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 :الممخص
 تػػػحددت ُمػػشكمػة الػػبحث الحالي في الػتساؤالت االتيػة:     

 ىؿ يوجد اندماج والدي لػػدى َطػمبػة ألػمرحػمػة اإلعػداديػة  ؟ -
 ما دور بعض المتغيرات في تحديد االندماج الوالدي ؟ -

الباحثاف المنيج الوصفي االرتباطي, وتكونت عػينػة الػبحث مف  اعتمد
( طػالػبًا وطػالػبًة مف َطػمبػة ألػمرحػمػة اإلعػداديػة في مدينة الػرمادي 473)

ـ, وقد تـ اختيار العينة وفؽ معادلة 9191 -9102لػمػعاـ الػدراسػي 
تألؼ مف  )ستيفيف ثامبسوف(, أعد الباحث مقياس االندماج الوالدي, الذي

( فقرة ذات أربعة بدائؿ وبعد اتماـ 43( مجاالت رئيسية مقسمة عمى )4)
 تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة تحت اشراؼ الباحثاف أظيرت النتائج:

وجود االندماج الوالدي لدى َطػمبػة ألػمرحػمػة اإلعػداديػة وبنسبة  .0
 داللة متوسطة.

توسطي درجات الطمبة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م .9
عمى مقياس االندماج الوالدي وفؽ متغير النوع )الذكور, اإلناث(, لصالح 

 الذكور.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطمبة  .4

عمى مقياس االندماج الوالدي وفؽ متغير الفرع )العممي, االدبي( لصالح 
 العممي.
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Abstract: 

      The current research problem has been identified in 

the following questions: 

- Is there a parental involvement For high school 

students ? 

- What is the role of some variables in determining each 

of them ? 

The researcher adopted the relational descriptive 

approach in his research, and the research sample 

consisted of (374) male and female students from high 

school students in the city of Ramadi for the academic 

year 2019-2020. The sample was chosen according to 

Stephen Thompson's equation. 

The researcher prepared the Parent Vein Scale, which 

consists of (3) main fields divided into (36) items with 

four alternatives (always applies, sometimes I apply, 

apply to me rarely, never applies to me). 

1 - The presence of parental involvement at the students 

stage Preparatory and with a high indication. 

2 - There are statistically significant differences between 

the mean scores of students on the Parent involvement 

Scale according to two variables (male, female), in favor 

of males, and the branch (scientific, literary) in favor of  

branch scientific. 
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 مقدمة :ال
فيي أوؿ ما  ومجتمعاتيا, الػشعوب عػمييػا نيضة ُبنيت التي الراسخة القاعدة ىػي األسرة

سيما  ال جميع حاجاتو, وتمبي وترعاه وتحتضنو تحتويو التي يتعرؼ عميو االنساف وىي
 حاجاتو مثؿ وتزداد حاجاتو تتعدد وارتقائو نمو االنساف ومع الفسيولوجية, الحاجات االساسية و
 السميمة, بالطريقة الحػاجػات ىػذه إشباع في ليا الدور االساس األسرة واف الػنفسية واالجتماعية,

 عاداتو وحتى ومياراتو خبراتو االبف منو ينيؿ الذي المنبع ىـ الوالداف أف باإلضافة إلى
ع الشرائع ػميػسرة تحتؿ مكانة كبيرة في جألا إفباإلضافة إلى . (9114,71)خميفة, .السموكية

والحناف  باألمافوالديانات السماوية والفمسفات والنظريات االنسانية, فيي التي تمد االنساف 
 التوافؽ النفسي يتأثراذ  (91, 9111) الجرجاوي, ومشاعر الحب والوجداف في صورتيا النقية

معيا,  يتعايشوف مبيةػس أو جابيةػيإ سموكيات مف يحممو وما االندماج الوالدي بطبيعة لألبناء
والرعاية  والمشاركة واالىتماـ والمودة االطمئناف الى لحاجتيـ وذلؾ , وتستمر طواؿ حياتيـ
 النفسي التوافؽ سوء يسبب االندماج الوالدي سوء ولعؿ االندماج الوالديوغيرىا مف اساليب 

ف الجو االسري الذي إ باإلضافة إلى ,الدراسي التوافؽ سوء بسبب دراسياً  االبف يتعثر وعميو
 باإلضافة إلىيسوده التفاىـ والمحبة واالحتراـ والتفاىـ يساعد االبناء عمى نمو سميـ ومستقر, 

)احمد,  مساندة والدية لمشعور بالتقبؿ واالندماج في اطار االسرة بف يحتاج الىألف اإ
9119,34). 
 :البحث اواًل : مشكمة
االحساس بالمشكمة المتعمقة بػ)االندماج الوالدي( لدى الباحثاف بعد اطالعيما عمى نبع 

االستمارات التي توزع في كؿ عاـ دراسي عمى المدارس بيدؼ تحديد المشكالت التعميمية 
واالدراكية والنفسية واالجتماعية, كما الحظ الباحثاف بعد حضورىـ العديد مف اجتماعات 

تي تقيميا المدارس, وندوات عممية تقيميا مديرية التربية بخصوص األسرة اآلباء والمدرسيف ال
ودورىا في النمو النفسي واالجتماعي لألطفاؿ والمراىقيف, ومف خالؿ اطالع الباحثاف عمى 
الدراسات والبحوث السابقة الحظا باف متغير )االندماج الوالدي( لـ يدرس أو يطبؽ عمى البيئة 

يور ىذا المصطمح منذ تسعينات القرف الماضي, كما اف غالبية العراقية بالرغـ مف ظ
 الدراسات االجنبية قد تناولت االندماج الوالدي مف وجية نظر االباء وليس االبناء.

 :التساؤالت االتيةبحث في ػمة الػشكػوقد تحددت مُ 
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 ؟ندماج والدي لدى َطػمبػة ألػمرحػمػة اإلعػداديػة ا ىؿ ىنالؾ -
 ؟ د االندماج الوالديتحدي في يراتالمتغ دور بعض ما -

 همية البحث:ثانيًا : أ
األبحاث  مف العديد تؤكدىا األكاديمية والكفػاءة والتحصيؿ الوالدي إف االندماج

 سيكوف الطالب لدى التعميـ ومخرجات األكاديمي فيما يخص التحصيؿ التنبؤ بأنيا والدراسات
 عف طريؽ فقط وليس ألبنائيـ, التعػميمية البرامج في الوالدي واالشتراؾ االندماج عبر دقة   أكثر

أف قاـ  بعد( Welberg) وليبرغ يػؤكد حيث لألسػرة, واالقتصادية االجتماعية الحالة عوامؿ
 األكػثر ىما األسري والجػو البػيئة أف التعمـ, قطاعات في دراسػة 9511 مف أكثر بتحػميؿ

