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  أساليب المعاملة الوالديه كما تدركها األمهات وعالقتها باألمن النفسى لألبناء
   ٢ شريف محمد عطية حورية، ١د الجيد دوامرأميرة حسان عب

 جامعة المنوفية -كلية االقتصاد المنزلى -إدارة المنزل والمؤسسات

  ١٦/٢/٢٠١٤ :بولتاريخ الق                                   ٢٢/١٠/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص

يهدف البحث بصفة رئيسية الى دراسة العالقة بين إدراك األمهات ألساليب المعامله الوالديه واألمن النفسى لألبناء، اشـتملت عينـة   
راسـة  تم إختيار عينـة الد ). سنة ١٢-٦(أم عامالت وغير عامالت من مستويات تعليمية مختلفة لديهن أبناء فى سن ) ٢٠٠( الدراسة على

تم تحليل البيانات وإجراء المعامالت االحصائية باستخدام برنامج . بطريقة صدفية من مدينة شبين الكوم وقرى مليج والبتانون وبركة السبع
(SPSS)  ت(ألفا كرونباخ والتكرارات والنسب المئوية ومعامالت االرتباط بيرسون واختبار : وذلك على الحاسب االلي (T-test  واختبار

وجود عالقة ارتباطيـه  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن  L.S.Dوفى حالة وجود فروق يتم تطبيق اختبار  Anova yOne Wليل التباين تح
ال توجد عالقـة  ، ٠.٠١موجبة  دالة إحصائيا بين إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية ككل واألمن النفسي لألبناء عند مستوى معنوية 

د األبناء وكل من إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية واألمن النفسي لألبناء، وجود عالقة ارتباطيـه موجبـة بـين    ارتباطيه بين عد
، عدم وجود عالقة ارتباطيه بـين المسـتوى   ٠.٠١المستوى التعليمي لألم وإدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية عند مستوى معنوية 

فسي لألبناء، عدم وجود عالقة ارتباطيه بين المستوى التعليمي لألب وكل من إدراك األمهات ألسـاليب المعاملـة   التعليمي لألم واألمن الن
)  ريف، حضـر (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة وفقا لمحل اإلقامة  ،الوالدية واألمن النفسي لألبناء

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة لمعاملة الوالدية واألمن النفسي لألبناء، في كل من إدراك األمهات ألساليب ا
وجود فروق ذات داللة في كل من إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية واألمن النفسي لألبناء، ) تعمل، ال تعمل(الدراسة وفقا لعمل األم 

راسة في إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية وفقا لمستويات الدخول المختلفة عند مستوى معنوية احصائية بين متوسط درجات عينة الد
لصالح الدخول المرتفعة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة في األمن النفسـي لألبنـاء تبعـا     ٠.٠١

  . لمستويات الدخول المختلفة

 .معاملة الوالدية، األمن النفسىال :كلمات دليلية

  المقدمة
تعد األسرة ذات أهمية كبيرة في تشكيل شخصية 
األفراد، فاألسرة هي النواة األولي التي ينشا فيها الفرد، 
كما أنها الجماعة األولي التي يتصـل بهـا، ولألسـرة    
صور عديدة وكثيرة تصنف حسب عدد األفراد، ولكـل  

وتقاليـدها وعاداتهـا   أسرة طابعها المميـز وصـفاتها   
وسلوكياتها التي تجعلها تحيط باألفراد بحياة تختلف عن 
غيرهم من بقية األفراد فى األسـر األخـرى،  فهـي    
المسؤولة عن التنشئة االجتماعية والضبط االجتمـاعي  
وتلعب دورا أساسيا في سلوك األفراد بطريقة سوية أو 
ا غير سوية من خالل النماذج السـلوكية التـي تقـدمه   

لصغارها، فأنماط السلوك والتفاعالت التي تدور داخـل  

األسرة هي النماذج التي تؤثر سلبا أو إيجابا في التربية  
  .)٢١٨ -٢١٧: ٢٠٠٧أبو جادو، (المرجعية للناشئين 

األسرة كجماعه من األفراد يتفاعلون مع بعضـهم  
البعض، وتعتبر البيئة األساسية التي تقوم بعملية التطبيع 

قافة المجتمع وغرس العديد من العادات والتقاليد ونقل ث
والقيم، فهي مسئوله عن تكوين أخالقيات الفرد بوجـه  
عام كاتجاهه نحو االمانه والصدق والوفاء وبقية القـيم  
األخالقية االخـري، وتمكنـه مـن الحصـول علـي      
االحتياجات األساسـية وتعطيـه اإلحسـاس بـاألمن     

لق واالضطراب وتدربه والطمأنينة وتبعد عنه عوامل الق
:  ١٩٩١غبـاري،  (علي مواجهة المعـايير اإلنسـانية   

٥٣.(  
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األسرة لها دورا كبيرا في تنشئة أطفالها حيث أنها 
تقوم بتوفير الحماية الالزمة لهم، كذلك فإنها تعمل علي 
تطبيع القيم الشخصية وقيم المجتمع والتي تريد األسـرة  

قل التـراث بمـا   غرسها في نفوس األطفال، كما أنها تن
يشتمل عليه من عادات وتقاليد لهـم، كمـا أن اآلبـاء    
يعملون علي إكساب أطفـالهم السـلوكيات االيجابيـة    
المرغوب فيها والتي تساعد علي تنمية وصقل شخصية 

، )٣٠٧ -٣٠٦:  ١٩٩٨منصور والشـربيني،  (أطفالهم
وترجع أهمية األسرة ودورها المؤثر في تنشئة األبنـاء  

رة وما تشتمل عليه من أفراد هي المكـان  إلي أن األس
األول الذي يتم فيه االتصال االجتماعي الذي يمارسـه  
الطفل في بداية سنوات حياته الذي ينعكس علي نمـوه  
االجتماعي فيما بعد ويعتبر اآلباء فيها نمـوذج للقـدوة   

احمـد  (والمثل الذي يجب علي أطفالهم اإلقتـداء بـه   
  ).٢٤ -٢٣:  ٢٠٠١،ومحمد

سئولية تربية األبناء وتنشئتهم الصحيحيه تقع إن م
علي كاهل األب واألم معا ثم تأتي بـاقي المؤسسـات   

، )Elizabeth, 1997:10(التربوية التي تهتم بهذا الشـأن  
وتتم عملية التنشئة االجتماعية التي يقـوم بهـا اآلبـاء    
ألبنائهم من خالل مجموعه من االتجاهات واألسـاليب  

وع وتختلف طبقا لمجموعه من العوامل الوالديه التي تتن
والمحكات التي تحدد هذه األساليب، وقد تتمثـل هـذه   
العوامل والمحكات في عدم الثقة ونقص الخبرة ونقص 
المعلومات وعدم وجود التعضيد والمسـاندة المناسـبة   
وكلها تعتبر من العوامل والمحكات األساسية التي تحدد 

ية األطفال وتنشئتهم ليست أساليب المعاملة الوالدية، فترب
بالمهمة السهلة واليسيرة لذا يجب علي اآلباء أن يحاولوا 
تقديم كل امكاناتهم وخبراتهم لإلسهام في تشكيل نموذج 

 :David & Hall, 1996(مثالي للتنشئة السليمة ألطفالهم 

61- 62.(  
جدير بالذكر هنا انه كما يؤثر الوالدان في تنشـئة  

الطفل أيضا في تطبيع الوالـدين،   الطفل وتطبيعه يؤثر
فالطفل الذي يجبر والديه علي تحقيق مطالبه وحاجاتـه  
الزائدة يعتبر نوعا من التطبيع للوالدين، وتتأثر األسـرة  

في عملية التنشئة االجتماعية لألطفال بمجموعـه مـن   
العوامل، فهي ال تحيا في فراغ بل توجد فـي مجتمـع   

والمجاعات واالضطراب اكبر منها ويؤثر فيها، فالفقر 
االجتماعي واألمراض الجسمية والنفسية تـؤثر علـي   
وظائف األسرة بطرق مختلفة، تلك الوظائف من أهمها 

: ١٩٩٥، الطـواب (عملية التنشئة االجتماعية لألطفال 
٢٩٣- ٢٩٢ .(  

هذا ال يعني أن تقتصر وظيفة األسرة علي عملية 
ساسي فـي  التنشئة االجتماعية فقط بل تعد المصدر األ

نمو الطفل السوي والنمو الالسوي حيـث أن األسـرة   
السوية المستقرة التي تعمل علي إشباع حاجات الصغار 
بكفاية واتزان، وحيث يتسم سلوك أفرادهـا بالتعـاطف   
ويسود األمن النفسي ألفرادها، ويشـعر صـغار هـذه    
األسرة بالسعادة، وعلى النقيض توجد األسرة المريضة 

من سماتها الخالفات واالضـطرابات  المضطربة التي 
والتي تكون مصـدرا لتعاسـة أطفالهـا واضـطراب     
وانحراف سلوكهم، ومن هنا يتضح لنا أن األسرة تعتبر 
مصدرا أساسيا في بنية الشخصية السوية أو المضطربة 
أي أنها مسئولة عن إكساب أبنائها سمات شخصية يدخل 

االعتمـاد   فيها عنصري التدريب والتعلم كاالتكاليـة أو 
علي الغير والعدوانية واالنبساطية واالنطوائية وغيرها 

منصـور والشـربيني،   (من السمات السلوكية المختلفة 
٣٠٨: ١٩٩٨.(  

تتزايد أهمية األسرة في حياة أطفالها حيث أنهـا  
باالضافه إلي تأثيرها الكبير علي اتجاهات وسـلوكيات  

جيهه منذ أطفالها، فإنها إن قامت علي تربية الطفل وتو
الصغر علي االستقاللية والحرية في التفكير والمالحظة 
والمناقشة والقراءة واالعتماد علي النفس، فان كل ذلـك  
سوف يؤدي إلي تنمية وتطـوير قدراتـه االبتكاريـة    

: ٢٠٠٠صـبري،  (واكتشاف ورعاية مواهبه الكامنـة  
٨٣.(  

حيث أن الكثير من الدراسات النفسية تؤكد علـي  
بناء السوي وغير السوي يرتبط بدرجة كبيرة أن نمو األ

فإذا كانت هذه االساليب قائمة علـي  ، بمعاملة الوالدين
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اشاعة األمن وإشعار األبناء بالتقبل وتجعلهم واثقين من 
فإن ذلك بدوره يـنعكس علـي   ، انفسهم ومن امكاناتهم

وعالقـاتهم  ، صحتهم النفسية واتجاهاتهم نحـو الحيـاة  
تكون قائمة علي إثـارة مشـاعر    أما عندما، باالخرين

الخوف والرفض فقد يترتب علي ذلك أن يكونوا عرضة 
ورغم ، لكثير من االضطرابات النفسية والتى منها القلق

أن معاملة الوالدين  كما يتمثلها األبناء هي أكثر ارتباطا 
بنمو األبناء النفسي واالجتماعي من ارتباطها بالسـلوك  

لممكن أن يشعر الطفل برفض الفعلي للوالدين حيث من ا
والده له رغم أن والده يحبه حبا حقيقيا، ولكن قد يكون 
اعتقاد األب أن علي اآلبـاء عـدم إظهـار عـواطفهم     
ألبنائهم، وأن التربية الصارمة ضرورية لنمـو الطفـل   
أخالقيا، ومن منظور الطفل قد يدرك انه غيـر جـدير   

فـي   بالحب وإدراكه هذا قد يؤدي إلي مظاهر سـلبية 
  ).١٨٣: ٢٠٠٠الكتاني، (التفاعل 

معظم االباء يريدون فرض نتيجة خبراتهم الحياتية 
السابقة أو تلك التى يتذكرونها بطريقة استبطانية علـى  

على أبنائهم متناسين أنهم خلقوا فى زمان غيـر  ، األقل
زمانهم فينشأ األطفال ويصبح منهم المتـردد والقلـوق   

لـى اتخـاذ أى   وضعيف الشخصية وغيـر القـادر ع  
  ). ١٠٨ -١٠٧: ٢٠٠٠، شحيمى(قرار

 لـه  فجعلـت  بالطفل اإلسالمية الشريعة عنيت لقد

 كونـه  منذ عليه حمايته  والمحافظة علي وعملت حقوقاً

حقوقـاً   منحتـه  حيـث  والدته؛ وحتى أمه بطن في جنيناً
 وبقاءه استمراره يكفل ما األحكام من له وشرعت متعددة

 عليـه،  يعتدي من علي قوبةوأوجبت ع نموه، واستمرار

 ورعايتهم والرأفة المعاملة حسن الطفل حقوق ضمن ومن

 تـربيتهم  فـي  األمثل الطريقة وإبتاع وتأديبهم وحمايتهم

  ). ١٥٧: ٢٠٠٥، سعود آل(وتأديبهم وتوجيهم 
أساليب التنشئة الحديثة أن مشاركه األباء لقد رأت 

يـا  في التربية ووجودهم وسط أوالدهم يهئ دفئـا عاطف 
حميميا ومن شأنه أن يدعم مفهوم المشاركة مـن اجـل   
خلق مناخ صحي وسليم في العالقات بين أفراد األسرة 
جميعا وفي مثل هذا المناخ سوف يكون لألباء دورهـم  

الفاعل والمؤثر في مساعدة أبنائه علي تحقيق أهـداف  
التنشئة السليمة وهي تنمي ما لديهم من إمكانات ذهنيـة  

  ).٧٧:  ٢٠٠٤فرج، (أقصي حد ممكن ووجدانية إلي 
يعتبر األمن النفسى من الحاجات الهامـة لبنـاء   
الشخصية حيث أن جذوره تمتد إلى الطفولـة وتسـتمر   
حتى الشيخوخة عبر المراحل العمرية المختلفة، وأمـن  
المرء يصبح مهددا إذا ما تعرض إلى ضغوطات نفسية 
 وإجتماعية ال طاقة له بها فى أى مرحلـة مـن تلـك   

: ١٩٩٦، جبـر (المراحل مما يؤدى إلى اإلضـطراب  
٨٠.(  

ــافي، (توصــل ــي ) ١٢٨  -١٠١: ١٩٨٩كف ف
الدراسة التي قام بها الي وجود ارتباط دال سالب بـين  

التفرقة والتحكم والتذبذب فـي  (أساليب التنشئة الوالدية 
للوالد وبين الشعور بـاألمن النفسـي، كمـا    ) المعاملة

ود إرتباط موجب دال بين أشارت النتائج أيضا إلي وج
، الشعور باألمن النفسي وبين تقدير الذات لدي الطالبات

) ٧٦٠-٧٢٠: ١٩٩٩عبد المقصود، (كما بينت دراسة 
الي وجود ارتباط  موجب دال بين أسـاليب المعاملـة   

التفرقة والتحكم والتذبذب والحمايـة  (الوالدية الالسويه 
، لنفسي لألطفاللألب وبين الشعور بعدم األمن ا) الزائدة

وال توجد  فروق بين الجنسين فـى الشـعور بـاألمن    
وهــو مــا ، )٦٣٧ -٦٢٤: ٢٠٠٣مخيمــر (النفســى

