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األسوياء  بناءألا ة كما يدركها الوالديالمعاملةأساليب 
 )في محافظة دمشقمقارنة  ميدانيةدراسة ( والجانحون

  

  محمد الشيخ حمود األستاذ الدكتور

 كلية التربية

 جامعة دمشق

 

 ملخصال

 :هدف البحث إلى التعرف على ما يلي

  . ألسوياء والجانحين احداث لدى كل من األالمتذكَّرةأساليب المعاملة الوالدية  )1

ليب المعاملـة الوالديـة كمـا يتـذكرها         جانحين في أسا  السوياء و األالفروق بين    )2
 .حداثاأل

 .األبناءكما يتذكرها الفروق بين اآلباء واألمهات في أساليب المعاملة الوالدية  )3

  : إلى النتائج التالية البحثتوصلو

حـداث  بـين األ معاملة الوالديـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب ال    ال   -1
وعنـد مقارنـة    ،  ينما عدا في أسلوب العقاب لصالح الجانح      ،  الجانحينو سوياءاأل

      الجانحين يتعرضون للعقاب من قبـل       المتوسطات نجد أنها لصالح الجانحين أي أن 
  .الوالدين كأسلوب للتنشئة
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يـة بـين اإلنـاث    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملـة الوالد     -2
وعنـد  ،  دا في أسلوب العقاب لصالح الجانحـات      اإلناث الجانحات، ما ع    و السويات

 يتعرضـن للعقـاب   ي أن الجانحات  أ اتمقارنة المتوسطات نجد أنها لصالح الجانح     
  .من قبل الوالدين كأسلوب للتنشئة

ـ    -3  وياء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالديـة بـين األس
وعند مقارنـة   ،  الجانحين من الذكور، ما عدا في أسلوب العقاب لصالح الجانحين         و

المتوسطات نجد أنها لصالح الجانحين الذكور أي أن الجانحين يتعرضون للعقـاب            
  .من قبل الوالدين كأسلوب للتنشئة

  حـسب  المتذكَّرةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية            -4
  .عينةمتغير الجنس لدى الجانحين من أفراد ال

  .وانتهى البحث إلى عدد من المقترحات
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  :  مشكلة البحث وأهدافهأوالً ـ

  : المقدمةـ  1
نها أ كما،  المراهق من الطفولة إلى الرجولة   فيهايعبر  ،  المراهقة فترة انتقال بين عهدين    

  .كي تجابه مطالب الحياة الراشدةلعقلية مرحلة يعاد فيها تنظيم القوى النفسية وا

ختلـف  وب ي  األسل اوهذ ،تعامل معه بأسلوب تربية معين    والمراهق يحيا ضمن أسرة ت    
ر االخـتالف فـي سـلوك األفـراد          وهذا ما يفس   ،من أب إلى أم   و ،ن أسرة ألخرى  م

  .والجماعات

 ولم يعد سراً أن ،ء ذات أثر بالغ في شخصية هؤالء األبنا  الوالدية أساليب الرعاية    تعدو
المعاملة التي يتلقاها الطفل من والديه داخل األسرة ذات عالقة وثيقة بمـا يمكـن أن                

  .)7ص ، 1998، نادر( .تكون عليه شخصيته وسلوكه وقيمه وتوافقه

  :مشكلة البحث ـ 2
 بل هـي فتـرة بـزوغ        ،إن فترة المراهقة ليست بالضرورة زوابع وعواصف نفسية       

،  من نسق أسري سليم حتى تعبر شـاطئ األمـان           بسالم البد  مرولكي ت  ...الشخصية
األسرة لها األثر الكبير في نمو وتطور أو تدهور العالقات االجتماعية التي ترتسم في          ف

د في بعض األسر    فنج،  ته فهي الدعامة األساسية الفعالة في تكوين شخصي       ،حياة الطفل 
 هيـىء زان عن تقديم الدعم النفسي الم      ولكنهما عاج  ،األبوين يعيشان إلى جانب الطفل    

   و .)72ص،  2001،  الحافظ( الةلتكوين شخصية اجتماعية فع  فيه أن مكانة    مما ال شك 
بنظام العالقات القائمة بـين     ت صلة بتركيب الجماعة العائلية و     المراهق في األسرة ذا   

   .)34ص، 2005، كابور( .الرفض وأوالقبول ، زمتوبدرجة التسامح أو الت، أفرادها

قتصادية التي تنتمـي    تختلف تبعاً للبيئة االجتماعية واال    متعددة  ج المعاملة الوالدية    ذفنما
  .التقبل–اإلهمال –الحماية الزائدة –المتسلط لها األسرة ومنها 
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 أو تلك التي يتـذكرونها      ،فمعظم اآلباء يريدون فرض نتيجة خبراتهم الحياتية السابقة       (
نهم، ل، على أبنائهم متناسين أنهم خلقوا في زمان غير زمـا بطريقة استبطانية على األق 
يصبح منهم المتردد وضـعيف     ومهم فينشأ هؤالء األطفال     ويتناسون أيضاً أنها ال تالئ    

   .)108-107ص، 2000، شحيمي( .الشخصية وغير القادر على اتخاذ القرار
رام المتبادل تخـرج    أن األسرة القائمة على الثقة واالحت      كلينكيةاإلوقد أشارت البحوث    
األسرة القائمة على الخصام والغضب والشجار تخرج أطفـاالً  و، أطفاالً سعداء ناجحين  

  .غير أسوياء، منحرفين
  :ل التالي نستطيع تحديد مشكلة البحث بالسؤاسبقومما 

 عينـة  من أفراد الاألسوياء والجانحون املة الوالدية كما يدركها األحداث  أساليب المع ما  
  .؟فروق بينهاوما ال

  :أهمية البحث ـ 3
 :تنبثق أهمية هذا البحث من النقاط التالية

 بأسـلوب الـرفض والعقـاب والـدفء        المتذكَّرةم البحث أثر المعاملة الوالدية      ويق •
 .االنفعالي والحماية الزائدة

 .تبادل التأثير بين األسرة واألبناء في مرحلة المراهقةدراسة  •

  . األبناءةلدين وأثرها على شخصيتوزع السلطة بين الوادراسة  •

  .البرامج اإلرشادية المختصة للوالدين واألبناء البحث في  نتائجتوظيفإمكانية  •
  :أهداف البحث ـ 4

  :لىإيهدف البحث إلى التعرف 

  الجانحين  و األسوياءحداث لدى كل من األالمتذكَّرة أساليب المعاملة الوالدية -1

2- األسـاليب وفقـاً لمتغيـرات النـوع االجتمـاعي      ف داللة الفروق في هـذه     تعر   
  .) أم–أب ( والسواء والوالد )أنثى= ذكر (
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  :مصطلحات البحث ـ 5
أوالدهما غير المتزوجين الـذين   و وهي الجماعة المكونة من زوج وزوجة      :األسرة ـ

 .)32ص، 2001، الحافظ(يقيمون تحت سقف واحد 

مرحلـة   التي ينتقل فيها اإلنسان بين       وهي الفترة ،  كبر ونما راهق تعني    :المراهقةـ  
، 2005،  كـابور ( .اًمرحلة جديدة فيزيولوجي  في   والدخول   ،الرشدمرحلة  الطفولة و 

  .)18ص

 2001الحـافظ،    (.وهي جماعة من األشخاص تقوم بينها عالقات حسب رأي ديفـز          
 ).70ص

ـ هو كل ذكر أو   :  في مادته األولى   1974 لعام   18فه القانون رقم    عر :ـ الحدث   ى أنث
  .لم يتم الثامنة عشرة من عمره

ولما كانت سن الثامنة عشرة هي سن الرشد في القانون السوري نستنتج أن الحدث هو          
 .ولهذا السبب يختلف التعامل معه عـن البـالغ الراشـد          ،  بعدكل فرد لم يكتمل نموه      

 ).100، ص 2006 ،الفوال(

األبنـاء وتـشمل األسـاليب     وهي التفاعل داخل األسرة بـين الوالـدين     :المعاملةـ  
 .)14ص، 1998، نادر( . تجاه األبناءن التي يظهرها الوالداتوالسلوكيا

يكون الوالدان هما صاحبا الحق المطلـق فـي توجيـه            :أسلوب الرفض والعقاب  ـ  
 إلشاعة الخوف بـسبب اسـتخدام       يؤدي مما   ، فتقوم العالقة على االستبداد    ،األمور

 . األسلوب يقوم علـى الـضرب والـصفع والتهديـد          وهذا،  القوة والعنف والعقاب  
  .)47ص، 2001، الحافظ(
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يعتمد على أسلوب الحوار والمحبة واحتـرام مـشاركة األبنـاء            :الدفء االنفعالي ـ  
 .متعون بصحة نفـسية عاليـة      مما يجعل األبناء يت    ، واإلقناع ل أسلوب التفعي  اتباعو
  )54ص، 2001، الحافظ(

ـ  يعتمد ع :الحماية الزائدة ـ   ذ لى أسلوب وضع الطفل تحت جناح األهـل دون أن ينفِّ
 يحرمونه من إال أنهم في الحقيقة  ،  حمايتهب ه أنهم يقومون   بمفرده اعتقاداً من أهل    اًأمر

  .  وأيضاً بجعله يخاف من القيام بأي فعالية بمفرده،اًالمشاركة المجتمعية بجعله اتكالي

ولة أو مناسبة وال يشكو مـن أيـة         هو الفرد الذي يتمتع بصحة نفسية مقب      : السويـ  
مشكالت نفسية أو اجتماعية ، وال توجد لدية أية سوابق جنوح مدونة لدى الجهات              

