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 البحث:ملخص 
رلموعة الصفات أف الصورة الوالدية ىي إذ الصورة الوالدية لطلبة جامعة احلمدانية   قياساىل   يهدؼ البحث احلايل    

كاألفكار كالسمات اليت يكوهنا الطالب ادلتفوؽ عن كالديو نتيجة أساليب التنشئة االجتماعية ) األىتماـ ، التعاطف ، 
إلكادميي ، ادلعاملة ادلتناقضة ( ادلتبعة من قبل الوالدين منذ الطفولة كحىت اآلف مع طفلهما ، التسامح ، الثقة ، الوضع ا

 كقد تكوف ىذه الصورة اليت يكوهنا الطالب حقيقية أك مبالغ فيها كمتخيلة . 
نسخة األصلية عتماد على الألقامت بتبٍت مقياس الصورة الوالدية  اباستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي يف حبثها ، ك    

( طالب كطالبة من األقساـ العلمية كاألنسانية 000(  كقد بلغت عينة األعداد  )1026من قبل )موسى :ادلهعد للمقياس 
الًتبية البدنية كعلـو الرايضة ( ، كيتكوف ادلقياس من مخسة رلاالت -جغرافية -رايضيات-اللغة العربية --اتريخ-)حاسوب

بلغ عدد الفقرات إذ الصورة ادلتناقضة (  –الصورة األكادميية -صورة الثقة  –لتسامح  صورة ا-)األىتماـ كالتعاطف 
 ( فقرة .12)

( 10كقد مت حساب الصدؽ الظاىرم للمقياس بعرضو على رلموعة من اخلرباء يف الًتبية كعلم النفس كبلغ عددىم )    
 %. 20، كمت تعديل بعض الفقرات ككانت نسبة األتفاؽ  ان خبَت 
قامت الباحثة حبساب القوة التميزية لفقرات ادلقياس ، كُحسب التميز أبستخداـ األختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ،      

( مبتوسط فرضي قدره 12( كادىن درجة )20)ككانت اعلى درجة على ادلقياس فقرة من ادلقياس ،   ةاذا مل يتم حذؼ أي
كرب من أصلت الدراسة اىل أف طلبة جامعة احلمدانية يتمتعوف مبستول ك كقد  ذا يكوف ادلقياس جاىزان للتطبيق .ل( 66)

 الوسط الفرضي يف الصورة الوالدية .
 قياس الصورة الوالدية ، الصدؽ الظاىرم ، القوة التمييزية لفقرات ادلقياس (( الكلمات ادلفتاحية:

Abstract 
The current research aims at measuring the scale of the parental image for 

the students of Al-Hamdania University,as the parental image is the set of  

qualities, ideas, and traits that a student has who excels his parents as a 

result of the methods of socialization (interest, empathy, tolerance, trust, 

academic status, contradictory treatment) followed by parents since 

childhood until now with their child, and this image formed by the student 

may be real.  or exaggerated and imaginary 

 The researcher used the descriptive method in her research and adopted a 

scale  of the parental image by relying on the original version of the scale 

prepared by (Musa: 2016). The sample numbers amounted to (400) male 

and female students from the scientific and human it departments 

(computer - history - Arabic language - mathematics - geography - physical 

education and sports sciences). The scale consists of five domains (interest 
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and sympathy - tolerance image - trust image - academic image - 

contradictory image), and the number of items was (28). 

The apparent validity of the scale was calculated by presenting it to a group 

of experts in education and psychology, and their number was (20) experts, 

and some items were modified, and the percentage of agreement was 80%. 

 The researcher also calculated the discriminatory power of the scale items, 

and the distinction was calculated using the T-test for two independent 

samples, if no item was deleted from the scale, and the highest score on the 

scale was (84) and the lowest score was (28) with a hypothetical average of 

(56) and thus the scale is ready for application   

 The study concluded that the students of Al-Hamdania University enjoy a 

greater level of the hypothetical mean in the parental image.  

(Parental picture size , Virtual validity , Discriminative power of scale 

items) 

 صورة األم(.. صورة األب.ملفتاحية ) الصورة الوالدية الكلمات ا
 اوالً :مشكلة البحث 

أسلوب السيطرة كادلبالغة مثل العديد من الدراسات أساليب تتبعها االسرة يف تربية أكالدىم بعد مراجعة الباحثة كجدت     
 أف ىذه األساليب اليت يتبعها الوالداف كتبُتيف الرفض، كنقص العاطفة كالدؼء ،كالتناقض ،كالغياب ، كاألمهاؿ كغَتىا  

يف تربية طفلهما، سؤاء كانت إجيابية أك سلبية غالبان ما تًتؾ يف خياؿ الطفل صورة عن كالديو تبقى مبلزمة لتفكَته مدل 
هنا قد غَت كاقعية كمبالغ فيها إال أمن جهة أخرل  احلياة كىذه الصورة اليت يشكلها الطفل عن كالديو  كاقعية كقد تكوف 

( أف إدراؾ الفرد لصورة كالديو تؤثر 1021( ك)عبد اجمليد، 1020يؤكد بن كسعد)ك تؤثر على رلمل سلوكياتو ادلستقبلية. 
على سلوكو يف اجملتمع كعلى شخصيتو اليت سيواجو اجملتمع هبا فقد يكوف مبدعان كعادلان كقد يكوف عدائيان فاشبلن، كسواء 

هنا زلاكلة مها اللبنة األكىل يف ىذا البناء ادلبدع أك العدائي ، كتلخص مشكلة البحث أبأكاف ىذا أك ذاؾ فإف الوالدين 
 للتعرؼ على مستول الصورة الوالدية لدل طلبة جامعة احلمدانية .

 اثنياً : أمهية البحث 
 يتصػل بػهػا، كالوالدين ىػم أىػم األسػرة ىػي النػواة األكىل اليت ينشػأ فيهػا الفػرد كػمػا أنػهػا اجلماعة األكىل اليت تعد     

دكرا أساسيان يف سلوؾ األبنػاء مػن خػبلؿ الصور الوالديػة إذ يودم الوالدين العوامػل التػي يتأثر هبا الفرد داخػل ىػذه األسرة، 
كتكػوف نتػاج التعامل التػي يشكلها األطفػاؿ عػن أبػائهم كالتػي تػعػرؼ أهنػا: مػا يرمسو الطفػل فػي خيػالػو عػن األب كاألـ 

الحتياجات ادلفقودة اليت تحتاجها الطفػل يف أبويػو كال جيػدىا كسػواء كانت تل  االحتياجات موجػودة اب ادلباشػر بيػنهم أك
 (.3، 1021كمشبعة أـ غيػر موجػودة فإهنػا )عبد اجمليد ،



 ليةمجلة درادات موص
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(07) 

ر علػى شخصيتو كيرجػع احتفاظ األسػرة بػدكرىا تكػوف صػورة عػن األب كاألـ فػي خيػاؿ الطفػل كتػؤثر بشكل مباشػ     
يف التنشئة األسرية  إلػى مػا لؤلسػرة مػن خصػائص أساسية شليزة عػن سػائر ادلؤسسات االجتماعيػة كتشتق ىػذه  الرئيس

لفػرد، كالعامػل ؛ العامل األكؿ أف األسػرة ىػي الوحدة االجتماعية األكىل اليت ينشػا فيهػا امها اخلصائص مػن عػاملُت اثنُت
 (.22، 1002النمػوذج األمثػل لػمػا أسػمػاه أبػو جػادك اجلماعػة ادلرجعيػة ) أبػو جػادك، دالثػاين أف األسػرة تع

إف لكػل مػن األب كاألـ دكره اخلاص ادلكمػل لآلخػر إذ فػي رسػم اخلطػوط احلياتية األكىل للطفل،  كللوالػدين دكر مهم    
للحيػاة ، إال أف الدراسات النفسية قػػد ركػزت علػى دكر األـ ادلهػم ابلنسبة للفػرد، متجاىلػة دكر األب  فػي إعػداد الفػرد

 (. 66، 2820الذم يؤدم دكرا ال يستهاف بػو فػي ادلراحػل ادلبكػرة مػن حيػاة الطفػل )دايب ،
ف االىتمػاـ ابلسنوات األكلػى يػؤدم إلػى مراحػل منػو معظػم احملللُت النفسيُت أف الكبػر ىػو حػصػاد الصػغر مبعٌت أ دكجي    

كن أف تتحوؿ إىل ميمػن السلوكيات التػي مػن  عديدان سػويػة فػي البلػوغ كالرشػد، كالصػورة الوالديػة ادلتكونػة لػدل الطفػل ختلػق 
 عػادات سلوكية أك سػمات لػدل الفػرد .