حيث أظهرت )  ٤: ٢٠٠٦المهندس، (أوضحته دراسة 
  أنه توجد عالقة موجبة بين أسلوبى معاملـة األب واألم 

والشعور بعدم األمـن النفسـى   ) العقاب وسحب الحب(
: ٢٠١١ابريعم، (قد أثبتت دراسة و، والقلق لدى األبناء

وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين أسـاليب    ) ١٨٠٢
المعاملة السوية التى يتبعها األب فى معاملتـه لألبنـاء   

كمـا أظهـرت دراسـة    ، وبين شعورهم باألمن النفسى
(Alayi & et.al., 2011: P. 1973)     فـى أن المعاملـة

ـ  حة النفسـية  الوالدية السوية لها تأثير إيجابى على الص
مما سبق تتبلور مشكلة الدراسـة فـى أهميـة     .للطفل

التفاعل بين الوالدين واألبناء، وانعكاسات هذا التفاعـل  
علي رسم مالمح الشخصية، ومـدى تـأثير المعاملـة    
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الوالدية علي نمط الشخصية وسماتها ،فإتجاهات األمـن  
والطمأنينة تكتسب من خالل هذه المعاملـة، وإن هـذه   

جميعها تؤكد سلبية هذه األساليب في تعامل األب النتائج 
واألم  مع األبناء كونها تؤدي بشكل قوي إلي انخفاض 
مستوي الشعور باألمن النفسي لديهم الـذي هـو أحـد    

لذا فـإن  ، العوامل المؤدية إلي البعد عن طريق السوية
  :المشكلة الدراسة تتبلور فى اإلجابة على التساؤل التالى

اليب المعامله الوالديـه كمـا تـدركها    ما عالقة أس -
  األمهات باألمن النفسى لألبناء؟

  أهداف البحث
استهدف البحث بصفة رئيسية دراسـة العالقـة بـين    
إدراك األمهات ألساليب المعاملـه الوالديـه واألمـن    
النفسى لألبناء ولتحقيق هذا الهدف يسـتلزم تحقيـق   

  :عدداً من األهداف الفرعية
اك األمهات ألسـاليب المعاملـة   قياس مستوى إدر -١

  .الوالدية لألبناء بأبعاده
 .قياس مستوى األمن النفسى لألبناء بأبعاده -٢

دراسة العالقة بين بعض المتغيرات االجتماعيـة   -٣
المسـتوى التعليمـى لـرب وربـة     (واالقتصادية

وكل مـن إدراك األمهـات   ) عدد األبناء –األسرة
  . النفسى لألبناء ألساليب المعامله الوالديه واألمن

دراسة الفروق فى كل من إدراك األمهات ألساليب  -٤
المعاملة الوالدية واألمن النفسى لألبناء وفقا لبعض 

محل اإلقامة، (المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
  ).عمل رب وربة األسرة، الدخل الشهرى

  فروض الدراسة
 توجد عالقة إرتباطية  ذات داللة إحصائية بين -١ 

إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية 
 –اإلهمال –التفرقة –التدليل –السواء(بمحاورها 

  .واألمن النفسي لألبناء) الحماية الزائدة
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين  -٢

عدد (بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية
األبناء، المستوى التعليمي لرب األسرة، المستوى 

وبين كل من إدراك األمهات )التعليمي لربة األسرة

 –السواء(ألساليب المعاملة الوالدية بمحاورها
واألمن ) الحماية الزائدة –اإلهمال –التفرقة–التدليل

  .النفسي لألبناء
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كل  -٣

من إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية 
 –اإلهمال –التفرقة –التدليل –ءالسوا(بمحاورها 

واألمن النفسي لألبناء وفقا لمحل ) الحماية الزائدة
  .اإلقامة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كل  -٤
من إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية 

 –اإلهمال –التفرقة –التدليل –السواء(بمحاورها
وفقا لعمل  واألمن النفسي لألبناء) الحماية الزائدة
  .ربة األسرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدراك  -٥
األمهات ألساليب المعاملة الوالدية بمحاورها 

الحماية  –اإلهمال –التفرقة –التدليل –السواء(
  .واألمن النفسي لألبناء وفقا لدخل األسرة) الزائدة

 أهمية البحث

  :األهمية النظرية: أوال
لى أحد الموضوعات الهامة فى إلقاء الضوء ع -١

العالقات األسرية وهو أساليب المعاملة الوالدية  
وعالقتها باألمن النفسى لألبناء وإنعكاسها على 

 .نمو شخصياتهم

تفيد الدراسة فى إبراز دور المعاملة الوالدية  -٢
السوية وغير السوية فى إحساس األبناء باألمن 

 .التفسى

ة العمرية وهى الطفولة إبراز أهمية هذه المرحل -٣
المتأخرة  فعلى الوالدين مراعاة إشباع الحاجة إلى 

 .الشعور باألمن النفسى

اإلضافة العلمية التى يمكن ان تقدمها هذه الدراسة  -٣
فى هذا المجال فى المجتمعات العربية عامة 

  .والمصرية خاصا
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  :األهمية التطبيقية: ثانيا
فى تصميم برامج االستفادة من نتائج الدراسة  -١

إلرشاد الوالدين لممارسة أدوارهم بما يحقق النمو 
  .النفسى السوى لألبناء

محاولة لفت انتباه األمهات إلى إيجابية المعاملة  -٢
السوية لألطفال وتجنب إساء المعاملة وصوال الى 

  .االرتقاء بمستوى األسرة
قد تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على رعاية  -٣

ال وتنشئتهم وتزودهم باألساليب النفسية األطف
  .والتربوية التى تجنب إساءة معاملة األطفال

  مصطلحات الدراسة
:  أساليب المعاملة الوالدية كمـا تـدركها األمهـات      

parental rearing styles as perceived by mothers 
يقصد بها مجموعة من األساليب التى يتبعها األباء 

ربيته ويكون لها أثرها فـى تشـكيل   فى تنشئة الطفل وت
شخصيته وهى تنقسم إلى نوعين أساليب سوية وأساليب 

  )١٢، ٨: ٢٠٠١أحمد ومحمد، (غير سوية  
تلـك  " وتعرف أساليب المعاملة الوالدية إجرائيا بأنهـا 

األساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة أبنائهما أثنـاء  
اإليجـابي أو   التنشئة االجتماعية والتي تحدث التـأثير 

السلبي في سلوك الطفل من خالل اسـتجابة الوالـدين   
السـواء، التـدليل،   (لسلوكه كما تدركها األمهات وهى 
  ).التفرقة، اإلهمال، الحماية الزائدة
بأنه وعى وممارسـات   ويعرف إدارك األمهات إجرائيا

  .واتجاهات األمهات نحو أساليب معاملة أبنائهن
  Normality style: السواء

يتصف هذا اإلسلوب بالتعاون بين األطفال 
والوالدين واحترام الفردية واعتراف الوالدين بأن 
األطفال أشخاص يختلفون عن بعضهم بعضا وهو 
أسلوب قائم على تشجيع األطفال على القيام بالسلوك 

  ).٤١: ٢٠٠١، خزعل(االستقاللى
ممارسة الوالدين لألساليب السوية  بأنه ويعرف إجرائيا

  . المعاملة مع األبناءفى 
  

 Pampering style: التدليل

تحقيق رغبات الطفل بصورة مفرطـة مـع   هو 
إضفاء المزيد من الرعاية واإلهتمام عليه أكثـر مـن   
إخوانه بصورة تعوقه عن تحمـل المسـئولية بمفـرده    

، وهو ما نقصـده فـى هـذا    )١١:  ٢٠٠٨البليهى، (
  .البحث
  Differentiating style :التفرقة
قصد به التفضيل والتمييز بين األبناء فى المعاملة ي

ألسباب غير منطقية كالجنس أو الترتيب الميالدى أو 
أبناء الزوج أو الزوجة المحبوبة أو المنبوذة بشكل يولد 

خليل، (الحقد والكراهية ويخلق الصراع بين األبناء
٧٥: ٢٠٠٠.(  

بأنه عدم توخي المساواة والعدل بين  ويعرف إجرائيا
  .ألبناء في المعاملةا

 Neglect style: االهمال

هو نمط سلوكى يتصف بإخفاق الوالدين فى تقديم 
احتياجات الطفل الجسـدية والعاطفيـة مثـل الطعـام     

: ٢٠٠٤الحديدى وجهشان، .(والمأوى والملبس والرعاية
٨(  

 إلحتياجاتـه  بأنه عدم تلبيـة الوالـدين   ويعرف إجرائيا

 الهجر أشكاله ومن حاجاته،و وأهدافه وإهمالهم لمشاعره

 ونقص الدفء طعامه ونقص وإهمال الطفل عن والتخلي

وعـدم   الصحية غير المنزلية والظروف المناسبة المالبس
 لعمـره  المناسب اإلشراف ونقص األخطار، من حمايته

 .رعايته مدرسيا في واإلخفاق

    Over protection style:الحماية الزائدة
ـ   ن الطفـل بالواجبـات   يقصد به القيام نيابـة ع

والمسئوليات التى يمكنه القيام بها والتى يجب تدريبـه  
عليها كما تتمثل فى عـدم إعطـاء الفرصـة للطفـل     

  ).٨٥:  ١٩٨٣قناوى (للتصرف فى الكثير من األمور
بأنه شعور الطفل  بأن والديه يخافـان   ويعرف إجرائيا

عليه من أى شيء وال يتركانه يذهب لبعض األمـاكن  
ن حدوث أى ضرر له ويودان لو يبقى معهمـا  خوفا م

فى المنزل ويعتنيان به فضال عن ذلك يقومان نيابة عنه 
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بكل األعمال التـى يسـتطيع أن يقـوم بهـا بمفـرده      
ويظهرون لهفة وقلقا عليـه فهـو مركـز اهتمامهمـا     

  . ورعايتهما
   psychological security : النفسي األمن

 مـن  والتأكـد  اتالذ في والثقة الذات اطمئنانهو 

  .)٨٦: ٢٠٠٣زهران، (جماعة أمنة  إلى االنتماء
 وهـو  االنفعالية أو النفسية الطمأنينة بأنه ويعرف اجرائيا

 حالة يكون وهو حده على فرد كل أمن أو الشخصي األمن

 وهو للخطر معرض وغير مضمونا الحاجات إشباع فيها

وشعوره بأنه محبوب ومقبـول   أمنة لتحقيق الفرد محرك
ونـدرة شـعوره بـالخطر    ، مقدر من قبل االخـرين و

  .   والتهديد
  األسلوب البحثى

  حدود الدراسة : أوالً
أم ) ٢٠٠(لقد تضمن البحـث الحـالى   :الحدود البشرية

عامالت وغير عامالت من مستويات تعليمية مختلفـة  
، تم إختيارهن بطريقة )سنة ١٢-٦(لديهن أبناء فى سن 

  . صدفية
جمع البيانات فى الفترة الزمنية من تم  :الحدود الزمنية

  .٢٠١٢بداية يناير وحتى نهاية يناير لعام 
حدد الباحثان مدينـة شـبين الكـوم     :الحدود الجغرافية

وقرى مليج والبتانون وبركة السـبع مجـاال جغرافيـاً    
 .للبحث

  منهج الدراسة: ثانياً
  .يتبع البحث الحالى المنهج الوصفى والتحليلى

  دراسةأدوات ال: ثالثاً
بعد اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة تـم  

  -:إعداد أدوات الدراسة التالية من قبل الباحثان
تم إعداد هذه االستمارة فى : استمارة البيانات العامة -١

صورة جدوليه تحتوى على مجموعة من البيانـات  
واشتملت على بيانـات  . التى تحقق أهداف الدراسة

عمل رب وربـة  ، )ضرح –ريف(عن محل االقامة
المسـتوى  ، عدد األبنـاء ، )ال يعمل –يعمل(األسرة

ــى  ــة األســرة قســم إل ــرب ورب  ٨التعليمــى ل

أمى، ملم بالقراءة والكتابة، اتم المرحلـة  (مستويات
االبتدائية، اتم المرحلة اإلعدادية، حاصل على مؤهل 
متوسط، مؤهل فـوق متوسـط، مؤهـل جـامعى،     

لمالى لألسرة قسم إلى الدخل ا، )ماجستير أو دكتوراه
إلى أقل من  ٦٠٠جنيه، من  ٦٠٠أقل من (فئات  ٥

جنيه،  ١٨٠٠إلى أقل من  ١٢٠٠جنيه، من  ١٢٠٠
جنيـه   ٢٤٠٠جنيه،  ٢٤٠٠إلى أقل من  ١٨٠٠من 
  ). فأكثر

 :استبيان إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالديـة  -٢
يهدف هذا االستبيان إلى الكشف عـن مسـتوى   

وقد بلغ . ت ألساليب المعاملة الوالديةإدراك األمها
عبارة، بعضها إيجابي واألخر )٤٩(عدد عباراته 

سلبى، وكانت االستجابة على هذا االستبيان وفقـا  
، وكانـت  )دائما، أحيانـا، نـادرا  (للتقدير الثالثى

درجة  ١٤٧=  ٣ ˣ ٤٩الدرجة العظمى لالستبيان 
درجة مقسـمه   ٤٩= ١ ˣ ٤٩والدرجة الصغرى 

 ٤٩ -١٤٧ثة مستويات حيث كان المـدى  إلى ثال
، مسـتوى  ٣٢.٦=  ٣÷٩٨= ، طول الفئة ٩٨= 

 ٨٣(، ومستوى متوسط )درجة فأقل ٨٢(منخفض 
درجـة  ١١٧(، ومستوى مرتفع )درجة ١١٦إلى  
وقد تم تحديد محاور االستبيان من خـالل  ) فأكثر

اإلطالع على اإلطار النظـرى عـن المعاملـة    
االستبيان فى سـتة   الوالدية وقد تم تحديد محاور

  :محاور كما يلى
وقد بلغ عدد العبارات التي تقيس هذا المحـور   :السواء

 ˣ ٩وكانت الدرجة العظمى لهذا المحـور . عبارات) ٩(
مقسـمه   ٩= ١ ˣ ٩درجة والدرجة الصغرى  ٢٧=  ٣

، ١٨=  ٩ -٢٧إلى ثالثة مستويات حيث كان المـدى  
جة در ١٥(، مستوى منخفض ٦=  ٣÷١٨= طول الفئة 

، )درجـة  ٢٢إلـى    ١٦(، ومسـتوى متوسـط   )فأقل
  )درجة فأكثر ٢٣(ومستوى مرتفع 

وقد بلغ عـدد العبـارات التـي تقـيس هـذا       :التدليل
 ٧حيث كانت الدرجة العظمى لهذا المحور). ٧(المحور

ˣ ٧درجة والدرجة الصغرى  ٢١=  ٣ ˣ مقسمه  ٧= ١
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، ١٤=  ٧ -٢١إلى ثالثة مستويات حيث كان المـدى  
 ١٢(، مستوى مـنخفض  ٤.٦=  ٣÷١٤= فئة طول ال

، )درجـة  ١٨ -١٣(، ومستوى متوسـط  )درجة فأقل
  ). درجة فأكثر ١٩(ومستوى مرتفع 

وقد بلغ عـدد العبـارات التـي تقـيس هـذا       :التفرقة
 ٨حيث كانت الدرجة العظمى لهذا المحور ). ٨(المحور

