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مقياس أساليب املعاملة الوالدية  مفردات الكشف عن األداء التفاضلي على
 اآلباء واألمهات وبني األبناء من اجلنسني بني

 
 د/ حممد حممود عبد الوهاب

 :املستخلص 
لالهتمام املتزايد ابملقارنة بني اآلابء واألمهات يف أساليب معاملة أبنائهم، وبني األبناء الذكور واإلانث يف  ا     نظر  

س أساليب املعاملة الوالدية قبل إجراء لندرة األحباث اليت اهتمت ابلتحقق من عدالة مقايي ا                           إدراكهم هلذه األساليب، ونظر  
هذه املقارانت؛ سعى البحث احلايل إىل الكشف عن األداء التفاضلي ملفردات مقياس أساليب املعاملة الوالدية لعبد 

طريقة مانتل هاينزل، وقد أسفرت النتائج عن ظهور األداء  ا                ( مفردة مستخدم  01( املكون من )01املقصود )د. ت،
( مفردة من 00( مفردات من مفردات املقياس يف صورة األب، و)9الذكور واإلانث من األبناء على )التفاضلي بني 

( مفردات عند اإلانث من األبناء، ومت 7( مفردات عند الذكور من األبناء، و)9مفردات املقياس يف صورة األم على )
 ضلي، وتفسري هذه النتائج.الكشف عن املفردات املتحيزة من بني هذه املفردات ذات األداء التفا

الكلمات املفتاحية: األداء التفاضلي على املفردة، حتيز املفردات، مقياس أساليب املعاملة الوالدية، طريقة مانتل 
 هاينزل 

Detecting Differential Item Function in the Parental Treatment 

Styles Scale Items by Sex of Parent and Sex of Progeny 
 Dr / Mohammed M..Abd-elwahab 
Abstract: 

Due to the increasing interest to compare fathers and mothers in their Parental 

Treatment Styles (PTS) and to compare sons and daughters in their perception to 

these styles, and because of the rareness of the researches that conducted to verify of 

the fairness of PTS scales before these comparisons, This research was conducted to 

detect differential item function (DIF) in Abd-elmaqsoud's PTS Scale items which 

consists of (60) items using Mantel- Haenszel method. The results indicated that there 

were (9) items that functioned differently among sons and daughters in the father's 

form and (11) items that functioned differently among sons and daughters in the 

mother's form. There were (9) items that functioned differently among fathers' and 

mothers' PTS in the sons sample and (7) items that functioned differently among 

fathers’ and mothers' PTS in the daughters sample. Biased items were determined 

among items flagged as DIF and the results were interpreted. 

Key words: Differential Item Function (DIF), Item Bias, Parental Treatment Styles 

Scale, Mantel-Haenszel Method 
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 :مقدمة البحث 
اهتم علماء القياس النفسي بضرورة حتقق الشروط السيكومرتية يف املقاييس النفسية قبل استخدامها؛ من أجل 

لعدالة عند تقدير ما ميتلكه األفراد من قدرات أو مسات، كما كثرت ضمان أعلى درجات الدقة واملوضوعية والشفافية وا
 الدراسات اليت تسعى إىل دراسة العوامل اليت حتول دون حتقق ذلك، وكيفية مواجهتها.

من أقل الشروط السيكومرتية اليت يسعى معدي املقاييس النفسية يف  Test Fairnessولعل عدالة االختبار 
قق منها بشكل مباشر، إذا ما قورنت بشروط سيكومرتية أخرى مثل الصدق والثبات ومناسبة الوطن العريب إىل التح

صعوبة املفردات وقدرهتا على التمييز وفعالية املشتتات، يف الوقت الذي اندى فيه املختصون يف القياس واهليئات القضائية 
 ييس السمات والقدرات املختلفة عند األفراد.واملنظمات احلقوقية يف الدول األجنبية بضرورة التحقق من عدالة مقا

إلبداء  ويشري مصطلح عدالة االختبار إىل قدرته على إاتحة فرص متساوية جلميع املفحوصني يف كافة اجملموعات
. وقد أكد  (Guo, Rudner & Talento- Miller, 2006, 3)رات يقيسها االختبار دما ميتلكون من مسات أو ق

ضد أو لصاحل أي جمموعة من  ا                  جيب أال يكون متحيز                             أن االختبار لكي يكون عادال   (Karami, 2011, 27)كارامي 
ذلك. أي ال يكون ألية جمموعة أفضلية على اجملموعات األخرى و العرق أو غري املفحوصني نتيجة اختالفهم يف اجلنس أ

درة املقيسة. أو مبعىن آخر فإن االختبار يف اإلجابة عن مفردات املقياس إال فيما يتعلق مبدى امتالكهم للسمة أو الق
يف   Response Functionجيب أن يكون ألي مفردة من مفردات االختبار نفس دالة االستجابة  ا                 لكيال يكون متحيز  

كل جمموعة من جمموعات املفحوصني، وابلتايل فإن املفحوصني ذوي نفس السمة أو القدرة املقيسة سيكون هلم نفس 
 ,Kim, Cohen & Kim اإلجابة الصحيحة، بض  النظر عن اجملموعة اليت ينتمون إليها )الفرصة للوصول إىل

1994, 217.) 
ومفهوم عدالة االختبار، إذ  Test objectivity( بني مفهوم موضوعية االختبار 06، 0999ومل يفرق اتيلر )

ف اجلماعات ذات اخللفيات املتباينة أو أنه يرى أن املوضوعية تتضمن خلو االختبار من العوامل احلضارية وعدم اختال
من أجناس أو جنسيات خمتلفة يف االستجابة ملفردات االختبار مع عدم اختالف ارتباط درجات هذه اجملموعات مع 

على تقييمات ذاتية  ا                              ( أن مفهوم العدالة يقوم غالب  De Beer, 2004, 52احملكات ذات العالقة. بينما يرى دي بيري )
ه مبوضوعية مطلقة؛ إذ ال ميكن وصف العدالة مبفهوم مطلق، فال يستطيع أحد أن جيزم أن االختبار عادل وال ميكن قياس

فاحلكم على عدالة االختبار ال يتوقف  أبن االختبار عادل بدرجة صضرية أو كبرية، القول أو غري عادل، ولكن ميكن
ت القائمة على درجات االختبار اليت يشعر من خالهلا على القرارا ا                                     فقط على مسات االختبار، ولكن يتوقف أيض   ا      عملي  

 املفحوصني ابلعدالة أو عدم العدالة.
( احتمال اخنفاض نتائج اختبار للذكاء Noortgate & De Boeck, 2005, 443ودي بويك ) نوراتجورجح 

اخنفاض مستوى ذكاء بشكل منتظم لدى عينة من األقلية يف بلد ما، عن نتائج األغلبية يف هذا البلد، ليس بسبب 
األقلية ولكن ألن اإلجابة عن مفردات االختبار قد تتطلب معارف وقدرات خاصة متوفرة عند األغلبية، وال يهدف 

 االختبار إىل قياسها بشكل مباشر.
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وبذلك فالفروق بني جمموعتني خمتلفتني من املفحوصني يف أدائهم على مقياس ما قد ترجع إىل فروق حقيقية بينهم 
لصاحل فئة من املفحوصني،  Test Biasالسمة موضع القياس أو ترجع إىل فروق غري حقيقية انجتة عن حتيز االختبار يف 

(. Sheppard, Han, Colarelli, Dai & King, 2006, 443ويف احلالة الثانية لن يتسم االختبار ابلعدالة )
؛ ألن مصادر اخلطأ النظامية واملنتشرة قد تقود إىل ويعد حتيز االختبار من القضااي ذات األمهية يف عملية القياس

 ,Meade & Fetzer, 2008استنتاجات خطأ يف تفسري البياانت املستمدة من املقياس ويف استخدام هذه البياانت )

 اليت يتضمنها االختبار، ويعين حتيز املفردة Item Bais(. وينتج هذا التحيز يف بع  األوقات نتيجة حتيز املفردات 1
عدم تساوي فرص األفراد أو اجملموعات يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة عن املفردة بسبب عوامل ليست ذات صلة 
ابلسمة أو القدرة املقيسة، مثل االختالف يف اجلنس أو العرق أو اللضة أو الثقافة أو البيئة أو املستوى االقتصادي أو 

 ,De Beer, 2004, 52, Lyons- Thomas, Sandilands & Erikan, 2014التعليمي أو العمر.... اخل )

للجمعية األمريكية للبحث  ا                                                                        ( ويعد عدم وجود مفردات متحيزة أول اخلصائص األساسية لالختبارات العادلة وفق  21
واجلمعية األمريكية لعلم النفس  American Education Research Association (AERA)الرتبوي 

American Psychological Association (APA) واجمللس القومي للقياس يف الرتبية ،The National 

Council on Measuremant in Education (NCME)(Lai & Krishnan, 2013, 11) وابلتايل ،
توجد حاجة ماسة للكشف عن حتيز املفردات ضد فئة ما من املفحوصني حلذفها أو مراجعتها أو حذف الكلمات أو 

 .(Salubayba, 2013, 76)ات أو أي حمتوى يؤدي إىل ظهور هذا التحيز الرموز أو العبار 
ولعل أوىل اخلطوات اليت ميكن من خالهلا التعرف على املفردات املتحيزة ما يعرف ابلكشف عن األداء التفاضلي 

، والذي يعين اختالف Differental Item Function (Zumbo & Gelin, 2005,2) (DIF)على املفردة 
ات املفحوصني ذوي نفس القدرة أو السمة املقيسة يف احتمالية الوصول لإلجابة الصحيحة عن املفردة ابختالف جمموع

 & Hambleton, Swaminathanمساهتم الشخصية املتمثلة يف اجلنس أو العرق أو الدين أو البيئة الثقافية... اخل )

Rogers, 1991, 110  خطأ يف مقاييس التقرير الذايت ذات البدائل  لعدم وجود إجابة صحيحة وأخرى ا         (. ونظر
الرتتيبية فإن األداء التفاضلي على املفردة حيدث عندما يكون األفراد ذو نفس السمة الكلية املقيسة لديهم احتماالت 