 ألكثػر بػمراجعة( Sates) ساتيس قػاـ أخػرى حيةنا ومف التعػمـ, ومحػددات األىمية بيف عػوامؿ
( Background) خمفية العائالت بيف في ما العالقػة تناولت ارتباطية دراسة( 41) مف

 الوالديف قراءة مثؿ مف الوالدي االندماج أف إلى عف طريقيا توصؿ الَمدرسية ألبنائيا, والبػيئة
 اجتماعية, رحالت ثقافية و في زيارات ألبنائيـ واصطحابيـ ليـ, االبناء, وتوفير الكتب أماـ

 ىذا مف شأنو المساىمة فأف التمفاز اثناء الدواـ المدرسي, لمشاىدة والمواعيد الضوابط ووضع
 أف إلى والدراسات األبحاث مف العديد وقد اشارت لألبناء, الدراسي التحصيؿ زيادة في 

 ىذه تكوف و األكاديمي, الػنجػاح والتطور إحراز في  ألبنائيـ توقعات ليـ يكوف الذيف الوالداف
مكانيات ظروؼ, والواقعية, وتراعي لممنطقية التوقعات مراعية  في يساىـ وقدرات االبناء, وا 

 .(Desimone,231,1999. )لدييـ األكاديمي التحصيؿ رفع
 مف ىنا يمكف تقسيـ االىمية ليذا البحث الى االتي : 

  :ةػنظريػػال ةػميػػاأله
نؿ يلـ  البحث)االندماج الوالدي( بتسميط الضوء عمى ىذا المتغير الذي يساعد موضوع -0

 رغـ أىميتو في حياة الفرد والمجتمع. في المجتمع العراقي الكافي نصيبو مف الدراسة بالقدر
 بمتغيراتوعالقتو  االندماج الوالديالمجاؿ لدراسات أخرى تبحث في يساعد عمى فتح  -9

 . أخرى
 قد تسهـ نتائج هذا البحث في:التطبيقية :همية ألا
 لمرشديف التربوييف والنفسييف في تعامميـ مع موضوع االندماج الوالدي . ا تطوير خبرات – 0
 مور لمطمبة. ألولياء اأبرامج ارشادية حوؿ االندماج الوالدي , تستيدؼ  تقديـ – 9
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تربوي ػالجانب الػة بػايػفي مجاؿ العن بدور ىاـ وفعاؿتوجيو وسائؿ اإلعالـ إلى القياـ  - 4
 .بناء والتشجيع عميياألتخصيص برامج لتنمية الجوانب العممية لتنشئة ا لموالديف عف طريؽ

  ثالثًا : أهداؼ البحث: 
 مى:ػالبحث التعرؼ ع هذا دؼػهستي 
 .ألػمرحػمػة اإلعػداديػة َطػمبػة مف االبناء يدركو كما الوالدي االندماج -0

 َطػمبػة مف االبناء يدركو كما الوالدي االندماج في اإلحصػائيػة الػداللػة ذات الػفػػروؽ -9
 (. االناث, الذكور)  النوع لمتغير تبعاً   اإلعػداديػة ألػمرحػمػة

 َطػمبػة مف االبناء يدركو كما الوالدي االندماج في اإلحصػائيػة الػداللػة ذات الػفػػروؽ -4
 (. العممي,  االدبي)  الفرع لمتغير تبعاً   اإلعػداديػة ألػمرحػمػة

 رابعًا : حدود البحث:
َطػمبػة ألػمرحػمػة اإلعػداديػة في الصفوؼ ) الػرابع ,  عمىالبحث  يقتصر الحدود البشرية: -

 الػخػامس, السادس( ) ذكور و اناث( الذيف يعيشوف مع والدييـ.
 . 9191-9102معاـ الدراسي الفصؿ االوؿ ل الحدود الزمانية: -
مدارس اإلعػداديػة والػثانويػة ) الدراسة الصباحية(  في مدينة الرمادي ال دود المكانية:الح -

 والتابعة لمديرية تربية االنبار.
  -صطمحات :ػديد الم  ػتحخامسًا : 

  عرفه كؿ مف : (:  Parental involvementاالندماج الوالدي ) 
 (Simon 2000) سيموف - 0
 عف طريؽ وذلؾ والمدرسة, البيت بيف األبواف يتخذىا التي واإلجراءات السموكيات " 

 التي المختمفة الفعاليات في مشاركتيـ طريؽ عف التعمـ, خبرات جميع في ألبنائيـ مساعدتيـ
 .المدرسة" تقدميا

 ( Hill &Taylor 2004 وتايمور) هيؿ - 9
 مع المدارس في األىؿ تفاعالت أو المدارس في الوالدية التفاعالت بأنو الوالدي "االندماج 

 .الدراسي" نجاحيـ لتعزيز أطفاليـ
             (Dehass , Willems&  Holbein  , 0225) وهولبيف ويميمز ديهاس - 4
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 الواجبات, حؿ في واالشتراؾ واألطفاؿ, الوالديف بيف الحوار: البيت في الوالدي االندماج "أف 
 .المدرسة" فعاليات في والػُمشاركػة والػُمعمميف , اآلباء مجالس في االندماج: المدرسة  وفي

 وتوقع طموح العمميات التي ُتعّبر عف مجموعة: )بأّنه الوالدي االندماج الباحثاف وقد عرؼ
سواء  معيـ التفاعؿ طرائؽ عمى وتشتمؿ, أبنائيـ  مع التعامؿ في ومعتقداتيـ وخبراتيـ االبويف

 (.اكاديمية تنشئة تنشئتيـ اجؿ مف واالفعاؿ االقواؿ طريؽ داخؿ المنزؿ او خارجو عف
 التعريؼ االجرائي : 

 مقياس االندماج الوالديفقرات عمى  َطػمبػة ألػمرحػمػة اإلعػداديػةمييا ػحصؿ عتتي يػدرجة الػىي ال
  المتمثؿ بثالثة مجاالت ) الطموح الوالدي, التنشئة االكاديمية, التوقع الوالدي (.

