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أساليب التنشية الوالدية وعالقتها بالحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل 

 بالضفة الغربية/ فلسطين 
  **   جمال أبو مرق د. 

   ***   إبراهيم أبو عقيل د.                                 

 الملخص
ى طلبـة  سعت الدراسة لمعرفة العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لد

أهم أساليب المعاملة والتنشئة الوالدية، وأهم المظاهر المزاجية التي يمتاز جامعة الخليل، ومعرفة 

وكذلك معرفة الفروق في كل من (الجنس ،مسـتوى الـدخل، المسـتوى    بها طلبة جامعة الخليل،

بالطريقـة   ا) طالبا وطالبـة اختيـرو  308(ن السكن)، مستخدماً عينة قُوامهاالدراسي، الكلية، مكا

طبق عليهم أداتين هما: استبيان أساليب التنشئة الوالدية مـن إعـداد مائسـة    العشوائية الطبقية، 

) والثاني اختبار الحالة المزاجية للمراهقين من إعداد طنطاوي 1996() تعديل الديب1988المفتي(

ي واالتسـاق  )، وتَّم التأكد من ثبات وصدق األدوات عن طريق الصدق العـامل 2004وعجالن (

الداخلي، وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية أسلوب التدعيم (الترغيب) عند كـل مـن األب واألم   

النتائج َأن أفراد العينة من طلبة جامعة الخليل يمتازون بحالة وخصوصا نحو التعليم، كما أظهرت 

أسـاليب الوالديـة    بينوجود عالقة ارتباطية قوية مزاجية ايجابية بشكل عام، وكما أظهرت عدم 

والحالة المزاجية ألفراد العينة، في حين تبين َأن هناك فروقاً جوهرية لعالقة اسـتخدام أسـلوب   

التدعيم بالحالة المزاجية ويظهر َأن هناك فروقاً لعالقة أسلوب العقاب بالحالـة المزاجيـة لـدى    

س، مستوى الدخل، المستوى (الجنة ،وتبين عدم وجود فروق في كل منولكنها ليست قوي الطلبة،

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أبعـاد أسـاليب   التعليمي، الكلية، مكان السكن)، وبينت النتائج 

التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل إال في بعد عقاب األب وفي بعد تـدعيم  

اإليجابية لدى األبناء الطلبة كانت أفضل من  األم، وأيضا بينت َأن تأثير األم على الحالة المزاجية

  ، وفي ضوء هذه النتائج تم طرح بعض التوصيات.تأثير األب
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 ABSTRACT 
This study aims at investigating methods of parental upbringing and 

its relationship with mood state for Hebron University students/West Bank/ 
Palestine.  It will also test if there will be any differences attributed to 
gender, level of living income, level of education and place of residence. A 
(308) randomly chosen sample was used for the purpose of the study. The 
researcher adopted two instruments. The first was a questionnaire of  
socialization methods prepared by Maeesa Almuftee, (1988) which was 
modified byAli Aldeeb (1996). The second instrument was a test of mood 
state designed by Tantawee and Ajlan (2004). Reliability and validity were 
determined via internal consistency. Results of the study showed that 
parents have focused on encouraging  their sons  towards learning. Results 
also showed that the students of Hebron University were distinguished by 
positive mood without corelational  relationship between parents methods 
and the mood state. However, there were essence differences in the 
relationship of using the reinforcement method of  the mood state. There are 
differences in the relationship between punishment method and the students' 
mood state though it doesn't  sound significant.  No differences were traced 
between gender, level of living income, level of education, faculty and place 
of residence. Findings of the study showed no statistically significant 
differences in the methods of socialization dimensions and students' mood 
state except for father punishment dimension and  mother reinforcement 
dimension. The effect of mother on mood state was greater than that of the 
father. In the light of results, some recommendations were concluded. 

  :الخلفية النظرية للدراسة
كثيراً ما نالحظ تنوع واختالف أساليب الوالدين في التنشئة االجتماعيـة لألبنـاء بـاختالف        

ظروف اآلباء وثقافتهم وثقافة البيئة التي يعيشون فيها، وإن بعض هذه األساليب قد تساعد علـى  

جية عندهم، كما َأن بعضـها ربمـا   صقل شخصية األبناء واتزانهم االنفعالي خاصةً الحالة المزا

يؤدي إلى عدم االستقرار االنفعالي الذي ينعكس على الحالـة المزاجيـة عنـدهم ، وإن هنـاك     

سلوكيات ربما تعمل على تشتت جهود اآلباء في التنشئة الوالدية أو تقلل من خلق منـاخ نفسـي   

س المقصود هنا الرعاية الماديـة  ُأسري جيد يسهم في استقرار الحالة المزاجية عند األبناء ، ولي

فحسب بل تتضمن عدة أوجه: كالرعاية النفسية واالنفعالية والوجدانية، وبالتالي يتضح َأن هنـاك  
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بعض األساليب الوالدية مرغوب فيها، تؤدي إلى رسم شخصية األبناء ،بينما  يؤدي بعضها إلـى  

  عكس ذلك يؤثر على الحالة المزاجية .

) َأن االهتمام بتربية األبناء ضرورة تفرضها المتغيرات التي يمر بهـا  1992(يفيما يرى الهوار

الوالدين  هيفرضإلى َأن التسلط أو القسوة أسلوب )1985(حاضراً ومستقبالً، ويؤكد راجح المجتمع

اختاروا لـه مـا    إذا ،يؤدبونه أنهمظنهم  في إليهيحبونه ويميلون  كل شيءفي  األبناءبقوة على 

  لديهم. رغباتالو ميولالظر عن النَّ بغض ،هم يحبونه

) إلى أن الوالدين أثناء استخدام أسلوب الحماية الزائدة  يحـاوالن حمايـة   1979(يشير الدسوقيو

يتخـذ  والمواقف التي تصقل شخصيته ويتحمل المسـؤولية و  الصعوباتاالبن وال يتركانه يواجه 

تعتمد علـى   ،مستقلة، غير  ضعيفةشخصية ون انه أسلوب يك ،مشكلة معينه هواجهت إذاقراراته 

) dlerِِِA) أن أدلر(1998، ويذكر عبد الرحمن (المسئولية من تحمل الغير بدرجه كبيرة، والخوف

 ويسـلبهم اسـتقاللهم   قدراتهم، في بالنقص ويشعرهم أنفسهم ثقة األبناء في يحطم التدليل َأن يرى
مشـاعر   البـدني  العقاب ويعمق لهم، كلَّه العالم بأن داالعتقا فيهم ويزرع ذاتهم ، على واعتمادهم

 مـع  االجتماعية والعالقات التعاون نحو سلبية نظرتهم الحد عن الزائد النقد ويجعل لديهم ، النَّقصِ
) َأن أسلوب اإلهمال 1979بالخوف ، ويضيف الدسوقي ( شعورهم إلى السخرية وتؤدي اآلخرين،

  األسرة .في  مس بمكانتهااإلحساألبناء يفقد زيز وغياب التوجيه واإلرشاد والتع

) إلى َأن الدالل الزائد والمفـرط يـورث الغـرور عنـد     1985وفي هذا الصدد توصل راجح (

، و يحـس بالمشـكالت النفسـية    وغيرها مثل داء العظمةأمراض نفسية  إلىدى يؤربما األبناء،

التـي  طريقـة  ال اس لن يعاملوه بـنفس الن النكالحرج  في المواقف الخارجة عن نطاق األسرة، 

م ، وقد يكون األبوين قد مروا بطفولة غير سعيدة، بل هناك آبـاء يسـتخدمون   الديهتعامل بها و

ومنهم من يسـتخدم   الثواب والعقاب، في المعاملة في أساليبأسلوب التذبذب، وهو التباين الشديد 

، ومثـل هـذه    جنس أو ترتيـب المولـود   بسبب ال األبناء عدم المساواة بينأسلوب التفرقة وهو 

، وتؤدي والتشكك قد والتآمرحوال والمكابرةالعناد األساليب تؤدي إلى مشكالت داخل األسرة مثل :

إلى اضطراب في ميزان الصحة النفسية والعقلية واالجتماعية مما يفسد المجتمع ويهدد كيانه، وقد 

ه عوامل الصراع الداخلي فتعتل شخصيته، ) عما يحدث للفرد عندما تستبد ب1991وصف زيور(

  .ختل توازنه ويصبح في عداد المرضىوي
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يمكن قيـاس المـزاج   ه َأنَّ) Jostmann,2006 Koole andيؤكد كل من جوستمان وكول ( و 

تقييم الحالة المزاجية أو أثناء يجري ما ن المشاركين يجهلون ات بأضمانمع توخي تدابير وضمنا 

ـ  وتشويه المتعمـد ،  الأنها تجاوز  تحمل فوائد عديدة : وهذه التدابير ، رصدها ن أن تتأكـد مَأن 

التغلب على االختالفات في تسـميات  والمزاج يمكن قياسه حتى لو كان المشاركون هم غافلين ، 

إلـى َأنand Quirin,2009 Kazen(   األمزجة عند تعيينها، ويشير كل من كازن وكيـورين ( 

اتخاذ تدابير واضـحة  في  لمزاج تؤثر على الردودالعالقة بين التدابير الصريحة والضمنية من ا

  .ظي من األحداثأو اللف حكمها التمثيل النظريين من المزاج من المحتمل َأ

 المشـاركين  المزاجية عند مهمة تقييم أسلوب معالجة المعلومات  إنClore,2009 (كلور(ويقول 

محايد تميل لمعالجـة  اليجابي أو االمزاج أصحاب الاألفراد  َأنهو تدار وفق األساس المنطقي، و

اإلنسان  شعريفي المقابل عندما ،والمعلومات على الصعيد العام، وتوجيه انتباههم إلى النمط العام 

وعند اختيـار  ، دقيقةالفإنها تميل إلى توجيه اهتمامها نحو التفاصيل  أي لديهم مزاج سيءبالحزن 