 .(Van Dam, Earleywine & Danoff- Burg, 2009, 516خمتلفة يف اختيار بدائل االستجابة عن املفردة )
ء إحدى اجملموعتني عن مفردة ما أفضل من اجملموعة األخرى عند مجيع مستوايت القدرة أو السمة وإذا كان أدا

، أما إذا حدث هذا األداء التفاضلي عند Uniform DIF ا       منتظم   ا                                           املقيسة كان هذا األداء التفاضلي أداء تفاضلي  
داء التفاضلي ابألداء التفاضلي غري املنتظم مستوى ما من مستوايت القدرة ومل حيدث عند ابقي املستوايت مسي هذا األ

Nonuniform or Crossing DIF (Dayton & Hendrickson, 2009, 1.) 
أن هذه املفردة متحيزة، إذ البد من إجراء حتليل   ا                                                      وجتد اإلشارة إىل أن األداء التفاضلي على املفردة ال يعين حتم  

بني جمموعات  ا                           كل مفردة تظهر أداء تفاضلي  ل Qualitative Logical Data Analysisكيفي منطقي 
أم ال؛ ألن التحليل الكمي اإلحصائي وإن كان  ا                                                     املفحوصني؛ للبحث عن سبب ظهوره وما إذا كان ذلك يعد حتيز  
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(. ويشري Somerville, 2012, 3, Salubayba, 2013,77)إال أنه ال يكفي للحكم على حتيز املفردة         ضروراي  
( إىل أن مصطلح األداء التفاضلي على املفردة يستخدم Hambleton et al., 1991, 109)هامبلتون وآخرون 

بشكل شائع عن مصطلح حتيز املفردة للداللة على اختالف جمموعات املفحوصني ذوي نفس القدرة أو السمة املقيسة 
ب ابلضرورة ظهور أداء يف احتمال اإلجابة الصحيحة عن املفردة، وذلك ألن احلكم على املفردة أبهنا متحيزة يتطل

،ك( أن األداء التفاضلي 2102تفاضلي هلا، ابإلضافة إىل ضرورة وجود دليل آخر على هذا التحيز. وقد أكد احلجيلي )
وغري كاف للحكم على حتيز للمفردة، فالتحيز يوجد فقط عندما يكون الفرق يف األداء         ضروراي   ا                    على املفردة يعد شرط  

قي، ولكن إن ثبت أن هذا الفرق يعود إىل أسباب حقيقية، فال تعد املفردة متحيزة؛ وهلذا فإن على هذه املفردة غري حقي
( أشاروا إىل أن Lyons- Thomas, Sandilands& Erikan, 2014,21ليونز توماس وسانديالندز واريكان )

ثري تفاضلي بني جمموعات حتيز املفردة حيدث عندما تكون خصائص املفردة غري مرتبطة مبا يقيسه االختبار وهلا أت
وأتثري  Item Bias( بني مصطلحي حتيز املفردةGelin, 2005,2 Zumboاملفحوصني. كما فرق زمبو وجلني )

، فكالمها يستدل على حدوثه من خالل ظهور األداء التفاضلي على املفردة، ولكن أتثري املفردة Item Impactاملفردة 
 ابلفعل يف السمة أو القدرة املقيسة من خالل املقياس، واملفردة تقيس ابلفعل مسة حيدث عندما تكون اجملموعتان خمتلفتني

بني اجملموعتني وال تكون املفردة مرتبطة  ا                                                                          مرتبطة مبا يراد قياسه، أما حتيز املفردة فيحدث عندما تظهر املفردة أداء تفاضلي  
املفردة ال يعين ابلضرورة حذفها من املقياس، ولكن بشكل واضح مبا يتم قياسه؛ وهلذا فإن ظهور األداء التفاضلي على 

 على خرباء يف اجملال لتحليلها.               جيب عرضها أوال  
مهما ملا يرتتب على وجوده من  ا                                                                  هذا، ويعد الكشف عن األداء التفاضلي على مفردات املقاييس النفسية أمر  

ت ويؤدي إىل عدم حتقق عدالة االختبار بشكل على حتيز هذه املفردا ا                                         مشكالت سيكومرتية تتمثل يف أنه قد يكون مؤشر  
 &Oche, 2012, 175, pour(، كما أنه قد تؤثر يف صدق االختبارات وثباهتا )Salubayba,2013,76اتم )

Abdul- ghafar,2009,2  من صدق االستنتاج املستمد من املقارنة بني اجملموعات املختلفة يف أدائهم  ا              (. ويقلل أيض
يف صدق ودقة نتائج القياس  ا             ( ويؤثر سلب  Lyons-thomas, Sandilands& Erian, 2014,21على املقياس )
 ,.Guo et al(، كما يؤدي إىل انتهاك افرتاض أحادية البعد يف البياانت املستمدة من املقياس )2119001)عوض، 

ني عينتني خمتلفتني من (، كما أن الكشف عن األداء التفاضلي على املفردات يفيد يف تقييم تكافؤ القياس ب2006,2
 ,Jafari, Bagheriخالل قياس احتمالية االستجابة لكل مفردة يف اجملموعتني املتساويتني يف السمة املقيسة )

Hashemi& Shalileh,2013,80( بل وتوصل الرحيل ،)إىل أن حذف املفردات ذات األداء 210،0706 )
املعادلة العمودية بني االختبارات ابالستناد إىل قيم  دقة يزيد من anchor itemsالتفاضلي من بني املفردات املرساوية 

 معامالت الصدق التقاطعي.
انتباه كثري من  -نتيجة اختالف املفحوصني يف اجلنس -وقد اسرتعى الكشف عن األداء التفاضلي على املفردات

القبول ابجلامعات اإليرانية،  ( يف اختبارPour& Abdul- ghafar, 2009,21الباحثني، مثل: بور وعبد الضفار )
 Botwana Junior( يف امتحان شهادة املبتدئني يف الرايضيات ببتسواان Adedoyin,2010,385وأديدوين )
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Certificate Examination in Mathematics( وكارامي ،Karami,2011,27 ،يف اختبار الكفاءة اللضوية )
 ,Bonsaksen, Kottorp, Gay, Fagermoen & Lerdal)وفينجرموين ولريدال  وبونساكسني وكوتورب وجاي

( يف مقياس فعالية الذات عند املرضي ابلسمنة، ومن الدراسات العربية القليلة اليت سعت إىل الكشف عن 7 ,2013
، ل( يف اختبار يقيس أربع قدرات عقلية 2116األداء التفاضلي على املفردات يف ضوء متضري اجلنس ما قام البستنجي )

، ز( 2116صة، هي: القدرة اللفظية والتفكري الرايضي والقدرة املكانية واملفردات ابلتضاد، وما قامت به العطيوي )خا
عندما سعت للكشف عن األداء التفاضلي ملتضري اجلنس على مفردات اختبار حتصيلي يف العلوم العامة للصف الثامن 

، ن( يف اختبارات حتديد الكفاءة 2117لك ما قام به محادنة )األساسي يف مديرية تربية وتعليم عمان الرابعة. وكذ
اللضوية يف اللضة اإلجنليزية يف اجلامعات األردنية )آل البيت، والعلوم والتكنولوجيا، والريموك(. وكذلك فقد سعت عصفور 

الصحة النفسية  ( إىل الكشف عن اختالف دالة الفقرة )األداء التفاضلي على املفردة( يف مقياس227، 2100ومنر )
 على طالب املرحلة اإلعدادية ببضداد يف ضوء متضري اجلنس معتمدة طريقة مانتل هاينزل.

 :مشكلة البحث 
يف احلياة النفسية واالجتماعية واألكادميية لألفراد؛  ا                                                          تعد أساليب املعاملة الوالدية أحد أكثر املعامالت النفسية أتثري  

النفس إىل دراسة عالقته بعدة متضريات أخرى، مثل: الشعور ابألمن النفسي )أبريعم، وقد سعى الباحثون يف الرتبية وعلم 
(، 290، 2110(، والتوافق االجتماعي والشخصي للطفل )حمرز، 07، 2110، مهندس، 0791، 2100

 (، ومفهوم احلرية لدى9، 2119(، واالغرتاب النفسي )الصنعاين، 207، 2100والتسامح االجتماعي )عبد هللا، 
(، والذكاء 07، 2119، شوامرة، 7، 2112(، واخلجل )خوج، ،29، 2119طالب اجلامعة )صاحل، والربيعي، 
(، والشعور ابالكتئاب )بركات، 6، 2100(، والسلوك العدواين )الراجي، 7، 2119والتحصيل الدراسي )الدويك، 

( 0، 2117الذكاء االنفعايل )خباري، (، و 00، ،210(، والكفاءة الذاتية األكادميية )البدارين وغيث، 7، 2111
(، كما سعى بع  الباحثني إىل دراسة املشكالت اليت ترتتب على 009، 2102واحلالة املزاجية )أبو مرق وأبو عقيل، 

(، وبع  املشكالت ،0، 2119األخطاء يف أساليب املعاملة الوالدية، مثل مشكالت األبناء املراهقني )مسعودة 
 (.،22، 2101قبل املدرسة )عرتوس، السلوكية ألطفال ما 

وتقاس أساليب املعاملة الوالدية إما من خالل استبياانت تقدم للوالدين أنفسهم أو من خالل استبياانت تقدم إىل 
(. Begue & Roche, 2005, 75األبناء أو من خالل عمليات املالحظة املباشرة أو من خالل عملية التجريب )

(، ومقياس أساليب 00،، 2110تقدم للوالدين: استبانة أساليب املعاملة الوالدية حملرز )ومن أمثلة املقاييس اليت 
(، ومقياس أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة لعرتوس 0،7، 2119املعاملة الوالدية جتاه األبناء املراهقني ملسعودة )

 The Parenting Styles and Dimensions(، واستبيان أساليب وأبعاد الوالدية 2،7، 2101)

Questionnaire (PSDQ) ( الذي اعتمد عليه هالبين ونيكسون وواطسونHalpenny, Nixon & Watson, 

(، وتعد هذه املقاييس أكثر مناسبة لقياس أساليب املعاملة الوالدية عندما يكون األبناء غري قادرين على 28 ,2010
 أو أميني ال جييدون القراءة والكتابة، أو                                              االستجابة ملفردات االستبيان، أما لكوهنم أطفاال  
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لكوهنم من ذوي االحتياجات اخلاصة، أو لصعوبة فهمهم ملفردات وتعليمات املقياس.... اخل، وهذه املقاييس 
 تقيس ما يظن الوالدان أهنما يقومان به من أساليب معاملة لألبناء، وهذا قد خيتلف عن ما يدركه األبناء أنفسهم.