 الدراسة مبا يلي:التطبيقية ية األمهتتجلى و 
. ميكن األستفادة من الدراسة يف عمل برامج إرشادية كعبلجية لتوجيو اآلابء كاألمهات كادلربُت للعمل يف تطويره عند 2

 االفراد .
توفَت أداة موثوقة  كصادقة يف الكشف عن الصورة الوالدية كفق السياؽ االجتماعي سواء لصورة األب اك صورة األـ يف .1

 البيئة العربية . 
دركها الفرد كأتثَتىا على صطلح الصورة الوالدية مبا يعرب عن الصورة األبوية كالصورة األمومية ، اليت ي. تناكؿ م3

 . شخصيتو
 . إف احلاجة إىل إجراء ىذا النوع من الدراسات على البيئة احمللية حاجة كاضحة كأكيدة، من شأنو أف يسهم يف تطوير0

 اهتم.الربامج الًتبوية كاإلرشادية ادلناسبة حلاج
حيث أف البحوث كالدراسات يف ىذا اجملاؿ ، . زلاكلة إغناء ادلكتبة العربية كإضافة ما ىو جديد يف رلاؿ الصورة الوالدية 6

 ما قورنت ابجملاالت الًتبوية األخرل. تعد قليلة كحديثة إذا
 األمهية النظرية :

عن  ان اهنا تعطي مؤشر ك نية لقياس الصورة الوالدية كما ميكن اف تتمثل ىذه الدراسة اكؿ دراسة على طلبة جامعة احلمدا    
 مدل ارتباط الطلبة ابلوالدين كمدل أتثرىم هبم .

 البحث  هدفاثلثاً :
 يهدؼ البحث اىل قياس الصورة الوالدية لدل طلبة جامعة احلمدانية .    
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 رابعاً :حدود البحث 
 -: ماأييت تتضمن حدكد البحث

 . نية ادلكانية : جامعة احلمدا-2
 ادلرحلة الثانية كالرابعة ./البشرية : طلبة جامعة احلمدانية -1
 1011-1012الزمنية :العاـ الدراسي  -3
 ادلعرفية : يقتصر على دراسة الصورة الوالدية  لدل طلبة جامعة احلمدانية . -0

 خامساً : حتديد املصطلحات 
 الصورة الوالدية عرفها كل من : 

ادلوضوع عن دكر ادلوضوع –الصورة ادلتخيلة اليت يكوهنا الطفل من خبلؿ دتثبلت الذات  ( :ىي1002)سويلم ،  -2
ىي اسقاط  كإمناحتت أتثَت خربات األشباع كاألحباط ، مع الوضع يف االعتبار اهنا صورة متخيلة ال تعكس الواقع الفعلي ،

 لذاتية ذل  الفرد.
 يالو عن األب كاألـ كتكوف ىذه الصورة نتاج التعامل ادلباشر بينهم أكأبهنا ما يرمسو الطفل يف خ (1021)عبد اجمليد ، -2
الحتياجات ادلفقودة اليت تحتاجها الطفل يف أبويو كال جيدىا سواء كانت االحتياجات موجودة كمشبعة أك غَت موجودة اب

 3، 1021)عبد اجمليد ،شلا يؤدم إىل تكوين صورة عن األب كاألـ يف خياؿ الطفل كتؤثر بشكل مباشر على شخصيتو " 
gate.ahram.org.eg )* 

أبهنا رلموعة الصفات اليت يكوهنا الطفل عن األب كاألـ نتيجة أساليب ادلعاملة اليت يتبعاهنا مع  (1020بن كسعد ) -3
 ( .21، 2014)بن كسعد،.كقد تكوف ىذه الصورة كاقعية اك متخيلة األخر البعض مع الطفل بعضهما

 التعريف النظري 
 قد عرفت الباحثة الصورة الوالدية نظراين: ابهنا رلموعة االفكار كالسمات اليت يكوهنا الفرد عن كالديو .ل    

 التعريف األجرائي 
 جابتو على ادلقياس ادلستخدـ يف الدراسة احلالية. ابالدرجة اليت تحصل عليها الطالب  لقد عرفتو الباحثة :أبهنا    

 سادساً: دراسات سابقة 
 (1001) ( Kawamura, Frost & Harmatz)، دراسة  -2

“The relationship of perceived parenting styles to perfectionism”       
كاإلانث  ( مػن الػذكور332ىدفت لفهم العبلقة بُت أساليب التنشئة الوالدية كالكماليػة. كتكونت العينػة مػن ) كاليت     

 28ذكور  66أمريكُت ) ( منهم آسيويُت206جملموعتُت عرقيتُت، حيث إف ) ( سنة، ك ينتموف28متوسط أعمارىم )
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إانث(. كاألدكات اليت طبقت يف الدراسة  222ذكور ،  26قوقازيُت أمريكيُت، )( ۲۹۱إانث(، أما ابقي العينة كعددىم )
كىي : االىتماـ  ثبلثة أبعاد منو يف ىذه الدراسة (، حيث كظفتFMPSىي : مقياس الكمالية ادلتعدد األبعاد )

)الكمالية الشخصية(، كما طبق مقياس القسوة الوالدية ، كيشمل  ابألخطاء، كالش  يف العمل، كادلعايَت الشخصية
( ، كما طبقت PAQادلتطلب ادللح، كاالنتقادم(، كاستبياف السلطة الوالدية ) األساليب الوالدية التالية: )الصاـر ،

(، كمقياس التفاعل الثقايف للهوية الذاتية اآلسيوية، كقائمة CPAتول احلايل )درجات ادلس أدكات أخرل كىي معػدؿ
األمريكيُت  الوضع االجتماعي كاالقتصادم، أظهرت النتائج فيما يتعلق ابخلصائص الدميوغرافيػة أف آابء كأمهػات لتحديد

األمريكيُت اآلسيويُت أقل  ذل  إف أمهاتاآلسيويُت أقل يف ادلستول التعليمي من آابء كأمهات األمريكيُت القوقازيُت، ك
توجد عبلقة بُت ادلتغَتات الدميوغرافية،  يف ادلستول الوظيفي من أمهات األمريكيُت القوقازيُت، كمن انحية أخرل فلم

 اجملموعتُت العرقيتُت يف األساليب الوالدية، حيث إف األمريكيُت كاألساليب الوالديػة أك الكمالية. ككجػدت فػركؽ بُت
أكثر قسوة كتسلط مقارنة ابألمريكيُت القوقازيُت. كجدت فركؽ على أبعاد الكمالية بُت  اآلسيويُت قيمػوا الوالدين أبهنما

فركؽ بُت  العرقيتُت يف بعدم)االىتماـ ابألخطاء، الش  يف العمل( لصاحل األمريكيُت اآلسيويُت، بينما مل توجد اجملموعتُت
الوالدية القاسية أك ادلتسلطة،  الشخصية، ككجدت عبلقة ارتباطيو اجيابية بُت أساليب التنشئةاجملموعتُت يف بعد ادلعايَت 

يظهر ارتباط بُت األساليب الوالدية القاسية  كبُت بعدم االىتماـ ابألخطاء كالش  يف العمل )الكماليػة العصابية(، كمل
قازيُت األمريكيُت ذكورا كإاناثن، كابلنسبة لئلانث اآلسيوايت للقو  كبعد ادلعايَت الشخصية )الكماليػة السػوية( ىذا ابلنسبة