  انه يظهر ايجابية المزاج بدال من المزاج السيئ.الشكل العام للهدف أو الشيء ف

بَأن صحة اإلجراء الذي يقول إن إجابات اإلفراد هي عادة منسجمة مع  )Lee,2009(ويبرئ لي 

جهم ، واإلجابات المتفائلة تنم على وجود مزاج سعيد ، وهذا يدل على مدى احترامهم ألنفسهم مزا

ـ  وتقديرهم لذاتهم، وكذلك يميل األفراد إلى المشاركة في سلسلة من ا  أو، األنشطة المرغـوب فيه

ولـديهم المـزاج   إذا كان األفراد يشعرون بـالحزن   بعضها أو حسن االستماع إليها، َأما حضور

  .هذه األنشطةمثل يفضلون االمتناع عن  السيئ فإنهم

إلـى أن   )Sheppes,2007 Meiran andومن جهة أخرى أشار كل مـن ميـران وشـيبس (   

طلب ال ى هياألول : مراحلينطوي على ثالث  الذكريات التي تتوافق مع مشاعر معينة استرجاع

 ،هذا الحدث ظهر فـي أذهـانهم   رب وقتأقوقياس  أي حدث ماض ، واذكريتمن المشاركين أن 

مشاركين لوصف كل من هذه األحـداث،  للتعليمات  هي والثانية ،ر هذه العملية عدة مراتاكرتو

طلب مـن المشـاركين أن   فضالً عن ال ذلك،، واآلثار المترتبة على بما في ذلك الوقت، والمكان

  الذكريات السعيدة ألحداث محددة قدر اإلمكان.  من اًكثير كماً واذكريت
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) إلى َأن المزاج يبنى على ما لدى الشخص من الطاقة االنفعالية التي يتزود 1993ويشير الهابط (

بها من بداية طفولته والتي تعد أساساً  وراثياً ، ويمكن أن تُالحظ الحالة المزاجية للشـخص فـي   

و بطئها، ولما كان المزاج يحدد سلوك الفرد فإن هذا السلوك هو طباعه ومشاعره ونوع انفعاالته أ

األداء الذي يعطينا ما يريد، ويتغير نتيجة محاولته في إحداث التوافق في البيئة ومواجهة الظروف 

مميـزة لهـذا    تالجديدة، وان هذا المزاج يترك أثره وبصماته على السلوك، ويجعل هذه السلوكيا

  واختالف األشخاص فيها . تيمكن مالحظة هذه السلوكياالشخص دون غيره، و

، حين يكون الفرد إيجابيا مـع نفسـه   ) َأن أكثر األوقات تكون مواتية للتعلم1997(ويوضح عدس

، وَأن االنتقـال  ع الحالة المزاجية التي هو عليهاوَأن تصرفه وتفكيره وما يصل إليه من نتائج يتب

  .  يير ملحوظ في التفكير وفي السلوكاجية أخرى يحدث معه تغمن حالة مزاجية إلى حالة مز

االستجابات الفسيولوجية  تمثـل  َأنCacioppo(   2000,(يؤكد كاكيبو  ومن الناحية الفسيولوجية

، دعم فقط االستجابات العاطفيـة يالنظام العصبي الالإرادي ال وان  ،مستويات اإلثارة أو التنشيط

 يس مجرد حالـة ل هذه النظم وبالتالي فإن ،أيضا، مثل الجهد واالهتمام يدعم األنظمة األخرىلكنه 

ال يمكن أن تكون االستجابات الفسيولوجية استخداما فعاال لتحديد مشـاعر  و األفراد، عندعاطفية 

 ،اتوقف على طريقة االستقراء الذي تم اسـتخدامه تالفسيولوجية االستجابات  كثرةَأن  ، بلمحددة

  .إلثارة العواطف والمشاعر 

 ,Russell and Barrett(كل من روسل وباريـت  لمادية االقتصادية فقد توصلأما من الناحية ا

كثيـرا مـن    َأنأن الدخل يلعب دورا كبيرا في إضفاء السعادة على الفرد، والسيما ) إلى 1999

ما يتفرغ أكثـر  من المال فسوف يكون دائم السعادة واالبتسام،  ورب نه إذا نال مزيداًالناس يعتقد َأ

 َأنولكن الغريب في األمر ، لؤقضاء أوقات تسلية أكبر، أي يمتاز بالمزاج الفرح والتفاللرفاهية و

معظم أصحاب األموال يكونون في توتر دائم، أمزجتهم حادة، وال يقضون وقتا يـذكر فـي أداء   

،ومن هنا يتبين أن نشاط الشخص يتبع حسب مزاجه وانفعاالته التـي  بالرفاهيةالتي تتسم األنشطة 

  بها .يمر 

) َأن الشخصية تتأثر بنوع االنفعاالت التي يتعرض لها الشخص ، وفـي  2005ويبين الجبوري ( 

هيمنة بعض االستعدادات االنفعالية لنمط معين أو مزاج سائد ، فمثال التوجس الذي يبديه الشخص 

ن الرضا لموقف معين يدل على حالته المزاجية من عدم االرتياح بينما في موقف آخر فيه نوع م
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والشعور بالسعادة وحالته المزاجية تميل إلى االبتهاج ، فتأثير البيئة يعدل جزئياً مـن المـزاج،   

وعلى المدى البعيد فإن الضغط الشديد من قبل عوامل البيئة ال يمكـن أن يغيـر جـذرياً  مـن     

ومنها الـذكاء   االستعداد الطبيعي الوراثي للمزاج ،فأدى ذلك إلى التركيز على الجوانب المعرفية،

  دون الجوانب االنفعالية، ومنها الحالة المزاجية .

اهتم بدراسة األنماط النفسية، ودرسها على أسـاس   Teplovإلى َأن تبلوف  )1986وأشار ربيع (

أنها أنماط من الجهاز العصبي، وهي التي تحدد الفروق الفردية بـين البشـر، لكـون األنمـاط     

علـى النظـرة الحديثـة للحالـة      )2005( بي،ويؤكد الجبوريخصائص مركبة من الجهاز العص

المزاجية باعتبارها أساساً انفعاليا للشخصية، وهي حالة تجعل الشخص متميزاً بذاته في أسـاليب  

استجاباته وحالته االنفعالية ودوافعه وميوله من خالل سلوكياته اليومية ، فهناك أشخاص بطبيعتهم 

في حين هناك البعض اآلخر يميل إلى االنبساط وإظهار ذاتـه فـي    يميلون إلى االنطواء والوحدة

  المواقف العادية التي تخلو من البواعث والظروف االستثنائية .

) إن األمزجة والحالة النفسية تنتشر وتتسع من شخص إلى آخـر بصـمت،   1997ويقول عدس(

كذلك ، فقد ينتقل مزاجـه   وبشكل خفي غير ظاهر، فإذا ساء مزاج فرد ما، وساءت حالته النفسية

وحالته النفسية إلى جميع األفراد الذين يرتبطون معه كأفراد العائلة أو أعضاء المؤسسـة التـي   

  يعمل فيها ، دون أن يقصد ذلك ، بل دون أن يعي هو كيف تم ذلك . 

ولـى  ومن المنظور اإلسالمي فإن اإلسالم يحمل الوالدين مسؤولة تربيـةَ األبنـاء بالدرجـة األ   

ولَا تَقْتُلُوا َأْولَادكُْم خَشْيةَ ِإْملَاق نَْحن نَـْرزقُهْم  ويخصهما قبل غيرهما بهذا الواجب قال تعالى : 

، وفي الحـديث الشـريف مـا     ) 31(سورة اإلسراء : اآلية  وِإياكُْم ِإن قَتْلَهْم كَان خطًْئا كَبِيرا

ما من مولود يولد إال ) ( عنه قال : قال رسول اهللا (أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا

هـل   على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمـة جمعـاء  

، ومن أساليب التنشئة الوالدية التي نادى بها اإلسالم مـا  رواه البخاري) جدعاء تحسون فيها من

الطفل يبدأ السوية ألنهم القدوة ، وَأن  تيلتزم الوالدين بالسلوكيايلي:أسلوب القدوة الحسنة ، وفيها 

، ومن ثم المدرس، لكونه نموذجاً يحتذى به، كما َأن استخدام القدوة السيئة لمرة بتقليد الوالدين أوال

واحدة تكفي لتدمير بنيان الطفل وانحرافه ، واستخدام الترغيب في كل ما هو خير والترهيب من 
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يزعج ويضايق بطريقة هادئة تتصف بالمرونة والصبر، والـوعظ والنصـح مـن أهـم     كل ما 

، واآليـات  خلقيا ونفسيا واجتماعيا وتربويـا وإعداده لتربوية المؤثرة في تنشئة الطفل األساليب ا

ي لَا تُشْـرِْك  وِإذْ قَاَل لُقْمان ِلاْبنه وهو يعظُه يابنَالقرآنية استخدمت هذا األسلوب في قوله تعالى:

يمظع لَظُلْم الشِّْرك ِإن بِاللَّه ) وهناك أسلوب التأديب الذي يعتبر عملية )13سورة لقمان : اآلية،

، واألسـلوب  و محاربة العنف والقسوة مع الطفلتربوية تصاحب الطفل في كل مراحل نموه، وه

اد النفسـي واالجتمـاعي،وأن هـذا    الذي يستخدم لمالحظة الطفل ومالزمته ومراقبته في اإلعـد 

األسلوب يعد من أقوى األساليب التربوية في تكوين وإعداد اإلنسان المتوازن المتكامل وتدفعه إلى 

إن ينهض بمسؤولياته ويضطلع بواجباته على أكمل وجه،وقد وجه اإلسالم الوالدين إلى أسـلوب  

أسرته أو مدرسته أو المجتمع عامة من  التربية بالعمل الذي يعتمد على تطبيق ما تعلمه الطفل من

  معارف وسلوكيات وتوظيفها في حياته العلمية مستعينا بذلك بوالديه أو بمعلمه.

