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                              :                                  التذكير بالفرضيات/1

                         :                                    الفرضية األساسية األولى

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق النفسي -

        .                                                 بعد الطالق عي لألبناءواالجتما

  :الفرضيات الفرعية 

التوافق النفسي درجة أسلوب التقبل و درجة  توجد عالقة ارتباطية موجبة بين  : 1ف ف

  .بعد الطالق واالجتماعي عند األبناء

و درجة التوافق التذبذب  جة أسلوب در  توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة بين : 2ف ف

. النفسي  واالجتماعي عند األبناء بعد الطالق  

 التوافق النفسيدرجة اإلهمال ودرجة أسلوب توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة بين  : 3ف ف

. واالجتماعي عند األبناء بعد الطالق  

التوافق درجة التسلط و درجة أسلوب توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين : 4ف ف

.   بعد الطالق النفسي واالجتماعي عند األبناء  

 الحمايةالمفرطة ودرجة أسلوب  توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا بين  : 5ف ف

  .بعد الطالق التوافق النفسي واالجتماعي عند األبناءدرجة 

درجة  الرفض وأسلوب   درجة توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا بين :6ف ف

  .بعد الطالق التوافق النفسي واالجتماعي عند األبناء

                                     :الفرضية األساسية الثانية

التوافق النفسي في درجة ذات داللة إحصائية بين الجنسين  قال توجد فرو -

                               .                           واالجتماعي لألبناء بعد الطالق
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     :االستطالعية الدراسة /2     

المعاملة الوالدية السائدة في أسر الطالق كان لزاما علينا القيام بدراسة أساليب  هم أ لمعرفة

:في األساسية  استطالعية وتتمثل أهدافها  

ية السائدة في أسر الطالق الوالدأنماط الرعاية معرفة أهم -1  

.معرفة أساليب المعاملة الوالدية في أسر الطالق-2  

.تصميم آداة تقيس أساليب المعاملة الوالدية  -3 

سة بمديرية التربية لوالية بسكرة تم الحصول على تصريح للقيام بدرا اإلتصالفبعد 

متوسطة األخوات  ى فاتجهنا إل إستطالعية إلحدى مؤسسات التعليم المتوسط في الوالية 

 اوراغ ببسكرة 

محاور تتمثل في أساليب المعاملة 6سؤاال تتوزع على 30ولقد تم إعداد استبيان أولي من 

ويضم كل ) التقبل،التذبذب ،اإلهمال ،التسلط ،الحماية المفرطة ،الرفض(:التاليةالوالدية 

نعم، أحيانا (بدائل  ثالث نهتتضمن اإلجابة ع بند أسئلة ،حيث كل 5محور من هذه المحاور

درجات لإلجابة بنعم ودرجتين لإلجابة بأحيانا ودرجة ثالث  وحددت الدرجات كاآلتي ) ،ال

إلى 5حيث تتراوح الدرجة الكلية  على البعد الواحد من  واحدة لإلجابة بال في كل بند

 ردنستنتج أن البعد ممثل عند ذلك الف درجة 15درجةحيث كلما إقتربت درجة الفرد من 15

حيث تدل الدرجة المرتفعة في هذه األبعاد على اإلتجاه السلبي للمعاملة الوالدية  والدرجة 

ولقد تم عرضه .المنخفضة على البعد السلبي لها ما عدا بعد التقبل فهو على العكس من ذلك

على خمس أساتذة من معهد علم النفس في جامعة محمد خيضر من ذوي االختصاص 

مة عبارات االستبيان األولي لقياس أساليب المعاملة الوالدية وأخذنا للتأكد من مدى مالء

.األساتذة المحكمين أغلب  العبارات التي اتفق عليها  

سنة من 17إلى 14تلميذ من المرحلة المتوسطة يتراوح سنهم من12تطبيقه علىولقد تم  

تالي يوضح توزيع والجدول ال  بطريقة مقصودةتم إختيارهم  الجنسين وهم من أبناء الطالق

.  الجنس االستطالعية حسبعينة الدراسة   
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:      النسبة المئوية :         عدد التالميذ   :         ةاسم المتوسط 
   

 األخوات أوراغ     ذكور    إناث      ذكور    إناث     

50% 50% 06       06      

.عية حسب الجنستوزيع عينة الدراسة اإلستطال)1(جدول رقم              

نمط الرعاية السائدة بعد  الحظنا أنوبعد تطبيق االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية 

