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ملخص: 

�أ�ساليب  بني  �لعلقة  عن  �لك�سف  �إىل  �لّدر��سة  هذه  هدفت 
�ملعاملة �لو�لدّية و�لكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك، ولتحقيق 
�أ�ساليب  مقيا�س  با�ستخد�م  �لبيانات  جمعت  �لّدر��سة،  هدف 
بوري  ل  �لفو�سوي(  �لّت�سلطّي،  )�لّدميقر�طّي،  �لو�لدّية  �ملعاملة 
. بلغت  �لكمالّية ل �سلين ورفاقه )2001(  ، ومقيا�س   )1991(
�لريموك  جامعة  طلبة  من  وطالبًة  طالبًا   )659( �لّدر��سة  عينة 
خلل �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �جلامعي 2014/ 2015، 
ولتحليل  �لرتباطي،  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  ��ستخدم  حيث 
للعلوم  �لإح�سائية  �لرزمة  برنامج  �لباحثان  ��ستخدم  �لبيانات 
�أ�سلوب  �أّن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  حيث   ،  )SPSS( �لجتماعية 
�ملعاملة �لو�لدّية �ل�سائد لدى طلبة جامعة �لريموك هو �لأ�سلوب 
من  متو�سط  م�ستوى  وجود  �إىل  �لنتائج  و�أ�سارت  �لّدميقر�طّي، 
�لكمالّية لدى طلبة �جلامعة، كذلك دلَّت على وجود علقة طردية 
بني �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية )�لّدميقر�طّي، �لّت�سلطّي، �لفو�سوي( 

، و�لكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك. 
�لكمالّية،  �لو�لدّية،  �ملعاملة  �أ�ساليب  املفتاحية:  الكلمات 

طلبة جامعة لريموك. 

Parenting Rearing Styles and its Relationship with 
Perfectionism among the Students of Yarmouk 

University

Abstract: 

This study aimed at discovering the relationship 
between parenting rearing style and perfectionism 
among students of Yarmouk University. To achieve 
the purpose of this study, the data were collected 
by using Buri’s scale of parenting style (1991) 
(Democratic, Authoritarian, Permissive) and the 
scale of perfectionism for Slany et al (2001) . The 
sample consisted of (659) students, males and 
females during the second semester of the academic 
year 2014/ 2015. The descriptive- analytical and 
correlative approach has been used. The researchers 
have utilized SPSS program in order to analyze the 
data. The study showed that the parenting rearing 
style which is more common than the other styles is the 
democratic style. Furthermore, the results revealed 
that there is a medium level of perfectionism among 
the students. Finally, the study noted that there is 
a positive relationship between parenting rearing 
styles (Democratic, Authoritarian, Permissive) 
and Perfectionism among the students at Yarmouk 
University. 

Keywords: parenting rearing styles, 
perfectionism, students at YU. 
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مقدمة: 
كموؤ�س�سة  �لأ�رشة  دور  �أهميِة  على  �ثنان  يختلف  ل  يكاُد 
يتلقى  فمنها  للأفر�د،  �ل�سخ�سية  �ل�سمات  بناء  يف  �أوىل  تربوية 
�لأفر�د �لعناية و�لرعاية و�لتهذيب ُمذ ن�ساأتهم �لأوىل؛ فهي تعمل 
على تطّوِر �سخ�سياتهم ومنوها من خلل �إيجابياتها، ويف �ملقابِل 
قد تعمل على �إ�سعاف �سخ�سياتهم وحتطيمها من خلل �سلبيتها، 
م�سوؤولية  تتحمل  �لتي  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  �أوىل  �لأ�رشة  وتعدُّ 
مكونات  جميع  بد�خله  �ستن�سب  �لذي  �لعام  �لقالب  تكوين 
�ل�سخ�سية لحقا وت�سكيلها من معتقد�ت وقيم و�جتاهات؛ ويبدو 
�أ�ساليب  يف  تكُمن  �لإطار  ذلك  لتخطيط  رت  �ُسخٍّ �لتي  �لأد�ة  �أّن 
قد  �إذ  �أبنائهم؛  تربية  يف  �لآباء  ميار�سها  �لتي  �لو�لدّية  �ملعاملة 
تكون �إيجابية تارًة، وقد تكون �سلبية تارًة �أخرى. وبهما يختلف 
�لنا�س كثري�ً )طاهر،1990( . هذ� هو حمور در��ستنا �لأول، �لتي 
قد يكون لها تاأثري على م�ستوى �لكمالّية )Perfectionism( لدى 
�لأفر�د؛ �إذ ُتعدُّ هي �لأخرى متغري�ً نف�سيًا مهمًا؛ لأّنها تف�رش كثري�ً 
من �لأمّناط �ل�ّسلوكّية بني �لأفر�د، وهي �سمة موجودة لدى جميع 
�لتي  �لإتقان  من  �لدرجة  عن  ُتـعرب  �إذ  متفاوتة؛  بدرجات  �لب�رش 
يحاول �لفرد �لو�سول �إليها يف �أي عمل يقوم به )�لعّز�م، 2014( 

. وهذ� هو �ملحور �لثاين لدر��ستنا. 
 Parental Rearing( وُيعدُّ مفهوم �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية
�لباحثون يف  �لتي �ختلف  �لنف�سية  Styles( كغريه من �ملفاهيم 

تعريفها وحتديد مفهومها. فمثل ُيعرُِّف )�لبد�رين وغيث، 2013( 
و�لطرق  �ل�ّسلوكّية،  �لأمّناط  جمموعة  باأّنها  �لو�لدّية  �لأ�ساليب 
�لرتبوية �لتي ميار�سها �لو�لد�ن مع �أبنائهم خلل مر�حل منوهم 
�ملختلفة. وقد حددوها يف ثلثة �أ�ساليب على �لنحو �لآتي: �أوًل: 
وحكمة،  بن�سج  �أبنائهم  مع  �لآباء  يت�رشف  حيث  �لّدميقر�طّي، 
في�ستخدمون معهم �أ�سلوب �لتعزيز �أكرث من �أ�سلوب �لعقاب، و�أي�سًا 
��ستخد�م �أ�سلوب �ل�رشح و�لتف�سري لفهم �أ�سباب ونتائج �سلوكياتهم 
�لآباء  يقيد  وفيه  �لّت�سلطّي،  ثانيا:  �لإيجابي.  �حلو�ر  خلل  من 
�أبناءهم ، ويفر�سون عليهم �أو�مر معينة، مثل: �لن�سياع للأو�مر، 
و�حرت�م �ل�سلطة من خلل �لتهديد و�لعقاب دون تقدمي تف�سري�ت 
�حلبل  �لآباء  وفيه يرتك  )�لت�سيبي(  �لفو�سوي  ثالثًا:  �ل�سبب.  عن 
على �لغارب للأبناء من خلل �لرعاية و�لقبول، وعدم مطالبتهم 

�للتز�م بالقو�عد و�لقو�نني، �أو حتى �لقيام بو�جباتهم. 
بينما يعرفها دليجارد )Delegard, 2004: 7( باأّنه: "طريقة 
للتفكري و�ل�سلوك ميار�سها �لفرد يف حماولة منه للتفوق و�لتميز 

يف كل ما يقوم به من �أعمال". 
�لآباء  ممار�سات  �أّنه ُ على  فيعرٍّفُه  )�لقريطي،1998(  �أما 
كانت  �سو�ء  معاملة  و�أ�ساليب  طرق  من  �أبنائهم  مع  و�لأمهات 
و  �أم غري مق�سودة يف توجيههم  �أم �سـمنية، مق�سودة  �سـريحة 

ت�سكيل �سلوكهم. 
�ملعاملة  �أ�ساليب  �أّن  �لباحثان  يرى  �سبق  ما  �سوء  ويف 

�لو�لدّية هي: �لطرق و�لأ�ساليب �لرتبوية �لتي ميار�سها �لآباء مع 
�أبنائهم يف عملية �لتن�سئة، حيث تت�سح من خلل مو�قف �لتفاعل 
بينهم، بهدف تعديل �أمّناطهم �ل�ّسلوكّية و�لتاأثري يف �سخ�سياتهم 

و�إعد�دهم للم�ستقبل. 
�لتي  �ل�سمات  �لكمالّية )Perfectionism( من  ُتعدُّ  يف حني 
�ختلف  رغم  �ليوم  حتى  �خلليقة  بدء  ُمذ  �لإن�سان  �إليها  ي�سعى 
من  عالية  بدرجة  �ل�سمة  هذه  وتتمّثل  �لكمالّية.  ملفهوم  �لنا�س 
�لإتقان للعمل و�لبعد عن �لأخطاء و�حل�سول على تقّبل �لآخرين؛ 
و�لكمالّية من �ملتغري�ت �لنف�سية �ملهمة �ملف�رشة لكثري من �لفروق 
�لفردية بني �لأفر�د )�لبهدل، 2013( . وقد �ختلف �لباحثون يف 
تعريف �لكمالّية وحتديد مفهومها. فمثًل ُيعرِّفها )�لعّز�م، 2014( 
عند  �لأد�ء  من  عالية  م�ستويات  �إىل  للو�سول  �لفرد  �سعي  باأّنها: 
�لعالية  �ملعايري  من  جمموعة  وجود  خلل  من  ما  بعمل  �لقيام 

ودرجة مرتفعة من �لتنظيم. 
: �سمة �سخ�سية متتاز   )Stoeber, 2011( وُيعرٍّفها �ستوبري
�أكمل  على  منه  �ملطلوبة  بالأعمال  للقيام  �مل�ستمر  �لفرد  ب�سعي 

�سورة �سمن م�ستويات مرتفعة من �لأد�ء. 
ويعرفها مان )Mann, 2004( : باأنها منط �أو �أ�سلوب ميتاز 
بدرجة عالية من �لعمومّية لدى �لفرد ي�سع من خلله م�ستويات 

ومعايري مرتفعة للأد�ء ير�فقه قدر من �لنقد �لذ�تي. 
�لكمالّية:   )Hewitt et al, 2002( و�آخرون  هيوت  ويّعرف 

باأّنها رغبة �لفرد يف �ل�ّسعي للقيام باأعمال خالية من �لأخطاء. 
للو�سول  �لفرد  �سعي  هي  �لكمالّية:  باأّن  �لباحثان  ويرى 
�لإتقان،  من  عالية  وبدرجٍة  �مل�ستوى،  عالية  �أهد�ف  حتقيق  �إىل 
�لنقد  من  قدر  ي�سحبها  �لعالية  �ملعايري  من  مبجموعة  ملتزمًا 

�لذ�تي، و�خلوف من تقوميات �لآخرين. 
من  نوعني  بني   ،  )Hanchon, 2010( هانكون  مّيز  وقد 
�لذين  �لإيجابيني  �أو  �لّتكّيفيني  �أوًل:  �لكمالّيني،  �لأ�سخا�س 
�أهد�فًا ذ�ت م�ستويات مرتفعة ومعايري عالية،  ي�سعون لأنف�سهم 
�ل�سلبية  �مل�ساعر  غياب  مع  للتنظيم  و�لأولوية  �لأهمية  ويعطون 
زيادة  �إىل  يوؤدي  �لأهد�ف؛ مما  تلك  ي�ستطيعون حتقيق  عندما ل 
ثانيًا:  �لّدر��سة.  هذه  يف  �لرئي�س  �ملحور  وهو  باأّنف�سهم.  ثقتهم 
�لكمالّيني �للتكيفيني �أو �ل�ّسلبيني �لذين ي�سعون لأّنف�سهم �أهد�فا 
قلق  من  يعانون  لكنهم  عالية؛  ومعايري  مرتفعة  م�ستويات  ذ�ت 
�سديد من �رتكاب �لأخطاء، وينتابهم �ل�سكوك حول قدرتهم على 

حتقيق �مل�ستويات �ملطلوبة منهم. 
من  �لعديد  على  �حتوت  �لتي  �لنماذج  من  كثري  وهناك 
تنظر  �لنماذج  هذه  فبع�س  �لكمالّية،  مو�سوع  تـناولت  �لأبعاد 
�إىل �لكمالّية على �أّنها �إيجابية تكيفّيه، و�أخرى �سلبّية غري ّتكيفّية 
منوذج  مثل  �لبعد  ثنائية  �أّنها  على  �إليها  ينظر  �لآخر  وبع�سهم 
وهي:   )Hewitt & Flett, 1991( �لأبعاد  ثلثي  وفليت  هيوت 
�لذ�ت، و�لكمالّية �ملوجهة نحو �لآخرين،  �لكمالّية �ملوجهة نحو 
وفيلن  ميلر  من  كل  وينظر  �جتماعًيا.  �ملحددة  و�لكمالّية 
هو  �لأول:  �لبعد  �أّن  �إىل   )Miller &Vaillancourt،2007( كورت 
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�لآخرين،  �لكمالّية �ملوجهة نحو  ُبعد�  �أما  �سوّية،  تكيفّية  كمالّية 
و�لكمالّية �ملحددة �جتماعيًا فهما بعد�ن غري �سوّيني �أو تكيفّيني. 
ومنوذج فرو�ست و�آخرون )Frost et al, 1990( ، ومنوذج �سلين 
و�آخرون )Slaney et al, 2001( ، �لذي مييز بني �لأ�سخا�س ذوي 
�لكمالّية �لّتكيفّية و�لأ�سخا�س ذوي �لكمالّية غري �لّتكيفّية، وغري 
بالنماذج  مقارنة  �لأهمية  من  درجة  منحه  ما  وهذ�  �لكمالّيني، 
�لأخرى. )Stoeber & Otto, 2006( حيث يرى �سلين ورفاقه �أّن 
High stan- �لعالية  �ملعايري  رئي�سة هي:  �أبعاٍد  ثلثةَ  )للكمالّية 
Discrep-( و�لتناق�سات �أو �لتباين ، )Order( و�لتنظيم ، )dards