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:
العام الذي يغطي جميع األدوار االجتماعية المختلفة التي يلعبها الفـرد علـى مسـرح     إن اإلطار

ها األساس الذي يحيط باسـتجابات  كما أنَّ،ة هي األسرة لمسؤول عن تكوين نمط الشخصيواالحياة 

ومـن ثـم   الفـرد   أخالقياتالفرد المختلفة تجاه بيئته التي يعيش فيها وهي المسئولة عن تكوين 

والحالة المزاجية له، وان هذه الحالـة  لحالة النفسية التي تجتاح الفرد سلوكيات الفرد التي تتحدد با

ما تتغير الناحية المزاجية، يتغير معها كل شيء في التفكير والسلوك في تغيير دائم ومستمر، وعند

وبشـكل   ألبنائهـا تربيتها  أثناءقد تقوم بأدوار وممارسات عديدة  األسربعض  أن واإلحساس، إذ

  في تغيير الحالة النفسية والمزاجية لدى الفرد .بشكل واضح  أوضمني 

، وانـه  وك إنساني دافـع لنفس أن خلف أي سل) إلى أهم المسلمات في علم ا1990(ويشير السيد

مرهون بعوامل معينة وال وجود لسلوك خال من المعنى، وهذا يؤدي بنا إلـى أن نبحـثَ عـن    

المعنى والداللة واألسباب وراء كل مسلك إنساني، فقد نضع أيدينا على معان غاية فـي األهميـة   

  لمزاجية .توصلنا إلى الفهم الحقيقي للسلوك وبالتالي إلى الحالة ا

فالمزاج السيئ ال ينجم عن تلبد السماء بالغيوم، وال من عناد الصغار، فحين يكون الفرد في حالة 

  مزاجية حسنة ونفسية طيبة، يكون تلبد السماء بالغيوم متعة .  
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عالقة أساليب التنشـية الوالديـة   ما ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي"  

  لمزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟".  بالحالة ا

  وينبثق من السؤال الرئيس مجموعة أسئلة فرعية هي:

  ما مظاهر أساليب التنشئة الوالدية التي تؤثر على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟   .1

 ما مظاهر الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟ .2
ئة الوالدية والحالة المزاجية لـدى طلبـة جامعـة    هل هناك عالقة ارتباطية بين أساليب التنش .3

 الخليل؟
هل هناك عالقة ارتباطية بين أبعاد أساليب التنشئة الوالدية (التـدعيم، المطالبـة، العقـاب،     .4

  السيطرة) على حده والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟

زى ى الحالة المزاجية تعهل هناك فروق دالة إحصائيا في درجات أساليب التنشئة الوالدية  عل .5

 (الجنس، مستوى الدخل، المستوى الدراسي، الكلية، مكان السكن)؟إلى كل من المتغيرات المستقلة

  أهداف الدراسة:
  :تهدف هذه الدراسة إلى معرفة

واقع مظاهر أساليب المعاملة والتنشئة الوالدية لدى طلبة جامعة الخليل ودورها في ظهور أثـار   -

الطلبة مما يجعلنا قادرين على تحديد مدى خطورة بعض أساليب المعاملـة  ايجابية في سلوك 

 الوالدية التي تعمل على عدم استقرار الحالة المزاجية .   
 واقع مظاهر األمزجة عند طلبة جامعة الخليل . -
 العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل. -
 أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل. العالقة بين أبعاد -
الفروق بين درجات أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل فـي   -

ضوء كل من المتغيرات موضع الدراسة (الجنس، مستوى الدخل، المستوى الدراسي، الكليـة،  

 مكان السكن).
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  ة:فروض الدراس
  تم صياغة الفروض الصفرية التالية:

ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجات أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية تعـزى   .1

 إلى الجنس.
ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجات أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية تعـزى   .2

 إلى مستوى الدخل.
ا في درجات أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية تعـزى  ال توجد فروق دالة إحصائي .3

 إلى المستوى الدراسي.
ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجات أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية تعـزى   .4

 إلى متغير الكلية.
زاجية تعـزى  ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجات أساليب التنشئة الوالدية على الحالة الم .5

 إلى مكان السكن.
  أهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة َأنها بدأت تظهر بين بعض الطلبة مظاهر مختلفة لألمزجـة، فبعضـها   

حاد وبعضها ينتابه الفتور، وهذا له تأثيره السلبي في االستقرار االجتماعي والسياسي، واالنجـاز  

شئة الوالدية التي قد تؤثر على الحالـة المزاجيـة   األكاديمي واإلنتاج، ويعود ذلك إلى أساليب التن

  لدى األبناء وتكمن أهمية هذه الدراسة في َأنَّها:

تبحث عن عوامل التنشئة الوالدية الصحيحة التي تعمل على استقرار الحالة المزاجيـة لـدى    .1

  وتبصير اآلباء بها. وانعكاساتها علي البناء النفسياألبناء 

لدية ذات أهمية بالنسبة للوالدين والمهتمـين، وذلـك لفهـم طبيعـة     تعتبر دراسة التنشئة الوا .2

الشخص، وما تعرض له من أساليب التنشئة الوالدية أثناء التنشئة االجتماعية وأثرها في تكوين 

شخصيته ومظاهر حالته المزاجية، ولتفسير وتشخيص المظاهر السلبية، لمساعدة الطالب على 

  ية له.حل مشكالته وتحقيق الصحة النفس

تلقي الضوء على الواقع النفسي من خالل الحالة المزاجية بين الطلبة، وطبيعة العالقة التـي   .3

  تربطها بالتنشئة الوالدية من خالل الحياة المعاشة. 



 
 
 
 
 
 
 

  2012د. جمال أبو مرق، إبراهيم أبوعقيل، مجلة جامعة األقصى، المجلد السادس عشر، العدد األول، يناير

    
  

121 
 

والحلول  أن النتائج التي قد تسفر عنها هذه الدراسة يمكن أن تسهم في وضع بعض المقترحات .4

  . اإلرشاد النفسيئق طراالتي يمكن االستفادة منها في 

  محددات الدراسة:
اقتصرت نتائج الدراسة على عينة من طلبة جامعة الخليل في الضفة الغربيـة بفلسـطين، كمـا    

الوالديـة   تتحدد بالنتائج التي أسفرت عنها الدراسة، وكذلك باألدوات المستخدمة (استبيان التنشئة

لمراهقين من إعداد تبار الحالة المزاجية لواخ)،1996()تعديل الديب1988(من إعداد مائسة المفتي

  . 2010في الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي الثاني من عام ) 2004(طنطاوي وعجالن

  الدراسات السابقة:
حظيت دراسات وبحوث أساليب التنشئة االجتماعية باهتمام كبير من الباحثين والمشـتغلين فـي   

،وقد تَم االطالع على ما تيسر من بعض الدراسات العربية  العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

لدية وربطها ببعض واألجنبية واإلقليمية ،ومن الدراسات والبحوث التي تناولت أساليب التنشئة الوا

) 2009(السمات الشخصية، والذكاء، وهوية األنا والتفكير وأنواعه دراسة كـل مـن العـزاوي   

) ودراسـة بخـارى   2007) ودراسة الصـادي( 2008(يدي) ودراسة الحم2009(ودراسة صيدم

ودراسة عياد )2005() ودراسة بلبيسي2007) ودراسة أبو العال (2007) ودراسة الناجم (2007(

ودراسة  )Wintzel and Asher 1995() ودراسة نتزل وآشير2000 ) ودراسة بركات2003(

نشئة االيجابية التي تـدعو إلـى   ) والتي توصلت بصفة عامة إلى دور أساليب الت1994ابراهيم (

التفاؤل تساعد في صقل وبناء الشخصية، والعكس صـحيح، أي َأن اسـتخدام أسـلوب القسـوة     

  والتشاؤم يعمل على بناء بروفيل شخصي ضعيف ومستكين أمام الفرد نفسه وأمام اآلخرين.

  أما الدراسات المتعلقة بالحالة المزاجية فهي : 
 نموذج مقترح وصف  بهدف )and DeWall, Baumeister 2007( دراسة بايمستر و ديوال

) مشاركاً، ووضعت لهم كلمات تحوي طـابعي  28، طبق على عينة قوامها (لتقييم المزاج ضمنا

، مثـل  لديهمتشكيل الكلمات العاطفية السلبية أو اإليجابية يم والحزن والسعادة، وطلب منهم تصم

ة، ومن ثَم الحصول على سلسلة من الكلمات، واتضـح  الفرح أو الغضب، أو كلمات غير عاطفي

أكثـر مـن عـدد الكلمـات      االيجابية التي شكلت الكلمات العاطفيةمن النتائج انه إذا كان عدد  
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م كلمـة مـن   العكس صحيح، وإذا حدد المشارك أهمزاج إيجابي، والعاطفية السلبية فإنها تعكس 

الكلمات بالمقارنة مع كلمات الهدف وكانت تحمل طابع الحزن أو الخوف فان ذلك يعكس مزاجاً 

سلبيا لدى الفرد، وبالمقابل إذا حدد المشارك أهم كلمة من الكلمات بالمقارنة مع كلمات الهـدف  

  وكانت تحمل طابع السعادة والفرح فان ذلك يعكس مزاجا ايجابيا لدى الفرد.

أثـر المـزاج    لمعرفـة  )and Soussan, William 2003كل من  وليام وسوسان ( دراسة

دور المـزاج فـي    ،يجابي (حالة الشعور الفوري) على األحكام التي ال تنطوي على مخاطراال

مشاركا من الذكور واإلناث  )49حيث تكونت عينة الدراسة من ( ،تحسين قرارات إدارية معقدة

(التجريبية والضابطة)، مجموعتين  إلىتعيين المشاركين عشوائيا هاواي، وتم طالب جامعة من 

حيث درست المجموعة التجريبية مواضيع وأساليب تعمل على إيجاد مزاج ايجابي، في حين لـم  

وأجريت هذه التجربة على مدى يومين (الثالثاء والخميس) من  تدرس ذلك المجموعة الضابطة،

فس الشخص لنفس المجمـوعتين، وأظهـرت النتـائج أن    األسبوع، وكان يقدم التعليمات ننفس 

المزاج االيجابي يعمل على إعطاء أحكام ال تنطوي على مخاطر، في حين بينت نتائج المجموعة 

  الضابطة كثرة األحكام التي تنطوي على مخاطر.

