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مستخلص البحث
استهدف البحث الحالي  ,تعرف االسلوب التسلطي لالباء كما يدركه االبناء من
طالب المرحلة المتوسطة  ,وتعرف سلوك المشاكسة لدى طالب المرحلة المتوسطة ,
اذ استهدف تعرف العالقة بين االسلوب التسلطي لالباء وسلوك المشاكسة لدى طالب
المرحلة المتوسطة ,وتحقيقا الهداف البحث قام الباحث بتبني مقياس (خالف)8101,
لقياس سلوك المشاكسة  ,وبناء مقياس االسلوب التسلطي الذي تألف من ( )01فقرة
مصاغة بأسلوب العبارات التقريرية وضع امام كل فقرة ثالثة بدائل متدرجة لالجابة
(دائما ,احيانا ,ابدا) يعطى لها عند التصحيح الدرجات ( )0 ,8 ,0على التوالي بالنسبة
للفقرات المصاغة مع قياس المفهوم ويعكس التصحيح للفقرات المصاغة بعكس قياس
المفهوم  ,وجرى التحقق من صدق المقياسين من خالل الصدق الظاهري وصدق
البناء وتحقق الباحث من ثبات المقياسين بطريقتي اعادة االختبار وتحليل التباين
باستعمال معادلة الفا كرونباخ ,طبق المقياسين على عينة البحث البالغة ( )011طالب
من طالب المرحلة المتوسطة جرى اختيارهم باالسلوب الطبقي العشوائي  ,جرى
تحليل البيانات بأستعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ,SPSSواظهرت
النتائج ان االسلوب التسلطي كان اسلوبا سائدا لدى االباء في معاملة ابنائهم من
طالب المرحلة المتوسطة ,وان سلوك المشاكسة كان شائعا وينتشر بين طالب
المرحلة المتوسطة ,واظهرت النتائج ان هناك عالقة موجبة ذات داللة احصائية بين
االسلوب التسلطي لالباء وبين سلوك المشاكسة لدى طالب المرحلة المتوسطة  ,وفي
ضوء نتائج البحث جرى تحديد مجموعة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
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The authoritaran style of the parents and its relationship
with Trouble's behaviour among the Intermediate stage
students
Dr.Aqeel Najm Abd
Ministry of Education
Abstract :
The aimof the search is to identify the authoritarian style of
parents as the children of intermediate school students who are
aware of, and to identify the quarrelsome behavior among
intermediate school students, it also identifies the relationship
between the authoritarian style of parents and the quarrelsome
behavior of intermediate school students). To achieve the aims
the researcher adopted a measurement (khalaf , 2010) to
measure the quarrelsome behavior and constructing a
measurement of the authoritarian style which consisted of (30
items) in the from of report phrases and putting in front of each
items graded variables for answering (always, sometimes, never)
given them marks (3, 2, 1) respectively when correcting for the
formed items whith measurement Of concept the concept which
reflects the correcting of the formed items opposite the
measurement concept.The resercher verified the stability of the
two measurements by means of retesting, analysis of variance
by using the Alpha cronbach Correlation. The two
measurements were applied on a researech sample of (400)
intermediate school students who were selected in randomly and
data were analyzed by using the Statistical tools SPSS, the
results showed that the autocratic style was approach prevalent
among parents in the treatment of their children of middle
school students, and behavior troubles was common and spread
among school students affected the Waist, and the results
showed that the authoritarian style was a predminant method for
parents in the treatment of their children from intermediate
school students . the quarrelsome behavior was common and
spread among intermediate school students the results showed
that there is a positive statically singficance relationship
between the authoritarian style of parents and the quarrelsome
behavior among intermediate school students, and according to
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results of the research, aset of conclusions recommendations and
suggestions were identified.
مشكلة البحث:
تعاني ادارات المدارس في الوقت الحاضر منن انتشنار واضنح فني السنلوك السنلبي
الذي يقوم بنه المراهقنون ذوي المشنكالت السنلوكية المتعنددة معنل العندوان والت رينب
والنشاط الزائد والذي قد يمتد اثره إلى اقنرانهم النذين لنيس لنديهم معنل تلنو السنلوكيات
( ,)Terranc & et al,2000:12ومنها سلوك المشاكسة الذي هو عبنارة عنن انمناط
متعننددة مننن االسننتجابات الصننادرة مننن الطننالب تتصننف بعنندم االن ننباط المدرسنني
ويتعامل معها التربويون والم تصنون فني مجنال تعنديل السنلوك علنى انهنا اسنتجابات
محدثة للفوضى وعليه يمكن القول :ان سلوك المشاكسة يت من المشكالت المتصنلة
ب بط السلوك الصفي والمدرسني (الصنميلي  ,)0: 8112واكندت بعن الدراسنات
كدراسنننة ( بهنننادر  ) 0221التننني اجرينننت علنننى المنننراهقين علنننى تننننو مشنننكالتهم
وكعرتها ووجهت إلى أهمية االسرا في الت لص من تلو المشكالت وايجاد الحلنول
المناسنبة لهنا ( بهنادر  , )05 : 0221ومنا اشنار الينه (  ) Scavella , 2004منن
زيادة السلوك السلبي في االونة االخيرة وذلو بسبب األساليب العقابية من المعلم الذي
يعد العقاب وسيلة ل بط الغرفة الصفية وانتظام الطلبة( )Scavella,2004:145كما
تؤدي األساليب الم تلفنة للمعاملنة الوالدينة اثنرا فعناالح فني حيناة األبنناء وهني المحنور
الننذي ترتكننز عليننه ش صننية الفننرد فنني قدرتننه علننى التوافننق فنني جميننع مجنناالت الحينناة
األخرى  ,وهنذا منا أكدتنه دراسنة دلمنان وكاتنل(,)Deilman & Cattle, 1982:67
فهناك اآلباء المتسلطون في التربية الذين ال يسمحون ألبننائهم فني التعبينر عنن هرائهنم
ووجهات نظرهم في الموضوعات الم تلفنة بأنمناط سنلوكهم كمنا ال يسنمحون ب نبط
أو تعننديل فنني أي اتجنناه (االشننول  ,)010 :0222اذ توضننح لنننا الدراسننات واالبحننا
ال اصننة ان البيننت يعنند مهننداح للمشننكالت السننلوكية وتشننير احنندى الدراسننات الننى ان
 %0من االباء اعترفوا باستعمال المسدس او السنكين لتهديند اطفنالهم وان معظنم منن
يسيئون معاملة اطفالهم ليسوا مجانين او ساديين ولكنهم يقتدون بأبناهم او لنم تنتح لهنم
تعلنننم وسنننائل اخنننرى لتربينننة االطفنننال وتنشنننئتهم وفننني الواقنننع ان االقتنننداء بنننالنموذ
 Modelingربمنننا كنننان اكبنننر عامنننل فننني انتقنننال كنننل اننننوا السنننلوك عبنننر االجينننال
(معوض  , )073-075 :8111اذ أكدت نتائج بع الدراسنات أن اآلبناء المتسنلطين
يميل أبناؤهم إلى ان يشبوا متسلطين معلهم (طلعت .)870: 0220
وتكمن مشكلة البحث الحالي في االجابة عن التساؤل االتي-:
هل هناك عالقة بين االسلوب التسلطي لالباء وسلوك المشاكسنة لندى طنالب المرحلنة
المتوسطة؟
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اهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث الحالي من خالل أهمية اثر األسنرة فني بنناء النظنام االجتمناعي
الذي يتلقى فيه الفرد ويتعلم مننه طرائنق التفكينر السنائد ويتشنرب فينه عنادات وتقاليند
المجتمع الذي يعني فينه ويؤكند سنيرز ( )Searsأن البيئنة األسنرية التني يعني فيهنا
الفرد هي خالصة عالقته بوالديه وأساليب تعاملهم معنه وهني التني تسنهم فني تشنكيل
معظم أنمناط سنلوكه وصنحته النفسنية ( ,)Sears, 1967:69فالبيئنة المحيطنة بالطفنل
بما في ذلو اسلوب معاملة األباء واألمهات تعد عامالح مهما ح في تشكيل ش صية الطفل
وتكوين اتجاهاته وميولنه ونظرتنه النى الحيناة ( ,)Hoffman,et.al,1988:408فهنذا
ما يؤكند ان العالقنة بنين الوالندين واألبنناء ذات تنأثير كبينر جنداح فني تحديند ش صنيات
االبننناء ونمننوهم األجتمنناعي هننذه العالقننة التنني تتننأثر بش صننية الوالنندين واتجاهاتهمننا
وسلوكهما وهذا يعني ان سلوك الوالدين نحو األبناء يكون علنى وفنق اتجاهتهمنا نحنو
تنشئتهم ,الذي يمعنل جانبنا ح منن تكنوين ش صنيتهما ,والجاننب االكعنر اهمينة منن نمذجنة
االبناء بسنلوك الوالندين هنو التناثير الواضنح للوالندين فني ش صنية االبنناء  ,وتنوافقهم