 . )ancy

 Hawkins, Watt &Sinclair, 2001; Hagan &( ويرى 
�لأ�سـخا�س  �أّن   ،  )Housenblas, 2003; Hanchon, 2010

تف�سيل  �أهــمها:  �خلـ�سائ�س  يّتـ�سفون مبـجموعة من  �لكمالّيني 
يف  �لعمل  وحب  كافة،  �لأعمال  يف  و�لتنظيم  و�لتن�سيق  �لرتتيب 
بيئة هادئة يلتزم �أفر�دها بتطبيق �لقو�عد و�لتعليمات �ملحددة، 
خطـط  �إطار  يف  ات  �ملهمَّ لإجناز  �ملخ�س�س  بالوقت  و�للتز�م 
�لعمل.  يف  �ملماطلة  يحبون  ل  �لع�سو�ئية.  عن  بعيد�ً  لذلك  ُمعدة 
وقد حدد( مظلوم، 2013( �أربعة جو�نب ت�سهم يف زيادة �ل�ّسعي 
�لرتباط  ذ�ت  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  وهي:  �لكمالّية،  نحو 
وتوقعات  �ل�سديد،  �لنقد  ير�فقها  �لتي  �ملطالب  بكرثة  �لوثيق 
�لو�لدين �لعالية و�ملرتفعة و�لنقد غري �ملبا�رش، و�رتفاع معايري 
�ل�ستح�سان من قبل �لو�لدين، و�لآباء �لكمالّيون �لذين هم مبثابة 

�لنموذج للأمّناط �ل�ّسلوكّية �لتي يحتذي بها �لأبناء. 

مشكلة الّدراسة: 
ي�سكو �لعديد من �لأفر�د �سيَّما طلبة �جلامعات من �سعوبات 
كثرية متنعهم من �إمتام �أعمالهم، و�لو�سول �إىل م�ستوى عاٍل من 
�لكمالّية، حيث تنعك�س �آثار هذه �مل�سكلت على �سخ�سياتهم من 
خلل: عدم �لر�سا عن �لذ�ت، وتدين تقدير �لذ�ت، وعدم �لقدرة على 
�لباحثني  �لتكيف و�خلوف من تقوميات �لآخرين؛ فبحكم تو�جد 
�لطلبة  باأّن  �أح�ّسا  طلبتها  مع  وتعاي�سهما  �لريموك،  جامعة  يف 
تعود بجذورها  قد  و�لتي  �مل�سكلت،  يعانون من مثل هذه  فيها 
�أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية �ملختلفة، و�نعكا�ساتها �لإيجابّية،  �إىل 
و�ل�سلبية يف �ل�ّسعي نحو �لكمالّية. من هنا؛ ولعدم وجود در��سات 
عربّية تناولت هذ� �ملو�سوع- على حد علم �لباحثني- فقد وجد� 
ميار�سها  �لتي  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  در��سة  �ل�رشورة  من 
وعلقتها  �ليومّية  �حلياة  مو�قف  خمتلف  يف  �أبنائهم  مع  �لآباء 
جامعه  طلبة  لدى  �إيجابيات  من  عليها  ينطوي  وما  بالكمالّية، 

�لريموك �ليوم. 

أهمية الّدراسة: 
تنبع اأهمية الّدرا�صة من خلل: 

الأهمية الّنظرّية:  ●
خلل  من  �لّنظرّية  �لّناحية  من  �لّدر��سة  هذه  �أهمية  تربز 
ولزيادة  جديدة،  لنتائج  �إ�سافة  لكونها  مو�سوعها،  �أهمية 

�لّت�سلطّي،  )�لّدميقر�طّي،  �لو�لدّية:  �أ�ساليب �ملعاملة  �ملعرفة حول 
�ملت�ساهل( وعلقتها بالكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك، فمن 
هذه  �أهمية  حول  جيد  نظري  بناء  توفري  يف  ت�ساعد  �أّن  �ملوؤّمل 
�ملتغري�ت يف �ملوقف �لتعليمي، وكذلك تب�سري �لآباء و�ملعلمني 
مع  �تباعها  لهم  ليت�سنى  �لف�سلى  �لو�لدّية  �ملعاملة  باأ�ساليب 

�أبنائهم وطلبتهم. 
الأهمية التطبيقية:  ●

�لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  بني  �لعلقة  لطبيعة  فهمنا  �إن 
تو�سيع  على  تعمل  معينة،  بر�مج  و�سع  يف  ي�ساعدنا  و�لكمالّية 
�لآباء  يتبعها  �لتي  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  حول  �ملعرفة 
زيادة  على  تعمل  �أن  باإمكانها  و�لتي  �أبنائهم،  مع  و�لأمهات 
�سعيهم نحو �لكمالّية من خلل عقد �لندو�ت و�ملحا�رش�ت �سو�ء 
يف  �ملفتوحة  �ملناق�سات  خلل  من  �أم  �جلامعات،  يف  ذلك  كان 
و�لإر�ساد  �لتوجيه  ومر�كز  و�لأمهات  �لآباء  وجمال�س  �ملد�ر�س 

�ملختلفة. 

أهداف الّدراسة: 
تهدف الّدرا�صة اإىل: 

Ú  لو�لدّية� �ملعاملة  �أ�ساليب  بني  �لعلقة  عن  �لك�سف 
و�لكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك. 

Ú  حتديد �أبرز �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية �سيوعًا لدى طلبة
جامعة �لريموك. 

Ú  .حتديد م�ستوى �لكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك

أسئلة الّدراسة: 
حتاول الّدرا�صة احلالية الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

طلبة . 1 لدى  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  �أمّناط  �أبرز  ما 
جامعة �لريموك؟ 

ما م�ستوى �لكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك؟ . 2
ر �لتي ي�ساهم بها كل �أ�سلوب من . 3 ما ن�سبة �لتباين �ملف�سَّ

�أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية بالكمالّية؟ 

التعريفات اإلجرائية: 
ا�صتملت الّدرا�صة على التعريفات الإجرائية الآتية: 

اأ�صلوب املعاملة الوالدّية: هي �لأ�ساليب �أو �لطرق �لتي  ◄
يّتبعها �لآباء يف تربية �أبنائهم يف مـو�قف تفاعلّية، وتاأثري ذلك 
ُتقا�س  و�لتي  خمتلفة،  عمرية  مر�حل  عرب  �لنف�سي  بنائهم  على 
�أبعاد  على  �مل�ستجيب  عليها  يح�سل  �لتــــــي  �لـفرعية  بالدرجة 
�ملقنّن على  �لو�لدّية،  لأ�ساليب �ملعاملة   )1991( مقيا�س بوري 
�لبد�رين  قبل  من  �لعربية  �للغة  �إىل  و�ملرتجم  �لأردنية  �لبيئة 
هي:  �أمّناط  ثلثة  �ملقيا�س  يت�سمن  حيث   ،  )2012( وغيث 

)�لّدميقر�طّي، و�لّت�سلطّي، و�لفو�سوي )�لّت�ساهلي( . 
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الكمالّية: هي �سمة �سخ�سية تتميز ب�سعي �لفرد �مل�ستمر  ◄
لبلوغ �ملثالية �لعالية، و�لتكيف مع �ملو�قف �ملختلفة مع و�سع 
معايري عالية جد�ً للأد�ء، ي�سحبها قدر من �لنقد �لذ�تي ، و�خلوف 
من تقوميات �لآخرين؛ حيث تقا�س �لكمالّية بالدرجة �لكلّية �لتي 
�لأبعاد  متعدد  �لكمالّية  مقيا�س  على  �ملفحو�س  عليها  يح�سل 
ل�سلين ورفاقه )2001( ، �ملقنّن على �لبيئة �لأردنية و�ملرتجم 
�إىل �للغة �لعربية من قبل �لزغاليل )2008( . و�لذي ��ستمل على 

ثلثة �أبعاد هي: )�لتنظيم، و�ملعايري �لعالية، و�لتناق�سات( . 

حدود الّدراسة: 
ميكن تق�صيم حدود الّدرا�صة اإىل الآتي: 

Ú  .حلد �ملكاين: جامعة �لريموك/ �لأردن�
Ú  حلد �لزماين: �أجريت هذه �لّدر��سة يف �لف�سل �لدر��سي�

�لثاين من �لعام �جلامعي 2014/ 2015. 
Ú  حلد �لب�رشي: �قت�رشت هذه �لّدر��سة على طلبة جامعة�

�لريموك ب�سكل عام. 

الدراسات السابقة: 

أوالً- الدراسات املتعلقة بأساليب املعاملة الوالدّية: 

�لأ�ساليب  تناولت  در��سة   )2013( وغيث  البدارين  �أجرى 
كمتنبئات  �لأكادميي  و�لتكيف  �لهوية،  و�أ�ساليب  �لو�لدّية 
�لها�سمية.  �جلامعة  طلبة  لدى  �لأكادميية  �لذ�تية  بالكفاءة 
قام  مقايي�ٍس  �أربعةَ  �لباحث  ��ستخدم  �لبيانات  جمع  ولأغر��س 
وطالبًة،  طالبًا   )140( بلغت  عينه  على  وتطبيقها   ، بتعريبها 
�ختريو� بطريقة ع�سو�ئية من طلبة م�ساقي �لعنف �لأ�رشي، وعلم 
�لنف�س �لذي تطرحهما �جلامعة. �أ�سارت �لنتائج �إىل �سيادة �أ�سلوب 
�لو�لدّية  �أ�ساليب �ملعاملة  �لّدميقر�طّي من بني  �لو�لدّية  �ملعاملة 
قدرة  وجود  بينت  كذلك  �لها�سمية.  �جلامعة  طلبة  لدى  �لأخرى 
تنبوؤية ذ�ت دللة �إح�سائية لأ�سلوب �لتن�سئة �لو�لدّية: �لّدميقر�طّي 
�لهوية �ملعلوماتي، و�أ�سلوب �للتز�م بالهوية، و�لتكيف  و�أ�سلوب 

�لأكادميي بالكفاءة �لذ�تية �لأكادميية. 
�لّتعرف  �إىل  فهدفت   )2011( واآخرين  الظفري  در��سة  �أما 
يف  �لأبناء  يدركه  كما  �سيوعًا  �لو�لدّية  �لتن�سئة  �أمّناط  �أكرث  �إىل 
�ملجتمع �لُعماين، يف �سوء عدد من �ملتغري�ت: )�جلن�س، و�ل�سف، 
عينة  تكونت   . للو�لدين(  و�لقت�سادي  �لجتماعي  و�مل�ستوى 
من  �ل�سفوف  خلل  من  وطالبًة  طالبًا   )1754( من  �لّدر��سة 
مقيا�س  �لباحثون  �عتمد  �لبيانات  جمع  ولأغر��س   .  )12  -  7(
�أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية ل بوري )1991( بعد تعريبه وتكييفه 
)ت�سلطي، وحازم،  �أمّناط:  �إذ يحتوي على ثلثة  �لُعمانية،  للبيئة 
ومت�ساهل( . �أ�سارت �لنتائج �إىل �أّن �لنمط �حلازم لكل من �لو�لدين 
ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �إىل  �لنتائج  دلت  كما  �سيوعا،  �لأكرث  هو 
ملتغري  تعزى  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  بني  �إح�سائية  دللة 

�جلن�س، �أو �مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي للو�لدين. 
�لأ�ساليب  تناولت  بدر��سة   )Mills, 2010( ميلز  وقام 

و�لتكيف  �لذ�تية  و�لكفاءة  �ل�سبط،  مركز  وتاأثريها على  �لو�لدّية 
�رشق  جنوب  �أوبورن  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  �لأكادميي 
 )23  - 19( �أعمارهم بني  �لأمريكية، ترت�وح  �لوليات �ملتحدة 
�لّدر��سة  ولأغر��س  وطالبٍة.  طالٍب   )100( �لّدر��سة  عينة  بلغت   .
�سرتيكلند،  نويكي  �لو�لدّية  �ل�سلطة  ��ستبانات  �لباحث  ��ستخدم 
�إىل عدم وجود قدرة  �لنتائج  �لذ�تية. و�أ�سارت  �لفعالية  ومقيا�س 
�لأكادميي  و�لتكيف  �لذ�تية  بالكفاءة  �لو�لدّية  للأ�ساليب  تنبوؤية 