املقدمة لألبناء للحكم على أساليب املعاملة الوالدية اليت يتعرضون هلا فتنقسم إىل فئتني، األوىل منهما:  أما املقاييس
تلك املقاييس اليت تقيس املعاملة الوالدية بصفة عامة دون متييز بني أساليب اآلابء واألمهات يف املعاملة، ويوضع يف كل 

( يف املفردة دون أن يطلب من my or your parentsأو والديك أو مفردة من مفردات املقياس كلمة  مثل )والداي 
األبناء استجابة خاصة مبعاملة األب واستجابة أخرى خاصة مبعاملة األم، ومن هذه املقاييس: مقياس التفرقة يف املعاملة 

ة الوالدية لصاحل (، ومقياس أساليب املعاملDaniels&plomin, 1985,757الوالدية بني األبناء لدانيلز وبلومني )
(، ومقياس أساليب املعاملة Young,2011,19( ومقياس التفرقة يف املعاملة الوالدية ليونج )،21190،0والربيعي )

(، ومقياس الرف  والقبول الوالدي كما 210،072(، وقد عربه البدارين وغيث )Buri,1991,117الوالدية لبوري )
 (.2100060يدركه األطفال الذي أعده الراجي )

أما الفئة الثانية من املقاييس: فتلك اليت يقدم فيها صورتني من املقياس إحدامها للحكم على أساليب معاملة 
األب، واألخرى للحكم على أساليب معاملة األم، كما يدركهما األبناء، ومن أمثلة هذه املقاييس: مقياس شافري 

(Schaffere,1965  ،ومقياس ا210،022يف: لبوز وحجاج ،) ملمارسات الوالدية لسرتيهورن ووايلدمان
(Strayhorn& Wieldman,1988 in Briwne, Meunier, O,Connor & Jenkins, 2012,55 ،)

(، والذي استخدمه  0997096(، ومقياس النفيعي )21020020يف: أبو مرق وأبو عقيل،  0999ومقياس املفيت )
(، ومقياس املضيصب وعبد الرحيم 0،2، 2117(،وخباري )،211007(، ومهندس )2111001كل من بركات )

( على 0900، 2100( والذي استخدمته أبريعم )01(، وكذلك مقياس عبد املقصود )د.ت، 97،، 0999)
( ومقياس اإلساءة واإلمهال 201، 2100يف: عبد هللا،  0999طالب الصف الثاين الثانوي، ومقياس املهداوي )

(، ومقياس أساليب 019، 2119( الذي استخدمته الدويك )9، 2110ظة )لألطفال العاديني وغري العاديني ألاب
 (.027، 2119للصنعاين ) ا                            املعاملة الوالدية ملعاقني مسعي  

ولعل استخدام مقاييس الفئة الثانية يسهل عملية املقارنة بني اآلابء واألمهات يف أساليب املعاملة الوالدية، وهذا ما 
(، والصنعاين 009، 2119( والدويك )209، 2110(، وأبو عيطة )01 ،2111سعى إليه كل من: بركات )

 ,Davey(، ودايف وتوكار وفينجرمان وسافال )Halpenny, et al, 2010, 28(، وهالبين وآخرين )000، 2119)

Tucker, Fingerman & Savla, 2009, 129( ومحود )2102(، وأبو مرق وأبو عقيل )07، 2101 ،
029.) 

ظ أن أغلب املقاييس اليت تقدم لآلابء واألمهات إلبداء ما ميارسونه من أساليب معاملة والدية إال أنه قد لوح
حتتوي على صورتني إحدامها خاصة ابألب واألخر خاصة ابألم، وال ختتلف الصوراتن يف شيء إال وجود كلمة مثل )أيب 

 my or your -أمك -مة مثل )أمي( يف كل مفردة  من مفردات صورة األب، وكلmy or your father -أبوك –

mother يف كل مفردة من مفردات صورة األم، وهذا جيعل احلكم على دقة نتائج املقارنة القائمة على استخدام هذه )
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املقاييس يتوقف على ضرورة توفر أدلة على عدم وجود حتيز يف مفردات املقياس لصاحل أحد الوالدين، أي ضرورة التأكد 
بني اآلابء واألمهات ذوي نفس أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء يف احتمالية اختيار  من عدم وجود فروق

حقيقية تعود إىل  ا                                بني اآلابء واألمهات قد ال تكون فروق   ت، وإال فإن الفروقأبنائهم لبدائل االستجابة عن املفردا
غري حقيقية تعود إىل اختالف الوالدين يف  ا                  نها قد تكون فروق  االختالف يف أساليب املعاملة الوالدية اليت ميارسوهنا، ولك

: قد ختتلف استجاابت                وعاداته، فمثال  جملتمع وقيمه طبيعة املهام واألدوار اليت يناط بكل منهما القيام هبا يف ضوء ثقافة ا
جبانيب عندما أمرض" وقد  األبناء عن املفردتني "ترتك أمي عملها لتجلس جبانيب عندما أمرض" و"يرتك أيب عمله ليجلس

عن  ا                                                                                             ال يرجع هذا االختالف إىل اختالف اآلابء واألمهات يف درجة الرعاية اليت يقدموهنا لألبناء، ولكنه قد يكون انجت  
طبيعة ثقافة اجملتمع اليت تلزم اآلابء بتوفري سبل املعيشة أكثر من األمهات كما أن نسبة كبرية من األمهات ال يعلمن 

ل، وهذا يعين ضرورة أتكد معد املقياس ومستخدميه من خلو مفردات صوريت املقياس من أية مفردات متحيزة خارج  املنز 
ضد أو لصاحل أحد الوالدين، أي عدم ظهور األداء التفاضلي على أية مفردة من مفردات املقياس ضد  أو لصاحل أحد 

( 007، ،210( وصبطي وتومي )070، 2110عادات )ملا أشار إليه الس ا     نظر                                    الوالدين. ويعد هذا اإلجراء ضروراي  
 ,Murry, Brody, Simonsوكذلك موري وبرودي وسيمونز وكوتروان وجيبونز )

Cutrona&Gibbons,2008,208 من أتثر أساليب تربية الوالدين لألبناء ابختالف املستوى التعليمي والعقلي )
 تمع وعاداته وتقاليده وعقائده.والثقايف واختالف املهام املطلوبة منهما حسب ثقافة اجمل

اجلنسني يف إدراكهم ألساليب املعاملة وث إىل املقارنة بني األبناء من ويف الوقت نفسه هدفت كثري من البح
(، والصنعاين ،21190،0عي )(، وصاحل والربي062، 2119(، والدويك )01، 2111الوالدية، مثل: بركات )

(، 0،2، 2102( وأبو مرق وأبو عقيل )،22، 2101س )(، وعرتو 07، 2101، ومحود )2119،000)
(، وقد اجته بع  الباحثني إىل تفسري داللة الفروق بني األبناء من اجلنسني يف إدراكهم 9، ،210وشهرازاد وسعاد )

ري من ألساليب املعاملة الوالدية على أساس التفرقة اليت ميارسها الوالدين بني األبناء من اجلنسني، وترتب على ذلك كث
التوصيات واإلرشادات للوالدين للحيلولة دون هذه التفرقة املفرتضة، ولكن الفروق بني األبناء من اجلنسني يف إدراكهم 

حقيقية انجتة عن اختالف إدراك األبناء من اجلنسني هلذه األساليب، وقد تكون  ا                                      ألساليب املعاملة الوالدية قد تكون فروق  
حتيز مفردات املقياس لصاحل أحد اجلنسني، فعلى سبيل املثال وليس احلصر قد ختتلف غري حقيقية انجتة عن  ا      فروق  

"يسمح أيب يل ابخلروج عندما أحب"، و"يرف  أيب أن أخرج مبفردي  استجاابت األبناء من اجلنسني على املفردتني:
ن استجاابت اإلانث ذوي نفس علي"؛ إذ أنه من املتوقع أن ختتلف استجاابت األبناء الذكور هلذه املفردات ع ا     خوف  

اإلدراك ألسلوب املعاملة الوالدية )يف ضوء الدرجة الكلية(، وابلتايل توجد فروق غري حقيقية بني األبناء  من اجلنسني يف 
ال ترجع إىل اختالف  –إن وجدت  -االستجابة ملثل هذه  املفردات نتيجة حتيزها  ألحد اجلنسني؛ ألن هذه الفروق

اك أساليب املعاملة الوالدية، ولكنها ترجع على متضري غري ذي صلة مبا يقيسه املقياس ويتعلق بثقافة اجملتمع، األبناء يف إدر 
وابلتايل فإن دقة نتائج هذه البحوث تتوقف على ضرورة توفر أدلة على عدم وجود فروق بني األبناء من اجلنسني ذوي 
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أو لألم( يف احتمالية اختيار بدائل االستجابة عن املفردات، أي  نفس اإلدراك  ألسلوب املعاملة الوالدية )سواء لألب
 عدم ظهور األداء التفاضلي على املفردة بني األبناء نتيجة اختالف جنسهم.