ˣ ٨درجة والدرجة الصغرى  ٢٤=  ٣ ˣ مقسمه  ٨= ١
، ١٦=  ٨ -٢٤ات حيث كان المـدى  إلى ثالثة مستوي

 ١٣(، مسـتوى مـنخفض    ٥.٣=  ٣÷١٦طول الفئة  
، )درجـة  ١٩ – ١٤(،  ومستوى متوسـط  )درجة فأقل

  ). درجة فأكثر ٢٠(ومستوى مرتفع 
وقد بلغ عدد العبـارات التـي تقـيس هـذا      :االهمال
حيث كانت الدرجة العظمى لهذا المحور ). ١٤(المحور

١٤ ˣ ـ  ٤٢=  ٣ = ١ ˣ ١٤ة الصـغرى  درجة والدرج
 -٤٢مقسمه إلى ثالثة مستويات حيث كان المـدى   ١٤
ــة  ٢٨=  ١٤ ــول الفئ ــتوى ٩.٣=  ٣÷٢٨، ط ، مس

 ٣٣ –٢٤(، ومستوى متوسط )درجة فأقل ٢٣(منخفض 
  ).درجة فأكثر ٣٤(،  ومستوى مرتفع )درجة 

وقد بلغ عدد العبارات التي تقيس هـذا   :الحماية الزائدة
لدرجة العظمى لهذا المحور حيث كانت ا). ١١(المحور

١١ ˣ ١١درجة والدرجـة الصـغرى    ٣٣=  ٣ ˣ ١ =
 -٣٣مقسمه إلى ثالثة مستويات حيث كان المـدى   ١١
ــة  ٢٢=  ١١ ــول الفئ ــتوى ٧.٣=  ٣÷٢٢، ط ، مس

 -١٩( ، ومستوى متوسـط  )درجة فأقل ١٨(منخفض 
  ). درجة فأكثر ٢٧(، ومستوى مرتفع )درجة ٢٦

  :الدراسة االستطالعية
بيق االستبيان بعد إجراء تعـديالت السـادة   تم تط

المحكمين علي عينة استطالعية اختيرت بطريقة صدفية 
ربة أسرة متزوجة ولديها أبناء فى مرحلة ) ٣٠(قوامها 

الطفولة المتأخرة من مستويات تعليمية متباينة، بمدينـة  
شبين الكوم والقرى السابق ذكرها وتمثل عينة الدراسة 

بهدف معرفـة  . مع األصلى للدراسةاالستطالعية المجت
مدى مناسبة عبارات استبيان إدراك األمهات ألسـاليب  
المعاملة الوالدية ومقياس األمن النفسى لألبناء، كـذلك  

للتأكد من فهم ربات األسر للعبـارات، وقـد اسـتفاد    
الباحثون من الدراسة االستطالعية بتعديل صياغة بعض 

  .لربات األسر العبارات لتكون أكثر وضوحا وفهما
  :ضبط االستبيان وتقنينه

االسـتبيان عـن   تم التأكد من صدق  :صدق االستبيان
طريق صدق المحكمين حيث تم عرض االستبيان فـى  
صورته األولية على عدد من المحكمين فى مجال إدارة 

بداء أرائهـم حـول   المنزل والمؤسسات  وعلم النفس إل
لـى ضـرورة   االستبيان، وقد أشار السادة المحكمون إ

إجراء بعض التعديالت الخاصة ببعض العبارات بحيث 
تكون أكثر وضوحا، وقد تم إجراء هذه التعديالت، كما 

طريق صدق االتساق تم التأكد من صدق االستبيان عن 
. الداخلي، لمعرفة مدى ارتباط كل عبارة بدرجة المحور

كما تم حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلى بإيجـاد  
الرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االسـتبيان  معامل ا

  :ذلك والدرجة الكلية له، والجدول التالي يوضح
صـدق اسـتبيان إدراك األمهـات ألسـاليب      :١جدول

  المعاملة الوالدية باالتساق الداخلي
 المعاملة الوالدية ككل مصدر التباين

 ***٠.٤٣٦السواء
 ***٠.٦٠٥التدليل

 ***٠.٤٩١التفرقة 
 ***٠.٤٧٢همالاإل

 *٠.١٨١ الحماية الزائدة
أن معامالت االرتباط بين أبعاد ) ١(يوضح جدول

استبيان إدراك األمهات ألسـاليب المعاملـة الوالديـة    
، ٠.٦٠٥، ٠.٤٣٦والدرجه الكلية لذات االستبيان هـى  

على التوالى وهى قيم  دالة  ٠.١٨١، ٠.٤٧٢، ٠.٤٩١
على ذلك فإن و ٠.٠٠١، ٠.٠٥عند مستويات معنوية  

االستبيان يتمتع بدرجة مناسبة من الصـدق المناسـب   
للتطبيق وبهذا أصبح االستبيان جاهز للتطبيق على عينة 

  .الدراسة
تم حساب ثبات االستبيان بطريقة ألفـا   :ثبات االستبيان

لحساب معامل الثبات لتحديد   Alpha-Cronbachكرونباخ
م حساب معامل الداخلى لالستبيان، حيث يت قيمة االتساق
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ألفا لكل بعد على حدة ولالستبيان ككـل علـى العينـة    
  .االستطالعية، والجدول التالي يوضح ذلك

ثبـات اسـتبيان إدراك األمهـات ألسـاليب      :٢جدول
  المعاملة الوالدية بمعامل ألفا كرونباخ

عدد البعد
 قيمة معامل ألفا العبارات

٩٠.٦٩ السواء
٧٠.٦٨ التدليل

٨٠.٧٥ التفرقة 
١٤٠.٦٤ اإلهمال

١١٠.٦٠ الحماية الزائدة
٤٩٠.٧٠ المعاملة الوالدية ككل
أن قيمة معامل ألفا لكل بعد من  )٢(يوضح جدول

أبعاد االستبيان ذات  قيم عالية تؤكد على اتساق استبيان 
  . المعاملة الوالدية

يهدف هذا المقياس : استبيان األمن النفسى لألبناء -٣
عن مستوى األمن النفسى لألطفـال،  إلى الكشف 

عبارة، بعضها إيجابى ) ٥٠(وقد بلغ عدد عباراته
واألخر سلبى، وكانت االستجابة على هذا المقياس 

، والتى )نادرا –أحيانا  -دائما(وفقا للتقدير الثالثى
حيث كانت الدرجـة  . تقيس األمن النفسى لألبناء

درجة والدرجة  ١٥٠=  ٣ ˣ ٥٠العظمى للمقياس 
مقسـمه إلـى ثالثـة      ٥٠= ١ ˣ ٥٠لصغرى ا

، ١٠٠=  ٥٠ -١٥٠مستويات حيث كان المـدى  
، مستوى منخفض  ٣٣.٣=  ٣÷١٠٠طول الفئة  

  - ٨٤(، ومسـتوى متوسـط  )درجة فأقـل  ٨٣(
درجـة   ١١٨(، ومسـتوى مرتفـع   )درجة١١٧
  ). فأكثر

  :الدراسة االستطالعية
تم تطبيق االستبيان بعد إجراء تعـديالت السـادة   

مين علي عينة استطالعية اختيرت بطريقة صدفية المحك
ربة أسرة متزوجة ولديها أبناء فى مرحلة ) ٣٠(قوامها 

الطفولة المتأخرة من مستويات تعليمية متباينة، بمدينـة  
شبين الكوم، وتمثل عينة الدراسة االستطالعية المجتمع 

بهدف معرفة مدى مناسبة عبـارات  . األصلى للدراسة
ة الوالدية ومقياس األمن النفسى لألبناء، استبيان المعامل

كذلك للتأكد من فهم ربات األسر للعبارات، وقد اسـتفاد  

الباحثون من الدراسة االستطالعية بتعديل صياغة بعض 
  .العبارات لتكون أكثر وضوحا وفهما لربات األسر

تم التأكد من صـدق المقيـاس عـن    : صدق االستبيان
 المقيـاس فـى   طريق صدق المحكمين حيث تم عرض

صورته األولية على عدد من المحكمين فى مجال علـم  
النفس وإدارة المنزل إلبداء أرائهم حول المقياس، وقـد  
أشار السادة المحكمون إلى ضـرورة إجـراء بعـض    
التعديالت الخاصة ببعض العبارات بحيث تكون أكثـر  

  .وضوحا، وقد تم إجراء هذه التعديالت
بات االستبيان بطريقة ألفـا  حساب ثتم  :ثبات االستبيان

لحساب معامل الثبات لتحديد   Alpha-Cronbachكرونباخ
قيمة االتساق الداخلى لالستبيان، حيث يتم حساب معامل 

و لالستبيان ككل علـى العينـة    ألفا لكل بعد على حدة
  :االستطالعية، والجدول التالى يوضح ذلك

 ثبات استبيان األمن النفسـى بمعامـل ألفـا    :٣جدول
  كرونباخ
 قيمة معامل ألفا عدد العبارات البعد

 ٠.٧٣ ٥٠ األمن النفسى 
أن قيمة معامل ألفا للمقياس قيمة ) ٣(يوضح جدول

  . عالية تؤكد على اتساق مقياس األمن النفسى لألبناء
  تطبيق أدوات الدراسة: رابعاً

تم تطبيق أدوات البحث على العينة البحثية التـى  
امالت وغير عـامالت مـن   ربة أسرة ع) ٢٠٠(بلغت

مستويات تعليمية مختلفة ولديهن أبنـاء فـى مرحلـة    
  .الطفولة المتأخرة

   المعامالت اإلحصائية: خامساً
تم تحليل البيانات وإجراء المعامالت اإلحصـائية  

ــامج  statistical  package for socialباســتخدام برن

sciences program (Spss)     وذلك إلجـراء األسـاليب
ائية على متغيرات الدراسة لتكشف عـن نـوع   اإلحص

العالقة بين هذه المتغيرات، وتحقيق األهداف، وللتحقق 
من صحة الفروض تـم ترميـز البيانـات وتفريغهـا     
ومراجعتها لضمان صحة النتائج ودقتهـا وفيمـا يلـى    

حسـاب  : األساليب اإلحصائية التـى تـم اسـتخدامها   
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رونباخ، حساب التكرارات والنسب المئوية، معامل ألفا ك
، اختبـار  T Testإختبـار   معامالت االرتباط بيرسون،

  .One Way ANOVAتحليل التباين 
  النتائج البحثية

  :وصف عينة الدراسة: أوال
فيما يلى وصف لعينة الدراسة والتى تمثلت فـى  

أم والالتى تم اختيارهن بطريقة صدفية من مدينة  ٢٠٠
  شبين الكوم

إلــى أن ) ٤(ل تشــير النتــائج الــواردة بجــدو
) ٪٤٨.٠(من األمهات يقمن فى الريف بينما) ٪٥٢.٠(

  .يقمن فى الحضر
من األمهـات يعملـن بينمـا    ) ٪٦٨.٥(كذلك فإن

كما تبين أن الغالبية العظمى مـن  . ال يعملن) ٪٣١.٥(

ال ) ٪٣.٥(يعملون بينمـا  ) ٪٩٦.٥(أزواج أفراد العينة
  .يعملون

مـن  ) ٪٣٤.٠(أظهرت النتائج أيضـا إلـى أن   
األمهات لديهن اثنين من االبناء يليها عدد ثالثـة أبنـاء   

  . لديهن سبعة أبناء) ٪٠.٥(بينما ) ٪٢٩.٥(بنسبة 
مـن أزواج  ) ٪٤٩.٥(كذلك تشير النتائج إلى أن 

) ٪٠.٥(األمهات حاصلين على شهادة جامعيـة بينمـا   
مـن  ) ٪٤١.٥(حاصلين على االبتدائيـة كـذلك فـإن    

) ٪٢.٠(عية بينمـا  األمهات حاصالت على شهادة جام
  .كن ملمات بالقراءة والكتابة

من األمهـات  ) ٪٢٥.٥(كما تشير النتائج إلى أن 
 ١٨٠٠الى أقـل مـن    ١٢٠٠ كان دخل أسرهن ما بين

بين  كان دخل أسرهن يتراوح) ٪٢٥.٠(جنيه يلي ذلك 
بلغ دخل ) ٪١٢.٥(جنيه بينما  ١٢٠٠الى أقل من  ٦٠٠

  .جنيه فأكثر ٢٤٠٠أسرهن 
 زيع األمهات عينة البحث الكلية طبقا للخصائص اإلجتماعية واإلقتصاديةتو: ٤جدول

 ٪ العدد الخصائص٪ العدد الخصائص
 ٩.٥ ١٩ مؤهل فوق متوسط محل األقامة       

 ٤٩.٥ ٩٩ مؤهل جامعى١٠٤٥٢.٠ ريف
 ٢.٥ ٥ ماجستير أو دكتوراه٩٦٤٨.٠ حضر
 ١٠٠.٠ ٢٠٠ جمالىاإل٢٠٠١٠٠.٠ اإلجمالى

 المستوى التعليمى لألم         عمل رب األسرة     
 ٩.٠ ١٨ أمى٧٣.٥ ال يعمل
 ٢.٠ ٤ ملم يالقراءة والكتابة١٩٣٩٦.٥ يعمل

 - - اتم المرحلة االبتدائية٢٠٠١٠٠.٠ اإلجمالى
 ١.٥ ٣ اتم المرحلة اإلعدادية عمل األم       

 ٣٣.٠ ٦٦ حاصل على مؤهل متوسط٦٣٣١.٥ ال يعمل
 ٩.٠ ١٨ مؤهل فوق متوسط١٣٧٦٨.٥ يعمل

 ٤١.٥ ٨٣ مؤهل جامعى٢٠٠١٠٠.٠ اإلجمالى
 ٤.٠ ٨ ماجستير أو دكتوراه عدد األبناء         

 ١٠٠.٠ ٢٠٠ جمالىاإل١٨٩.٠ ١
 الدخل المالى لألسرة           ٦٨٣٤.٠ ٢
 ١٤.٥ ٢٩ ٦٠٠أقل من ٥٩٢٩.٥ ٣
 ٢٥.٠ ٥٠ ١٢٠٠الى أقل من  ٦٠٠من ٤٢٢١.٠ ٤
 ٢٥.٥ ٥١ ١٨٠٠الى أقل من  ١٢٠٠من ٩٤.٥ ٥
 ٢٢.٥ ٤٥ ٢٤٠٠الى أقل من  ١٨٠٠من ٣١.٥ ٦
 ١٢.٥ ٢٥ فأكثر ١٠.٥٢٤٠٠ ٧

 ١٠٠.٠ ٢٠٠ اإلجمالى٢٠٠١٠٠.٠ اإلجمالى
   المستوى التعليمى لألب      

   ٦٣.٠ أمى
   ٦٣.٠ ملم يالقراءة والكتابة
   ١٠.٥ اتم المرحلة االبتدائية
   ٣١.٥ اتم المرحلة اإلعدادية

   ٦١٣٠.٥حاصل على مؤهل متوسط
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الدراسة الوصفية إلستجابات األمهات للمعاملـة  : ثانيا
  .الوالدية وعالقتها باألمن النفسى لألبناء

