبة جامعة اليرموك

البعد

رقم
الفقرة

البعد

املقيا�س

0.70

0.49

0.76

0.53

0.73

0.56

0.66

0.52

0.58

0.47

0.73

0.60

0.61

0.49

0.48

0.46

0.53

0.38

5

�أ�شعر بعدم بالر�ضا فيما �أقوم باجنازه

0.54

0.37

7

يتناق�ض �أدائي مع طموحاتي

0.54

0.40

0.36

0.55

0.54

0.48

0.55

0.53

0.55

0.53

0.59

0.55

0.62

0.53

0.55

0.41

0.60

0.48

15

املعايري
العالية

17
18
2
8

التنظيم

10
21
1
3

9
11

التناق�ضات

م�ضمون فقرات مقيا�س
الكمال ّية وفقًا لأبعادها

االرتباط مع:

12
14
16
19
20
22

لدي توقعات عالية من نف�سي
�أحاول بذل �أق�صى جهد يف كل ما �أقوم
به من عمل
لدي حاجة قوية لبذل كل جهد من
اجل التميز
�أ ّنا �شخ�ص منظم يف حياتي
الدقة والرتتيب يف العمل مهمان جدا
بالن�سبة يل
�أحب � ّأن �أكون دائما منظما وملتزما
فيما �أقوم به من عمل
اعتقد � ّأن الأ�شياء يجب � ّأن تو�ضع بعيدا
يف مكانها
�أ�شعر بالإحباط لعدم قدرتي على
حتقيق �أهدايف
نادرا ما ا�ستطعت الو�صول �إىل ما
�أطمح �إليه

علي الو�صول �إىل حتقيق
ُ
ي�صعب ّ
طموحاتي العالية عن طريق ما �أقوم به
�أ�شعر ب� ّأن ما قمت به من عمل لي�س
جيداً بدرجة كافية
�أ�شعر بخيبة الأمل بعد االنتهاء مما
قمت به من عملٍ لأنني اعرف �أنني
�أ�ستطيع � ّأن �أقوم به ب�شكلٍ �أف�ضل
حتى لو قمت ب�أف�ضل ما عندي ف�أ ّنه ال
يبدو يل كافيا
�أخ�شى من عدم قدرتي على حتقيق ما
�أتوقعه
� ّأن �أف�ضل ما �أقوم به ال يبدو جيدا ب�شكل
كاف
�أ�شعر باالنزعاج حتى عندما �أقوم
ب�أف�ضل ما عندي
�أ�شعر بعدم الر�ضا عن �أدائي رغم جودته

الجدول (: )4
قيم معامالت ارتباط أبعاد أداة ال ّدراسة الثانية مع أداة ال ّدراسة ،ومعامالت االرتباط البينية
ألبعاد أداة ال ّدراسة.

العالقة بني
التنظيم

التناق�ضات

الكمالية
ّ

الإح�صائي

التنظيم

املعايري العالية

التناق�ضات

معامل االرتباط

0.58

الداللة الإح�صائية

0.00

معامل االرتباط

0.35

0.58

الداللة الإح�صائية

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.72

0.81

0.88

الداللة الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

يالحظ من اجلدول (ّ � ، )4أن قيم معامالت ارتباط �أبعاد
�أداة ال ّدرا�سة مع �أداة ال ّدرا�سة تراوحت بني (، )0.88 - 0.72
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن قيم معامالت ارتباط �أبعاد �أداة ال ّدرا�سة
مع �أداة ال ّدرا�سة يف �صورتها الأ�صلية تراوحت بني (- 0.85
. )0.92و� ّأن قيم معامالت االرتباط البينية لأبعاد �أداة ال ّدرا�سة
قد تراوحت بني (. )0.58 - 0.35
 ثبات �أداة ال ّدرا�سة الثانية :للتحقق من ثبات �أداة
ال ّدرا�سة الثانية و�أبعادها؛ فقد اُ�ستخدمت معادلة كرونباخ
�ألفا  Cronbach’s Alphaعلى بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض التحقق من ثبات الإعادة لأداة
ال ّدرا�سة و�أبعادها؛ فقد �أُعيد التطبيق على العينة اال�ستطالعية
بطريقة االختبار و�إعادته  Test- Retestبفا�صل زمني مقداره
�أ�سبوعان بني التطبيقني الأول والثاين ،حيث ُح�سب با�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين على العينة
اال�ستطالعية ،وذلك كما يف اجلدول (. )5
الجدول (: )5
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة ال ّدراسة الثانية وأبعادها