 (Kawamura, K. Y; Frost, R. O& Hamatz, M. G (2002)PP.317-327) األمريكيات فقط
 ( 1026 ىدراسة )موس-2

 "الصورة الوالدية كعبلقتها ابلنزعة الكمالية لدل عينة من الطلبة ادلتفوقُت "
إمكانية التنبؤ ابلنزعة الكمالية من خبلؿ الصورة الوالدية لدل أفراد عينة الدراسة،  رؼ علىىدفت الدراسة اىل التع     

ك  ادلستول التعليمي للوالدين ك كفق متغَت )اجلنسعلى  النزعة الكمالية  التعرؼ على الفركؽ بُت أفراد عينة الدراسة يف
تغَت )اجلنس، ادلستول مكفق على اسة يف الصورة الوالدية التعرؼ على الفركؽ بُت أفراد عينة الدر  ك ادلرحلة التعليمية

( من الطلبة 622بلغت العينة ) إذ الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، التعليمي للوالدين، ادلرحلة التعليمية، حيث اتبعت
رت (، أظهFrost Et Al1990خركف ) ،ادلوىوبُت. استخدـ الباحث مقياس الصورة الوالدية، مقياس فركست كأ  

النتائج كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الصورة الوالدية كالنزعة الكمالية لدل الطلبة ادلتفوقُت، ىناؾ إمكانية للتنبؤ 
وجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف الصورة الوالدية تابلنزعة الكمالية من خبلؿ الصورة الوالدية لدل أفراد عينة الدراسة، ال 

الدراسة تبعا دلتغَت )اجلنس(، كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف الصورة الوالدية )األـ( تبعا  )األب( لدل أفراد عينة 
فركؽ ذات داللة إحصائية يف الصورة الوالدية )األب، األـ( تبعا دلتغَت  كالتوجدالصاحل الطلبة الذكور،  دلتغَت اجلنس

فركؽ ذات داللة إحصائية يف النزعة الكمالية بُت أفراد عينة ادلرحلة الثانوية. ال يوجد  )ادلرحلة التعليمية( لصاحل طلبة
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داللة إحصائية يف النزعة الكمالية بُت أفراد عينة الدراسة تبعا دلتغَت )ادلستول  الدراسة تبعا دلتغَت اجلنس. كجود فركؽ ذات
 ادلرحلة التعليمية(. ك التعليمي

 (: 2247دراسة )الشرفات و العلي، -3
 الوالدية كعبلقتها ابلكمالية لدل طلبة جامعة الَتموؾ " "أساليب ادلعاملة

الَتموؾ، استخدـ ادلنهج  ىدفت إىل الكشف عن العبلقة بُت أساليب ادلعاملة الوالدية كالكمالية لدل طلبة جامعة
حث ( من طلبة اجلامعة، اما ادكات الرسالة فقد استخدـ البا668الوصفي التحليلي االرتباطي، حيث بلغت العينة )

السائد يف ادلعاملة الوالدية ىو األسلوب  مقياس ادلعادللة الوالدية كمقياس السمات الكمالية ، أظهرت النتائج أف األسلوب
أساليب ادلعاملة الوالدية  الدميوقراطي، كجود مستول متوسط من الكمالية لدل طلبة اجلامعة، كجود عبلقة طردية بُت

 (662،ص1012)عسَتم ،الكمالية.)الدميوقراطي، التسلطي، الفوضوم( ك 
 مدى األستفادة من الدراسات السابقة :

 :استعرضت الباحثة بعضان من الدراسات السابقة لبلفادة منها من رلاالت عديدة كىي
 (1026. مت األستفادة من ادلقياس ادلعد من قبل )موسى :2
 بلورة صياغة األمهية كادلشكلة دلتغَت حبثها .. ۱
اليت تتناسب مع  دؼاذل اليت توصلت اليها الدراسات السابقة قامت الباحثة بصياغة ىداؼوعية االالتعرؼ على ن . 3

 الدراسة احلالية .
حتسبان من الوقوع يف االخطاء  . اختيار االسلوب ادلناسب يف عرض ادلادة كإحاطة ادلوضوع يف مجيع جوانبو قدر االمكاف0

 ادلنهجية يف كتابة البحث احلايل .
أخذهتا الدراسات على ضوء  رؼ على الطرائق اليت اتبعتها الدراسات يف اختيار عيناهتا، ككذل  حجم العينات اليت. التع6

 ذل  مت حتديد حجم عينة الدراسة احلالية .
االحصائية اليت استخدمتها  سائل االحصائية ادلناسبة دلوضوع الدراسة احلايل بعد اطبلعها على الوسائلو . اختيار ال6
 سات السابقة دلعاجلة البياانت كالتوصل اىل النتائج الدقيقة.الدرا
 احلالية . . تفسَت النتائج اليت توصلت اليها الدراسات السابقة كاإلفادة منها يف تفسَت نتائج الدراسة2
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 اإلطار النظري
 أبعاد الصور الوالدية : 

 ميكن إمجاذلا ابآليت : اليت(chen,1997,)األبعاد الرئيسة للصورة الوالدية اليت حدده 
 لتواجد واالهتمام و التعاطف :ا-4

قد يكوف األبواف مشغوالف ابلعمل طوؿ الوقت كالساعات القليلة اليت يركف فيها ابنهما مهمة جدا لنمو الطفل، فإذا كاف 
ُت الوالدينوابنهما.ادلؤكد كجود األبوين مرتبطا دكما ابلصراخ كإعطاء األكامر فمن غَت ادلتوقع أف يكوف ىناؾ رابطة عاطفية ب

أف األب سيكوف غائبا عن مشهد االبن كىذا الغياب يؤثر نفسيا كعاطفيا يف الطفل ،أما غياب األـ النشغاذلا ابلعمل 
فيكوف لو أتثَت مضاعف على االبن كليس معٌت ذل  أف يًتؾ األب كاألـ العمل كجيلساف مع أكالدمها لكن القيمة يف 

فقد تكوف ساعة كاحدة يف اليـو أفضل من التواجد مع األبناء طواؿ اليـو كمن مث ادلشكلة يف  التواجد الفعاؿ معهما
كما أف تفرد مساحات يستطيع ابن  أف يتحرؾ فيها حبرية كأف تتعامل معو  .االنطباع الذم يتكوف يف خياؿ الطفل

بغض النظر عن سلوكو كأف اعًتاضنا  بعطف ذل  جيعل منا أشخاصا طيبُت يف خياالت أطفالنا. كأف تشعره أنو مقبوؿ
عليو يعود فقط إىل بعض التصرفات الصادرة منو كعدـ ادلبالغة بردة الفعل حوؿ أخطاء تصدر منو كإمنا كل سلوؾ بقدره 

 .) ,2882.62Chenكيصاحب ذل  رسائل قبوؿ لو )
  :القوة-2

اليت تكثر من الصراخ على أطفاذلا الصعب أف األب العنيف كالعصيب ال يستطيع أف يقيم حوارا صحيا مع طفلو، كاألـ 
تسمح ذلم أبف يعربكا عن أنفسهم خَت تعبَت.أما األب الضعيف فهو ال يتخذ موقفا من سلوكيات أكالده كمييل إىل جتاىلها 
كعدـ التعاطي معها ابعتبارىا مشكبلت البد كأف يتجاكزىا، ككذل  األـ اليت ال ترل ادلشكبلت القوية كاالحتياجات 
الضركرية ألبنائها كتتعامل معها ككأهنا شيء غَت موجود مثل ىذه الصورة تشجع على التسيب كاالضلراؼ 

(2882.61Chen, ) 
  :الثقة واحلب والتسامح-3 

( إىل أف الثقة كاحلب طاقة نفسية موجودة لدل الوالدين كاليت مينحاىا لؤلبناء 203، ص 2882يشَت السيد عبده )
من صور سلوكية يف االحساس ابلدؼء كاحلناف، أما الكراىية كاحلقد فهي سلوؾ انشئ عن إحباط كيستشعركهنا جتاىهم 