 .المختصة

وارتكب أفعـاالً تعتبـر غيـر     ،سنة 18 عنعمره   يقلُّهو الشخص الذي     :الجانحـ  
ـ التي األفعال أو ، السرقة باإلكراه و ،ثل االعتداء م،  قانونية ة فقـط  تعتبر غير قانوني

  .من منظور عدم مالءمتها لعمر الطفل

  :ينطلق البحث لتحقيق أهدافه من الفرضيات التالية: فرضيات البحث ـ 6

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملـة الوالديـة           : الفرضية األولى -1
  . عينة بين األسوياء والجانحين من أفراد الالمتذكَّرة

 فروق ذات داللة إحصائية فـي أسـاليب معاملـة اآلبـاء          توجد: الفرضية الثانية -2
  .عينة بين األسوياء والجانحين من أفراد الالمتذكَّرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب معاملـة األمهـات           : الفرضية الثالثة -3
  .عينة بين األسوياء والجانحين من أفراد الالمتذكَّرة

ـ        توجد فروق ذ  : الفرضية الرابعة -4  ةات داللة إحصائية في أساليب المعاملـة الوالدي
  . عينة بين السويات والجانحات اإلناث من أفراد الالمتذكَّرة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالديـة          : الفرضية الخامسة -5
  . عينة بين األسوياء والجانحين الذكور من أفراد الالمتذكَّرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالديـة          : سةالفرضية الساد -6
  . عينة حسب متغير الجنس لدى الجانحين من أفراد الالمتذكَّرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أسـاليب معاملـة اآلبـاء            : الفرضية السابعة -7
  . عينة حسب متغير الجنس لدى الجانحين من أفراد الالمتذكَّرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب معاملـة األمهـات           : رضية الثامنة الف-8
  .عينةر الجنس لدى الجانحين من أفراد ال حسب متغيالمتذكَّرة

  :ثانياً ـ اإلطار النظري
  : المعاملة الوالديةيبلاأس ـ 1

  علـى  اً كبيـر  اًلقد أصبح من المعروف أن ألسلوب التنشئة الذي تتبعه األسرة تـأثير           
ـ    ،  نواحي النمو لدى الطفل عقلياً ونفسياً واجتماعياً        فـي   ةوأن األساليب السوية المتبع

التنشئة كالتقبل والتسامح والود والعطف وعدم القـسوة والديمقراطيـة تـرتبط بهـا              
 والثقـة   ، النفسي و والشعور باألمن  نمها ال  ويترعرع في ظلِّ   ،ةيجابيخصائص الطفل اإل  

ومع العالقات االجتماعية من جهـة      ،  فق مع الذات من جهة     والقدرة على التوا   ،بالنفس
 ، وأساليب التنشئة التي تعتمد الضغط النفسي      ، أنماط التنشئة السلبية    في حين أن   .أخرى
 ترتبط مـع  ،ة الزائدة والحماي، واإلهمال، والقسوة ، واللوم ، والتسلط ، والضبط ،والتشدد

 وتكوين مفهوم الذات والـضمير      ،سي ومع سوء التوافق النف    ،ة للطفل يبالخصائص السل 
 ، والثقة بالنفس، إلى اضطراب األبناء وانخفاض مستوى شعورهم باألمان      تؤديو،  لديه

 أساليب التنـشئة    ولكن بات من المعروف أيضاً أن     . والتوافق في عالقاتهم االجتماعية   
  . ومن أسرة ألخرى،تختلف من مجتمع آلخر
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  : لوالديةاتعريف أساليب المعاملة  ـ 1 ـ 1

خالـد  (ومن بين هذه التعاريف مـا ذكـره          .الوالدية أساليب المعاملة    ف تعاري تعددت
  غيـر ممجموعة العمليات التي يقوم بها الوالدان سواء عن قصد أبأنَّها  :)2007يطزق

 بقـصد   ، ونـواهيهم  ، وأوامـرهم  ، ويشمل ذلك توجيهاتهم لهم    ،قصد في تربية أبنائهم   
 أو توجيههم لالستجابات المقبولة مـن قبـل   ،لعادات االجتماعيةالتقاليد وا تدريبهم على

 وكما يظهر من خالل وصفهم لخبرات المعاملـة         ،وذلك وفق ما يراه األبناء    ،  المجتمع
  . التي عايشوها

إحدى وكـاالت التنـشئة االجتماعيـة أو التطبيـع          بأنَّها  : كفافيفها عالء الدين    ويعر
 ويؤثر علـى    ، أو كليهما معاً   األمعن األب أو     ر بها كل سلوك يصد    ياالجتماعي ونعن 

كفـافي  (التربيـة أم ال  والسلوك التوجيـه  على نمو شخصيته سواء قصد بهذا والطفل
1999.(  

ما يقرره األبناء من مفاهيم وانطباعات بالمدركات التـي         بأنَّها   )1995( فها شيفر ريعو
  .الوالدين نحوهم تتكون لديهم في اتجاهات

  : اليب المعاملة الوالدية أس أنماط _2

  : األسلوب الديمقراطي ـ1ـ  2

يتصف هذا األسلوب بأن األمور بين األطفال والوالدين تقوم بشكل تعاوني قائم علـى              
  .ة والتفاعليجابي وعلى النشاط والحركة والحيوية واإل،الحرية واحترام الفردية

 األطفـال   الـدين بـأن   اعتراف الو  :يتجلى هذا األسلوب من خالل عدة مظاهر منها       و
 منهم ينمو بشكل مستقل نحـو الرشـد       وأن كالً   ،  اًأشخاص يختلفون عن بعضهم بعض    

 ،الدفء والقبول الوالدي في العالقـات األسـرية       و،  حمل المسؤوليات في المستقبل   تو
فعـل والتقـدير الـداخلي    والحب الذي يمنحه الوالدان لألطفال من خـالل القـول وال      
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 حقـوق وواجبـات      فلكل فرد في األسرة    ،والحزم المقترن باللين  النظام  ، و اتهمنجازإل
وضـع حـدود    ، و ل على القيام بالسلوك االسـتقاللي     تشجيع الطف ، و يعرفها ويلتزم بها  

تشجيع ، ولمقبولة وغير المقبولة اجتماعياً واضحة وثابتة فيما يتعلق باألشكال السلوكية ا      
  :ا األسلوب على الطفلوأهم آثار هذ. أعماله الخاصةب  القيامالطفل على

ره له والداه من فرص حسنة لتكوين العادات االنفعاليـة          يف من خالل ما يوفِّ    التكُّ -1
  .واالجتماعية التي تفيده في حياته كلها

  . نمو التلقائية واالستقالل وتحمل المسؤولية -2

 مما يسهل   ، والتفاعل معهم  ، واالندماج مع اآلخرين   ،الشعور باألمن والثقة بالنفس    -3
 وعلى دمج قيمـه ومعـاييره واتجاهاتـه         ،ه االنتماء إلى الجماعات األخرى    علي

 ،)358ص،  1979،  فهمـي . (الخاصة مع معايير وقـيم واتجاهـات الجماعـة        
  .)41ص، 2001، خزعل(

  :طاألسلوب المتسلِّ ـ 2ـ  2

جميعهـا  وفـي مراحـل نمـوه    جميعها وفيه يسيطر الوالدان على الطفل في األوقات  
ويحوالن بينـه  كلها  في أعماله   نويتحكما،  القيام بما يجب أن يقوم به      في   وينوبان عنه 

  . وبين رغبته باالستقالل لكي يأخذ مكانه كفرد ناضج في المجتمع

إلى العالقات االجتماعية الطيبة سـواء بـين أفـراد          ويتمثل هذا األسلوب في االفتقار      
اته مهملـة ومنكـرة أو      اهتمامات الطفل ورغب  تكون  ، و  الخارجي  العالم معاألسرة أو   

 فإنه يقابـل ، ذاتهوعندما يسعى إلثارة اهتمام والديه أو يجاهد ليؤكد        ،  تعتبر غير مهمة  
الطفل إلى قواعد ومعايير سلوكية صـارمة       يخضع  ، و بإنكار شديد وربما يعاقب بدنياً    

 وكثيراً ما يتخذ اآلبـاء مقـاييس مـن القـسوة     ،ها وعدم الحياد عنهااتباععلى الطفل  
الـصرامة   اتبـاع إضافة إلى   ،  رامة والشدة بال سبب أكثر من الرغبة في الحنان        والص
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ه وزجره كلمـا أراد أن       وصد ، وإنزال العقاب فيه بصورة مستمرة     ،والشدة مع الطفل  
يترك هذا األسلوب الكثير من اآلثار علـى الطفـل         و ،ر عن نفسه بصورة مستقلة    يعب، 
،  والشعور الحاد بالـذنب واالرتبـاك      ،النفسشعور الطفل بالنقص وعدم الثقة ب      :منها
لديـة  كـره الـسلطة الوا    ، و ميل إلى االنسحاب  قدرة على تحمل المسؤولية وال    عدم ال و

م عـد ، و ضعف االنتمـاء األسـري    ، و ف من الوالدين  والضيق النفسي والرهبة والخو   
فيما قد ينتهج الطفل منهج والديه      ، و التمتع بالحرية حتى لو منحت له في مستقبل حياته        

ميل لإلخالل بالنظام واالنـضباط     ال، و بر عن طريق التقليد والتقمص لهما     بعد عندما يك  
 .)43-42، ص2001خزعل،  (.حال عدم انتباه أو غياب أحد الوالدينفي 

  :أسلوب الحماية الزائدة ـ 3 ـ 2

األمـر الـذي    ،  الرعاية المفرطة للطفل والمغاالة في حمايته والمحافظة والخوف عليه        
.  األهل يبعدون ابنهم عن القيام بأي عمل لوحده خوفاً عليه من التعرض لـألذى          يجعل