الذي يحدد الراشدين والوالدين فــي المسنتقبل ( Johanson & Medinnus ,1969
 ,):337-345فكل من السلوك المقبول او المنحرف يتشكل عن طريق التفناعالت منع
الوالندين خنالل عملينة التنشنئة األجتماعينة او التطبينع األجتمناعي ))Socialization
في الطفولة (دافيندوف  ,)522 : 0222إن أسناليب التنشنئة التني يسنت دمها الوالندان
منع أبننائهم ممعلننة باألسناليب التنني يتعناملون بهنا معهننم فني المواقننف الحياتينة بوصننفهم
معلمين ألبنائهم أوال ونماذ للتقليد يقتدى بها ثانينا والتني تسنهم فني تشنكيل ش صنيات
أبنائهم وتوجيه وتعديل سلوكياتهم فالتسلط أو التسنامح المفنرط فني التعامنل منع األبنناء
قد يؤدي إلى توافق اجتماعي متدني يتصنف بالسنلبية واالنفعنال لنديهم اذ إننه يقنود إلنى
أنمننناط سنننلوكية عدائينننة ( محمنننود  ) 807 : 0225ويشنننير علمننناء الننننفس  -بنننرغم
اختالف أطرهم النظرية  -إلى أن ال برات األسرية هي من أهم المنؤثرات التني تنؤثر
فننني النمنننو االجتمننناعي والنفسننني للفنننرد بوصنننفها مصننندر خبنننرات الرضنننا وأشنننبا
الحاجنننات ف نننال عنننن كونهنننا تمعنننل المظهنننر األول لالسنننتقرار واالتصنننال بالحيننناة
(سويف .)070 :0220
وتتباين أساليب وطرائق معاملة األباء البننائهم ,فمننهم منن يتعامنل منع ابنائنه بنرو
ديمقراطية وبأسلوب حنازم يتسنم بالمحبنة والتقبنل والحننان فني حنين يننتهج أب هخنر
أسننلوبا ح يتسننم بالقسننوة واألهمننال أو التسننامح المفننرط ,وتبع نا ح الخننتالف أسنناليب معاملننة
األباء ت تلف ش صيات األبناء ,فهناك فرق بين ش صنية فنرد نشنأ فني عائلنة يسنودها
العطننف والحنننان والتفنناهم وش صننية فننرد هخننر نشننأ فنني جننو ملننيء بالقسننوة والتهدينند
والنظننام الصننارم ,فقنند وجنند أن المننراهقين الننذين يعيشننون فنني ظننل رعايننة الوالنندين
ومحبتهمننا يتصننفون بنمننو تننوافقهم الش صنني واسننتعدادهم للتعامننل مننع اآلخننرين أمننا
المراهقننون المحرومننون مننن هننذا العطننف والحنننان فننأنهم يعننانون مننن ضننعف التوافننق
االجتمننناعي ويتصنننفون بنننالجمود ونقنننص التوجينننه )(Khan,1981: 123-125
ويطر ماسلو ) (Maslowرأينا ح فني أسنلوب التنشنئة والتعامنل منع األبنناء فينرى أن
التسامح والحرية الزائندة وانعندام النظنام والسنيطرة المسنرفة ل بناء تنؤدي باألبنناء
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إلى القلق وعدم الطمأنينة وإلنى أعاقنة نمنوهم الالحنق اذ أن السنيطرة المسنرفة هني
األخننرى تشننكل ضننرراح علننى األبننناء ,وأن المننزيج الصننحيح مننن التسننامح والتقينند فنني
التعامل مع األبناء أمر مطلوب في التنشئة الصحيحة (صالح .)20-21 :0222
وتشنننير هنننارلوك ) (Hurlockإلنننى أهمينننة العبنننات فننني أسنننلوب التربينننة والتنشنننئة
األسرية إذ يؤدي ذلو دوراح مؤثراح في ش صنية األبنناء فاألبنناء النذين يتمينز أسنلوب
ضبطهم بين التسلط والتسيب يتصفون بعدم الكفاءة وضعف العقة بالنفس أمنا األبنناء
الذين يتلقون معاملة ثابتة فأنهم يطورون مشاعر القدرة والعقة بالنفس ويظهرون تكيفنا ح
اجتماعيا ح حسنا ح (الريحاني .)818 :0225
وقد أكند فرويند ( )Freudأثنر السننوات ال منس األولنى فني تنمينة ش صنية الطفنل
ودعمنننت نظرينننة النننتعلم االجتمننناعي لبانننندورا ) )Banduraاالتجننناه المؤيننند للسنننلوك
الوالدي في رعاية األبناء وتطنوير الش صنية خنالل المالحظنة واألنمنوذ ( Meyer
 ,)& Dusek, 1986: 341فقنند أظهننرت دراسننة (مايكننل )0220,ان األطفننال
العنننندوانيين والم ننننطربين والمتننننأخرين دراسننننيا ح قنننند تعرضننننوا للقسننننوة والنبننننذ مننننن
الوالدين,أما ما يظهره الوالدان من حب لألوالد من خالل معاملتهمنا لهنم وتقبنل الطفنل
فهننو شننرط مننن شننروط تنشننئته تنشننئة اجتماعيننة سننليمة فاألطفننال المقبولننون غالب نا ح مننا
يكونون أكعر تعاونا واكعر استقراراح وطمأنينة من الناحية االنفعالينة (عويندات 0223
 ,)25:كمنننا كشنننفت دراسنننة (الريحننناني )0225 ,إلنننى إن مجموعنننة المنننراهقين النننذين
ينتمون إلى نمط التنشئة األسرية المتسامحة الديمقراطية كانوا اكعر شعورا باألمن منن
أولئو الذين ينتمون إلى نمط التنشئة األسرية المتسلطة (,الريحناني  )23 :0225كمنا
كشفت دراسة (الرفاعي )0220 ,إلى إن سوء المعاملة األسنرية ( اإلهمنال والعقناب )
تؤدي إلى ظهور بع المشكالت النفسية كاالنسنحاب واالكتئناب والوسنواس القهنري
وفرط النشاط والعدوانية ( الرفاعي .) 070-070 : 0220
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي تعرف:
 -0االسلوب التسلطي لالباء كما يدركه االبناء من طلبة المرحلة المتوسطة.
 -8سلوك المشاكسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
 -0العالقنننة بنننين االسنننلوب التسنننلطي لالبننناء وسنننلوك المشاكسنننة لننندى طلبنننة المرحلنننة
المتوسطة.
حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بطالب المرحلة المتوسطة من النذكور الدراسنة الصنباحية فني
محافظة ديالى ق اء بلدروز للعام الدراسي . 8107/8103
تحديد المصطلحات:
اوال :االسلوب التسلطي:
عرفه (كفافي  )0222بأنه :أدراك األبنناء أن أبنويهم يقيندان حنركتهم وال يعطينانهم
الحرية الكافية للتعبير عن نشاطهم كما يريندون .وال يسنمحان لهنم بحرينة التعبينر عنن
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أنفسننهم وعننن مشننناعرهم حينمننا يعمننندان إلننى رسنننم خطننوط محنننددة لننيس لألبنننناء أن
يت طوها وأن يتصرفوا كما يريد الوالدان (كفافي .)02 :0222
عرفه باندورا ( :)Bandura,1973نمط منن انمناط المعاملنة الوالدينة وهنو اسنلوب
متعلم ومكتسب عن طريق مالحظة االخرين في البيئة المحيطة للفرد وتقليندهم بعملينة
تسنننمى النمذجنننة ( )Modelingويتمعنننل بالقسنننوة والتهديننند وفنننرض الطاعنننة بنننالقوة
(.)Bandura, 1973:54
التعريف النظري :تبننى الباحنث تعرينف بانندورا ( )Bandura, 1973تعريفنا ح نظرينا ح
لمتغير االسلوب التسلطي.
التعريف االجرائي :الدرجنة الكلينة التني يحصنل عليهنا الطالنب منن خنالل اجابتنه عنن
فقرات مقياس االسلوب التسلطي المعد لهذا البحث.
ثانيا :سلوك المشاكسة:
عرفه (خالف )8101,بأنه مجموعة منن السنلوكيات غينر المرغوبنة التني يقنوم بهنا
بعننن الطلبنننة والمتمعلنننة بالعننندوان والت رينننب وكعنننرة الحركنننة والتحننند دون
اسننننتئذان واثننننارة الفوضننننى واالزعننننا وم الفننننة االنظمننننة والتعليمننننات المدرسننننية
(خالف.)00 :8101,
عرفه (الصميلي )8112,بأنه انماط متعنددة منن االسنتجابات الصنادرة منن الطنالب
تتصف بعدم االن باط المدرسني ويتعامنل معهنا التربوينون والم تصنون فني مجنال
تعديل السنلوك علنى انهنا اسنتجابات محدثنة للفوضنى وعلينه يمكنن القنول :ان سنلوك
المشاكسة يت من المشكالت المتصلة ب بط السلوك الصفي والمدرسي ( الصميلي
.) 0: 8112
التعريف النظري :تبنى الباحث تعرينف (خنالف )8101,تعريفنا نظرينا لمتغينر سنلوك
المشاكسة.
التعريف االجرائي :الدرجنة الكلينة التني يحصنل عليهنا الطالنب منن خنالل اجابتنه عنن
فقرات مقياس سلوك المشاكسة المعتمد في هذا البحث.
اطار نظري ودراسات سابقة:
اوالً :االسلوب التسلطي:
تحتننل أسنناليب المعاملننة الوالديننة مكانننة مهمننة فنني تكننوين ش صننية األبننناء وأسنناليب
تكيفهم اذ يبقى الكعير من أثار تلو المعاملة فيهم لتظهنر مجندداح فني معناملتهم ألوالدهنم
في المستقبل (الرفاعي  , )021 :0220ويعد االسلوب التسنلطي نمنط منن الش صنية
تمتلو الشعور بالكبرياء نحو من هم أدنى واالستعالء وتأكيد السيطرة (غينث :0272
 ,)00ويسعى الش ص المتسلط إلى جعل اآلخنرين يتصنرفون وفقنا ح لمعناييره هنو دون
أن ينندخل فنني حسننبانه خبننراتهم أو رغبنناتهم ويتسننم سننلوكه بننالعنف وإصنندار األوامننر
والتهدينند والتننوبيي (ويننالرد  ,)020 :0238هننذا األسننلوب يننؤدي غالب نا ح إلننى تشننكيل
ش صية خائفة من السلطة خجولة وغينر واثقنة منن نفسنها ومنن اآلخنرين (عويندات
.)25 :0227
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ويننؤثر هننذا االسننلوب فنني الجانننب العقلنني فقنند أكنندت معظننم الدراسننات أن اآلبنناء
المستلطين يتسم أبناؤهم بكونهم يعانون من اإلنطواء ويصبحون أقل دافعية في النتعلم
وقنند يسننت دمون الم نندرات ( ,)Berk,1997:546إن األسننلوب التسننلطي هننو فننرض