الكمال ّية
و�أبعادها

يالحظ من اجلدول (ّ � ، )3أن قيم معامالت ارتباط فقرات
بعد املعايري العالية تراوحت بني ( )0.76 - 0.65مع بعدها،
وبني ( )0.56 - 0.49مع الكلي للأداة ،وبعد التنظيم تراوحت
بني ( )0.73 - 0.58مع بعدها ،وبني ( )0.60 - 0.47مع
الكلي للأداة ،و�أخرياً؛ بعد التناق�ضات تراوحت بني (- 0.36
 )0.62مع بعدها ،وبني ( )0.55 - 0.37مع الكلي للأداة.
ويالحظ من القيم �أعاله؛ � ّأن معامل ارتباط كل فقرة من فقرات
�أداة ال ّدرا�سة مع �أداة ال ّدرا�سة و�أبعادها مل يقل عن معيار ()0.20
؛ مما ي�شري �إىل جودة بناء فقرات �أداة ال ّدرا�سة الثانية.كما يف
اجلدول (. )4

ثبات االت�ساق
الداخلي يف ال�صورة:

ثبات الإعادة يف
ال�صورة:

عدد
الفقرات

احلالية

الأ�صلية

احلالية

الأ�صلية

املعايري العالية

0.80

0.85

0.87

ال توجد

6

التنظيم

0.73

0.86

0.91

ال توجد

4

التناق�ضات

0.77

0.92

0.83

ال توجد

12

0.85

0.87

0.84

0.92

22

الكلي للمقيا�س

يالحظ من اجلدول (ّ � ، )5أن ثبات االت�ساق الداخلي لأداة
ال ّدرا�سة بلغت قيمته ( ، )0.85ولأبعادها تراوحت بني (0.73
  ، )0.80يف حني � ّأن ثبات الإعادة لأداة ال ّدرا�سة بلغت قيمته( ، )0.84ولأبعادها تراوحت بني (.)0.91 - 0.83
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 معيار الت�صحيح لأداة ال ّدرا�سة الثانية :اُعتمد النموذج
الإح�صائي ذو التدريج الن�سبي بهدف �إطالق الأحكام على
املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة ب�أداة ال ّدرا�سة و�أبعادها وفقرات
�أبعادها ،وذلك على النحو الآتي:
م�ستوى الكمال ّية

فئة املتو�سطات احل�سابية

مرتفع

�أكرب من 4.99

متو�سط

4.99 – 3.00

منخف�ض

�أقل من 3.00

ضال عن دور الوازع الديني امل�ستمد
نتائجه يف غالبية الأحيان.ف� ً
من ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة لتي دعت �إىل الت�سامح والت�شاور
والو�سطية ،فينعك�س ذلك على معاملة الوالدين لأبنائهم؛ �إذ
من امل�ؤمل � ّأن ي�سهم ذلك يف تنمية قدرات الأبناء ومهاراتهم
امل�ستقبلية ،ويف حتفيزهم وت�شجيعهم على امل�ضي قدم ًا ملتابعة
الكمالية
درا�ستهم اجلامعية ،والو�صول �إىل م�ستوى عالٍ من
ّ
وتقدير الذات.وتتفق نتيجة ال ّدرا�سة احلالية مع درا�سة البدارين
الوالدية
وغيث ( )2013التي �أ�شارت �إىل �سيادة �أ�سلوب املعاملة
ّ
الوالدية الأخرى لدى �أفراد
ميقراطي من بني �أ�ساليب املعاملة
ال ّد
ّ
ّ
عينة ال ّدرا�سة.وتختلف نتيجة ال ّدرا�سة احلالية مع درا�سة الق�ضاة
( ، )2006ودرا�سة وطفة ( ، )2001ودرا�سة �شني ()Chen,1997
�سلطي
التي �أ�شارت جميعها �إىل �شيوع منط املعاملة
ّ
الوالدية ال ّت ّ
لدى �أفراد عينة ال ّدرا�سة.
◄◄ثانيا -النتائج املتعلقة ب�س�ؤال ال ّدرا�سة الذي ن�ص
على" :ما م�ستوى الكمال ّية لدى طلبة جامعة الريموك؟ " ُح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للكمالية و�أبعادها
لدى طلبة جامعة الريموك ،مع مراعاة ترتيب الأبعاد تنازل ًيا
وف ًقا ملتو�سطاتها احل�سابية ،وذلك كما يف اجلدول (. )8

املعاجلات اإلحصائية:
متت املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام برنامج الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية (. )SPSS

نتائج ال ّدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال ال ّدرا�سة الذي ن�ص على:
"ما �أبرز �أ�ساليب املعاملة الوالد ّية لدى طلبة جامعة الريموك
وم�ستواها؟ "ُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
الوالدية لدى طلبة جامعة الريموك،
املعيارية لأ�ساليب املعاملة
ّ
الوالدية تنازلي ًا وفق ًا
مع مراعاة ترتيب �أ�ساليب املعاملة
ّ
مل�ستوياتها ،وذلك كما يف اجلدول (. )7

الجدول (: )8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكمالية وأبعادها لدى طلبة جامعة اليرموك
مرتبة تنازليًا.