 ةنظريػال الػخمفية
 االندماج الوالدي مفيـو وىي, لمبحث ةياالساس المحاور الباحثاف يعرضوؼ ػس

 : بعض الدراسات توػناولػت وكيؼ لو, فسرةمُ ػال والنماذج النظريةوتعريفاتو, 
 : (involvement) Parentalاالندماج الوالدي

 الوالدي االندماج مفهـو  
 التي ليا ألػَتربػويػة والػنفسيػة والتعميميػة الموضوعات كأحد الوالدي االندماج مفيوـ برز
,  القرف مف الثامف العقد التربوي وذلؾ في النفس لعمـ في االدبيات  البالغة األىمية المنصـر
االىتماـ بالتفاعؿ الوالدي مع االبناء والمدرسة والذي مف شأنو السمو  أماـ بابًا جديداً  وقد فتح 
 الخضراء)مدى تطبيقيا. ومراقبة العالمية األكاديمية الػػمعايير والحفاظ عمى الػتعميـ بنػوعػيػة

,9110 ,79) . 
 الػُمشاركػة اشػػكػاؿ العديد مف واسعًا, ويتضمف مفيوماً  الوالدي, االندماج مفيوـ لكف
مف  مجموعة تبادؿ عف طريقيا يتـ التي فيو يمثؿ العمميات التعميمية, في العممية الػوالػديػة

 مناخ إليجاد وذلؾ والمعمميف, األمور والمدرسة أولياء بيف ما األفكار والمعمومات االساليب و
 التربوي الطالب اداء وسموؾ يساعد عمى تحسيف جيد داخؿ البيت والمدرسة دراسي

واإلجراءات  السموكيات ىو كافة الوالدي االندماج (؛اي أف9113,10متولي,)والتعميمي.
 مساعدة اليدؼ منيا والتي يكوف الػبيت أو المدرسة, في الوالداف بػيػا يػقػوـ التػي واالساليب

ألبنائيـ,  المدرسية في الحياة الػُمشاركة ُيمػكنيـ التعميمية, فالوالداف الخبرات كافة في  أبنائيـ
 الدعوات لعموـ تقاـ في المدرسة, واالستجابة التي المختمفة الفعاليات حضور وذلؾ عف طريؽ
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 و الػمساىػمة المساعدة والػُمعمميف, كذلؾ اآلبػاء لمجالس الحضور في تتمثؿ والتي المدرسية
 وتييئة تشجيعيـ عػف طػريؽ الدراسي,  وذلػؾ وادائيـ أبنائيـ تحصيؿ تحسيف وتطوير في 

 في  المدرسية الوجبات و الػػدراسػػة داخؿ المنزؿ وخارجو واكماؿ لمقراءة المناسبة الظروؼ
 .(Simon,2000 , 98) .نجازىاإ في ومساعدتيـ البيت

 النماذج النظرية لالندماج الوالدي:
 لـ يحصؿ الباحثاف عمى نظريات متكاممة تناولت ) االندماج الوالدي( ولكف وجدا أشكاالً 

 فعادة ما يكوف اليدؼ تعددت وأف األشكاؿ ولكف ىذه الوالدي, متنوعة  لالندماج وصوراً 
 مف التعاوف جسور ومد المميزة والػجيدة لألبنػاء والػَتعمػيمػية ألػَتربػويػة البيئة خمؽ وىو واحدًا,

والمدرسة, وليذا يمكف عرض عدة نماذج مف االندماج الوالدي وعمى  األسرة بيف والتواصؿ
 النحو التالي:

 : (Epstein, 1991) نموذج أيبستف -اوالً 
 :وىي الى اربعة اقساـبػتقسيمو لالندماج الوالدي  ويػتػمثؿ ىػػذا النموذج

وىي اف يقـو الوالداف بتوفير كافة االحتياجات الػمػادية  األساسية: االلتزامات – 0 
والنفسية وتوفير المناخ المناسب لخمؽ بيئة منزلية تساعد األبناء عمى رفع مستوياتيـ في  

 التحصيؿ الدراسي, وامكانية مراقبة وتعديؿ السموكيات غير المرغوبة.
وتتمثؿ بإيجاد قنوات لالتصاؿ بيف  والبيت : المدرسة بيف ماج االتصاالتاند - 9

 الوالديف والمدرسة مثؿ مجالس االباء, واالتصاؿ المباشر وغيرىا مف اساليب االتصاؿ.
ويتمثؿ ىذا االندماج بػُمشاركة الػوالديف في   المدرسة : مع الوالديف اندماج - 4

ذلؾ الػمشاركة في النشاطات ألػَتربػويػة التي تقيميا المدرسة, الػػبرامج والفعاليات الػمدرسية, ك
 والمساعدة في  اتخاذ القرارات التي تخص الطمبة.

وىو أف يقوـ الوالديف بمساعدة  المنزؿ : في  األنشطة تعميـ في  اندماج الوالديف – 3
أبنائيـ في  الػواجػبات الػبيتػية, وكذلؾ النشاطات التعميمية والتربوية االخرى داخؿ المنزؿ, 
 ومساعدة األبناء عمى اكتساب الميارات التعميمية واألدائية عف طريؽ تمؾ الػنشاطات البيتية.

(62-112,1991,Epstein). 
 و جانسوف : روز، سايموفساند أيبستف، نموذج -ثانيًا 

 (0225, Epstein, Sanders , Simon and Janison) 
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 : الوالدي وىي لالندماج ستة اقساـ وقد تمثل هرا النموذج باعتماد
األنػشطة و  تمثيؿ لكافة عف عبارة وىي (:Parenting Skills) الوالدية المهارات -0

 ألطفاليـ, والتطور النمو مراحؿ إدراؾ عمى األسرة بغرض ُمػساعدة تصميميا تـ الػتي
كسابيـ  إيػجػاد وكذلؾ التطور ليـ,  مراحؿ لُكػؿ مرحمة مف المناسبة ألػَتربػويػة الميارات وا 
 والشروط المناسبة لخمؽ ىذه الميارات.  الػظػروؼ
 عمى الوالديف لمبقاء تساعد التي النشاطات مف مجموعة وتمثؿ :والتواصؿ االتصاؿ -9

 المذكرات خالؿ مف ووظائفيا ودور المدرسة أكاديمياً  أبنائيـ وتطور تقدـ بمدى واطالع عمـ
 ومساعدة دراسية مرحمة كؿ في  مثالي تعميمي جو إليجاد واالجتماعات المناسبة والمالحظات

 .ىؤالء عف الضروريػة الَمػعػمػومات عمى الحػصػوؿ في  المدارس
 ِمػف مجموعػة عػمى تػشتػمؿ الػتي الػنشاطات مف َمػجمػوعة عػف ِعػبػارة وىي: التطوع -4

 البرامج وجدولة وضع عمى األمور أولياء لدى القدرة تطوير إلى اليادفة االستراتيجيات
تقاف لتنفيذىا المواعيد  .الَعمميػة ألػَتربػويػة في  المدرسة مع لممشاركة التعامؿ وميارات فف وا 
 إشراؾ إلى تيدؼ التي الػنشاطات مف َمػجمػوعة عػف ِعػبػارة وىي :القرارات صنع -3
 داخؿ والتعميمية ألػَتربػويػة والممارسات بالسياسات المتعمقة القرارات صناعة في  الوالديف
 .صنعيا في  مشاركتو غير مف تصدر التي القرارات اتجاه أفعالو ردود ومعرفة المدرسة,
 تضع التي النشاطات مف مجموعة عف عبارة وىي :المحمي المجتمع مع التعاوف -5
 وأىمية أطفاليا وتعمـ تربية في  مسؤولياتيا أما والػمجتمعية األىميػة واليػيئات المؤسػسػات جميع
 .ذلؾ في دورىا