ومل حيصل الباحث على أية دراسة عربية سعت للكشف عن وجود أداء تفاضلي على مفردات أي مقياس من 
الدراسات األجنبية اليت جاءت قريبة من هذا الصدد ما قام به كل من هيليماير مقاييس أساليب املعاملة الوالدية، أما 

( عندما أرادوا الكشف Hillemeier, Foster, Heinrichs & Heier, 2007, 353وفوسرت وهاينريتشز وهاير )
ي، وذلك ابلكشف عن الفروق بني األطفال األمريكان من أصل أفريقي واألطفال البي  يف مفردات أداة التقرير الوالد
مفردة، وكان  9،عن وجود األداء التفاضلي على مفردات األداة، وقد أسفرت النتائج عن وجود سبع مفردات من بني 

 ا                                                                                                 األداء التفاضلي على اغلب هذه املفردات لصاحل والدي األطفال البي . وحبذف املفردات اليت أظهرت أداء تفاضلي  
 .ا                        يف احلالتني غري دال إحصائي  وجد أن الفروق بني تقريري الوالدين 

ورغم قيام بع  الباحثني ابلتأكد من ثبات الصورة اخلاصة ابألب والصورة اخلاصة ابألم من مقياس أساليب 
(، 061، 2119(، وشوامرة )90، 0997، والنفيعي )(9، 0997مثل: أبو انهية ومرسي ) املعاملة الوالدية،
 ,Jensen(، وجنسني ووايتمان وفينجرمان وبريديت )27، ،210(، ولبوز وحجاج)0،9، 2119والصنعاين )

Whiteman, Fingerman & Birditt, 2013, 443 وقيام بعضهم ابلتأكد من ثبات هاتني الصورتني على ،)
 هناك (،  إال أن90، 0997( ، والنفيعي )9، 0997عينة الذكور وعينة اإلانث من األبناء، مثل: أبو انهية ومرسي )

وأساليب  االب د من عدم وجود حتيز للمفردات ضد أو لصاحل أحد الوالدين قبل املقارنة بني أساليب معاملةحاجة للتأك
معاملة األم، وكذلك التأكد من عدم وجود حتيز للمفردات ضد أو لصاحل أي من جنسي األبناء قبل املقارنة بينهما يف 

 ايل يسعى لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:إدراكهما ألساليب املعاملة الوالدية؛ لذا فإن البحث احل
   بني الذكور واإلانث من األبناء على مقياس أساليب املعاملة الوالدية  ا                                 ما املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي

 )صورة األب(؟
   بني الذكور واإلانث من األبناء على مقياس أساليب املعاملة الوالدية  ا                                 ما املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي
 رة األم(؟    )صو 

 ما املفردات املتحيزة لصاحل أحد جنسي األبناء يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة األب(؟ 
 ما املفردات املتحيزة لصاحل أحد جنسي األبناء يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة األم(؟ 
   مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها بني اآلابء واألمهات على  ا                                 ما املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي

 الذكور من األبناء؟
   بني اآلابء واألمهات على مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما تدركها  ا                                 ما املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي

 اإلانث من األبناء؟
   كما يدركها األبناء الذكور؟ما املفردات املتحيزة لصاحل احد الوالدين يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية 
 ما املفردات املتحيزة لصاحل احد الوالدين يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما تدركها اإلانث من األبناء؟ 
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 :أهداف البحث 
 يهدف البحث احلايل إىل:

   املعاملة بني الذكور واإلانث من األبناء على مقياس أساليب  ا                                       الكشف عن املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي
 الوالدية )صورة األب(.

   بني الذكور واإلانث من األبناء على مقياس أساليب املعاملة  ا                                       الكشف عن املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي
 الوالدية )صورة األم(.

 لصاحل أحد جنسي األبناء يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة األب(. املتحيزة الكشف عن املفردات 
 لصاحل أحد جنسي األبناء يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة األم(. املتحيزة املفردات الكشف عن 
   بني اآلابء واألمهات على مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما  ا                                       الكشف عن املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي

 يدركها الذكور من األبناء.
   بني اآلابء واألمهات على مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما  ا                                       الكشف عن املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي

 تدركها اإلانث من األبناء.
  الكشف عن املفردات املتحيزة لصاحل احد الوالدين يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها الذكور من
 األبناء. 

 ليب املعاملة الوالدية كما تدركها اإلانث من الكشف عن املفردات املتحيزة لصاحل احد الوالدين يف مقياس أسا
 األبناء. 

 :أهمية البحث 
 تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي:

 س يياداء التفاضلي على مفردات أحد مقيعد هذا البحث من البحوث القليلة اليت تناولت الكشف عن األ
 أساليب املعاملة الوالدية.

 ( مبا جيعله 01ليب املعاملة الوالدية لعبد املقصود )د.ت، قد يقدم البحث احلايل تعديالت على مقياس أسا
من املفردات ذات األداء التفاضلي بني اآلابء واألمهات أو بني الذكور واإلانث من األبناء، مما قد يفيد الباحثني يف  ا      خالي  

 عاية األبناء.هذا اجملال وكذلك املؤسسات اليت هتتم بدراسة العالقات األسرية واإلرشاد األسري ومراكز ر 
  قد ينبه البحث احلايل كثري من الباحثني ملراجعة نتائج املقارنة بني اآلابء واألمهات يف أساليب املعاملة الوالدية

وبني الذكور واإلانث من األبناء يف إدراكهم ألساليب املعاملة الوالدية للكشف عن الفروق احلقيقية بني كل منهما بعد 
 يقية الناجتة عن التحيز.استبعاد الفروق غري احلق

 .قد يزيد هذا البحث من اهتمام الباحثني جتاه قضية التحقق من عدالة االختبارات واملقاييس النفسية 
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 :مصطلحات البحث 
 :األداء التفاضلي على املفردة 

جابة عن ويعين اختالف جمموعات املفحوصني ذوي نفس القدرة أو السمة املقيسة يف احتمالية اختيار بدائل االست
 ,.Van Dam et alاملفردة ابختالف مساهتم الشخصية املتمثلة يف اجلنس أو العرق أو الدين أو البيئة الثقافية... اخل )

، اليت تعتمد على توزيع اختبار مربع كاي Mantel-Haenszel(. ويقاس ابستخدام طريقة مانتل هاينزل 516 ,2009
 (.Dodeen & Johanson, 2003, 132( )0عند درجة حرية )

   :أساليب املعاملة الوالدية 
( على أهنا الطرق اليت يتبعها الوالدان يف معاملة األبناء أثناء تفاعلهم معهم يف 0تعرفها عبد املقصود )د.ت، 

املواقف احلياتية املختلفة، وتتمثل هذه األساليب يف أسلوب التفرقة، والتحكم والسيطرة، والتذبذب، واحلماية الزائدة، 
أساليب املعاملة السوية أو الصحيحة، وتقاس هذه األساليب من خالل إدراك األبناء هلا ابستخدام مقياس عبد و 

 املقصود.
 :حدود البحث 

 تقتصر نتائج البحث احلايل على:
 ( طالب  70عينة مكونة من )        210( طالبة ابلفرقة األوىل ابملرحلة الثانوية ابملنيا يف العام الدراسي 90و) ا،-

 . م2106
  ،(.01مقياس أساليب املعاملة الوالدية بصورتيه لألب واألم، من إعداد عبد املقصود )د.ت 
 :جمتمع البحث 

يتمثل جمتمع البحث يف طالب وطالبات الفرقة األوىل ابملرحلة الثانوية مبحافظة املنيا بشرط أن يكون والدا الطالب 
 وت احدمها أو طالقهما أو سفر أحدمها لفرتة طويلة. أو الطالبة ليسا منفصلني ألي سبب من األسباب سواء مل

 :عينة البحث 
وطالبة من طالب الفرقة األوىل ابملرحلة الثانوية مبحافظة املنيا يف الفصل  ا        ( طالب  007تكونت عينة البحث من )
سايب ألعمال ( طالبة، وكان املتوسط احل90و) ا        ( طالب  70م، بواقع )2106 -،210الدراسي الثاين من العام الدراسي 

(، وكان املتوسط احلسايب ألعمال الطالبات 709,،ابحنراف معياري قدره ) ا       ( شهر  090,900الطالب )
 ا                                                         (، ومل تكن الفروق بني الطالب والطالبات يف العمر دالة إحصائي  0,910ابحنراف معياري قدره ) ا       ( شهر  092,102)

(، 000( عند درجة حرية قدرها )1,927ستوى )عند م ا                    (، وهي دالة إحصائي  1,209فقد بلضت قيمة )ت( )
 وجاءت عينة البحث من ست مدارس خمتلفة على النحو اآليت:
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 (: توزيع عينة البحث على املدارس املختلفة مبحافظة املنيا5جدول )

 املدرسة
الثانوية 

 اجلديدة بنني
الثانوية 
 العسكرية

االحتاد 
 الثانوية

السادات 
 الثانوية

الثانوية 
 اجلديدة
 بنات

املنيا الثانوية 
 بنات

 اإلمجايل

 70 - - - 21 27 29 عدد الطالب
 90 20 22 6، - - - عدد الطالبات
 007 20 22 6، 21 27 29 اإلمجايل



 أداة البحث:
(؛ لقياس أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها 01أعدت املقياس املستخدم يف هذا البحث عبد املقصود )د.ت، 

الل مخسة أساليب للمعاملة الوالدية، هي: التفرقة، والتحكم والسيطرة، والتذبذب، واحلماية الزائدة، األبناء من خ
 وأساليب املعاملة السوية.

( مفردة لقياس مخسة 01ويتكون املقياس من صورتني إحدامها لألب، واألخرى لألم، وتتكون كل صورة من )
( مفردة لقياس أسلوب املعاملة السوية، 21يب األربعة األوىل، و )( مفردات لكل أسلوب من األسال01أساليب بواقع )

وال ختتلف الصوراتن فيما بينهما إال يف استبدال  كلمة )أمي( يف صورة األم  بكلمة )أيب( يف صورة األب، ويطلب من 
 املستجيبني )األبناء( يف كل مفردة من املفردات االختيار بني البديلني )نعم/ال(.