استجابات ربـات األسـر علـى اسـتبيان إدراك      -أ
  :األمهات ألساليب المعاملة الوالدية لألبناء

              توزيع العينة الكلية وفقا إلستجاباتهم على بنود إدراك األمهـات ألسـاليب المعاملـة الوالديـة لألبنـاء      :٥جدول
  )٢٠٠=ن (

 العبــــارات
 نادرا أحيانا دائما

 ٪ العدد ٪ العدد ٪العدد
 السواء: أوال
أشجع ابنائى علي المناقشة معـى فـي كيفيـة اختيـار      -١

 .أصدقائهم
١٢.٥ ٢٥ ٢٩.٠ ٥٨ ١١٧٥٨.٥ 

 ٩.٥ ١٩ ٤٠.٥ ٨١ ١٠٠٥٠.٠.يلجأ إلي ابنائى إذا صادفتهم أي مشكلة -٢
 ١٤.٠ ٢٨ ٤٧.٥ ٩٥ ٧٧٣٨.٥.أجيب عن أي سؤال يوجهه لي ابنائى مهما كنت مشغوله -٣
من أفضل الطرق التي نشجع بها االبن هي أن نبرز لـه   -٤

 .باستمرار نواحي تقدمه
١٣.٥ ٢٧ ١٩.٥ ٣٩ ١٣٤٦٧.٠ 

يشكو لى ابنى من إيذاء أحد أخوته فأقوم بعقاب المعتدى  -٥
 .نيابة عنه

٣١.٠ ٦٢ ٤٧.٠ ٩٤ ٤٤٢٢.٠ 

 ٢٨.٠ ٥٦ ٤٠.٠ ٨٠ ٦٤٣٢.٠.أفضل أن يتجنب ابنى من يؤذيه من أصدقائه -٦
 ٩.٠ ١٨ ٢٦.٠ ٥٢ ١٣٠٦٥.٠.أشجع ابنائى التعبير عن أرائهم  ومناقشتى فيها -٧
 ٧.٥ ١٥ ١٧.٥ ٣٥ ١٥٠٧٥.٠.بلى تخصيص وقتاً للمذاكرة ووقتاً للعأشجع ابنائى ع -٨
أحرص على أن أشترك مع ابنائى في مناقشة كل األمور  -٩

الخاصة بهم كشراء المالبس أو الكتـب أوالمجـالت التـي    
  .يقرأونها واألفالم التي يحضرونها

١٠.٠ ٢٠ ٣٧.٥ ٧٥ ١٠٥٥٢.٥ 

 التدليل: ثانيا
ه أن يترك حراً يلعب مع األطفال الطفل من صالح -١٠

  .الذين يود أن يلعب معهم
٢٣.٠ ٤٦ ٥٠.٥ ١٠١ ٥٣٢٦.٥ 

 ١٦.٥ ٣٣ ٤١.٥ ٨٣ ٨٤٤٢.٠.مأترك ابنائى لعمل كل ما يحلو له -١١
مهما كان السبب في بكاء الطفل فالبد من المسارعة  -١٢

  .إلي ترضيته حتي يسكت
٢٨.٠ ٥٦ ٤١.٠ ٨٢ ٦٢٣١.٠ 

 ٥٠.٠ ١٠٠ ٣٥.٥ ٧٠ ٣٠١٥.٠.اً أن أحقق البنائى جميع رغباتهمأسعى جاهد -١٣
أفضل أن يترك الطفل على راحته حتى يشعر بالرغبة  -١٤

 . في النوم
٣٥.٠ ٧٠ ٤٥.٥ ٩١ ٣٩١٩.٥ 

أرى أن االبن إذا لم يقم بأداء واجبه فيجب أن أؤدى  -١٥
 .هذا الواجب نيابة عنه

١٢.٠ ٢٤ ٢٤.٥ ٤٩ ١٢٧٦٣.٥ 

إلى استخدام أسلوب الرجاء واإللحاح في حالة ألجأ  -١٦
  .امتناع األبناء عن طعام معين

١٦.٥ ٣٣ ٣٧.٥ ٧٥ ٩٢٤٦.٠ 

 التفرقة: ثالثا
 ٢٢.٠ ٤٤ ٢٧.٠ ٥٤ ١٠٢٥١.٠.أحرص على نصرة األخ األكبر سناً -١٧
 ٢٣.٠ ٤٦ ٣٤.٥ ٦٩ ٨٥٤٢.٥.أرى  أن الولد البد أن يتمتع بحريات أكثر من البنت -١٨
 ١٥.٠ ٣٠ ٤٢.٠ ٨٤ ٨٦٤٣.٠.أحرص على نصرة األخ األصغر سناً -١٩
 ٢٧.٥ ٥٥ ٢٣.٥ ٤٧ ٩٨٤٩.٠.البنت مجالها البيت والولد مجاله العمل -٢٠
أشعر أن البنت تحتل منزلة خاصة بالنسبة الخوتها  -٢١

 .الذكور
٣٧.٥ ٧٥ ٤٠.٥ ٨١ ٤٤٢٢.٠ 

 ١١.٥ ٢٣ ١٨.٠ ٣٦ ١٤١٧٠.٥.أرى أن الولد أحق من البنت بالتعليم -٢٢
 ١٧.٠ ٣٤ ١٤.٠ ٢٨ ١٣٨٦٩.٠.أرى أن الولد له معزة عن البنت -٢٣
 ٢٣.٥ ٤٧ ٣٥.٥ ٧١ ٨٢٤١.٠.أحب ابنى الهادئ أكثر مما أحب ابنى الشقي -٢٤
 االهمال: رابعا
 ١٨.٠ ٣٦ ٢٣.٠ ٤٦ ١١٨٥٩.٠.أهمل أبنائى عندما يشكو من تعدى أحد عليهم -٢٥
 ١٠.٥ ٢١ ٣٢.٠ ٦٤ ١١٥٥٧.٥.بنائى اذا قاموا بتصرف خطأألتفت الى ا -٢٦
 ٢٥.٠ ٥٠ ٥٢.٠ ١٠٤ ٤٦٢٣.٠.أترك ابنى  يبكى حتى ينتهى من تلقاء نفسه -٢٧
 ١٤.٠ ٢٨ ١٤.٠ ٢٨ ١٤٤٧٢.٠.أهتم اذا تأخر االبناء عن العودة للمنزل -٢٨
 ٢٧.٠ ٥٤ ٤٧.٥ ٩٥ ٥١٢٥.٥.ال أجد وقت كافى لمتابعة االبناء دراسيا -٢٩
 ١٦.٠ ٣٢ ٤١.٥ ٨٣ ٨٥٤٢.٥.أزور ابنائى فى المدرسة -٣٠
 ٦.٥ ١٣ ١٨.٥ ٣٧ ١٥٠٧٥.٠.أهتم بنجاح االبناء وتفوقهم -٣١
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   :٥جدولتابع 
 العبــــارات

 نادرا أحيانا دائما
 ٪ العدد ٪ العدد ٪العدد

 ٦٢.٠ ١٢٤ ٢٨.٠ ٥٦ ٢٠١٠.٠.أسأل عن ابنائى طوال اليوم -٣٢
 ١٣.٠ ٢٦ ٣١.٠ ٦٢ ١١٢٥٦.٠.بنائى عند التقصير فى المذاكرةألوم ا -٣٣
 ١٤.٠ ٢٨ ٤٥.٥ ٩١ ٨١٤٠.٥.أتجنب الرد على أسئلة االبناء -٣٤
 ٧.٠ ١٤ ٢٠.٥ ٤١ ١٤٥٧٢.٥.يقوم ابنائى باختيار أصدقائهم -٣٥
 - - ١١.٥ ٢٣ ١٧٧٨٨.٥.أهتم بطعام وتغذية االبناء -٣٦
 ١٥.٥ ٣١ ٥٧.٠ ١١٤ ٥٥٢٧.٥.لمدرسية بمفردهأترك ابنى يذهب للحفالت ا -٣٧
 ٥.٥ ١١ ٢٠.٥ ٤١ ١٤٨٧٤.٠.أهتم بنوع الطعام الذى يحبه االبناء -٣٨

 الحماية الزائدة: خامسا
 - - ٢٦.٥ ٥٣ ١٤٧٧٣.٥.أشعر أنى أعلم مصلحة ابنى أكثر منه -٣٩
 ٤٤.٠ ٨٨ ٥٠.٠ ١٠٠ ١٢٦.٠.أمنع ابنى من االختالط بأصحابه -٤٠
أرى دائما انى انا الوحيده التى سوف أحدد مستقبل  -٤١

 .اوالدى
٤٩.٠ ٩٨ ٤٢.٠ ٨٤ ١٨٩.٠ 

 ٩.٠ ١٨ ٣٦.٥ ٧٣ ١٠٩٥٤.٥. أتولى شراء مالبس ابنائى بنفسى -٤٢
 ٤٢.٥ ٨٤ ٥٠.٥ ١٠١ ١٥٧.٥.أختار البنى اصدقاؤه -٤٣
 ٧.٥ ١٥ ٢٦.٠ ٥٢ ١٣٣٦٦.٥.اظل قلقه دائما بشأن مستقبل ابنى -٤٤
أسعى دائما لمحايلت وترضيت ابنى اذا بكي مهما كان  -٤٥

 .السبب
٤٢.٥ ٨٥ ٣٦.٠ ٧٢ ٤٣٢١.٥ 

 - - ٦.٠ ١٢ ١٨٨٩٤.٠.اظل ملهوفه اذا مرض ابنى أو أصابه مكروه -٤٦
أبرر تصرفات ابنائى عند فعل أى سلوك غير مرغوب  -٤٧
 .فيه

٤٠.٥ ٨١ ٣٨.٠ ٧٦ ٤٣٢١.٥ 

 ١.٠ ٢ ٣٦.٥ ٧٣ ١٢٥٦٢.٥.وقت ألخر أتابع  حاله ابنائى الصحية من -٤٨
 ٢٥.٠ ٥٠ ٥٦.٥ ١١٣ ٣٧١٨.٥.أترك ابنائى يخرجوا بمفردهم -٤٩

  السواء: أوال
من أفـراد عينـة   ) ٪٩.٥(أن ) ٥(يوضح جدول

يلجأ إليهن ابنـائهن إذا صـادفتهم أي   الدراسة نادرا ما 
يبرزن باستمرار نـواحي تقـدم   ) ٪٦٧.٠(، وأنمشكلة

يشجعن ابنائهن التعبير عن ) ٪٦٥.٠(كذلك فأن االبن، 
يشـجعن  ) ٪٧٥.٠(كذلك فـأن أرائهم ومناقشتهم فيها، 

ـ    ب، ابنائهن على تخصيص وقتاً للمـذاكرة ووقتـاً للع
نادرا ما يحرصن على االشترك مـع  ) ٪١٠.٠(وكذلك

ابنائهم في مناقشة كل األمور الخاصـة بهـم كشـراء    
فـالم  المالبس أو الكتب أوالمجالت التي يقرأونهـا واأل 

  . التي يحضرونها
  التدليل: ثانيا

أحيانا يتركن الطفل حراً يلعب مـع   )٪٥٠.٥(أن 
نـادرا   )٪١٦.٥(وأناألطفال الذين يود أن يلعب معهم، 

ـ  ) ٪٥٠.٠(م، وما يتركن ابنائهن لعمل كل ما يحلو له
، يسعن ألن يحققن البنائهن جميـع رغبـاتهم  نادرا ما 

الطفل على  يفضلن أن يترك) ٪١٩.٥(كذلك يتضح أن 

 )٪٦٣.٠(كما أن راحته حتى يشعر بالرغبة في النوم، 
يرون أن االبن إذا لم يقم بأداء واجبه فيجب أن يـؤدين  
هذا الواجب نيابة عنهم، وقد يرجع ذلك إلـى أن ثلثـى   
األمهات يعملن وبالتالى يؤدى ذلك إلـى إنشـغال األم   
وعدم وجود وقت كافى لتوجيه االبناء وأداء الواجبـات  

لدراسية معهم أو متابعة أداء ابنائهن للوجبات الدراسية، ا
يلجأن إلى استخدام أسلوب الرجاء نادرا ما ) ٪١٦.٥(و

    .واإللحاح في حالة امتناع األبناء عن طعام معين
  التفرقة : ثالثا

يحرصن على نصرة األخ األكبـر  ) ٪٥١.٠(أن 
نادرا ما يحرصن على نصـرة األخ  ) ٪١٥(سناً، وأن 
يرون أن الولد أحق مـن  ) ٪٧٠.٥(، وأن سناً األصغر

يرون أن الولد له معزة عن ) ٪٦٩(، وأن البنت بالتعليم
وقد يرجع ذلك إلى أن أكثر من نصف األمهات ، البنت

من الريف حيث أن عادات وتقاليد الريـف المصـري   
مازالت عمليا تمارس ضغوطا حقيقيـة للتفرقـة بـين    

لتـوارث المعرفـى   األوالد والبنات بشكل يعمق مدى ا
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والثقافى الخاص بالنظرة للمرأة فى المجتمع المصـرى  
باعتبار أن الولد هو الساعد األيمن لوالده ويحقق ألبويه 
إعمار المنزل بالزواج واإلنجاب والمساعدة في المعيشة 
في حين ينظر إلى الفتاة على أنها تعيش بشكل مؤقـت  

ذا السياق في بيت أبيها ثم تنتقل إلى بيت زوجها وفي ه
توجه األسر الريفية كل اهتمامها بالـذكر دون األنثـى   

بكامل حقوقه منذ الصغر ) الذكر(وبالتالى يحظى الطفل
بالقدر الكـافي مـن   ) األنثى(في حين ال تحظى الطفلة
   .الحقوق إذا ما قورنت بالولد

  اإلهمال: رابعا
نادرا ما يهملـن أبنـائهن عنـدما    ) ٪١٨.٠(أن 

نادرا ) ٪١٠.٥(عليهم، كذلك فإن  يشكون من تعدى أحد
ما يلتفتن إلـى أبنـائهم إذا قـاموا بتصـرف خطـأ،      

يهتمن إذا تأخر األبناء عن العودة للمنـزل،  ) ٪٧٢.٠(و
 نادرا ما يزرن أبنائهن فـي المدرسـة،  ) ٪١٦.٠(أن 
) ٪٦٢.٠(يهتمن بنجاح األبناء وتفـوقهم، و ) ٪٧٥.٠(و

) ٪١٣.٠(نادرا ما يسألن عن أبنائهن طـوال اليـوم، و  
نادرا ما يلومن أبنائهن عند التقصير في المذاكرة، أيضا 

نادرا ما يتجنبن الرد على أسئلة األبنـاء،  ) ٪١٤.٠(أن 
ــار أصــدقائهم، أن ) ٪٧٢.٥(و ــائهن باختي ــوم أبن يق
يهتمن بطعـام وتغذيـة األبنـاء، كمـا أن     ) ٪٨٨.٠(
نادرا ما يتركن أبنائهن يـذهبون للحفـالت   ) ٪١٥.٥(

نادرا ما يهتمن بنـوع  ) ٪٥.٥(دهم، وأن المدرسية بمفر
وهذا ما أكدته دراسة العمران ، الطعام الذي يحبه األبناء