لدى �لطلب عينة �لّدر��سة. 
 Assadi et al.( واآخرون  اأ�صادي  �إير�نية، قام  ويف در��سة 
2007,( بدر��سة �لعلقة بني �أمّناط �لتن�سئة �لو�لدّية: )�لّدميقر�طّي، 
تكونت  �لدر��سي.  �لتح�سيل  وم�ستويات  و�لّت�ساهلي(  و�لّت�سلطّي، 
عينة �لّدر��سة من )240( طالبًا وطالبًة من طلب �ل�سف �لثامن. 
�ملعاملة  لأ�ساليب   )1991( بوري  مقيا�س  �لباحثون  ��ستخدم 
�إح�سائية  �إىل وجود علقة ذ�ت دللة  �لنتائج  �لو�لدّية. و�أ�سارت 
�لّت�سلطّي  �لنمط  مع  و�لقت�سادي  �لجتماعي  للم�ستوى  و�سالبة 

فقط من بني �لأمّناط �لثلثة. 
�لتن�سئة  �أمّناط  تناولت  فقد   )2006( الق�صاة  در��سة  و�أما 
ببع�س  وعلقتها  و�لإهمال(  و�لّت�سلطّي،  )�لّدميقر�طّي،  �لأ�رشية 
قو�مها  عينة  على  موؤتة.  طالبات جامعة  لدى  �ل�سخ�سية  �سمات 
)421( طالبة موزعة على كليات جامعة موؤتة. ولأغر��س �لّدر��سة 
وجمع �لبيانات، ��ستخدم �لباحث مقيا�س �ل�سقار )1984( لأمّناط 
و�أ�سارت  لل�سخ�سية.   )1974( �يزنك  ومقيا�س  �لأ�رشية،  �لتن�سئة 
�أُ�رش  �ل�سائع لدى  �لو�لدّية  �أ�سلوب �ملعاملة  �أن  �إىل  �لّدر��سة  نتائج 

طالبات جامعة موؤتة هو �لأ�سلوب �لّت�سلطي. 
كما �أجرى وطفة )2001( در��سة ميد�نية عن و�قع �لتن�سئة 
�لجتماعية و�جتاهاتها يف حمافظة �لقنيطرة �ل�سورية. بلغ عدد 
�أفر�د �لعينة )361( �أبًا و�أمًا من �سكان هذه �ملحافظة. ولأغر��س 
حتقيق �أهد�ف �لّدر��سة �أعد �لباحث مقيا�سني للتن�سئة �لجتماعية 
�إىل  لدر��سة  نتائج  و�أ�سارت  للت�سامح.  و�لآخر  للت�سلط  �أحدهما   ،
لدى  بال�رشب  و�ملتمثل  �لّت�سلطّي،  �لو�لدّية  �ملعاملة  منط  �سيوع 

�آباء و�أمهات هذه �ملدينة. 
تق�سي  �إىل  هدفت  در��سة   )Chen, 1997( �صني  و�أجرى 
�لجتماعي  و�ل�سلوك  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  بني  �لعلقة 
و�لأهد�ف لأطفال �لرو�سة يف تايو�ن. ��ستملت عينة �لّدر��سة على 
)171( من �لو�لدين و�أبنائهم. ولأغر��س جمع �لبيانات ��ستخدم 
و�أ�ساليب  �أهد�فهم  لقيا�س  و�لأمهات  للآباء  ��ستبانة  �لباحث، 
�لكفاية  لتقومي  للمعلمني  مقيا�س  و�لثانية:  �لو�لدّية،  معاملتهم 
�لنتائج  من  �لعديد  �إىل  �لّدر��سة  �أ�سارت  للأطفال.  �لجتماعية 
�لّت�سلطّي و�ل�سلوك  �لأ�سلوب  �إيجابية بني  من بينها وجود علقة 
�لجتماعي �ليجابي. كذلك دلَّت نتائج �لّدر��سة على �سيادة منط 
لأّنه  �ل�سيني.  �ملجتمع  �أطياف  بني  �لّت�سلطّي  �لو�لدّية  �ملعاملة 

يعتربه جزء�ً من عاد�ته وتقاليده. 

ثانياً- الدراسات املتعلقة بالكمالّية: 

 )Gasco et al, 2014( واآخرين  جا�صكو  در��سة  تناولت 
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�جلامعيني  �لطلب  بني  �ل�سخ�سي  �لهناء  وحتقيق  �لكمالّية 
�ملتفوقني در��سيًا يف �لفلبني. بلغت عينة �لّدر��سة )254( طالبًا 
وطالبًة متفوقًا در��سيًا من جمتمعات خمتلفة من مر�حِل �لتعليم 
�ملعلومات  جمع  ولأغر��س  جا�س.  باتا  �لفلبني  يف  �جلامعي 
�لكمالّية  مقيا�س  �لباحثون  ��ستخدم  �لّدر��سة  �أهد�ف  وحتقيق 
متعدد �لأبعاد ومقيا�س �لهناء �ل�سخ�سي. دلَّت نتائج �لّدر��سة على 
وجود م�ستوى متو�سط من �لكمالّية يف �لتح�سيل �لأكادميي لدى 

طلبة جامعة �لفلبني باتا جا�س. 
عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  فقد   )2014( العزّام  در��سة  �أما 
م�ستوى �لكمال وعلقته بالحرت�ق �لنف�سي لدى عينة من معلمي 
�لّدر��سة  عينة  بلغت  �ملتغري�ت.  بع�س  �سوء  يف  �لو�سطية،  لو�ء 
منهم  �لو�سطية  لو�ء  يف  �لعاملني  من  ومعلمًة  معلمًا   )391(
ر  )168( معلمًا و )222( معلمة. ولأغر��س جمع �ملعلومات طوَّ
ك�سفت  �لنف�سي.  و�لحرت�ق  �لكمال  نحو  �لتوجه  من  لكل  �لباحث 
نتائج عن وجود م�ستوى مرتفع من �لكمال لدى معلمي ومعلمات 

لو�ء �لو�سطية. 
Al- Nag-( والعب�صي  وبوبري�صف  النجار  در��سة  تتناولت 

و�لقلق  �لكمالّية  م�ستوى   )gar, Bobryshev & Alabsi, 2013
�لإد�رة و�لعلوم يف ماليزيا، بلغت  �لجتماعي بني طلبة جامعة 
�لبيانات  جمع  ولأغر��س  وطالبًة.  طالًبا   )250( �لّدر��سة  عينة 
)�سلين(  لـ  �لأبعاد  متعدد  �لكمالّية  مقيا�س  �لباحثون  ��ستخدم 
�أّن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  �إعد�ده.  من  �لجتماعي  �لقلق  ومقيا�س   ،
طلبة  لدى  مرتفعًا  جاء  �لجتماعي،  و�لقلق  �لكمالّية  م�ستوى 

جامعة �لإد�رة و�لعلوم يف ماليزيا. 
و�أجرى عطية )2009( در��سة تناولت �لعلقة بني �لكمالّية 
عينة  تكونت  عقليًا.  �ملتفوقني  �جلامعة  طلب  لدى  و�لتاأجيل 
يف  �لأوىل  �ل�سنة  طلبة  من  وطالبًة  طالب   )200( من  �لّدر��سة 
ر �لباحث  جامعة �لزقازيق �مل�رشية. ولتحقيق �أهد�ف �لّدر��سة طوَّ
مقيا�سني لكل من �لكمالّية و�لتاأجيل. �أ�سارت �لّدر��سة �إىل �لعديد 
نحو  توجهًا  و�أكرث  تاأجيًل  �أقل  �لإناث  �أّن  بينها  من  �لنتائج  من 

�لكمالّية من �لذكور. 
�لك�سف  �إىل  هدفت  بدر��سة   )2008( الزغاليل  قام  كذلك، 
على  و�أثره  �جلامعة،  طلبة  بني  �لكمالّية  �سفة  �سيوع  مدى  عن 
)�جلن�س،  �ملتغري�ت:  من  عدد  �سوء  يف  �لأكادميي  �لتح�سيل 
 )321( �لّدر��سة  عينة  بلغت   . و�لتخ�س�س(  �لدر��سي،  و�مل�ستوى 
موؤتة،  جامعة  يف  �لرتبوية  �لعلوم  كلية  طلبة  من  وطالبًة  طالبًا 
�ملعدل  �لكمالّية  مقيا�س  �لباحث  ��ستخدم  �لّدر��سة  ولأغر��س 
�لذي �أعده �سلين ور�ي�س وموبلي وتربي و�آ�سبي. �أظهرت �لنتائج 
�أّن �سمة �لكمالّية لدى طلب كلية �لعلوم �لرتبوية كانت �أقل من 
�ملتو�سط. كما ك�سفت �لنتائج عدم وجود علقة �رتباطية موجبة 

بني �سمة �لكمالّية و�لتح�سيل �لأكادميي. 

وعالقتها  الوالدّية  املعاملة  بأساليب  املتعلقة  الدراسات  ثالثاً- 
بالكمالّية: 

�أجرى هايربد و والنت )Hibbard & Walton, 2014( در��سة 

من  �لكمالّية  تطور  على  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  تاأثري  حول 
حيث �جلن�س لدى طلبة �جلامعات �خلا�سة و�حلكومية يف �أمريكا 
ولغايات  وطالبًة.  طالبًا   )231( �لّدر��سة  عينة  بلغت  �ل�سمالية. 
جمع �لبيانات ��ستخدم �لباحثان مقيا�س �لكمالّية متعدد �لأبعاد 
ل فرو�ست و�آخرين )1990( . ومقيا�س �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية ل 
بوري )1991( . �أ�سفرت نتائج �لّدر��سة عن وجود علقة �إيجابية 
�لّتكيفّية:  و�لكمالّية  �لّدميقر�طّي،  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب  بني 
)�لتنظيم، و�ملعايري �لعالية( . يف حني كانت �لعلقة �سلبية بني 
�لّتكيفّية  غري  و�لكمالّية  �لّدميقر�طّي،  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب 
بني  �يجابية  على وجود علقة  �أي�سا  ودلت   . �لتناق�سات(  )بعد 
�أ�سلوب �ملعاملة �لو�لدّية �لّت�سلطّي و�لكمالّية �لّتكيفّية، �أعلى منه 

لدى �لكمالّية غري �لّتكيفّية، وغري �لكمالّية. 
 Farnoudian,( خافام  و  ا�صعدزيد  و  فارنوديان  و�أجرى 
�أ�ساليب  بني  �لعلقة  تناولت   )Asadzade & Ghavam, 2013

�ملعاملة �لو�لدّية، و�لكمالّية، و�لتنظيم �لذ�تي لدى عينة من طلبة 
�ملد�ر�س �لثانوية يف طهر�ن. بلغت عينة �لّدر��سة )486(  طالبًا 
مقيا�س  �لباحثون  ��ستخدم  �لبيانات  جمع  ولأغر��س  وطالبًة. 
�ملعاملة �لو�لدّية )Baumrind, 1973( . ومقيا�س �لكمالّية متعدد 
على  �لّدر��سة  نتائج  دلت   .  )1991( وفليت  هيويت  لــ  �لأبعاد 
)�لّت�سلطّي،  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب  بني  �إيجابية  علقة  وجود 
�لّدميقر�طّي( من جهة، و�لكمالّية و�لتنظيم �لذ�تي من جهة �أخرى. 
 Besharat,( وبور�رشيفي  وعزيزي  ب�صارات  در��سة  �أما 
Azizi & Poursharifi, 2011( فقد هدفت �إىل ك�سف �لعلقة بني 

و�لّت�سلطّي(  و�لّت�ساهلي،  )�لّدميقر�طّي،  �لو�لدّية:  �ملعاملة  �أ�ساليب 
وم�ستوى �لكمالّية عند �لأبناء لدى عينة من �لأ�رش �لإير�نية. بلغت 
�لثانوية  )400( طالب وطالبة من طلبة �ملد�ر�س  �لّدر��سة  عينة 
يف طهر�ن للعام �لدر��سي2009/ 2010، ترت�وح �أعمارهم بني 
عددهم  و�لبالغ  و�لديهم،  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �سنة   )18  -  14(
�لباحثون  ��ستخدم  �لأمهات.  من   )364( �لآباء،  من   )342(
مقيا�س �لكمالّية ل ب�سار�ت )2007( . ومقيا�س �أ�ساليب �ملعاملة 
�لو�لدّية ل بوري )1991(. �أظهرت �لنتائج وجود �رتباط موجب 
عاٍل بني �أ�سلوب �ملعاملة �لو�لدّية �ل�ستبد�دي وتوجه �لأبناء نحو 