الجدول (: )7

الرتبة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب المعاملة الوالديّة لدى طلبة جامعة
اليرموك مرتبة تنازلياً وفقاً لمتوسطاتها.

1

الرتبة

رقم
الأ�سلوب

�أ�سلوب
املعاملة
الوالد ّية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقييم

1

3

ميقراطي
ال ّد
ّ

3.45

0.76

متو�سط

2

2

�سلطي
ال ّت ّ

2.99

0.57

متو�سط

3

1

الفو�ضوي

2.94

0.56

متو�سط

الكمال ّية
رقم
البعد و�أبعادها
املعايري
1
العالية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

4.90

1.37

متو�سط

2

2

التنظيم

4.76

1.30

متو�سط

3

3

التناق�ضات

3.88

1.13

متو�سط

4.51

1.01

متو�سط

الكلي للمقيا�س

الكمالية لدى طلبة
يالحظ من اجلدول (ّ � ، )8أن م�ستوى
ّ
جامعة كان بدرجة متو�سطة ب�شكل عام ،مما يبني � ّأن اجتاهات
الكمالية عادية؛ فيمكن تف�سري ذلك من
طلبة اجلامعة نحو
ّ
جانبني :اجلانب الأول من خالل موقع اجلامعة الذي يحتل مركزاً
متو�سط ًا بني الريف واملدينة يف �إقليم ال�شمال ،وغالبية طلبة
جامعة الريموك هم ممن يقطنون يف تلك املناطق ،وبالتايل ف� ّإن
ذلك ي�ساعد على � ّأن تكون املعايري االجتماعية ب�شكلٍ عام من
قيم و�أعراف وعادات وتقاليد و�أفكار وتوجهات ،و�أي�ض ًا املعايري
االقت�صادية �أكرث ت�شابهاً ،و�أقل متايزاً بني �أبناء تلك املناطق،
كذلك �شيوع التقارب االجتماعي �أكرث من النزعة الفردية ،فتكون
املعايري االجتماعية للفرد �أقل تطرف ًا ودفع ًا �إىل التميز؛ لأنها �أكرث
ارتباط ًا بالقيم والعادات والتقاليد ال�سائدة يف جمتمعهم.ومن
جانب �آخر ،ميكن النظر �إىل هذا امل�ستوى املتو�سط من الكمالية من
حيث �إن الكمالية من املفاهيم احلديثة بالن�سبة لطلبة اجلامعات،
وبالتايل هنالك ت�صور خاطئ لدى الطلبة� ،سيما طلبة جامعة
الريموك ب�أن الكمالية حالة مر�ضية وجانب �سلبي دائماً ،ولها
ارتباط بالو�سوا�س القهري ،فينعك�س هذا الت�صور على �سعي طلبة

الوالدية
يت�ضح من اجلدول (ّ � )7أن م�ستوى �أ�ساليب املعاملة
ّ
لدى طلبة اجلامعة كان متو�سطاً ،و ُيالحظ �أي�ضا � ّأن �أكرث �أ�ساليب
الوالدية �شيوع ًا لدى طلبة جامعة الريموك ،هو �أ�سلوب
املعاملة
ّ
ميقراطي) مما يعني �أن الوالدين لدى طلبة
الوالدية (ال ّد
املعاملة
ّ
ّ
جامعة الريموك ،ي�ستمعون �إىل �آراء �أبنائهم ،ويتبعون �أ�سلوب
الإقناع يف تن�شئتهم ،ويناق�شونهم يف خمتلف الق�ضايا.وميكن
تف�سري هذه النتيجة ب� ّأن غالبية الآباء هم من فئة املتعلمني
الوالدية ،وهذه
الذين لديهم معايري وا�ضحة يف منط املعاملة
ّ
ميقراطي
املعايري متتاز باملرونة.كذلك يدل �شيوع الأ�سلوب ال ّد
ّ
على املرونة واالنفتاح يف تربية الآباء لأبنائهم لدى طلبة
�سلطي لي�س ن�سق ًا �سائداً
جامعة الريموك ،وعلى � ّأن الأ�سلوب ال ّت ّ
لديهم؛ وال�سبب يف ذلك التغري الذي ح�صل على املجتمع الأردين
ب�شكل عام ،حيث انتقل من املجتمع الأبوي القائم على �سيادة
الر�أي الواحد �إىل املجتمع الدميقراطي الذي ي�ؤمن باحلوار،
وقبول الر�أي والر�أي الآخر ك�أ�سلوب معاملة والدية ناجح له
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يالحظ من اجلدول (ّ � ، )10أن املتو�سط احل�سابي اخلا�ص
[الكمالية،
مبتغريات ال ّدرا�سة املتنب�أ بها (املحكات)  ،وهي:
ّ
و�أبعادها( :املعايري العالية ،التنظيم ،التناق�ضات)] قد كانت
�ضمن م�ستوى (متو�سط)  ،وكذلك املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة
مبتغريات ال ّدرا�سة املتنبئة (ال�شارحة) وهي( :الفو�ضوي،
منها.وبناء
ميقراطي) �ضمن م�ستوى (متو�سط) لك ٍّل
�سلطي ،ال ّد
ً
ّ
ال ّت ّ
على ما تقدم؛ ُح�سبت قيم معامالت االرتباط اخلطية البينية
للمتغريات ا ُ
ملتَنَ ِبئَة ،واملتغريات املتنب�أ بها ،وذلك كما يف
اجلدول (. )11