 تحقيؽ إلى تيدؼ التي النشاطات مف مجموعة عف عبارة وىي :البيت في  األبناء تعميـ -0
 قبؿ مف بيئية واجبات مف متابعتو يتـ وما المدرسة في يعطى ما بيف وانسجاـ توافؽ آلية

 .                                                   (Jackson , 172,2003-167.)الوالديف
 (Fan & Chen،  1999) وشيف نموذج فاف -ثالثاً 

 : الوالدي لالندماج مجاالت ثالثة بتحديد وشيف فاف نموذج ويتمثؿ 
 ما ومنظمة متكررة نقاشات عف عبارة وىي(: Communication) والتواصؿ التفاعؿ -0

 .المدرسي أدائيـ عف وأبناءىـ اآلباء بيف
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لحظة  منذ ألبنائيـ الوالديف ومتابعة بمراقبة تتعمؽ(: Supervision) والمراقبة اإلشراؼ -9
 الذي الوقت المدرسة, مقدار مف عودتيـ بعد فعموا البيت, ماذا إلى المدرسة مف عودتيـ
في مشاىدة  أمضوه الذي الوقت المدرسية, مقدار لواجباتيـ وأدائيـ في الػػدراسػػة أمضوه
 .التمفاز

 الوالدي, اذ تُػشير االندماج مجاالت أو أشػكػاؿ أىػـ ِمػف تعد: وأساليبهـ الوالديف توقعات -4
 وآماليـ ألبنائيـ طموحاتيـ إيصاؿ الوالداف خاللو مف يستطيع الذي واألسموب الػطػريقة إلى

 التوقعات أف إلى أيضاً  األبناء, توصال يحققيا أف يرغبوف التي واألداء التحصيؿ بمستويات
 أف وجدوا كما أبنائيـ, لدى التحصيؿ عمى بالقدرة قوية عالقة ذات الوالديف لدى العالية

الوالدي,  االندماج لقياس دقيؽ مقياس بمثابة ىي أبنائيـ مع التعامؿ في  الوالدية األساليب
 (Fan & Chen ,110222,.)لمطالب األكاديمي باألداء قوية ارتباطاً  يرتبط حيث

  المجاالت الرئيسية في  االندماج الوالدي :
توجد ثالثِة َمجاالت ُمشتركة بيف الَنماذج الُمفسرة لػمفيوـ االنػدماج الوالػدي  

 باألىػداؼ َترتبط مػا غالباً  االكاديمية( والتي وىي)الطمػوح الوالدي, التػوقع الػوالدي, الَتنشئة
دراكات طموحات أف لػدييـ, حيث تحقػيقيا األىؿ يحاوؿ التي  َنمط ُتعكس وتوقعاتيـ, اآلباء وا 

 ىو االبػف تجاه الػوالديف مف َيصدر الذي التصرؼ و إف األبػناء, مع الَتعامؿ وأسمػوب العناية
اإليماءات,  أو بالكمماِت, وقد ُيعبر عنيا بداخميـ, مكنوزة, واتجاىات ,وأىداؼ ,اعتقادات نتاج

 . الُمسبؽ التخطػيط يحكميا وفي االغمب المواقؼ, أو اتخاذ
 مجاؿ الطموح الوالدي : –أ 
 : الطموح تعريؼ  -

 ِمػف ُمػعػيف ُمػستوى إلى الػوصػػوؿ في األشخاص بيػف تُفرؽ نسػبي ثػبات ثابػتة "سمػة
طػاره لمفردِ  النػفسػي مػع التػَكػويف يػتػفؽ األكػاديمي,  الػنجػاح  خبرات بحسب ويتعيف الَمرجعي وا 
 (03, 9109 الفتاح, عبد.) بيػا" مػر التي والػفشؿ النجاح
 إلى الفرد يسعى الذي المعتاد النشػاط أو ما, لميمة الػالحؽ األداء "مستوى وىو أيضاً  
 .الػنشاط" ذلؾ أو ميمة مشابية, في  السابؽ أدائو بمستوى درايتو عمى باالعتماد تحقيقو

                                                                            .                                                                 ( 9113,92الزيات, )
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 قيامو عند تحقػيقيا الػشخص مف ُيتوقع التي األىػداؼ " بأنػو:  ليفيػف كػيرت كما عرفو   
   (.9103,931رمضاف, )بسموؾ". 

 : الوالدي الطموح -
 الوالديف طػموح كما يعد األبناء الطموح لدى ُمستوى في  الحاسـ العامؿ الػوالػداف ُيمثؿ

 أف ىذا الوالدية, حيث التنشئة المظاىر الميمة في عػممية مف أبنائيـ بمستقبؿ يتعمؽ في ما
 في  بالشخص يحيط الذي الػنفسي االجػتماعي الجػو أبعاد مف جوىرياً  ُبعداً  ُيشكؿ الػطموح
 تشكيؿ في  مؤثر عنصر الوالديف يعد طػموح كما إف شخػصيتو, تطور مراحؿ مف ما مػرحمة

 ميـ دوراً  لو الوالديف طػموح أف إلى ىيرلوؾ( اشػار) وقػد طموحو, عمى والحقاً  الفرد,  شخصية
 يدفعاف ربما الُمنخفض الطمػوح ذوي فالوالداف مف لدى األبناء, الطموح مستوى تحديد في 

 االتجػاىات ذوي الوالديف مف أف غير لمفشؿِ  تعػريضيـ مف خوفاً  طموحيـ تقميص إلى أبػناءىـ
 يكػوف فشميما, وقد عػف أبنائيـ كتعػويض طموح مستوى رفع في  تكوف لدييـ رغبة األنػانية
 والديو لضغط نتيجة   الصػراع في  وجود سبباً  االبف, أو في  قمؽ سبباً  ذلؾ الػوالديف طػموح
 أبناءىـ, وقد أمكانيات مع الوالديف طموح توافؽ عدـ حػالة في  لو الػشديد اإلحبػاط خػمؽ وفي
 الطمػوح مستوى بيف ايجػابية في ما عػالقة ىنالؾ بأف دراستو والتر( في )جيمس أشار

 لطموح السيئ األثػر َيمتد ولربما لو, االنفعػالي االضطػراب وشػدة لمشخص الوالػدي األكػاديمي
 ما, إلى بمينة   االشتغػاؿ ُمعيف, أو تعمػيمي مستوى لتحقيؽ االبف عمى مع ضغطيـ الوالديف

في   خاصة االمتحػانات في كالغش الطموح لتحقيؽ ىذا أخالقػية ال أساليب   إلى أبناءىـ دفع
 .(03, 9101, مسعود)مع قدراتيـ, واستعداداتيـ. يتناسب ال طموحيـ كاف حالة

  مجاؿ التنشئة االكاديمية :  –ب 
 عف طريؽ االكػاديمية الِخبرات االبنػاء بتنمية ِمنيػا َيػسػتفيد التػػي الجوىرية العممية وتعد