والتـي اتضـح منهـا أن اآلبـاء ال     ) ١٩٩٤(وعثمان 
يستخدمون أسلوب اإلهمـال فـي المعاملـة الوالديـة،     
ويتفقون في مصلحة أبنائهم وال يسرفون في اسـتخدام  

   .أسلوب اإلهمال تجاه األبناء
  الحماية الزائدة: مساخا

يشعرن أنهم يعلمون مصلحة أبنائهن ) ٪٧٣.٥(أن 
يمـنعن أبنـائهن مـن    ) ٪٦.٠(أكثر منهم، كذلك فأن 

يـرن دائمـا أنهـن    ) ٪٩.٠(االختالط بأصـحابهم، و 
) ٪٩.٠(، أن .الوحيدون الذين يحددون مستقبل أوالدهن

، .نادرا ما يتولن شـراء مالبـس أبنـائهن بأنفسـهن    

) ٪٦٦.٥(ن ألبنــائهن أصــدقائهم، ويختــار) ٪٧.٥(و
) ٪٩٤.٠(يظلون قلقون دائما بشأن مستقبل أبنـائهن، و 

يظلون ملهوفين إذا مرض أبنائهن أو أصابهم مكـروه،  
يتابعن حاله أبنائهن الصـحية مـن   ) ٪٦٢.٥(أيضا أن 

) ٢٠١١(وقت ألخر، وهذا ما أكدته دراسة عبد العاطى
ئدة في المعاملة فى أن األباء يتبعون أسلوب الحماية الزا

  .الوالدية مع أبنائهم
استجابات األمهات على استبيان األمن النفسـي   -ب

  :لالبناء
من أفراد عينـة  ) ٪١٨.٥(أن ) ٦(يوضح جدول
، يعانى أطفالهن من ضعف الشخصيةالدراسة نادرا ما 

نادرا ما يكون ألطفالهن اضطرابات فـى   )٪٩.٠(وأن 
ـ   )٪٩.٠(كذلك فأن النوم،  اب أطفـالهن  نادرا مـا يص

نادرا ما يعانى ) ٪١٧.٠(كذلك فإن بنوبات من الفزع، 
نـادرا مـا   ) ٪١٥.٥(وكذلك ، ابنائهن من نوبات بكاء

وأن  .يكون لدى أطفـالهن شـكاوى مرضـية كثيـرة    
يعانى أطفالهن نوع من النكوص في النمـو،  ) ٪٥٨.٠(

نادرا ما يتسم أطفالهن بالعدوانية وسـرعة  ) ٪١١(وأن 
يـرفض ابنـائهن   نادرا ما ) ٪١٦.٠(، والعناد االنفعال

يصاب أطفالهن بحالة مـن  ) ٪٥٩.٥(الذهاب للمدرسة، 
وعـدم االخـتالط واللعـب مـع األخـرين،       االنعزال

نادرا ما  يعانى ابنائهن ضـعف المسـتوى   ) ٪١٢.٥(
يعـانى أطفـالهن مـن األحـالم     ) ٪٦٠.٥(ى، الدراس

فالهن نادرا ما يشعر أط) ٪١٥.٥(المزعجة والكوابيس، 
نـادرا مـا   ) ٪٢٠.٠(بالراحة عندما يكونوا بمفردهم، 
يحب ابنائهن ) ٪٥٠.٥(يفتقر أطفالهن الى الثقة بالنفس، 

نادرا ما يستسلم أطفالهن بسـهولة  ) ٪١٩.٠(األخرين، 
أحيانا يغضب أطفالهن ) ٪٥٠.٥(فى المواقف الصعبة، 

يشعر ابنائهن بأنهم وحيدون حتـى  ) ٪٦١.٠(بسهولة، 
يشعر أطفالهن بـان النـاس   ) ٪٥٨.٥(ناس، وهم بين ال

يثق أطفالهن فى معظم النـاس،  ) ٪٢٠.٠(تبتعد عنهم، 
نادرا ما يشعر أطفالهن بالصـحة والقـوة،   ) ٪١٢.٠(
نادرا ما يكون اطفالهن متحـدثون جيـدون،   ) ٪١٥.٥(
  يشعر أطفالهن بانهم عبء على األخرين، ) ٪٥٦.٥(
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  )٢٠٠= ن (ة وفقا إلستجاباتهم على بنود األمن النفسي لالبناء توزيع أفراد عينة األمهات الكلي :٦جدول
 نادرا أحيانا دائما العبــــارات

 ٪ العدد ٪العدد ٪العدد
 ١٨.٥ ٣٧ ٣٣.٠ ٦٦ ٩٧٤٨.٥.طفلى يعانى من ضعف الشخصية -١
 ٩.٠ ١٨ ٤٦.٥ ٩٣ ٨٩٤٤.٥طفلى لديه اضطرابات فى النوم -٢
 ٩.٠ ١٨ ٣٧.٠ ٧٤ ١٠٨٥٤.٠.عيصاب الطفل بنوبات من الفز -٣
 ١٧.٠ ٣٤ ٣٣.٥ ٦٧ ٩٩٤٩.٥.يعانى ابنى من نوبات بكاء -٤
 ١٥.٥ ٣١ ٣٩.٠ ٧٨ ٩١٤٥.٥.طفلى لديه شكاوى مرضية كثيرة -٥
 ٩.٠ ١٨ ٣٣.٠ ٦٦ ١١٦٥٨.٠.يعانى طفلى نوع من النكوص في النمو مثل التبول الليلي -٦
لسـيئة مثـل مـص    يعانى أطفالى بعض العادات الصحية ا -٧

 .اإلصبع وقضم األظافر
٢١.٠ ٤٢ ٣٠.٠ ٦٠ ٩٨٤٩.٠ 

 ١١.٠ ٢٢ ٤٧.٠ ٩٤ ٨٤٤٢.٠.يتسم طفلى بسرعة األنفعال -٨
 ١٦.٠ ٣٢ ٣٦.٠ ٧٢ ٩٦٤٨.٠.يرفض ابنى الذهاب للمدرسة -٩
 ٣٤.٥ ٦٩ ٣٨.٠ ٧٦ ٥٥٢٧.٥.يعبر طفلى عن خوفه وقلقه لى -١٠
وعدم االختالط واللعـب  يصاب طفلى بحالة من االنعزال -١١

 .مع األخرين
٨.٠ ١٦ ٣٢.٥ ٦٥ ١١٩٥٩.٥ 

 ١٢.٥ ٢٥ ٤١.٠ ٨٢ ٩٣٤٦.٥.يعانى ابنى ضعف المستوى الدراسى -١٢
 ٦.٥ ١٣ ٣٣.٠ ٦٦ ١٢١٦٠.٥.يعانى طفلى من األحالم المزعجة والكوابيس -١٣
 ١٥.٥ ٣١ ٣٦.٥ ٧٣ ٩٦٣٨.٠.يشعر طفلى بالراحة عندما يكون بمفرده -١٤
 ٢٠.٠ ٤٠ ٣٨.٠ ٧٦ ٨٤٤٢.٠.يفتقر طفلى الى الثقة بالنفس -١٥
 ١٥.٥ ٣١ ٣٤.٠ ٦٨ ١٠١٥٠.٥.يحب ابنى األخرين -١٦
 ٣٠.٠ ٦٠ ٤٦.٥ ٩٣ ٤٧٢٣.٥.يهرب ابنائى من المواقف غير السارة -١٧
 ١٩.٠ ٣٨ ٤٨.٠ ٩٦ ٦٦٣٣.٠.يستسلم طفلى بسهولة فى المواقف الصعبة -١٨
 ٣١.٠ ٦٢ ١٠٠٥٠.٥ ٣٨١٩.٠.يغضب طفلى بسهولة -١٩
 ٢٦.٠ ٥٢ ٤٤.٠ ٨٨ ٦٠٣٠.٠.طفلى سعيد ومتفائل بصفة عامة -٢٠
 ١٦.٥ ٣٣ ٢٢.٥ ٤٥ ١٢٢٦١.٠.يشعر ابنى بأنه وحيد حتى وهو بين الناس -٢١
 ٣٦.٠ ٧٢ ٤٢.٠ ٨٤ ٤٤٢٢.٠.يتقبل طفلى النقد على تصرفاته -٢٢
 ٣٩.٥ ٧٩ ٣٦.٠ ٧٢ ٤٩٢٤.٥.طفلى حساس أكثر من الالزم -٢٣
 ٣٠.٥ ٦١ ٤٢.٠ ٨٤ ٥٥٢٧.٥.الحالة المزاجية البنى تتغير باستمرار -٢٤
 ١٢.٥ ٢٥ ٢٩.٠ ٥٨ ١١٧٥٨.٥.يشعر طفلى بأنه الناس تبتعد عنه -٢٥
 ٣٣.٥ ٦٧ ٤٦.٥ ٩٣ ٤٠٢٠.٠.يثق طفلى فى معظم الناس -٢٦
 ٣٣.٥ ٦٧ ٤٥.٠ ٩٠ ٤٣٢١.٥.يفكر أطفالى فى المستقبل باستمرار -٢٧
 ٢١.٠ ٤٢ ٣٩.٥ ٧٩ ٧٩٣٩.٥.يشعر ابنى بانه مفيد ونافع فى الحياة -٢٨
 ١٢.٠ ٢٤ ٤٥.٠ ٩٠ ٨٦٤٣.٠.يشعر طفلى بالصحة والقوة -٢٩
 ١٥.٥ ٣١ ٤٣.٠ ٨٦ ٨٣٤١.٥ .طفلى متحدث جيد -٣٠
 ٢٢.٥ ٤٥ ٣٤.٥ ٦٩ ٨٦٤٣.٠.يجيد ابنى التعبير عن أرائه -٣١
 ١٦.٠ ٣٢ ٢٧.٥ ٥٥ ١١٣٥٦.٥.ينيشعر طفلى بانه عبء على األخر -٣٢
 ١٥.٠ ٣٠ ٤٦.٠ ٩٢ ٧٨٣٩.٠.يجد طفلى صعوبة فى التعبير عن مشاعره -٣٣
 ٢١.٠ ٤٢ ٢٩.٠ ٥٨ ١٠٠٥٠.٠.يشعر ابنى بالسعادة إذا فرح األخرين -٣٤
 ٢٣.٠ ٤٦ ٣٦.٠ ٧٢ ٨٢٤١.٠.يشعر طفلى بأن أرائه ال يهتم بها األخرين -٣٥
 ١٣.٥ ٢٧ ٢٩.٥ ٥٩ ١١٤٥٧.٠.كشخصية ابنى كثيرة الش -٣٦
 ٢٢.٠ ٤٤ ٣٤.٥ ٦٩ ٨٧٤٣.٥.يفكر ابنى فى نفسه كثيرا -٣٧
 ٢٠.٥ ٤١ ٣٥.٥ ٧١ ٨٨٤٤.٠.يشعر طفلى بان الحياة صعبة وثقيلة -٣٨
 ١٤.٠ ٢٨ ٣٩.٥ ٧٩ ٩٣٤٦.٥.يشعر طفلى بان الناس يراقبون تصرفاته -٣٩
 ٢٣.٥ ٤٧ ٣٣.٠ ٦٦ ٨٧٤٣.٥.يتضايق طفللى من شعوره بالنقص -٤٠
 ٨.٠ ١٦ ٢٢.٥ ٤٥ ١٣٩٦٩.٥.يشعر ابنى بانه محتقر من األخرين -٤١
 ١٢.٠ ٢٤ ٢٤.٥ ٤٩ ١٢٧٦٣.٥.يشعر طفلى بان االخرين يسخرون منه -٤٢
 ٢٠.٥ ٤١ ٤٢.٠ ٨٤ ٧٥٣٧.٥.طفلى ال يمكنه السيطرة على مشاعرة -٤٣
 ١٥.٠ ٣٠ ٣٣.٠ ٦٦ ١٠٤٥٢.٠.يلعب طفلى بانسجام مع االخرين -٤٤
 ٣٢.٠ ٦٤ ٣٨.٥ ٧٧ ٥٩٢٩.٥.يشعر طفلى بالقلق من وقوع مكروه له وألسرته -٤٥
 ٢٠.٠ ٤٠ ٤٠.٠ ٨٠ ٨٠٤٠.٠.يخاف ابنى التنافس مع االخرين -٤٦
 ٣٢.٥ ٦٥ ٣٧.٥ ٧٥ ٦٠٣٠.٠.طفلى لديه عدد كبير من األصدقاء الحقيقين -٤٧
 ٣٠.٥ ٦١ ٤٢.٥ ٨٥ ٥٤٢٧.٠.طفلى ال يفارقنى أبدا -٤٨
 ٢٩.٥ ٥٩ ٤٩.٥ ٩٩ ٤٢٢١.٠.طفلى ال يفارقنى عند زيارة األهل واألصدقاء -٤٩
 ٢٠.٥ ٤١ ٣٤.٥ ٦٩ ٩٠٤٥.٠.يعانى ابنى من مخاوف مدرسية -٥٠
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نادرا ما يجد أطفالهن صعوبة فى التعبير عن ) ٪١٥.٠(
يشعر ابنائهن بالسعادة إذا فـرح  ) ٪٥٠.٠(مشاعرهم، 
نـائهن كثيـرة الشـك،    شخصية اب) ٪٥٧.٠(األخرين، 

نادرا ما يشعر أطفالهن بان الناس يراقبـون  ) ٪١٤.٠(
يشعر ابنائهن بانهم محتقرون من ) ٪٦٩.٥(تصرفاتهم، 
يشعر أطفـالهن بـان االخـرين    ) ٪٦٣.٥(األخرين، 

يلعب اطفالهن بانسجام مـع  ) ٪٥٢.٠(يسخرون منهم، 
نادرا ما يخاف ابنائهن التنافس مع ) ٪٢٠.٠(االخرين، 

ين، ويتضح مما سبق ان هناك قصور فى إشـباع  االخر
حاجات األبناء األساسية  فى السنوات المبكرة للطفولـة  
مما يشعرهم بالقلق وعدم األمن النفسى والثقة بالـذات،  
والبد من توافر األمن لألبناء وخاصـا فـى ظـروف    
المجتمع الذى نعيش فيه األن والذى يطغى على األبناء 

مطلب أساسى للحياة النفسـية  ودون وعى منا، فاألمن 
واالجتماعية واالقتصادية والدينية، ويمثل األمن قوة فى 
حد ذاته عند معظم األفراد، هو حجـر الزاويـة فـى    
الشخصية السوية وينشأ من إشـباع حاجـات الطفـل    
األساسية من طعام ودفىء وغيرها من أشكال الرعايـة  

الثقـة  الوالدية التى تخلق لدى الطفل احساسا بـاألمن و 
  .المطلقة فى ذاته

توزيع افراد العينة الكلية وفقا لمسـتويات إدراك   -د
األمهات ألسـاليب المعاملـة الوالديـة واألمـن     

  .النفسي لالبناء
إن أكثر من نصف األمهات كان إدراكهـن لبعـد   

٪، يليـه  ٥٧.٥السواء يقع فى المستوى المتوسط بنسبة 
المنخفض ٪ ثم المستوى ٣٩.٥المستوى المرتفع بنسبة 