دراسة بهدف التعرف على بعـض الخصـائص النفسـية والسـلوكية      )2002وأجرى محمود (

في هذه الخصائص باختالف بعض المتغيرات، حيث تكونت عينة الدراسة مـن  ومعرفة الفروق 

) فردا ذكرا مساء معاملتهم من خالل األسر التـي تعـاني مـن    160) فردا ذكرا عاديا و(30(

الطالق والمشاحنات وإدمان الوالدين وغيرها، وتوصلت نتائج الدراسة إلى َأن األفـراد المسـاء   

ب في الحالة المزاجية بعكس العـاديين، وال يوجـد فـروق وفـق     معاملتهم يعانون من اضطرا

المستوى االقتصادي والمستوى الدراسي بين العينتين على الحالة المزاجية، وتوجـد معـامالت   

  ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين مركزية الذات والحالة المزاجية. 

ثيرها على السـلوك، بلغـت   األنماط المزاجية لدى األفراد وتأ)Karen,2002(وقد درس كارين

النمط المطيـع الهـادئ   ى ثالثة أنماط مزاجية أساسية وهي" ،وتوصل إلفرداً )73(عينة الدراسة

المرن السهل، والنمط الهياب الحساس الخائف الخامل الذي يصعب تنشـيطه، والـنمط صـعب    

%) 60(ول يمثـل األحيث بينت الدراسة َأن النمط المزعج، المعارض المقوم العنيد"، المراس و

 من األفراد.%)15(%)من األفراد، وَأن النمط الثالث يمثل25(فراد، وَأن النمط الثاني يمثلمن األ
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أسـاليب   التعرف على طبيعة العالقة بـين في دراسته التي هدفت إلى  )2001وتوصل حمدان (

، حيث اسـتخدمت  تلفةكما يدركها األبناء ودافعية التواد في مراحل عمرية مخ ،المعاملة الوالدية

اختبـار  ، وصورتيه ( أ ، ب )ب الوالدية ةاختبار أساليب المعاملالباحثة كالً من األدوات التالية: 

 انـه  الدراسـة  ) طالباً وطالبة، فيما بينت نتـائج  300(على عينة منتقاه تكونت من ة التواديدافع

بة للدرجة الكلية لدافعية التواد بالنس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذكور واإلناث

 ، وأيضـا األب ومن قبل األم والفروق لصالح اإلناث وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية من قبل

) في الدرجـة  إعدادي، ثانوي، جامعيالعينات الثالث( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد

الدية من قبل األب والفروق لصالح المرحلـة  بأساليب المعاملة الو الكلية لدافعية التواد وعالقتها

توجـد  ، كما وبينت نتائج الدراسة انـه  األم والفروق لصالح المرحلة الثانوية الجامعية ومن قبل

اإلحساس بأساليب المعاملة الوالدية من قبـل   مرتفعي ومنخفضيفروق ذات داللة إحصائية بين 

، القسـوة  ،(التسلط بـ اإلحساس منخفضيصالح التواد والفروق ل األب في الدرجة الكلية لدافعية

  الحماية الزائدة) كما توجد فروق لصالح السواء المرتفع.، التفرقةالنفسي،  إثارة األلم، اإلهمال

ـ اال يةمزاجالتي كان الهدف منها معرفة اثر الناحية ال )Isen,1985وفي دراسة ايسان (  ةيجابي

) مشاركاً، وأظهـرت  36ت مستخدما عينة قوامها (واإلدراك وحل المشكال القدرة المعرفيةعلى 

النتائج َأن هناك أثراً للمزاج االيجابي على القدرة المعرفية وعملية استدعائها وتنظيمهـا، وهـذا   

، اإلدراكتحسـين  علـى  تأثيرا يجابي االللمزاج ، وَأن إيجاد الحلول للمشكالت يسهم في عملية 

سـريعة وفعالـة    إشـارة كون بمثابـة  ياإليجابي يمكن أن إلى أن المزاج  حيث أشارت النتائج 

 ، وَأنأن المزاج السلبي ال يزيد من اسـتدعاء الـذكريات السـلبية   ، ويجابيةإالسترجاع ذكريات 

القدرة على إدراك وَأن  ،العناصر المعرفية في الذاكرة تخزين ؤثر على طريقةيالمزاج يمكن أن 

يعزى إلى المنظمة المعرفية والمرونة وضوعات أو االختالف بين الم أكبر عدد من أوجه التشابه

  .يجابي مرتبط بزيادة اإلبداعاالالمزاج أن كما  ،من الناس الذين هم في حالة مزاجية إيجابية

من العرض السابق لبعض الدراسات رغم االستفادة القيمة لم يتم العثور على دراسـات  

( في حدود حالة المزاجية لدى طلبة الجامعاتدية على السابقة تناولت دراسة أساليب التنشئة الوال

ودراسـة كـارين   )and Soussan, William 2003العلم) باستثناء دراسة وليـام وسوسـان(  
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)Karen,2002 (كتبة العربية فـي  مما يضفي شيئاً من األهمية إلى التراث السيكولوجي لدى الم

  .  الدراسة الحالية

  ية:التعريفات المفاهيمية واإلجرائ
َأنَّها ظاهرة ذات طـابع خـاص    )2005يعرفها الجبوري ( "The Mood:" الحالة المزاجية

متميز في طبيعة الفرد االنفعالي، تشمل سرعة تأثره بالتحفز االنفعالي، وسرعة قـوة اسـتجابته   

التي ألفها وجميع خصوصيات التذبذب في المزاج وشدته، إذ تعتمد هذه الظاهرة على التكـوين  

ي، وتكون نمطاً انفعالياً وقتياً، وتالحظ في طباع الشخص ومشـاعره ونـوع انفعالـه أو    الوراث

  بطئها.

يعرف المزاج أنَّه " خصائص الفرد التي تظهر  Teplov) إلى َأن تبلـوف  1986وأشار ربيع (

 في االستثارة االنفعالية، وفي أسلوب التعبير عن المشاعر، وكذلك في سرعة الحركة.  
: الدرجة التي يعكسها الطالب على مقياس الحالـة المزاجيـة    وه اإلجرائي التعريف فإن وعليه

  المستخدم في هذه الدراسة.

 أسـاليب  البـاحثين  من العديد عرف"  Parental Rearing  " :الوالدية التنشئةأساليب 

 األبوين معامله تميز التي ) أنها الطرائق1989طاهر( عرفها :متعددة التنشئة الوالدية تعريفات
 خالل ألوالدهم األبوين معاملة تميز التي الواعية غير أو الواعية ردود الفعل أيضا وهي ألوالدهم
 يتبعهـا  التي التربوية ) الطرق1993الطرفين، فيما يعرفها حسن ( بين الدائمة التفاعل عمليات

  لسلوك. ا وضبط اإلنجاز على والقدرة والقيم االستقاللية الوالدان، إلكساب أبنائهما

 الفرعيـة  المقـاييس  فـي  الطالب يحصل عليها التي الدرجة :هو اإلجرائي التعريف فإن وعليه

  ).1988الذي وضعه مائسة المفتي ( الوالدية أساليب التنشئة لالستبيان

  مجتمع الدراسة وعينتها: 
ـ 6153من جميع طالب وطالبات جامعة الخليل البـالغ عـددهم (   ةيتألف مجتمع الدراس اً ) طالب

)، وبهـذا تكـون عينـة    2010وطالبة تبعاً لسجالت دائرة القبول والتسجيل في العام الدراسي (

%) من 5) طالبا وطالبةً، أي بنسبة (308منها في التحليل اإلحصائي ( ةالتي تم االستفاد ةالدراس

العينـة  ) يصف أفراد 1، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، والجدول رقم (ةمجتمع الدراس

  حسب المتغيرات الديموغرافية (الجنس، مستوى الدخل، المستوى الدراسي، الكلية، مكان السكن).
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) طالباً وطالبة 308) يوضح أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية( ن = 1جدول رقم (

  %)60) طالبة بواقع (185%)، و(40)طالبا بواقع (123منهم (

  أدوات الدراسة:
  اشتملت الدراسة على المقاييس اآلتية:

ليتناسب مع عينة عمرها )، 1988استبيان أساليب التنشئة الوالدية: من إعداد مائسة المفتي ( -1

) حتى يتناسب مع أعمار أفراد يتراوح أعمارهم ما بين 1996أحد عشر عاما، وقد عدله الديب (

(نعـم، ال،   ت) فقرة أمام كل فقرة ثـالث اسـتجابا  56) عاما،وهو يتكون من (24)عاما و(18(

(ال) درجتـين،   ةاب) درجات، واالستج3متردد) ويتم تصحيح االستبيان بإعطاء االستجابة (نعم) (

) 28واالستجابة متردد درجة واحدة، وقسم االستبيان إلى جزأين: جزء خاص باألم يتكون مـن ( 

  ) فقرة وهما متطابقان تماما، ويهدف االستبيان إلى تقييم28فقرة وجزء خاص باألب يتكون من (

  

  

  متغير الكلية  توى الدراسيالمس  مكان السكن  مستوى الدخل

  العدد المستوى
النسبة 

 المئوية
  العدد المكان

النسبة 

 المئوية
  العدد المستوى

النسبة 

 المئوية
 العدد  الكلية

النسبة 

 المئوية

  %35  107  أولى  %29  90  مدينة  %57  175  متدن
  %22  67  تربية

  %18  56  علوم

  %30  94  ثانية  %39  120  قرية  %24  74  متوسط
  %11  32  ريعةش

  %20  62  آداب

  %32  98  مخيم  %19  59  عال
  %25  76  ثالثة

  %11  25  إدارة

  %9  28  زراعة

  %9  28  تمريض  %10  31  رابعة
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    أربعة أبعاد رئيسية هي: 

ديب والتدليل ومصادقة اآلباء لألبنـاء وثبـات   التدعيم: ويشمل ستة جوانب هي: الرعاية والتأ .1

  التوقعات وتشجيع االستقالل.