األم الذي يعززه النص القانوني الذي ينص على أن لوحدها الطالق هي نمط رعاية األم 

.لطالقأولى بحضانة ولدها فكل أفراد العينة االستطالعية يقيمون مع األم منذ صدور حكم ا  

حسب البدائل  الجدول الموالي يوضح درجات أفراد عينة الدراسة االستطالعية  بالنسبةأما  

في بعد التقبل  ةمجموع درجات أفراد عينة الدراسة االستطالعي مثال 156إذ تمثل الدرجة 

هي مجموع  8وتمثل وزن هذا البديل والدرجة " 3"مضروب في " نعم"على  البديل األول 

مضروب " أحيانا"راد عينة  الدراسة االستطالعية في بعد التقبل  على البديل الثاني درجات أف

تمثل مجموع درجات أفراد عينة الدراسة  3وتمثل وزن  هذا البديل  والدرجة " 2 "في

الذي يمثل وزن هذا البديل  1مضروب في " ال"االستطالعية في بعد التقبل على البديل 

وع درجات أفراد عينة الدراسة االستطالعية في أبعاد االستبيان والخانة األخيرة توضح مجم

كأقصى 167 بينعلى استبيان المعاملة الوالدية  همدرجاتكل بعد على حدة حيث تراوحت  

:كأدنى درجة في البعد الواحد على أفراد العينة ككل والجدول التالي يوضح ذلك  93درجة و  

 

 

 
 

األبعاد              نعم  أحيانا ال المجموع  

 البدائل 

 التقبل 156 8 3 167
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 التذبذب  51 8 34 93
 اإلهمال 51 20 35 106
 الحماية المفرطة 126 24 11 161
 الرفض 51 14 40 105
 التسلط 54 24 29 107

عند عينة الدراسة  حسب البدائل توزيع درجات أساليب المعاملة الوالدية)2(رقم جدول 

.االستطالعية  

ن خالل الجدول أن أعلى الدرجات كانت على بعدي التقبل و بعد الحماية المفرطة الحظ من

 أن كلومنه نستطيع القول  ثم يليه بعد التسلط ثم اإلهمال والرفض وفي األخير التذبذب

لعينة االستطالعية بدرجات متفاوتةممثلة عند أفراد ااألبعاد                   

الذي سوف نتطرق إليه  قياس النهائي للمعاملة الوالديةوهذا ما يقودنا إلى تصميم الم 

. بالتفصيل الحقا في وصف أدوات الدراسة   

والخطوات التي يتبعها الباحث بغية وصف  تيعرف المنهج بأنه مجموعة العمليا:المنهج/ 3

و المقارنة بينها والوقوف على أسبابها ونتائجها والعالقات التي تربطها  االظواهر وتشخيصه

المنهج الوصفي اإلرتباطي الذي يعتبر طريقة  إعتمدناتماشيا مع أهداف الدراسة الحالية فقد و 

جيدة لوصف الظواهر والكشف عن العالقات بين متغيرين أو أكثر لمعرفة  مدى  االرتباط 

وهذا ما تعمد )357،ص2002سامي ملحم ،(بصورة رقمية ابين المتغيرات والتعبير عنه

ى تحقيقه من خالل محاولة الكشف عن العالقة بين أساليب المعاملة الدراسة الحالية عل

الوالدية التي تستعملها أسر الطالق ومدى تحقيقها للتوافق النفسي واالجتماعي عند أبنائها 

.من المراهقين   

 

:حدود الدراسة / 4  

نية إن خصوصية الظاهرة اإلنسانية و اإلجتماعية جعل من األهمية بما كان وضع حدود زما

:ومكانية وبشرية للدراسة وحدود دراستنا الحالية كمايلي   
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الدراسة ولقد كان إختيارنا  هتم إتخاذ مدينة بسكرة مجاال جغرافيا لهذ:المجال المكاني 4-1

على العينة التي  ليمكننا الحصو للمؤسسات التعليمية المتوسطة كمجال مكاني للدراسة حيث 

سنة 17إلى 14ء الطالق من الجنسين ويتراوح سنهم من أبنا(تتوفر فيها الشروط الالزمة 

األخوات أوراغ،مؤسسة زاغز جلول  مؤسسة:سة المؤسسات التعليمية التالية وشملت الدرا)

.،مؤسسة رضا العاشوريم،مؤسسة رضا حوحو ،مؤسسة خملة إبراهي  

:المجال البشري 4-2  

المؤسسات التعليمية المتوسطة يتحدد المجال البشري لهذه الدراسة بعدد أبناء الطالق في 