 ،كما يتضمن هذا األسلوب اإلذعان لمطالب الطفل جميعها مهما كانت شاذة أو غريبة             
 ومتى شاء دون مراعاة للظـروف       ، وكيفما ،مع إصرار الطفل على تلبية مطالبه أينما      

 طرق مختلفـة    ةظهر الحماية الزائدة للطفل بثالث    وت.  أو عدم توفر اإلمكانات    ،الواقعية
  . منع الطفل من السلوك االستقاللي-ر التدليل المستم- المفرط بالطفللاالتصا: هي

، من حيث عدم تحمل الطفل للمـسؤولية      ،  ر هذا النمط على النمو المتكامل للطفل      يؤثِّو
طلق لحاجاته مـن    متوقع اإلشباع ال  ، و لمواقف الفشل واإلحباط في حياته     هعدم تحمل و

  ).44ص، 2001، خزعل( . التملكنمو نزعة األنانية وحب، والمجتمع فيما بعد

  :األسلوب المتزمت في التنشئة االجتماعية ـ 4ـ 2

 مع عدم التساهل في التعبيـر عـن      سلوكيتضمن التزمت الميل إلى فرض الطاعة وال      
 -ظـي  لف -جـسدي (أشكاله   واستخدام العقاب بمختلف     ، العدوانية أو الجنسية   تالنزعا

 مـن عوامـل     اًما ه على الصالبة عامالً  ويعتبر النظام القائم    ،  )سحب الحب أو العزلة   
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فإذا زاد التزمت في فرض هذا األسلوب فإن الطفل ال يتحـول إلـى              ،   الضمير تشويه
 بل إلى شخص تزداد لديه مشاعر الذنب والقلق والـضبط       ،إنسان شديد الطاعة فحسب   

  .الشديد للنفس

ين دراسة الجانحين أن بعضهم كان يلقى أسلوباً من التنشئة الوالدية شديد الـصرامة              تب
،  اجتمـاعيين  -غيـر  وهم مجموعة من األطفال المشكلين أو العدوانيين أو          ،والتزمت

 ثم عقـاب الطفـل      ،فالنزعة العدوانية تزداد عندما يسمح الوالدان بالتعبير عن السلوك        
 يحول النزعة العدوانيـة عنـد الطفـل إلـى العـالم      هذا العقاب،  جسدياً حين ظهوره  

  .الخارجي

 ويعتبر القلق حالة متطرفة من      ،يرتبط االضطراب العقلي بالتزمت الشديد في التنشئة      و
 .)134ص، 1994، دويدار. (الضبط الشديد المرتبطة بالتنشئة المتزمتة

  :  األسلوب المعنف ـ5ـ 2

 العنف الذي يهيمن على العالقة القائمة في        يمكن لنا بالمالحظة البسيطة أن ندرك حجم      
المنازعات الزوجية والخالفات التي    منها  ، و من خالل العديد من المظاهر    إطار األسرة   

  ، تحدث بين الزوجين

التـي يمارسـها    أساليب التهديد والوعيد    ، و الشجار المستمر الذي يحدث بين األخوة     و
، على أسلوب الضرب المباشر لألطفال    اعتماد اآلباء واألمهات    ، و الكبار على الصغار  

قيـام اآلبـاء بقـص      ، و  التي يصدرها األبوان على الطفـل      األحكام السلبية التعسفية  و
ومـن آثـار هـذا       .عينـة القصص المخيفة والمرعبة بغرض تكوين أنماط سلوكية م       

   :األسلوب

  . إنتاج شخصيات إرهابية حقودة أو خائفة تتميز بالعجز والقصور )1

  .ت سلبية تشعر بالضعف وعدم القدرة على تحمل المسؤوليةتكوين شخصيا )2
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   .الخ...تكوين العقد النفسية كعقدة الذنب وعقدة النقص )3

  . تعطيل طاقات اإلبداع واالبتكار )4

 .)25ص، 2001، مختار(.إنتاج الشخصيات العصابية االنفعالية كالشخصية االنطوائية )5

  :اثاملة الوالدية كما يدركها األحدأساليب المع _ 3

  :منهاو، حداثهناك العديد من أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األ

وفيه يشعر الطفل بعدم تعبير والديه عن حبهما ، )Rejection Style(أسلوب الرفض  •
  . والديه من تربيته وابتعادهما عنه وشعوره بتضايق، له

ل أن والديه يمنعانه فيه يدرك الطف )Over-Protection Style(أسلوب الحماية الزائدة  •
  . ى بسرعةرغباته تلب وأن كل، من االختالط باآلخرين خوفا عليه

 وال ،مـشغوالن عنـه   يدرك الطفل بأن والديه) Negligence Style( أسلوب اإلهمال •
على تصرفاته وال يهتمان بإثابته أو بعقابه، هيبديان اهتماما باألمور التي تخص . 

والديـه عنـدما    يدرك الطفل الرهبة والخوف مـن ) Cruelty Style(أسلوب القسوة  •
أخطائـه   ويشعر بأنه يعاقب من قبل والديه عقابا ال يتناسب مع،  منهمايطلب شيئاً
 . البسيطة

يـدرك  ) Instilling And Sense Of Guilt Style( القلق والشعور بالذنب أسلوب بثِّ •
ويـدرك أن والديـه     ،   يطيعهما الطفل أن والديه يعتبرانه ناكرا للجميل عندما ال       فيه  

يتجـاهالن فيـه     ويحاسبانه عليها في الوقت الـذي ،األخطاء والهفواتيتصيدان له 
 . سلوكه الحسن

الطفل الحالة المزاجية لوالديـه    وفيه ال يعرف،)Oscillation Style(أسلوب التذبذب  •
قد يعاقب على يدرك الطفل أنه  وفيها، ألنهما يتسمان بتقلب المزاج، عينةفي لحظة م
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وفيهـا  ، في مـرة أخـرى  نفسه وال يعاقب على السلوك ، المرات  إحدىسلوكه في 
إذا وجـدا أن هـذا  ، ران من اآلراء التي أعلناهايشعر الطفل أيضا أن الوالدين يغي 

 . التغيير يناسبهما

والديـه يهتمـان بأحـد     وفيه يدرك الطفل أن) Differention Style(أسلوب التفرقة  •
أفضل سواء كـان   ويميزان أحد األخوة في المعاملة ألنه، كثر من اآلخرينأخوته أ

 . في المذاكرة أو المظهر أو الصفات الجسمية

، يدرك الطفل أن الوالدين يتمسكان بضرورة طاعته لهما) Control style(أسلوب التحكم  •
 ).1 ،2006، الشيخ خليل(.المالبس التي يشتريها والتي يلبسها حتى في تحديد نوع

 :جنوحأساليب المعاملة الوالدية المؤدية لل ـ 4

  :حوب المعاملة الوالدية المؤدية للجنمن أسالي

 يعد ذلك و:خص الطفلفي تحقيق طموحاتهم في ش" المفرط"طموح اآلباء  ـ  1 ـ  4
 أساليب التربية البيتية الخاطئة التي لها خطورتهـا وآثارهـا الـسيئة فـي      من

 وتكمـن درجـة     ،تكيفه الشخصي واالجتماعي السوي   التكوين النفسي للطفل و   
خطورته في أن بعض اآلباء يحاولون تحقيق الكثير من طموحاتهم وأحالمهـم            

خاصة إذا كان هذا النوع من      ،   في شخص أبنائهم   - التي حرموا من تحقيقها    -
 أو ال يتفق مع إمكانياته وقدراته أو قد         ،الطموح الزائد مما ال يتحمله هذا االبن      

إن دفع الطفل لهدف ما دون إدراك ومعرفة ووعـي       ،  ساير ميوله ورغباته  ال ي 
، لقدراته وإمكانياته يعرضه للفشل ألن الطموح أوسع من مـستوى القـدرات           

وهذا الشعور المحبط له نتائجه الوخيمة وأضراره الكبيرة من أبرزها الـشعور    
  كالتخريــب والقمـع والهــرب يبـالنقص العـدواني أو الــسلوك االعتـدائ   

 ،وفي هذه المظاهر السلوكية المنحرفة يكمن الخطر الكبير       ،  الخ... والمشاكسة
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 ومن ثم االنحراف  ،فيدفع األطفال إلى حاالت االضطراب النفسي والقلق الشديد       
 . ألن من البديهي أن الطفل ال يتعلم إال ما يريده ويميل إليه، السلوكي والجنوح

ـ 2ـ  3 ـ أال شك : ع الطفلتسامح والتساهل م اإلفراط في ال  سامح ن المبالغة في الت
لطفل يستثير لديه الشعور بعـدم المـسؤولية     مع ا والتساهل من جانب الوالدين     

فقد يقال إن هذا التسامح هو      .  ويدفعه إلى هاوية التمادي في الخطأ      ،والالمباالة
 ولكن نجاح التربية يزداد بازدياد ما يتلقاه الطفـل مـن حـب          ،نوع من الحب  

أما إذا جـاوز    ،   إال أن هذا الحب يجب أن يعطى بقدر معين         ،من أبويه وتقدير  
وهذا النوع من   ،   إلى نتائج عكسية   يؤدي و ،الحب الحد المطلوب فإنه يفقد أثره     

 لـه آثـاره   ، والذي يقوم على اإلفراط فـي التـسامح  ،أساليب التربية الخاطئة  
 مـع المجتمـع      وفي سوء تكيفه السلوكي    ،الخطيرة في تكوين شخصية الطفل    