اجلامعة نحو الكمالية.وتتفق نتيجة ال ّدرا�سة احلالية مع نتيجة
درا�سة جا�سكو و�آخرين ( )Gasco et al, 2014التي �أ�شارت �إىل
الكمالية لدى طلبة التعليم اجلامعي يف
وجود م�ستوى متو�سط من
ّ
الفلبني.وتختلف نتيجة ال ّدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة الع ّزام
الكمالية لدى
( )2014التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع من
ّ
املعلمني واملعلمات يف لواء الو�سطية.
◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة ب�س�ؤال ال ّدرا�سة الذي ن�ص على:
املف�س التي ي�ساهم بها كل �أ�سلوب من �أ�ساليب
"ما ن�سبة التباين
رَّ
املعاملة الوالد ّية بالكمال ّية؟ " ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية اخلا�صة بك ٍّل من :املتغريات ا ُ
ملتَنَبَ�أ بها
[الكمالية ،و�أبعادها (املعايري العالية ،التنظيم،
(املحكات) وهي:
ّ
التناق�ضات)] لدى طلبة جامعة الريموك ،وكذلك املتغريات
ا ُ
الوالدية (الفو�ضوي،
ملتَنَبِئة (ال�شارحة)  ،وهي �أ�ساليب املعاملة
ّ
ميقراطي)  ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )10
�سلطي ،وال ّد
ّ
وال ّت ّ

الجدول (: )11
معامالت االرتباط البينية للمتغيرات ال ُم َت َن ِب َئة والمتغيرات المتنبأ بها.

الجدول (: )10

ت�صنيف املتغري

املتنب�أ به

املتنبئات

املتو�سط
احل�سابي

الكمالية
ّ

4.51

1.01

املعايري العالية

4.90

1.37

التنظيم

4.76

1.30

التناق�ضات

3.88

1.13

الفو�ضوي

2.94

0.56

�سلطي
ال ّت ّ

2.99

0.57

ميقراطي
ال ّد
ّ

3.45

0.76

املتغري

املعايري العالية

*0.18

*0.18

*0.48

التنظيم

*0.29

*0.28

*0.46

الكمالية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المتنبأ بها والمتغيرات ال ُم َت َن ِب َئة.

االنحراف
املعياري

�أ�ساليب املعاملة

الفو�ضوي

الت�سلطي

الدميقراطي

التناق�ضات
الكلي

*0.26

*0.31

*0.23

*0.29

*0.33

*0.43

دال عند مستوى الداللى ()α =0.05

يالحظ من اجلدول ( )11وجود ( )21عالقة موجبة
القيمة (طردية االجتاه) ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
 α=0.05من �أ�صل ( )21عالقة ارتباطية.وبهدف الك�شف عن
القدرة التنب�ؤية اخلا�صة مبجموعة املتغريات ا ُ
ملتَنَبِئة للمتغريات
املتنب�أ بها؛ اُ�ستخدم حتليل االنحدار اخلطي املتعدد باعتماد
�أ�سلوب �إدخال املتغريات ا ُ
ملتَنَبِئة �إىل املعادلة االنحدارية بطريقة
اخلطوة ( ، )Stepwiseوذلك كما يف اجلدول ()13
الجدول (: )13

نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية الخاصة بالمتغيرات المتنبئة ومعامالت االرتباط المتعددة لها ومقدار تفسيرها حسب أسلوب إدخال المتغيرات المتنبئة على المعادلة االنحدارية.