�لكمالّية. 
 Flett,( و�صنجر  وهيويت  فلييت  در��سة  تناولت  حني  يف 
Hewit & Singer, 1995( �لعلقة بني �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية 

و�لكمالّية لدى طلبة جامعة نيويورك. بلغت عينة �لّدر��سة )100( 
بالت�ساوي  موزعني  نيويورك،  جامعة  طلبة  من  وطالبٍة  طالٍب 
�لباحثون مقيا�س  �لبيانات طبق  ح�سب �جلن�س. ولأغر��س جمع 
�لكمالّية  . ومقيا�س  �لو�لدّية ل بوري )1991(  �أ�ساليب �ملعاملة 
متعدد �لأبعادلــ هيويت وفليت )1991(. و�أ�سفرت نتائج �لّدر��سة 
عن وجود علقة �إيجابية بني �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية �لّت�سلطّية 
و�لكمالّية �ملحددة �جتماعيًا لدى �لذكور �أعلى من �لإناث. كذلك 
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�لو�لدّية:  �ملعاملة  �أ�سلوبي  �إيجابي بني  �رتباط  دلَّت على وجود 
�جتماعيًا  و�لكمالّية �ملحددة  و�لّدميقر�طّي( من جهٍة  )�لّت�سيبي، 

من جهٍة �أخرى. 
يتبني من خلل مر�جعة �لدر��سات �ل�سابقة، مدى �لهتمام 
�لتي  �لدر��سات  من  �إذ نلحظ كثري�ً  �لذي يلقيه هذ� �ملو�سوع؛ 
�هتمت بدر��سة �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية و�أثرها على �لأبناء؛ حيث 
�ن�سّب تركيز هذه �لدر��سات على �لك�سف عن �لعلقة بني �أ�ساليب 
�لذ�تية،  �لو�لدّية وعلقتها ببع�س �ملتغري�ت كالكفاءة  �ملعاملة 
�لبد�رين  كدر��سة  �لجتماعي  و�ل�سلوك  �ل�سخ�سية،  و�ل�سمات 
 )Chen,1997( سني� ، )وغيث )2013( ، ودر��سة �لق�ساة )2006
. كذلك يلحظ �أّن معظم �لدر��سات �لتي تناولت مو�سوع �لكمالّية 
Hib- �أجنبية كدر��سة هايربد و و�لنت  �لو�لدّية كانت  )��ملعاملة 
و  ��سعدزيد  و  فارنوديان  ودر��سة   ،  )bard & Walton, 2014

خافام )Farnoudian, Asadzade & Ghavam, 2013( ، ودر��سة 
 Besharat, Azizi & Poursharifi,( ب�سار�ت وعزيزي وبور�رشيفي
 Flett, Hewit & Singer,( ودر��سة فلييت وهيويت و�سنجر ، )2011

1995( حيث ��ستفاد �لباحثان من هذه �لدر��سات يف �إثر�ء �لإطار 

�لنظري للدر��سة �حلالية. 
ح�سب  عربية _  در��سات  وجود  عدم  يُلحظ  �سبق  ومما 
وعلقتها  �لو�لدّية  �لأ�ساليب  مو�سوع  تناولت  �لباحثني_  علم 
ت�سكل  �أّن  �لباحثان  وياأمل  �ملتغري�ت.  بع�س  �سمن  بالكمالّية 
هذه �لّدر��سة �إ�سافة ترثي جمال �لبحث يف هذ� �جلانب، وتب�رشٍّ 
�لآباء يف خمتلف �ملناطق باأْجدى �لأ�ساليب �لرتبوية �ل�سحيحة 
يف معاملة �لأبناء ح�سب ظروفهم �لجتماعية، و�أماكن �سكناهم 

من خلل عقد �لندو�ت و�ملحا�رش�ت. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الّدراسة: 

�لرتباطي،  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحثان  ��ستخدم 
وذلك ملنا�سبته وطبيعة هذه �لّدر��سة و�أهد�فها. 

كليات  طلبة  من  �لّدر��سة  جمتمع  تكون  الّدرا�صة:  جمتمع 
 )2015/2014( �لدر��سي  للعام  جميعهم  �لريموك  جامعة 
و�لبالغ عددهم )33506( طالًبا وطالبًة، منهم )14271( طالبًا 

و )19235( طالبًة. 
بخ�سائ�س  �لّدر��سة  هذه  نتائج  تتحدد  الّدرا�صة:  عينة 
من  �جلن�سني  كل  من  �لريموك  جامعة  طلبة  من  وهي  عينتها، 
�لف�سل �لدر��سي �لثاين 2015/2014 ، و�لتي �ختريت بالطريقة 
�ملتي�رشة، �إ�سافة �إىل مدى متثيلها ملجتمع �لّدر��سة؛ حيث ُجمعت 
)703( ��ستبانة من �أ�سل )750( ��ستبانة مت توزيعها. وبعد ذلك 
مت �لتاأكد من �كتمال �ل�رشوط فيها لأغر��س �لتحليل �لإح�سائي، 
�ملعلومات  وتعبئة  جميعها،  �لفقر�ت  على  �لإجابة  حيث  من 

�لعامة، و�ُ�ستبعدت )44( ��ستبانة مل تكتمل �ل�رشوط فيها، وبذلك 
�أ�سبحت عينة �لّدر��سة �لفعلية مكونة من )659( طالًبا وطالبًة، 

منهم )290( طالبًا و )369( طالبًة. 

أدوات الّدراسة: 

ا�صتملت الّدرا�صة على اأداتني؛ هما: 

اأّولً- اأداة اأ�صاليب املعاملة الوالدّية لدى طلبة جامعة  ♦
الريموك: 

 Buri,( لبوري  �لو�لدّية  �لأ�ساليب  مقيا�س  �لباحثان  تبنى 
�لأردنية  �لبيئة  �لعربية، و�ملقنن على  �للغة  �إىل  1991( �ملرتجم 

من قبل �لبد�رين وغيث )2012( ؛ �لذي يتكون ب�سورته �لأ�سلية 
�لأ�سلوب  وهي:  �أ�ساليب؛  ثلِثة  على  موزعة  ِفقرًة  ثلثني  من 
�لّت�سلطّي  و�لأ�سلوب   ،  )Permissive style( )�لت�سيُّبي(  �لفو�سوي 
)Authoritarian( ، و�لأ�سلوب �لّدميقر�طّي )Democratic( . وُيجاب 
 )Likert( ليكرت  تدريج  با�ستخد�م  �ملقيا�س  هذ�  فقر�ت  على 
�خلما�سي؛ وذلك �لنحو �لآتي: )مو�فق ب�سدة )5( درجات، مو�فق 
غري  درجة،   )2( مو�فق  غري  درجات،   )3( حمايد  درجات،   )4(

مو�فق ب�سدة وُتعطى درجة و�حدة( . 
Ú  :دللت �صدق وثبات اأداة الّدرا�صة الأوىل

�ملقيا�س  - عر�س  الّدرا�صة:  لأداة  املحتوى  �صدق 
ذوي  من  تدري�س  هيئة  ع�سو  ع�رش  �أحد  على  �لأولية  ب�سورته 
وعلم  �لجتماعي  �لنف�س  علم  جمالت  يف  و�لخت�سا�س  �خلربة 
�لنف�س �لرتبوي و�لإر�ساد �لنف�سي و�لقيا�س و�لتقومي، يف جامعة 
�لريموك و�آل �لبيت و�لها�سمية، حيث طلب منهم �إبد�ء �لر�أي حول 
�لفقر�ت  �نتماء  درجة  حيث:  من  حمتو�ه  و�سحة  �ملقيا�س  دقة 
للبعد وللمقيا�س، ومنا�سبتها لقيا�س ما و�سفت لأجله، و�إ�سافة 
من  بعد  �أي  على  منا�سبًا  يرونه  ما  دمج  �أو  حذف  �أو  تعديل  �أو 
�لأبعاد �أو �لفقر�ت. ومت �لأخذ باآر�ء غالبية �ملحكمني، حيث بقي 
 )30( �لتحكيم  بعد  �لنهائية  �سورته  يف  �ملقيا�س  فقر�ت  عدد 
�ملعاملة  باأ�ساليب  لها علقة  �أ�ساليب،  ثلثة  على  موزعة  فقرة، 
�لو�لدّية لدى طلبة جامعة �لريموك، وهي: ]�لفو�سوي وله )10( 
فقر�ت ذو�ت �لأرقام )1، 3، 5، 7، 9، 12، 16، 19، 21، 30( ، 
 ،13  ،11  ،6  ،4  ،2( �لأرقام  ذو�ت  فقر�ت   )10( وله  و�لّت�سلطّي 
و�لّدميقر�طّي وله )10( فقر�ت ذو�ت   ،  )26  ،24  ،20  ،18  ،15

�لأرقام )8، 10، 14، 17، 22، 23، 25، 27، 28، 29([. 
�لتحقق من  - بهدف  الأوىل:  الّدرا�صة  لأداة  البناء  �صدق 

�لو�لدّية على عينة  �ملعاملة  �أ�ساليب  �لبناء، طبِّق مقيا�س  �سدق 
�جلامعة،  طلبة  من  وطالبًة  طالًبا   )30( من  تكونت  ��ستطلعية 
خارج عينة �لّدر��سة �مل�ستهدفة، وذلك حل�ساب معاملت �رتباط 
لها، وذلك  تتبع  �لتي  �لأ�ساليب  �لأد�ة وبني  بري�سون بني فقر�ت 

كما يف �جلدول )1( . 
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الجدول )1( 
قيم معامات االرتباط بين فقرات األداة وبين األساليب التي تتبع لها.

 اأ�صلوب املعاملة
الوالدّية

 رقم
الفقرة

 م�صمون فقرات مقيا�س
اأ�صاليب املعاملة الوالدّية وفًقا لأبعادها

 الرتباط مع
الأ�صلوب

�لفو�سوي

0.52يتوقع و�لد�ي �أّن �لأ�رشة �ملتما�سكة هي �لأ�رشة �لتي يت�رشف بها �لأبناء بالطريقة �لتي يرونها منا�سبة لهم1

0.38يرى و�لد�ي من غري �ل�رشوري �تباع قو�عد �سبط �ل�سلوك ملجرد �أّن �سخ�س ذو �سلطة يف �لعائلة هو �لذي و�سع تلك �لقو�عد3

0.52يفعل و�لد�يَ ما �أريده منهما عند �تخاذ �لقر�ر�ت5

0.55ي�سمح يل و�لد�ي باتخاذ قر�ر�تي دون �ملزيِد من �لتوجيه منهما7

0.45ي�سمح و�لد�ي لنا باتخاذ قر�ر�ت ذ�ت علقة ب�سوؤوننا �خلا�سة9

0.31يرف�س و�لدّي تقدمي �لإر�ساد�ت و�لتوجيهات، وما يتوقعانه عن �سلوكياتي12

0.56يرى و�لد�ي �رشورة ترك �أبنائهم يت�رشفون ويبدون �أر�ءهم بحرية حتى و�إن تعار�س ذلك مع قناعاتهم16

0.47يرى و�لد�ي �أّن م�سكلت �ملجتمع ميكن حلها �إذ� مل يقيد �لآباء حرية �أبنائهم يف �تخاذ �لقر�ر�ت وممار�سة �لأّن�سطة وحتقيق رغباتهم19

0.44يتجنب و�لد�ي �إظهار نف�سيهما كم�سوؤولني وموجهني ل�سلوكياتنا21

0.44ميتنع و�لد�ي عن توجيه �سلوكياتنا و�أّن�سطتنا ورغباتنا30

�لّت�سلطّي

0.53يغ�سب و�لدّي مني �إذ� حاولت معار�ستُهما وعدم �لتفاق معُهما حول كثري من �لقر�ر�ت و�لأ�سياء2

0.49يتوقع و�لد�ي �أن �فعل ما يريد�نه مني فور�ً دون �إبد�ء �أي ت�ساوؤل حول ذلك4

0.39يخربين و�لد�ي مبا يريد�نه مني بال�سبط و�لكيفية �لتي يتوقعانها مني يف عمل �لأ�سياء6

0.52يعتقد و�لد�ي �أن من م�سلحتي �أن �لتزم مبا يعتقد�ن �أنه �سحيح11

0.38يرف�س و�لدّي مناق�ستهما باأي قر�ٍر يتخذ�نه13

0.49يت�سّور و�لدّي �أنه من �حلكمة �إخبارنا من هو �لقائد يف �لأ�رشة15

0.52يرى و�لدّي م�سكلت �ملجتمع ميكن حلها �إذ� تعامل �لآباء مع �لأبناء ب�رش�مة وحّدة ومل يفعلو� ما يريدونه �لأبناء18

0.52ُي�رشِّ و�لدّي على �لتز�مي بالتوقعات �لتي ي�سعونها ل�سلوكياتي معتربين ذلك �حرت�ما لهما20