 ، مما ال يقره القانون القيمـي  ،لقيامه بألوان السلوك المضاد للمجتمع    ،  وانحرافه
  .فيقع تحت طائلة العقاب والردع المستمر

ـ 3 ـ 4  العقاب كأسلوب من أساليب التربية  إنالواقعفي :  اإلفراط في عقاب الطفل 
أما نوعه فـإن    ف،  نوع العقاب ودرجته  : تأتي خطورته من ناحيتين مهمتين هما     

 ،كثيراً من اآلباء يتجهون في أساليب عقاب الطفل إلى العقاب البدني القاسـي            
بينما يميل بعضهم اآلخر إلى العقاب      ،  كوسيلة قمعية تحول دون تكرار خطأ ما      

 وتكبيل حريته برادع    ،النفسي الذي يقوم على حرمان الطفل من رغباته الملحة        
: ذير اآلباء الذين يجمعون بـين العقـابين       والبد من تح  ،  الخوف والقهر النفسي  

 ،وأما من حيث درجة العقاب فإن بعض اآلباء قد يفرط فيـه           ،  البدني والنفسي 
إن العقاب غير العادل يعـد عـامالً        ،  ويصل في إفراطه إلى درجة قاسية جداً      

مهماً في انحراف األطفال وجنوحهم ويدفعهم باتجاه تعودهم علـى المماطلـة            
  . متمردإلى خلق كيان عدواني ، و يدرأ بها قسوة العقابوالكذب كوسيلة
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إن إهمال أحد الوالدين أو كليهما للطفل يمثل مظهراً من          : النبذ واإلهمال للطفل  ـ   4ـ   4
 ويستفحل هذا الشعور لدى الطفل عنـد إحـساسه          ،مظاهر أساليب التربية الخاطئة   
لنفسي للطفل كلمـا زاد      وعليه يزداد االضطراب ا    ،بأنه منبوذ أو غير مرغوب فيه     

وكثيـراً مـا يلجـأ     ، والسيما في المراحل األولى من عمره      ،هذا السلوك أو تكرر   
توجيه نظر والديه إلى حاجاتـه  إلى الطفل إلى ألوان مختلفة من السلوك يهدف منها   

 وتتحول إلى وسائل انتقامية موجهـة       ، وقد تستفحل هذه األلوان السلوكية     ،المختلفة
 هؤالء األطفال بألوان السلوك التي تـنم عـن حقـدهم علـى               يقوم قد، و للوالدين
  . بهم في النهاية إلى هاوية التمرد والحقد والجنوحيؤدي مما قد، مجتمعهم

يتصف بعض اآلباء بالصرامة البالغة : الصرامة والجفاء في معاملة الطفل ـ  5ـ  4
 حيث تأخذ هـذه     ،والجفاء المقيت في تعاملهم اليومي تحت سقف البيت العائلي        

واألوامـر  ،   الـشدة المتناهيـة    : منهـا  ،الصرامة وهذا الجفاء مظاهر مختلفة    
وكبـت حريتـه وتحديـد    ، والمعارضة غير الواعية لرغبات الطفل،  الصارمة

وخوفاً مـن مـشاعر الغـضب       ،  سلوكه على وفق ما يحبه األب وما يكرهه       
ه قد سلبت فيتنامى    وعواقبه يتقمص الطفل الطاعة العمياء وهو يشعر بأن إرادت        

إذ يأخذ هذا الشعور أنماطاً سـلوكية مختلفـة   ، لديه الشعور باالنفجار والتحدي  
 .كالكره وتجنب المواجهة مـع األب والتمـرد المـستمر عنـد غيـاب األب           

  .)3-2صwww.alraafidmag.com.2007.حمدونة(
  :ثالثاً ـ الدراسات السابقة

   :الدراسات العربية ـ 1
  ):1979 (دراسة مصطفى فهمي

قـد  ، و اهتمت هذه الدراسة بمعرفة االتجاهات الوالدية لدى الجانحين مقارنة باألسوياء         
جاكـسون   وهو من وضع  ،  اعتمدت الدراسة على تطبيق اختبارات االتجاهات العائلية      

وقام بمقارنة فريق من األحداث الجانحين مع استجابات فريـق          ،  على حاالت مصرية  

http://www.alraafidmag.com
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وقد ضم كل فريق   ،  ريق ثالث للضبط من األحداث العاديين     وف،  من األحداث العصابيين  
 إليه الدراسـة  تتوصلما وكان من بين ،  سنة17-12بين أعمارهم  تتراوح،  حدثاً 30

  :ما يلي
ـ تبدو عالقة األحداث العاديين بالوالدين أكثـر اسـتقراراً و       )1 ة منهـا لـدى   إيجابي

  .العصابيين والجانحين
وتتميـز  ،  أسر األحداث الجـانحين والعـصابيين     تكثر الخالفات بين الوالدين في     )2

  .بالفتور واالضطراب
 لديهم إلى أشكال مـن العـدوان كالـضرب          يؤدييعاني الجانحون شعوراً بالنبذ      )3

  .والسرقةوالقسوة 
  . وال يقدم الحمايةال يرحم، يقف الحدث الجانح من األب على أنه شخص قاٍس )4
 ).9ص، 1981، القائد(  أسرية قاسيةيعاني الحدث الجانح من خبرات مؤلمة وتجارب )5

  ):1994(دراسة نصير 

أجريت الدراسة لمعرفة عالقة المعاملة الوالدية بالتحصيل الدراسي حيث طبقت علـى            
 وقد خلصت إلـى     . األول والثالث الثانوي في مدارس القاهرة      نصفيال من طالب    عينة

  :النتائج التالية

لة الوالدية والتحصيل الدراسي كما تقيسه     توجد عالقة ارتباط موجبة بين المعام     ال   )1
 ). االستقالل-التسامح-التقبل( أبعاد

وجود عالقة ارتباطيه سالبة بين المعاملة الوالدية والتحصيل الدراسي كما تقيسه             )2
 .األبعاد السلبية

 الدراسي باختالف المـستويات   همتحصيلوتختلف أساليب المعاملة الوالدية لألبناء       )3
 .تصاديةاالجتماعية واالق

 .تختلف أساليب المعاملة الوالدية لألبناء باختالف الجنس )4
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 .تختلف أساليب معاملة األب عن أساليب معاملة األم نحو األبناء )5

توجد فروق بين المتفوقين والمتأخرين دراسياً وأساليب المعاملة الوالديـة كمـا             )6
 . )56ص، 2001، خزعل( .ركها األبناءيد

 :دراسة عنايات زكي محمد

تهدفت الباحثة من دراستها اإلحاطة بالظروف األسرية المؤدية إلى الجنـوح عـن             اس
  :يما يلوكان من نتائج دراستها ، األحداث

تتميز ،  من األحداث الجانحين  % 65 وجود عالقة غير مرضية بين الوالدين عند       -1
  .وعدم االتفاق على أسلوب تربوي معين، بكثرة الخالفات

 ،من األحداث الجانحين  % 61آبائهم غير سوية لدى     كانت العالقة بين األحداث و     -2
 .منهم%37بينما كانت عالقاتهم بأمهاتهم غير سوية لدى 

، من اآلباء في أسر الجانحين بـأنهم مـن ذوي النظـام القاسـي             % 53يتصف   -3
 نظاماً ثابتاً في    ال يتبعون إذا أضيف إليها اآلباء الذين      % 65فع إلى   توتر،  المتسلط

 .مهمعاملة أبنائ

 إلى تنشئة اجتماعية غيـر سـليمة لألطفـال          تؤدي التي   ةالعالقة األسري صف  تت -4
 أمـام   مومعاملة األب القاسـية لـأل     ،  ووجود زوجة أب  ،  بالخالفات بين الوالدين  

 .)11ص، 1981، القائد( وإدمان الخمور والمخدرات، األبناء

 :ومحمد عماد الدين إسماعيل، دراسة نجيب اسكندر

فدرسـا  ، استهما باالتجاهات الوالدية وأثرها فـي تنـشئة الطفـل       اهتم الباحثان في در   
لـم تقـف    . وعالقة هذه االتجاهات بالطبقة االجتماعيـة     ،  االتجاهات المختلفة للوالدين  

إال أن من بـين     ،  بل تناولت الطفل بصورة عامة    ،  الدراسة عند الجانحين بشكل خاص    
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غيرهم وكان من جملة ما انتهى       الجانحين واالختالف بينهم وبين      إلى ما يشير نتائجها  
   :يما يلإليه الباحثان 

  .يختلف اهتمام اآلباء ببعض المواقف باختالف الطبقة االجتماعية -1

ترتبط بالطبقة االجتماعيـة  ، االتجاهات الوالدية نحو أمور التربيةفي توجد فروق   -2
لوسطى ففي الطبقات الدنيا يكون اللجوء إلى العقاب البدني أكثر منه في الطبقات ا          

 .التي تميل إلى استخدام أسلوب اإلرشاد اللفظي

الكثير من العادات التـي   . يتعلم أطفال الطبقات الدنيا في اإلطار العام لهذه الطبقة         -3
، 1981،  القائـد ( مثل تشجيع اآلباء لهم على الـسلوك العـدواني        ،  تمهد للجنوح 

  .)14-13ص

  :الدراسات األجنبية ـ 2
  ):1978(  وليم وآخرين–دراسة مورغان 

هدفت الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت التنشئة االجتماعية تختلف باختالف المستوى            
  . التالميذ في المدرسةإنجازاالجتماعي واختالف الخلفية األسرية وأثره على 

باإلضافة إلى  ،   مدرسة 12 طالباً وطالبة من     460نة من    مكو عينةطبقت الدراسة على    
  .أمهاتهم أيضاً