املتنب�أ به

الكمالية
ّ
املعايري العالية
التنظيم

التناق�ضات

الكمالية
ّ

ر2

ر2

ر
النموذج
املتعدد

املتعدد

املعدل

اخلط�أ
املعياري
يف
التقدير

التغري يف
ر 2املتعدد

�إح�صائيات التغري
الداللة
درجة
درجة
ف التغري
املح�سوبة حرية الب�سط حرية املقام الإح�صائية للتغري

�1أ

0.43

0.18

0.18

0.91

% 18.31

147.28

1

657

0.00

2ب

0.47

0.22

0.22

0.89

% 3.76

31.62

1

656

0.00

�1أ

0.48

0.23

0.23

1.20

% 22.83

194.39

1

657

0.00

�1أ

0.46

0.21

0.21

1.16

% 20.76

172.10

1

657

0.00

2ب

0.47

0.22

0.22

1.15

% 1.74

14.71

1

656

0.00

�1أ

0.31

0.10

0.10

1.07

% 9.85

71.81

1

657

0.00

2ب

0.34

0.12

0.11

1.06

% 1.83

13.62

1

656

0.00

3ج

0.35

0.12

0.12

1.06

% 0.77

5.74

1

655

0.02

�أ

ميقراطي
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّد
ّ

ب

�سلطي
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّد
ميقراطي؛ ال ّت ّ
ّ
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املتنب�أ به
املعايري العالية
التنظيم

التناق�ضات

ر
النموذج
املتعدد

ر2

املتعدد

ر2

املعدل

اخلط�أ
املعياري
يف
التقدير

�إح�صائيات التغري
التغري يف
ر 2املتعدد

الداللة
درجة
درجة
ف التغري
املح�سوبة حرية الب�سط حرية املقام الإح�صائية للتغري

�أ

ميقراطي
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّد
ّ

�أ

ميقراطي
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّد
ّ

ب

�سلطي
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّد
ميقراطي؛ ال ّت ّ
ّ

�أ

�سلطي
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّت ّ

ب

ميقراطي
�سلطي؛ ال ّد
ّ
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّت ّ

ج

ميقراطي؛ الفو�ضوي
�سلطي؛ ال ّد
ّ
املتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ ال ّت ّ

ميقراطي) ب�أثر ن�سبي،
(التنظيم) ] ،حيث �أ�سهم املتغري ال�شارح (ال ّد
ّ
ُمف�سرِّ ً ا ما مقداره  ،% 20.76يف حني �أ�سهم املتغري ال�شارح
�سلطي) ب�أثر ن�سبيُ ،مف�سرٍّ ً ا ما مقداره .% 1.74و�أخرياً؛
(ال ّت ّ
يت�ضح من اجلدول (ّ � )13أن النموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتغريات
�سلطي ،الفو�ضوي) وا ُ
ملتَنَبَ�أ
ال�شارحة املتنبئات( :ال ّد
ميقراطي ،ال ّت ّ
ّ
اال �إح�صائي ًا
به [املحك :بعد
الكمالية (التناق�ضات) ] قد كان د ً
ّ
عند م�ستوى الداللة  α=0.05ب�أثر م�شرتك للمتغريين ال�شارحني:
(ال ّد
�سلطي ،الفو�ضوي) ُمف�سرِّاً ما مقداره % 12.45
ميقراطي ،ال ّت ّ
ّ
ُف�سر الكلي للنموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتنب�أ به
مل
ا
التباين
من
َّ
الكمالية (التناق�ضات) ] ،حيث �أ�سهم املتغري ال�شارح
[املحك :بعد
ّ
ميقراطي) ب�أثر ن�سبيُ ،مف�سرِّ ً ا ما مقداره  ،% 9.85ثم �أ�سهم
(ال ّد
ّ
�سلطي) ب�أثر ن�سبيُ ،مف�سرٍّ ً ا ما مقداره 1.83
املتغري ال�شارح (ال ّت ّ
 ،%ثم �أ�سهم املتغري ال�شارح (الفو�ضوي) ب�أث ٍر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما
مقداره .% 0.77بالإ�ضافة �إىل ما تقدمُ ،ح�سب �أوزان االنحدار
الالمعيارية ،و�أوزان االنحدار املعيارية ،وقيم (ت) املح�سوبة
الوالدية
للمتغريات املتنبئة [ال�شارحة� :أ�ساليب املعاملة
ّ
�سلطي ،الفو�ضوي) ] لدى طلبة جامعة الريموك
[ال ّد
ميقراطي ،ال ّت ّ
ّ
الكمالية ،و�أبعادها (املعايري
باملتغريات املتنب�أ بها [املحكات:
ّ
العالية ،التنظيم ،التناق�ضات) ] لدى طلبة جامعة الريموك وفق ًا
لطريقة �إدخال املتغريات املتنبئة �إىل النموذج التنب�ؤي (اخلطوة)
 ،وذلك كما يف اجلدول (. )13