 المرتبطة االساسية االحتياجات بتمبية وتتجمى, مرحمة الطفولة ومنػذ  االسرة في نشأتيـ
 .ألبنائيـ الػتػعميمية الفعاليات في  الػوالديف واشتراؾ بالمدرسة

 والُمفوضة األسرة, بعد االىػمية مف في الػثػانيػة االجتػمػاعػية الُمؤسسة المدرسة وتعد
 يكػوف اف المدرسة واجبات مف وأكاديميًا , وليذا يعد ابنائو خمقياً  لتربية الُمجتمع رسميًا مف

 عمى يػدالف حاسمػاف أمػراف المػدرسة النطاؽ, ُيتوقع ىػذا وفي لواجباتيا تنفيذىا في فعاالً  أدائيػا
 : وىما الوالػدي االندماج في الناجح التجاوب
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 .خمقية األبناء مع والتعميمية وبػرامجيا ألػَتربػويػة تػكوف ُمدخالتيا أف: األوؿ
 والمناىج الُمدخالت تمؾ مف جػزئية في أي تناقض أي ىناؾ يكوف ال أف: الثاني

 ألبنائيـ. الخمقية التربية مف يػومياً  الوالداف بػو يػقػوـ مػا مع الَتعميػمية
  الػتوقع الػوالدي : مػجاؿ –ج  

 عمى ويستند, باألبناء تتعمؽ الُمسػتقبؿ في  أمور قدرة الوالديف عمى التكيف بحصوؿ ىو
لألبناِء, اي اف التوقع  حصػوليا ُينتظر بأحداث لو ارتباط كما,  الوالديف معرفة أو خبرة

الوالدي يتطرؽ الى الجانب الواقػعي مف رغبات الوالديف, بينما يشير الطموح الى صورة مبنية 
أساسا عمى امنيات الوالػػديف ألبنائيـ ولربما كانت اعمى مف مستويات التوقع لكونيا تمثؿ 

 مستوى مثالي لمتوقعػات. 
 ي االندماج الوالدي :العوامؿ المؤثرة ف

 عجمة دفعِ  في  كبيراً  ليا دوراً  ,(الوالدي االندماج) الوالدية المشاركة أف في شؾ ال يوجد
التي  عوامؿ عػدة مؤثرة في  االندماج الوالدي ومنيا المعوقات ىناؾ أف غػير ألػَتربػويػة الَعػممية
 فاألىؿ المشاكؿ, األسرة وكثرة رب التي يتحمميا كاألعباء الوالدي االندماج تأثير مف تقمؿ

 يكوف ىناؾ ال وبالتالي ذلؾ وغير ومأكؿ ممبس ألبنائيـ المادية االحتياجات بتوفير منشغموف
 .(Epstein,267,2001)المدرسة. مع لدييـ لمتواصؿ كافي  وقت

 لبعض التعميمي في المستوى ىو االنخفاض الوالدي االندماج عممية عوائؽ وكذلؾ مف
 عف الطػمبة أمور أولياء سكػف مواقع وُبعد الوالدي, االندماج أىمية وعدـ ادراكيـ األمور أولياء
                                                                (.73, 9117نصراهلل,. )صعبة لمغاية عػممية التواصؿ مف مما يجعؿ أبنائيـ مدارس

 االندماج الوالدي في اآلتي:ويمكف تمخيص الػعػوامػؿ الػمؤثرة في 
 العالقات داخؿ االسرة  : -8

) ليماف(  بأف الجو االسري الذي يكوف ممموء بالمشاحنات والشجار يشعر األبناء يرى 
ألسر التي تكثر فييا الخصومات بيف الزوجيف وجد أف ويالحظ اف ابعدـ االستقرار واألماف, 

نيـ كي ال يسمعوا المشاجرات التي تحدث بيف ابنائيـ كانوا عادة ما يضعوف أيدييـ عمى آذ
بينما العالقة التي تتصؼ باالنسجاـ  بيف الوالديف تؤدي الى شعور االبناء  األب واألـ,

  .(0222,917)ليماف,  بالدؼء والعطؼ والدعـ الوالدي ليـ.
 الخبرات السابقة لموالديف: – 0
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اآلباء في طفولتيـ, فأنيا ىذا السياؽ يقوؿ)سكوت(, أف اي حادثة يتعرض ليا  في
سوؼ تترؾ االثر في  عالقة ىؤالء اآلباء بأبنائيـ فقد ينقؿ الوالداف اساليب االندماج الوالدية 

قد نجد , و التي تمقوىا في صغرىـ كأسموب لالندماج الوالدي ويعتمدوه أثناء تربيتيـ ألطفاليـ
 .(9119,34,فيةأبنائيـ.)اشر  معبعض الوالديف يتجنبوف ىذا النوع مف االندماج في  التعامؿ 

 :) المعتقد ( الديف  - 3
يتأثر االندماج الوالدي بما يحممو الوالديف مف معتقدات دينية, الف الديف لو أثر واضح 

ىنا يبدأ تأثير الديف عمى االتجاىات التي يتبعيا الوالديف و , ليـ والصحة النفسيةعمى نموىـ 
العقيدة في  النفس و تدفعيا إلى سموؾ إيجابي او سمبي,  في  تربية ابنائيـ , اذ تتغمغؿ ىذه 

كما يساعد الديف االبناء عمى االستقرار وينير الطريؽ أماميـ منذ طفولتيـ ثـ المراىقة إلى 
رشدىـ ثـ الشيخوخة, ويمكف النظر ايضًا إلى الديف باعتباره بعد مف أبعاد الشخصية, ألنو 

 وىنا, اديةػتصػة واالقػقافيػثػال أوواالجتماعية ة ػخصيػشَ ػليتضح في  كؿ النواحي اثناء الحياة ا
الديف والعقيدة موجبة أو سالبة فإنيا تعد قوة  تجاهات المالحظة ػاىػجػاالت انتػسواء ك
 ( et al,Hauser, 12,2000دافعة.)
 المستوى الثقافي  والتعميمي لموالديف: – 4

اذ  ,االندماج الوالدي فيالمستوى الثقافي  والتعميمي لموالديف مف العوامؿ ذات التػأثير 
مف ألػػدراسػات الػسابػقة الى أف أسموب العقاب يكثر شيوعو لدى الوالديف في   اشارت الكثير

لديف ات المتدنية مف التعميـ, بينما يزداد أسموب الشرح والتفسير في  الغالب لدى الواػتويػمسػال
االكثر تعممًا, كما أف األميات المتعممات يسود لدييف اسموب التسامح في التعامؿ مع 

مف الوالديف المتعمميف  أطفاليف اكثر مف األميات غير المتعممات ولكف ىنالؾ نسبة كبيرة جداً 
قد يف ينشغموف في  العمػؿ خارج المنزؿ انيـ انفعاليوف نتيجة الضغط الكبير عمييـ وىذا ما ذال