وقد يرجع ذلك إلى أن  ،)٧(٪ كما فى جدول ٣.٠بنسبة 
أكثر من نصف األمهـات عينـة الدراسـة مسـتوهن     

  .التعليمى مرتفع بالتالى إدركهن يتجه ألافضل
إن أكثر من نصف األمهات كان إدراكهـن لبعـد   

٪، بينمـا  ٥٧.٥التدليل يقع فى المستوى المتوسط بنسبة 
كهن لبعد التفرقة يقـع  أقل من نصف األمهات كان إدرا

٪، كما أن الغالبيـة  ٤٩.٠فى المستوى المنخفض بنسبة 
العظمى من األمهات كان إدراكهـن ألبعـاد االهمـال    
والحماية الزائدة والمعاملة الوالديـة ككـل يقـع فـى     

ــبة   ــط بنس ــتوى المتوس ، )٪٩٨.٠) (٪٨٢.٥(المس
  ).٧(على التوالى كما فى جدول ) ٪٩٨.٥(

لألمهات كان االمن النفسـى  إن الغالبية العظمى 
٪ كمـا  ٧٦.٥ألبنائهن يقع فى المستوى المتوسط بنسبة 

  ).٧(فى جدول 
  النتائج فى ضوء الفروض البحثية: ثالثا

  : الفرض األول
للتحقق من صحة الفرض األول إحصائيا تم 

بين إدراك حساب معامالت االرتباط بطريقة بيرسون 
 –السواء(حاورهااألمهات ألساليب المعاملة الوالدية بم

)  الحماية الزائدة –اإلهمال –الرفض-التفرقة –التدليل
  .واألمن النفسي لألبناء
وجود عالقة ارتباطيه موجبـة  ) ٨(يوضح جدول

دالة إحصائيا بين السواء واألمن النفسي لألبنـاء عنـد   
وهذا يعنى أنه كلما زاد السـواء   ٠.٠٥مستوى معنوية 

  . فسي لألبناءفي المعاملة كلما زاد األمن الن

 توزيع افراد العينة الكلية وفقا لمستويات إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية واألمن النفسي لالبناء :٧جدول 
المستوى                         

المحاور    
 مرتفع متوسطمنخفض

 ٪ العدد ٪العدد٪العدد
 ٣٩.٥ ٧٩ ٦٣.٠١١٥٥٧.٥السواء
 ٢.٠ ٤ ٨١٤٠.٥١١٥٥٧.٥التدليل
 ٨.٠ ١٦ ٩٨٤٩.٠٨٦٤٣.٠التفرقة
 ١٧.٥ ٣٥ ١٦٥٨٢.٥--االهمال

 - - ٤٢.٠١٩٦٩٨.٠الحماية الزائدة
 ١.٥ ٣ ١٩٧٩٨.٥--المعاملة الوالدية ككل

 - - ٤٧٢٣.٥١٥٣٧٦.٥األمن النفسى
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 المعاملة الوالدية واألمن النفسي لألبناءمعامل االرتباط بيرسون بين إدراك األمهات ألساليب  :٨جدول 
 األمن النفسيمصدر التباين

*٠.١٤٣السواء  
**٠.٢٠٧-التدليل  

***٠.٤١٧-التفرقة   
٠.٠٧٣-اإلهمال  

*٠.١٨٢-الحماية الزائدة  
**٠.١٨٧المعاملة الوالدية ككل  

كذلك وجدت عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بـين  
ساليب المعاملة الوالدية ككل واألمـن  إدراك األمهات أل

وهذا يعنى أنه  ٠.٠١النفسي لألبناء عند مستوى معنوية 
كلما كان إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية ككل 

وهـذه  . تتجه لألفضل كلما زاد األمن النفسي لألبنـاء 
فى وجود عالقة ) ٢٠١١(النتائج تتفق مع دراسة ابريعم

أسلوب المعاملة السوية الذى يتبعه ارتباطية موجبة بين 
األب فى معاملة األبناء وبين الشعور بـاألمن النفسـى   

فى أن األبنـاء الـذين   ) ١٩٩٥(كذلك دراسة الريحانى
ينتمون إلى نمط التنشئة األسرية الديموقراطيـة كـانوا   
أكثر شعورا باألمن النفسى من أولئك الذين ينتمون الى 

النتائج أيضا مع دراسـة  نمط األسرة المتسلطة واتفقت 
Alayi & et.al.  )2011 ( فى أن المعاملة الوالدية السوية

  .لها تأثير إيجابى على الصحة النفسية للطفل
وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقـة ارتباطيـه   
سالبة دالة إحصائيا بين الحماية الزائدة واألمن النفسـي  

لمـا  وهذا يعنى أنه ك ٠.٠٥لألبناء عند مستوى معنوية 
 كانت الحماية زائدة كلما قل األمن النفسي لألبناء، وهذا

وشخصيته  الطفل بال شك يؤثر سلبا على نفسية األسلوب
ضعيفة غير مستقلة يعتمد علـى   بشخصية الطفل موفين

الغير في أداء واجباته الشخصية وعدم القـدرة علـى   
المسؤولية ورفضها إضافة إلى انخفاض مسـتوى   تحمل

 كذلك نجد هذا النوع مـن ، الثقة بالنفس وتقبل اإلحباط

اليثق في قراراته  األسلوب األطفال الذي تربي على هذا
التي يصدرها ويثق في قرارات اآلخرين ويعتمد عليهم 

عندما  نسبة حساسيته للنقد مرتفعة في كل شيء ويكون
 حتى مرحلـة  يكبر يطالب بأن تذهب معه امه للمدرسة

متقدمة من العمر يفترض ان يعتمد فيها الشخص علـى  

وتحصل له مشاكل في عـدم التكيـف مسـتقبال    ، نفسه
الفرد حرم من اشباع حاجته لالستقالل في  بسبب ان هذا

طفولته ولذلك يظل معتمدا على اآلخرين دائما، وهـذا  
فى عدم وجود عالقة ) ٢٠١١(يختلف مع دراسة ابريعم 

ن أسلوب الحماية الزائدة والشعور بـاألمن  إرتباطية بي
النفسى لألبناء وأظهرت النتائج أيضـا وجـود عالقـة    
ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين التدليل واألمن النفسي 

وهذا يعنى أنه كلمـا   ٠.٠١لألبناء عند مستوى معنوية 
زاد التدليل كلما قل األمن النفسي لألبناء حيث أن تدليل 

هائياً على فرصة تكون اإلرادة فـيهم،  األطفال يقضي ن
الطفل عاجزاً عن االرتباط  العاطفة الفياضة التي تجعلف

بأقرانه حيث إنه يشعر بتشبع شديد من عاطفة األسـرة  
يميل إلى اآلخرين وذلـك ينمـي داخلـه الوحـدة      فال

يستعجل األمـور، ويحكـم علـى    ، وتجعله واالنطواء
 شخصـي المواقف بسرعة دون تفهم وعلـى مسـتوى   
وجد عالقة ت. وليس على المستوى الموضوعي المطلوب

ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين التفرقة واألمن النفسي 
وهذا يعنى انه كلما  ٠.٠٠١لألبناء عند مستوى معنوية 

زادت التفرقة كلما قل األمن النفسي لألبنـاء حيـث أن   
التفرقة بين األبناء من أكثر العوامل التى تـؤدى إلـى   

ء العالقات بين اإلخوة أنفسهم ونثر بذور الكراهيـة  سو
بينهم التي قد تتعدى مراحل العمر المبكـرة إلـى مـا    
بعدها، وقد تستمر ترسباتها في النفـوس إلـى األبـد،    
فالغيرة من تحيز الوالدين ألحد اإلخـوة أو األخـوات   
شعور طبيعي يمأل نفس مـن يمـر بهـذه الظـروف،     

هو الشعور باأللم والمرارة  والجانب اآلخر األكثر سوءاً
واالستياء من تفرقة الوالدين، تكوين شخصية حقـودة،  

يتكون لدي الشخص المميز في األسرة مـن   فضالً عما
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أنانية ورغبة في الحصول علي ما في يد الغير وكثـرة  
تنتهي مع عدم االكتراث بـاآلخرين أو   الطلبات التي ال

ة العمـر مـن   وعدم المقدرة في بداي.  مراعاة مشاعرهم
التصريح بها أو االعتراض عليها وهي التي تؤدي فـي  

، ويجعلهـا سـبباً    إلي نشوء طفل غيـر سـوي   النهاية
لتراكمات نفسية شديدة تتفجر في المستقبل، وهذا يتفـق  

فى وجود عالقة سالبة بـين  ) ٢٠١١(مع دراسة ابريعم
وتتفق النتائج السابقة مع . التفرقة واألمن النفسى لألبناء

فى وجـود عالقـة   ) ٢٠٠٩(ا أوضحته دراسة بوقرىم
ارتباطيه موجبه بين إساءة المعاملة وعدم الطمأنينة لدى 

وأيضـا دراسـة مختـار    ، تلميذات المرحلة اإلبتدائية
التى أشارت الى أن أساليب التنشئة الوالديـة  ) ٢٠٠١(

، الخاطئة تؤثر سلبا على احساس الطفل باألمن النفسـى 
التـى  ) ١٩٩٩(ة عبد المقصـود  وتتفق أيضا مع دراس

أثبتت وجود عالقة ارتباطية بـين أسـاليب المعاملـة    
  .الالسوية وبين الشعور بعدم األمن النفسى لدى األطفال

عدم وجود عالقة ارتباطيـة بـين بعـد    كما تبين 
  .اإلهمال واألمن النفسي لألبناء

  . مما سبق يتضح تحقق الفرض األول جزئيا
  :الفرض الثانى
ن صحة الفرض الثـانى إحصـائياً تـم    للتحقق م

بين بعـض  حساب معامالت االرتباط بطريقة بيرسون 
عـدد األبنـاء،   (الخصائص االجتماعية واالقتصـادية 

المستوى التعليمي لرب األسرة، المستوى التعليمي لربة 
وبين إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية ) األسرة

الحماية  –اإلهمال –التفرقة –التدليل –السواء(بمحاورها
  .واألمن النفسي لألبناء) الزائدة

أنه توجد عالقة ارتباطيه موجبة ) ٩(يوضح جدول
مسـتوى   دالة إحصائيا بين عدد األبناء والتفرقة عنـد 

أي كلما زاد عدد األبناء كلما زاد التفرقة  ٠.٠١معنوية 
بينهم في المعاملة حيث أن زيادة عدد أفـراد األسـرة   

مقدرة الوالدين علي االهتمـام والعنايـة   يؤدي إلي عدم 
باألبناء نظرا لكثرة األعباء الملقاة على عاتقهم تجاههم، 
ومن ثم إهمالهم وذلـك بتـركهم دون تشـجيع علـي     
السلوكيات المرغوبة، وأيضاً عـدم محاسـبتهم علـي    

ال توجـد عالقـة   . المرغـوب فيهـا    السلوكيات غير
ك األمهـات  ارتباطيه بين عدد األبناء وكـل مـن إدرا  

السـواء،  (ألساليب المعاملة الوالدية ككـل بمحاورهـا   
واألمـن النفسـي   ) التدليل، اإلهمال، الحماية الزائـدة 

  .لألبناء
وجود عالقـة ارتباطيـه   ) ٩(كذلك يوضح جدول

موجبة بين المستوى التعليمي لـألب واألم وكـل مـن    
السواء والحماية الزائدة في معاملة األبناء عند مسـتوى  

أي كلما زاد المستوى التعليمي لـألب   ٠.٠٠١ة معنوي
واألم كلما زاد بعدى السواء والحماية الزائدة في معاملة 
األبناء حيث أن األبـاء ذووى المسـتويات التعليميـة    
المرتفعة أكثر وعيا وادراكا بالطرق السليمة فى معاملة 
األبناء ولكن فى بعض األحيان يزداد األباء حرصا على 

ناء بسواء فينقلب من شدة حرصـهم علـى   معاملة األب
توجـد  . تربية األبناء إلى حماية زائدة دون وعى منهم

عالقة ارتباطيه سالبة بين المستوى التعليمي لألب واألم 
، ٠.٠٠١والتفرقة بين األبناء عنـد مسـتوى معنويـة    

  على التوالي  ٠.٠١

واالقتصادية وبين إدراك األمهـات ألسـاليب    معامل االرتباط بيرسون بين بعض الخصائص االجتماعية :٩جدول 
  .المعاملة الوالدية واألمن النفسي لألبناء

 تعليم األمتعليم األبعدد األبناء مصدر التباين
***٠.٤١٢***٠.١٠٣٠.٣٠٢- السواء  
٠.٠٤٤-*٠.١٤٤-٠.٠٠٨- التدليل  
**٠.٢٢١-***٠.٣٠٤-**٠.٢٢٦ التفرقة   
 ٠.١٠٩٠.٠٥١٠.٠٥٠- اإلهمال

***٠.٢٩٨***٠.٠٢٥٠.٢٨٣- الحماية الزائدة  
*٠.٠٣٤٠.٠٠٦٠.١٥٤المعاملة الوالدية ككل  

٠.١٣٥-٠.١٠٣-٠.٠٤٧ األمن النفسي  
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أي كلما زاد المستوى التعليمي لألب واألم كلمـا قلـت   
التفرقة بين األبناء حيث أنهم أكثـر ادراكـا بـالفروق    

ـ   ر والمالمـح  الفردية بين األبناء فى التعلـيم والمظه
توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين المسـتوى   .الشخصية

أي  ٠.٠٥التعليمي لألب والتدليل عند مستوى معنويـة  
. كلما زاد المستوى التعليمي لألب كلما قل تدليل األبناء 

بينما توجد عالقة ارتباطيـه موجبـة بـين المسـتوى     
دية التعليمي لألم وإدراك األمهات ألساليب المعاملة الوال

أي  كلما زاد المستوى  ٠.٠٥ككل عند مستوى معنوية 
التعليمي لألم كلما كان إدراك األمهات ألساليب المعاملة 

  . الوالدية ككل يتجه لألفضل
كما تبين عدم وجود عالقة ارتباطيه بين المستوى 
التعليمي لألب وكـل مـن إدراك األمهـات ألسـاليب     

واألمن النفسي ) لاإلهما(المعاملة الوالدية ككل بمحوره 
لألبناء، كذلك ال توجد عالقة ارتباطيه بـين المسـتوى   
التعليمي لألم وكل من اإلهمال والتدليل واألمن النفسـي  

  . لألبناء
  .مما سبق يتضح تحقق الفرض الثاني جزئيا

  :الفرض الثالث
للتحقق من صحة الفرض الثالـث إحصـائيا تـم    

ـ ) ت(استخدام اختبار روق بـين  للوقوف على داللة الف
متوسطات درجات عينة الدراسة وفقا لمحـل اإلقامـة   

في كل من إدراك األمهـات ألسـاليب   ) ريف، حضر(
  .المعاملة الوالدية بمحاورها واألمن النفسي لألبناء

وجـود فـروق ذات داللـة    ) ١٠(يوضح جدول
إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة وفقا لمحـل  