مطالبة األبناء باالنجاز وتحمل المسئولية: وتشمل جانبين هما: مطالبة اآلباء لألبناء باالنجـاز   .2

الدراسي والمهني وتحديد المسئوليات التي يستطيعون انجازهـا حسـب إمكانـاتهم الجسـمية     

  والعقلية.

يشمل على أربعة جوانب هي: العقاب البدني والحرمان من االثابـات ، والتـوبيخ ،   العقاب: و .3

  والعقاب المعنوي بأشكاله.

  تحكم وسيطرة الوالدين: ويشتمل على جانبين هما: الحماية والسيطرة. .4

)، وهو يتألف مـن  2004اختبار الحالة المزاجية للمراهقين:  من إعداد طنطاوي وعجالن ( -2

(نادراًَ، أحياناً، غالباً) ويتم تصحيح االختبـار بإعطـاء    تم كل فقرة ثالث استجابا) فقرة أما32(

أحياناً درجتين، واالستجابة غالباً درجة واحدة، وتبلـغ   ة) درجات، واالستجاب3االستجابة نادراً (

  ).32) والدرجة الدنيا (96الدرجة القصوى على المقياس(

على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل، تم  ولتحديد درجة أساليب التنشئة الوالدية

اعتماد المقياس الوزني اآلتي للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة، حيث تم قسمة المدى 

) مسـتويات  3)، ومن ثم قسم الناتج علـى ( 2= 1 -3الفعلي لالستجابة على فقرات المقاييس (

  لك تكون درجة أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل:للدرجة، وبذ

درجة منخفضة: إذا كان المتوسط الحسابي لالستجابة عن الفقرة أو المجـال أو الدرجـة الكليـة    

) 1.666) فأقل، درجة متوسطة: إذا كان المتوسط الحسـابي لالسـتجابة يقـع بـين (    1.666(

  ) فأكثر. 2.333مرتفعة: إذا كان الوسط الحسابي لالستجابة ()، درجة 2.333و(

  صدق ثبات األداة:
) طالبا وطالبـة مـن غيـر عينـة     61تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية قوامها (

الدراسة،وذلك لتأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة ، فتم حسـاب دالالت الصـدق   

لألدوات، وقد كانت معامالت االرتباط دالة إحصائيا، وكذلك تم استخدام الصدق العاملي  مباستخدا

) ألساليب التنشـئة الوالديـة،ومقياس السـيد    1997أسلوب المحك الخارجي مع مقياس النفيعي (
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) لقياس الحالة المزاجية، وكذلك تم حساب ثبات أدوات هـذه الدراسـة   2007خضر والشناوي (

) والجدول التـالي يبـين   Cronbach Alphaمل كرونباخ الفا (االتساق الداخلي معا مباستخدا

  معامالت الثبات .

  ) لمتغيرات الدراسة .Cronbach Alpha) :نتائج معادلة كرونباخ الفا (2جدول رقم (
  

  Alphaقيمة   عدد الفقرات  متغيرات الدراسة

  0.788  56 أساليب التنشئة الوالدية

  0.784  32 الحالة المزاجية

  0.765  88 كليةالدرجة ال

  النتائج المتمثلة بالسؤال األول الذي ينص على:
  ما مظاهر أساليب التنشئة الوالدية التي تؤثر على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟

لتحديد ذلك تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر أسـاليب التنشـئة   

  ).3لخليل كما في الجدول رقم (الوالدية لدى طلبة جامعة ا

) يوضح أرقام أعلى وأدنى ثالث فقرات عند كل من األب واألم حسب المتوسطات 3جدول رقم (

  الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة مرتبة تنازليا 
  

  األم  األب

رقم 

  الفقرة

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 
  الدرجة

رقم 

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

المعياري 
  الدرجة

  مرتفعة  0.12  2.89  18  مرتفعة  0.12  2.73  18

  مرتفعة  0.23  2.83  14  مرتفعة  0.35  2.71  23

  مرتفعة  0.24  2.80  17  مرتفعة  0.56  2.66  22

  منخفضة  0.21  1.48  15  منخفضة  0.54  1.05  27

  منخفضة  0.21  1.27  25  منخفضة  0.55  1.03  1

  منخفضة  0.67  1.22  21  منخفضة  0.76  0.99  21
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) يتبين أن أهم مظاهر أساليب التنشـئة الوالديـة   3من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم (

) والتي تنص على " يريدني أبي أن أكون متفوقا 18على الصورة الخاصة باألب في الفقرة رقم (

يخاف علي حين  التي تنص على "أبي)23()، تالها الفقرة رقم2.73(في دراستي" بمتوسط حسابي

)، في حين أن أدنى فقرتين لمظاهر أسـاليب التنشـئة   2.71( انتبه إلى نفسي " بمتوسط حسابيال

علـى " أبـي يضـربني"     ) التي تنص21(رة الخاصة باألب كانت الفقرة رقمالوالدية على الصو

طيع أن ) التي تنص على " يشعرني أبي أنني اسـت  1()، تالها الفقرة رقم0.99(بمتوسط حسابي

  ) .  1.03(دث معه في كل شيء " بمتوسط حسابيأتح

لخاصة باألم فكانت في الفقـرة  َأما فيما يتعلق بأهم مظاهر أساليب التنشئة الوالدية على الصورة ا

)، 2.89(ني أمي أن أكون متفوقا في دراستي" بمتوسـط حسـابي  التي تنص على " تريد)18(رقم

)، 2.83ى " والدتي ال تحب أن تعاقبني " بمتوسط حسـابي ( ) التي تنص عل14(تالها الفقرة رقم

في حين أن أدنى فقرتين لمظاهر أساليب التنشئة الوالدية على الصورة الخاصة باألم كانت الفقرة 

) 25)، تليها الفقـرة رقـم (  1.22) التي تنص على " أمي تضربني " بمتوسط حسابي (21رقم (

  ).  1.27ر " بمتوسط حسابي (التي تنص على " أمي تنهرني باستمرا

فمن المالحظ أن أفراد العينة قد بينوا أن الوالدين لديهم أسلوب الترغيب والحث علـى المثـابرة   

والدراسة ، وهذا ما نالحظه عند األسر الفلسطينية التي تتوجه بكل ثقل نحو التعليم رغم الضغوط 

العقاب بل ال يكاد أن يذكر، وهذا يعني النفسية واالقتصادية، وفي المقابل نالحظ انخفاض أسلوب 

  أن اآلباء واألمهات ال يلجأون إلى أسلوب العقاب في عملية التربية.
):يوضح ترتيب أساليب التنشئة التي يستخدمها الوالدين عند التعامل مع أبنائهم 4جدول رقم (

  الطلبة حسب المتوسطات الحسابية

  أسلوب المعاملة

  األم  األب

سط المتو  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  1  0.35  2.34  0.68  2.24  التدعيم أسلوب 

  2  0.56  2.08  0.70  1.89  المطالبةأسلوب 

  3  0.72  1.20  0.75  1.37  السيطرةأسلوب 

  4  0.61  0.91  0.70  1.20  العقابأسلوب 
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) عنـد األب  2.24صل على أعلى درجة، وهي () أن أسلوب التدعيم ح4يتبين من الجدول رقم (
مقارنة بغيره من األساليب، وهذا يدل على استخدامه أكثر من غيره من األساليب من قبل اآلبـاء  

) عنـد األم  2.34عند التعامل مع أبنائهم الطلبة، وحصل أسلوب التدعيم على أعلى درجة وهي (
 رصاً من قبل الوالدين على توجيه ودعـم  مقارنة بغيره من األساليب، وهذا يدل على َأنهناك ح

وترغيب أبنائهم الطلبة في السلوكيات اإليجابية المقبولة اجتماعيا حيث إن أغلـب فقـرات هـذا    
  األسلوب في التنشئة كانت تقيس مدى دعم وحرص الوالدين على التنشئة السليمة.