تلميذ ولقد تم استثناء التالميذ من أبناء الطالق في السنة  50الذي يبلغ عددهمالسالفة الذكر 

يجعلهم عرضة لمشكالت  ااألولى متوسط ألنهم يلتحقون ألول مرة بالمرحلة المتوسطة مم

د يؤثر على نتائج ق يواالجتماعي بسبب  التغير في الوسط التعليمي الذالتوافق النفسي 

الدراسة ومنه سوف يتم إتخاذ التالميذ من السنة الثانية والثالثة والرابعة متوسط من أبناء 

  .بشري للدراسة الحالية  لالطالق كمجا

 ريمتد مجال الدراسة الزماني من شهر ديسمب: المجال الزماني  4-3

المرحلة األولى منذ  مقسمة إلى ثالث مراحل أساسية ،حيث كانت.2008جانفي.إلى2007

تم فيها جمع المادة العلمية النظرية بغرض وضع إطار  نهاية شهر ديسمبر إلى نهاية مارس

والمرحلة الثانية تبدأ من بداية أفريل إلى شهر جوان الذي قمنا فيه  الحالية نظري للدراسة

لنفسي ا توافقبالدراسة اإلستطالعية  و التأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس ال

واالجتماعي  وكذا قمنا بتصميم مقياس المعاملة الوالدية والتأكد من خصائصه السيكومترية  

تم فيها تطبيق أدوات الدراسة حيث  .2008جانفيىإل2008أكتوبر رحلة الثالثة تمتد من موال

الحالية بصورة جماعية على عينة الدراسة وذلك بعد إلقاء التعليمات وشرح طريقة اإلجابة 

.      تائج وتحليلها ومناقشتهاى المقاييس وبعد ذلك تم عرض النعل  

بحث عاينة من أهم الدعائم األساسية في الإن عملية الم: العينة وطريقة إختيارها/ 5

إلمبريقي إذ تهدف إلى بناء نماذج مصغرة من المجتمع الكلي بغية الوصول إلى نتائج قابلة ا

، ولعملية المعاينة مجموعة تقنيات حيث يكون  للتعميم على المجتمع المستخرجة منه

اختيارنا لتقنية دون أخرى خاضعا لخصوصيات كل مجتمع  وهذا يعني أن اختيارنا ليس 
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وفي هذا المقام سيكون اختيارنا  )151-142ص ،ص1999،ندليو وآخرو فضيل (اعتباطيا

بشكل مقصود من قبل  لعينة الدراسة قصديا  والعينة القصدية هي التي يتم إنتقاء أفرادها 

محمد عبيدات (الباحث نضرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد دون غيرهم  

وهذا ما يتماشى وأغراض الدراسة الحالية حيث تتمثل عينة الدراسة )96،ص1999وآخرون،

مرحلة المتوسطة يتراوح سنهم  من الحالية في عينة من أبناء الطالق من الجنسين في ال

رضا :ةالمؤسسات التعليمية التالي سنة يتوزعون في14:بمتوسط عمري يقدرب ةسن17إلى13

زاغز جلول وهي من أكبر  حوحو، مصطفى العاشوري،األخوات أوراغ،خملة ابراهيم،

المتوسطات في والية بسكرة التي تضم عدد كبير من التالميذ مما يتيح لنا فرصة الحصول 

جهنا صعوبة في الوصول إلى أفراد العينة و ولقد واأفراد العينة ، عدد أكبر من على

وخاصة إذا تعلق األمر  اإلتصال بهم وذلك نضرا لحساسية الموضوع والمتمثل في الطالق

من هم في مثل هذه السن الحرجة والمتمثلة في المراهقة باإلضافة إلى أنه ال توجد قوائم ب

وبعض األساتذة   من لهم إتصال   والمراقبات بالمراقبينخاصة بهذه الفئة ولقد تم االستعانة 

ولقد  مباشر مع التالميذ إذ تم تحديد قوائم بأسماء أبناء الطالق في المؤسسات السالفة الذكر 

متوسط  و تم إستثناء من التعليم ال 2،3،4: التالية من السنواتتم إختيارهم بطريقة مقصودة  

التالميذ من أبناء الطالق في السنة األولى متوسط ألنهم يلتحقون ألول مرة بالمرحلة 

يجعلهم عرضة لمشكالت التوافق النفسي واالجتماعي بسبب  التغير في  االمتوسطة مم

الذين  وكذا قمنا بإستبعاد إستمارات التالميذقد يؤثر على نتائج الدراسة  يالوسط التعليمي الذ