  نفسي من جانب الوالدين كيدركو االبن كىذا السلوؾ ينتج عن دكافع غريزية .
  :الرسائل املتناقضة -4

عن آابئهم ، كأمهاهتم كفكرة إف عدـ كجود منهج يف التعامل مع األطفاؿ يدفعهم إىل تكوين صورة غَت اثبتة كمشوشة 
الصواب كاخلطا فكرة ال يعرفها الطفل من ذاتو كإمنا يعرفها من الكبار، كمن مث فاألب الذم  يعاقب كلده على تصرؼ 
جملرد أف األب كاف عصبيا كقتها كيف مرة أخرل ال يعاقب على نفس السلوؾ بل كرمبا يضح  فهذا من أكرب األخطاء اليت 
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كجود مستول اثبت من اإلجراءات الًتبوية  اىل يعرؼ الطفل مسبقا هبا كعن عواقب سلوكياتو سواء  قد منارسها. كلعل
إجيابية أك سلبية أك على األقل يشعر ابألماف حىت مع عقابو فهذا يصنع صورة فيها االحًتاـ كاحملبة يف آف كاحد. )عبد 

ىي حتطيم القدكة يف ذىنو كتضارب مشاعره حوؿ احلب  ( إف من تبعات الرسالة ادلتناقضة من األب كاألـ1021اجمليد، 
 (Eisenberg. 1991p20 )على التمييز بُت الصواب كاخلطأ  :كالكره للوالدين كعبلـ القىى

  :التفضيل -5
من ادلؤكد أنو يستحيل أف يفضل الوالداف أحد أطفاذلما عن اآلخر كإمنا نتحدث عن ما يتخيلو كيصوره االبن لنفسو. 

لود اجلديد اىتماـ أبويو كسرعاف ما يشعر الطفل الذل قبلو أف ىناؾ من شاركو يف حبهما فيشاىد التدليل الذم  أيخذ ادلو 
كاف تحظى بو كقد ذىب إىل أخيو كىف مستوايت الطفولة كادلراىقة ال يبدك أف الولد فيو بلغ من النضج ما يستطيع بو 

كمن ىنا ستكوف عدائية جتاه األب أك األـ  ( .1021اجمليد،  التفريق بُت احلب ادلوضوعي كالتوىم اخلاطئ لديو)عبد
كستغلف ابلعناد كعمل سلوكيات اذلدؼ منها اإلزعاج كسنجد شكاكل من الولد يف ادلدرسة كتتعلق أغلبها ابلعنف 
كضرب زمبلئو يف الصف كاحلقيقة أف الطفل سيحاكؿ جاىدا جذب انتباه أبويو. كصلد أنو يف بعض األحياف ستؤخر 

ألطفاؿ يف ضبط عملية التبوؿ كيستمراف يف التبوؿ البلإرادم لفًتة أبعد من الطبيعي كىذا أيضا من كسائل جذب ا
 االنتباه.

 ( .21، ص  1020)بن كسعد
  :التوقعات -6

كل كاحد فينا دائما ما يرسم توقعات تبدك مثالية كلو حىت على مستول األماين ألكالده متجاىلُت القدرات احلقيقية 
م.ادلشكلة عندما يتوقع اآلابء مستول ال يتفق مع الوضع احلقيقي ألبنائهم تتكوف صورة شلية البعد عن الوالدين ألهنما ذل

كمن انحية أخرل فإف القبوؿ بقدرات  (1021يطالباف مبا الطاقة لو بو كمن مث يكوف نصيبو الفشل دائما،)عبد اجمليد، 
كترل  .م كالدخوؿ يف حالة من السبلـ كالنجاح معهمها يقودان إىل التصاحل معاالبن كزلاكلة تطويرىا كليس إجبارىا ىو م

الباحثة أف ىذه األبعاد ماىي إال إجراءات كأساليب ميكن أف يتبعها الوالداف يف تطبيع أك تنشئة أبنائهم ادتاعيا، بغرض 
اىات مناسبة للقياـ أبدكارىم ، حتويلهم من رلرد كائنات بيولوجية إىل كائنات اجتماعية،كإىل إكساهبم قيما كاجت

كمساعدهتم على التكيف كاالندماج يف إطار احلياة. كأف ىذه االبعاد ميكن أف يستخدمها الوالداف بشكل متطرفمما قد 
أما قياـ الوالدين إبظهار التواجد كاالىتماـ كالتعاطف كالقوة كالثقة  .تؤدم إىل تشكيل صورة كالدية غَت سوية لدل أبنائهم

ب كالتسامح لدل أطفاذلم بطريقة سليمة كؼ تؤدم إىل تشكيل صورة كالدية سليمة لدل أبنائهم، كىذا بدكره يلعب كاحل
 .(Chen,199.63-65)دكرا كبَتا يف دعم البناء النفسي لدل األبناء كتشكيل شخصياهتم بطريقة سليمة 
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 جمتمع البحث :
( كيتكوف رلتمع البحث من 66: 2880ادلدركسة )داؤد كأنور، عرؼ رلتمع البحث أبنو مجيع مفردات الظاىرة يُ      

طلبة اجلامعة احلمدانية يف انحية برطلة  من كبل ادلرحلتُت الثانية كالرابعة  من كبل اجلنسُت الذكور كاالانث للعاـ الدراسي 
من كليهما تمع  ( طالبان كطالبة اذ مت احلصوؿ على البياانت اجمل1030( حيث بلغ عددىم الكلي )1011 -1012)

 ( 1يف اجلدكؿ )يتضح شعبة ادلوارد البشرية  يف جامعة احلمدانية ، كما 
 (  جمتمع البحث4جدول )

رتبية
ة ال

كلي
 

 املرحلة
 األقسام

 اجملموع الرابعة الثانية 
 ث ذ ث ذ

 423 28 32   28 35   اللغة اإلنكليزية
 76 45 22 47 22 اللغة العربية
 68 42 45 48 25 الرايضيات
 68 42 32 48 42 الفيزايء

 487 43 64 38 45 العلوم الرتبوية والنفسية
 25 5 22 - - اجلغرافية
 54 42 47 42 42 التاريخ

 57 44 42 46 45 علوم احلاسوب
 82 32 22 42 48 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

االدارة 
 واالقتصاد

 54 7 44 42 48 ادارة االعمال
 64 42 47 45 22 اسبةاحمل

 852 484 262 486 222 اجملموع
426 444 

 عينات البحث:   
 العينة األستطبلعية: .2

 ان ( طالب60( فردان بواقع )200)مت اختيار ىذه العينة لتجريب أداة البحث، اذ كقع االختيار ابلطريقة العشوائية على 
 جلامعة احلمدانية يف انحية برطلة .طالبة من كلييت الًتبية كإدارة كاقتصاد من ا( 60ك)
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 عينة الثبات: .1
( طالبان كطالبة من اجلامعة احلمدانية لقسم الًتبية الرايضية كالبدنية 60من ) تتكوف اختارت الباحثة عينة عشوائية 

 من ثبات األداة.  لتحققللمرحلة الرابعة كالقسم العلـو الًتبوية كالنفسية للمرحلة الرابعة  ل
 يل االحصائي:عينة التحل .3

من صدؽ االتساؽ الداخلي كصدؽ البناء كالقوة التمييزية لفقرات اداات البحث، مت اختيار عينة التمييز  لتحققل
( فردان، بواقع )عدد من الذكور يف التمييز ( ك )عدد من االانث يف 000ابألسلوب العشوائي اذ تكونت العينة من )
 (.2يف اجلدكؿ ) يتضحة  كما عينة التمييز ( من طلبة جامعة احلمداني

 ( عينة التحليل األحصائي2جدول )