قدر كبينر منن السنيطرة والصنرامة والقسنوة ونقنص عاطفنة الحنب والندفء (رشندي
 )07 :0220فاآلبنناء المتسننلطون يعنناملون الطفننل بالتهدينند والتشنندد معننه (كننونجر
 )000 :0270فنني( )Dweretzkey,1981:390ويظهننرون لننه العقنناب عننند الفشننل
وال يعطون الطفل الحب والتقدير عنند النجنا إن القسنوة فني معاملنة الطفنل وافتقناره
إلننى المحبننة مننن أسننرته تننؤدي إلننى شننعوره بالكراهيننة والسننلوك الم نناد فنني المجتمننع
(ايكهورن )020 :0250
فمعظننم الدراسننات تشننير إلننى أن ش صننية األبننوين وأسننلوب تربيتهمننا لهمننا عالقننة
كبيرة ب صنائص ش صنية األبنناء وللوالندين عنادة أسناليب خاصنة منن السنلوك تجناه
أوالدهما في مواقف الحياة سواء داخل المننزل أو خارجنه (الرفناعي ,)025 :0227
فقد أظهرت عدة ابحا أن األبناء الجانحين إلى القسوة غالبا ح منا تكنون عنائالتهم تمينل
إلى القسوة والصرامة وأن األباء الذين يسيئون إلى أبنائهم قند اسنيئت معناملتهم أي نا ح
(لنننندا  ,)505 :0222وأكننندت نتنننائج بعننن الدراسنننات أن اآلبننناء المتسنننلطين يمينننل
أبننناؤهم إلننى ان يشننبوا متسننلطين مننعلهم (طلعننت  ,)870 :0220وقنند أشننارت دراسننة
ماكورد وبانندورا ووالتنر( (Moocord, Bandura&Walters,1959إلنى أن عندم
االتساق في معاملة األبناء من قبل األباء يجعنل سنلوكهم يتسنم بسنوء التوافنق والت ناد
مع المجتمع (.) Burgress 0270: 880
كما أظهرت نتائج دراسة بامريند ( )Baumrind,1973إلنى أن اآلبناء ذوي الننمط
التسنننلطي يسنننت دمون معنننايير جامننندة ويتحكمنننون بأبننننائهم وال يشنننجعون اسنننتقالليتهم
ويتصننف األبننناء بعنندم السننعادة وضننعف المبننادرة واالنسننحاب االجتمنناعي (ال طيننب
,)01 :0223اذ يتسم األطفال بمظاهر االضطراب والعدوان تجاه أقرانهم (ريتشارد
 ,)800 0273و أظهننرت لنننا دراسننة (عبنند اللطيننف )0223,أن األسننلوب التسننلطي
الذي تتعامل به األمهات مع أبنائهن الذكور يؤثر سلبا ح في توافقهم النفسي واالجتمناعي
(عبد اللطيف .)72 0223
ثانياً :سلوك المشاكسة:
مجموعننة مننن السننلوكيات غيننر المرغوبننة التنني يقننوم بهننا بع ن الطلبننة والمتمعلننة
بالعننندوان والت رينننب وكعنننرة الحركنننة والتحننند دون اسنننتئذان واثنننارة الفوضنننى
واالزعا وم الفة األنظمة والتعليمات المدرسية (خالف ,)80 :8101,وقد جاء فني
الدليل التش يصي بأنه مجموعة من االضطرابات التني تشنكل نمطنا ح منن الفوضنى فني
المواقننف االجتماعيننة ويتميننز بننالتمرد وهننو يصننطدم بشننكل جننوهري مننع المحننيط
االجتماعي ويعتدي على أنشطة وحقوق االخرين ويوصف بأننه منزعج لالخنرين فهنو
اقتحننام او تطفننل ( )DSM4,1994فنني (الصننميلي  ,)73 :8112ويعرفننه (الصننميلي
 )8112بأنننه السننلوك المعرقننل الننذي يقننوم بننه الطالننب ضنند االخننرين ( الننزمالء
المعلمين الممتلكات المدرسية التعليمات واالنظمة المدرسية ) في شكل يعمل علنى
اثننارة الفوضننى ويهنندف الننى الحنناق ال ننرر بنناالخرين بصننورة تنتهننو فيهننا حقننوقهم
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الش صية ويصاحبه اصرار منن القنائم بنه وتنذمر وقلنق منن الواقنع علينه (الصنميلي
 ,)77 :8112وكنننذلو يتمعنننل هنننذا السنننلوك باالسنننتجابات واالنمننناط السنننلوكية غينننر
المنتظمة التي يقوم بها الطالب داخنل الندرس نتيجنة جهنل الطالنب بالقواعند والمعنايير
السننلوكية المناسننبة داخننل الصننف (كننال رو مننن المقعنند التحنند دون اسننتئذان
واالزعننا اللفظنني اللعننب بالممتلكننات المدرسننية هننز الجسننم هننز الكرسنني اثننناء
الجلننوس الح ننور متننأخراح عننن موعنند النندرس والكتابننة والرسننم علننى الجنندران
االستحواذ على ممتلكلت االخرين ضعف االنصنيا النى تعليمنات المندرس واالدارة
ال ننحو والصننيا بطريقننة غيننر مناسننبة ) وكننذلو سننلوكيات (القننذارة فنني ممارسننة
عننادات الطعننام اهمننال االشننياء ال اصننة بهننم معننل الكتننب والنندفاتر وسننرعة االتسنناخ
وتهنندل المالبننس ضننعف العنايننة بنظافننة غرفننة نننومهم وضننعف ترتيننب اسننرتهم )
(الزغلننول  ,)022 :8113وقنند بينننت نتننائج الدراسننات ان هننناك عالقننة بننين اسنناليب
معاملة االباء وبين انماط سلوك المشاكسة  ,فقد اظهرت نتائج دراسة (نصنر)0225 ,
وجننننود عالقننننة موجبننننة بننننين اسننننلوب التسننننلط لالبنننناء وبننننين العنننندوان لنننندى االبننننناء
(نصنننر ,)5: 0225,واظهنننرت نتنننائج دراسنننة رادك (  ) Radke 0230ان االبنننناء
الذين ينتمون الى اسر اوتوقراطية كانو اكعر ميالح الى القسوة والعدوانية والمشناجرات
فنننننني التعامننننننل مننننننع اقننننننرانهم ( ,) Radke 0230: 073وبينننننننت نتننننننائج دراسننننننة
(عوينندات )0223,ان المشننكالت السننلوكية لالبننناء تننرتبط بأسننلوب المعاملننة التسننلطي
من قبل االباء (عويدات  ,)20-20 : 0223وتوصنلت دراسنة (المنولى )8110,النى
أن هننناك عالقننة دالننة بننين اتجاهننات األبننوين والتوافننق السننلوكي البنننائهم ( المننولى
.) 000 – 013 : 8110
اتجاه التعلم االجتماعي في تفسير االسلوب التسلطي وسلوك المشاكسة:
تقننوم نظريننة الننتعلم االجتمنناعي لننـ(باندورا)  Banduraعلننى بع ن االفتراضننات
والمفاهيم األساسية فهو يرى أن السلوك ليس حصيلة أو نتا قوة داخلينة بمفردهنا وال
قوى بيئية وحدها بل هو نتيجة تداخالت معقدة بين عملينات داخلينة ومعينرات خارجينة
بيئية إذ يـــؤكد ان هذه العمليـــات تقـنـوم علنى ال بــنـرات السنابقة للفنرد بشنكل كبينر
( ,)Bandur 0270: 8أن ما يميز هذه النظرية عن النظريات األخرى تأكيندها علنى
عمليتين هما  :النتعلم منن خنالل المالحظنة وانتظنام النذات  ,ويقصند بنالتعلم منن خنالل
المالحظة لدى باندورا تلو العملية التي يتعلم الفرد من خاللها بمجرد مالحظته سنلوك
اآلخننننرين الننننذين يطلننننق علننننيهم النمنننناذ ( )Modelsأمننننا انتظننننام الننننذات (–Self
 )Regulationفهو مفهوم يستعمله باندورا ليعني تلو العملية التي يقوم الشن ص منن
خاللهننا بتنظننيم سننلوكه ال ننا ( ,)pervin,1980:556وتهننتم هننذه النظريننة بدراسننة
تفاعل اإلنسان مع اآلخرين وبنالنظرة االجتماعينة التني يحملهنا الفنرد منن خنالل ذلنو
التفاعنننل( داود والعبيننندي  ) 73 : 0221فسنننلوك اإلنسنننان وش صنننيته كمنننا ينننرى
باننندورا ال تفهننم أال مننن خننالل السننياق االجتمنناعي والتفاعننل االجتمنناعي (الكبيسنني
 ,)7 : 0221إذ يننرى أن الطفننل يبنندا بننتعلم النمنناذ االجتماعيننة فنني السنننوات األولننى
للنمو عن طرينق المحاكناة العرضنية ومنع نمنو الوظنائف الذهنينة واالنفعالينة يصنبح
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قننننادرا علننننى محاكنننناة السننننلوكيات األكعننننر تعقينننندا فنننني المجتمننننع بصننننورة فعالننننة
(. )Siegelman 0233:552
الفكنننرة األساسنننية لهنننذه النظرينننة تقنننوم علنننى أسننناس أن األطفنننال يسنننتطيعون تعلنننم
اتجاهات والديهم من خالل مالحظنة سنلوكهم فنان الوالندين يعن ندان منن الناحينة التقنينة
نماذ وان اكتساب االتجاهات من خنالل هنذه المالحظنة يسنمى االقتنداء بنالنموذ أو
ألنمذجنننة ( ( )Modelingهوالنننند وسنننيجاوا  ,) 003 : 0223أن للنمننناذ جنننانبين
أساسننيين األول سننلبي يتمعننل بنمنناذ االتجاهننات الوالديننة غيننر السننوية إذ أشننارت
دراسنننة مننناكورد و بانننندورا و والتنننر )(Moocord, Bandura&Walters,1959
إلننى أن عنندم االتسنناق فنني معاملننة األبننناء مننن قبننل األبنناء يجعننل سننلوكهم يتسننم بسننوء
التوافننق والت نناد مننع المجتمننع( )Burgress 0270 :880والعنناني اإليجننابي يتمعننل
بنماذ االتجاهات الوالدية السنوية فقند أشنارت دراسنة منايرز ( )Myers,1986النى
ان ذوي االتجاهات السوية البد أن تربطهم عالقة قائمة على الحب والحننان والتفناهم
مع الوالدين (. ) Myers 800 : 0223
أن أساليب المعاملة كما يذهب بانندورا و والتنر ()Bandura & Walters,1963
تشننكل عننند الطفننل أنماطنا ح مننن العننادات تحنندد اسننتجابته فيمننا بعنند للمواقننف االجتماعيننة
الم تلفنننة ( ) Bandura & Walters 0230 :80فاألطفنننال النننذين يتعرضنننون
ألسننلوب التسننلط والعقنناب البنندني مننن قبننل إبننائهم يجعلهننم يقلنندون هننذا األسننلوب فنني
