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  على محمد حيدر محمد  اســم الباحـث
أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتقدير الشخصية   عـنـوان البحث

  القراءةوتوكيد الذات لدى األطفال المصابين باضطراب 
  الزقازيق  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  علم النفس  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
الكشف عن الفروق بين متوسط درجات أفراد العينة من األطفال  -١

الذين يعانون من اضطراب القراءة والذين ال يعانون من اضطراب 
التشجيع، التوجيه لألفضل، (أساليب المعاملة الوالدية القراءة فى 

القبول الوالدى، الحماية الزائدة، بث القلق، اإلهمال، الرفض، 
  ).القسوة، التحكم، التذبذب، التفرقة

الكشف عن الفروق بين متوسط درجات أفراد العينة من األطفال  -٢
اب الذين يعانون من اضطراب القراءة والذين ال يعانون من اضطر

العدوان، االعتمادية، التقدير / العداء(القراءة فى تقدير الشخصية 
السلبى للذات، نقص الكفاية الشخصية، نقص الثبات االنفعالى، نقص 

 .ونقص توكيد الذات) التجاوب االنفعالى، النظرة السلبية للحياة
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فحص العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية الالسوية وكل من  -٣
ة السلبية ونقص التوكيدية لدى األطفال الذين خصائص الشخصي

 .يعانون من اضطراب القراءة

معرفة مدى إمكانية التنبؤ باضطراب القراءة من أساليب المعاملة  -٤
الرفض، الحماية الزائدة، التحكم، اإلهمال، (الوالدية الالسوية 

 ).التذبذب، التفرقة

ئص اختبار مدى إمكانية التنبؤ باضطراب القراءة من خصا -٥
العداء، العدوان االعتمادية، التقدير السلبى للذات، (الشخصية السلبية 

نقص الكفاية الشخصية، نقص الثبات االنفعالى، نقص التجاوب 
 ).االنفعالى، النظرة السلبية للحياة، ونقص التوكيدية

  .فتح آفاق جديدة للباحثين والدارسين فى ميدان اضطرابات القراءة -٦
  منهج الدراسة

لدراسة الحالية هو المنهج الوصفى االرتباطى المقارن والذى منهج ا
يعتمد على دراسة الظاهرة ووصفها وصفا دقيقا يعبر عنها كما أنه يقوم 
بتوضيح خصائص تلك الظاهرة عن طريق التعرف على سماتها وصفاتها، 
وجمع المعلومات المتعلقة بها وتحليلها وتفسيرها ومن ثم عرض وصياغة 

  .ضوئهاالنتائج فى 
  استنتاجات الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوى االضطرابات والعاديين  -١
القبول (على بعض مقياس المعاملة الوالدية السوية والمتمثلة فى 

، وقد اتجهت هذه الفروق فى جانب العاديين، حيث بلغ )الوالدى
متوسط درجات أدائهم معدالت أعلى مقارنة بذوى اضطرابات 
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ءة، ولم تتضح فروق فى أحد معامالت األم السوية وهو التوجيه القرا
بينما وعلى الجانب اآلخر تبين وجود فروق . لألفضل والتشجيع

لصالح الطالب ذوى اضطراب القراءة فى بعض المقاييس المشتقة 
بث القلق، (من مقياس العاملة الوالدية الالسوية لألب والمتمثلة فى 

وقد اتجهت هذه الفروق )  التحكم، التفرقةاإلهمال، الرفض، القسوة،
فى اتجاه ذوى اضطرابات القراءة حيث بلغ متوسط درجات أدائهم 

وعلى الجانب اآلخر لم تتضح . معدالت أعلى مقارنة بالعاديين
  .فروق فى احد معامالت األب السوية

وجود فروق داللة إحصائية بين ذوى اضطرابات القراءة والعاديين  -٢
التشجيع، (س المعاملة الوالدية السوية والمتمثلة فى على بعض مقيا

، وقد اتجهت هذه الفروق فى )والتوجيه لألفضل، والقبول الوالدى
جانب العاديين حيث بلغ متوسط درجات أدائهم معدالت أعلى مقارنة 
بالعاديين، بينما وعلى الجانب اآلخر تبين وجود فروق جوهرية 

ة فى بعض المقاييس المشتقة لصالح الطالب ذوى اضطراب القراء
الحماية (من مقياس المعاملة الوالدية الالسوية لألب والمتمثلة فى 

الزائدة، بث القلق، الرفض، القسوة، التحكم، التذبذب، التفرقةن 
وقد اتجهت هذه الفروق فى جانب ذوى ) والدرجة الكلية للمقياس

 أعلى اضطرابات القراءة حيث بلغ متوسط درجات أدائهم معدالت
مقارنة بالعاديين، ولم تتضح فروق فى أحد معامالت األم الالسوية 

 ).اإلهمال(وهى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوى اضطرابات القراءة  -٣
/ العداء(والعاديين على بعض أبعاد الشخصية السلبية والمتمثلة فى 
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صية، العدوان، االعتمادية، التقدير السلبى للذات، نقص الكفاية الشخ
نقص الثبات االنفعالى، نقص التجاوب االنفعالى، النظرة السلبية 

، وقد اتجهت هذه الفروق فى جانب ذوى اضطرابات القراءة )للحياة
 .حيث بلغ متوسط درجات أدائهم درجات أعلى مقارنة بالعاديين

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين اإلهمال والرفض والقسوة كل  -٤
 السلبى للذات، كما وجدت عالقة موجبة بين على حدة وبين التقدير

كما . اإلهمال والرفض كل على حدة وبين عدم التجاوب االنفعالى
تبين عالقة موجبة بين الرفض ونقص توكيد الذات كما وجدت 
عالقة موجبة بين التحكم وبين كل من النظرة السلبية للحياة ونقص 

ل، كما وجدت توكيد الذات، كما وجدت عالقة موجبة بين اإلهما
عالقة موجبة بين الرفض وكل من التقدير السلبى للذات وعدم 

وعلى الجانب اآلخر تبين وجود عالقات سلبية . التجاوب االنفعالى
 .بين أسلوب اإلهمال والقسوة والتحكم وبين االعتمادية

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الحماية الزائد وكل من االعتمادية  -٥
 كما وجدت عالقة موجبة بين القلق والشعور ونقص التوكيدية،

بالذنب وكل من عدم الثبات االنفعالى والنظرة السلبية للحياة ونقص 
التوكيدية، كما وجدت عالقة موجبة بين اإلهمال والرفض وبين عدم 
التجاوب االنفعالى والنظرة السلبية للحياة، واتضحت عالقة موجبة 

وبين التذبذب والتقدير السلبى (أيضا بين التحكم ونقص التوكيدية 
للذات، وعلى الجانب اآلخر تبين وجود عالقات سلبية بين أسلوب 

 ).الرفض والقسوة والتفرقة وبين االعتمادية
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) ٣(القسوة، ) ٢(اإلهمال، ) ١: (يمكن التنبؤ باضطراب القراءة من  -٦
 .التحكم من قبل األب

) ٢(لزائدة، الحماية ا) ١: (يمكن التنبؤ باضطراب القراءة من  -٧
  .التفرقة من قبل األم) ٤(التذبذب، ) ٣(التحكم، 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