 ادلرحلة 

 األقساـ

 اجملموع الرابعة الثانية

 ث ذ ث ذ 

الًتبية البدنية كعلـو  كلية الًتبية 
 الرايضة 

22 21 20 26 60 

 262 33 02 32 06 العلـو الًتبوية كالنفسية 

 62 20 30 22 20 الفيزايء 

االدارة 
 قتصادكاال

 62 2 20 21 22 ادارة االعماؿ

 60 21 22 26 10 زلاسبة

 000 22 226 86 222 اجملموع 

 106 280     

 عينة البحث االساسية: -0
ميكن تعميم نتائج  إذاجملتمع افضل دتثيل،  اليت دتثل عناصرتعرؼ عينة البحث ابهنا رلموعة جزئية من رلتمع البحث،     

(، فبعد حتديد رلتمع البحث مت سحب عينة قصدية من 122:  1020مع أبكملو )عباس كاخركف، تل  العينة على اجملت
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( طالبان كطالبةن يف ادلرحلتُت الثانية كالرابعة كمتنوعي التخصصات العلمية كاالنسانية ، كراعت الباحثة هبذا االختبار 000)
 ((3يف اجلدكؿ يتضحما عدـ تكرار ام فرد من العينات السابقة يف العينة االساسية، كك

 عينة البحث االساسية (3جدول )

كلية الًتبية
 

 ادلرحلة

 األقساـ

 اجملموع الرابعة الثانية

 ث ذ ث ذ

 26 26  11     22 11 اللغة العربية 

 62 20 26 22 16 رايضيات 

 16 6 10 - - جغرافية 

 62 20 22 21 21 اتريخ 

 62 20 21 26 26 حاسوب 

 213 12 31 12 36   اإلنكليزية   اللغة

 000 21 222 82 208 اجملموع 

 
 مقياس الصورة الوالدية  :

بعد اطبلع الباحثة على عدد من االختبارات كالدراسات ادلتعلقة مبقياس الصورة الوالدية ، تبنت الباحثة ادلقياس االذم   
، ككاف ادلقياس  ( Chen1997حددىا ) لدية اليت(، كادلعتمد اساسا  على ابعاد الصورة الوا1026اعده )موسى: 
 (.0( رلاالت كثبلثة بدائل لكل صورة كما يتضح يف جدكؿ )6)مقسم اىل 
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 (0جدكؿ )
      

 اسم اجملاؿ          
 
 

 تقدير صورة االـ تقدير صورة االب

موافق اىل  موافق
موافق اىل  موافق غَت موافق حد ما

 غَت موافق حد ما

االىتماـ  ألكؿ اجملاؿ ا
 كالتعاطف 

      

صورة  اجملاؿ الثاين 
 التسامح 

      

       صورة الثقة  اجملاؿ الثالث 
الصورة  اجملاؿ الرابع 

 االكادميية 
      

اجملاؿ 
 اخلامس 

الصورة 
 ادلتناقضة 

      

 تصحيح االختبار:     
لصورة األب  (3-1-2، اذ تعطي االكزاف )ة األب كصورة األـ لكل من صور  البدائل ثبلثيةفقرة ( 12وف ادلقياس من )تك  
غَت موافق( على التوايل، لتصبح اعلى درجة ميكن -موافق اىل حد ما -للبدائل )موافق، ك  ( لصورة األـ 3-1-2ك )

 : على كفق مااييتك  ، (66( كمبتوسط فرضي قدره )12( كاقل درجة )20احلصوؿ عليها من قبل ادلستجيب )
 (6جدكؿ )

 الدرجة الفقرات ت

 3 موافق  2

 1 موافق اىل حد ما 1

 2 غَت موافق  3
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 : تيةجراءات األالابلرغم من تبٍت الباحثة دلقياس جاىز ،اال اهنا قامت ابعلى ك 
 أكالن :صدؽ االختبار:

اخلاصية  إذ تعدى االطبلؽ، يعد الصدؽ من اكثر ادلفاىيم اإلساسية أمهية يف رلاؿ القياس النفسي اف مل يكن أمهها عل
(، لذا اعتمدت الباحثة 02: 1000االساسية االكىل اليت جيب اف تتوفر يف كسيلة القياس بصفة عامة )أمساعيل، 

 :الطرائق االتيةلصورة الوالدية ختبار اأإلستخراج صدؽ 
كي يكوف أكثر فاعلية يف أكدت )انستازم( أبنو البد من توفَت صفة الصدؽ الظاىرم للمقياس ل :الصدؽ الظاىرم-2

يؤكد )ابو حويج، نفسو  لصدد ابادلواقف العملية كللتأكد من تعاكف الذين أجرم الفحص عليهم يف ادلواقف االختبار، 
( أبف الصدؽ الظاىرم ميثل الشكل العاـ لبلختبار أك الصورة اخلارجية من حيث نوعية مفرداتو ككيفية صياغتها 1001

، كما أنو يتناكؿ ارشادات االختبار كمدل دقتو كدرجة ما يتمتع بو من موضوعية )ابو جويج كمدل كضوح ىذه ادلفردات
 (.230:  1001كاخركف، 

 الذم بلغ أتكدت الباحثة يف ضوء ذل  من الصدؽ الظاىرم لبلختبار بعرضو على رلموعة من اخلرباء كاحملكمُت ك 
يبُت ذل  كبعد االخذ مببلحظاهتم كآرائهم قبلت  ،ر كالبدائل خبَتان كزلكمان  للتأكد من صبلحية االختبا ( 10)عددىم 

 %( فأكثر.20الفقرات اليت حصلت على نسبة االتفاؽ )
%( أك أكثر ميكننا اف نشعر ابألرتياح كنعترب اف ادلقياس صادؽ 26اذ يشَت بلـو اف ادلقياس أذا حصل على نسبة اتفاؽ )

 ،  (.216: 2823كيقيس ما كضع ألجلو )بلـو
البياانت اذ مت االعتماد  أتخذ جانب ادلعاجلات االحصائية كحتليل  يدةيقاس صدؽ البناء مبؤشرات عد: لصدؽ البناء. ا1

 :الصورة الوالدية  على ادلؤشرات الثبلثة االتية للكشف عن صدؽ البناء مقياس
امعة احلمدانية يف عينة التحليل حلساب القوة التمييزية مت تطبيق ادلقياس على الطلبة يف ج: القوة التمييزية للفقرات . أ

مجع البياانت كمن مث (، 12/22/1012)( طالبان طالبةن يف يـو السبت ادلوافق 000عددىم )الذين بلغ االحصائية ك 
اخلاصة بنتائج التطبيق من االستمارة اخلاصة، كبعد احلصوؿ على تل  البياانت مت ترتيب الدرجات من اعلى درجة 

اف معامل أساس ( طالبان كطالبة، على 202%( من الدرجات الدنيا اليت دتثل )12د نسبة )اىل اقل درجة كمت حتدي
 (.286: 1000دتييز الفقرة يكوف حساسا كأكثر استقرارا حبالة استخداـ ىذه النسبة ) النبهاف، 

 لتائي لعينتُت مستقلتُت كيعد تعيُت اجملموعتُت )العليا كالدنيا( مت حساب القوة التمييزية للفقرة ابستخداـ االختبار ا 
( مت التحقق من داللة الفركؽ بُت درجات SPSSستخداـ برانمج احلقيبة االحصائية للعلـو االجتماعية )اب

 (6يف اجلدكؿ )كما يتضح   اجملموعتُت العليا كالدنيا، كادرجت النتائج 
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 (6جدول )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الصورة الوالدية _صورة األب 

   108 جمموعة دنيا 108 جمموعة عليا   
اسم 

 الفقرات اجملال 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 قيمة ت املعياري

 
 