المقـابالت الشخـصية   ، ول على المعلومات عن طريق السجالت المدرسـية  تم الحص 
  :ت الدراسة إلى النتائج التاليةتوصلوقد . واالستبيان

 .إن لمستوى عمل األب دوراً في تكوين القيم العائلية وتكاملها -1

 .إن األمهات السود أكثر تمسكاً بالقيم االجتماعية من األمهات البيض -2

 .نس على قيم األمهاتليس هناك تأثير للج -3
 .وجد تأثير كبير للتنشئة االجتماعية، في قياس الذكاء -4
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  . التالميذ في المدرسةإنجاز وقيم اآلباء بينارتباط وجود لم تثبت النتائج  -5

 .)53ص، 2001، خزعل(

  ):1979(دراسة بانر 
 أماً وأبنائهن من تالميذ الـصف الـسادس      191 مكونة من    عينةأجريت الدراسة على    

  .البتدائيا
نةمت ال قسالدراسي على الـشكل التـالي  نجاز إلى ثالث مجموعات على أساس اإل    عي  :

  .الثالثة للمتوسطين، الثانية للمنخفضين، المجموعة األولى للمتفوقين
 وآخر للتحصيل الدراسـي     ،للذكاء واختباراً   ،حث مقياساً لالتجاهات الوالدية   استخدم البا 

  :نت الدراسة النتائج التاليةبيوقد . األكاديمي نجازواإل
 تميزن بالميل إلى اإلفـراط      د المنخفض ق  نجاز أن أمهات الطالب الذكور ذوي اإل      -1

نهـن أكثـر    أ والشدة والحزم في تنفيذ القواعد، كمـا         ، والضبط الصارم  ،في التقييد 
في معرفة   ويرغبن   ، وأكثر توكيداً للنفس   ، تقبالً ألبنائهن   وأقلُّ ، وأكثر عقاباً  ،استبداداً

  . وأكثر كبتاً لحرية أبنائهن، تسامحاًكل شيء عن أبنائهن، وهن أقّل
  المنخفض بأنهن أكثر سيطرة وضبطاً وأقلُّ      نجاز كما تميزت أمهات الطالبات ذوات اإل      -2

 ،كما أنهن أكثر حماية وتقييـداً     ،   تفهماً للمشكالت النفسية والعاطفية لبناتهن     تسامحاً وأقلُّ 
كما أنهن مفرطات فـي التوجـه   .  ديمقراطيةقلُّأ و،لى مطالب الخضوع وأكثر إلحاحاً ع  

  .)53ص، 2001، خزعل( . والتدخل في شؤون بناتهن،النفعالي والتطفل ا،الغامض
  :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة ـ 3

يـة  استبيان المعاملة الوالدتعتبر الدراسة الحالية من الدراسات األولى التي استخدمت    
،  للتعرف على الفروق بين األسوياء والجانحين في وصفهم لهـذه األسـاليب            المتذكَّرة

نها تتقاطع مع دراسة فهمي     إ حيث   ،وهي تتقاطع مع كل دراسة في ناحية من النواحي        
كما تتقاطع مع دراسة عنايـات زكريـا        ،  من خالل المقارنة بين األسوياء والجانحين     

  .  إلى الجنوحتؤديملة الوالدية التي محمد في الكشف عن أساليب المعا
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أكثر الدراسات السابقة لم تهتم بدراسة أثر متغير الجنس علـى أنمـاط المعاملـة                إن 
  الوالدية لدى الجانحين، 

قد اهتمت الدراسة الحالية بدراسـة      ، و  الجانحين العديد منها لم يهتم بدراسة األحداث     و
 ) الحماية الزائدة – االنفعالي   ء الدف –العقاب  (أنماط المعاملة الوالدية بأنواعها المتعددة      

كل ذلك يعد من األمور التـي       ،  األحداث على حد سواء    و ذلك لدى كل من األسوياء    و
  . تميز الدراسة الحالية

  .  المعلومات حول هذا الموضوعونأمل من هذه الدراسة أن تقدم لنا المزيد من
 :البحثإجراءات رابعاً ـ 

  :منهج البحث ـ 1
 ،نهج الوصفي التحليلي الذي يدرس الظاهرة كما هي في الواقـع          ميعتمد البحث على ال   

 حيث يستخدم مصطلح المـنهج الوصـفي لتـشير إلـى      ،يصفها وصفاً تحليلياً علمياً   و
ونها تهدف إلى وصـف المواقـف أو   مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشترك في ك   

في  التي ستستند إليها البحوث الالحقة       ةلتطوير المعرف  وقد يكون هذا السياق      ،الظواهر
 .)1991، حمصي(. تفسيراتها

 :  حدود البحث ـ2

  .2007 ـ 2006 العام الدراسي: الحدود الزمانية

منطقـة  ،  قة باب سـريجة   مدارس منط وهي  :  دمشق محافظةمدارس  : الحدود المكانية 
 معهـد األحـداث     – مدرسة أبي فراس الحمـداني    ،  مدرسة عباس الحامض  البرامكة  

 . الجانحين في قدسيا

إناث  و أسوياء وطالب ذكوراً وإناث اًالحادي عشر ذكور  الصف  طالب   :الحدود البشرية 
  .نوجانح
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 :مجتمع البحث ـ 3

وطـالب   دمـشق حافظة يتألف المجتمع األصلي للبحث من طالب الحادي عشر في م       
  .معهد األحداث الجانحين في قدسيا

 : البحثعينة ـ 4

) أسوياء وجـانحين  (فردا   275 تطبيق االستبيان عليهم      الذين تم  عينةيبلغ عدد أفراد ال   
 عينـة ن فكانـت ال   ومـا الجـانح    األسوياء سحبت بـشكل عـشوائي أ       عينةبالنسبة ل و

  . فردا95ًوالجانحين رداً ف 180 األسوياء عينةوكان عدد أفراد ال.مقصودة

 :أدوات البحث ـ 5

   وهو ألماني  المتذكَّرة الوالديةأداة البحث مجموعة من األسئلة تتضمن أساليب المعاملة         
 إلى وقد قام الباحث بترجمته E. Braehler, M. Eismann, J.Schumacherأعده كل من 
ى الدراسة السيكومترية   ، كما أجر   والتأكد من سالمة الترجمة ووضوحها     ،اللغة العربية 

الحماية ،  الدفء االنفعالي ،  الرفض والعقاب : (لألداة التي تتكون من أربعة أساليب هي      
  .)الزائدة

 . نعم دائماً-نعم غالباً -نعم أحياناً  – ،ال أطالقا: هيفإمكانات اإلجابة أما 

  :حساب معامالت الصدق والثبات لالستبيان ـ 1 ـ 5
عية هدفها حساب معامالت ثبات وصدق جديـد السـتبيان          قام الباحث بدراسة استطال   

 .وذلك للتأكد من صالحية استخدام هذه األداة، المتذكَّرةأساليب المعاملة الوالدية 

،  فـرداً  40عدد أفرادهـا    بلغ   استطالعية   عينةالختبار على   ولهذا الغرض تم تطبيق ا    
وقـد  ،  إحـصائية ئج معالجـة    وعولجت النتا ،   البحث األساسية  عينةتماثل في تكوينها    

  :يلي أسفرت عما
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  :ثبات االستبيان  ـ1  ـ1 ـ 5
حيـث تـم تطبيـق    ،  التطبيقإعادةقام الباحث بحساب ثبات هذا االستبيان عن طريق    

وتمت إعادة تطبيقه مرة أخرى بفاصل زمني       ،  عينةفرداً من أفراد ال    40االستبيان على   
 أفـراد ث بحساب معامل االرتباط بين نتائج       باحثم قام ال  .  أنفسهم  على األفراد  ينأسبوع

 فـي  مستخدما،   في التطبيق الثاني   عينة ال أفرادنتائج   األول للمقياس و    في التطبيق  عينةال
، ويوضـح  ةالخـام مباشـر   من القـيم  )بيرسون(ذلك معادلة معامل االرتباط بطريقة  

  :الجدول التالي النتائج
  )1(جدول رقم 

   التطبيقإعادةة  البحث بطريقأداةثبات 
  قيمة معامل ترابط بيرسون  )2( العقاب )1( العقاب
  40=ن
  14.56= م

  40=ن
  16.23=م

0.75  

  قيمة معامل ترابط بيرسون  )2( الدفء االنفعالي  )1( الدفء االنفعالي
  40=ن
  15.32= م

  40=ن
  17.14= م

0.53  

  ونقيمة معامل ترابط بيرس  )2(الحماية الزائدة   )1(الحماية الزائدة 
  40=ن
  20.24= م

  40=ن
  21.01= م

0.82  

، 0.01 ودالة عند مـستوى داللـة        ، الثالثة عالية  قيمة معامل الترابط في الجوانب     إن
  .وهذا يعطينا أن االستبيان ثابت بشكل كبير

  :كما يليوذلك  ،كما تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبالتنصيف

  ./0.84: /الثبات باالتساق الداخلي

  ./0.76: /لثبات بالتنصيف بطريقة سبيرمان براونا

  ./0.78: /الثبات بالتنصيف بطريقة جوتمان
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وبالنظر إلى األرقام السابقة نجد أنها تشير إلى أن المقياس يتمتـع بالثبـات المناسـب       
  .األمر الذي يجعله صالحا لالستخدام

  :صدق االستبيان ـ2  ـ1 ـ 5

ويقاس بحساب  ،  اإلحصائيو من أنواع الصدق      وه ، على الصدق الذاتي   اعتمد الباحث 
  .الجذر التربيعي لمعامل الثبات المحسوب بأي طريقة من طرق حساب الثبات