0.50يعتقد و�لدّي �رشورة ��ستخد�م �لقوة جلعلي �أت�رشف كما ي�ساء24

0.49يطلعني و�لد�ي على توقعاتهم من �سلوكياتي فاإذ� مل �أحقق لهما هذه �لتوقعات يعاقبانني26

�لّدميقر�طّي

0.59يناق�س و�لدّي معي �ل�سيا�سة �لتي و�سعوها للعائلة بكل منطقية وعقلنية8

0.61يظهر و�لد�ي معايري و��سحة ل�سلوكياتي ويعدل هذه �ملعايري وفق حاجات كل فرد من �أفر�د �أ�رشتنا10

0.58�أرى �أنُه لدي �حلرية مبناق�سة و�لدّي حول توقعاتهما مني عندما �أ�سعر �أنها غري منطقية14

0.63ياأخذ و�لد�ي �آر�ئي باحل�سبان عند �تخاذهما للقر�ر�ت دون �أّن يفعل ما نريدُه ب�سهولة17

0.68ي�سجعني و�لدّي د�ئما على �حلو�ر عندما ي�سعر�ن �أّن �لقيود و�لقو�عد �ل�ّسلوكّية �لعائلية غري منطقية22

0.73يوجهني و�لد�ي على ممار�سة �لأن�سطة �أو �تخاذ �لقر�ر�ت ب�سكل منظم وعقلين23

0.74يزود�ين و�لد�ي بالإر�ساد�ت و�لتوجيهات بطريقة عقلنية ومو�سوعية با�ستمر�ر25

0.68يوجه و�لدي �سلوكياتي و�لأّن�سطة �لتي �أُمار�سها ويتوقع مني �تِّباع هذه �لتوجيهات بعد �أّن يناق�س معي �هتماماتنا وهذه �لتوقعات27

0.62يزود�ين و�لد�ي بالتوجيهات �لو��سحة ذ�ت �لعلقة باأّن�سطتنا و�سلوكياتنا ويتفهما متى ل نكون متفقني معُهما28

0.60يناق�س و�لد�ي �لقر�ر �لذي �تخذ�ُه بحقي و�سبب يل �لأذى ويعرتفا باخلطاأ �لذي �رتكباه29

يلحظ من �جلدول )1( ، �أّن قيم معاملت �رتباط فقر�ت �أ�سلوب �ملعاملة �لو�لدّية �لفو�سوي تر�وحت بني )0.31 - 0.56( مع 
�أ�سلوبها.ويف  �أ�سلوبها، و�أخري�ً؛ �لّدميقر�طّي تر�وحت بني )0.58 - 0.74( مع  0.53( مع  �أ�سلوبها، و�لّت�سلطّي تر�وحت بني )0.38 - 
�أّن قيم معاملت �رتباط فقر�ت �أ�سلوب �ملعاملة �لو�لدّية �لفو�سوي تر�وحت بني )0.20 -  �ل�سورة �لأ�سلية للأد�ة جتدر �لإ�سارة �إىل 
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 )0.58  -  0.20( تر�وحت بني  و�لّت�سلطّي  �أ�سلوبها،  مع   )0.34
مع �أ�سلوبها، و�أخري�ً؛ �لّدميقر�طّي تر�وحت بني )0.38 - 0.68( 

مع �أ�سلوبها.
�أّن  �لبناء؛  ب�سدق  �خلا�سة  �لذكر  �سالفة  �لقيم  من  ُيلحظ 
معامل �رتباط كل فقرة من فقر�ت �أد�ة �لّدر��سة مع �أ�ساليبها مل 
�أد�ة  فقر�ت  بناء  جودة  �إىل  ي�سري  مما  ؛   )0.20( معيار  عن  يقل 

�لّدر��سة �لأوىل.
�لت�ساق  - ثبات  للتحقق من  الأوىل:  الّدرا�صة  اأداة  ثبات 

با�ستخد�م  ُح�سب  فقد  �لأوىل؛  �لّدر��سة  �أد�ة  لأ�ساليب  �لد�خلي 
معادلة كرونباخ �ألفا Cronbach’s Alpha على بيانات �لتطبيق 
�لأول للعينة �ل�ستطلعية، ولأغر��س �لتحقق من ثبات �لإعادة 
لأ�ساليب �أد�ة �لّدر��سة؛ فقد �أُعيد �لتطبيق على �لعينة �ل�ستطلعية 
بفا�سل   Test- Retest و�إعادته  �لختبار  بطريقة  �لذكر  �سالفة 
�رتباط  معامل  با�ستخد�م  ُح�سب  حيث  �أ�سبوعان،  مقد�ره  زمني 
بري�سون بني �لتطبيقني �لأول و�لثاين على �لعينة �ل�ستطلعية، 

وذلك كما يف �جلدول )2( .
الجدول )2( 

قيم معامات ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألساليب أداة الّدراسة األولى.

 اأ�صلوب املعاملة
الوالدّية

ثبات الت�صاق 
الداخلي يف ال�صورة: 

ثبات الإعادة يف 
 عددال�صورة: 

الفقرات
الأ�صليةاحلاليةالأ�صليةاحلالية

0.710.700.880.8310�لفو�سوي

0.750.750.850.8410�لّت�سلطّي

0.730.850.860.8710�لّدميقر�طّي

يلحظ من �جلدول )2( ، �أّن ثبات �لت�ساق �لد�خلي لأ�ساليب 
�أد�ة �لّدر��سة قد تر�وحت بني )0.71 - 0.75( ، يف حني �أّن ثبات 
�لإعادة لأ�ساليب �أد�ة �لّدر��سة قد تر�وحت بني )0.85 - 0.88( .

معيار الت�صحيح لأداة الّدرا�صة الأوىل: 

بهدف  �ملطلق؛  �لتدريج  ذو  �لإح�سائي  �لنموذج  �ُعتمد 
�إطلق �لأحكام على �ملتو�سطات �حل�سابية �خلا�سة باأ�ساليب �أد�ة 

�لّدر��سة و�لفقر�ت �لتي تتبع لها، وذلك على �لنحو �لآتي: 
فئة املتو�صطات احل�صابيةم�صتوى اأ�صلوب املعاملة الوالدّية

�أكرث من 3.49مرتفع

2.50 - 3.49متو�سط

�أقل من 2.50منخف�س

مت  - الريموك:  جامعة  طلبة  لدى  الكمالّية  ثانياً.اأداة   
�إعد�د �سلين و�آخرين  تبني مقيا�س �لكمالّية متعددة �لأبعاد من 
)Slaney et al, 2001( �ملرتجم �إىل �لعربية، و�ملقنن على �لبيئة 

�لأردنية من قبل �لزغاليل )2008( ؛ �لذي يتكون من )22( فقرًة 
موزعة على ثلثِة �أبعاد هي: �ملعايري )Standards( وله )6( فقر�ت 
تهدف �إىل قيا�س مدى وجود �أو �متلك �لفرد للمعايري �ل�سخ�سية 
عالية �لأد�ء، و�لنظام )Order( وله )4( فقر�ت تهدف �إىل قيا�س 
Dis- )أأد�ء �لفرد من حيث �لرتتيب و�لنظام و�لدقة، و�لتناق�سات 
crepancy( وله )12( فقرة تهدف �إىل معرفة �إىل �أي درجة يرى 

�لفرد نف�سه فا�سًل يف حتقيق معايريه �ل�سخ�سية يف �لأد�ء.وتتم 
 )Likert( ليكرت  تدريج  با�ستخد�م  �ملقيا�س  فقر�ت  �لإجابة على 
�لآتي: )مو�فق بدرجة عالية جًد� وُتعطى  �لنحو  �ل�سباعي؛ وذلك 
مو�فق  درجات،   )6( وُتعطى  عالية  بدرجة  مو�فق  درجات،   )7(
مو�فق  غري  درجات،   )4( وُتعطى  حمايد  درجات،   5 وُتعطى 
وُتعطى )3( درجات، غري مو�فق بدرجة عالية وُتعطى )2( درجة، 

غري مو�فق بدرجة عالية جًد� وُتعطى )1( درجة( .
Ú  :دللت �صدق وثبات اأداة الّدرا�صة الثانية
�صدق املحتوى: عر�س �ملقيا�س ب�سورته �لأولية على  -

�أحد ع�رش ع�سو هيئة تدري�س من ذوي �خلربة و�لخت�سا�س يف 
و�لإر�ساد  �لرتبوي  �لنف�س  وعلم  �لجتماعي  �لنف�س  علم  جمالت 
�لبيت  و�آل  �لريموك  جامعة  يف  و�لتقومي،  و�لقيا�س  �لنف�سي 
حمتوى  دقة  حول  �لر�أي  �إبد�ء  منهم  طلب  حيث  و�لها�سمية، 
�ملقيا�س و�سحته من حيث: درجة �نتماء �لفقر�ت للبعد وللمقيا�س، 
ومنا�سبتها لقيا�س ما و�سفت لأجله، و�إ�سافة �أو تعديل �أو حذف 
�لفقر�ت. �أو  �لأبعاد  من  بعد  �أي  على  منا�سبًا  يرونه  ما  دمج  �أو 
ومت �لأخذ باآر�ء غالبية �ملحكمني، حيث بقي عدد فقر�ت �ملقيا�س 
يف �سورته �لنهائية بعد �لتحكيم )22( فقرة، موزعة على ثلثة 
وهي:  �لريموك،  جامعة  طلبة  لدى  بالكمالّية  علقة  لها  �أبعاد، 
]�ملعايري �لعالية وله )6( فقر�ت ذو�ت �لأرقام )4، 6، 13، 15، 
 ،10  ،8 ، و�لتنظيم وله )4( فقر�ت ذو�ت �لأرقام )2،   )18  ،17
21( ، و�لتناق�سات وله )12( فقرة ذو�ت �لأرقام )1، 3، 5، 7، 

.] )22  ،20  ،19  ،16  ،14  ،12  ،11  ،9
�صدق البناء لأداة الّدرا�صة الثانية: ُطبِّقت �أد�ة �لّدر��سة  -

�لثانية على عينة ��ستطلعية تكونت من )30( طالًبا وطالبًة من 
طلبة جامعة �لريموك من خارج عينة �لّدر��سة �مل�ستهدفة، وذلك 
�أد�ة  �لأد�ة، وبني  �رتباط بري�سون بني فقر�ت  حل�ساب معاملت 
�جلدول  يف  كما  وذلك  لها،  تتبع  �لتي  و�لأبعاد  �لثانية  �لّدر��سة 

. )3(
الجدول )3( : 

قيم معامات االرتباط بين فقرات األداة وبين أداة الّدراسة الثانية واألبعاد التي تتبع لها.

 رقمالبعد
الفقرة

 م�صمون فقرات مقيا�س
الكمالّية وفًقا لأبعادها

الرتباط مع: 

املقيا�سالبعد

 �ملعايري
�لعالية

0.700.50�أتوقع �لكثري من نف�سي فاأجّنح4

0.650.51و�سعت لنف�سي معايري و��سحة جد�6ً

0.700.49لدي معايري عالية لأد�ئي يف �لّدر��سة13



أساليب املعاملة الوالديّة وعالقتها بالكمالّية لدى طلبة جامعة اليرموك
أ. محمد عايد الشرفات 
د. نصر محمد العلي

154

 رقمالبعد
الفقرة

 م�صمون فقرات مقيا�س
الكمالّية وفًقا لأبعادها

الرتباط مع: 

املقيا�سالبعد

 �ملعايري
�لعالية

0.700.49لدي توقعات عالية من نف�سي15

17
�أحاول بذل �أق�سى جهد يف كل ما �أقوم 

0.760.53به من عمل

18
لدي حاجة قوية لبذل كل جهد من 

0.730.56�جل �لتميز

�لتنظيم

0.660.52�أّنا �سخ�س منظم يف حياتي2

8
�لدقة و�لرتتيب يف �لعمل مهمان جد� 

0.580.47بالن�سبة يل

10
�أحب �أّن �أكون د�ئما منظما وملتزما 

0.730.60فيما �أقوم به من عمل

21
�عتقد �أّن �لأ�سياء يجب �أّن تو�سع بعيد� 

0.610.49يف مكانها

�لتناق�سات

1
�أ�سعر بالإحباط لعدم قدرتي على 

0.480.46حتقيق �أهد�يف

3
نادر� ما ��ستطعت �لو�سول �إىل ما 

0.530.38�أطمح �إليه

0.540.37�أ�سعر بعدم بالر�سا فيما �أقوم باجنازه5

0.540.40يتناق�س �أد�ئي مع طموحاتي7

9
ي�سعُب علّي �لو�سول �إىل حتقيق 

0.360.55طموحاتي �لعالية عن طريق ما �أقوم به

11
�أ�سعر باأّن ما قمت به من عمل لي�س 

0.540.48جيد�ً بدرجة كافية

12
�أ�سعر بخيبة �لأمل بعد �لنتهاء مما 
قمت به من عمٍل لأنني �عرف �أنني 

�أ�ستطيع �أّن �أقوم به ب�سكٍل �أف�سل
0.550.53

14
حتى لو قمت باأف�سل ما عندي فاأّنه ل 

0.550.53يبدو يل كافيا

16
�أخ�سى من عدم قدرتي على حتقيق ما 

0.590.55�أتوقعه

19
�أّن �أف�سل ما �أقوم به ل يبدو جيد� ب�سكل 

0.620.53كاف

20
�أ�سعر بالنزعاج حتى عندما �أقوم 

0.550.41باأف�سل ما عندي

0.600.48�أ�سعر بعدم �لر�سا عن �أد�ئي رغم جودته22

�أّن قيم معاملت �رتباط فقر�ت   ، يلحظ من �جلدول )3( 
0.76( مع بعدها،  بعد �ملعايري �لعالية تر�وحت بني )0.65 - 
وبني )0.49 - 0.56( مع �لكلي للأد�ة، وبعد �لتنظيم تر�وحت 
مع   )0.60  -  0.47( وبني  بعدها،  مع   )0.73  -  0.58( بني 
 -  0.36( بني  تر�وحت  �لتناق�سات  بعد  و�أخري�ً؛  للأد�ة،  �لكلي 
للأد�ة. �لكلي  مع   )0.55  -  0.37( وبني  بعدها،  مع   )0.62

�أّن معامل �رتباط كل فقرة من فقر�ت  �أعله؛  ويلحظ من �لقيم 
�أد�ة �لّدر��سة مع �أد�ة �لّدر��سة و�أبعادها مل يقل عن معيار )0.20( 
يف  �لثانية.كما  �لّدر��سة  �أد�ة  فقر�ت  بناء  جودة  �إىل  ي�سري  مما  ؛ 

�جلدول )4( .