األهتمام 
 والتعاطف 

1 2.9537 0.21111 2.6296 0.62041 5.139 
2 2.9722 0.16510 2.5370 0.61789 7.071 
3 2.9815 0.13545 2.4722 0.63332 8.172 
4 2.8796 0.35435 2.2685 0.63550 8.728 
5 2.8889 0.31573 2.0556 0.73413 10.837 
6 2.8519 0.38219 2.0185 0.68333 11.061 
7 2.9167 0.30951 2.1667 0.64851 10.847 
8 2.8889 0.37023 2.2778 0.69489 8.066 
9 2.8796 0.32691 2.2870 0.69781 7.992 

 
الصورة 
 التسامح 

10 2.7130 0.56454 2.0741 0.75756 7.028 
11 2.6759 0.56085 2.0648 0.76456 6.698 
12 2.7593 0.47104 2.0463 0.78994 8.056 
13 2.6852 0.63611 1.7963 0.74582 9.424 
14 2.8333 0.46363 2.4444 0.67441 4.938 

 
الصورة 
 الثقة 

15 2.6574 0.59847 2.0463 0.74111 6.667 
16 2.8426 0.45677 2.2778 0.72128 6.875 
17 2.7500 0.53171 1.8704 0.78648 9.629 
18 2.8519 0.42832 2.2407 0.72176 7.567 
19 2.7407 0.53600 1.9722 0.76682 8.537 
20 2.7315 0.54010 2.2870 0.65640 5.434 

 21 2.8704 0.36410 2.1481 0.73389 9.162 
22 2.6481 0.63120 1.5741 0.75137 11.375 
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الصورة 
 األكادميية 

23 2.7500 0.51383 1.8889 0.75298 9.817 
24 2.5093 0.69033 1.8889 0.78934 6.148 

 
الصورة 

 املتناقضة 

25 2.8241 0.48968 2.2593 0.70207 6.857 
26 2.9167 0.33836 2.2407 0.72176 8.812 
27 2.3426 0.83344 1.5556 0.75298 7.282 
28 2.5444 0.30057 2.2352 0.32691 7.237 

 
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الصورة الوالدية _صورة األم (7جدول )

   108 جمموعة دنيا 108 جمموعة عليا   اسم اجملال 
 

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

الحنراف ا
 قيمة ت املعياري

 
األهتمام 
 والتعاطف 

1 2.9537 0.25151 1.1759 0.44990 35.845 
2 2.9722 0.16510 1.2500 0.58205 29.582 
3 2.9815 0.13545 1.1759 0.44990 39.937 
4 2.8889 0.34406 1.3241 0.50841 26.490 
5 2.8611 0.37337 1.3796 0.57547 22.444 
6 2.8704 0.33746 1.3796 0.57547 23.223 
7 2.8519 0.38219 1.4630 0.66172 18.888 
8 2.9167 0.30951 1.3889 0.59332 23.726 
9 2.8796 0.40367 1.3241 0.52647 24.368 

 
صورة 

 التسامح 

10 2.7778 0.48013 1.3704 0.57344 19.556 
11 2.6667 0.58004 1.5093 0.64844 13.825 
12 2.8426 0.36588 1.5648 0.70078 16.797 
13 2.6667 0.62652 1.7593 0.79567 9.312 
14 2.8333 0.42139 1.4630 0.66172 18.153 

 15 2.6944 0.57125 1.7222 0.79524 10.319 
16 2.8704 0.38893 1.3796 0.62229 21.111 
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 10.410 0.73265 1.6204 0.69164 2.6296 17 صورة الثقة 
18 2.8148 0.49574 1.4259 0.64422 17.756 
19 2.7130 0.56454 1.6204 0.71978 12.413 
20 2.8426 0.41383 1.4722 0.58738 19.820 

  
الصورة 

 األكادميية 

21 2.7778 0.46026 1.5000 0.60373 17.492 
22 2.6667 0.59594 1.9444 0.82974 7.347 
23 2.7407 0.55316 1.7963 0.81756 9.943 
24 2.4815 0.70355 1.8426 0.82215 6.136 

  
الصورة 

 املتناقضة 

25 2.7963 0.48836 1.5370 0.70281 15.291 
26 2.8611 0.44213 1.3889 0.62403 20.005 
27 2.3333 0.83162 1.7037 0.84011 5.535 
28 2.8611 0.44213 1.4537 0.63222 18.959 

( فقرة ثبلثية 12اصبح عدد فقرات ادلقياس ) لذاشليزة، ك  مجيعها ( السابق اف فقرات ادلقياس2اجلدكؿ )  منيتبُتك     
 البدائل لصورة األب كثبلثية البدائل لصورة األـ.

 ب. االتساق الداخلي:
رتباطية بُت درجات  لكي نستخرج االتساؽ الداخلي للفقرة مت استعماؿ معامل االرتباط بَتسوف ايضا لقياس العبلقة اال  

 (.  2كل فقرة من فقرات ادلقياس كالدرجة الكلية للمقياس كادرجت بياانت االرتباط كالقيم التائية لو يف اجلدكؿ)
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 معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الصورة الوالدية _صورة األب ( 8اجلدول )
  الكلية مع الدرجة                  

  االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات اسم اجملال
 

 األهتمام والتعاطف 
1 0.307 3.193  
2 0.493 5.61  
3 0.246 2.512  
4 0.294 3.045  
5 0.396 4.269  
6 0.334 3.508  
7 0.501 5.731  
8 0.521 6.043  
9 0.436 4.796  

 
 صورة التسامح 

10 0.479 5.402  
11 0.251 2.567  
12 0.569 6.85  
13 0.511 5.885  
14 0.631 8.052  

 
 صورة الثقة 

15 0.634 8.116  
16 0.532 6.22  
17 0.453 5.03  
18 0.267 2.743  
19 0.269 2.765  
20 0.255 2.611  

 
 الصورة األكادميية 

21 0.421 4.595  
22 0.489 5.55  
23 0.227 2.307  
24 0.584 7.122  

 
 الصورة املتناقضة 

25 0.453 5.03  
26 0.484 5.475  
27 0.611 7.641  
28 0.488 5.535  



 ليةمجلة درادات موص
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(77) 

 معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الصورة الوالدية _صورة األم ( 9اجلدول )
  مع الدرجة الكلية   

  االختبار التائي معامل االرتباط تالفقرا اسم اجملال 

 
 األهتمام والتعاطف 

1 0.543 5.375  
2 0.479 5.647  
3 0.317 3.575  
4 0.305 3.184  
5 0.245 2.547  
6 0.348 3.553  
7 0.424 4.477  
8 0.455 4.973  
9 0.288 3.202  

 
 صورة التسامح 

10 0.285 2.946  
11 0.226 2.334  
12 0.515 5.234  
13 0.485 5.601  
14 0.305 3.453  

 
 صورة الثقة 

15 0.492 5.114  
16 0.425 4.833  
17 0.465 5.085  
18 0.457 5.110  
19 0.237 2.638  
20 0.515 5.248  

 
 الصورة األكادميية 

21 0.418 4.827  
22 0.441 4.806  
23 0.332 3.662  
24 0.507 5.321  
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 الصورة املتناقضة 

25 0.462 5.306  
26 0.408 4.554  
27 0.42 4.554  
28 0.559 6.098  

 ج. عبلقة درجة كل فقرة ابجملاؿ الذم تنتمي اليو: 
 مت االعتماد طريقة حساب االرتباط بُت درجة كل فقرة كالدرجة الكلية للمجاؿ الذم تنتمي اليو، فبعد تطبيق ادلقياس   

على عينة التحليل االحصائية كاحلصوؿ على البياانت، مت تطبيق معامل ارتباط بَتسوف كاجياد القيمة التائية لو بُت درجة  
 (20يف اجلدكؿ ) كما يتضح  كل فقرة كالدرجة الكلية لكل رلاؿ، كادرجت النتائج

 
جة الكلية للمجال الذي معامل ارتباط بريسون القيمة التائية له بني درجة كل فقرة والدر  (42جدول )

 تنتمي له
 مع اجملال التابع له  

 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات أسم اجملال 
 2 0.621 6.148 