يت�ضح من اجلدول (ّ � ، )13أن النموذج التنب�ؤي اخلا�ص
�سلطي) وا ُ
ملتَنَبَ�أ
باملتغريين ال�شارحني املتنبئني( :ال ّد
ميقراطي ،ال ّت ّ
ّ
اال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
به( :املحك:
الكمالية) قد كان د ً
ّ
ميقراطي،
 α=0.05ب�أثر م�شرتك للمتغريين ال�شارحني( :ال ّد
ّ
ُف�سر
�سلطي) ُمف�سرِّاً ما مقداره  % 22.07من التباين امل َّ
ال ّت ّ
الكمالية)
الكلي للنموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتنب�أ به( :املحك:
ّ
ميقراطي) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرِّ ً ا ما
 ،حيث �أ�سهم املتغري ال�شارح (ال ّد
ّ
�سلطي)
مقداره  ،% 18.31يف حني �أ�سهم املتغري ال�شارح( :ال ّت ّ
ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره .% 3.76كما يت�ضح من اجلدول
(ّ � ، )13أن النموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتغري ال�شارح (املتنبئ:
ميقراطي) وا ُ
الكمالية (املعايري العالية)
ملتَنَبَ�أ به [املحك :بعد
ال ّد
ّ
ّ
اال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة  α=0.05ب�أثر م�شرتك
] قد كان د ً
ميقراطي) ُمف�سرِّاً ما مقداره 22.83
ون�سبي للمتغري ال�شارح (ال ّد
ّ
ُف�سر الكلي للنموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتنب�أ
 %من التباين امل َّ
الكمالية (املعايري العالية) ].وكذلك يت�ضح من
به [املحك :بعد
ّ
اجلدول (ّ � )13أن النموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتغريين ال�شارحني
�سلطي) وا ُ
ملتَنَبَ�أ به [املحك :بعد
املتنبئني( :ال ّد
ميقراطي ،ال ّت ّ
ّ
اال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
الكمالية (التنظيم) ] قد كان د ً
ّ
ميقراطي،
د
(ال
ال�شارحني
للمتغريين
م�شرتك
أثر
�
ب
α=0.05
ّ
ّ
ُف�سر الكلي
�سلطي) ُمف�سرِّاً ما مقداره  % 22.50من التباين امل َّ
ال ّت ّ
الكمالية
للنموذج التنب�ؤي اخلا�ص باملتنب�أ به [املحك :بعد
ّ

الجدول (: )13
األوزان الالمعيارية والمعيارية الخاصة بالمتغيرات المتنبئة بالمتغيرات المتنبأ بها (الكماليّة وأبعادها) .

النموذج

املتنب�أ
به

الأوزان الالمعيارية

عدد
اخلطوات

الأول

الكمالية
ّ

2

الثاين

املعايري
العالية

1

املتنبئات

الأوزان
املعيارية

B

اخلط أ�
املعياري

(ثابت االنحدار)

1.59

0.21

ميقراطي
ال ّد
ّ

0.48

0.05

0.36

�سلطي
ال ّت ّ

0.36

0.06

0.21

(ثابت االنحدار)

1.91

0.22

ميقراطي
ال ّد
ّ

0.87

0.06
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Β

0.48

قيمة ت
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

7.51

0.00

9.80

0.00

1.13

5.62

0.00

1.13

8.70

0.00

13.94

0.00

VIF

1.00
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النموذج

املتنب�أ
به

الأوزان الالمعيارية

عدد
اخلطوات

الثالث

التنظيم

2

الرابع

التناق�ضات

3

املتنبئات

الأوزان
املعيارية

قيمة ت
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

3.88

0.00

11.20

0.00

1.13

3.84

0.00

1.13

5.34

0.00

5.58

0.00

1.28

0.01

1.31

0.02

1.46

B

اخلط أ�
املعياري

(ثابت االنحدار)

1.06

0.27

ميقراطي
ال ّد
ّ

0.70

0.06

0.41

�سلطي
ال ّت ّ

0.32

0.08

0.14

(ثابت االنحدار)