الجدول )4( : 
قيم معامات ارتباط أبعاد أداة الّدراسة الثانية مع أداة الّدراسة، ومعامات االرتباط البينية 

ألبعاد أداة الّدراسة.

 التناق�صاتالتنظيماملعايري العاليةالإح�صائيالعلقة بني

�لتنظيم
0.58معامل �لرتباط

0.00�لدللة �لإح�سائية

�لتناق�سات
0.350.58معامل �لرتباط

0.000.00�لدللة �لإح�سائية

�لكمالّية
0.720.810.88معامل �لرتباط

0.000.000.00�لدللة �لإح�سائية

�أبعاد  �رتباط  معاملت  قيم  �أّن   ،  )4( �جلدول  من  يلحظ 
 ،  )0.88  -  0.72( بني  تر�وحت  �لّدر��سة  �أد�ة  مع  �لّدر��سة  �أد�ة 
�لّدر��سة  �أد�ة  �أبعاد  �رتباط  �أّن قيم معاملت  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 
 -  0.85( بني  تر�وحت  �لأ�سلية  �سورتها  يف  �لّدر��سة  �أد�ة  مع 
0.92( .و�أّن قيم معاملت �لرتباط �لبينية لأبعاد �أد�ة �لّدر��سة 

قد تر�وحت بني )0.35 - 0.58( .
�أد�ة  - ثبات  من  للتحقق  الثانية:  الّدرا�صة  اأداة  ثبات 

كرونباخ  معادلة  �ُ�ستخدمت  فقد  و�أبعادها؛  �لثانية  �لّدر��سة 
للعينة  �لأول  �لتطبيق  بيانات  على   Cronbach’s Alpha �ألفا 
لأد�ة  �لإعادة  ثبات  من  �لتحقق  ولأغر��س  �ل�ستطلعية، 
�ل�ستطلعية  �لعينة  على  �لتطبيق  �أُعيد  فقد  و�أبعادها؛  �لّدر��سة 
مقد�ره  زمني  بفا�سل   Test- Retest و�إعادته  �لختبار  بطريقة 
با�ستخد�م  ُح�سب  حيث  و�لثاين،  �لأول  �لتطبيقني  بني  �أ�سبوعان 
معامل �رتباط بري�سون بني �لتطبيقني �لأول و�لثاين على �لعينة 

�ل�ستطلعية، وذلك كما يف �جلدول )5( .
الجدول )5( : 

قيم معامات ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة الّدراسة الثانية وأبعادها

 الكمالّية
واأبعادها

ثبات الت�صاق 
الداخلي يف ال�صورة: 

ثبات الإعادة يف 
 عددال�صورة: 

الفقرات
الأ�صليةاحلاليةالأ�صليةاحلالية

6ل توجد0.800.850.87�ملعايري �لعالية

4ل توجد0.730.860.91�لتنظيم

12ل توجد0.770.920.83�لتناق�سات

0.850.870.840.9222الكلي للمقيا�س

�لد�خلي لأد�ة  �أّن ثبات �لت�ساق   ، يلحظ من �جلدول )5( 
 0.73( تر�وحت بني  ، ولأبعادها   )0.85( بلغت قيمته  �لّدر��سة 
- 0.80( ، يف حني �أّن ثبات �لإعادة لأد�ة �لّدر��سة بلغت قيمته 

)0.84( ، ولأبعادها تر�وحت بني )0.83 - 0.91(.
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معيار الت�صحيح لأداة الّدرا�صة الثانية: �ُعتمد �لنموذج  -
على  �لأحكام  �إطلق  بهدف  �لن�سبي  �لتدريج  ذو  �لإح�سائي 
و�أبعادها وفقر�ت  �لّدر��سة  باأد�ة  �ملتو�سطات �حل�سابية �خلا�سة 

�أبعادها، وذلك على �لنحو �لآتي: 
فئة املتو�صطات احل�صابيةم�صتوى الكمالّية

�أكرب من 4.99مرتفع

3.00 – 4.99متو�سط

�أقل من 3.00منخف�س

املعاجلات اإلحصائية: 

�لرزمة  برنامج  با�ستخد�م  �لإح�سائية  �ملعاجلات  متت 
. )SPSS( لإح�سائية للعلوم �لجتماعية�

نتائج الّدراسة ومناقشتها: 
�لذي ن�س على:  ◄ �لّدر��سة  �لنتائج �ملتعلقة ب�سوؤ�ل  �أوًل: 

الريموك  الوالدّية لدى طلبة جامعة  اأ�صاليب املعاملة  اأبرز  "ما 
و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت   ،" وم�صتواها؟ 
�ملعيارية لأ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية لدى طلبة جامعة �لريموك، 
وفقًا  تنازليًا  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  ترتيب  مر�عاة  مع 

مل�ستوياتها، وذلك كما يف �جلدول )7( .
الجدول )7( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب المعاملة الوالدّية لدى طلبة جامعة 
اليرموك مرتبة تنازليًا وفقًا لمتوسطاتها.

 رقمالرتبة
الأ�صلوب

 اأ�صلوب
املعاملة 
الوالدّية

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
التقييماملعياري

متو�سط3.450.76�لّدميقر�طّي13

متو�سط2.990.57�لّت�سلطّي22

متو�سط2.940.56�لفو�سوي31

يت�سح من �جلدول )7( �أّن م�ستوى �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية 
لدى طلبة �جلامعة كان متو�سطًا، وُيلحظ �أي�سا �أّن �أكرث �أ�ساليب 
�أ�سلوب  �ملعاملة �لو�لدّية �سيوعًا لدى طلبة جامعة �لريموك، هو 
�ملعاملة �لو�لدّية )�لّدميقر�طّي( مما يعني �أن �لو�لدين لدى طلبة 
�أ�سلوب  ويتبعون  �أبنائهم،  �آر�ء  �إىل  ي�ستمعون  �لريموك،  جامعة 
�لق�سايا.وميكن  خمتلف  يف  ويناق�سونهم  تن�سئتهم،  يف  �لإقناع 
�ملتعلمني  فئة  من  هم  �لآباء  غالبية  باأّن  �لنتيجة  هذه  تف�سري 
وهذه  �لو�لدّية،  �ملعاملة  منط  يف  و��سحة  معايري  لديهم  �لذين 
�لّدميقر�طّي  �لأ�سلوب  �سيوع  يدل  باملرونة.كذلك  متتاز  �ملعايري 
طلبة  لدى  لأبنائهم  �لآباء  تربية  يف  و�لنفتاح  �ملرونة  على 
�سائد�ً  ن�سقًا  لي�س  �لّت�سلطّي  �لأ�سلوب  �أّن  وعلى  �لريموك،  جامعة 
لديهم؛ و�ل�سبب يف ذلك �لتغري �لذي ح�سل على �ملجتمع �لأردين 
�سيادة  �لقائم على  �لأبوي  �ملجتمع  �نتقل من  ب�سكل عام، حيث 
باحلو�ر،  يوؤمن  �لذي  �لدميقر�طي  �ملجتمع  �إىل  �لو�حد  �لر�أي 
له  ناجح  و�لدية  معاملة  كاأ�سلوب  �لآخر  و�لر�أي  �لر�أي  وقبول 

نتائجه يف غالبية �لأحيان.ف�سًل عن دور �لو�زع �لديني �مل�ستمد 
من �ل�رشيعة �لإ�سلمية �ل�سمحة لتي دعت �إىل �لت�سامح و�لت�ساور 
�إذ  لأبنائهم؛  �لو�لدين  معاملة  على  ذلك  فينعك�س  و�لو�سطية، 
ومهار�تهم  �لأبناء  قدر�ت  تنمية  يف  ذلك  ي�سهم  �أّن  �ملوؤمل  من 
�مل�ستقبلية، ويف حتفيزهم وت�سجيعهم على �مل�سي قدمًا ملتابعة 
�لكمالّية  من  عاٍل  م�ستوى  �إىل  و�لو�سول  �جلامعية،  در��ستهم 
�لبد�رين  در��سة  �حلالية مع  �لّدر��سة  نتيجة  �لذ�ت.وتتفق  وتقدير 
وغيث )2013( �لتي �أ�سارت �إىل �سيادة �أ�سلوب �ملعاملة �لو�لدّية 
�لّدميقر�طّي من بني �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية �لأخرى لدى �أفر�د 
عينة �لّدر��سة.وتختلف نتيجة �لّدر��سة �حلالية مع در��سة �لق�ساة 
 )Chen,1997( ودر��سة �سني ، )2006( ، ودر��سة وطفة )2001(
�لّت�سلطّي  �لو�لدّية  �ملعاملة  �سيوع منط  �إىل  �أ�سارت جميعها  �لتي 

لدى �أفر�د عينة �لّدر��سة.
ن�س  ◄ �لذي  �لّدر��سة  ب�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثانيا- 

على: "ما م�صتوى الكمالّية لدى طلبة جامعة الريموك؟ " ُح�سبت 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للكمالية و�أبعادها 
تنازلًيا  �لأبعاد  ترتيب  مر�عاة  مع  �لريموك،  جامعة  طلبة  لدى 

وفًقا ملتو�سطاتها �حل�سابية، وذلك كما يف �جلدول )8( .
الجدول )8( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكمالية وأبعادها لدى طلبة جامعة اليرموك 
مرتبة تنازلًيا.