عدة املقياس أهنا قامت ابلتأكد من صدق املقياس من خالل نوعي الصدق املنطقي والظاهري كما وقد أشارت م
لوب قامت ابلتأكد من  االتساق الداخلي ملفردات املقياس من خالل حساب معامل االرتباط بني كل مفردة واألس

تأكد من ثبات املقياس ابستخدام طريقة (، كما قامت ابل10,1عند مستوى ) ا             دالة إحصائي   املنتمية إليه، وكانت مجيعها
عند مستوى  ا                                                                                        إعادة التطبيق، وكانت مجيع معامالت االرتباط بني نتائج التطبيقني األول والثاين كانت دالة إحصائي  

(10,1.) 
 ا        ( طالب  1،( من صدق الصورة اخلاصة ابألب فقط على عينة مكونة من )،21000090وقد حتققت إبرايعم )

بني كل مقياس فرعي واملقياس ككل، وكانت مجيع معامالت الثانوي عن طريق حساب االرتباط  الثاينوطالبة يف الصف 
لكرونباك،  -(، كما حتققت من ثبات هذه الصورة من خالل معامل ألفا10,1عند مستوى ) ا                     االرتباط دالة إحصائي  

 لرتتيب.( لألساليب اخلمسة على ا1,927، 1,769، 1,772، 1,7،0، ،1,99وكانت قيمة) 
أما عن كيفية حساب ثبات املقياس على عينة البحث احلايل فقد مت حسابه لكل أسلوب يف صوريت املقياس ولكل 
من عينة الذكور وعينة اإلانث من األبناء، وذلك ابستخدام معامل كيودر ريتشاردسون )ألن املقياس ثنائي البدائل(، 

 وكانت قيمه كما يلي:
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 يوبر ريتشاردسون ملقياس أساليب املعاملة الوالدية(: قيم معامالت ك1جدول )

 الصورة
عينة 
 األبناء

 أساليب املعاملة الوالدية

 التفرقة
التحكم 
 والسيطرة

 التذبذب
احلماية 
 الزائدة

 املعاملة السوية

 األب
 1,760 1,090 1,709 1,701 1,7،6 الذكور
 1,909 1,092 1,001 1,001 ،1,09 اإلانث

 األم
 ،1170 ،1,01 1,7،6 1,001 1,727 الذكور
 1,709 1,060 1,010 1,000 1,000 اإلانث

(، مما يدل على متتع 1,909، 1,010ريتشاردسون بني ) رد( تراوح قيم معامالت كيو 2جدول ) ويتضح من
 املقياس بصورتيه بدرجة مقبولة من الثبات على عينيت الذكور واإلانث من األبناء.

 - :إجراءات البحث 
 لبحث احلايل ابخلطوات اآلتية:مر ا
 ( طالب  079مت تطبيق مقياس أساليب املعاملة الوالدية على )        وطالبة من طالب الفرقة األوىل ابملرحلة الثانوية  ا

مبحافظة املنيا، ومت استبعاد مجيع الطالب الذين مل يكملوا االستجابة عن مفردات  صوريت املقياس؛ ليصل إمجايل عدد 
 كما هو مبني يف وصف عينة البحث.  ا    لب  ( طا007الطالب )
  مت حتديد ثالثة مستوايت ألساليب املعاملة الوالدية حبيث يكون املستوى املنخف  منها إذا كان جمموع

، 6) بني ا                                                   ( املنخف  منها إذا كان جمموع الدرجات يف األسلوب مرتاوح  ،بني )صفر،  ا                        الدرجات يف األسلوب مرتاوح  
( درجات وذلك لألساليب 01، 7منها إذا تراوح جمموع الدرجات يف األسلوب بني ) رتفع( درجات، واملستوى امل0

املنخف   -ما مت حتديد املستوايت الثالثةاألربعة األوىل )التفرقة، والتحكم والسيطرة، والتذبذب، واحلماية الزائدة(، بين
( درجة، ،0، 7( درجات، و)0رجات بني )صفر، يف أسلوب املعاملة السوية حبيث يرتاوح جمموع الد -واملتوسط واملرتفع

 ( درجة على الرتتيب.21، 06و )
  مت استخدام طريقة مانتل هاينزل للكشف عن األداء التفاضلي للمفردات؛ ألهنا تستخدم على نطاق واسع يف

كاي   (، ويتم فيها حتديد قيمة مربعMichaelides, 2008,1هذا الشأن، وهلا عدة مزااي عن غريها من الطرق )
 (.0والكشف عن داللتها عند درجة حرية مقدارها )

 :نتائج البحث وتفسريها 
 :اإلجابة عن السؤالني األول والثاني 

بني األبناء الذكور واإلانث على مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة  ا                                     لتحديد املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي  
الذكور واإلانث من األبناء على مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة بني  ا                      اليت تظهر أداء تفاضلي   واملفردات األب(،

لكل مفردة عند املستوايت الثالثة األم(، مت حساب قيمة مربع كاي بطريقة مانتل هاينزل بني الذكور واإلانث من األبناء 
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ملحق  لنتائج كما هي موضحة يف، وكانت االوالدية يف صوريت املقياس كل على حدة لكل أسلوب من أساليب املعاملة
 ص النتائج اليت مت احلصول عليها:( ملخ،(، ويف جدول )0)

(: أرقام املفردات ذات األداء التفاضلي بني الذكور واإلانث من األبناء يف صوريت األب واألم عند 1جدول )
 املستوايت املختلفة وفق طريقة مانتل هاينزل

 ألميف صورة ا يف صورة األب صورة القياس
 املرتفع املتوسط املنخفض املرتفع املتوسط املنخفض املستوى
 - - - - 66 - التفرقة
التحكم 
 9 02، 26 - - - 26 والسيطرة

 - 00 - - - - التذبذب

، 6،، 09، 06 - احلماية الزائدة
09 ،6 - - - 

، 0 60، 6، 0 60، 0 املعاملة السوية
60 

0 ،60 0 ،6 ،،1 ،60 ،
01 

0 ،6 ،7 ،،9 ،
60 

 00 9 عدد املفردات
الذكور واإلانث من األبناء يف معاملة بني  ا                                        ( أن عدد املفردات اليت أظهرت أداء تفاضلي  ،ويتضح من جدول )

 ( من املفردات.%،،،,09( مفردة بنسبة )00( من املفردات، ويف معاملة األم )%00( مفردات بنسبة )%9األب )
عند مجيع مستوايت أسلوب املعاملة السوية يف معامليت  ا       منتظم   ا             أداء تفاضلي  ( 60 ،0وقد أظهرت املفرداتن )

لصاحل الذكور من األبناء؛ إذ كانت أغلب  ا       منتظم   ا               ( أداء تفاضلي  0األب واألم على السواء، وقد أظهرت املفردة )
"يسمح يل أيب ابخلروج عندما  على االستجابة ابختيار البديل )نعم( من جانبهم والبديل )ال( من جانب اإلانث، وتنص

أحب" ، "تسمح يل أمي ابخلروج عندما أحب"، ويعود ذلك إىل أن طبيعة اجملتمع تقيد حرية اإلانث يف اخلروج من 
عليهن من أية خماطر قد  ا      حفاظ  إما ألسباب دينية أو اجتماعية أو البيت إال ألهداف حمددة معروفة عند اآلابء واألمهات؛ 

واهر غري أخالقية مثل التحرش اللفظي والبدين واالغتصاب، وهذا ال حيدث مع الذكور إما بسبب ما حتدث نتيجة ظ
هلم ملسؤوليات العمل  ا                                                                                يفرضه اجملتمع على الذكور من ضرورة التحرك خارج البيت لقضاء بع  االحتياجات أو إعداد  

ويستوي يف هذه  هة متردهم إذا منعوا من اخلروج،جأو لعدم اخلوف عليهم مثل اإلانث أو لعدم القدرة على موا         مستقبال  
 ا       منتظم   ا               ( أداء تفاضلي  60املفاضلة اآلابء واألمهات عند كل مستوايت أسلوب املعاملة السوية، كما أظهرت املفردة )

لصاحل اإلانث، وتنص على "خياف أيب علي عندما ألعب خارج املنزل"، "ختاف أمي علي عندما ألعب خارج املنزل"، 
لإلانث  ا                                                                                          عل ذلك يرجع إىل نفس األسباب اليت سبق اإلشارة إليها واملتعلقة بثقافة اجملتمع واليت قد ال تسمح أساس  ول

 اللعب خارج املنزل، كما يستوي يف هذه املفاضلة اآلابء واألمهات عند مجيع مستوايت أسلوب املعاملة السوية.
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لصاحل الذكور يف إدراكهم ألسلوب من األبناء  واإلانث الذكور بني ا               ( أداء تفاضلي  26وقد أظهرت املفردة ) 
غري منتظم إذ أنه مل يظهر يف مجيع  ا                                                                    التحكم والسيطرة عند اآلابء واألمهات على السواء، ولكنه كان أداء تفاضلي  

فقط يف املستوى املنخف  فقط يف أسلوب معاملة األب، وعند املستوى املتوسط  عند املستوايت يف احلالتني، وإمنا ظهر
أسلوب معاملة األم، وتنص املفردة على "يتدخل أيب يف طريقة مذاكريت وحيدد يل أوقاهتا"، "تتدخل أمي يف طريقة 
مذاكريت وحتدد يل أوقاهتا"، ولعل ذلك يرجع إىل أن بع  اآلابء واألمهات يهتمون بشكل أكرب ابلتحصيل العلمي 

ناء هم املنوط هبم االلتحاق بكليات مرموقة للحصول على فرصة عمل ألبنائهم الذكور عن اإلانث، ألهنم يرون أن األب
 ا                                                                                                أفضل يف املستقبل ألهنم املنوط هبم توفري سبل العيش ألسرهم، أما اإلانث فاجملتمع ال يفرض عليهن ذلك، بل وإن بعض  

يتكفل مبطالبها، فال يهتمون هنا ستجد من يعوهلا و إآمال اإلانث إىل الزواج ومن مث فمن اآلابء واألمهات يعتقدون يف أن 
 بتحصيلها العلمي أو مستقبلها الدراسي مثل الذكور.

من األبناء  لصاحل الذكور يف إدراكهم  الذكور واإلانث غري منتظم بني ا               ( أداء تفاضلي  6كما أظهرت املفردة )
ستوايت يف احلالتني، وإمنا ظهر عند ألسلوب املعاملة السوية عند اآلابء واألمهات على السواء، ولكنه مل يظهر يف مجيع امل

املستوى املتوسط فقط يف أسلوب معاملة األب، وعند املستويني  املتوسط واملرتفع يف أسلوب معاملة األم، وتنص املفردة 
أمي يل معظم الوقت"، وقد يعود ذلك إىل تبين بع  اآلابء واألمهات معظم الوقت"، "تبتسم  يل على "يبتسم أيب
ملا تفرضه طبيعة اجملتمع )خاصة الصعيد( من ضرورة ظهور اإلانث مبظهر  ا                            والشدة يف معاملة بناهتم؛ نظر   أسلوب الضلظة

يفعالن مع  ا                                                                                              ال يبدو فيه ما قد يفهم أنه خالعة أو جمون، وهلذا فالوالدان ال يظهران لإلانث االبتسامة معظم الوقت مثلم  
 الذكور.