سلوكهم ويت ذون منه وسنيلة للعندوان فني المواقنف التني يتعرضنون لهنا فني حيناتهم
(.)Samual 0220: 003
ولقد اكد سيرز واخرون (  )Sears & et.al,1957على وفنق هنذه النظرينة أهمينة
العالقة القائمة بنين األبناء واألبنناء واثنر تلنو العالقنة فني تكنوين ش صنية الطفنل فني
المستقبل ( . ) Sears et.al 1957 : 59
واكد كل من باندورا ووالترز على أهمية العالقة بين األب والطفنل ويعندانها نقطنة
مركزية في بناء ش صية الطفل ومن ثم فإن تنأثير هنذه العالقنة ال يتوقنف علنى المندة
الزمنية التي يق يها األب مع الطفل فحسب ,بل على نو هذه العالقة ومندى تشنبعها
بمشاعر التقبل والندفء والنود والحننان فمعنل هنذه العالقنة تشنكل منعطفنا ح أساسنيا فني
بناء ش صية الطفل من جمينع الننواحي الجسنمية والعقلينة واالجتماعينة  ,فناألب وكمنا
تشير اغلب الدراسات التربوينة يشنكل أنموذجنا ح اجتماعينا ح وعاطفينا ح يعمنل األبنناء علنى
محاكاتننه وتقليننده فنناألب بمننا يملننو م نن قننوة وسننلطة وخبننرة ودرايننة وجاذبيننة يمعننل
األنمننوذ والمعننل األعلننى الننذي يحتننذي بننه األطفننال وذلننو عبننر سننلوكه وتصننرفاته
(.)Bandura & Walters , 1963: 95
ومنننن الممكنننن أن نسنننتنتج ق
أن األفنننراد قننند يصنننبحوا أكعنننر عننننف أو عدوانينننة نتيجنننة
لمالحظنننة األنمننننوذ المعنننل لهننننذا السننننلوك (باتريشنننا )73 :8115 ,ويننننرى باننننندورا
( )Bannduraأن الفرد يتعلم مالحظة سلوك اآلخنرين ومنا يترتنب علنى هنذا السنلوك
وهذا الرأي لهُ جذور تاري ية تمتد آلالف السنين إذ نجند (أرسنطو) يؤكند أن اإلنسنان
يتعلم من خالل تقليده اآلخرين كما في قوله " إن اإلنسان أكعر الكائننات الحينة محاكناة
ومن خالل المحاكاة يتعلم أول دروسه " (حسن .) 30: 8110,
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أن ش صيات األبناء ت تلف تبعا ح الختالف أسناليب معاملنة اآلبناء فهنناك فنرق بنين
ش صية فرد نشأ في عائلة يسودها العطف والحننان وهخنر نشنأ فني جنو يتسنم بالقسنوة
والتهديد ,فقد وجد أن المراهقين النذين يعيشنون فني ظنل رعاينة أبوينة تسنودها المحبنة
يتصننفون بنمننو تننوافقهم الش صنني واسننتعدادهم للتعامننل مننع اآلخننرين فنني حننين أن
المراهقين الذين يعيشون في ظل رعاية يسودها التسلط والتهديد فأن ش صنياتهم تتسنم
بالتردد والقلق (.)Hadfield, 1960: 88
تفتننرض هننذه النظريننة ان العنننف مكتسننب بننالتعلم يننتم اكتسننابه مننن خننالل مالحظننة
االخرين وهم يظهنرون نمناذ سنلوكية عنيفنة (رشنيد  )03 :0222واالقتنداء بهنا او
ما يسمى بـ(النمذجة) والتني وضنعها بانندورا ( (Shaffer, et al, 1980:36وبهنذا
تحكمننه نفننس المبننادىء التنني تحكننم أي لننون اخننر مننن الننوان السننلوك المكتسننب بننالتعلم
كالتدعيم  Reinforcementواالنطفاء  Extinctionواالثر  Effectالى غير ذلنو
مننن المبننادىء ممننا يننراه انصننار نظريننات الننتعلم (معننوض  ,)075 :8111وتننتم هننذه
العملينننة منننن خنننالل ثنننال ميكانزمنننات هننني( :النمذجة/التقليننند) (التعلنننيم المباشنننر)
(التعزيز/العقوبة)  ,وتمعل البيئة االجتماعية والعقافينة التني يعني فيهنا الطفنل مصندرا
مهما لنمذجة العنف ( )Bandura,1973:54وتعتقد هذه النظرينة ان االسنرة تشنكل
البيئة االولى المالئمة لتعلم العننف النهنا تندرب افرادهنا علنى النتعلم بالتقليند والنمذجنة
والتعزيننز والعقوبننة ( , (Bandura,1977:121وان اسننلوب المعاقبننة (حتننى لننو كننان
ضد عدوانية الطفل نفسها) يعمل على تقديم انموذجا حيا لممارسنة العننف يقنوم الطفنل
بمحاكاتنه ( )Bandura, 1973:54فمنا نتعلمنه عنن العننف ونحنن اطفنال وفيمنا بعند
ونحننن بننالغين يتحقننق ويكتمننل بالمالحظننة فنننحن نننرى االخننرين سننواء العنندوانيين او
المسالمين يصبحون نماذ  Modelsلسلوكنا فاالباء والمعلمون واالصدقاء وابطال
الشاشننة الصننغيرة والسننينما كننل هننؤالء يتيحننوا لنننا الننتعلم نحننن نشنناهد ونننتعلم ونقلنند
(معننوض  ,)075 :8111أي ان الفننرد الننذي يقننع عليننه العنننف مننن قبننل احنند اع نناء
االسرة فانه سنوف يمنارس معنل هنذا السنلوك الحقنا علنى االفنراد االضنعف مننه معنل
اقرانه في المدرسة بمعنى ان الفرد الذي يتعنرض للعننف او يشناهد العننف علنى احند
االفننراد المهمننين (كنناالب او االم) فانننه سننيكون عنيفننا فنني المسننتقبل (القيسنني :0222
.)00
دراسات سابقة:
دراسة (جبريل والموافي)0921 ,
هدفت الدراسة إلى تعرف العالقات بين العدوانية والتسلطية لألمهات وبنين كنل منن
عدوان ابننائهن ولتحقينق هنذا الهندف تنم اسنت دام مقيناس السنلوك العندواني ومقيناس
التسلطية وطبقت على عينة اشتملت على ( )000أمنا ح و( )75ولنداح و( )72بنتنا ح وبعند
معالجة البيانات إحصائيا ح توصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة احصائيا ح بين تسنلطية
األم وبننين عنندوانيتها ,كمننا توصننلت إلننى وجننود عالقننات دالننة احصننائيا ح بننين عدوانيننة
األمهات وعدوانية ابنائهن الذكور في حين كاننت العالقنة غينر دالنة فني عيننة األبنناء
مننن األنننا  ,وتوصننلت أي نا ح إلننى وجننود عالقننة دالننة احصننائيا ح بننين تسننلطية األمهننات
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وعدوانية ابنائهن الذكور في حين كانت غير دالة في عينة األبناء من األنا (جبريل
والموافي .)020-020 :0225
دراسة (عويدات)0991 ,
هدفت الدراسة الى تعرف اثر التنشئة في االنحرافات السلوكية عند طلبنة الصنفوف
العننامن والتاسننع والعاشننر فنني االردن ,وقنند تألفننت عينننة الدراسننة مننن ( )0217طننالب
مننوزعين علننى كافننة مننديريات التربيننة فنني االردن ,وقنند صننمم اربننع اسننتبانات لقينناس
انوا االنحرافات السلوكية وهي استبانة المشكالت السنلوكبة الم الفنات السنلوكية
الغينناب والتنناخر االجننراءات التأديبيننة ,وقنند اسننت دم تحليننل التبنناين متعنندد التغيننرات
وتحليننل التبنناين االحننادي وتحليننل المقارنننات البعديننة شننيفيه للمعالجننة االحصننائية وقنند
اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية تعنزى النى ننو التنشنئة االسنرية
للعوامل التابعة ,اذ وجد ان نمط التنشئة (ديمقراطي  /تسلطي) له داللة احصائية علنى
المشكالت السلوكية بين نمطي التنشئة ديمقراطي-ديمقراطي تسلطي – ديمقراطني
اذ تقل المشكالت عند ابناء الوالدين الديمقراطيين وترتفنع بشنكل جنوهري حنين يكنون
االب متسلطا ح واالم ديمقراطينة ,وقند اشنار تحلينل التبناين النى وجنود فنروق ذات داللنة
احصائية بالنسبة لألجراءات التأديبية بين الننمط ديمقراطني-ديمقراطني وبقينة االنمناط
االخرى ,كمنا اشنارت النتنائج النى ان الوالندين حنين يكوننان متقبلنين معنا ح ألبننائهم فنأن
المشكالت السلوكية تقل عند ابنائهما في المدرسة (عويدات .)20-20 : 0223
دراسة (العبيدي)3111,
هدفت الدراسة الكشنف علنى العالقنة االرتباطينة بنين أسناليب التنشنئة االجتماعينة و
الظننواهر السننلوكية غيننر السننليمة وقنند أجريننت الدراسننة علننى عينننة بلغننت ( ) 071
تلميذاح من مدارس بغداد ولتحقينق أهنداف الدراسنة قامنت الباحعنة ببنناء أداتني البحنث
وهمننا مقينناس أسنناليب التنشننئة االجتماعيننة ومقينناس الظواهـــــــــننـر السننلوكية غيننر
السننليمة وبعنند اسننت دام الوسننائل االحصننائية ومنهننا االختبننار التننائي ومعامننل ارتبنناط
بيرسننون أظهننرت النتننائج أن اطفننال اآلبنناء المتسننامحين أكعننر تكيفننا مننن أبننناء اآلب ناء
المتسلطين والمهملين ألبنائهم (العبيدي .)015 : 8111
اجراءات البحث:
مجتمع البحث:
يتحنندد مجتمنننع البحنننث الحنننالي بطنننالب المرحلنننة المتوسنننطة منننن النننذكور للدراسنننة
الصننباحية فنني محافظننة ديننالى ق نناء بلنندروز للعننام الدراسنني  8107/8103والبننال
عددهم ( )0202طالب موزعين على ( )0مدارس.
عينة البحث:
اشننتملت عينننة البحننث ( )011طالننب مننن طننالب المرحلننة المتوسننطة تننم اختيننارهم
باالسننلوب الطبقنني العشننوائي بأعننداد متسنناوية تقريب نا ح مننع اعنندادهم فنني مجتمننع البحننث
بحسب المدارس والصفوف و(الجدول )0:يوضح ذلو.
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الجدول ()0
عينة البحث موزعة بحسب المدارس والصفوف
الصف
المدرسة
متوسطة الفتوة
متوسطة
المصطفى
متوسطة ابو
االحرار
متوسطة دار
الندوة
المجمو