 8.601 0.681 1               األهتمام والتعاطف
 3 0.627 8.476 
 0 0.659 8.374 
 6 0.575 7.568 
 6 0.751 9.087 
 2 0.734 11.004 
 2 0.638 9.300 
 8 0.354 4.551 
 20 0.489 5.176 

 3.779 0.333 22 صورة التسامح
 21 0.654 6.866 
 23 0.668 8.741 
 20 0.588 7.822 
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 26 0.256 3.133 
 7.373 0.720 26 صورة الثقة

 22 0.632 9.015 
 22 0.625 7.984 
 28 0.581 7.368 
 10 0.393 4.780 
 12 0.535 5.760 

 4.171 0.356 11 رة األكادمييةالصو 
 13 0.403 4.269 
 10 0.246 2.661 
 16 0.45 4.596 

 5.498 0.496 16 الصورة املتناقضة
 12 0.242 2.759 
 12 0.34 3.469 

     
درجة القيم التائية احملسوبة دلعامل ارتباط بَتسوف بُت درجة كل فقرة كالمجيع  ( اف 20اجلدكؿ ) يفيبلحظ ابدلثل     

( 82( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.822الكلية للمجاؿ كانت اكرب من القيمة التائية اجلدكلية البالغة )
 التحقق من صدؽ البناء. من مثشلا يدؿ على الداللة االحصائية لبلرتباط ك 

 اثنياَ :ثبات املقياس
 ( 136: 1000يسو أداة ادلقياس )ملحم، يعرؼ الثبات : أبنو جتانس ادلقياس يف قياس الشيء الذم تق

اختارت الباحثة طريقة االعادة للتحقق من ثبات القياس، فبعد ما مت تطبيق يف اقساـ اجلامعة  كتطبيقو على  ذال     
(، كبعد فًتة مقداره  30-22-1012( طالبان كطالبةن يف يـو )الثبلاثء( ادلوافق )60الطلبة عينة الثبات كالبالغ عددىم )

 لشركطنفسها كاب(، كمت تطبيقو مرة اخرل على العينة 26-21-1012( يومان كحتديدان يف يـو )األربعاء ( ادلوافق )26)
، كبعد احلصوؿ على بياانت مت اجياد معامل ارتباط بَتسوف بُت التطبيقُت االكؿ كالثاين، كالذم بلغت قيمتو نفسها
للمقياس بلغ عدد فقراه بصورتو  كافة  لتحقق من اخلصائص السيكومًتية( شلا يشَت اىل ثبات عايل للمقياس، كبعد ا0.20)

 ( ثبلثية البدائل كاصبح جاىزان للتطبيق على العينة االساسية.12النهائية )
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 البحثة اثلثاً: تطبيق أدا
كاجراء التحليل ( طالبان كطالبةن ، كبعد التحقق من الصدؽ الظاىرم 000بعد حتديد عينة البحث االساسية كالبالغة )     

االحصائي كالقوة التمييزية ألدايت البحث، مت تطبيق االداتُت بصورهتما النهائية على عينة البحث االساسية يف يـو 
( كفق كتاب تسهيل ادلهمة ، كحرصت الباحثة من خبلؿ التعليمات ادلثبتة يف االداتُت 12/22/1012)السبت( ادلوافق )

حث كضركرة أف تكوف االجابة دقيقة كصادقة علمان كاكدت للمستجيبُت أبف اجاابهتم على توضيح اذلدؼ العلمي من الب
 ستكوف سرية كال تستخدـ اال ألغراض البحث العلمي، كانو ال توجد اجابة صحيحة كخاطئة بل االجاابت صحيحة 

 مجيعها  ما دامت تعرب عن كجهة نظر الفرد نفسو كاف جييبوا على الفقرات االدايتمجيعها 

 ومناقشتها  النتائج عرض:ابعاً ر 
قياس الصورة الوالدية / صورة األب لدى طلبة جامعة احلمدانية يف ضوء املتغري نتائج اهلدف األول : -اوالً 

 )التخصص/ اجلنس( 
( طالب كطالبة 000)عددىا كالبالغ  قياس الصورة الوالدية )صورة األب ( لدل طلبة جامعة احلمدانية بشكل عاـ   -أ

درجة  (62.026للعينة ) احلسايب ، بينت النتائج اف مقدار ادلتوسط( SPSSاستخداـ الربانمج االحصائي )كخبلؿ 
 تساكم احملسوبة التائية أف القيمة اتضح ( درجة66البالغ ) الفرضي ابدلتوسط كمقارنة درجة (2.62كابضلراؼ معيارم )

 (399) حرية كبدرجة  (0,05) داللة مستول ندع درجة( 1.96) تساكم اجلدكلية القيمة أف حُت يف ،(31.323)
كابلرغم من جتاكزىم للوسط الفرضي اال اهنم كقعوا ابدلستول   .اجلدكلية القيمة من اكرب احملسوبة التائية القيمة أف ام

  ذل  يوضح)22 ) كاجلدكؿادلتوسط 
( 21.02توسط احلسايب للذكور يساكم )صورة األب/ الذكور ، كجد اف ادل بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ب

(كجد أف القيمة التائية احملسوبة تساكم 66( كعند مقارنتو ابدلتوسط الفرضي البالغ )6.22كأبضلراؼ معيارم قدره )
( ، كلذل  يوجد 220( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )31.028)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن 1لصاحل الذكور كما يف اجلدكؿ )فرؽ داؿ احصائيان 
 ادلستول العايل من الصورة الوالدية  .

( 63.66صورة األب /اإلانث  ، كجد اف الوسط احلسايب لئلانث يساكم )بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ج
( كجد أف القيمة التائية احملسوبة 66كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )( 2.03كأبضلراؼ معيارم قدره )

( ، كلذل  122( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )26.032تساكم)
الفرضي اال اهنم كقعو ( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط 22يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل اإلانث  كما يف اجلدكؿ )

 ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية .
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 (44اجلدول )
 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيم التائية احملسوبة واجلدولية لصورة الوالدية )صورة األب(. 

ادلتوسط  العدد ادلتغَت
 احلسايب

ادلتوسط 
 االفًتاضي

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 الداللة ةالقيمة التائي
 اجلدكلية احملسوبة

 2.860 32.089 6.88 56 72.41 181 ذكور
(0.06()220) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 15.038 7.43 56 63.55 219 اانث
(0.06()122) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 16.895 7.16 56 66.82 125 علمي
2.860 

(0.06()210) 
 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 37.162 6.64 56 70.88 275 إنساين
(0.06()120) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 32.373 7.67 56 68.415 400 كلي
(0.06()388) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 
صورة األب _التخصص /علمي، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص العلمي بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -د

( كجد أف القيمة التائية 66لفرضي البالغ )( كعند مقارنتو ابلوسط ا2.26( كأبضلراؼ معيارم قدره )66.21يساكم )
( ، 210( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )26.286احملسوبة تساكم)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي 1كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص العلمي كما يف اجلدكؿ )
 كقعو ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية  .اال اهنم 

صورة األب_ التخصص /إنساين  ، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ق
(كجد أف القيمة 66( كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )6.60( كأبضلراؼ معيارم قدره )20.22اإلنساين يساكم )

( كدرجة احلرية 0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )32.261حملسوبة تساكم)التائية ا
( كابلرغم من كوهنم اعلى من 1( ، كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص األنساين كما يف اجلدكؿ )120)

اتفقت مع معظم الدراسات السابقة اال اهنا مل لدية .الوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوا
اف طلبة اجلامعة  تتفق مع متغَت )لذكور ( الف الذكور كقعوا ابدلستول العايل لصورة الوالدية )األب  ( كميكن تفسَت ذل 
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ادلتزكجُت  بسن تؤىلهم ألدراؾ الصورة الوالدية بشكل افضل من اإلانث الهنم تحملوف نفس االفكار كما اف معظمهم من
 كلديهم ابناء لذا فالصورة الوالدية كانت لديهم أكثر كضوحان.