حيث بلغ العدد اإلجمالي لعينة لم يكملوا اإلجابة على أحد المقاييس وبلغ عددهم إستمارتين 

الذكر والجدولين التاليين موزعين على المؤسسات التعليمية السالفة وتلميذة تلميذ  50 الدراسة

.يوضحان ذلك   
 

النسبة المئوية       العدد            الجنس 
 الذكور 20 %40
 اإلناث 30 %60

 المجموع 50 %100
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.توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الجنس) 3(جدول رقم            

 

 اسم المؤسسة العدد النسبة المئوية

مؤسسة األخوات أوراغ   15 %30  

عاشوري ىمؤسسة مصطف  15 %30  

مؤسسة رضا حوحو    11 %22  

خملة ابراهيم    9 %18  

 المجموع 50 %100

 

.ؤسسات التعليميةتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الم)4(دول رقمج       

 محل اإلقامة العدد

مع األم فقط- 46  

الجدة مع - 04  

مع األب فقط- 00  

المجموع- 50  

.حسب محل االقامةعينة الدراسة توزيع أفراد )5(جدول رقم       

عينة يقيمون مع األم وذلك ألنها الولي نالحظ أن معظم أفراد ال) 5(من خالل الجدول رقم

.لألمة الجدثم بعد الطالق األول الذي يعود له الحق في الحضانة   

:األساليب اإلحصائية المستخدمة/6  



اإلجراءات المنهجية للدراسةاإلجراءات المنهجية للدراسةاإلجراءات المنهجية للدراسةاإلجراءات المنهجية للدراسة..  ..  ..  ..  ........................................................................................................................................................................................................................................................    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع              80 

إن عملية الوصف والتحليل والمقارنة في الدراسات النفسية اإلجتماعية يلزم الباحث إستخدام 

اف الدراسة  ففي هذه الدراسة سوف نقوم أساليب إحصائية دون غيرها التي تتوافق وأهد

: باإلستعانة  باألساليب اإلحصائية التالية   

.النسب المئوية -1  

.المتوسط الحسابي-2  

.معامل إرتباط بيرسون-3  

.لداللة الفروق بين المتوسطات "ت" إختبار-4  

                          )16اإلصدار (  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج  -5

  :دوات الدراسةأ /7

 مقياس التوافق النفسي واالجتماعي:هما  نتم االستعانة في هذه الدراسة الميدانية بآدتي

.من إعداد الطالبة المعاملة الوالدية أساليب ومقياس 1992لصاحبه جابر نصر الدين عام  

 7-1 مقياس التوافق النفسي واالجتماعي:

،ولقد إعتمد 1992ن إعداد جابر نصر الدين عام هو مقياس م:وصف المقياس 7-1-1

تصميمه على إختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية لمصممه عطية محمود  في

   هنا

    California  personality test المقتبس بدوره من إختبار كاليفورنيا للشخصية       

ق النفسي واالجتماعي بندا مقسمة ضمنيا حسب مؤشرات التواف 36وهو يحتوي على 

:والمتمثلة في   

التحرر من –اإلحساس بالقيمة الذاتية –اإلعتماد على النفس :مؤشرات التوافق النفسي -

الشعور باالنتماء –الشعور بالحرية –الخلو من االعراض العصابية –الميل إلى االنفراد   

المهارات االجتماعية  إكتساب–إتباع المستويات االجتماعية :مؤشرات التوافق االجتماعي -

العالقات في المدرسة   -العالقات في األسرة -التحرر من الميول المضادة للمجتمع–

.العالقات في البيئة المحلية و   

اح التصحيح الممثل في الجدول المقياس وفقا لمفت حويصح)نعم، ال( وهناك بديلين لإلجابة

.في المالحق)16(رقم   
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:ثبات المقياس  7-1-2  

وم الثبات من المفاهيم الجوهرية في القياس النفسي ويمثل مع مفهوم الصدق أهم  يعد مفه

األسس التي تقوم عليها إجراءات إعداد اآلداة لإلستخدام حيث يقصد به مدى إستقرار ظاهرة 

) 166،ص2007بشير معمرية ،(معينة في مناسبات مختلفة   

خالل تطبيقه و إعادة تطبيقه على  ثبات المقياس وذلك منبحساب  المقياسالباحث معد  قام