واء عند معاملـة  في محور الس) ريف، حضر(اإلقامة 
المعبرة عن هـذه الفـروق   ) ت(األبناء حيث كانت قيمة

وهى قيمة دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) ٢.٢٠٤(
وهذا يعنى أن محل اإلقامة يسهم فـي تحقيـق    ٠.٠٥

التباين فى السواء عند معاملة األبناء حيث كان متوسط 
كذلك ، درجات الحضر أعلى من متوسط درجات الريف

ق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات  توجد فرو
فـي  ) ريف، حضـر (عينة الدراسة وفقا لمحل اإلقامة

محور التفرقة في المعاملة بين األبناء حيث كانت قيمـة  
وهى قيمة دالة ) ٢.٨٢٠(المعبرة عن هذه الفروق) ت(

وهذا يعنى أن محل  ٠.٠١احصائيا عند مستوى معنوية 
ى التفرقة في المعاملـة  اإلقامة يسهم في تحقيق التباين ف

بين األبناء حيث كان متوسط درجات الريف أعلى مـن  
حيث أن الريف له معتقـدات  ، متوسط درجات الحضر

وأفكار خاطئة تخص معاملة األبناء ومنها التفرقة بـين  
  . الذكور واإلناث وتمييز الطفل األول

عدم وجـود فـروق ذات   ) ١٠(كما يوضح جدول
درجات عينة الدراسة وفقـا   داللة إحصائية بين متوسط

فـي كـل مـن إدراك    )  ريف، حضر(لمحل اإلقامة 
األمهات ألساليب المعاملة الوالديـة ككـل بمحاورهـا    

واألمـن النفسـي   ) التدليل، اإلهمال، الحماية الزائـدة (
المعبـرة عـن ذلـك    ) ت(لألبناء حيث كانـت قيمـة   

)١.٧٠٢(، )٠.٩١٢(، )٠.٣٨٨-( ، )٠.٠٩١(،                
  . وهى قيم غير دالة إحصائيا على التوالي) ١.٨٧٧-(

  . مما سبق يتضح تحقق الفرض الثالث جزئيا

وفقا لمحل إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية واألمن النفسي لألبناء الفروق بين متوسط درجات  :١٠جدول 
  اإلقامة

 الداللة قيمة ت١٠٤= ريف ن ٩٦=حضر ن مصدر التباين
 االنحرافالمتوسطاالنحرافمتوسطال

 ٠.٠٥ ٢.٢٠٤ ٢١.٨٢٢.٣٥٣٢٠.٩٢٣.٣٠٠السواء
٠.٣٣٨- ١٣.٣١٢.٥٠٦١٣.٤٣٢.٥٢٣التدليل  غير دال 

٢.٨٢٠- ١٣.١٣٣.٥٦٧١٤.٦٠٣.٧٩٢التفرقة   ٠.٠١ 
 غير دال ٠.٩١٢ ٣١.٢٧٢.٣٣٧٣٠.٩٥٢.٥٨٦اإلهمال

 غير دال ١.٧٠٢ ٢٢.٥٠١.٨٦٩٢٢.٠٥١.٨٨٢الحماية الزائدة
 غير دال ٠.٠٩١ ١٠٢.٠٣٦.٠١٧١٠١.٩٥٦.٢٧٣المعاملة الوالدية ككل

١.٨٧٧- ٩١.٠٤١١.١٧٢٩٤.٠١١١.١٧٣األمن النفسي  غير دال 
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  :الفرض الرابع
للتحقق من صحة الفرض الرابـع إحصـائياً تـم    

للوقوف على داللة الفـروق بـين   ) ت(استخدام اختبار
لدراسة وفقا لعمل ربة األسرة متوسطات درجات عينة ا

في كل من إدراك األمهات ألساليب المعاملـة الوالديـة   
  .بمحاورها واألمن النفسي لألبناء

وجـود فـروق ذات داللـة    ) ١١(يوضح جدول
إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة وفقا لعمـل  
األم  في محور السواء عند معاملة األبناء حيث كانـت  

، وهى قيمـة دالـة   )٣.٠٦١(ن ذلكالمعبرة ع) ت(قيمة
وهـذا يعنـى أن   . ٠.٠١إحصائيا عند مستوى معنوية 

عمل األم يسهم في تحقيق التباين في مسـتوى السـواء   
عند معاملة األبناء حيث كان متوسط درجات العامالت 
أعلى من متوسط درجات غير العامالت فـي محـور   
 السواء وهذا يرجع الى أن خروج المرأة للعمل يكسـبها 
خبرات حياتيه فى معاملة األبناء باإلضافة الى ما يحدثه 
عمل المرأة من تأثير ايجابى فـى نفسـيتها وتحـاول    

  .تعويض الطفل الغياب عنه
عدم وجـود فـروق ذات   )١١(كما يوضح جدول

داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة وفقـا  
لعمل األم في كل من إدراك األمهات ألساليب المعاملة 

التدليل، التفرقـة، اإلهمـال،   (الوالدية ككل بمحاورها 
واألمن النفسي لألبناء حيث كانت قيمة ) الحماية الزائدة

ــك  ) ت( ــن ذل ــرة ع ،           )١.٥٤٥-(، )٠.١٨٢(المعب
على ) ٠.٥٨٣-(، )١.٦٧٩(، )٠.٠٢٤-(، )١.٨٣٥-(

  .التوالي وهى قيم غير دالة إحصائيا

  .ع جزئيامما سبق يتضح تحقق الفرض الراب
  :الفرض الخامس

من صحة الفرض إحصائيا تـم اسـتخدام   للتحقق 
للوقوف على داللة الفروق بين متوسـطات  ) ت(اختبار

درجات عينة الدراسة وفقا لدخل األسرة في كـٌل مـن   
إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالديـة بمحاورهـا   

  .واألمن النفسي لألبناء
ت داللـة  أنه توجد فـروق ذا ) ١٢(يوضح جدول

احصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة فـي إدراك  
السـواء،  (األمهات ألساليب المعاملة الوالدية بمحاورها 

وفقـا  ) التدليل، التفرقة، اإلهمـال، الحمايـة الزائـدة   
لمستويات الدخول المختلفة حيث بلغت النسـب الفائيـة   

، )٦.١٦٦(، )٣.٠١٠(المعبــرة عــن هــذه الفــروق 
ــذا ) ٤.٤٧٧(، )٣.٤٦١(، )٣.٤٢٣(، )٤.٣٠١( وهـ

يعنى أن دخل األسرة يسهم فى تحقيـق التبـاين فـى    
مستوى إدراك األمهات ألسـاليب المعاملـة الوالديـة    

ــة، (            بمحاورهــا ــدليل، التفرق الســواء، الت
، ٠.٠٥عند مستويات معنوية ) اإلهمال، الحماية الزائدة

، وهذا يختلـف جزئيـا مـع دراسـة     ٠.٠٠١، ٠.٠١
فى أنه ال توجد فروق دالة إحصـائيا  ) ٢٠٠٧(مسحرال

  .فى بعدى األهمال وإساءة المعاملة للوالدين وفقا للدخل
عدم وجـود فـروق ذات   ) ١٢(كما يوضح جدول

داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة فـي  
األمن النفسي لألبناء تبعا لمستويات الـدخول المختلفـة   

) ١.٥٧٢(عبرة عن ذلـك  حيث بلغت النسب الفائية الم
  .وهى قيمة غير دالة إحصائيا

وفقـا  المعاملة الوالدية بمحاورها واألمن النفسـي  الفروق بين متوسط درجات إدراك األمهات ألساليب  :١١جدول
  لعمل األم

 الداللة قيمة ت٦٣= ال تعمل ن ١٣٧=تعمل ن مصدر التباين
 االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

 ٠.٠١ ٣.٠٦١ ٢١.٧٧٢.٦٠٤٢٠.٤٤٣.٣٣٥اءالسو
١.٥٤٥- ١٣.١٩٢.٥٨٣١٣.٧٨٢.٣١٠التدليل  غير دال 

١.٨٣٥- ١٣.٥٦٣.٨٢١١٤.٦٠٣.٥١٣التفرقة   غير دال 
٠.٠٢٤- ٣١.١٠٢.٤٦٨٣١.١١٢.٤٨٩اإلهمال  غير دال 

 غير دال ١.٦٧٩ ٢٢.٤٢١.٧٣٩٢١.٩٤٢.١٤٧الحماية الزائدة
 غير دال ٠.١٨٢ ١٠٢.٠٤٦.٦١٣١٠١.٨٧٤.٩٨٩ككل المعاملة الوالدية
٠.٥٨٣- ٩٢.٢٧١١.٦٥٠٩٣.٢٧١٠.٣٥٨األمن النفسي  غير دال 
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  المعاملة الوالدية واألمن النفسي وفقا لدخل األسرةالفروق بين متوسط درجات إدراك األمهات ألساليب  :١٢جدول 
 مستوي الداللةدرجات الحريةقيمة ف مصدر التباين

 ١٩٥٠.٠٠١، ٦.١٦٦٤اءالسو
 ١٩٥٠.٠١، ٤.٣٠١٤التدليل

 ١٩٥٠.٠٥، ٣.٤٢٣٤التفرقة 
 ١٩٥٠.٠١، ٣.٤٦١٤اإلهمال

 ١٩٥٠.٠١، ٤.٤٧٧٤الحماية الزائدة
 ١٩٥٠.٠٥، ٣.٠١٠٤المعاملة الوالدية ككل

 غير دال١٩٥، ١.٥٧٢٤األمن النفسي

ـ   L.S.Dتم حساب الـ  ي لمعرفة اتجاه الفـروق ف
مستوى إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية ككـل  
بمحاوره تبعا لمستويات الدخول المختلفـة، والجـداول   

  -:التالية توضح ذلك
لمعرفة اتجاه الفروق فى مستوى  L.S.Dتم حساب 

إدراك األمهات لبعد السواء في معاملـة األبنـاء تبعـا    
لمستويات الدخول المختلفة وجدت فروق فى مسـتوى  

إلدراك لبعد السواء لصالح الـدخول المرتفعـة عنـد    ا
بالنسبة لفئات  ٠.٠٠١، ٠.٠١، ٠.٠٥مستويات معنوية 

الدخل المختلفة أى أنه كلما زاد دخل األسرة كلما كـان  
إدراك األمهات لبعد السواء فى معاملة األبنـاء يتجـه   
لألفضل وذلك إلرتفاع مستوى المعيشة لألسرة وتوافر 

ألساسـية والترفيهيـة وعـدم وجـود     متطلبات الحياة ا
ضغوط على األسرة مما يجعلها سـوية فـى معاملـة    

  .األبناء
لمعرفة إتجاه الفـروق فـي    L.S.Dتم حساب الـ 

مستوى إدراك األمهات لبعد التدليل في معاملة األبنـاء  
تبعا لمستويات الدخول المختلفة وجدت فروق فى إدراك 

لمنخفضـة عنـد   األمهات لبعد التدليل لصالح الدخول ا
بالنسبة لفئات الـدخل   ٠.٠١، ٠.٠٥مستويات معنوية 

المختلفة أى أنه كلمـا قـل دخـل األسـرة زاد إدراك     
  . األمهات لبعد التدليل لألبناء

لمعرفة إتجاه الفـروق فـي    L.S.Dتم حساب الـ 
مستوى إدراك األمهات لبعد التفرقة بين األبنـاء تبعـا   

فروق فى مسـتوى  لمستويات الدخول المختلفة ووجدت 
إدراك األمهات لبعد التفرقة بين األبناء لصالح الـدخل  

جنيه عنـد مسـتوى معنويـة     ٦٠٠المنخفض أقل من 
بالنسبة لفئات الدخل المختلفة أي كلمـا   ٠.٠٠١، ٠.٠٥

قل الدخل كلما زاد إدراك األمهات لبعد التفرقـة بـين   
  .األبناء

لمعرفة اتجاه الفـروق فـي    L.S.Dتم حساب الـ 
توى إدراك األمهات لبعد اإلهمال في معاملة األبناء مس

تبعا لمستويات الدخول المختلفة ووجدت فـروق فـي   
مستوى إدراك األمهات لبعد اإلهمال لصـالح الـدخل   

جنيـه عنـد    ١٢٠٠إلى أقل مـن   ٦٠٠المنخفض من 
أي كلما  زاد الدخل عن الدخل  ٠.٠١مستويات معنوية 

جنيه  كلما قل  ١٢٠٠إلى أقل من  ٦٠٠المنخفض من 
  .إدراك األمهات لبعد اإلهمال في معاملة األبناء

لمعرفة إتجاه الفـروق فـي    L.S.Dتم حساب الـ 
مستوى إدراك األمهات لبعد الحماية الزائدة في معاملـة  
األبناء تبعا لمستويات الدخول المختلفة وجدت فروق فى 
إدراك األمهات لبعد الحماية الزائدة لصـالح الـدخول   

 ٠.٠٠١، ٠.٠١، ٠.٠٥تفعة عند مستويات معنوية المر
بالنسبة لفئات الدخل المختلفة أى أنه كلمـا زاد دخـل   
األسرة زاد أدارك األمهات لبعد الحماية الزائدة لألبنـاء  
وذلك من شدة حرص األمهات على معاملـة أبنـائهن   
بسواء وخوفهن على أبنائهن نتيجة عدم وجود ضـغوط  

مامهن على أبنائهن وبـدون  أسرية وبالتالى ينصب أهت
وعى منهن  من أن ذلك يؤدى الى نوع مـن الحمايـة   

  .الزائدة
لمعرفة اتجاه الفـروق فـي    L.S.Dتم حساب الـ 

مستوى إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدية ككـل  
تبعا لمستويات الدخول المختلفة ووجدت فـروق فـي   

ة ككـل  مستوى إدراك األمهات ألساليب المعاملة الوالدي
جنيه فأكثر عند مستويات  ٢٤٠٠لصالح الدخل المرتفع 

أي كلما  زاد الدخل  كلما كـان   ٠.٠٥، ٠.٠١معنوية 
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إدراك األمهات  ألساليب المعاملة الوالدية ككـل يتجـه   
لألفضل حيث أن أكثر من نصف عينة الدراسـة ذووى  

مستوى تعليمى مرتفع مما يجعلهم على دراية بأسـاليب  
 .ءمعاملة األبنا

  .مما سبق يتضح تحقق الفرض الخامس جزئيا
  الفروق بين فئات الدخل الشهري لألسرة وفقا للسواء :١٣جدول 

 المتغيرات
 

١٨٠٠من
إلى أقل من 
٢٤٠٠ 

٦٠٠من
 إلى

أقل من 
١٢٠٠ 

١٢٠٠من
 إلى

أقل من 
١٨٠٠ 

٢٤٠٠ 
 فأكثر

أقل من 
٦٠٠  

من 
٦٠٠ 
 إلى

أقل من 
١٢٠٠ 

من 
١٢٠٠ 
 إلى

أقل من 
١٨٠٠ 

 
واءالس

 ٢٠.٣١ ٢٠.٩٠ ٢١.٠٧ ٢٢.١٦٢٠.٩٠٢٠.٣١٢٣.٢٨ المتوسط الحسابى
 ٢.٩٧ ٢.٣٨ ٢.٢١ ١.٢٦١.٨٥ الفروق بين المتوسطات