 رقمالرتبة
البعد

 الكمالّية
واأبعادها

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
امل�صتوىاملعياري

11
�ملعايري 

متو�سط4.901.37�لعالية

متو�سط4.761.30�لتنظيم22

متو�سط3.881.13�لتناق�سات33

متو�سط4.511.01الكلي للمقيا�س

طلبة  لدى  �لكمالّية  م�ستوى  �أّن   ،  )8( �جلدول  من  يلحظ 
�أّن �جتاهات  جامعة كان بدرجة متو�سطة ب�سكل عام، مما يبني 
من  ذلك  تف�سري  فيمكن  عادية؛  �لكمالّية  نحو  �جلامعة  طلبة 
جانبني: �جلانب �لأول من خلل موقع �جلامعة �لذي يحتل مركز�ً 
طلبة  وغالبية  �ل�سمال،  �إقليم  يف  و�ملدينة  �لريف  بني  متو�سطًا 
جامعة �لريموك هم ممن يقطنون يف تلك �ملناطق، وبالتايل فاإّن 
من  عام  ب�سكٍل  �لجتماعية  �ملعايري  تكون  �أّن  على  ي�ساعد  ذلك 
قيم و�أعر�ف وعاد�ت وتقاليد و�أفكار وتوجهات، و�أي�سًا �ملعايري 
�ملناطق،  تلك  �أبناء  بني  متايز�ً  و�أقل  ت�سابهًا،  �أكرث  �لقت�سادية 
كذلك �سيوع �لتقارب �لجتماعي �أكرث من �لنزعة �لفردية، فتكون 
�ملعايري �لجتماعية للفرد �أقل تطرفًا ودفعًا �إىل �لتميز؛ لأنها �أكرث 
جمتمعهم.ومن  يف  �ل�سائدة  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  بالقيم  �رتباطًا 
جانب �آخر، ميكن �لنظر �إىل هذ� �مل�ستوى �ملتو�سط من �لكمالية من 
حيث �إن �لكمالية من �ملفاهيم �حلديثة بالن�سبة لطلبة �جلامعات، 
جامعة  طلبة  �سيما  �لطلبة،  لدى  خاطئ  ت�سور  هنالك  وبالتايل 
ولها  د�ئمًا،  �سلبي  وجانب  مر�سية  حالة  �لكمالية  باأن  �لريموك 
�رتباط بالو�سو��س �لقهري، فينعك�س هذ� �لت�سور على �سعي طلبة 
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�لّدر��سة �حلالية مع نتيجة  �لكمالية.وتتفق نتيجة  �جلامعة نحو 
�إىل  �أ�سارت  �لتي   )Gasco et al, 2014( و�آخرين  در��سة جا�سكو 
وجود م�ستوى متو�سط من �لكمالّية لدى طلبة �لتعليم �جلامعي يف 
�لفلبني.وتختلف نتيجة �لّدر��سة �حلالية مع نتيجة در��سة �لعّز�م 
)2014( �لتي �أ�سارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع من �لكمالّية لدى 

�ملعلمني و�ملعلمات يف لو�ء �لو�سطية.
ثالثًا- �لنتائج �ملتعلقة ب�سوؤ�ل �لّدر��سة �لذي ن�س على:  ◄

"ما ن�صبة التباين املف�رشرَّ التي ي�صاهم بها كل اأ�صلوب من اأ�صاليب 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت   " بالكمالّية؟  الوالدّية  املعاملة 
بها  �مُلتَنَبَاأ  �ملعيارية �خلا�سة بكلٍّ من: �ملتغري�ت  و�لنحر�فات 
)�ملحكات( وهي: ]�لكمالّية، و�أبعادها )�ملعايري �لعالية، �لتنظيم، 
�ملتغري�ت  وكذلك  �لريموك،  جامعة  طلبة  لدى  �لتناق�سات([ 
�مُلتَنَِبئة )�ل�سارحة( ، وهي �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدّية )�لفو�سوي، 
و�لّت�سلطّي، و�لّدميقر�طّي( ، وذلك كما هو مبني يف �جلدول )10( .

الجدول )10( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المتنبأ بها والمتغيرات الُمَتَنِبَئة.

املتو�صط املتغريت�صنيف املتغري
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�ملتنباأ به

4.511.01�لكمالّية

4.901.37�ملعايري �لعالية

4.761.30�لتنظيم

3.881.13�لتناق�سات

�ملتنبئات

2.940.56�لفو�سوي

2.990.57�لّت�سلطّي

3.450.76�لّدميقر�طّي

�أّن �ملتو�سط �حل�سابي �خلا�س   ، يلحظ من �جلدول )10( 
]�لكمالّية،  وهي:   ، )�ملحكات(  بها  �ملتنباأ  �لّدر��سة  مبتغري�ت 
كانت  قد  �لتناق�سات([  �لتنظيم،  �لعالية،  )�ملعايري  و�أبعادها: 
�سمن م�ستوى )متو�سط( ، وكذلك �ملتو�سطات �حل�سابية �خلا�سة 
)�لفو�سوي،  وهي:  )�ل�سارحة(  �ملتنبئة  �لّدر��سة  مبتغري�ت 
�لّت�سلطّي، �لّدميقر�طّي( �سمن م�ستوى )متو�سط( لكلٍّ منها.وبناًء 
�لبينية  �خلطية  �لرتباط  معاملت  قيم  ُح�سبت  تقدم؛  ما  على 
يف  كما  وذلك  بها،  �ملتنباأ  و�ملتغري�ت  �مُلتَنَِبئَة،  للمتغري�ت 

�جلدول )11( .
الجدول )11( : 

معامات االرتباط البينية للمتغيرات الُمَتَنِبَئة والمتغيرات المتنبأ بها.

اأ�صاليب املعاملة
الدميقراطيالت�صلطيالفو�صويالكمالية

0.48*0.18*0.18*�ملعايري �لعالية

0.46*0.28*0.29*�لتنظيم

0.23*0.31*0.26*�لتناق�سات

0.43*0.33*0.29*الكلي

 )α =0.05( دال عند مستوى الداللى

موجبة  علقة   )21( وجود   )11( �جلدول  من  يلحظ 
�لقيمة )طردية �لجتاه( ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة 
عن  �لك�سف  �رتباطية.وبهدف  علقة   )21( �أ�سل  من   α=0.05
�لقدرة �لتنبوؤية �خلا�سة مبجموعة �ملتغري�ت �مُلتَنَِبئة للمتغري�ت 
باعتماد  �ملتعدد  �خلطي  �لنحد�ر  حتليل  �ُ�ستخدم  بها؛  �ملتنباأ 
�أ�سلوب �إدخال �ملتغري�ت �مُلتَنَِبئة �إىل �ملعادلة �لنحد�رية بطريقة 

�خلطوة )Stepwise( ، وذلك كما يف �جلدول )13( 

الجدول )13( : 
نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية الخاصة بالمتغيرات المتنبئة ومعامات االرتباط المتعددة لها ومقدار تفسيرها حسب أسلوب إدخال المتغيرات المتنبئة على المعادلة االنحدارية.

 رالنموذجاملتنباأ به
املتعدد

 ر2
املتعدد

 ر2
املعدل

 اخلطاأ
 املعياري

 يف
التقدير

اإح�صائيات التغري

 التغري يف
ر2 املتعدد

 ف التغري
املح�صوبة

 درجة
حرية الب�صط

 درجة
حرية املقام

 الدللة
الإح�صائية للتغري

�لكمالّية
18.31147.2816570.00 %10.430.180.180.91�أ

3.7631.6216560.00 %20.470.220.220.89ب

22.83194.3916570.00 %10.480.230.231.20�أ�ملعايري �لعالية

�لتنظيم
20.76172.1016570.00 %10.460.210.211.16�أ

1.7414.7116560.00 %20.470.220.221.15ب

�لتناق�سات

9.8571.8116570.00 %10.310.100.101.07�أ

1.8313.6216560.00 %20.340.120.111.06ب

0.775.7416550.02 %30.350.120.121.06ج

�لكمالّية
�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّدميقر�طّي�أ

�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّدميقر�طّي؛ �لّت�سلطّيب
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 رالنموذجاملتنباأ به
املتعدد

 ر2
املتعدد

 ر2
املعدل

 اخلطاأ
 املعياري

 يف
التقدير

اإح�صائيات التغري

 التغري يف
ر2 املتعدد

 ف التغري
املح�صوبة

 درجة
حرية الب�صط

 درجة
حرية املقام

 الدللة
الإح�صائية للتغري

�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّدميقر�طّي�أ�ملعايري �لعالية

�لتنظيم
�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّدميقر�طّي�أ

�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّدميقر�طّي؛ �لّت�سلطّيب

�لتناق�سات

�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّت�سلطّي�أ

�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّت�سلطّي؛ �لّدميقر�طّيب

�ملتنبئات: )ثابت �لنحد�ر( ؛ �لّت�سلطّي؛ �لّدميقر�طّي؛ �لفو�سويج

�خلا�س  �لتنبوؤي  �لنموذج  �أّن   ،  )13( �جلدول  من  يت�سح 
باملتغريين �ل�سارحني �ملتنبئني: )�لّدميقر�طّي، �لّت�سلطّي( و�مُلتَنَبَاأ 
به: )�ملحك: �لكمالّية( قد كان د�ًل �إح�سائيًا عند م�ستوى �لدللة 
)�لّدميقر�طّي،  �ل�سارحني:  للمتغريين  م�سرتك  باأثر   α=0.05
ر  �مُلف�سَّ �لتباين  من   %  22.07 مقد�ره  ما   ً� ُمف�رشِّ �لّت�سلطّي( 
�لكمالّية(  )�ملحك:  به:  باملتنباأ  �خلا�س  �لتنبوؤي  للنموذج  �لكلي 
� ما  ً ، حيث �أ�سهم �ملتغري �ل�سارح )�لّدميقر�طّي( باأثر ن�سبي ُمف�رشِّ
)�لّت�سلطّي(  �ل�سارح:  �ملتغري  �أ�سهم  حني  يف   ،%  18.31 مقد�ره 
�جلدول  من  يت�سح  %.كما   3.76 مقد�ره  ما   � ً ُمف�رشٍّ ن�سبي  باأثر 
�ل�سارح )�ملتنبئ:  �لتنبوؤي �خلا�س باملتغري  �لنموذج  �أّن   ،  )13(
�لّدميقر�طّي( و�مُلتَنَبَاأ به ]�ملحك: بعد �لكمالّية )�ملعايري �لعالية( 
[ قد كان د�ًل �إح�سائيًا عند م�ستوى �لدللة α=0.05 باأثر م�سرتك 
 22.83 �ً ما مقد�ره  ون�سبي للمتغري �ل�سارح )�لّدميقر�طّي( ُمف�رشِّ
�لتنبوؤي �خلا�س باملتنباأ  �لكلي للنموذج  ر  �مُلف�سَّ �لتباين  % من 
من  يت�سح  [.وكذلك  �لعالية(  )�ملعايري  �لكمالّية  بعد  ]�ملحك:  به 
�جلدول )13( �أّن �لنموذج �لتنبوؤي �خلا�س باملتغريين �ل�سارحني 
بعد  ]�ملحك:  به  و�مُلتَنَبَاأ  �لّت�سلطّي(  )�لّدميقر�طّي،  �ملتنبئني: 
�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائيًا  د�ًل  كان  قد   ] )�لتنظيم(  �لكمالّية 
)�لّدميقر�طّي،  �ل�سارحني  للمتغريين  م�سرتك  باأثر   α=0.05
ر �لكلي  �ً ما مقد�ره 22.50 % من �لتباين �مُلف�سَّ �لّت�سلطّي( ُمف�رشِّ
�لكمالّية  بعد  ]�ملحك:  به  باملتنباأ  �خلا�س  �لتنبوؤي  للنموذج 

)�لتنظيم( [، حيث �أ�سهم �ملتغري �ل�سارح )�لّدميقر�طّي( باأثر ن�سبي، 
�ل�سارح  �ملتغري  �أ�سهم  حني  يف   ،%  20.76 مقد�ره  ما   � ً ُمف�رشِّ
%.و�أخري�ً؛   1.74 مقد�ره  ما   � ً ُمف�رشٍّ ن�سبي،  باأثر  )�لّت�سلطّي( 
يت�سح من �جلدول )13( �أّن �لنموذج �لتنبوؤي �خلا�س باملتغري�ت 
�ل�سارحة �ملتنبئات: )�لّدميقر�طّي، �لّت�سلطّي، �لفو�سوي( و�مُلتَنَبَاأ 
�إح�سائيًا  د�ًل  كان  قد   ] )�لتناق�سات(  �لكمالّية  بعد  ]�ملحك:  به 
عند م�ستوى �لدللة α=0.05 باأثر م�سرتك للمتغريين �ل�سارحني: 
�ً ما مقد�ره 12.45 %  )�لّدميقر�طّي، �لّت�سلطّي، �لفو�سوي( ُمف�رشِّ
به  باملتنباأ  �لتنبوؤي �خلا�س  للنموذج  �لكلي  ر  �مُلف�سَّ �لتباين  من 
]�ملحك: بعد �لكمالّية )�لتناق�سات( [، حيث �أ�سهم �ملتغري �ل�سارح 
�أ�سهم  %، ثم   9.85 � ما مقد�ره  ً )�لّدميقر�طّي( باأثر ن�سبي، ُمف�رشِّ
 1.83 � ما مقد�ره  ً ُمف�رشٍّ ن�سبي،  باأثر  )�لّت�سلطّي(  �ل�سارح  �ملتغري 
� ما  ً ُمف�رشٍّ ن�سبي  باأثٍر  )�لفو�سوي(  �ل�سارح  �ملتغري  �أ�سهم  ثم   ،%
�لنحد�ر  �أوز�ن  ُح�سب  تقدم،  ما  �إىل  %.بالإ�سافة   0.77 مقد�ره 
�ملح�سوبة  )ت(  وقيم  �ملعيارية،  �لنحد�ر  و�أوز�ن  �للمعيارية، 
�لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�ساليب  ]�ل�سارحة:  �ملتنبئة  للمتغري�ت 
�لفو�سوي( [ لدى طلبة جامعة �لريموك  �لّت�سلطّي،  ]�لّدميقر�طّي، 
باملتغري�ت �ملتنباأ بها ]�ملحكات: �لكمالّية، و�أبعادها )�ملعايري 
�لعالية، �لتنظيم، �لتناق�سات( [ لدى طلبة جامعة �لريموك وفقًا 
لطريقة �إدخال �ملتغري�ت �ملتنبئة �إىل �لنموذج �لتنبوؤي )�خلطوة( 

، وذلك كما يف �جلدول )13( .
الجدول )13( : 

األوزان الامعيارية والمعيارية الخاصة بالمتغيرات المتنبئة بالمتغيرات المتنبأ بها )الكمالّية وأبعادها( .