  النتائج المتمثلة بالسؤال الثاني الذي ينص على:
 لحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل ؟ما مظاهر ا

لتحديد ذلك تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر الحالـة المزاجيـة    
  ).5لدى طلبة جامعة الخليل كما في الجدول رقم (

) يوضح أرقام الفقرات حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة 5جدول رقم (
  الختبار الحالة المزاجية للمراهقين مرتبة تنازليا 

رقم 

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
  الدرجة

رقم 

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري 
  الدرجة

  متوسطة  0.17  2.03  18  مرتفعة   0.54  2.72  8

  متوسطة  0.28  1.98  20  مرتفعة  0.21  2.71  21

  متوسطة  0.49  1.86  23  ةمرتفع  0.87  2.71  1

  متوسطة  0.16  1.86  22  مرتفعة  0.56  2.69  24

  متوسطة  0.34  1.86  6  مرتفعة  0.87  2.62  32

  متوسطة  0.17  1.69  5  مرتفعة   0.35  2.60  28

  منخفضة  0.25  1.59  7  مرتفعة  0.33  2.58  4

  منخفضة  0.26  1.43  29  مرتفعة  0.65  2.49  12

  منخفضة  0.22  1.28  30  مرتفعة  0.45  2.49  17

  منخفضة  0.87  1.12  2  مرتفعة  0.55  2.48  16

  منخفضة  0.32  1.03  3  مرتفعة  0.21  2.41  11

  منخفضة  0.65  0.92  25  مرتفعة  0.65  2.41  10

  منخفضة  0.77  0.81  14  مرتفعة  0.19  2.35  13

  منخفضة  0.25  0.77  31  متوسطة  0.18  2.32  9

  منخفضة  0.09  0.76  26  متوسطة  0.54  2.25  15

  منخفضة  0.48  0.66  27  متوسطة  0.35  2.17  19
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امعة الخليل تمثلت في ) أن أهم الحاالت المزاجية عند طلبة ج5(يتضح من الجدول رقم

) التي تنص على " أستطيع التركيز لفترة طويلة في المذاكرة " بمتوسـط حسـابي   8(الفقرة رقم

المذاكرة حتى لـو وجـد    ز في) التي تنص على " أستطيع التركي21)، تالها الفقرة رقم (2.72(

)، بالمقابل جاءت أقل الحاالت المزاجية عند طلبة جامعـة  2.71(إزعاج حولي" بمتوسط حسابي

لحيوانـات األليفـة "   ) التي تنص على "اشعر بالسعادة عنـد ضـرب ا  27الخليل في الفقرة رقم(

فـي المنـزل إذا   ) التي تنص على "أحطم األشياء 26()، تالها الفقرة رقم0.66(بمتوسط حسابي

  ).  0.76(ضايقني أحد إخوتي " بمتوسط حسابي

) 10) فقـرة مرتفعـة و(  13(ت مزاجية ايجابية بشكل عام بواقعيالحظ أن لدى أفراد العينة حاال

فقرات منخفضة، وهذا يعني أن الحالة المزاجية تلعب دورا فعاال في األنماط السلوكية التي يقـوم  

عدمه وفقاً لتوافق الحالة المزاجية للطالب والعكس صـحيح، وهـذا    بها الفرد، إذ يتم االنجاز من

) أن ما يتمتع به الفرد مـن  Karen,2002) ودراسة كارين ( 1997يتفق مع أشار إليه عدس (

حالة مزاجية حادة  يجعله ال يشعر بمرور الزمن أو انه طويل جدا، ولحسن الحـظ أن الحـاالت   

  اقبة دون أن يكون للفرد نفسه يد فيها .االيجابية تعيد نفسها في دورات متع

  النتائج المتمثلة بالسؤال الثالث الذي ينص على:
  هل هناك عالقة ارتباطية بين أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟

) بـين   Person Coefficientلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسـون ( 

رات أساليب التنشئة الوالدية وفقرات الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل، كما في الجـدول  فق

  ).6رقم(

) بين فقرات أساليب  Person Coefficient): نتائج معامل ارتباط بيرسون (6جدول رقم (

  التنشئة الوالدية وفقرات الحالة المزاجية  

  الداللة اإلحصائية  قيمة " ر" المتغيرات

  0.07  0.21 أساليب التنشئة الوالدية * الحالة المزاجية

) أنه ال يوجد عالقة ارتباطية بين أساليب التنشئة الوالدية لـدى طلبـة   6يتضح من الجدول رقم (

) وهـي اكبـر   0.07جامعة الخليل وبين الحالة المزاجية لديهم، حيث كانت الداللة اإلحصائية (

  ).0.21ضعيف "ر"()، كذلك وجد معامل ارتباط 0.05من(
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وهذا ربما يعود إلى َأن الحالة المزاجية لدى طالب جامعة الخليل تتأثر بمؤثرات خارجية غيـر  

أساليب التنشئة الوالدية لدى الطلبة، وأنه قد تتأثر الحالة المزاجية للطلبة من المناخ العـام داخـل   

ن يعيشـون أوضـاعا نفسـية    الجامعة وخارجها، خاصة َأن الطلبة من كال الجنسين في فلسـطي 

وسياسية واقتصادية صعبة بسبب ممارسات االحتالل، والتأثير الذي يسببه الوضـع االقتصـادي   

والبطالة على الحالة المزاجية،مما يجعل الحالة المزاجية في تغيير دائم ومستمر،وما يصل إليـه  

  .ةي تلك اللحظالفرد من نتائج يتبع الحالة المزاجية التي هو عليها والتي تصاحبه ف

  النتائج المتمثلة بالسؤال الرابع الذي ينص على:
هل هناك عالقة ارتباطية بين أبعاد أساليب التنشئة الوالدية ( التدعيم، المطالبة، العقاب، السيطرة) 

  والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل؟

بين أبعاد اسـتبيان أسـاليب   ) ومعامل جاما 2لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام مربع كاي (كاي

  ):7التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل كما في الجدول رقم (
  ): يوضح العالقة بين أبعاد  أساليب  التنشئة الوالدية والحالة المزاجية عند أفراد العينة 7جدول رقم (

  القيم

  أساليب المعاملة

  قيمة معامل جاما  2قيمة مربع كاي
عامل م

 التوافق

  القيمة  مستوى الداللة  القيمة مستوى الداللة القيمة

  0.88  0.05  0.14  0.01  10.278 أسلوب العقاب

  1.217  أسلوب السيطرة
غير دال 

  إحصائياً
0.046  

غير دال 

  إحصائياً
0.86  

  3.352  أسلوب المطالبة
غير دال 

  إحصائيا
0.086  

غير دال 

  إحصائيا
0.88  

  0.86  0.01  0.23  0.01  22.838 أسلوب التدعيم

) قيماً ودرجات االرتباط بين كٍل من أبعاد أساليب التنشـئة الوالديـة مـع    7يبين الجدول رقم (

الحالة المزاجية، ويظهر أن هناك عالقةً بين استخدام األساليب السلبية في التنشـئة الوالديـة،    

) أن هنـاك فروقـاً   2(كاي وظهور الحاالت المزاجية السيئة، فيظهر ذلك من خالل قيمة مربع
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لعالقة أسلوب العقاب بالحالة المزاجية لدى الطلبة، مما يعني أن هناك عالقـة بـين اسـتخدام    

) 0.14أسلوب العقاب في التنشئة ووجود مزاج سلبي، أما قيمة معامل االرتباط فكانت قيمتها (

اسـتخدام أسـلوب    )  ولكن هذه العالقة ليست قوية. أمـا α  =0.05ولها داللة عند مستوى (

) وأن α=0.01) عند مستوى داللة (2التدعيم يظهر أن هناك فروقاً جوهرية لقيمة معامل (كاي

)، الستخدام أسلوب α  =0.01) عند مستوى الداللة (0.23هناك عالقة ارتباط طردية قيمتها (

 ) ودراسـة بايمسـتر  2009التدعيم  في وجود مزاج ايجابي، وهذا يتفق مع دراسة صـيدم ( 

) ودراسـة وليـام   2007) ودراسة جبور(and DeWall, Baumeister 2007( وديوال

) التـي بينـت أن   2002( ) ودراسة محمودand Soussan, William 2003وسوسان (

أساليب المعاملة الوالدية السلبية تعمل على إيجاد حالة مزاجية سـيئة، وَأن أسـاليب المعاملـة    

  جاد حالة مزاجية جيدة.الوالدية االيجابية تعمل على إي

  النتائج المتمثلة بالسؤال الخامس الذي ينص على:
هل هناك فروق دالة إحصائيا في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية تعزى إلى 

  كل من المتغيرات المستقلة (الجنس، مستوى الدخل، المستوى الدراسي، الكلية، مكان السكن)؟

  ل فروض الدراسة وهي:ويتضمن هذا السؤا

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية  أوالً:

  تعزى إلى الجنس.

) للفروق بين أساليب التنشئة الوالدية على T-Testولفحص هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" (

  ):8إلى الجنس، والجدول التالي رقم (الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل تعزى 
) لفحص الفرق في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة T-Test): نتائج اختبار "ت" (8جدول (

  المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل حسب الجنس 

  العدد  الجنس  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة 

  "ت"

لة الدال

  اإلحصائية

أساليب التنشئة 

  الوالدية

  0.35  1.91  123  ذكر
306  -

0.436  
0.85  

  0.42  1.93  185  أنثى

  الحالة المزاجية
  0.75  2.38  123  ذكر

306  2.173  0.26  
  0.37  2.24  185  أنثى
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) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 8يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم (

) في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة α> 0.05الداللة (عند مستوى 

جامعة الخليل حسب الجنس، إذ بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير أسـاليب التنشـئة الوالديـة    

)، كمـا  0.05) حيث كانت الداللة اإلحصائية اكبر من (0.26) ومتغير الحالة المزاجية (0.85(

التنشئة الوالديـة للـذكور    أساليبأيضا أن المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة على مقياس يتبين 

)، وان أن المتوسـط  1.93) وهو أدنى من قيمة المتوسط الحسابي لإلناث والبالغ قيمته (1.91(

) وهـو أدنـى مـن قيمـة     2.38الحسابي لدرجات الطلبة على مقياس الحالة المزاجية للذكور (

  ) .2.24ي لإلناث والبالغ قيمته (المتوسط الحساب

وهذا قد يعود إلى َأن الطالب والطالبات يعيشون تحـت نفـس الظـروف التعليميـة،     

ويدرسون بنفس الجامعة ويعيشون بنفس الظروف االقتصادية والسياسية، لذلك يكون هناك تقارب 

لبة جامعة الخليل من نفـس  في الحالة المزاجية بين الذكور واإلناث، وَأن الغالبية العظمى من ط

المحافظة ويعيشون نفس البيئة، وبالتالي ليس هناك تتباين في أساليب التنشئة الوالدية بين الذكور 

  واإلناث.

)، واختلفت مع دراسـة  2007() ودراسة أبو العال1994واتفقت هذه النتيجة مع دراسة إبراهيم (

ج َأن هناك فروقاً دالة إحصائيا لصـالح  ) التي بينت النتائ2003() ودراسة عياد2007(الصادي

  ) لصالح اإلناث.2001(روق دالة إحصائيا في دراسة حمدانالذكور، في حين كانت هناك ف

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية  ثانياً:

  تعزى إلى مستوى الدخل.