 ٠.٠٠١ ٠.٠١ ٠.٠٥٠.٠١٠.٠١ الداللة

  الفروق بين فئات الدخل الشهري لألسرة وفقا للتدليل :١٤جدول 
 المتغيرات

 
إلى أقل١٨٠٠من

٢٤٠٠من   
أقل من
٦٠٠ 

إلى  ٦٠٠نم
أقل من 
١٢٠٠

٢٤٠٠
 فأكثر

أقل من 
٦٠٠  

إلى ٦٠٠من   
أقل من 
١٢٠٠ 

 ١٤.١٠ ١٤.٢٨ ١٢.٤٢١٤.٢٨١٤.١٠١٢.٧٢ المتوسط الحسابى
١.٥٦-١.٦٨-١.٨٦- الفروق بين المتوسطاتالتدليل  -١.٣٨  

 ٠.٠٥ ٠.٠١٠.٠١٠.٠٥ الداللة

 فقا للتفرقةالفروق بين فئات الدخل الشهري لألسرة و :١٥جدول
 المتغيرات

 
أقل من
٦٠٠

إلى أقل من٦٠٠من
١٢٠٠

إلى ١٢٠٠من 
١٨٠٠أقل من   

إلى أقل من  ١٨٠٠من 
٢٤٠٠ 

 ١٢.٥١ ١٥.٦٩١٣.٩٤١٣.٨٤ المتوسط الحسابى
 ٣.١٨ ١.٧٥١.٨٥ الفروق بين المتوسطاتالتفرقة

 ٠.٠٠١ ٠.٠٥٠.٠٥ الداللة
 للدخل الشهرى لألسرة وفقا لإلهمالالفروق بين المجاميع الستة  :١٦جدول 

 المتغيرات
 

إلى أقل٦٠٠من
١٢٠٠من

إلى أقل  ١٢٠٠من
١٨٠٠من

٢٤٠٠إلى أقل من  ١٨٠٠من  

 ٣٢.١٢٣٠.٥٥٣٠.٨٠ المتوسط الحسابى
 ١.٥٧١.٣٢ الفروق بين المتوسطاتاإلهمال

 ٠.٠١٠.٠١ الداللة
 لشهرى لألسرة وفقا لإلهمالالفروق بين المجاميع الستة للدخل ا :١٦جدول 

 المتغيرات
 

إلى٦٠٠من
١٢٠٠أقل من

إلى أقل ١٢٠٠من
١٨٠٠من

٢٤٠٠إلى أقل من  ١٨٠٠من   

 ٣٢.١٢٣٠.٥٥٣٠.٨٠ المتوسط الحسابى
 ١.٥٧١.٣٢ الفروق بين المتوسطاتاإلهمال

 ٠.٠١٠.٠١ الداللة
 ألسرة وفقا للحماية الزائدةالفروق بين المجاميع الستة للدخل الشهرى ل :١٧جدول 

 المتغيرات
 

أقل من
٦٠٠ 
٢٢.٠٠ 

١٨٠٠من
إلى أقل من 
٢٤٠٠ 
٢٢.٩٣

 ٦٠٠من
إلى أقل من 
١٢٠٠ 
٢١.٤٨

إلى ١٢٠٠
أقل من 
١٨٠٠ 
٢٢.٣٥ 

 ١٨٠٠من 
إلى أقل من 
٢٤٠٠ 
٢٢.٩٣ 

٢٤٠٠ 
 فأكثر
٢٢.٧٦ 

الحماية 
الزائدة

٠.٨٧- ٠.٩٣- الفروق بين المتوسطات  -١.٤٥  -١.٢٨  
داللةال  ٠.٠١ ٠.٠٠١ ٠.٠٥٠.٠٥ 

 الفروق بين المجاميع الستة للدخل الشهرى لألسرة وفقا إلدراك األمهات ألساليب للمعاملة الوالدية ككل :١٨جدول 
 المتغيرات

 
فأكثر٢٤٠٠

١٠٤.٤٨ 
إلى أقل من  ١٢٠٠

١٨٠٠ 
١٠٠.٣٧

إلى أقل من  ١٨٠٠من 
٢٤٠٠ 
١٠٠.٨٢ 

المعاملة الوالدية 
 ككل

المتوسطات الفروق بين  ٣.٦٦ ٤.١١ 
 ٠.٠٥ ٠.٠١الداللة
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  التوصيات
وفقا لنتائج البحث الحالى يوصى الباحثان بالتوصـيات  

  :والمقترحات التالية
عقد نـدوات ومحاضـرات للوالـدين وتزويـدهم      -١

بالمعلومات الالزمة لمعاملة األبناء وكيفية التعرف 
 .على حاجاتهم النفسية من خالل وسائل االعالم

توعية األباء واألمهات بأهمية حاجة األطفال لألمن  -٢
النفسى واعتبار هذه الحاجة هى محـور التنشـئة   

 .األسرية التى ينشأ عليها األبناء

يجب على األباء اإلكثار من التواجد مـع األبنـاء    -٣
والتواجد ليس المقصود به التواجد الفيزيائى وإنما 

الفرصة لهـم   التفاعل الوجدانى مع األبناء وإتاحة
 .للحوار منعا لحدوث المشاكل النفسية

ينبغى على األباء توفير كل احتياجات األبناء جسميا  -٤
ونفسيا ليحقق لهم سبل العيش ويخلق فيهم الشعور 
باألمن واالستقرار وتكـوين القـيم واالتجاهـات    

  .السويه
تفعيل دور مجالس األباء والمعلمـين فـى تسـليط     -٥

المعاملـة الوالديـة السـوية    الضوء على أساليب 
 .وغير السوية

يجب على كل أب وأم عدم المبالغة فـى أسـلوب    -٦
المعاملة الوالدية السوية لألطفال لما فى ذلك مـن  
أثر بالغ على األطفال نفسيا وتعويد الطفل علـى  
االستقالل واالعتماد على النفس وتحمل المسئولية 
 وتدريبه على احترام االخرين فـى جـو يسـوده   
الحب والتعاون وبعيـدا عـن القسـوة وأشـكال     

  . المعاملة السيئة
  المراجع

إيـذاء  ): ٢٠٠٥(منيرة بنت عبـد الـرحمن  ، ال سعود
، أنواعه أسبابه وخصائص المتعرضين له، الطفل

أكاديمية نايف للعلـوم  ، مركز الدراسات والبحوث
  .األمنية، الرياض

  

ـ  ): "٢٠١١(ابريعم، سامية  ا أساليب معاملـة األب كم
يدركها األبناء وعالقتها بالشعور باألمن النفسـي  
لدى عينة من طالب المرحلـة الثانويـة، مجلـة    

 ٢٥جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانية، مجلد 
)٧.( 

): ٢٠٠٨(البليهى، عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان  
أساليب المعاملة الوالدية كمـا يـدركها األبنـاء    

راسة ميدانيـة علـى   وعالقتها بالتوافق النفسى د
طالب المرحلة الثانوية بمدينـة بريـدة، رسـالة    
ماجستير، كلية الدراسات العليـا، قسـم العلـوم    
اإلجتماعية، تخصص الرعاية والصحة النفسـية،  
جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة، الريـاض،   

  .السعودية
سيكولوجية التنشـئة  ): ٢٠٠٧(أبو جادو، صالح محمد 
ــة، دار ــع  االجتماعي ــر والتوزي ــرة للنش الميس

والطباعة، عمان، األردنالجميلى، خيـرى خليـل   
الخدمــة االجتماعيــة لألحــداث   ): ١٩٩٤(

المنحرفين، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 
  .مصر

أشـكال  ): ٢٠٠٤(الحديدى، مؤمن وجهشان، هـانى  
وعواقب العنف ضد األطفال، ورقة عمل مقدمـة  

للوقايـة مـن إسـاءة    إلى المؤتمر العربى األول 
  .معاملة األطفال فى األردن، عمان، األردن

): ٢٠٠١(شـحاته سـليمان  ، سهير كامل ومحمد، أحمد
تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق، دار 

  .المعرفة الجامعية
الشعور باألمن النفسـى  ): "١٩٩١(حمد عارف، الخليل

عند الطلبـة المـراهقين فـى األسـرة متعـددة      
كليـة  ، رسالة ماجستير غير منشورة، "الزوجات
  .الجامعة األردنية، األردن، التربية

األمـن النفسـى وبعـض    ): "١٩٩٦(فيصـل ، الربيع
رسالة ، "الخصائص الديموقراطية للمعلم فى أدائه 

  .أربد، جامعة اليرموك، ماجستير غير منشورة
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المشـكالت النفسـية عنـد    ): ١٩٩٤(زكريا، الشربينى
  .العربى، القاهرة، مصر دار الفكر، األطفال

أسسـه  (النمو اإلنساني): ١٩٩٥(سيد محمود، الطواب
، دار المعرفة الجامعية، اإلسـكندرية،  )وتطبيقاته
  مصر

االتجاهات الوالديـة  ): ٢٠٠٠(فاطمة المنتصر، الكتاني
في التنشئة وعالقاتها بمخاوف الذات لدى األطفال 

سط دراسة ميدانية نفسية اجتماعية علي أطفال الو(
ــالمغرب ــر )الحضــري ب ، دار الشــروق للنش
  .والتوزيع، القاهرة، مصر

 في المعاملة إساءة): "٢٠٠٧(ماجدة أحمد حسن، المسحر

 الجامعـة  طالبـات  تـدركها  كما الطفولة مرحلة

رسالة ماجسـتير،  ، "االكتئاب بأعراض وعالقتها
قسم علم النفس، عمـادة الدراسـات   ، كلية التربية

  .سعود، السعوديةالعليا، جامعة الملك 
أساليب المعاملـة الوالديـة   ): "٢٠٠٦(ميساء، المهندس

والشعور باألمن النفسى والقلق لدى عينة طالبات 
رسالة ماجستير، ، "المرحلة المتوسطة بمدينة جدة 

  .جامعة أم القرى، جدة، السعودية، كلية التربية
العالقة بين أسـاليب المعاملـة   ): "٢٠٠٠(بركات، أسيا
واالكتئاب لدى المـراهقين والمراهقـات    الوالدية

، "المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطـائف 
رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة التربيـة،    

  .جامعة أم القرى السعودية
إساءة المعاملـة  البدنيـة   " ):٢٠٠٩(مى كامل، بوقرى

واالهمال الوالدى والطمأنينة النفسية واالكتئـاب  
 -١١(المرحلة االبتدائيـة  لدى عينة من تلميذات 

جامعـة أم  ، كلية التربيـة ، رسالة ماجستير، )١٢
  .القرى، مكة المكرمة، السعودية

بعض المتغيرات الديموغرافيـة  ): "١٩٩٦(محمد، جبر
السنة ، مجلة علم النفس، "المرتبطة باألمن النفسى 

، المصرية العامـة للكتـاب  ، ٣٩العدد ، العاشرة
  .القاهرة، مصر

يهان أبو راشد وعثمـان، فـاروق السـيد    العمران، ج
أساليب التنشئة األسرية مـن خـالل   ): "١٩٩٤(

االتجاهات الوالدية لعينة من اآلباء واألمهات فـى  
، مجلة كلية التربيـة، العـدد   "المجتمع البحرينى

  .الخامس والعشرون، جامعة المنصورة
 اإليذائي الوالدين سلوك" :) ٢٠٠١ (مختار جمال حمزة،

 النفس، علم، "له النفسي علي  األمن ثرهاوأ للطفل

المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  الهيئة، ٥٨ العدد
  .مصر

 االجتماعية التنشئة أساليب أثر): ٢٠٠١(خزعل، حسام 

 تحصـيلهم  في اإلعدادية المرحلة لطالب األسرية

 جامعـة  منشورة، غير ماجستير رسالة الدراسي،

  .، دمشق، سوريادمشق
سـيكولوجية  ): ٢٠٠٠(محمـد بيـومى  خليل، محمـد  

العالقات االسرية، القاهرة، دار قبـاء للطباعـة   
  .والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

 أساسـية  دعامة النفسي األمن ):٢٠٠٣( حامد زهران،

 فـي  دراسـات ، والعـالمي  العربي القومي لألمن

 الكتـب،  عـالم  النفسي، واإلرشاد النفسية الصحة

  .القاهرة
دور علم الـنفس فـى   ): ٢٠٠٠(بمحمد أيو، شحيمى

 .دار الفكر اللبنانى، الحياة المدرسية

عالم االبتكـار،  ):٢٠٠٠(حسين صبري أحمد، صبرى
وزارة البحث العلمي أكاديميـة البحـث العلمـي    

 .والتكنولوجيا، القاهرة، مصر

االتجاهـات  ): ٢٠١١(عبد العاطى، يسرا أحمد سـعد 
تخـاذه  الوالدية كما يدركها المراهق وعالقتهـا با 

للقرار، رسالة ماجسـتير، قسـم إدارة المنـزل    
والمؤسسات، كلية اإلقتصـاد المنزلـى، جامعـة    

 .المنوفية، مصر

المناخ األسرى ): ٢٠٠٤(حسن مصطفى، عبد المعطى
  .دار القاهرة، مصر، وشخصية األبناء
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الشعور باألمن النفسى ): "١٩٩٩(عبد المقصود، أماني
الوالديـة لـدى   وعالقته ببعض أساليب المعاملة 

المـؤتمر الـدولى   ، "تالميذ المدرسة االبتدائيـة  
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ABSTRACT 
The research aims mainly to study relationship between Parental rearing styles as perceived by mothers 

and psychological security for children. The sample of study including (200) workers and non-workers 
mothers from Different educational levels have children at age (6-12) whose incidentally selected in ٍٍShebin 
El Kom city and Milij, Batanun, and Berket ElSabaa . The data were analyzed and the statistical coefficients 
were done using (SPSS) program on Computer: Alpha Cronbach, frequencies, percentages, Pearson 
correlation coefficients, T-test and analysis of variance test One Way Anova. And if there are differences the 
LSD test is applied. The results of study showed positive correlation between Parental rearing styles as 
perceived by mothers and psychological security for children at the level of significance 0.01, there are no 
correlation between number of children and each of Parental rearing styles as perceived by mothers and 
psychological security for children, there are positive correlation between mother's education and  Parental 
rearing styles as perceived by mothers at level of significance 0.01, there are no correlation between mother's 
education and  psychological security for children, there are positive correlation between mother's education 
and  Parental rearing styles as perceived by mothers at level of significance 0.01, there are no correlation 
between father's education and each of Parental rearing styles as perceived by mothers and  psychological 
security for children, there are no statistically significant differences between the average degrees of study 
sample according to residence (Rural and Urban) in each of Parental rearing styles as perceived by mothers 
and  psychological security for children, there are no statistically significant differences between the average 
degrees of  study sample according to mother's work (working and non working) in each of Parental rearing 
styles as perceived by mothers and  psychological security for children, there are  statistically  significant 
differences between the average degrees of  study sample according to different incomes in Parental rearing 
styles as perceived by mothers  at the level of significance 0.01 to high income levels, there are no statistically  
significant differences between the average degrees of  study sample in psychological security for children 
according to different incomes.  

 