الصف االول

الصف العاني

الصف العالث

المجمو

00
00

00
00

00
00

011
011

00

00

00

011

00

00

00

011

000

000

000

011

ادوات البحث:
مقياس االسلوب التسلطي لالباء:
اجراءات بناء المقياس:
المنطلقات النظرية:
مننن خننالل مننا تقنندم مننن إطننار نظننري  ,يمكننن للباحننث أن يحنندد بع ن االعتبننارات
األساسية والمنطلقات النظرية لبناء مقياس البحث الحالي وهي :
 -0االعتمنناد علننى نظريننة الننتعلم االجتمنناعي لننـ(باندورا) فنني تحدينند مفهننوم االسننلوب
التسلطي لالباء.
 -8االعتماد على نظرية القياس التقليدية السيكومترية في بناء المقياس.
 -0االعتماد على أسلوب التقرير النذاتي  Self-Reportفني بنناء المقيناس وهنو منن
األسننناليب الشنننائعة فننني بنننناء المقننناييس النفسنننية واالعتمننناد علنننى أسنننلوب العبنننارات
التقريرية في صياغة فقرات المقياس .
تحديد مفهوم االسلوب التسلطي:
لكي يكون المقياس ممعالح لنطاق المفهوم المراد قياسه ينبغي تحديند ذلنو المفهنوم ,إذ
أكد جيزلي ( )Ghiselli,1964ضرورة تعرينف ال اصنية وتحديندها لتقندير مندى منا
يمتلكه الفرد منها كميا ح عند بناء مقياس لقياسها ( , )Ghiselli,1964:335وقند اعتمند
الباحث نظرينة النتعلم االجتمناعي لنـ(باندورا) إطناراح نظرينا ح فني بنناء مقيناس االسنلوب
التسلطي لالباء (انظر تحديد المصطلحات) .
إعداد فقرات المقياس بصيغته األولية :
بما إن الباحث اعتمدا نظرية بانندورا فني تحديند مفهنوم االسنلوب التسنلطي  ,فقند تنم
اشنننتقاق ( )01فقنننرة لقيننناس االسنننلوب التسنننلطي ,وقننند تنننم صنننياغة الفقنننرات بأسنننلوب
العبارات التقريرية وأمام كل فقنرة ثالثنة بندائل متدرجنة لةجابنة هني (دائمنا ح  ,أحياننا ح ,
أبداح) يعطنى لهنا عنند التصنحيح الندرجات ( )0, 8, 0علنى التنوالي للفقنرات المصناغة
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نحننو قينناس االسننلوب التسننلطي  ,ويعكننس التصننحيح ويكننون ( )0 , 8 ,0علننى التننوالي
للفقرات المصاغة بعكس قياس االسلوب التسلطي .
صالحية فقرات المقياس :
عننرض الباحننث فقننرات مقينناس االسننلوب التسننلطي بصننيغته األوليننة باسننتبانة علننى
( )08محكمنا ح* مننن المت صصننين فنني علننم النننفس واإلرشنناد النفسنني والقينناس النفسنني,
طلننب منننهم إبننداء هرائهننم فنني صننالحية الفقننرات ,وبنندائل اإلجابننة وأوزانهننا  ,وإجننراء
التعديل الذي يرونه مناسبا ح  ,وبننا حء علنى أرائهنم ومقترحناتهم فقند عندلت صنياغة فقنرة
واحنندة ولننم تسننتبعد أي فقننرة مننن المقينناس  ,إذ اعتمنند الباحننث موافقننة ( )01محكمننين
فأكعر معياراح لصالحية الفقرة في قيناس منا وضنعت منن اجنل قياسنه  ,الن الفنرق بنين
قيمتي (كا )²المحسوبة والجدولية يكون ذا داللة إحصنائية عنند مسنتوى داللنة ()1.15
بدرجة حرية (. )0
التطبيق االستطالعي للمقياس :
لغننرض التحقننق مننن منندى وضننو فقننرات المقينناس وتعليماتننه لعينننة البحننث  ,طبننق
الباحث المقيناس علنى عيننة اسنتطالعية عشنوائية منن طنالب مدرسنة متوسنطة الفتنوة
للبنننين بلنن عننددها ( )81طالبننا ح مننن طننالب الصننف العنناني المتوسننط  ,وقنند تبننين ان
تعليمننات المقينناس وفقراتننه واضننحة ومفهومننة مننن حيننث المعنننى والصننياغة وان منندى
 Rangeالوقت المستغرق لةجابة عن فقرات المقياس هو ( )01دقائق .
التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس :
القوة التمييزية للفقرات Items Distinction
لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس االسلوب التسلطي تم تطبيق المقياس المؤلنف
من ( )01فقرة (الملحق )0:على عينة التحليل االحصنائي المؤلفنة منن ( )011طالنب,
وبعنند تطبيننق المقينناس علننى العينننة وتصننحيح اإلجابننات  ,رتبننت االجابننات تنازلي نا ح ثننم
حددت المجموعتان الطرفيتان العليا والدنيا بنسنبة ( ,)%87فني كنل مجموعنة ()012
طالننب ,وتراوحننت درجننات أفننراد المجموعننة العليننا بننين ( )33-72امننا درجننات أفننراد
المجموعة الدنيا فقد تراوحت منابين ( , )08-50وبعند تطبينق االختبنار التنائي لعينتنين
مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين المجمنوعتين الطنرفيتين فني درجنات كنل فقنرة منن
فقرات المقياس ,ظهنر أن جمينع فقنرات المقيناس ممينزة عنند مسنتوى داللنة ()1.110
الن القيم التائية المحسوبة اكبنر منن القيمنة التائينة الجدولينة ( )0.820بدرجنة حرينة (
.)800
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس ( صدق الفقرات ) :
Person Correlation
اسنننننتعمل الباحنننننث معامنننننل ارتبننننناط بيرسنننننون (
 )Coefficientبننين درجننة كننل فقننرة والدرجننة الكليننة للمسننتجيب  ,وات ننح ان جميننع
الفقرات كانت ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى ( , )1.110الن جمينع قنيم معنامالت
* أ.د سالم نوري وأ.د صنالح مهندي وأ.د صنفاء طنارق وأ.د عندنان محمنود وأ.د محمند اننور وأ.د هينعم احمند وأ.د
مهند محمد وأ.د نادية شعبان وأ.د هيعم ضياء وأ.د ازهار عبود وأ.م.د هناء حسن وأ.م.د كاظم علي .
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االرتباط المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البالغة ( )1.032بدرجنة
حرية ( )022أي إن جميع فقرات المقياس ترتبط معنويا ح مع درجة المقياس الكلية.
الخصائص السيكومترية للمقياس :
أكد المت صصنون فني القيناس النفسني ضنرورة التحقنق منن صندق المقيناس وثباتنه
حتنى يصنبح باإلمكنان اسنتعمال نتنائج المقيناس لألغنراض العلمينة ( & Cronbach
 , )Gleser, 1965: 291وفيما يأتي إجراءات التحقق منها -:
صدق المقياسValidity of The Scale :
تحقننق الباحننث مننن صنندق مقينناس االسننلوب التسننلطي مننن خننالل مؤشننري الصنندق
الظاهري وصدق البناء وكاالتي :
الصدق الظاهري :Face Validity
تحقق الباحث من الصدق الظناهري لمقيناس االسنلوب التسنلطي منن خنالل عرضنه
بأستبانة على ( )08من المت صصين في علم النفس واإلرشاد النفسي والقياس النفسي
وكما موضح سلفا ح في ( .)01
صدق البناء Construct Validity
يعتمنند التحقننق مننن صنندق بننناء المقينناس علننى افتراضننات نظريننة يننتم التحقننق منهننا
تجريبا ح فإذا ما تطابقت نتائج التجريب مع االفتراضات يكون المقياس صادقا ح فني بنائنه
( ,)Cronbach,1970:105وقد أشار كرونالنند إلنى ال طنوات اآلتينة  ,للكشنف عنن
صدق بناء المقياس :
 -0التعريف باإلطار النظري للسمة المرتبطة بنتائج المقياس .
 -8اشتقاق فرضيات حول نتائج المقياس .
 -0التحقق من صحة الفرضيات تجريبيا ح (. )Gronlund, 1976 : 49
وقد اشتق الباحث من اإلطار النظري لالسلوب التسلطي بوصفه بنا حء نفسيا ح يفترض
وجوده الفرضيات اآلتية -:
 -0وجود فروق دالة بين درجات المستجيبين على كل فقرة من فقرات المقياس .
 -8وجود ارتباطات دالة بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس .
وقد حاول الباحث التحقق من الفرضيات على النحو اآلتي -:
 -0تحقنننق الباحنننث منننن القنننوة التمييزينننة للفقنننرات منننن خنننالل أسنننلوب المجمنننوعتين
الطرفيتين باستعمال االختبنار التنائي لعينتنين مسنتقلتين (انسنتازي واوربيننا : 8105 ,
 , )032 -032وظهر ان جميع الفقرات مميزة مما يشير الى وجود فنروق فردينة بنين
أفراد العينة في االسلوب التسلطي.
 -8تحقق الباحث من ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلينة للمقيناس باسنتعمال معامنل
ارتباط بيرسون (انستازي واوربينا  , )032 : 8105 ,وظهر إن جميع الفقرات كانت
دالة إحصائيا مما يشير الى االتساق بين فقرات المقياس .
ثبات المقياس Relliability of scale
تحقق الباحث من ثبات مقياس االسلوب التسنلطي بطريقتني إعنادة االختبنار وتحلينل
التباين باستعمال معادلنة الفنا كرونبناخ  ,منن خنالل إجابنات عيننة العبنات البالغنة ()51
طالبا ح  ,وقد بل معامل ثبات االعادة ( ,)1.70اما معامل ثبات الفا فقد بل (. )1.21
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وصف مقياس االسلوب التسلطي بصيغته النهائية :
يتألف مقياس االسلوب التسلطي بصنيغته النهائينة منن ( )01فقنرة مصناغة بأسنلوب
العبننارات التقريريننة وأمننام كننل فقننرة ( )0بنندائل متدرجننة لةجابننة (دائمناح ,احيانناح ,ابننداح)
يعطننى لهننا عننند التصننحيح النندرجات( )0 ,8 ,0علننى التننوالي للفقننرات المصنناغة نحننو
قياس االسلوب التسلطي وهي الفقرات ذات التسلسل, 08 , 00, 2 ,7 ,3 ,0 ,8, 0( :
 ,)01 ,82 ,87 ,83 ,85 ,80 , 80 , 81 ,02 , 07 , 05 ,00ويعكننننننس التصننننننحيح
للفقرات المصاغة بعكس قيناس االسنلوب التسنلطي وهني الفقنرات ذات التسلسنل,0( :
( , )82 ,80 ,88 ,02 ,03 ,00 ,01 ,2 ,5الملحنننق )0:مقيننناس االسنننلوب التسنننلطي
بصيغته النهائية.
مقياس سلوك المشاكسة:
لغننرض تحقيننق اهننداف البحننث تطلبننت الحاجننة الننى وجننود مقينناس لقينناس سننلوك
المشاكسة لدى طلبة لمرحلة المتوسطة وقد تبنى الباحث مقياس (خالف ,)8101,الننه
مقياس الباحث نفسه الذي اعده لهذا الغرض وهنو مقيناس عراقني ومعند لقيناس سنلوك
المشاكسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
وصف المقياس:
يتننألف مقينناس سننلوك المشاكسننة الننذي اعننده (خننالف )8101,مننن ( )00فقننرة معنندة
لقياس سنلوك المشاكسنة لندى طلبنة المرحلنة المتوسنطة جميعهنا مصناغة بأتجناه قيناس
السلوك ,امام كل فقرة ثالثة بدائل متدرجة لالجابة هي (دائماح ,احياناح ,ابنداح) اعطني لهنا
عند التصحيح الدرجات ( )0 ,8 ,0علنى التنوالي ,وقند تحقنق الباحنث منن ال صنائص
السننيكومترية للمقينناس مننن صنندق وثبننات ومنهننا الصنندق الظنناهري اذ عننرض الباحننث
المقينناس علننى مجموعننة مننن المت صصننين فنني مجننال التربيننة وعلننم النننفس واالرشنناد
النفسنني والقينناس النفسنني وقنند اعتمنند الباحننث نسننبة اتفنناق ( )%21فننأكعر لقبننول الفقننرة
وبنننا حء علننى ارائهننم ومقترحنناتهم حننذفت فقننرة واحنندة  ,وصنندق البننناء الننذي تحقننق مننن
خالل القوة التمييزية للفقرات وعالقنة درجنة الفقنرة بالدرجنة الكلينة للمقيناس  ,وتحقنق
الباحث من ثبنات المقيناس بطريقتني اعنادة االختبنار وتحلينل التبناين بأسنتعمال معادلنة
الفاكرونبنناخ  ,وقنند بلنن معامننل ثبننات االعننادة ( , )1.20ومعامننل ثبننات الفننا ()1.28
وبذلو اصبح المقياس جاهزان للتطبيق.
صدق المقياس:
لغننرض التعبننت مننن منندى مالئمننة المقينناس فنني تحقيننق اهننداف البحننث  ,قننام الباحننث
بعننرض المقينناس علننى مجموعننة مننن المت صصننين ف ني مجننال التربيننة وعلننم النننفس
 )01طلننب
واالرشناد النفسنني والقينناس النفسني بلن عننددهم ( )08م تصناح ,انظننر(
منهم إبداء هرائهنم فني صنالحية الفقنرات ,وبندائل اإلجابنة وأوزانهنا  ,وإجنراء التعنديل
الذي يرونه مناسبا ح  ,وبنا حء على ارائهم ومقترحاتهم فقد عدلت صياغة فقنرات المقيناس
الى اسلوب العبارت التقريرية التي يجيب عنها الطالب بنفسه بعد ان كان يجناب عنهنا
من قبل المدرسين اي من وجهة نظر المدرسين ,ولم تستبعد أي فقرة من المقيناس  ,إذ
اعتمنند الباحننث موافقننة (  ) 01محكمننين فننأكعر معينناراح لصننالحية الفقننرة فنني قينناس مننا
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وضعت من اجل قياسه  ,الن الفنرق بنين قيمتني ( كنا )²المحسنوبة والجدولينة يكنون ذا
داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15بدرجة حرية ( . ) 0
ثبات المقياس:
تحقق الباحث منن ثبنات مقيناس سنلوك المشاكسنة بطريقنة اعنادة االختبنار  ,اذ طبنق
المقياس على عينة عشوائية بل عددها ( )51طالبا ح من طالب مدرسة متوسنطة الفتنوة
للبنين من الصف العاني المتوسط  ,وبعد منرور فتنرة ( )05ينوم اعيند تطبينق المقيناس
على نفس االفراد وتم حساب معامل العبنات بواسنطة معامنل ارتبناط بيرسنون وقند بلن
معامل العبات المحسوب بهذه الطريقة ( )1.20وهو معامل ثبات جيد.
التطبيق االستطالعي للمقياس:
لغننرض التحقننق مننن منندى وضننو فقننرات المقينناس وتعليماتننه لعينننة البحننث  ,طبننق
الباحث المقيناس علنى عيننة اسنتطالعية عشنوائية منن طنالب مدرسنة متوسنطة الفتنوة
للبنننين بلنن عننددها ( )81طالبننا ح مننن طننالب الصننف العنناني المتوسننط  ,وقنند تبننين ان
تعليمننات المقينناس وفقراتننه واضننحة ومفهومننة مننن حيننث المعنننى والصننياغة وان منندى
( )Rangeالوقت المستغرق لةجابة عن فقرات المقياس هو ( )00دقيقة .
وصف مقياس سلوك المشاكسة بصيغته النهائية :
يتننألف مقينناس سننلوك المشاكسننة بصننيغته النهائيننة مننن ( )00فقننرة مصنناغة بأسننلوب
العبننارات التقريريننة وأمننام كننل فقننرة ( )0بنندائل متدرجننة لةجابننة (دائمناح ,احيانناح ,ابننداح)
يعطننى لهننا عننند التصننحيح النندرجات ( )0 ,8 ,0علننى التننوالي ( ,الملحننق )8:مقينناس
سلوك المشاكسة بصيغته النهائية.
التطبيق النهائي الدوات البحث:
بعنند ان اصننبح مقياسنني البحننث جنناهزين للتطبيننق بعنند التأكنند مننن دقننة خصائصننهما
السننيكومترية وبهنندف تحقيننق أهننداف البحننث الحننالي  ,تننم تطبيننق مقياسنني البحننث مع نا ح
بصورة جمعية ,على عينة البحث األساسية البالغة ( )011طالب انظنر (الجندول, )0:
وقد راعنى الباحنث فني أثنناء تطبيقنه للمقياسنين االخنتالف فني ترتينب المقياسنين أثنناء
عرضهما على أفراد العينة للتقليل من اثر الرتابة في إجابات أفراد العينة .
الوسائل اإلحصائية :
تحقيقا ح ألهداف البحث الحالي تم استعمال الوسنائل اإلحصنائية باالسنتعانة بالبرننامج
اإلحصائي الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ) SPSSوكما يأتي -:
 -0اختبننار مربننع كنناي  : Chi-square testاسننتعمل لمعرفننة داللننة الفننرق بننين عنندد
المحكمين الموافقين وغير الموافقين على صالحية فقرات مقياسي البحث .
 -8االختبنار التنائي لعينتنين مسنتقلتين : t-test for two independent samples
اسنننتعمل لحسننناب القنننوة التمييزينننة لفقنننرات مقيننناس االسنننلوب التسنننلطي باسنننتعمال
المجموعتين الطرفيتين .
 -0معامل ارتباط بيرسون  : Person Correlation Cofficientاستعمل لحسناب
معننامالت ارتبنناط درجننة كننل فقننرة بالدرجننة الكليننة لمقينناس االسننلوب التسننلطي  ,وفنني
حسنناب معامننل العبننات بطريقننة إعننادة االختبننار لمقياسنني البحننث ,وفنني تعننرف العالقننة
االرتباطية بين مقياسي البحث .
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 -0معادلة الفا كرونبناخ  : Alfa Cronbachاسنتعملت لحسناب معامنل ثبنات مقيناس
االسلوب التسلطي.
 -5االختبنار التنائي لعيننة واحندة  : t-test for one sampleاسنتعمل لمعرفنة داللنة
الفرق بين متوسط درجات كل مقياس والمتوسط النظري .
عرض النتائج :
سيتم عرض النتائج وفقا ح ألهداف البحث وكما يأتي:
نتااائج الهاادف االول :تعاارف االساالوب التساالطي لالباااء كمااا يدركااه االبناااء ما طلبااة
المرحلة المتوسطة.
اظهننرت نتننائج اجابننات عينننة البحننث البالغننة ( )011طالننب ان المتوسننط الحس نابي
لمقينناس االسننلوب التسننلطي لالبنناء كننان اعلننى مننن المتوسننط النظننري ,وللتعننرف علننى
داللننة الفننرق بننين المتوسننط الحسننابي والمتوسننط النظننري لمقينناس االسننلوب التسننلطي,
اسنننتعمل االختبنننار التنننائي  t-testلعيننننة واحننندة وأظهنننرت النتنننائج ان القيمنننة التائينننة
المحسننوبة اكبننر مننن القيمننة التائيننة الجدوليننة ( )0.820عننند مسننتوى داللننة ()1.110
بدرجة حرية ( , )022والجدول ( )8يوضح ذلو .
الجدول ()3
نتائج االختبار التائي لمقياس االسلوب التسلطي لالباء
المقياس
االسلوب
التسلطي
لالباء