)  للفـروق  ANOVA One Wayخدام تحليل التباين األحادي (ولفحص الفرض الثاني تم است

بين أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل تُعـزى إلـى مسـتوى    

  الدخل كما يلي:
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بين أساليب التنشئة ) ANOVA One Way ): نتائج تحليل التباين األحادي للفروق(9جدول (

  معة الخليل تعزى إلى مستوى الدخلمزاجية لدى طلبة جاالوالدية على الحالة ال
  

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

درجات 

 حرية
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

أساليب التنشئة 

 الوالدية

 2 8.95 17.9 بين المجموعات
3.25 0.032 

 305 2.75 840.0 داخل المجموعات

 الحالة المزاجية
 2 0.30 0.61 جموعاتبين الم

0.26 0.431 
 305 1.14 350.26 داخل المجموعات

) أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا فـي  9يتبين من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول رقم (

متوسطات درجات الطلبة في الحالة المزاجية تعزى لمستوى الدخل،في حين وجدت فروق دالـة  

ات الطلبة في أساليب التنشئة الوالدية تعزى لمستوى الدخل، إذ بلغت إحصائيا في متوسطات درج

)، والجدول التالي يوضـح  α =0.05)، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (3.25قيمة ف (

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

يب التنشئة الوالدية ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة تأثير أسال10جدول (

  على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل تعزى إلى مستوى الدخل.
  

 العدد مستوى الدخل المتغيرات
متوسط ال

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 

أساليب التنشئة 

  الوالدية

 0.40 2.13 59  )4000مرتفع( أكثر من 

 0.34 1.94 74)4000 -2000متوسط (

 0.36 1.88 175 )2000متدني (اقل 

 الحالة المزاجية

 0.39 2.16 59  )4000مرتفع( أكثر من 

 0.87 2.07 74)4000 -2000متوسط (

 0.44 1.98 175 )2000متدني (اقل 
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وهذا يعود إلى أن المال قد يكون مصدر إزعاج في بعض األحيان عند الـبعض، وان   

في مدينة الخليل هو الذي يعمل على إيجاد الحالة  التكافل االجتماعي العالي عند األسر الفلسطينية

المزاجية االيجابية، فمن العيب أن يقوم أصحاب األموال بإظهار السعادة والفرح والمرح وجـاره  

وصديقه لديه أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي أو فقد شهيداً أو لديه مصابا، وبسبب العقوبات 

  طين منتجع " دافوس"، وال حتى الرحالت الترفيهية.االقتصادية والحصار ال يوجد في فلس

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية  ثالثاً:

  تعزى إلى المستوى الدراسي.

)  ANOVA One Wayولفحص الفرض الثالث تم استخدام تحليل التباين األحـادي ( 

شئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليـل تُعـزى إلـى    للفروق بين أساليب التن

  المستوى الدراسي كما يلي:

): نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين أساليب التنشئة الوالدية على الحالة 11جدول (

  المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل تعزى إلى المستوى الدراسي.

 مصدر التباين المتغيرات
جموعم

 المربعات
متوسط 

 المربعات
درجات 

 حرية
قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 أساليب التنشئة الوالدية
 3 1.60 4.8 بين المجموعات

0.479 0.132 
 304 3.33 1014.15 داخل المجموعات

 الحالة المزاجية
 3 0.90 2.7 بين المجموعات

0.63 0.051 
 304 1.424 433.1 داخل المجموعات

) أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في 11نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول رقم ( يتبين من

متوسطات درجات الطلبة على كل من أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة 

) على أساليب التنشئة الوالدية وهـي  0.479الخليل حسب المستوى الدراسي، إذ بلغت قيمة ف (

) علـى الحالـة   0.63)، وبلغـت قيمـة ف (  α =0.05الة إحصائيا عند مستوى الداللة (غير د

)، والجـدول التـالي يوضـح    α =0.05المزاجية وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
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التنشئة الوالدية على  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في أساليب12جدول (

  الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل تعزى إلى المستوى الدراسي.
  

 المتغيرات
المستوى 

 الدراسي
العدد

متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

أساليب التنشئة 

  الوالدية

 0.37 2.12 107  أولى

 0.40 1.98  94  ثانية

 0.34 1.94  76 ثالثة

 0.42 2.14  31  رابعة

  الحالة المزاجية

 0.44 2.32 107  أولى

 0.39 2.16  94  ثانية

 0.84 2.27  76 ثالثة

 0.40 2.09  31  رابعة

وهذا يعود إلى أن الطالب يبدأ دراسته منذ السنة األولى فينخرط في الجو الجامعي الذي يـنعكس  

واحد وظروفهم واحدة بشكل مباشر على جميع الطالب باختالف مستوياتهم الدراسية، وان هدفهم 

سواء كان الطالب في المستوى األول أو غيره، ومن هنا اتفق الطالب بمختلف مسـتوياتهم فـي   

درجات تأثير التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية، وهذه النتيجة اختلفت مع نتائج دراسة بخارى 

  ة الثالثة.) التي بينت أن عملية تنظيم االنفعاالت كانت لصالح طلبة السن2007(

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية  :رابعاًً

  تعزى إلى الكلية.

)  للفـروق  ANOVA One Wayولفحص الفرض الرابع تم استخدام تحليل التباين األحادي (

معة الخليل تُعزى إلى متغير الكلية بين أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة جا

  كما يلي:
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): نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين أساليب التنشئة الوالدية على الحالة 13جدول (

  المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل تعزى إلى الكلية.

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
درجات 

 حرية
قيمة 

 ف
مستوى 

 داللةال

أساليب التنشئة 

 الوالدية

 7 0.341 2.39بين المجموعات

داخل  0.467 0.325

 المجموعات
314.591.048 300 

 الحالة المزاجية
 7 0.385 2.70بين المجموعات

داخل  0.594 0.344

 المجموعات
335.171.117 300 

نه ال توجد فروق دالة إحصائيا في ) أ13يتبين من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول رقم (

متوسطات درجات الطلبة على كل من أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة 

) على أساليب التنشئة الوالدية وهي غيـر دالـة   0.325الخليل حسب الكلية، إذ بلغت قيمة ف (

) على الحالة المزاجية وهي 0.344)، وبلغت قيمة ف (α =0.05إحصائيا عند مستوى الداللة (

)، والجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية α =0.05غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (

  واالنحرافات المعيارية .

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في أساليب التنشئة الوالدية على 14جدول (

  ل تعزى إلى الكلية.الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخلي
  

  

 المتغيرات
الكلية التي ينتمي 
 إليها الطالب

 العدد
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

أساليب التنشئة 

  الوالدية

 0.28 2.07  67  تربية

 0.73 1.88  56  علوم
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أساليب التنشئة 

  الوالدية

 0.61 1.95  32  شريعة

 0.54 2.06  62  آداب

 0.34 2.12  35  إدارة

 0.40 1.98  28  زراعة 

 0.34 2.25  28  تمريض

  الحالة المزاجية 

 0.57 1.58  67  تربية

 0.56 1.97  56  علوم

 0.49 2.04  32  شريعة

 0.37 2.07  62  آداب

 0.72 1.89  35  إدارة

 0.21 2.11  28  زراعة 

 0.76 2.16  28  تمريض

ته، وقد يكون للمناخ الجامعي تـأثير  وهذا قد يعود إلى أن الطالب يختار تخصصه بناء على رغب

في تجانس أمزجة طلبة الكليات على اختالف تخصصاتهم، وذلك لوجود أماكن ترفيهية أقامتهـا  

إدارة الجامعة داخل الحرم من برك سباحة وصاالت رياضة بأنواعهـا وصـالة كمـال أجسـام     

  ومسارح للتمثيل والفن والموسيقى وإقامة الحفالت ومطاعم.

 توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية ال خامساً:

  تعزى إلى متغير مكان السكن.

)  للفروق ANOVA One Wayولفحص الفرض الخامس تم استخدام تحليل التباين األحادي (

تُعزى إلى متغير مكـان  بين أساليب التنشئة الوالدية على الحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل 

  السكن كما يلي:
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): نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين أساليب التنشئة الوالدية على الحالة 15جدول (
  امعة الخليل تعزى إلى مكان السكنالمزاجية لدى طلبة ج

توجد فروق دالة إحصائيا في  ) أنه ال15يتبين من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول رقم (
متوسطات درجات الطلبة على كل من أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة 

) على أساليب التنشئة الوالدية وهـي غيـر دالـة    1.12الخليل حسب الكلية، إذ بلغت قيمة ف (
الحالة المزاجية وهـي   ) على1.18)، وبلغت قيمة ف (α =0.05إحصائيا عند مستوى الداللة (

)، والجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية α =0.05غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (
  واالنحرافات المعيارية.

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في أساليب التنشئة الوالدية على 16جدول (
  لى مكان السكنامعة الخليل تعزى إالحالة المزاجية لدى طلبة ج

  

 االنحراف المعياري الحسابي متوسط ال العدد مستوى الدخل المتغيرات

أساليب التنشئة 

  الوالدية

 0.42 2.08 90  مدينة

 0.18 1.89 120  قرية

 0.27 1.87 98  مخيم

  الحالة المزاجية

 0.16 1.86 90  مدينة

 0.54 2.16 120  قرية

 0.42 1.87 98  مخيم

أن المجتمع الفلسطيني أصبح واعيا أكثر من السابق، وانـه ال تختلـف أسـاليب    وهذا يعود إلى 

التنشئة الوالدية والحالة المزاجية باختالف مكان السكن، فالطالب وباختالف أمـاكن سـكناهم ال   

 مصدر التباين  المتغيرات
مجموع 

المربعات

متوسط 

 المربعات
درجات 

 حرية
قيمة 

 ف
مستوى 

 داللةال

أساليب التنشئة 

 الوالدية
 2 1.16 2.32 بين المجموعات

1.12 0.347 
 305 1.031 314.67 داخل المجموعات

 الحالة المزاجية
 2 1.30 2.60 بين المجموعات

1.18 0.891 
 305 1.10 335.76 داخل المجموعات
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يختلفون في أساليب التنشئة والحاالت المزاجية العامة ألنهم يعيشون في بوتقة واحدة فـالظروف  

  قتصادية ال تفرق بين مدينة وقرية ومخيم، لذلك لديهم حاالت مزاجية متقاربة.السياسية واال

) التـي بينـت   2007) ودراسة أبو العال (2007وهذه النتيجة اختلفت مع نتائج دراسة  الناجم (

  وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمكان السكن (الريف والحضر) لصالح سكان الحضر.