  0.86 =0.75   :الصدق بالنسبة لمحور العقاب

  0.72 = 0.53    :الصدق بالنسبة لمحور الدفء االنفعالي

   0.9 =0.82   :الصدق بالنسبة لمحور الحماية الزائدة

  .في محاورها الثالثةاالستبانة يدل على صدق  وهذا

كما اعتمد الباحث على صدق المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اإلرشاد             
إضافة لتدقيقها لغوياً، وقد وضعت االستبانة بشكلها النهـائي         ،  النفسي في كلية التربية   

  .بعد التحكيم كما جاءت في الملحق
 عـام  ثبات في جامعة اليبزيغ في ألمانيا     قياس الصدق وال  وكانت االستبانة قد خضعت ل    

1998.  
وكان من أهداف إعادة قياس الصدق والثبات في بحثنا الحالي هو تكييـف األداة مـع                

  .الواقع المحلي
  :صعوبات البحث  ـ6

 لذلك ال بد من قـراءة       ، أميين عينةكان أغلب أفراد ال    : الجانحين عينةلدى التعامل مع    
  .تسجيل إجابتهم ونتبيابنود االس

بعد ذلك   و ،حث بناء عالقة مبدئية   ا الب لذلك حاول  و ،وكذلك رفضهم للتعامل مع الباحث    
  .تلقي اإلجابات
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  :وتفسيرهاالنتائج عرض خامساً ـ 
  : الفرضية األولى ـ 1

  بين األسـوياء   المتذكَّرة الوالديةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة         
   .عينة أفراد المنالجانحين و
ن الجدول التالي نتائج اختبار ت ستيودنتيبي:  

  )2(الجدول رقم 
  بينالمتذكَّرةنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في أساليب المعاملة الوالدية 

 األسوياء والجانحين

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
مستوى  دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 0.000 273  4.096 3.081 12.89 180 األسوياء قابالع
دالة 
عند 
0.01 

     5.508  15.02 95 الجانحين 
الدفء 
 0.296 273 1.047 5.084 16.41 180 األسوياء االنفعالي

غير 
 دالة

     6.722 15.65 95 الجانحين 
الحماية 
 0.767 273 0.296 3.741 20.74 180 األسوياء الزائدة

غير 
 دالة

     5.064 20.9 95 لجانحينا 

  :ما يليمن خالل قراءة الجدول السابق نجد 

 وبالتالي ،0.01 وهي دالة عند مستوى داللة ،4.096قيمة ت   بلغت  : أسلوب العقاب  -
ـ               ةنقبل الفرضية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملـة الوالدي

 وعند مقارنة المتوسطات نجـد      ،عينة ال  أفراد بين األسوياء والجانحين من    المتذكَّرة
 أي أن الجانحين يتعرضون للعقاب من قبل الوالدين كأسلوب          ،أنها لصالح الجانحين  

مع نتيجة دراسة مصطفى فهمي الذي وجد أن الحدث الجانح    وهذا يتفق    ،تنشئةفي ال 
  . يعاني من خبرات مؤلمة وتجارب أسرية قاسية
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 وبالـذات كـونهم     ، على أبنائهم  الوالدين خوف   إلى نتيجة هذه الفرضية  ويمكن أن نرد    
 فيكون أسلوب العقـاب كأسـلوب فـي التربيـة       ،ن ولديهم مشاكل سلوكية   ومنحرف

قد يكون العقاب هو األسلوب المتبع في تربية األبناء من          ، و لمكافحة هذا االنحراف  
نما ال نجد   بي،  إلى االنحراف ، و ردود فعل عنيفة  تعلم   باألبناء إلى    يؤدي مما   ،الصغر

بالتالي لم يتعلموا األسلوب    ، و مع األسوياء من قبل الوالدين    أن أسلوب العقاب متبع     
  . مما شكل حماية لهم من االنحراف، العنيف في التعامل

 وبالتـالي   إحـصائياً، وهي غير دالـة      ،1.047قيمة ت   بلغت  : أسلوب الدفء االنفعالي   -
أي ال توجـد فـروق ذات داللـة      ،رية ونقبل الفرضية الـصف    ،البديلةنرفض الفرضية   

  . عينة أفراد البين األسوياء والجانحين من أسلوب الدفء االنفعالي المتذكرإحصائية في 

 وبالتـالي  إحـصائياً، وهي غيـر دالـة    ،0.296قيمة ت بلغت  :أسلوب الحماية الزائدة   -
داللـة  أي ال توجـد فـروق ذات     ، ونقبل الفرضية الـصفرية    ،نرفض الفرضية البديلة  

   .عينة أفراد البين األسوياء والجانحين من أسلوب الحماية الزائدة المتذكرإحصائية في 

الحماية الزائـدة   ، و فر للباحث دراسات سابقة اهتمت بأسلوبي الدفء االنفعالي       اولم تتو 
كما هو واضـح    و. كأساليب للمعاملة الوالدية بحيث يمكن مقارنة النتيجة الحالية معها        

الفرضية الحالية فإن هذين األسلوبين من أساليب المعاملة الوالدية لم يـشكال       من نتيجة   
  . الجانحين وفرقاً بين األسوياء

 بين األسوياء والجانحين    المتذكَّرةوهكذا يتبين أن الفروق في أساليب المعاملة الوالدية         
 . هو أسلوب العقابو، توجد في أسلوب واحد منها

  :الفرضية الثانيةـ 2

بـين األسـوياء     المتـذكَّرة  اآلباءمعاملة  ق ذات داللة إحصائية في أساليب       فروتوجد  
  .عينة أفراد الوالجانحين من
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  بينالمتذكَّرة اآلباءنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في أساليب معاملة 
 األسوياء والجانحين

 المتوسط العدد المجموعة  
االنحراف 
 المعياري

مستوى   دح  تقيمة
  القرار  الداللة

دالة عند  0.000 273 4.256 3.155 13.03 180  األسوياء العقاب
0.01 

     5.890 15.36 95  الجانحين 

الدفء 
 االنفعالي

 غير دالة 0.646 273 0.460 5.075 16.58 180  األسوياء

     7.402 16.23 95  الجانحين 

الحماية 
 الزائدة

 غير دالة 0.956 273 0.055 3.788 20.42 180  األسوياء

     5.051 20.45 95  الجانحين 

بلغت قيمـة ت     ،سلوب العقاب  بالنسبة أل  :ما يلي من خالل قراءة الجدول السابق نجد       
 أي  ،وبالتالي نقبـل الفرضـية    ،  0.01 عند مستوى داللة     إحصائياً وهي دالة    ،4.256

بين األسوياء والجـانحين    كر  المتذأسلوب العقاب   توجد فروق ذات داللة إحصائية في       
 اآلباءلمتوسطات نجد أن الجانحين أكثر تعرضا لعقاب         وعند مقارنة ا   ،عينة أفراد ال  من

  .األسوياءمن 

من اآلبـاء  % 53وهذا يتفق مع نتيجة دراسة أجريت من قبل عنايات زكي محمد بأن          
ـ      . المتسلط و في أسر الجانحين من ذوي النظام القاسي       ة هـذه   ويمكـن أن نـرد نتيج

ـ    ،الفرضية إلى خوف اآلباء على أبنائهم       ولـديهم مـشاكل     ،نو وبالذات كونهم منحرف
هـذا  و.  فيكون أسلوب العقاب كأسلوب في التربية لمكافحة هـذا االنحـراف        ،سلوكية

األسلوب في التفاعل مع األبناء الجانحين قد يكون معتمداً من قبل اآلباء قبـل جنـوح               
بينما ال نجد أن أسـلوب  ،  التي أدت باألبناء إلى الجنوح قد يكون من العوامل   ، و األبناء
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بالتالي لم يتعلموا األسـلوب العنيـف فـي       ، و العقاب من قبل اآلباء متبع مع األسوياء      
  . لجنوحمما شكل حماية لهم من ا، التعامل

 وبالتـالي  ،إحصائياً وهي غير دالة ،0.460بلغت قيمة ت : أسلوب الدفء االنفعالي   -
ق ذات داللـة  أي ال توجد فـرو  ، ونقبل الفرضية الصفرية،البديلةة  نرفض الفرضي 
 أفـراد  بين األسوياء والجانحين من اآلباءأسلوب الدفء االنفعالي لدى إحصائية في  

  .عينةال

وبالتـالي   ،إحصائياً وهي غير دالة     ،0.055بلغت قيمة ت     :أسلوب الحماية الزائدة   -
ق ذات داللـة   فـرو ال توجدأي  ،ة الصفرية ونقبل الفرضي،البديلةرفض الفرضية   ن

 بين األسوياء والجانحين مـن   في الحماية الزائدة المتذكراآلباءأسلوب  إحصائية في   
، فر للباحث دراسات سابقة اهتمت بأسلوبي الدفء االنفعـالي        الم تتو  و .عينةأفراد ال 

بحيث يمكـن  ،  نالجانحي و الحماية الزائدة كأساليب لمعاملة اآلباء لكل من األسوياء       و
 فإن هذين   ،كما هو واضح من نتيجة الفرضية الحالية      و. مقارنة النتيجة الحالية معها   

. الجـانحين  و األسلوبين من أساليب المعاملة الوالدية لم يشكال فرقاً بين األسـوياء          
 بين األسوياء والجـانحين  المتذكَّرةهكذا يتبين أن الفروق في أساليب معاملة اآلباء    و

  . هو أسلوب العقاب و،سلوب واحد منهاتوجد في أ

  :الفرضية الثالثة-3

بـين األسـوياء    المتذكَّرة األمهاتمعاملة ق ذات داللة إحصائية في أساليب      توجد فرو 
  .عينة أفراد الوالجانحين من
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 بين المتذكَّرة األمهاتنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في أساليب معاملة 
 ألسوياء والجانحينا