يجعؿ القواعد في تعامميـ مع ابنائيـ مرتبطة بالظروؼ الخارجية ومميئة 
 .(9119,32بالتناقضات.)أحمد,

 المستوى االقتصادي: - 5
نفسية   اف المستوى االقتصادي لألسرة ذات المستوى االقتصادي المتدني يترؾ آثاراً 

واالماف, وكذلؾ شعورىـ بالحرماف اذ انو يولد لدييـ شعور بعدـ الطمأنينة  ,االبناءصعبة لدى 
والضعؼ تجاه اآلخريف, وينتج الشعور األوؿ مف عدـ القدرة لموالديف لالنتظاـ في  تمبية 
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بعض متطمبات األسرة, وينتج الشعور بالحرماف مف حاجات البناء الضرورية التي ال تستطيع 
كف ويكوف عدد االفراد كما يترافؽ عادة مع الضيؽ االقتصادي ضيؽ في الس األسرة توفيرىا,

الواحدة كبيرًا, و ىذا الواقع لو االثر في إيجاد حالة توتر عصبي متكرر لدى  في الغرفة
اما في  الطرؼ اآلخر المتمثؿ باألسر ذات المستوى .(9103,425 )الرفاعي,.األبناء

شروط النمو  االقتصادي الجيد  والمنعمة ماديًا, فتتوفر االجواء المناسبة لإلنفاؽ وتتوفر ايضاً 
المناسبة ألبنائيا, ولكف التطرؼ وسوء التصرؼ في اإلنفاؽ يؤدي أحيانا إلى نتائج تتمثؿ 

 .(9114,309)مخوؿ,.االبناء بسوء التكيؼ لدى
 ألػػدراسػات الػسابػقة:

 الدراسات العربية لالندماج الوالدي :
 (: 0228دراسة العبويني ) -8

 مف كؿ بيف لمعالقة سػببػي عنونيا "نػمػوذج طبقت ىذه الػػدراسػػة في االردف وكاف
 مف اإلبداعي والتفكير جية مف األكاديمي االنجاز ودافعية الضبط ومركز الوالدي االندماج

 األردف" حيث كانت اىداؼ الػػدراسػػة ىي بػنػاء في العاشر الصؼ طمبة لدى أخرى جية
الضبط ودافعية االنجاز األكاديمي نػمػوذج سػَببػي لمكشؼ عف أثر االندماج الوالدي ومركز 

, 9117/9111( طالبًا لمعاـ الدراسي 441والتفكير االبداعي, وقد تكونت العينة لمدراسة مف )
اذ تـ استخداـ مقياس االندماج الػوالدي, وأختبار )تورنس( لمتفكير االبداعي, ومقياس) روتر( 

ضح بيف االندماج الوالدي عمى أثر وا وجود الى لقيػاس مركز الضبط, وقد اسفرت النتائج
 بيف واضح ايضاً  (, وكذلؾ وجدت أثر0.29( و) 12-.0االبداعي مداه بيف ) مستوى التفكير

 (9111(.)العبويني, 0.26( و)0.12بيف ) مداه دافعية االنجاز و الوالدي االندماج
 ( : 0286دراسة خمايسة ) -0

االندماج الوالدي وعالقتو بالتكيؼ أجريت ىذه الػػدراسػػة في االردف وكاف عنوانيا "
 بيف العالقة ايجاد " وَىػػدفػت إلىدبالمدرسي لدى طمبة المرحمة األساسية في  مديرية تربية ار 

 إربد تربية مدينة في مديرية األساسية المرحمة طمبة لدى المدرسي والتكيؼ الوالدي االندماج
 والذي تـ الذي الوالدي االندماج ىما مقياس أداتيف تطبيؽ تـ أىداؼ ىذه الػػدراسػػة ولتحقيؽ

 الوردات قبؿ المعد مف المدرسي التكيؼ , ومقياس( 9111) قبؿ العبويني مف بنائو
  وكانت نتائج األساسية, المراحؿ الطالب في مف( 705) مف لمدراسة العينة , وبمغت(9109)
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 بينت مرتفعًا, و كاف األساسية حؿالمرا طمبة لدى الكمي الوالدي االندماج مستوى الػػدراسػػة, اف
 المرتفع, كما المستوى ضمف جاء لدييـ الكمي المدرسي التكيؼ مستوى أف النتائج أيضاً 

 عالقة المدرسي والتكيؼ الوالدي متغيري االندماج بيف العالقة إلى النتائج أشارت
 (9103)خمايسة, .إيجابية

 الدراسات االجنبية لالندماج الوالدي :
 (  Tan& Goldberg،  2009) وجولدبيرغ تاف -3

 بدرجات وعالقتو المدرسة, في  الوالدي االندماج عمى التعرؼ إلى َىػػدفػت ىػذه الػػدراسػػة
في   شاركوا ( والد ووالدة010) مف الػػدراسػػة  عػينػة وقد تكػونػت. المدرسة في  والتكيؼ الطالب

 عمى اإلضافية التعميـ نشاطات) الوالدي االندماج مستويات وذلؾ لتقييـ الػػدراسػػة  ىذه
الطالب,  بدرجات ومدى عالقتيا (البينشخصي, المدرسة, واالندماج موقع في المنياج, مباشرة

 عف وجود الػػدراسػػة  نتائج وأظيرت. الػػدراسػػة  بيانات لجمع المقياس بإعداد الباحثاف وقاـ
 عالمات بيف التبايف ساىمت في واألميات اآلباء قبؿ مف اتخذت قد طرؽ في االندماج

 في االندماج فروقات وجود الػػدراسػػة  نتائج أظيرت المدرسة, كما في  والتكيؼ الطالب
 .( Tan& Goldberg,  2009) .اإلناث و الذكور بيف الوالدي

 ( Donnell & Krikner،  2014) وكريكنر دونيؿ -4
 عمى YMCA العائمة اندماج مشروع أثػػر عمى التعرؼ إلى َىػػدفػت ىػذه الػػدراسػػة

 الباحثاف اعد لمدراسة البيانات جمع وبيدؼ التعميمي, في األداء الوالدي االندماج مستويات
 مف شخصاً  (033) مف عينة عمى عاميف وطبقو مطورًا عمى مدى وبرنامجاً  أداة االستبياف

 تحسف عف وجود لمدراسة النتائج وأظيرت المدينة, مف المحدود الدخؿ عائالت مف ذوي
 كذلؾ االندماج والوالداف, المعمـ بيف االتصاؿ تكرار واضح في  االداء التعميمي يرجع الى

كما . البرنامج في  المشاركة بعد والعائمة المعمـ بيف العالقة ووجود المدرسة, في الوالدي
 مشاركة بعد التوقعات الوالدية مف مرتفعة مستويات وجود اليرمي اإلحصائي التحميؿ وأظير

,  2014) .الُمػشػاركػة في البرنامج مف سنة بعد لمطالب االجتماعية الػميارات الوالديف في
Donnell & Krikner ). 