تلميذ من الطور الثانوي ولقد تحصل على معامل االرتباط بين التطبيقين 30عينة تتكون من 

وهي قيمة تدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من  0.94:األول والثاني المقدر ب

في  تلميذ40من  الثبات ،ولم نكتف بهذا فقد قمنا بحساب ثبات االختبار على عينة تتكون

سنة وتم حساب الثبات عن طريق التجزئة 16إلى 14المرحلة المتوسطة تتراوح أعمارهم من

بيرسون بين درجات أفراد العينة على  وذلك بحساب معامل اإلرتباط )فردية وزوجية(النصفية 

د وذلك بع 0.80: العبارات الفردية ودرجاتهم على العبارات الزوجية وقدر معامل الثبات ب

وبالتالي تصحيح الطول بإستخدام معادلة سبيرمان براون وهي قيمة تدل على ثبات المقياس 

.إمكانية تطبيقه على عينة الدراسة األساسية   

 
 

 

 

 

 

 

. 

:صدق المقياس  7-1-3  

يعد مفهوم الصدق أكثر المفاهيم األساسية أهمية في مجال القياس النفسي ،ويقصد به أن 

).130،ص2007بشير معمرية ،(قياسه يقيس المقياس ما وضع ل  

قمنا بحساب معامل صدق المقياس بواسطة الصدق التمييزي الذي يقدر ما إذا كان المقياس 

 تلميذ 40لديه القدرة على التمييز بين طرفي الخاصية ،وذلك بتطبيق المقياس على عينة من
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مقياس ترتيبا تصاعديا سنة ثم  قمنا بترتيب الدرجات الكلية لل 16و14 ح أعمارهم بينتتراو 

مجموعة (على مجموعتين متطرفتين  ناتحصلحيث   من طرفي التوزيع 27وتم أخذ نسبة 

بحساب داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين بواسطة ثم قمنا ) عليا ومجموعة دنيا 

وهي قيمة دالة  -9.06 :"ت" ولقد بلغت قيمةالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج 

.يوضح ذلك) 6(والجدول رقم  وبالتالي فالمقياس صادق0.01مستوى  عند  
 

مستوى 

 الداللة

"ت"قيمة  ذوي )2(المجموعة  

 الدرجات الدنيا

ذوي )1(المجموعة 

 الدرجات العليا

المجموعة             

 المقياس 
 

  0.01 

 

-9.06 
التوافق النفسي  المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

 29.8 2.35 19.3 3.00 واالجتماعي

للداللة على الصدق "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )6(جدول رقم 

.التمييزي لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي   

:المعاملة الوالدية أساليب مقياس  7-2  

:وصف المقياس1- 7-2   

:مجموعة من المصادرفي تصميم هذا المقياس على  عتمدناا  

.إلطالع النظري على أهم مقاييس أساليب المعاملة الوالديةا-1  

.نتائج اإلستبيان األولي الذي رصد لنا أهم  أساليب المعاملة الوالدية في أسر الطالق -2  

مقياس أساليب المعاملة الوالدية لطالب المدارس الثانوية من إعداد أنور رياض عبد -3

عبارة ويشتمل على 146ويتكون المن1991عام الرحيم وعبد العزيز عبد القادر المغيصب 

التسلط،مقياس -،مقياس التسامحطالتثبي–مقياس التشجيع على االنجاز (خمس مقاييس فرعية

وهذا المقياس )الرفض -التفرقة ،مقياس التقبل –اإلهمال،مقياس المساواة –الحماية الزائدة 

.يتمتع بدرجات صدق وثبات عالية   

والذي يتمتع بدرجات 2001من إعداد جابر نصر الدين عاممقياس الرفض الوالدي  -4

.صدق وثبات عالية   
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–اإلهمال –التذبذب - التقبل(أبعاد 6عبارة ويتضمن 36حيث يتكون هذا المقياس الحالي من

بنود وتشير الدرجة المرتفعة  من 6حيث يتضمن كل بعد )الرفض–الحماية المفرطة  -التسلط

من المعاملة أما الدرجة المنخفضة فتشير إلى الجانب  هذه األبعاد إلى الجانب السلبي

اإليجابي من المعاملة  ،ما عدا البعد األول وهو التقبل فهو على العكس إذ تشير الدرجة 