المتوسط
عدد
الفقرات النظري
31
01

المتوسط
الحسابي
70.205

االنحراف
المعياري
00.517

درجة
الحرية
022

القيمة التائية مستوى
المحسوبة الداللة
1.110 07.000

يتبين من ذلو ان اباء افراد عينة البحث يتسم اسلوبهم بالتسلط في معاملة ابنائهم  ,وقند
يعننزى ذلننو إلننى طبيعننة التنشننئة االجتماعيننة التنني تتميننز باالن ننباط والحننر الشننديد
المتبع في تربية االبناء وفقنا ح للقنيم والتقاليند السنائدة فني المجتمنع ,إذ أشنار برونسنويو
) (Brunswikإلننى أن أصننول تركينننب الش صننية ذات الطننابع التسنننلطي تعننود إلنننى
أساليب المعاملنة الوالدينة التني تتمينز باالن نباط الشنديد وال شنونة المتبعنة فني تنشنئة
االبناء في العائلة ) ,(Brunswik,1950: 385وربما يعود السنبب عندم وعني االبناء
بالحاجننات النفسننية:كالعطف والحنننان والرعايننة وعنندم ادراكهننم الثننر مظنناهر التسننلط
على الطلبة واغفالهم ربما عن غينر قصند لنبع المطالنب النفسنية لهنم  ,وتتفنق هنذه
النتيجة مع ماتوصلت اليه نتائج دراسة (جبريل والموافي )0225 ,بوجود عالقنة دالنة
احصائيا ح بين تسلطية االباء وعدوانية ابنائهم ,ودراسة (العبيدي )8111,التي توصنلت
الى ان ابناء االباء المتسلطين كانو اقل تكيفا من ابناء االباء المتسامحين.
نتائج الهدف الثاني :تعرف سلوك المشاكسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
اظهننرت نتننائج اجابننات عينننة البحننث البالغننة ( )011طالننب ان المتوسننط الحسننابي
لمقياس سلوك المشاكسة كان اعلى من المتوسط النظري ,وللتعرف على داللنة الفنرق
بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لمقياس سلوك المشاكسنة ,اسنتعمل االختبنار
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التائي  t-testلعينة واحدة وأظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة اكبر منن القيمنة
التائينننة الجدولينننة ( )0.820عنننند مسنننتوى داللنننة ( )1.110بدرجنننة حرينننة (, )022
والجدول ( )0يوضح ذلو .
الجدول ()2
نتائج االختبار التائي لمقياس سلوك المشاكسة
المقياس
سلوك
المشاكسة