 & Sukys , Dunciene   ) والبينيني ودومسيني سوكيس -5

Lapeniene,2015) 
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 المنزؿ في  أطفاليـ تعميـ في  الوالديف اندماج استقصاء إلى ىدفت ليتوانيا في  دراسة
 االحتياجات ذوي مف شخصاً ( 051) مف عينة الػػدراسػػة تتكوف المدرسة, في  وتكيفيـ

نتائج  وقد بينت البيانات لمدراسة, جمع بغاية مقياس بتطوير الباحثيف إذ قػػاـ الخاصة,
 الخاصة التعمـ مشاكؿ تحديد القدرة عمى كانت ليـ الػػوالديف % مف 31,11 بأف الػػدراسػػة
 في  التعميـ  في عممية التكيؼ عمى قادريف العينة نصؼ افراد مف أكثر وكانت بأبنائيـ,
 مع أوالدىـ تواصميـ كانوا في تعميماً  األكثر الوالديف أف الػػدراسػػة  نتائج وأظيرت. منازليـ

 ، Sukys , 2015) .المنخفضة التعميمية الدرجة اصحاب أكثر مػػف الوالديف مف

Dunciene & Lapeniene). 
 االندماج الوالدي :تناولت  التي دراساتال موازنة

ألػػدراسػػات الػسابػػقة مػف  البحػث الحػالي عرض الباحثاف جوانب االتفاؽ واالخػتالؼ بػيفيس
 حيث:

 : االهداؼ : اوالً 
( الى )بناء 9111فيدفت دراسة العبويني) يث أىدافيا,ػػف حػػة مػػسابػقػػدراسػات الػتباينت ألػ

نمػػوذج سػػببي لمتعػػرؼ عمػػى اثػػر االنػػدماج الوالػػدي ومركػػز الضػػبط ودافعيػػة االنجػػاز االكػػاديمي 
 الوالػػدي االنػػدماج بػػيف العػػػػالقة عػػف والتفكيػػر االبػػداعي(, وىػػدفت دراسػػة خمايسػػة إلػػى )الكشػػؼ

 Tan&Goldberg,  9112)األساسية(, وىدفت دراسة  المرحمة طمبة لدى المدرسي والتكيؼ
 فػي  والتكيػؼ الطػالب بػدرجات وعالقتػو المدرسػة, فػي  الوالػدي االنػدماج عمػى الػى  )التعػرؼ( 

 مشروع أثر عمى الى )التعرؼ (Donnell   , Krikner,  9103)المدرس(, وىدفت دراسة 
التعميمي (, وىدفت دراسة  األداءفي   الوالدي االندماج مستويات عمى YMCA العائمة اندماج

(9105  , Sukys  Dunciene & Lapeniene) فػي  الوالػديف أنػدماج الػى )استقصػاء 
 المدرسة (. في  وتكيفيـ المنزؿ في  أطفاليـ تعميـ

 :: العينة ثانياً 
دد أفراد عيناتيػا,  فقػد تراوحػت مػا ػػػدراسػات الػسابػقة في عػألػ اخػتمفتعدد أفراد العينة:  -
 , ( Donnell & Krikner,    9103) وكريكنػػػر دراسػػػة دونيػػػؿ( كمػػػا فػػػي  033بػػػيف )

( وىػػو 473أمػػا عينػػة البحػػث الحػػالي فكانػػت ) ,(9103خمايسػػة       ) ( فػػي  دراسػػة 705و)
 ػقة. ػسابػػدراسػات الػػػضمف المدى المشار إليو في  ألػ
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 : الفئة العمرية لمعينة -
لمعينػػة حيػػث تراوحػػت بػػيف فئػػة  الػعمػريػػػة لمفئػػات تناوليػػا فػػي ػقة ػػػسابػػدراسػػػات الػػػألػ تباينػػت

 & Sukys, Dunciene ,  9105)(, 9103االطفػػاؿ كمػػا فػػػي  دراسػػة  خمايسػػػة )
Lapeniene)( والوالػػػػديف كمػػػػا فػػػػي  9111, ومرحمػػػػة المراىقػػػػة كمػػػػا فػػػػي  دراسػػػػة  العبػػػػويني ,)

ث ػبحػػأمػا ال ,( 9103 ,Donnell & Krikner) ,( Tan&Goldberg,    9112)دراسػة
 طػمبة الػمرحمة االعدادية ) فئة المراىقة(. ي فكاف عمىػالػحػال

مرتكػزة عمػى النػوع )ذكػور, إنػاث( فػي   ػقةػػسابػػدراسػػات الػػػألػكانت غالبيػة  نػػوع الػعينة : -
فكانػػت نػػوع العينػػة  ػقةػػػسابػػدراسػػػات الػػػألػعيناتيػػا, أمػػا فػػي  البحػػث الحػػالي فقػػد اتفػػؽ مػػع غالبيػػة 

 )ذكور, إناث(.
 أدوات  الػػدراسػػة::  ثالثاً 

اسػػػتخداـ ادوات البحػػػث التػػػي تناولػػػت متغيػػػر االنػػػدماج  ػقة فػػػي ػػػػسابػػدراسػػػػات الػػػتباينػػػت ألػ
(,  والمقػاييس التػي تػـ 9103الوالدي بيف تبني المقاييس المعػدة سػابقًا مثػؿ دراسػة ) خمايسػة, 

 Tan& Goldberg,   9112)(, 9111اعدادىا مف قػبػؿ الباحثيف مثػؿ دراسة )العبويني  , 
(9103   ,Donnell & Krikner )  ,(9105  , Sukys, Dunciene & 

Lapeniene) أمػػػػا فػػي الػػػػبحث الػػػػحالي قػػاـ الباحثػػاف بأعػػداد مقيػػاس لمتعػػرؼ عمػػى االنػػدماج ,
( فقػػرة ب 43( مجػػاالت مقسػػمة عمػػى )4الوالػػدي لػػػػدى طػػمػػػػبة الػػمرحػػػػمة االعػػداديػػػػة مكػػوف مػػف )

 ( بدائؿ متالئـ مع العينة العراقية.  3)
  :ػائيػػةاإلحػػصػ رابعًا : الوسػػائؿ

 واالنحراؼ الحسابي , المتوسط) اإلحصائية  الوسائؿ ألػػدراسػات الػسابػقة اسُتعمؿ في
 لعينتيف التائي االختبار واحدة , لعينة التائي االختبار بيرسوف , ارتباط معامؿ المعياري ,
 .الحالي البحث وكذلؾ تـ استخداميا في  ,(كرونباخ ألفا معامؿ مستقمتيف ,
 البحث:إجراءات 