المرتفعة إلى الجانب اإليجابي من المعاملة في حين تدل الدرجة المنخفضة على الجانب 

على  اإلجابةوتتضمن  م كل على حدا ،والمقياس يرصد معاملة األب ومعاملة األالسلبي ،

)دائما، أحيانا ، أبدا (ثالث بدائل متمثلة في أسئلة المقياس   

.إذا كان الموقف يحدث بإستمرار...: دائما  

.خرإذا كان الموقف يحدث من حين إلى آ...:أحيانا  

.إذا كان الموقف ال يحدث على الطالق...:أبدا   

اس مقابل البدائل السالفة إلستجابات األفراد على المقيعلى التوالي )1،2،3(وتمنح الدرجات 

.الذكر   

:ثبات المقياس 2- 7-2   

يعتبر معامل ألفا كرونباخ إحدى الطرق الجيدة لحساب الثبات والذي يقوم على مدى 

مقياس  اإلتساق الداخلي لإلختبار المكون من درجات مركبة  فالمقياس الذي بين أيدينا

كل بعد يقيس أسلوب معين للمعاملة الوالدية ولقد تم تطبيق مركب من مجموعة أبعاد 

سنة من 16إلى14تتراوح أعمارهم من المقياس على عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة  

وهما  بالنسبة لمعاملة األم 0.64بالنسبة لمعاملة األب و 0.70: الجنسين وقدر معامل ألفا ب

.تطبيقه على عينة الدراسةدالن على ثبات المقياس وٕامكانية قيمتان ت  

 

  :صدق المقياس 7-2-3

وللتحقق من صدق المقياس تم إختيارنا لطريقة صدق المحكمين وهي الطريقة األكثر إعتمادا 

من قبل الباحثين خاصة إذا كان المقياس معد ألول مرة ،وما لهذه الطريقة من نتائج جيدة 

اآلداة على عينة من المحكمين  فيما يخص صدق اآلداة حيث يتم تقديره عن طريق عرض

أستاذ (أساتذة  07:علمية عليا وقدر عددهم بوذوي درجات  من ذوي الخبرة في التخصص
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من جامعة منتوري قسنطينة ،وأستاذ من جامعة الحاج لخضر باتنة ،وخمسة أساتذة من 

التغيير وتم   80 وأخذت العبارات التي تم الموافقة عليها بنسبة )جامعة محمد خيضر بسكرة 

بناءا على مالحظات بعض األساتذة وتقديمهم  على مستوى الصياغة في بعض العبارات

:للبديل والجدول التالي يوضح العبارات المستبدلة  

:البديلةالعبارة  :األصليةالعبارة    

يجيب على أسئلتي دون إنزعاج  مهما -4

.كثرت  

يسمح لي بالخروج من البيت في أي -13

.وقت أشاء   

يلبي مطالبي إال إذا ألحيت أكثر من ال -17

.مرة   

.اليهتم كثيرا بصحتي-14  

يجيب على أسئلتي مهما كثرت دون -4

.ضيق أوقلق مهما كثرت  

يسمح لي بالخروج عدد المرات التي -13

.أحب   

ال يحضر لي شيئا إال إذا ألحيت أكثر -17

.من مرة   

ال يعطي نصيبا كبيرا من اإلهتمام -14

.بصحتي  

.صدق المحكمين الخاص بعبارات مقياس أساليب المعاملة الوالدية )7(جدول رقم  

هو أحد أنواع الصدق التي تعتمد على معامل الثبات نتحصل :الصدق الذاتي  7-2-4

أساليب  لمقياسالذاتي عليه بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات ومنه فمعامل صدق 

:يقدر ب المعاملة الوالدية   

.0.80:تخرج من معامل الثبات الخاص بمعاملة األممعامل الصدق المس-  

.0.83:معامل الصدق المستخرج من معامل الثبات الخاص بمعاملة األب -  

: والجدول الموالي يلخص الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة الحالية   
 

 

معامل الصدق      معامل الثبات        المقياس 

ـــــة  النصفيــــــــــةالتجزئـــــ المقارنــة الطرفيـــة التوافق النفسي  
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-9.06=ت  

0.01دال عند  

 

0.80 

 واالجتماعي 

أساليب  معاملة األب معاملة األم معاملة األب معاملة األم

  المعاملة   

 الوالدية 

 معامل ألفا كرونباخ معامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي الصدق الذاتي

 

0.80 

 

0.83 

 

0.64 

 

0.70 

الخصائص السيكومترية لمقياسي أساليب المعاملة الوالدية والتوافق النفسي )8(ل رقمجدو

. واإلجتماعي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