عدد المتوسط المتوسط االنحراف
الفقرات النظري الحسابي المعياري
02.310 72.203
32
00

درجة القيمةالتائية مستوى
الحرية المحسوبة الداللة
1.110 08.803
022

يتبين من ذلو ان افراد عينة البحث يتسم سلوكهم بالمشاكسنة  ,وقند يعنزى ذلنو النى
اسلوب التنشنئة االسنرية النذي تعنرض لنه هنؤالء الطلبنة منن قبنل االبناء او احند افنراد
االسرة والذي يتسم بالتسلط والتهديد والقسوة في التعامل ممنايجعلهم نمناذ يقتندي بهنا
االبن عن طريق المحاكاة والتقليد بحسب ما يرى باندورا في نظريته ,فاألب بما يملنو
من قوة وسلطة وخبرة ودراية وجاذبية يمعل األنموذ والمعل األعلى النذي يحتنذي بنه
األطفنال وذلنو عبنر سنلوكه وتصنرفاته (,)Bandura & Walters , 1963: 95
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (نصنر )0225 ,ودراسنة رادك ()Radke 0230
ودراسة (عويدات. )0223,
نتائج الهدف الثالث :تعرف العالقة بي االسلوب التسلطي لالباء وسالوك المشاكساة
لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
للتعننرف علننى طبيعننة العالقننة بننين المتغيننرين قننام الباحننث بأسننتعمال معامننل ارتبنناط
بيرسننون  Person Correlation Cofficienوقنند بلغننت قيمننة معامننل االرتبنناط
( , )1.32وللتعنننرف علنننى الداللنننة االحصنننائية لقيمنننة معامنننل االرتبننناط تنننم اسنننتعمال
االختبار التائي ال ا بمعامل االرتباط اذ بلغت القيمنة التائينة المحسنوبة ()00.057
وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية ( )0.820عنند مسنتوى داللنة ( )1.110وبدرجنة
حرية ( , )022والجدول( )0يوضح ذلو.
الجدول ()4
العالقة االرتباطية بي االسلوب التسلطي لالباء وسلوك المشاكسة
معامل ارتباط القيمة التائية القيمة التائية مستوى
درجة
عدد افراد
الداللة
الجدولية
المحسوبة
بيرسون
الحرية
العينة
1.110
0.820
00.057
1.32
022
011
يتبننين مننن ذلننو وجننود عالقننة ارتباطيننة موجبننة ذات داللننة احصننائية بننين االسننلوب
التسلطي لالباء وسلوك المشاكسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة  ,وقند يعنزى ذلنو النى
اسلوب التربية المتبنع منن قبنل االبناء فني تربينة االبنناء  ,فاآلبناء المتسنلطون يعناملون
الطفل بالتهديد والتشدد معه ويظهرون له العقاب عند الفشنل وال يعطنون الطفنل الحنب
والتقنندير عننند النجننا إن القسننوة فنني معاملننة الطفننل وافتقنناره إلننى المحبننة مننن أسننرته
تؤدي إلى شعوره بالكراهية والسلوك الم اد فني المجتمنع ,وأن األبناء النذين يسنيئون
إلننى أبننننائهم قننند اسنننيئت معننناملتهم أي نناح ,وأكننندت نتنننائج بعننن الدراسنننات أن اآلبننناء
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المتسلطين يميل أبنناؤهم إلنى ان يشنبوا متسنلطين منعلهم (طلعنت  ,)870 :0220وقند
أشنننننارت دراسنننننة مننننناكورد وبانننننندورا ووالتنننننر)Bandura &Walters,1959
 (Moocord,إلى أن عدم االتساق في معاملنة األبنناء منن قبنل األبناء يجعنل سنلوكهم
يتسننم بسننوء التوافننق والت نناد مننع المجتمننع ( ,)Burgress0270: 880وتتفننق هننذه
النتيجننة مننع مننا توصننلت اليننه نتننائج دراسننات (جبريننل والمننوافي )0225,و(عوينندات,
 )0223و(العبيدي. )8111 ,
االستنتاجات:
 -0دلت نتائج البحث على ان هناك الكعير من اولياء االمنور يت نذ منن اسنلوب التسنلط
والعقاب والقوة كوسيلة لفرض الطاعة في التربية ومعاملة االبناء.
 -8انتشار المشكالت السلوكية بنين طلبنة المرحلنة المتوسنطة ومنهنا سنلوك المشاكسنة
النه سلوك متعلم عن طريق المالحظة والتقليد.
 -0دلت النتائج على ان هناك عالقة بين االسلوب التسنلطي النذي يسنت دمه االبناء فني
معاملة ابنائهم وبين سلوك المشاكسة لندى طلبنة المندارس الن منا يالحظنه االبنناء منن
سلوكيات صادرة من االباء يقوم االبنناء بتقليندها ومحاكاتهنا فني المندارس عنن طرينق
النمذجة.
التوصيات:
 -0حث االبناء علنى اتبنا االسناليب التربوينة وابنداء التقبنل واالهتمنام منع ابننائهم منن
خالل البرامج التلفزيونية واالعالم.
 -8توجيه المدارس بأهمية التأكيد على االنشطة الالصفية والفنية والترفيهينة منن اجنل
امتصا الطاقة السلبية للطلبة ذوي المشكالت السلوكية وتحويلها النى طاقنة ايجابينة
للالستفادة منها.
 -0اعطاء دور اكبر لالرشاد التربوي في المدارس الرشاد االبناء وتنوجيههم بنالطرق
التربوية الصحيحة في التعامل منع االبنناء ,واسنتعمال االسناليب االرشنادية فني تعنديل
سلوكيات الطلبة غير المرغوب فيها.
 -0االستفادة من مقاييس البحث الجراء دراسات وبحو مستقبلية لالفادة منها.
 -5التعاون المسنتمر بنين المدرسنة واألسنرة منن خنالل عقند مجنالس اآلبناء واالمهنات
بصفة دورية وتوعيتهم بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة .
المقترحات:
 -0اجراء دراسات وبحو تستعمل برامج واساليب ارشادية لتعديل سنلوك المشاكسنة
والمشكالت السلوكية لطلبة المدارس.
 -8اجراء دراسات تكشف عنن سنلوك المشاكسنة والمشنكالت السنلوكية لفئنات عمرينة
م تلفة كالمرحلة االبتدائية.
 -0اجراء دراسة مقارنة بين اساليب المعاملة الوالدية الم تلفة وبين التوافنق السنلوكي
لطلبة المرحلة المتوسطة.
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المصادر:
 االشول عز الدين (:)0222علم النفس النمو القاهرة مكتبة االنجلو المصرية.
 انستازي  ,هن واوربينا  ,سوزان (: )8105القياس النفسني  .ترجمنة صنال الندين
محمود عالم  ,عمان  :دار الفكر .
 ايكهورن ,اوجست ( :)0250الشباب الجنامح ترجمنة محمند غننيم دار المعنارف
المصرية القاهرة.
 باتريشننا  ,وملليننر( :)8115نظريننات النمننو ,ترجمننة محمننود عننوض ط الطبعننة
األولى .
 بهننادر سننعدية محمنند ( : )0221سننكيولوجية المراهقننة دار البحننو العلميننة
الكويت .
 جبريل فاروق السعيد والموافي فؤاد حامد ( :)0225العدوانية والتسلطية لندى
األمهات وعالقتها بعدوانينة األبنناء وبعن المتغينرات الديموغرافينة ل مهنات مجلنة
كلية التربية بالمنصورة العدد األول الجزء األول.)022-020(.
 حسن  ,مصطفى عبند المعطني وهندى محمند قنناوي ( :)8111علنم نفنس النمنو
المظاهر والتطبيقات دار قباء للنشر القاهرة.
 ال طيب جمال محمد ( :)0223مدخل حول المسؤولية االسرية في تربينة االبنناء
ورعايتهم ط 0البحرين المنامة.
 خنننالف ,عقينننل نجنننم عبننند ( :)8101اثنننر اسنننلوب النمذجنننة فننني ت فننني سنننلوك
المشاكسننة لنندى طننالب المرحلننة المتوسننطة  ,رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة ,كليننة
التربية ,جامعة ديالى.
 دافيدوف لندال ( :)0222مدخل علم النفس ط 0الندار الدولينة للنشنر والتوزينع
القاهرة.
 داود عزيز حنا والعبيدي نناظم هاشنم ( : )0221علنم نفنس الش صنية مطنابع
التعليم العالي الموصل .
 رشننندي عبننندة حننننين ( :)0220بحنننو ودراسنننات فننني المراهقنننة الكوينننت دار
المطبوعات الجديدة.
 رشننيد اسننماء جميننل :)0222( :العنننف االجتمنناعي دراسننة لننبع مظنناهرة فنني
المجتمع العراقي مدينة بغداد انموذجا ,رسالة ماجستير (غينر منشنورة) جامعة بغنداد
كلية االداب.
 الرفننناعي عبننند العزينننز (  : ) 0220إسننناءة معاملنننة الطفنننل وعالقتهنننا بنننبع
المشكالت النفسية وجد في احمد سهير كامل (.)0222
 الرفننناعي نعنننيم ( :)0220الصنننحة النفسنننية دراسنننة سنننايكولوجية التكينننف ط0
دمشق.
 الرفاعي نعيم ( :)0227الصحة النفسية مطبعة ابن حيان دمشق.
 الريحاني سليمان ( :)0225اثر نمط التنشنئة االسنرية فني الشنعور بناالمن مجلنة
دراسات الجامعة االردنية المجلد ( )08العدد .00
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 الزغلول عماد عبد النرحيم (  : ) 8113االضنطرابات السنلوكية لندى االطفنال
دار الشروق للنشر والتوزيع عمان .
 سننويف مصننطفى (  : ) 0220مقدمننة لعلننم النننفس االجتمنناعي  ،مكتبننة االنجلننو
المصرية القاهرة .
 صالح قاسم حسين ( :)0222الش صية بين القياس والتنظير جامعة بغداد.
 الصننميلي حسننن بننن ادريننس عبنندة ( : )8112فاعليننة برنننامج ارشننادي عقالننني

السلوك الفوضنوي لندى عيننة منن طنالب المرحلنة العانوينة بمنطقنة

انفعالي في خف
جننازان التعليميننة اطروحننة دكتننوراه (غيننر منشننورة) جامعننة ام القننرى المملكننة
العربية السعودية .
 طلعت همام ( :)0220سين وجيم في علم النفس التطوري ط 0بيروت مؤسسنة
الرسالة دار عمار.
 عبنند اللطيننف ,وادي ديننوان ( :)0223عالقننة اسنناليب التنشننئة االسننرية والتوافننق
النفسنني واالجتمنناعي لنندى طلبننة االعداديننة اطروحننة دكتننواره (غيننر منشننورة) كليننة
التربية الجامعة المستنصرية.
 العبينندي عفننراء ابننراهيم خليننل ( :)8111اسنناليب التنشننئة االجتماعيننة وعالقتهننا

بننبع الظننواهر السننلوكية غيننر السننليمة لنندى االطفننال االيتننام واقننرانهم العنناديين فنني
المرحلة االبتدائية رسالة ماجستير (غير منشورة ) جامعة بغداد.