 املتنباأالنموذج
به

 عدد
املتنبئاتاخلطوات

الأوزان الأوزان اللمعيارية
 قيمة تاملعيارية

املح�صوبة
 الدللة

VIFالإح�صائية
Bاخلطاأ 

Βاملعياري

2�لكمالّية�لأول

1.590.217.510.00 )ثابت �لنحد�ر( 

0.480.050.369.800.001.13�لّدميقر�طّي

0.360.060.215.620.001.13�لّت�سلطّي

 �ملعايري�لثاين
1�لعالية

1.910.228.700.00 )ثابت �لنحد�ر( 

0.870.060.4813.940.001.00�لّدميقر�طّي
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 املتنباأالنموذج
به

 عدد
املتنبئاتاخلطوات

الأوزان الأوزان اللمعيارية
 قيمة تاملعيارية

املح�صوبة
 الدللة

VIFالإح�صائية
Bاخلطاأ 

Βاملعياري

2�لتنظيم�لثالث

1.060.273.880.00 )ثابت �لنحد�ر( 

0.700.060.4111.200.001.13�لّدميقر�طّي

0.320.080.143.840.001.13�لّت�سلطّي

3�لتناق�سات�لر�بع

1.440.275.340.00 )ثابت �لنحد�ر( 

0.460.080.235.580.001.28�لّت�سلطّي

0.160.060.112.530.011.31�لّدميقر�طّي

0.210.090.112.400.021.46�لفو�سوي

بالنماذج  �خلا�سة  �لنتائج  �أّن   ،  )13( �جلدول  يت�سح من 
�لتنبوؤية �لأربعة قد كانت على �لنحو �لآتي: 

�أ�سلوب  - ز�د  كلما  �أ(  ل:  �لأوَّ �لتنبوؤي  �لنموذج  نتائج 
�ملعاملة �لو�لدّية )�لّدميقر�طّي( لدى طلبة جامعة �لريموك مبقد�ر 
لديهم  �لكمالّية  فاإّن  و�حدة،  معياري(  )�نحر�ف  معيارية  وحدة 
α=0.05.ب(  0.36 من �لوحدة �ملعيارية، بدللة  تزد�د مبقد�ر 
طلبة  لدى  )�لّت�سلطّي(  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب  ز�د  وكلما   ،
فاإّن  و�حدة  معياري(  )�نحر�ف  معيارية  وحدة  مبقد�ر  �جلامعة 
�لوحدة �ملعيارية، علمًا  0.21 من  �لكمالّية لديهم تزد�د مبقد�ر 
�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائيًا  د�ًل  كان  �ملتنبئ  �ملتغري  �أّن 

.α=0.05
نتائج �لنموذج �لتنبوؤي �لثاين: كلما ز�د �أ�سلوب �ملعاملة  -

وحدة  مبقد�ر  �لريموك  جامعة  طلبة  لدى  )�لّدميقر�طّي(  �لو�لدّية 
معيارية )�نحر�ف معياري( و�حدة، فاإّن بعد �لكمالّية )�ملعايري 
�لعالية( لديهم تزد�د مبقد�ر 0.48 من �لوحدة �ملعيارية، علمًا �أّن 
.α=0.05 ملتغري �ملتنبئ كان د�ًل �إح�سائيًا عند م�ستوى �لدللة�

�أ�سلوب  - ز�د  كلما  �أ(  �لثالث:  �لتنبوؤي  �لنموذج  نتائج 
�ملعاملة �لو�لدّية )�لّدميقر�طّي( لدى طلبة جامعة �لريموك مبقد�ر 
�لكمالّية  بعد  فاإّن  و�حدة،  معياري(  )�نحر�ف  معيارية  وحدة 
)�لتنظيم( لديهم يزد�د مبقد�ر 0.41 من �لوحدة �ملعيارية، بدللة 
)�لّت�سلطّي(  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب  ز�د  وكلما   ، α=0.05.ب( 
)�نحر�ف  معيارية  وحدة  مبقد�ر  �لريموك  جامعة  طلبة  لدى 
معياري( و�حدة، فاإّن بعد �لكمالّية )�لتنظيم( لديهم يزد�د مبقد�ر 
�أّن �ملتغري �ملتنبئ كان د�ًل  �لوحدة �ملعيارية، علمًا  0.14 من 

.α=0.05 إح�سائيًا عند م�ستوى �لدللة�
�أ�سلوب  - ز�د  كلما  �أ(  �لر�بع:  �لتنبوؤي  �لنموذج  نتائج 

مبقد�ر  �لريموك  جامعة  طلبة  لدى  )�لّت�سلطّي(  �لو�لدّية  �ملعاملة 
لديهم  )�لتناق�سات(  �لكمالّية  بعد  فاإّن  و�حدة،  معيارية  وحدة 
α=0.05.ب(  0.23 من �لوحدة �ملعيارية، بدللة  يزد�د مبقد�ر 
مبقد�ر  )�لّدميقر�طّي(  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب  ز�د  وكلما   ،
�لكمالّية  بعد  فاإّن  و�حدة،  معياري(  )�نحر�ف  معيارية  وحدة 

�لوحدة �ملعيارية، بدللة  0.11 من  )�لتناق�سات( يزد�د مبقد�ر 
)�لفو�سوي(  �لو�لدّية  �ملعاملة  �أ�سلوب  ز�د  وكلما  α=0.05.ج( 
)�لتناق�سات(  �لكمالّية  بعد  فاإّن  و�حدة،  معيارية  وحدة  مبقد�ر 
.α=0.05 بدللة  �ملعيارية،  �لوحدة  من   0.11 مبقد�ر  يزد�د 
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أّن قيم عامل ت�سخم �لتباين )VIF( للنماذج 
�لتنبوؤية �لأربعة كانت متدنية؛ مما ي�سري �إىل عدم وجود �إ�سكالية 
وجود  �إىل  ت�سري  �لتي   )Multicolinearity( �ملتعددة  �لت�ساهمية 

�رتباطات قوية بني �مُلتَنَِبئات.
)�لّدميقر�طّي(  �لو�لدّية  �ملعاملة  منط  باأّن  �لنتائج  �أ�سارت 
يتنباأ بزيادة م�ستوى �لكمالّية لدى طلبة جامعة �لريموك؛ حيث 
�أ�سلوب  مفهومي  مر�جعة  خلل  من  �لنتيجة  هذه  تف�سري  ميكن 
�ملعاملة �لو�لدّية: �لّدميقر�طّي، و�لكمالّية، فالأ�سلوب �لّدميقر�طّي 
من  للأبناء  و�لإر�ساد،  و�لتوجيه،  �لن�سح،  �لآباء  بتقدمي  ميتاز 
خلل توفري جو من �حلو�ر و�لنقا�س �لبّناء �لقائم على قبول �لر�أي 
و�لر�أي �لآخر، و�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي ت�ساعدهم على 
�ل�ّسعي نحو حتقيق �أهد�ف عالية �مل�ستوى، �سمن درجة عالية من 
�لتنظيم و�لإتقان؛ لذ� يتوجب على �لآباء من خلل هذ� �لأ�سلوب 
�أ�سا�سيًا  بعد�ً  يعد  �لذي  �لتنظيم  مفهوم  �أبنائهم  لدى  يعززو�  �أّن 
من �أبعاد �لكمالّية، كذلك يعمل هذ� �لأ�سلوب على حتفيز، و�إثارة 
د�فعية �لأبناء على وجود معايري عالية عند �لقيام باأي عمل من 
�لأعمال، وهذ� بعد �آخر من �أبعاد �لكمالّية، )بعد �ملعايري �لعالية( 
�أ�سارت  �لذي  )�لّت�سلطّي(  �لو�لدّية  �ملعاملة  لأ�سلوب  بالن�سبة  .�أما 
نتائج �لّدر��سة �إىل �أّنه كلما مار�س �لو�لدين هذ� �لأ�سلوب ز�د ُبعد 
�أّن  خلل  من  �لنتيجة  هذه  تف�سري  �أبنائهم.فيمكن  لدى  �لكمالّية 
�لو�لدين يف هذ� �لأ�سلوب مييلون �إىل و�سع جمموعه من �ملعايري 
�لتهديد  �سغط  حتت  حتقيقها،  �أبنائهم  من  ويطلبون  �لعالية 
و�لقوة، و�حرت�م �ل�سلطة، و�إطاعة �لأو�مر، و�للتز�م بن�س �لقانون 
.وحتى يتجنب  �لأ�رشة  �ل�سارم د�خل  �لنظام  ، وتطبيق  )حريف( 
حددها  �لتي  �خلطو�ت  وفق  ي�سري  �أّن  بدَّ  ل  فاإّنه  �لعقاب،  �لبن 
�لعالية،  باملعايري  �ملتمثل  �ل�سارم  �لنظام  �لو�لد�ن.فهذ�  له 
و�لتنظيم، و�للتز�م بن�س �لقانون هما بعد�ن من �أبعاد �لكمالّية، 
يتجه  �أن  له  بد  ل  ق�رش�ً،  كان  و�إّن  عاٍل،  ب�سكل  �ملنظم  فالطالب 
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عليه  ُتفرَ�س  �لذي  �لطالب  وكذلك  �لكمالّية،  نحو  باآخر  �أو  ب�سكٍل 
معايري عالية، فاإّنه- بل �سك- �سوف ي�سعى �إىل حتقيقها، وهو 
.وعلى  �جتماعيًا(  �ملحددة  )�لكمالّية  �لكمالّية  نحو  يتجه  بهذه 
هذ� �لأ�سا�س ميكن �لقول �إّن �أ�سلوب �ملعاملة �لو�لدّية )�لّت�سلطّي( 

يعمل على �سعي �لطالب نحو �لكمالّية، فالعلقة طردية بينهما.
و  فارنوديان  در��سة  مع  �حلالية  �لّدر��سة  نتيجة  وتتفق 
 Farnoudian, Asadzade & Ghavam،( خافام  و  ��سعدزيد 
�أ�سلوبي  بني  �إيجابية  علقة  وجود  �إىل  �أ�سارت  �لتي   )2013

�لّتكيفّية  و�لكمالّية  و�لّت�سلطّي(  )�لّدميقر�طّي،  �لو�لدّية  �ملعاملة 
�لّدر��سة  نتيجة  .وتختلف  �لعالية(  )�لتنظيم،و�ملعايري  ُبعدي  يف 
 Hibbard & Walton,( حلالية مع نتيجة در��سة هايربد وو�لنت�
2014( �لتي �أ�سارت �إىل وجود علقة �سلبية بني �أ�سلوب �ملعاملة 

�لو�لدّية �لّدميقر�طّي، و�لكمالّية )بعد �لتناق�سات( .وتختلف �أي�سًا 
Al- Naggar, Bobry- و�لعب�سي  وبوبري�سف  �لنجار  در��سة  )عع 
مرتفع  م�ستوى  وجود  �إىل  �أ�سارت  �لتي   )shev & Alabsi، 2013

من �لكمالّية م�ستوى �لكمالّية لدى طلبة جامعة �لإد�رة و�لعلوم 
يف ماليزيا.وكذلك مع در��سة �لزغاليل )2008( �لتي �أ�سارت �إىل 
وجود م�ستوى دون �ملتو�سط من �لكمالّية لدى طلبة جامعة موؤتة.

التوصيات: 
يو�صي الباحثان من خلل ما تو�صلت اإليه هذه الّدرا�صة 

من نتائج، مبا ياأتي: 
باأجدى  ● �ملناطق  خمتلف  يف  �لآباء  تب�سري  �أوًل: 

ح�سب  �لأبناء  معاملة  يف  �ل�سحيحة  �لرتبوية  �لأ�ساليب 
�لندو�ت  عقد  خلل  من  �سكناهم  و�أماكن  �لجتماعية،  ظروفهم 

و�ملحا�رش�ت، ليت�سنى لهم ممار�ستها مع �أبنائهم.
للكمالية:  ● �لإيجابي  �جلانب  على  �لرتكيز  ثانيًا: 

�ملهتمني  عاتق  على  يقع  وهذ�   ، �لعالية(  و�ملعايري  )�لتنظيم، 
و�لعاملني يف مر�كز �لإر�ساد �لنف�سي يف �جلامعة، وكذلك �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س من خلل دورهم �ملحوري يف �أثناء �ملحا�رش�ت.

�حلديثة  ● �ملفاهيم  من  �لكمالّية  مفهوم  باعتبار  ثالثًا: 
و�جلديدة على طلبة �جلامعات؛ لذ� لبد من ت�سمني هذ� �ملفهوم 
علم  ق�سم  م�ساقات  يف  وبخا�سة  در��سية،  م�ساقات  خطط  �سمن 

�لنف�س �لإر�سادي �لرتبوي.
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