غري منتظم بني الذكور واإلانث من األبناء يف  ا               ( أداء تفاضلي  09، 66، 6،، 09، 06وقد أظهرت املفردات )
(، وقد نصت 09، 66، 06أساليب معاملة  األب فقط، وكان هذا األداء التفاضلي لصاحل الذكور يف املفردات أرقام )

قبلي"، "يفضل "يرتك أيب عمله ليجلس جبانيب عندما أمرض"، "يليب أيب طلبات أخوايت  هذه املفردات على الرتتيب على:
ملا هو معروف  ا                    ( لصاحل الذكور؛ نظر  09، 06أيب اجللوس معي وقت فراغي"، ولعل األداء التفاضلي جاء يف املفردتني )

يظنون أن األبناء الذكور  ا                                                                             بدرجة كبرية يف جمتمع الصعيد من زايدة االهتمام ابألبناء الذكور عن اإلانث ألن اآلابء غالب  
( قد يرجع إىل أن اآلابء يدركون أن الذكور 66من اإلانث، بينما األداء التفاضلي يف املفردة ) هلم                   سيكونون أكثر عوان  

ما يكونون قادرين على االعتماد على أنفسهم يف احلصول على متطلباهتم بعكس أخواهتم اإلانث الاليت حيتجن إىل  ا      غالب  
"ال  ( وتنصان على الرتتيب على:6،، 09يف املفردتني )من يليب مطالبهن، كما كان هذا األداء التفاضلي لصاحل اإلانث 

علي" ولعل ذلك يرجع إىل ضعف اإلانث  ا                                  علي"، "يرف  أيب أن أخرج مبفردي خوف   ا                            يطلب أيب مين شراء أي شيء خوف  
 مقارنة ابلذكور، وما قد يتعرض له اإلانث من مضايقات ومعاكسات خارج املنزل.

غري منتظم بني الذكور واإلانث من  ا               ( أداء تفاضلي  02، 01، 9،، 1،، 00، 9، 7كما أظهرت املفردات )
(، وهااتن املفردتني 00، 9األبناء يف أساليب معاملة األم فقط، وكان هذا األداء التفاضلي لصاحل الذكور يف املفردتني )

الت يل أهنا غلط من "تضربين أمي على أي خطأ ولو بسيط"، و"ترتكين أمي أقوم بتصرفات ق تنصان على الرتتيب على:
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قبل" وقد يعود ذلك إىل كثرة مترد األبناء الذكور عن اإلانث، أو صعوبة التعامل معهم خاصة يف مرحلة املراهقة. كما كان 
(، وقد نصت هذه املفردات على 02، 01، 9،، 1،، 7هذا األداء التفاضلي لصاحل اإلانث يف املفردات أرقام )

اختيار مالبسي"، "تساعدين أمي إذا طلبت منها املساعدة يف عمل ما"، "تفهم أمي  "تساعدين أمي يف الرتتيب على:
مساع كالمها" وقد  ا                               معي يف البيت"، " تطلب أمي دائم   ا     طيب   ا                                            مشكاليت ومهومي وتساعدين يف حلها"، "تقضي أمي وقت  

ورة بقاء البنات يف هذه السن يف املنزل يعود ذلك إىل كثرة مالزمة اإلانث ألمهاهتن يف املنزل وما يتطلبه اجملتمع من ضر 
لفرتات طويلة، وما تتطلبه مرحلة املراهقة من ضرورة التقارب بني األم وابنتها لفهم كثري من التضريات البدنية والنفسية اليت 

تقدم  حتدث هلا، وكذلك فإن قلق األم على ابنتها فيما يتعلق مبظهرها وما ترتديه من مالبس يف هذه املرحلة جيعلها
املساعدة البنتها يف اختيار مالبسها، وهذا كله ال ينطبق على الذكور لعدم مالزمتهم ألمهاهتم، وعدم مكوثهم يف البيت 

له من احلديث معها عن أموره اخلاصة يف هذه  ا                                                           فرتات طويلة، وقد يكون احلياء الذي قد ينتاب االبن من أمه مانع  
هلم حرية اختيار مالبسهم أبنفسهم دون االستعانة  يعطىالذكور ا يتعلق مبالبس املرحلة، وكذلك فإن تساهل اجملتمع فيم

 أبحد من الوالدين، وإمنا قد يستعينون ببع  أصحاهبم.
 :اإلجابة عن السؤالني الثالث والرابع 

فردات لتحديد املفردات املتحيزة لصاحل أحد جنسي األبناء يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة األب( وامل
االعتماد على ظهور  ا                                                                                     املتحيزة لصاحل أحد جنسي األبناء يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية )صورة األم(، مل يكن كافي  

اليت  -ا                                                                                              األداء التفاضلي للمفردات للحكم على حتيزها؛ لذا عمد الباحث إىل عرض املفردات اليت أظهرت أداء تفاضلي  
من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية ابملنيا )كنوع من التحليل  ا       ( عضو  ،0على ) -(،سبق توضيحها يف جدول )
إايهم بتوضيح أي من جنسي األبناء سيستجيب أكثر ابختيار البديل )نعم( على هذه  ا                           املنطقي هلذه املفردات( مطالب  

ضيح السبب من وجهة نظرهم، املفردات، حىت وإن تساوى إدراكهم ألسلوب املعاملة الوالدية الذي تقيسه املفردة، مع تو 
( أعضاء هيئة تدريس على األقل على هذا التحيز، وقد أظهرت النتائج ما 7وقد مت احلكم على حتيز املفردات إذا اتفق )

 يلي: 
الذكور من األبناء يف إدراكهم ألساليب معاملة األب وكذلك  ( لصاحل60، 06، 0فردات أرقام )حتيز امل -

لني ذلك بنفس التعليل الذي يشري إىل أن طبيعة اجملتمع وعاداته وتقاليده هي اليت تسبب ذلك أسلوب معاملة األم، معل
 بض  النظر عن املعاملة الوالدية اليت يتبعها اآلابء أو اليت تتبعها األمهات. 

 ( لصاحل00حتيز املفردة رقم ) ذكور الذكور من األبناء يف إدراكهم ألساليب معاملة األم، معللني ذلك أبن ال
من األبناء يصعب على األم التعامل معهم يف مرحلة املراهقة، خاصة يف ظل رفضهم املستمر لقرارات الوالدين، فهذا يؤدي 

 إىل أن تتضاضى األم عن بع  التصرفات اليت سبقت أن هنت عنها.  
 ( لصاحل األبناء اإلانث يف إدراكهم ألساليب معاملة األب،6،، 09حتيز املفردتني رقمي )  وكانت األسباب
بطبيعة اجملتمع وعاداته وضعف اإلانث عن الذكور، ويستوي يف ذلك اآلابء بض  النظر عن أسلوب املعاملة  ا           تتعلق أيض  

 اليت يتبعوهنا مع بناهتم. 
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 يف إدراكهم ألساليب معاملة األم، وذلك  من االبناء اإلانث ( لصاحل01، 9،، 1،، 7ام )حتيز املفردات أرق
 اب بني االبنة وأمها، واالهتمام الذي تبذله األم اببنتها يف هذه املرحلة.نتيجة االقرت 
 ( لصاحل أي من جنسي األبناء يف إدراكهم ألساليب 09، 02، 66، 06، 9، 6عدم حتيز املفردات أرقام )

الدية بض  النظر معاملة األب واألم؛ وذلك ألهنم يرون أن االستجابة عن هذه املفردات سيتوقف على أسلوب املعاملة الو 
 عن جنس االبن.

 :اإلجابة عن السؤالني اخلامس والسادس 
بني اآلابء واألمهات على مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها  ا                                     لتحديد املفردات اليت تظهر أداء تفاضلي  

ساليب املعاملة الوالدية كما بني اآلابء واألمهات على مقياس أ ا                                                 الذكور من األبناء، واملفردات اليت تظهر أداء تفاضلي  
يدركها اإلانث من األبناء، مت حساب قيمة مربع كاي بطريقة مانتل هاينزل بني اآلابء واألمهات لكل مفردة عن 
املستوايت الثالثة لكل أسلوب من أساليب املعاملة الوالدية، وذلك لدى عينيت الذكور واإلانث من األنباء كل على 

 ( ملخص النتائج اليت مت احلصول عليها:6(، ويف جدول )2هي موضحة يف ملحق ) حدة، وكانت النتائج كما
 (: أرقام املفردات ذات األداء التفاضلي بني اآلابء واألمهات لدى عينيت الذكور واإلانث من األبناء1جدول )

 عند املستوايت املختلفة وفق طريقة مانتل هاينزل 
 عينة اإلانث من األبناءلدى  لدى عينة الذكور من األبناء العينة

 املرتفع املتوسط املنخفض املرتفع املتوسط املنخفض املستوى
 - 20 66 - - - التفرقة

 - 09، 00 - - 02، 29، 26، 09، 00 - التحكم والسيطرة
 - - - - - - التذبذب

 06 06 - - -  - احلماية الزائدة
 00، 7 7 - 9،، 1،، 7 01 - املعاملة السوية

 7 9 فرداتعدد امل
أساليب معاملة اآلابء واألمهات كما  بني ا                                        ( أن عدد املفردات اليت أظهرت أداء تفاضلي  6ويتضح من جدول )
املفردات اليت ( من عدد املفردات الكلي، كما بلغ عدد %00( مفردات بنسبة )9قد بلغ )يدركها الذكور من األبناء، 

( مفردات بنسبة 7قد بلغ )ء واألمهات كما يدركها اإلانث من األبناء، أساليب معاملة اآلاب بني ا                   أظهرت أداء تفاضلي  
 ( من عدد املفردات الكلي.00,007%)

غري منتظم  بني أسلوب معاملة األب وأسلوب األم  ا             أداء تفاضلي  ( 09، 00، 7وقد أظهرت املفردات أرقام  )
( لصاحل أسلوب 00، 7التفاضلي يف املفردتني ) لدى األبناء من الذكور واإلانث على السواء، وقد كان هذا األداء

/ أمي يل مالبسي دون ي يف اختيار مالبسي"، "خيتار أيبمعاملة األم، وقد نصتا على الرتتيب على "يساعدين أيب / أم
يزها أخذ رأيي"، ولعل ذلك يرجع إىل اهتمام األمهات ابختيار املالبس ألبنائهم وحبهم للتسوق وطبيعتها كأنثى اليت قد مت
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عن الرجال يف االهتمام ابألانقة يف امللبس، وقد يصل ذلك إىل احلد الذي جيعلها تتعدى مرحلة املساعدة يف اختيار 
 ا             أداء تفاضلي  ( 09بينما أظهرت املفردة رقم ) امللبس إىل مرحلة إجبار األبناء من اجلنسني على نوع معني من املالبس،

/ أمي إذا مل  أنفذ أمره يف احلال"، ولعل وقد نصت املفردة على "يوخبين أيب غري منتظم  لصاحل أسلوب معاملة األب،
 ذلك يرجع إىل صعوبة تقبل اآلابء ملخالفتهم خاصة عندما يكون لديهم رغبة يف إظهار احلسم والقوة يف اختاذ القرارات.