 عويدات عبند ط ( :)0223اثنر انمناط التنشنئة االسنرية علنى طبيعنة االنحرافنات
السلوكية عنند طلبنة الصنفوف العامننة والتاسنعة والعاشنرة /النذكور فني االردن مجلنة
دراسات الجامعة االردنية المجلد  80العدد .0
 غيننث محمنند عنناطف ( :)0272قنناموس علننم االجتمننا القنناهرة الهيئننة المصننرية
العامة للكتاب مصر.
 القيسي سننليم ( :)0222العنننف فنني االسننرة-العنننف الموجننه ضنند الزوجننة-خاصننة
,راية مؤتة مجلة جامعة مؤتة العدد 0المجلد .0
 الكبيسي وهيب مجيند ( :)0221التنشنئة االجتماعينة االسنرية ودورهنا فني الحيناة
النفسية لالبناء مجلة العلوم التربوية والنفسية بغداد.
 كفافي عالء الدين ( :)0222الصحة النفسنية مكتبنة االنجلنو المصنرية القناهرة
مصر.
 كونجر ,جون وهخرون ( :)0270سيكولوجية الطفولة والش صية ترجمنة احمند
عبد العزيز سالمة جابر عبد الحميد جابر القاهرة دار النه ة العربية.
 محمننود سننمير يننونس( :)0225أسنناليب التنشننئة األبويننة السننائدة لنندى المننراهقين
العننندوانيين وأقنننرانهم غينننر العننندوانيين مجلنننة التربينننة والعلنننم العننندد 02الموصنننل
.853-803
 معنننوض خلينننل مي ائينننل ( : )8111علنننم الننننفس االجتمننناعي ,ط 8دار الفكنننر
الجامعي االسكندرية.
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 االتجاهنننات الوالدينننة وعالقتهنننا بنننالتوفق:)8110(  المننولى سنننالي طالنننب علنننوان
السلوكي لدى تالمينذ صنفوف التربينة ال اصنة رسنالة ماجسنتير غينر منشنورة كلينة
.التربية للبنات جامعة بغداد
 الش صنننية العدوانينننة وعالقتهنننا بالتنشنننئة:)0225(  نصنننر عبننند الغنننني سنننميعة
.88 االجتماعية المجلة االجتماعية القومية العدد
 نظرينات النتعلم (دراسنة:)0223(  هوالند كونيلينوس جني وسنيجاوا اكبنر اكوبنا
.مقارنة) الكويت للعقافة والفنون واالداب
 تطنور نمنو الطفنل ترجمنة حنافا ابنراهيم القناهرة: )0238( اولسون,  ويالرد
.فرانكلين
 Bandera, A & Waltters, P. (1963):Social learning and
personality Development, New York Holt-Riaehart & Winston
Inc P.95.
 Bandera,A (1977( :Social learning theory, New Jersey,
printiveHall.
 ------- , A.,(1973) : Aggression Asocial learning Analysis ,
prentice – Hell , Inc , new York .
 -------, A. (1971): Social Learning Theory, Marristown, N.T.
General, Learning Press, New York .
 Berk, L. (1997): child Development, 4 th (Ed) U.S.A.
 Burgress, W.E. (1971):The Family Reinholt Com, New York .
 Cronbach, L. J. & Gleser, G. C. (1965):Psychological testing
and Personnel Decisions, 2nd. Ed. Urbona University of Iilinois
press.
 Cronbach, L. J.(1970): Essentials of Psychological Testing ,
3rd ed, New York : Harper & Row.
 Deilman, J.E, Cattel, R. be (1982): Harpper & Rhades, P.A
67.
 Dworetzky, J.P. (1981): Introduction to child Development
west publishing. Com New York. P. 390.
 Ghiselli,E.E.(1964): Theory of psychological measurement .
New York : Mc Graw hill.
 Gronlund,N.(1976):Measurement and Evaluation in Teaching
. Second. ed . New York : Bonton Books.
 Hadfield, J.A,(1960):Psychology and Mental Health, Gorge
and Unwin, Ltd. London.
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 Hoffman,L.,ScottiElizabeth,H,&Robert,S.(1988):Developmet
Psychology Today, Fifth Ed., New York, Random House, INC .
 Johanson, R.C. & Medinnus, G.R. (1969): Child Psychology
Behavior and Development, New York, John Wiley Sons.
 Khan, M, A. (1981):The Effects of Parental Deprivation on
Personality Adjustment, Lndian Education Review, Vol. 16, No.
3, (120 – 125).
 Myers, D. G(1986): Psychology, First ed. New York, Worth
Publishers, P. 341.
 Pervin, L.A.(1980):Personality Theory assessment and
research. John Wiley & Sons Com, New York, P. 410.
 Radke, M. (1964): The Relation of Parental Authority and
Children’s Behavior, Journal of Child Development, Vol. (22).
 Samual, W. (1981): Personality Searching for the Sources
of Human Behavior, London, McGraw-Hill, International
Book Co.
 Scavella , Samuel partick . (2004) : The effect of Positive of
High school eged youth , Diss , sbost , Int union Ibstitute and
university .
 Sears, A,etal, (1957): Patterns of child Rearing . NewYork.
Row Paterson & company.
 Sears,R,(1967):Relation of Early Socialization Experiences to
Self Concept and Gender Rolein Middle childhood, child
Development, Vol. 41. PP. 69-75 .
 Shaffer, David , et al, (1980):The Development of Aggression.
In: scientific Foundations of Developmental psychiatry, Edited
by: Michael Rutter. Heinemann. London
 Sieglman, M. (1966): College Student Personality Correla-test
of early parent-child, Relation ship, Journal Counseling
Psychology, P.P 985-992.
 Terrance . M &Cecelia.D.&Whiteny,F.&Elizabeth,W.(2000):
Using functional Assessment to develop interventions for
challenging behaviors in the Classroom three Case Study ,
Preventing , School failure (44) . 2 ,PP (51).
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المالحق:
الملحق ()0
مقياس االسلوب التسلطي بصيغته النهائية
بين يديو مجموعة من الفقرات تمعل شعورك تجاه نفسو ,يرجى تف لو بقراءة كنل
فقرة واختيار البديل الذي ترى انه ينطبق عليو أكعر من غينره  ,وذلنو بوضنع عالمنة
( √ ) أمام كل فقرة وتحت البديل الذي ت تاره والذي ترى بأنه ينطبق علينو أكعنر منن
غيره  ,علما ح إن إجابتو سوف تكون سنرية ولنن يطلنع عليهنا احند سنوى الباحنث وإنهنا
إلغراض البحث العلمي فقط .
-0
-3
-2
-4
-1
-1
-7
-2
-9
01
-00
-03
-02
-04
-01
-01
-07
-02
-09
-31
-30
-33
-32
-34
-31
-31
-37
-32
-39
-21

الفقرات
والدي م المشاركة في النقاشات
يمنعني
َ
والدي عندما اخطأ في عمل منزلي أكلف به
يوبخني
َ
والدي بأرتداء المالبس التي تعجبني
يسمح لي
َ
والدي على تناول الطعام مع األسرة
يجبرني
َ
والدي حرية اختيار وقت النوم
يترك لي
َ
يوبخني والدي عندما اتأخر في العودة الى البيت
والدي عندما تواجهني مشكلة
ينتقدني
َ
والدي بمواساتي عندما امر بظروف صعبة
يقوم
َ
والدي عندما ابدي رأيا ً في موضوع ما
يسخر مني
َ
والدي على تحمل المسؤوليات التي اكلف بها
يشجعني
َ
والدي م الخروج في سفرات مع اصدقائي
يمنعني
َ
والدي امام بقية اصدقائي
يؤنبني
َ
والدي باالفكار واالراء التي ابديها
يهتم
َ
يمنعني والدي م الجلوس مع الضيوف الذي يزوروننا
يهددني والدي بالطرد اذا خالفت اوامره
يصطحبني والدي معه لشراء بعض الحاجيات
يمنعني والدي م ممارسة هواياتي
علي والدي رأيه في اختيار قصة شعري
يفرض َ
والدي االجواء المناسبة للنجاح في دراستي
يوفر لي
َ
علي القيام بها
يكلفني والدي بأنجاز اعمال يصعب َ
والدي م صرف نقودي على االشياء التي احب
يمنعني
َ
والدي بتوفير متطلباتي الخاصة
يهتم
َ
والدي بقسوة عندما ارتكب خطأ ما
يعاملني
َ
ينصحني والدي عندما اخطأ
اشعر بالخوف عندما ينظر لي والدي
يمنعني والدي م الحديث امام االخري
يوبخني والدي عندما اقصر في اداء واجباتي المدرسية
والدي في انجاز واجباتي المدرسية
يساعدني
َ
يوبخني والدي امام اساتذتي
يمنعني والدي م دعوة اصدقائي لزيارتي
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الملحق ()8
مقياس سلوك المشاكسة بصيغته النهائية
بين يديو مجموعة من الفقرات ,يرجى تف لو بقراءة كل فقرة واختيار البديل
الذي ترى انه ينطبق عليو أكعر من غيره  ,وذلو بوضع عالمة ( √ ) أمام كل فقرة
وتحت البديل الذي ت تاره والذي ترى بأنه ينطبق عليو أكعر من غيره  ,علما ح إن
إجابتو سوف تكون سرية ولن يطلع عليها احد سوى الباحث وإنها إلغراض البحث
العلمي فقط .
دائما ح احيانا ح ابداح
الفقرة
ت
0
8
0
0
5
3
7
2
2
01
00
08
00
00
05
03
07
02
02
81
80
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انتقل من مكاني دون اذن المدرس
اقلد المدرس بحركاته
احرك الرحالت من اماكنها لتصدر اصوات مزعجة
اتحد مع زمالئي دون اذن المدرس
اقوم بحركات م حكة اثناء شر المدرس للمادة
اغني داخل الصف بصوت خافت مع وجود المدرس
اقوم بأصدار اصوات غير مرغوب فيها لتعطيل الدرس
القي النكات اثناء الدرس
ارسم على الحائط داخل الصف
اكون مجموعات من نفس طبائعي للرقص والغناء في
الفر والشواغر
احفر على الرحالت
اخفي الطباشير واقالم الماجو والمساحة قبل دخول
المدرس لتأخير الدرس
اقاطع المدرس واعترض عليه لغرض تشوي الدرس
اعبث بالصف بحجة تنظيفه لتأخير المدرس عن شر
الدرس
اتحجج بأن وقت االمتحان والتح ير غير مالئم من اجل
ت ييع الوقت
اقوم بتكسير زجا النوافذ دون سبب
اضرب على االرض بقوة الستفز المدرسين والطلبة
اقوم بمحاوالت للغ اثناء االمتحان
اتلكأ في تح ير واجباتي المدرسية
اخالف توجيهات االدارة المدرسية
اقوم بايذاء الطلبة الذين العب معهم
اتهم االخرين بفعل االشياء السيئة التي اقترفها كـ(كسر
زجاجة كسر رحلة)
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اح الطلبة على التهرب من بع الدروس
اقوم بالعرثرة وكعرة الكالم اثناء الدرس
القي الطباشير واالشياء الغريبة على المدرس والسبورة
اثناء كتابة المدرس على السبورة
اطلق القابا ح وعبارات مشينة على زمالئي لغرض
ازعاجهم
احاول فرض سيطرتي على زمالئي
امزق صفحات من الكتاب المدرسي
اكسر مفاتيح الكهرباء الموجودة في المدرسة
اقفز على الرحالت اثناء الفر
اكسر ازرار مروحة الصف
ارمي القاذورات في المرافق الصحية
اترك حنفيات المياه مفتوحة
اعاند في تنفيذ مايطلب مني
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