1.44

0.27

�سلطي
ال ّت ّ

0.46

0.08

0.23

ميقراطي
ال ّد
ّ

0.16

0.06

0.11

2.53

الفو�ضوي

0.21

0.09

0.11

2.40

يت�ضح من اجلدول (ّ � ، )13أن النتائج اخلا�صة بالنماذج
التنب�ؤية الأربعة قد كانت على النحو الآتي:
 نتائج النموذج التنب�ؤي ال َّأول� :أ) كلما زاد �أ�سلوب
ميقراطي) لدى طلبة جامعة الريموك مبقدار
الوالدية (ال ّد
املعاملة
ّ
ّ
الكمالية لديهم
وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة ،ف� ّإن
ّ
تزداد مبقدار  0.36من الوحدة املعيارية ،بداللة .α=0.05ب)
�سلطي) لدى طلبة
 ،وكلما زاد �أ�سلوب املعاملة
ّ
الوالدية (ال ّت ّ
اجلامعة مبقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة ف� ّإن
الكمالية لديهم تزداد مبقدار  0.21من الوحدة املعيارية ،علم ًا
ّ
اال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
� ّأن املتغري املتنبئ كان د ً
.α=0.05
 نتائج النموذج التنب�ؤي الثاين :كلما زاد �أ�سلوب املعاملة
ميقراطي) لدى طلبة جامعة الريموك مبقدار وحدة
الوالدية (ال ّد
ّ
ّ
الكمالية (املعايري
بعد
إن
�
ف
واحدة،
معياري)
(انحراف
معيارية
ّ
ّ
العالية) لديهم تزداد مبقدار  0.48من الوحدة املعيارية ،علم ًا � ّأن
اال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة .α=0.05
املتغري املتنبئ كان د ً
 نتائج النموذج التنب�ؤي الثالث� :أ) كلما زاد �أ�سلوب
ميقراطي) لدى طلبة جامعة الريموك مبقدار
الوالدية (ال ّد
املعاملة
ّ
ّ
الكمالية
بعد
إن
�
ف
واحدة،
معياري)
(انحراف
معيارية
وحدة
ّ
ّ
(التنظيم) لديهم يزداد مبقدار  0.41من الوحدة املعيارية ،بداللة
�سلطي)
.α=0.05ب)  ،وكلما زاد �أ�سلوب املعاملة
ّ
الوالدية (ال ّت ّ
لدى طلبة جامعة الريموك مبقدار وحدة معيارية (انحراف
الكمالية (التنظيم) لديهم يزداد مبقدار
معياري) واحدة ،ف� ّإن بعد
ّ
اال
 0.14من الوحدة املعيارية ،علم ًا � ّأن املتغري املتنبئ كان د ً
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة .α=0.05
 نتائج النموذج التنب�ؤي الرابع� :أ) كلما زاد �أ�سلوب
�سلطي) لدى طلبة جامعة الريموك مبقدار
املعاملة
ّ
الوالدية (ال ّت ّ
الكمالية (التناق�ضات) لديهم
وحدة معيارية واحدة ،ف� ّإن بعد
ّ
يزداد مبقدار  0.23من الوحدة املعيارية ،بداللة .α=0.05ب)
ميقراطي) مبقدار
الوالدية (ال ّد
 ،وكلما زاد �أ�سلوب املعاملة
ّ
ّ
الكمالية
بعد
إن
�
ف
واحدة،
معياري)
وحدة معيارية (انحراف
ّ
ّ
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(التناق�ضات) يزداد مبقدار  0.11من الوحدة املعيارية ،بداللة
الوالدية (الفو�ضوي)
.α=0.05ج) وكلما زاد �أ�سلوب املعاملة
ّ
الكمالية (التناق�ضات)
مبقدار وحدة معيارية واحدة ،ف� ّإن بعد
ّ
يزداد مبقدار  0.11من الوحدة املعيارية ،بداللة .α=0.05
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن قيم عامل ت�ضخم التباين ( )VIFللنماذج
التنب�ؤية الأربعة كانت متدنية؛ مما ي�شري �إىل عدم وجود �إ�شكالية
الت�ساهمية املتعددة ( )Multicolinearityالتي ت�شري �إىل وجود
ارتباطات قوية بني ا ُ
ملتَنَبِئات.
ميقراطي)
الوالدية (ال ّد
�أ�شارت النتائج ب� ّأن منط املعاملة
ّ
ّ
الكمالية لدى طلبة جامعة الريموك؛ حيث
يتنب�أ بزيادة م�ستوى
ّ
ميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل مراجعة مفهومي �أ�سلوب
ميقراطي
والكمالية ،فالأ�سلوب ال ّد
ميقراطي،
الوالدية :ال ّد
املعاملة
ّ
ّ
ّ
ّ
ميتاز بتقدمي الآباء الن�صح ،والتوجيه ،والإر�شاد ،للأبناء من
خالل توفري جو من احلوار والنقا�ش الب ّناء القائم على قبول الر�أي
والر�أي الآخر ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات التي ت�ساعدهم على