عاملة األب و بني أسلوب م ا               ( أداء تفاضلي  02، 01، 9،، 1،، 29، 26كما أظهرت املفردات أرقام )
أسلوب معاملة األم لألبناء الذكور فقط، وقد كان هذا األداء التفاضلي لصاحل أسلوب معاملة األب على املفردات أرقام 

املساعدة يف  / أمي إذا طلبت منهت على الرتتيب على: "يساعدين أيب(، وقد نصت هذه املفردا02، 01، 9،، 1،)
معي يف البيت"، "يطلب  ا     طيب   ا           / أمي وقت  مي ويساعدين يف حلها"، "يقضي أيبو / أمي مشكاليت ومهعمل ما"، "يفهم أيب

األداء التفاضلي يف عينة الذكور فقط لصاحل أسلوب معاملة األب إىل مساع كالمه"؛ وقد يعود ظهور ذلك  ا            / أمي دائم  أيب
اسي فهو حيتاج إىل مساعدة أبيه يف شدة حاجة االبن ألبيه يف بداية مرحلة املراهقة؛ خاصة فيما يتعلق مبستقبله الدر 

أديب(، وقد حيتاج إىل فهم بع  التضريات البدنية اليت حتدث له،   -اختيار التخصص الذي سيتقدم للدراسة فيه )علمي
منهم أبنه ينبضي معاملتهم   ا                                                                             كما أن بع  اآلابء حياولون االقرتاب بشكل أكرب من أبنائهم الذكور يف هذه املرحلة إحساس  

لصاحل أسلوب معاملة األم على  صة. كما كان هذا األداء التفاضليوالتحدث معهم يف كثري بع  األمور اخلا كأصدقاء
يتدخل أيب/أمي يف طريقة مذاكريت وحيدد يل تني على الرتتيب على: "(، وقد نصت هااتن املفرد29، 26املفردات أرقام )

م بشكل أكرب من األب يف املنزل د يكون ذلك بسبب تواجد األأوقاهتا"، "حيدد أيب/أمي يل ما أفعله يف وقت فراغي" وق
من األمهات ختشني مما  ا                                                                                      مما ميكنهما من متابعة مذاكرة أبنائها خاصة الذكور منهم، ومعرفة أوقات فراغهم، كما أن كثري  
 يفعله بع  اآلابء من إىل سبب فشل األبناء يف الدراسة إىل عدم مراقبة ومتابعة األم ملذاكرهتم. 

بني أسلوب معاملة األب و أسلوب معاملة األم  ا               ( أداء تفاضلي  00، 66، 20، 06كما أظهرت املفردات أرقام )
لألبناء من اإلانث فقط، وقد كان هذا األداء التفاضلي لصاحل أسلوب معاملة األم على مجيع هذه املفردات،  وقد نصت 

/ أمي لعيب ويعطيها أيبليجلس جبانيب عندما أمرض"، "أيخذ / أمي عمله أيب هذه املفردات على الرتتيب على: "يرتك
 / أمي بعمل أشياء كثرية معي"؛ وقد يعود األداء التفاضليأيب / أمي طلبات أخويت قبلي"، "يستمتع أيبألخويت"، "يليب
بناهتن عند املرض، يف األساس مما ميكنهن من متابعة  من األمهات ال يعملن خارج املنزل ا           إىل أن كثري   (06على املفردة )

وكذلك لتحلي النساء ببع  مسات الشخصية اليت تساعدهن على حتمل عناء املري  أكثر من الرجال، كما أن طبيعة 
( إىل 66، 20اجملتمع تفرض على األب االهتمام ابلسعي وراء كسب العيش، وقد يرجع األداء التفاضلي على املفردتني )

ما حتدث بني األبناء يف املنزل فتميل إىل التحامل على الطرف األضعف وهو  ا       كثري  رغبة األمهات إىل ف  النزاعات اليت
وراء ظهور األداء  ا                                                                                       اإلانث؛ إما لسهولة إقناعهن أو لسهولة معاقبتهن، كما أن كثرة مالزمة األم البنتها قد يكون سبب  

 (. 00التفاضلي على مفردة )
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 :اإلجابة عن السؤالني السابع والثامن 
 ية كما يدركها الذكور من األبناءيد املفردات املتحيزة لصاحل أحد الوالدين يف مقياس أساليب املعاملة الوالدتحدل

واملفردات املتحيزة لصاحل أحد الوالدين يف مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما تدركها اإلانث من األبناء، مت عرض 
من أعضاء هيئة التدريس  ا       ( عضو  ،0على ) –( 6توضيحها يف جدول )اليت سبق  -ا                               املفردات اليت أظهرت أداء تفاضلي  

إايهم بتوضيح على أي من صوريت كل مفردة )اخلاصة مبعاملة األب ونظريهتا اخلاصة مبعاملة  ا                          بكلية الرتبية ابملنيا مطالب  
بب من وجهة نظرهم، يستجيب الذكور واإلانث أكثر ابختيار البديل )نعم( على هذه املفردات مع توضيح السساألم( 

( أعضاء هيئة تدريس على األقل على هذا التحيز، وقد أظهرت النتائج ما 7وقد مت احلكم على حتيز املفردات إذا اتفق )
 يلي:

 ( لصاحل أساليب معاملة األم عند الذكور واإلانث من األنباء على السواء 00، 7حتيز املفردتني رقمي )
لطبيعتها احملبة للتسوق  ا                                       املهام املنوط ابألم القيام هبا يف اجملتمع نظر  خلاصة ابألبناء أحد معللني ذلك ابن اختيار املالبس ا

( عند الذكور واإلانث من األبناء 06واتساع صدرها ملتطلبات األبناء بشكل أكرب من اآلابء، وكذلك حتيز املفردة رقم )
معاملة األم عند الذكور من األبناء، معللني ذلك أبن  على السواء، على الرغم من عدم ظهور أداء تفاضلي هلا ألساليب

أغلب األمهات يعملن داخل املنزل، وهي املنوط هبا متري  املرضى من األبناء النشضال األب ابلعمل خارج املنزل وعدم 
 حتمله املكوث لفرتات طويلة داخل املنزل.

 ( لصاحل أساليب معاملة األب عند الذكور 09حتيز املفردة رقم ) واإلانث من األبناء على السواء، معللني
على فرض سيطرهتم على كل من ابملنزل سواء األم أو األبناء على السواء، فيؤدي ذلك إىل  ا                     ذلك برغبة اآلابء غالب  

 توبيخهم إذا مل يستجيبوا ألوامرهم.
 ( لصاحل أساليب معاملة األب عند الذكور من األبناء، معللني02حتيز املفردات أرقام )  ذلك حبب السيطرة

 ضرورة مساع كالمهم. ا                                                                  لكثرة مترد الذكور من األبناء يف هذه املرحلة فإن اآلابء يطلبون منهم كثري   ا               عند األب، ونظر  
 ( لصاحل أي من أساليب معاملة 00، 01، 66، 9،، 1،، 29، 26، 20عدم حتيز املفردات أرقام )

اإلانث من األبناء، معللني ذلك أبن كل املفردات حتمل سلوكيات  األب أو أساليب معاملة األم عند أي من الذكور أو
واألمهات، وال خيتلف مع الذكور أو ناء، والذي ال خيتلف بني اآلابء تتوقف على أسلوب املعاملة الوالدية املتبع مع األب

 اإلانث.
 :أوجه االستفادة من البحث 

 ميكن االستفادة من نتائج البحث احلايل فيما يلي:
  ة التأكد من خلو مفردات املقاييس النفسية والرتبوية من املفردات املتحيزة لصاحل أي جمموعة من ضرور

 اجملموعات الفرعية.
 .أمهية عدم االكتفاء بظهور األداء التفاضلي على املفردات للحكم على حتيزها 
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  املعاملة الوالدية لألب واألم  يف املقارنة بني أساليب مقاييس خمتلفة يف مضمون مفرداهتا عند الرغبةأمهية وضع
 مبا جينب ظهور أداء تفاضلي بينهما يرجع إىل ثقافة اجملتمع وعاداته وتقاليده.

  لبع   ية ال يضمن عدم ظهور أداء تفاضلياجملموعات الفرععلى حتقق مستوايت مقبولة لثبات املقياس
 املفردات.
 :البحوث املقرتحة 

 إجراء البحوث اآلتية:بناء على البحث احلايل يقرتح الباحث 
  الكشف عن األداء التفاضلي على مفردات مقاييس أخرى ألساليب املعاملة الوالدية بني اآلابء واألمهات

 وبني الذكور واإلانث من األبناء.
  الكشف عن األداء التفاضلي على مفردات مقياس أساليب املعاملة الوالدية يف ضوء املستوى االقتصادي

 تنشئة.لألسرة أو بيئة ال
 .أثر استبعاد املفردات ذات األداء التفاضلي من اختبار ما يف صدقه وثباته 
  حتقق أحادية البعد واالستقالل املوضعي للمفردات. املفردات ذات األداء التفاضلي يفأثر استبعاد 
 الختبارية يف املقارنة بني الطرق القائمة على النظرية الكالسيكية والقائمة على نظرية االستجابة للمفردة ا

 الكشف عن األداء التفاضلي على املفردة.
 :مراجع البحث 
 ( مقياس اإلساءة واإلمهال لألطفال العاديني وغري العاديني. مكتبة 2110أابظة، آمال عبد السميع .)