 المتوسط العدد المجموعة  
االنحراف 
 المعياري

مستوى   دح قيمة ت
  القرار  الداللة

 العقاب
  األسوياء

180 12.74 3.006 
3.937 273 0.000 

دالة عند 
0.01 

     5.125 14.68 95  الجانحين 
الدفء 
 االنفعالي

  األسوياء
180 16.23 5.092 

1.676 273 0.095 
 غير دالة

     6.042 15.07 95  انحينالج 
الحماية 
 الزائدة

  األسوياء
180 21.05 3.694 

0.558 273 0.577 
 غير دالة

     5.076 21.35 95  الجانحين 

  :من خالل قراءة الجدول السابق نجد

 عنـد مـستوى داللـة       إحصائياً وهي دالة    ،3.937بلغت قيمة ت    : أسلوب العقاب  -
 أسـلوب ق ذات داللة إحصائية فـي        توجد فرو   أي ،وبالتالي نقبل الفرضية   ،0.01
 وعند مقارنة   ،عينة أفراد ال  بين األسوياء والجانحين من    المتذكر   األمهاتلدى   العقاب

   .ها لصالح الجانحينالمتوسطات نجد أنَّ

مع نتيجة دراسة عنايات التي وجدت أن العالقـة بـين األحـداث         نوعاً ما   وهذا يتفق   
ويمكن أن نرد نتيجة هذه الفرضية إلـى        .  أسر األحداث  غير سوية في  كانت  بأمهاتهم  

ـ   ،  خوف األمهات على أبنائهم     انفعاليـة  ولـديهم مـشاكل      ،نووبالذات كونهم منحرف
هـذا  و.  فيكون أسلوب العقاب كأسلوب في التربية لمكافحة هذا االنحـراف          ،سلوكيةو

مهات قبل جنـوح  األسلوب في التفاعل مع األبناء الجانحين قد يكون معتمداً من قبل األ 
بينما ال نجد أن أسـلوب  ، قد يكون من العوامل التي أدت باألبناء إلى الجنوح    ، و األبناء
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لم يتعلموا األسلوب العنيـف فـي       هم  بالتالي   و ،من قبل أمهات األسوياء   متبع  العقاب  
  . مما شكل حماية لهم من االنحراف، التعامل

وبالتـالي   ،إحصائياً وهي غير دالة ،1.676بلغت قيمة ت : أسلوب الدفء االنفعالي   -
ق ذات داللـة  أي ال توجد فـرو  ، ونقبل الفرضية الصفرية،البديلةنرفض الفرضية   

بين األسوياء والجانحين    المتذكر   األمهات أسلوب الدفء االنفعالي لدى   إحصائية في   
   .عينة أفراد المن

وبالتـالي   ،إحـصائياً  وهي غير دالة     ،0.558بلغت قيمة ت     :أسلوب الحماية الزائدة  -
ق ذات داللـة  أي ال توجد فـرو  ، الصفريةةالفرضي ونقبل ،البديلةنرفض الفرضية   

بين األسوياء والجـانحين      في الحماية الزائدة المتذكر    األمهاتأسلوب  إحصائية في   
فر للباحث دراسات سـابقة اهتمـت بأسـلوبي الـدفء           الم تتو  و .عينة أفراد ال  من

، الجانحين و لزائدة كأساليب لمعاملة األمهات لكل من األسوياء      الحماية ا ، و االنفعالي
كما هو واضح مـن نتيجـة الفرضـية         و. بحيث يمكن مقارنة النتيجة الحالية معها     

 لم يشكال فرقاً بين     المتذكَّرةالحالية فإن هذين األسلوبين من أساليب معاملة األمهات         
  . الجانحين واألسوياء

 بين األسوياء والجـانحين  المتذكَّرةساليب معاملة األمهات  وهكذا يتبين أن الفروق في أ     
  . هو أسلوب العقاب وتوجد في أسلوب واحد منها

  :الفرضية الرابعةـ 4

بـين الـسويات    المتذكَّرة ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدي  
  . عينة لدى اإلناث من أفراد الوالجانحات
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  بينالمتذكَّرةتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في أساليب المعاملة الوالدية ن
 السويات والجانحات

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 المعياري

 دح قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 118  3.679 3.160 12.51 90 السويات العقاب
دالة عند 

0.01 
     6.014 15.69 30 اتالجانح 

الدفء 
 االنفعالي

 5.017 17.1 90 السويات
0.213 118 0.832 

 غير دالة

     6.804 16.85 30 اتالجانح 
الحماية 
 الزائدة

 3.502 20.08 90 السويات
0.571 118 0.569 

 غير دالة

     5.324 20.57 30 اتالجانح 

  :ن أنه يتبيمن الجدول السابق 

 ،0.01 وهي دالة عند مستوى داللة ،3.679قيمة ت بلغت : سلوب العقاببالنسبة أل  -
أسـلوب العقـاب   وبالتالي نقبل الفرضية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي           

  وعند مقارنة المتوسطات نجد أن     ،عينة من أفراد ال   بين السويات والجانحات  المتذكر  
ـ     . العقاب من السويات   ألسلوب  أكثر تعرضاً  الجانحات ة هـذه   ويمكن أن نرد نتيج

 مـشاكل  ات كونهن منحرفات ولديهن وبالذ،الفرضية إلى خوف الوالدين على بناتهم  
قـد  ، و  فيكون أسلوب العقاب كأسلوب في التربية لمكافحة هذا االنحـراف          ،انفعالية

 إلى تعلم   هن ب يؤدي مما   ، من الصغر  تربيتهنيكون العقاب هو األسلوب المتبع في       
بينما ال نجد أن أسلوب العقاب متبع مـن قبـل           ،  إلى االنحراف  و ردود فعل عنيفة  

، ف في التعامـل    األسلوب العني  بالتالي لم يتعلمن   و ،سويات من اإلناث  الوالدين مع ال  
  .  من االنحرافمما شكل حماية لهن
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فر للباحث دراسات سابقة اهتمت بدراسة أسلوب العقاب كأحد أساليب المعاملة           اولم تتو 
بحيث يمكن مقارنة نتيجة هذه الفرضـية       ،  ات من اإلناث  الجانح و بين السويات الوالدية  
  . معها

وبالتـالي   ،إحصائياً وهي غير دالة ،0.213بلغت قيمة ت : أسلوب الدفء االنفعالي   -
أي ال توجد فـروق ذات داللـة    ، ونقبل الفرضية الصفرية،البديلةنرفض الفرضية   

 لدى اإلنـاث  والجانحاتبين السويات المتذكر أسلوب الدفء االنفعالي إحصائية في   
   .عينةمن أفراد ال

وبالتـالي   ،إحصائياً وهي غير دالة     ،0.571بلغت قيمة ت    : أسلوب الحماية الزائدة   -
توجد فـروق ذات داللـة   ال أي  ،ونقبل الفرضية الصفرية، البديلة الفرضية   نرفض

ث مـن    لدى اإلنا  السويات والجانحات  أسلوب الحماية الزائدة المتذكر   إحصائية في   
، فر للباحث دراسات سابقة اهتمت بأسلوبي الدفء االنفعـالي        الم تتو  و .عينةأفراد ال 

بحيـث  ،  الجانحـات  و السويات لكل من    للمعاملة الوالدية الحماية الزائدة كأساليب    و
 فإن  ،كما هو واضح من نتيجة الفرضية الحالية      و. يمكن مقارنة النتيجة الحالية معها    

  لم يشكال فرقاً بين الـسويات      المتذكَّرةيب المعاملة الوالدية    هذين األسلوبين من أسال   
  . الجانحات اإلناثو

 الجانحات و السويات بين   المتذكَّرة المعاملة الوالدية وهكذا يتبين أن الفروق في أساليب       
  . هو أسلوب العقاب و في أسلوب واحد منها فقطتوجد

  :الفرضية الخامسة ـ 5

 بين األسـوياء    المتذكَّرة الوالدية في أساليب المعاملة     توجد فروق ذات داللة إحصائية    
   .عينة لدى الذكور من أفراد الوالجانحين
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 بين المتذكَّرةنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في أساليب المعاملة الوالدية 
 الجانحينالذكور األسوياء والذكور 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
مستوى  دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 2.990  13.18 90 األسوياء العقاب
2.368 153 0.019 

دالة عند 
0.05 

     5.310 14.78 65 الجانحين 
الدفء 
 5.072 15.73 90 األسوياء االنفعالي

0.501 153 0.617 
 غير دالة

     6.774 15.25 65 الجانحين 
الحماية 
 3.792 21.48 90 األسوياء الزائدة

0.589 153 0.557 
 غير دالة

     5.030 21.06 65 الجانحين 

  : أنه من الجدول السابق نجد

 عنـد مـستوى   إحصائياً وهي دالة  ،2.368بلغت قيمة ت     :سلوب العقاب بالنسبة أل  -
أسلوب  توجد فروق ذات داللة إحصائية في        وبالتالي نقبل الفرضية أي    ،0.01داللة  

 وعند مقارنة   ،عينة لدى الذكور من أفراد ال     بين األسوياء والجانحين   المتذكرالعقاب  
ويمكن أن   .األسوياء العقاب من    ألسلوب  أكثر تعرضاً  المتوسطات نجد أن الجانحين   

 كـونهم   ت وبالـذا  ،أبنائهم الذكور  نرد نتيجة هذه الفرضية إلى خوف الوالدين على       
العقاب كأسلوب في التربية لمكافحة  فيكون أسلوب   ، ولديهم مشاكل انفعالية   ،نوجانح