ال�سعي نحو حتقيق �أهداف عالية امل�ستوى� ،ضمن درجة عالية من
ّ
التنظيم والإتقان؛ لذا يتوجب على الآباء من خالل هذا الأ�سلوب
� ّأن يعززوا لدى �أبنائهم مفهوم التنظيم الذي يعد بعداً �أ�سا�سي ًا
الكمالية ،كذلك يعمل هذا الأ�سلوب على حتفيز ،و�إثارة
من �أبعاد
ّ
دافعية الأبناء على وجود معايري عالية عند القيام ب�أي عمل من
الكمالية( ،بعد املعايري العالية)
الأعمال ،وهذا بعد �آخر من �أبعاد
ّ
�سلطي) الذي �أ�شارت
�.أما بالن�سبة لأ�سلوب املعاملة
ّ
الوالدية (ال ّت ّ
نتائج ال ّدرا�سة �إىل �أ ّنه كلما مار�س الوالدين هذا الأ�سلوب زاد ُبعد
الكمالية لدى �أبنائهم.فيمكن تف�سري هذه النتيجة من خالل � ّأن
ّ
الوالدين يف هذا الأ�سلوب مييلون �إىل و�ضع جمموعه من املعايري
العالية ويطلبون من �أبنائهم حتقيقها ،حتت �ضغط التهديد
والقوة ،واحرتام ال�سلطة ،و�إطاعة الأوامر ،وااللتزام بن�ص القانون
(حريف)  ،وتطبيق النظام ال�صارم داخل الأ�رسة .وحتى يتجنب
االبن العقاب ،ف�إ ّنه ال ب َّد � ّأن ي�سري وفق اخلطوات التي حددها
له الوالدان.فهذا النظام ال�صارم املتمثل باملعايري العالية،
الكمالية،
والتنظيم ،وااللتزام بن�ص القانون هما بعدان من �أبعاد
ّ
فالطالب املنظم ب�شكل عالٍ  ،و� ّإن كان ق�رساً ،ال بد له �أن يتجه
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الكمالية ،وكذلك الطالب الذي ُتفرَ�ض عليه
ب�شكلٍ �أو ب�آخر نحو
ّ
معايري عالية ،ف�إ ّنه -بال �شك� -سوف ي�سعى �إىل حتقيقها ،وهو
(الكمالية املحددة اجتماعياً) .وعلى
الكمالية
بهذه يتجه نحو
ّ
ّ
�سلطي)
ت
(ال
ة
الوالدي
املعاملة
أ�سلوب
�
إن
�
القول
ميكن
هذا الأ�سا�س
ّ
ّ
ّ
ّ
الكمالية ،فالعالقة طردية بينهما.
يعمل على �سعي الطالب نحو
ّ
وتتفق نتيجة ال ّدرا�سة احلالية مع درا�سة فارنوديان و
ا�سعدزيد و خافام (Farnoudian, Asadzade & Ghavam,
 )2013التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة �إيجابية بني �أ�سلوبي
كيفية
�سلطي)
الوالدية (ال ّد
املعاملة
والكمالية ال ّت ّ
ّ
ّ
ميقراطي ،وال ّت ّ
ّ
يف ُبعدي (التنظيم،واملعايري العالية) .وتختلف نتيجة ال ّدرا�سة
احلالية مع نتيجة درا�سة هايربد ووالنت (Hibbard & Walton,
 )2014التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة �سلبية بني �أ�سلوب املعاملة
والكمالية (بعد التناق�ضات) .وتختلف �أي�ض ًا
ميقراطي،
الوالدية ال ّد
ّ
ّ
ّ
مع درا�سة النجار وبوبري�شف والعب�سي(  (�Al- Naggar, Bobry
 )shev & Alabsi, 2013التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع
الكمالية لدى طلبة جامعة الإدارة والعلوم
الكمالية م�ستوى
من
ّ
ّ
يف ماليزيا.وكذلك مع درا�سة الزغاليل ( )2008التي �أ�شارت �إىل
الكمالية لدى طلبة جامعة م�ؤتة.
وجود م�ستوى دون املتو�سط من
ّ

التوصيات:
يو�صي الباحثان من خالل ما تو�صلت �إليه هذه ال ّدرا�سة
من نتائج ،مبا ي�أتي:
● ●�أوالً :تب�صري الآباء يف خمتلف املناطق ب�أجدى
الأ�ساليب الرتبوية ال�صحيحة يف معاملة الأبناء ح�سب
ظروفهم االجتماعية ،و�أماكن �سكناهم من خالل عقد الندوات
واملحا�رضات ،ليت�سنى لهم ممار�ستها مع �أبنائهم.
● ●ثانياً :الرتكيز على اجلانب الإيجابي للكمالية:
(التنظيم ،واملعايري العالية)  ،وهذا يقع على عاتق املهتمني
والعاملني يف مراكز الإر�شاد النف�سي يف اجلامعة ،وكذلك �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خالل دورهم املحوري يف �أثناء املحا�رضات.
الكمالية من املفاهيم احلديثة
● ●ثالثاً :باعتبار مفهوم
ّ
واجلديدة على طلبة اجلامعات؛ لذا البد من ت�ضمني هذا املفهوم
�ضمن خطط م�ساقات درا�سية ،وبخا�صة يف م�ساقات ق�سم علم
النف�س الإر�شادي الرتبوي.
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