 األجنلو املصرية، القاهرة.
 ( أساليب املعاملة األب كما يدركها األبناء وعالقتها ابلش2100ابريعم، سامية ) عور ابألمن النفسي لدى

 -0790(، 7) 20عينة من طالب املرحلة الثانوية يف مدينة تبسة. جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، 
0900. 

 ( الرعاية الوالدية والسلوكيات االنفعالية الالاجتماعية لدى الطلبة يف املدارس 2110أبو عيطة، سهام .)
 .209 -209(، 0) 02ى. جملة جامعة دمشق، احلكومية مبنطقة عمان الكرب 

 ( أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها ابحلالة املزاجية لدى طلبة جامعة 2102أبو مرق، وأبو عقيل، إبراهيم .)
 .  066 -002(، 0) 00اخلليل ابلضفة الضربية / فلسطني. جملة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(، 

 (. قائمة املعلومات الوالدية )كراس التعليمات(. 0997وموسى، رشاد عبد العزيز ) أبو انهية، صالح الدين
 دار النهضة العربية، القاهرة.

 ( الذكاء االنفعايل وأساليب املعاملة الوالدية واملستوى التعليمي للوالدين لدى 2117خباري، نبيلة حممد .)
 جامعة أم القرى. –ة، كلية الرتبية عينة من طالبات جامعة الطائف. رسالة ماجستري غري منشور 
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 ( األساليب الوالدية وأساليب اهلوية والتكيف ،210البدارين، غالب سليمان وغيث، سعاد منصور .)
(، 0) 9األكادميي كمتنبئات ابلكفاءة الذاتية األكادميية لدى طلبة اجلامعة اهلامشية. اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، 

00- 97. 
 ،(. مقارنة أربع طرق للكشف عن األداء التفاضلي ملتضري اجلنس يف فقرات 2116حممود حممد ) البستنجي

سنة يف األردن. رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان  00إىل  00اختبار قدرات عقلية خاصة للفئة العمرية من 
 عمان. –العربية 

 ( العالقة بني أساليب املعاملة ال2111بركات، آسيا علي .)لدى بع  املراهقني  واالكتئاب والدية
 جامعة أم القرى. –واملراهقات الراجعني ملستشفى الصحة النفسية ابلطائف. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية 

 ( ترمجة عبد الرمحن، سعد. القاهرة، دار الشروق.،(. االختبارات واملقاييس )ط0999اتيلور، ليوان .) 
 (. أثر طول االختبار وحجم العينة يف دقة تقدير معلمة صعوبة الفقرة 2102) احلجيلي، خالد هديبان

 والقدرة ومعادلة االختبارات بوجود األداء التفاضلي للفقرة، رسالة دكتوراه غري منشورة، بكلية الرتبية، جامعة الريموك.
 ( األداء التفاضلي لفقرات اختبارات "حتديد الكفاءة 2117محادنة، إايد حممد .) "اللضوية يف اللضة اإلجنليزية

 كلية الرتبية، جامعة الريموك.رنة. رسالة دكتوراه غري منشورة،  يف اجلامعات األردنية: دراسة مقا
 (2101محود، حممد الشيخ) يدركها األبناء األسوايء واجلاحنون  )دراسة . أساليب املعاملة الوالدية كما

 .00-20007ة دمشق، ميدانية مقارنة يف حمافظة دمشق(. جملة جامع
 ( اخلجل وعالقته بكل من الشعور ابلوحدة النفسية وأساليب املعاملة2112خوج، حنان أسعد حممد .) 
جامعة أم  -لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة. رسالة ماجستري غري منشورة، بكلية الرتبية الوالدية
 القرى.

 ( أ2119الدويك، جناح أمحد .) ساليب املعاملة الوالدية وعالقتها ابلذكاء والتحصيل الدراسي لدى األطفال
 غزة. -يف مرحلة الطفولة املتأخرة. رسالة ماجستري غري منشورة، بكلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية

 ( املعاملة الوالدية والفشل 2100الراجي، حممد .)ي الدراسي وعالقة كل واحد منهما ابلسلوك العدواين لد
 -تالميذ املستويني اخلامس والسادس من التعليم االبتدائي. رسالة ماجستري غري منشورة، املركز االستشاري الربيطاين

 األكادميية العربية الربيطانية للتعليم  العايل.
 ( أثر وجود أداء تفاضلي يف الفقرات املرساوية على دقة املعادلة العمودية ،210الرحيل، راتب صايل .)
 .770 -706(، 9)2للقدرة العقلية. اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، وتيس لينون ار أالختب

 ( طرق تنمية االعتماد على النفس ومراقبة األبناء لدى عينة من اآلابء 2110السعادات، خليل إبراهيم .)
 .211 -070، 09الدارسني. جملة كلية الرتبية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة،
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 (. أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء )دراسة ميدانية على ،210د، نوار وسعاد، حشاين )شهرازا
كلية العلوم اإلنسانية   -طلبة املرحلة الثانوية مبدينة ورقلة(. امللتقي الوطين الثاين حول االتصال وجودة احلياة يف األسرة

 واالجتماعية جبامعة قاصدي مرابح/ورقلة.
 (. أمناط التنشئة الوالدية وعالقتها ابخلجل لدي طلبة الصف األول الثانوي يف 2119طالب ) درشوامرة، ان

 جامعة القدس. -حمافظة رام هللا والبرية. رسالة ماجستري غري منشورة، عمادة الدراسات العليا
 ( مفهوم احلرية لدى طلبة اجلامعة وعالقته2119صاحل، صاحل مهدي والربيعي، أزهار ماجد .) ساليب أب

 .07، -291، 6كلية الرتبية ابجلامعة املستنصرية، املعاملة الوالدية. جملة  
 ( سوء معاملة األطفال يف اجملتمع. جملة الدراسات والبحوث ،210صبطي، عبيدة وتومي، اخلنساء .)

 .007-،00، 2االجتماعية جبامعة الوادي،
 (العالقة بني االغرتاب الن2119الصنعاين، عبده سعيد .) فسي وأساليب املعاملة الوالدية لدى الطلبة املعاقني
 جامعة تعز. -يف املرحلة الثانوية. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية ا     مسعي  

 (. التسامح االجتماعي وعالقته ابلتخصص واجلنس وأساليب املعاملة الوالدية 2100هللا، فيصل نواف )عبد
 .270-200(، 29الرتبوية والنفسية، ) لدى طلبة جامعة بضداد. جملة البحوث

 .عبد املقصود، أماين )د.ت(. مقياس أساليب املعاملة الوالدية. مكتبة األجنلو املصرية. القاهرة 
 ( أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة وعالقتها ببع  املشكالت السلوكية لدى أطفال 2101عرتوس، نبيل .)

 .200-،22، 20ما قبل املدرسة. جملة التواصل،
 ( اختالف دالة الفقرة يف مقياس الصحة النفسية. جملة 2100عصفور، خلود رحيم ومنر؛ سهام كاظم .)

 .200 -227(، 29البحوث الرتبوية والنفسية، )
 ( الكشف عن األداء التفاضلي ملتضري اجلنس لفقرات اختبار حتصيلي يف 2116العطيوي، إميان حممد .)

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات  رية تربية وتعليم عمان الرابعة.ساسي يف مديالعلوم العامة للصف الثامن األ
 جامعة عمان العربية.  –الرتبوية العليا 
 ( بع  املتضريات املؤثرة على دقة كشف الدالة املميزة للمفردة يف ضوء نظرية 2119عوض، رضا مسري .)

 ، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة.االستجابة للمفردة. رسالة دكتوراه غري منشورة
 ( عالقة أساليب التنشئة داخل األسرة بتوافق التلميذ داخل األسرة، ،210لبوز، عبد هللا وحجاج، عمر .)

كلية العلوم   -دراسة ميدانية ببع  اثنوايت مدينة ورقلة. امللتقى الوطين الثاين حول االتصال وجودة احلياة يف األسرة
 واالجتماعية جبامعة قاصدي مرابح ورقلة.اإلنسانية 
 ( أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي والشخصي يف 2110حمرز، جناح رمضان .)

 .26،-290(، 0) 02جملة جامعة دمشق،  –رايض األطفال 
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 ( أساليب املعاملة الوالدية ومشكالت األبناء املراهقني: در 2119مسعودة، بداوي .)سة ميدانية يف اجلزائر ا
 جامعة اجلزائر. –ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةرسالة دكتوراه غري منشورة، كل العاصمة.
 ( مدى إسهام أساليب املعاملة الوالدية  0999املضيصب، عبد العزيز عبد القادر وعبد الرحيم، أنور رايض .)

 .96، -69،(، ،) 02كار. جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس، كما يدركها األبناء يف تفسري الفروق الفردية يف االبت
 (. أساليب املعاملة الوالدية والشعور ابألمن النفسي والقلق لدى عينة من 2110ميساء يوسف ) –مهندس

 جامعة أم القرى. –اجستري غري منشورة، كلية الرتبيةطالبات املرحلة املتوسطة مبدينة جدة. رسالة م
 (. أثر أساليب املعاملة الوالدية على بع  األساليب املعرفية لدى عينة من طالب 0997بد هللا )النفيعي، عابد ع

 .020-97، 00وطالبات جامعة أم القرى. جملة اجلامعة للبحوث العلمية، 
 ( مقارنة2119النفيعي، عبد الرمحن عبد هللا .) عدد من الطرق اإلحصائية للكشف عن األداء  فاعلية

ات االختبارات وأثر ذلك على اخلطأ من النوع األول وقوة االختبار. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التفاضلي لفقر 
 جامعة أم القرى. –الرتبية 
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