 ممـا  ،قد يكون العقاب هو األسلوب المتبع في تربيتهم منذ الصغر   ، و هذا االنحراف 
بينمـا ال نجـد أن أسـلوب    ، إلى االنحراف، و  بهم إلى تعلم ردود فعل عنيفة      يؤدي

وب بالتالي لم يتعلموا األسل   ، و العقاب متبع من قبل الوالدين مع األسوياء من الذكور        
فر للباحث دراسات   الم تتو و. مما شكل حماية لهم من االنحراف     ،  العنيف في التعامل  
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 سابقة اهتمت بدراسة أسلوب العقاب كأحد أساليب المعاملة الوالدية بـين األسـوياء   
  . بحيث يمكن مقارنة نتيجة هذه الفرضية معها، الجانحين من الذكورو

وبالتـالي   ،إحصائياً وهي غير دالة ،0.501بلغت قيمة ت  :أسلوب الدفء االنفعالي   -
 ال توجد فـروق ذات داللـة   أي ، ونقبل الفرضية الصفرية،البديلةنرفض الفرضية   

 الذكور مـن    بين األسوياء والجانحين  المتذكر  أسلوب الدفء االنفعالي    إحصائية في   
   .عينةأفراد ال

وبالتـالي   ،حصائياًإ وهي غير دالة     ،0.589بلغت قيمة ت     :أسلوب الحماية الزائدة   -
 ال توجد فـروق ذات داللـة   أي ، ونقبل الفرضية الصفرية،البديلةنرفض الفرضية   

 الـذكور مـن   بين األسوياء والجانحين المتذكر  أسلوب الحماية الزائدة    إحصائية في   
، فر للباحث دراسات سابقة اهتمت بأسلوبي الدفء االنفعـالي        الم تتو  و .عينةأفراد ال 

،  الـذكور  ينالجـانح  و سوياء لكل من األ   الوالدينة كأساليب لمعاملة    الحماية الزائد و
كما هو واضح مـن نتيجـة الفرضـية         و. بحيث يمكن مقارنة النتيجة الحالية معها     

 لم يشكال فرقـاً     المتذكَّرة فإن هذين األسلوبين من أساليب المعاملة الوالدية         ،الحالية
  .األسوياء والجانحين الذكوربين 

  بين األسوياء والجانحين   المتذكَّرة الوالديةمعاملة  الن الفروق في أساليب     هكذا يتبين أ  و
  . هو أسلوب العقاب و توجد فقط في أسلوب واحد منهاالذكور

  :الفرضية السادسةـ 6

 حسب متغيـر    المتذكَّرة الوالديةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة          
   .نةعيالجنس لدى الجانحين من أفراد ال
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  )7(الجدول رقم 

 في أساليب المعاملة  وفق متغير الجنسنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق
 الجانحين بين المتذكَّرةالوالدية 

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 المعياري

 دح قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 القرار

 غير دالة 0.464 93 0.736 6.014 15.69 30 اإلناث العقاب
     5.310 14.78 65  الذكور 

الدفء 
 االنفعالي

 6.804 16.85 30 اإلناث
1.057 93 0.293 

 غير دالة

     6.774 15.25 65  الذكور 
الحماية 
 الزائدة

 5.324 20.57 30 اإلناث
0.429 93 0.669 

 غير دالة

     5.030 21.06 65  الذكور 

  :ن ما يلييتبيمن خالل قراءة الجدول السابق 

  .إحصائياً وهي غير دالة ،0.736بلغت قيمة ت  :أسلوب العقاب -

   .إحصائياً وهي غير دالة ،1.057بلغت قيمة ت : أسلوب الدفء االنفعالي -

  .إحصائياً وهي غير دالة ،0.429بلغت قيمة ت : ة الزائدةأسلوب الحماي -

فـروق ذات   ال توجـد  أي ونقبل الفرضية الصفرية،  ،وبالتالي نرفض الفرضية البديلة   
 حـسب متغيـر الجـنس لـدى         المتذكَّرةداللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية       

  .عينةالجانحين من أفراد ال

 المتـذكَّرة  لقد تبين أن متغير الجنس ال يلعب دوراً في تأثير أساليب المعاملة الوالديـة        
 ببأسـالي فر للباحث دراسـات سـابقة اهتمـت         الم تتو و. على الجانحين  بكل أنواعها 

  . بحيث يمكن مقارنة النتيجة الحالية معها،  للجانحينالوالديةمعاملة ال
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  :الفرضية السابعة-7

 حـسب متغيـر     المتـذكَّرة  اآلباءمعاملة  في أساليب   توجد فروق ذات داللة إحصائية      
   .عينةالجنس لدى الجانحين من أفراد ال

  )8(الجدول رقم 

 بين المتذكَّرة اآلباءروق في أساليب معاملة نتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الف
 الجانحين

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة  
مستوى   دح قيمة ت المعياري

  القرار  الداللة
 غير دالة 0.430 93 0.792 6.588 16.10 30  اإلناث العقاب
     5.616 15.05 65  الذكور 

الدفء 
 غير دالة 0.366 93 0.909 7.304 17.40 30  اإلناث االنفعالي

     7.588 15.88 65  الذكور 
الحماية 
 غير دالة 0.664 93 0.436 5.330 20.07 30  اإلناث الزائدة

     5.056 20.57 65  الذكور 

  :من خالل قراءة الجدول السابق يتبين ما يلي

  .إحصائياً وهي غير دالة ،0.792بلغت قيمة ت : أسلوب العقاب -

  . إحصائياً وهي غير دالة ،0.909بلغت قيمة ت : يأسلوب الدفء االنفعال -

  .إحصائياً وهي غير دالة ،0.436بلغت قيمة ت : أسلوب الحماية الزائدة -

 ال توجـد فـروق ذات   أي ونقبل الفرضية الصفرية،  ،وبالتالي نرفض الفرضية البديلة   
الجـانحين   حسب متغير الجنس لدى      المتذكَّرة اآلباءداللة إحصائية في أساليب معاملة      

  .عينةمن أفراد ال
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بحيث يمكن  ،  لجانحينل معاملة اآلباء    بفر للباحث دراسات سابقة اهتمت بأسالي     اولم تتو 
كما هو واضح من نتيجة الفرضية الحالية فإن األساليب         و. مقارنة النتيجة الحالية معها   

  .  لمتغير الجنس وفقاًبالنسبة للجانحين لم تشكل فرقاً المتذكَّرةالثالثة لمعاملة اآلباء 

  :الفرضية الثامنة -8

 حـسب متغيـر    المتذكَّرة األمهاتمعاملة  ق ذات داللة إحصائية في أساليب       توجد فرو 
  .عينةالجنس لدى الجانحين من أفراد ال

  )9(الجدول رقم 

 بين المتذكَّرة األمهاتنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في أساليب معاملة 
 الجانحين

 المتوسط العدد وعةالمجم  
االنحراف 
 المعياري

مستوى   دح قيمة ت
  القرار  الداللة

 0.510 93 0.662 5.439 15.27 30  الجانحات العقاب
غير 
 دالة

     5.004 14.51 65  الجانحين 
الدفء 
 االنفعالي

 0.218 93 1.241 6.304 16.30 30  الجانحات
غير 
 دالة

     5.960 14.62 65  الجانحين 
 الحماية
 الزائدة

 0.674 93 0.422 5.317 21.07 30  الجانحات
غير 
 دالة

     5.003 21.55 65  الجانحين 

ن ما يليمن خالل قراءة الجدول السابق يتبي:  

  .إحصائياً وهي غير دالة ،0.662بلغت قيمة ت : أسلوب العقاب -

   .إحصائياًوهي غير دالة ، 1.241بلغت قيمة ت : أسلوب الدفء االنفعالي -

  .إحصائياً وهي غير دالة ،0.422بلغت قيمة ت : أسلوب الحماية الزائدة -



 محمد الشيخ حمود                               2010-الرابع العدد -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 53 

 ال توجـد فـروق ذات   أي ونقبل الفرضية الصفرية،  ،وبالتالي نرفض الفرضية البديلة   
 حسب متغير الجنس لدى الجانحين      المتذكَّرة األمهاتداللة إحصائية في أساليب معاملة      

  .عينةمن أفراد ال

 المتـذكَّرة  معاملة األمهـات  تغير الجنس ال يلعب دوراً في تأثير أساليب         ن أن م  لقد تبي 
 معاملة  بفر للباحث دراسات سابقة اهتمت بأسالي     الم تتو و. بكل أنواعها على الجانحين   

  . بحيث يمكن مقارنة النتيجة الحالية معها،  للجانحيناألمهات

  :المقترحات التوصيات و–سادساً 
 ألساليب معاملـة والديـة غيـر        نحين تعرضوا سابقاً  إجراء دراسات عيادية لجا    )1

 .مناسبة

  .  في بيئات أخرىميدانيةإجراء دراسات  )2

القيام بحمالت توعية إرشادية توضح لألهل مدى خطورة األسلوب المتبـع مـن        )3
الدور السلبي الذي قد يلعبه األسـلوب المعتمـد علـى           ، و قبلهم في تربية أبنائهم   

دخول  و أن األمر قد يصل باألبناء إلى درجة الجنوح       و،  العقاب الشديدين  و القسوة
 . األحداث

 .  للوالدينوجهةتوظيف نتائج البحث في بناء البرامج اإلرشادية الم )4

 . االستفادة من نتائج البحث في بناء البرامج اإلرشادية الموجهة لألبناء )5

 . االستفادة من نتائج البحث في بناء البرامج اإلرشادية الموجهة لألحداث )6
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