ياس الصورة الوالدية / صورة األم  لدى طلبة جامعة احلمدانية يف ضوء املتغري :ق يننتائج اهلدف الثا-نياً اث
 )التخصص/ اجلنس( 

( طالب كطالبة 000)عددىا كالبالغ  عاـ  قياس الصورة الوالدية )صورة األـ ( لدل طلبة جامعة احلمدانية بشكل  - -أ
درجة  (63.20للعينة ) احلسايب ، بينت النتائج اف مقدار ادلتوسط( SPSSكخبلؿ استخداـ الربانمج االحصائي )

 تساكم احملسوبة التائية أف القيمة اتضح ( درجة66البالغ ) الفرضي ابدلتوسط كمقارنة درجة (20.62كابضلراؼ معيارم )
 (399) حرية كبدرجة  (0,05) داللة مستول عند درجة( 1.96) تساكم اجلدكلية القيمة أف حُت يف ،(20.622)
  ذل  يوضح)21) كاجلدكؿ  .اجلدكلية القيمة من اكرب احملسوبة التائية القيمة أف ام
( 63.66اكم )صورة األـ/ الذكور ، كجد اف ادلتوسط احلسايب للذكور يسبقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ب

(كجد أف القيمة التائية احملسوبة تساكم 66( كعند مقارنتو ابدلتوسط الفرضي البالغ )21.62كأبضلراؼ معيارم قدره )
( ، كلذل  يوجد 220( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )2.213)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن 3دكؿ )فرؽ داؿ احصائيان لصاحل الذكور كما يف اجل
 ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية  .

( 62.32صورة األـ /اإلانث  ، كجد اف الوسط احلسايب لئلانث يساكم )بقياس الصورة الوالدية كفقان   فيما يتعلق -ج
( كجد أف القيمة التائية احملسوبة 66الفرضي البالغ ) ( كعند مقارنتو ابلوسط2.62كأبضلراؼ معيارم قدره )

( ، كلذل  122( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )28.123تساكم)
و ( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي اال اهنم كقع21يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل اإلانث  كما يف اجلدكؿ )

 ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية .
 (42اجلدول )

 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيم التائية احملسوبة واجلدولية لصورة الوالدية )صورة األم(.

ادلتوسط  العدد ادلتغَت
 احلسايب

ادلتوسط 
 االفًتاضي

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 الداللة القيمة التائية
 اجلدكلية وبةاحملس

 2.860 8.123 12.67 56 63.65 181 ذكور
(0.06()220) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 19.283 8.68 56 67.31 219 اانث
(0.06()122) 

 يوجد فرؽ
 داؿ
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 3.173 18.92 56 61.37 125 علمي
2.860 

(0.06()210) 
 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 5.017 21.42 56 62.48 275 إنساين
(0.06()120) 

 فرؽيوجد 
 داؿ

 2.860 10.617 14.51 56 63.70 400 كلي
(0.06()388) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 
صورة األـ _التخصص /علمي، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص العلمي بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -د

د أف القيمة التائية ( كج66( كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )22.81( كأبضلراؼ معيارم قدره )62.32يساكم )
( ، 210( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )3.223احملسوبة تساكم)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي 3كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص العلمي كما يف اجلدكؿ )
 وسط من الصورة الوالدية  .اال اهنم كقعو ضمن ادلستول ادلت

صورة األـ_ التخصص /إنساين  ، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص بقياس الصورة الوالدية كفقان  فيما يتعلق ب-ق
(كجد أف القيمة 66( كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )12.01( كأبضلراؼ معيارم قدره )61.02اإلنساين يساكم )

( كدرجة احلرية 0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )6.022التائية احملسوبة تساكم)
( كابلرغم من كوهنم اعلى من 3( ، كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص األنساين كما يف اجلدكؿ )120)

السابقة من )دراسة موسى  معظم الدراساتالوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية .
( اكضحت اف مستول ادراؾ صورة األـ كاف متوسطان كلو  أتثَت يف ادلتغَتات األخرل 1020( )دراسة بن كسعد :1026:
 التوصيات واملقرتحات منها :االستنتاجات و  وخرج البحث بعدد من . 

 االستنتاجات : 
 ي : من خبلؿ النتائج اليت توصلت اليو الباحثة تستنتج ما يل

تتمتع  طلبة جامعة احلمدانية  مبستول متوسط من الصورة الوالدية ما عدا الذكور الذين كانو ابدلستول -2
 العايل كىذا يدؿ على اقًتاهبم من النضج ككوهنم يف سن الشباب كاكثر قرابن للعب دكر األب . 

 التوصيات:
 لصورة الوالدية لدل طلبة اجلامعة . توصي الباحثة ادلرشدين اجلامعُتن أبستخداـ ادلقياس لتحديد ا -2
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على ادلرشدين كأساتذة اجلامعة توعية الطلبة بضركرة احًتاـ الوالدين عن طريق رسم صورة كالديو لتكوف منوذجان يقتدم -1
 بو الطلبة كتكوف منوذجان يف حياهتم اليومية . 

 املقرتحات :
 راسات التالية :يف ضوء نتائج الدراسات السابقة تقرتح الباحثة اجراء الد

 تقًتح الباحثة اجراء دراسة لقياس الصورة الوالدية كعبلقتها مبتغَتات أخرل . -2
 اجراء دراسة جتريبية لتنمية الصورة الوالدية اإلجيابية لدل الطلبة . -1

 املصادر العربية :
 دلسَتة للنشر كالتوزيع ، دار ا 2،ط تعلم التفكري النظرية والتطبيق( : 1002أبو جادك ،صاحل كنوفل ،دمحم بكر )-2
،الدار العلمية الدكلية للنشر  2، ط القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس( :1001أبو حويج ، مركاف كاخركف )-1

 األردف .-كالتوزيع ،عماف
 مصر.-، مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة  2ط املرجع يف القياس النفسي( :1000إمساعيل ،بشرل )-3
الضغوط النفسية وعالقتها أبساليب املعاملة الوالدية وحتقيق الذات لدى  (1012ي دمحم معدم )عسَتم ، عل -0

 قسم علم النفس _ جامعة ادلل  عبد العزيزعينة من طالب اجلامعة يف التخصصات اإلدارية واإلنسانية . 
 .ألردفا-زيع كالنشر ، عماف ، دار الشركؽ للتو  اساسيات القياس يف العلوم السلوكية( :1000النبهاف ،موسى ) -6
 الصورة الوالدية عند األطفال الذين يعانون من الفوبيا املدرسية خالل فرتة الكمون( . 1020بن سعد ، نبيلة )-6

 (. 280-266(ص )21.سلرب تطوير ادلمارسات النفسية كالًتبوية . العدد ) .دراسات نفسية وتربوية.جامعة اجلزائر 
، ترمجة دمحم امُت ادلفيت كاخركف ، دار القلم  تقييم الطالب التجميعي والتكويين( :2823) آخركفبلـو ،بنيامُت ك -2

 لبناف.-للنشر كالتوزيع ،بَتكت
 ، بَتكت ، دار النهضة العربية . القيم والعادات األجتماعية(: 2820دايب ،فوزية )-2
،دار احلكمة للطباعة كالنشر ،  الرتبوي مناهج البحث( : 2880داؤكد ، عزيز حنا ،أنور ،حسُت عبد الرمحن )--8

 العراؽ-بغداد
 200-81( . صورة األب لدل ادلدمنُت ، رللة علم النفس ، مصر . ص 2882السيد عبده ، أشرؼ علي)-20
، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة  2( : القياس كالتقوًن يف الًتبية كعلم النفس ، ط1000ملحم ، سامي دمحم ) -12

 اف / األردف .، عم
.عماف : دار 6. ط مدخل اىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 1020خركف)آعباس،  دمحم خليل ،ك -21

 ادلسَتة .
 . تكوين الصورة الوالدية وأثرها على شخصية األبناء(. 1021عبد اجمليد، دمحم )-23
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