 : التوصيات
مبدأ المساواة في التعامل بين األبناء دون االعتبار إلى عامـل الجـنس أو   ضرورة االهتمام ب .1

  الترتيب الميالدي مما ينعكس ايجابياً على استقرار الحالة المزاجية نسبياً.

تبصير أولياء األمور والمربين بأهمية وباستجابة الحالة المزاجية عند األبناء وكيفية تجسيدها  .2

  نحو الحكم. 

  ما. البتعاد عن أسلوب العقاب إلى حد خدام أسلوب التدعيم/الترغيب ومحاولة االتأكيد على است .3

  :مقترحة وبحوث دراسات
طالب  لدى االجتماعية الشخصية المسئولية ومستوى الوالدية المعاملة أساليب بين العالقة دراسة .1

 وطالبات الجامعة. 
امعات الفلسطينية في الضـفة  إعادة إجراء هذه الدراسة على عينات اكبر تشمل جميع طلبة الج .2

 والقطاع.
إجراء دراسة عبر حضارية بين أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بالحالة المزاجية لدى طلبـة   .3

 الجامعات الفلسطينية وطلبة الجامعات األردنية.
دراسة أثر أساليب التنشئة الوالدية على كٍل من الخجل والثقة بالذات واإلحساس بالذنب لـدى   .4

 من طالب وطالبات الجامعات الفلسطينية.عينة 

  المراجع العربية واألجنبية:
 القرآن الكريم. .1
): العالقة بين الطموح األكاديمي وأسـاليب المعاملـة الوالديـة والتحصـيل     1994إبراهيم ( .2

مجلة حولية كلية الدراسي "دراسة امبريقية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بدولة قطر"، 

  . 591 -570)، ص ص 10، العدد (معة قطرالتربية، جا
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 بعض أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بهوية األنا لدى طـالب  ):2007( محمد، العال  أبو .3

  .مصر ،رابطة األخصائيين النفسيين المصرية - لعلم النفس اإلقليمي المؤتمر ،الجامعة

 التعليمـي  لوالديـة والمسـتوى  ا المعاملة وأساليب االنفعالي ): الذكاء 2007بخاري، نبيلة ( .4
، القرى أم رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةالطائف،  جامعة طالبات عينة من لدى للوالدين

  السعودية . 

المـراهقين   لدى بعض واالكتئاب الوالدية المعاملة أساليب بين ): العالقة2000بركات ، آسيا ( .5

رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،    ئف، بالطا النفسية الصحة المراجعين لمستشفى والمراهقات

 بمكة المكرمة، السعودية .  جامعة أم القرى
): أثر التنشئة االجتماعية وأنماط الشخصية والترتيـب الـوالدي فـي    2005بلبيسي، منى ( .6

دراسة دكتـوراة غيـر   مستوى التفكير المنطقي لدى طلبة كليات المجتمع في الضفة الغربية، 

  ، السودان.سالميةمنشورة ، جامعة أم درمان اإل

 لـدى األطفـال   أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بظهور العـدوان ): 2007جبور، نسرين ( .7

جامعـة   رسالة ماجستير غير منشـورة، "، دراسة ميدانية على عينة من أطفال مدينة الالذقية"

  ، سوريا.تشرين

. جامعة بغداد.  ناغم ؟المزاج والشخصية: عالقة تنافر أم ت): 2005الجبوري ، عبد الحسين ( .8

  العراق.

التغير واالستمرارية في أساليب الرعاية الوالدية بين مرحلتي ):1993(حسن،محمد بيومي علي .9

  .92 ص ،4، العددالمجلة المصرية للدراسات النفسيةالطفولة المبكرة والمراهقة المبكرة، 

عيـة  فدا والدية بإرضـاء ة إدراك األبناء ألساليب المعاملة القعال ):2001حمدان ، تهاني ( .10

معهـد الدراسـات    دراسة ماجستير غير منشـورة ، ، التواد لديهم في مراحل عمرية مختلفة

 ، مصر.والبحوث التربوية
عقلياً وعالقته بالمعاملة الوالدية فـي   انحراف األحداث المتفوقين ):2008، حسن (الحميدي .11

  "، الكويت.المنحرفين وغير المنحرفينالمتفوقين عقلياً  دراسة مقارنة بينالمجتمع الكويتي: "



 
 
 
 
 
 

  أساليب التنشية الوالدية وعالقتها بالحالة المزاجية ...

  
  

142 
 

، دار النهضة العربيـة للنشـر،   النمو التربوي للطفل والمراهق) : 1979الدسوقي، كمال ( .12

 .بيروت
): انتقال اثر التعلم في التنشئة الوالدية وحجم األسرة وعالقته باكتساب 1996، علي (الديب .13

دى المصريين والعمانيين "دراسة عامليـة  سلوكي الثقة المتبادلة والعدوانية كسلوكيات متعلمة ل

  ).12، جامعة المنيا، العدد (مجلة الجمعية المصرية للدراسات النفسيةمقارنة"، 

 ، دار المعارف، القاهرة.أصول علم النفس):  1985راجح، أحمد عزت ( .14
  ، دار الصحوة، القاهرة .   تاريخ علم النفس ومدارسه) : 1986ربيع ، محمد (  .15

، المجلد السادس، مجلة الدراسات التربوية): سيكولوجية التعصب، 1991(زيور، مصطفى  .16

  .  22-5)، القاهرة، ص ص 32الجزء (

) : دراسة مقارنة بين األسوياء والجانحين علـى أسـلوب التـراث    1990السيد ، عادل ( .17

 ، مصر . رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمسواألقران واألسرة، 
مقياس الحالـة المزاجيـة (اختبـار حالـة      ):2007سيد خضر، علي(الشناوي، محمد و ال .18

  )، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.      االكتئاب

) : أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي لذي 2007الصادي، أنور(  .19

رسـالة ماجسـتير غيـر    بمدينة مصراتة،  تالميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم األساسي

  ، الجزائر .منشورة، أكاديمية الدراسات العليا

المعاملة الوالديـة كمـا يـدركها األحـداث األسـوياء       أساليب) : 2009صيدم ، محمد (  .20

  .، السعودية رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، والتشاؤم والجانحون وعالقتها بالتفاؤل

سلسلة بحوث أساليب المعاملة الوالدية وبعض جوانب الشخصية،  ) :1989طاهر، ميسرة ( .21

  دار الهدى ،الرياض. ،نفسية وتربوية

، كليـة  اختبار الحالة المزاجيـة للمـراهقين  ) :  2004طنطاوي، احمد وعجالن، عفاف ( .22

  التربية، جامعة أسيوط، مصر. 

 دار قباء، األول، ءالجز ،النفسية الصحة في دراسات ):  1998( السيد محمد الرحمن، عبد .23
  القاهرة.
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، دار الفكـر للنشـر   نهج جديد في الـتعلم والتعلـيم  ) : 1997عدس ، محمد عبد الرحيم ( .24

 والتوزيع، عمان، األردن .
العالقة بين التربية الوالدية والتحصيل الدراسـي لتالميـذ   ) : 2009العزاوي ، كلستان (  .25

، ة ماجستير غير منشورة، جامعة صـنعاء رسال، صنعاء –بأمانة العاصمة  المرحلة األساسية

  اليمن.

لدى الطفل  االبتكاريمعاملة الوالدين وعالقتها بالتفكير  ) : أساليب2003عياد ، مواهب (  .26

  ، الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة، السعودي في مرحلة ما قبل المدرسة بمدينة جدة

حالة المزاجية لدى األطفـال  ) : مركزية الذات ووجهة الضبط وال2002محمود ، أمان (  .27

  ، الكويت.  مجلة كلية التربية، جامعة الكويتالمساء معاملتهم، 

) : دراسة مقارنة للتنشئة االجتماعية فـي الريـف والحضـر    1988المفتي، مائسة أنور ( .28

، مركز التنمية البشـرية والمعلومات،القـاهرة، ص ص   المؤتمر الرابع لعلم النفسالمصري ،

489-507.  

) : أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها ببعض المشـكالت األسـرية   2007م، مجيدة ( الناج .29

وصفية تحليلية مطبقة علـى عينـة مـن    والمدرسية عند طالبات المرحلة المتوسطة "دراسة 

  طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض" 

المعرفيـة   األساليب بعض على الوالدية المعاملة أساليب أثر ):1997 (اهللا عبد عابد النفيعي، .30

 - 87ص،16العـدد  ، للبحـوث  الجامعـة  مجلة القرى، أم جامعة وطالبات طالب من عينة لدى

125. 
، المكتـب الجـامعي الحـديث،    التكيف والصحة النفسـية ): 1993الهابط ، محمد السيد ( .31

  اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية .

ة في تربية الطفل مـا قبـل المدرسـة،    ) : دور األسر1992الهواري، السيد عبد العزيز ( .32

-249، ص ص المؤتمر السنوي الخامس للطفل المصريدراسة مقارنة بين مصر واليابان، 

266. 
33. Cacioppo, JT, (2000). Lonely traits and concomitant physiological 
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