سيعرض الباحثاف المنيجية التي اتبعاىػا فػي ىػذا البحػث, واإلجػراءات التػي قامػا بيػا فػي 
االنػػدماج )مقياا   تحػديػػػد ُمجتمػػػع الَبحػػث واختيػػار العينػػة المناسػػبة لػػػو, واسػػتعماؿ اداة البػػػحث 

 :ذلؾلتفصيؿ النتائجو, وفيما يأتي  في تحػمػيؿبة ػاسػائية منػحصإائؿ ػػوس واسػتعماؿ(, الوالدي
 :Research.Population.and .its Sampleه ػينتػث وعػع البحػجتمم  
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 :Research population. مجتمع البحث 8
الصػفوؼ )الرابػع , المتمثمػة ب  اإلعداديػةة ػرحمػػمملطمبػة الب تـ تحديد المجتمػع ليػذا البحػث

فػػػػي المػػػػدارس الثانويػػػػة واالعداديػػػػة لمبنػػػػيف والبنػػػػات الحكوميػػػػة) الدراسػػػػة  الخػػػػامس , السػػػػادس(
( 03017) تعػدادىـغ ػالبالػو ـ(, 9191-9102مدينة الرمادي لمعػاـ الدراسػي )الصباحية ( في 

%(, 59.514( طالبػػػًا مػػػف الػػػذكور بنسػػػبة )7301, ومػػػف كػػػال النػػػوعيف بواقػػػع )ةً ػًا وطالبػػػػالبػػػػط
ومػػف كػػال الفػػرعيف العممػػي واالدبػػي بواقػػع  ,%(37.303بنسػػبة )( طالبػػة مػػف اإلنػػاث 3312و)
( طالبػًا وطالبػة مػف 3232%(, و)33.773( طالبػًا وطالبػة مػف الفػرع العممػي بنسػبة )2041)

 ( يوضح ذلؾ:1%( والجدوؿ )45.994الفرع االدبي بنسبة )
 (مجتمع البحث حسب متغيري)الفرع، والنوع( 8جدوؿ ) 

 الصؼ
 الرابع

 

 الفرع
 النػػػػػػوع

 المػػػػػجمػػػػوع
النسبة 
 إناث ذكور المئوية

 88.884 0664 8338 8306 عممي
 88.836 8578 736 835 ادبي

 32.202 4035 0274 0868 المػػػػػجمػػػػوع
  32.202 84.728 85.388 النسبة المئوية 

 الصؼ
 الخامس

 

 الفرع
 النػػػػػػوع

 المػػػػػجمػػػػوع
النسبة 
 إناث ذكور المئوية

 88.955 0674 8389 8355 عممي
 8.742 8033 659 574 ادبي

 07.695 3927 8978 8909 المػػػػػجمػػػػوع
  07.695 84.208 83.674 النسبة المئوية

 الصؼ
 السادس

 

 الفرع
 النػػػػػػوع

 المػػػػػجمػػػػوع
النسبة 
 إناث ذكور المئوية

 06.936 3822 8889 8988 عممي
 85.346 0865 888 8347 ادبي
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 40.080 5965 0637 3308 المػػػػػجمػػػػوع
  40.080 88.690 03.592 النسبة المئوية

 64.776 الفرع العممي النسبة المئوية 52.583 لمذكور النسبة المئوية
 35.223 الفرع االدبي النسبة المئوية 47.416 لإلناث النسبة المئوية

 

 

 :Research Sample البحث. عينة 2
الباحػػث الػػى اسػػموب العينػػة  يمجػػألػػيس مػػف السػػيؿ التعامػػؿ مػػع مجتمػػع بأكممػػو , وليػػذا  

المجموعػػػة الجزئيػػػة  المػػػأخوذة مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة  والتػػػي تػػػـ اختيارىػػػا  "والتػػػي تعػػػرؼ بأنيػػػا 
ى نتػػػائج  راء الدراسػػػة عمييػػػا  لمتوصػػػؿ الػػػػتـ إجػػػيػػػ ومػػػف ثػػػـطرؽ العمميػػػة ػف الػػػػعينة  مػػػػبطريقػػػة مػػػ

وتفسيرات لمشكمة الدراسة ومف ثـ استخداـ ىذه النتائج وتعميميا عمػى كامػؿ المجتمػع األصػمي 
 (.        9113,410.)انجرس,"الدراسة 
 رحمة االعداديػةػبة مػف طمبػة مػػػػًا وطالػػػ( طالب03017ا إف مجتمع البحث تألؼ مػف )ػػبمو 

ية ػنفسػػة والػتربويػػالعمػـو ال مجػاؿ صػيف فػيصختالمة مػف ػػػػتشارة مجموعػػسإة كبيرة(, وبعد ػعينال)
ثامبسػػوف ( فػػي  أفػػراد عينػػة البحػػث وفػػؽ معادلػػة ) سػػتيفف تػػـ اختيػػاربخصػػوص اختيػػار العينػػة, 

( طالب وطالبة, 473وبيذا تألفت عينة البحث مف ).رة نسبياً ػات كبيػجتمعمف مُ  اتتحديد العين
( طالبػػػػًا و طالبػػػػة الفػػػػرع العممػػػػي, و 939)( طالبػػػػة, وقػػػػد مثػػػػؿ 077( طالبػػػػًا و )027وبواقػػػػع )

 ( يوّضح ذلؾ.9( طالبًا وطالبة الفرع االدبي, والػجػدوؿ )049)
 البحث حسب متغيري)الفرع، والنوع( عينة( 0جدوؿ ) 

 حجـ العينة النسبة المئوية المجتمع المتغير
 197 52.583823 7418 الذكور
 177 47.416176 6689 االناث

 374 100 14107 المجموع
 حجـ العينة النسبة المئوية المجتمع المتغير
 242 64.776352 9138 العممي
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 132 35.223647 4969 االدبي
 374 100 14107 المجموع

 :Instrumentsبحث ػػال ةأدا
 عبػػػارة عػػػف مجموعػػػػة مػػػف األسػػػػاليب والتقنيػػػات المتنوعػػػة والمسػػػػتعممة لجمػػػع المعطيػػػػات"

مػػف خػالؿ جمػػع البيانػػات باالسػػتمارة , وسيسػػيولوجياً  ثػػـ تحميميػا كيفيػػاً  اإلحصػائية وتحميميػػا كميػػاً 
مػػف  وتضػػمف بػػذلؾ جػػزءاً  ,والتحميػػؿ أكثػػر وتفريغيػػا فػػي جػػداوؿ إحصػػائية, تسػػاعد عمػػى التفسػػير

واالعتمػػاد عمػػى المػػنيج اإلحصػػائي فػػي فرضػػيات الدراسػػة وىػػذا حتػػى يػػتمكف , الفعػػؿ المنيجػػي
 (.9102,74".) لطاد واخروف,ي الدقيؽالباحث مف التحميؿ الموضوعي والعمم

 :Scale of Parental involvementمقياس االندماج الوالدي 
بعد اطالع الباحثاف عمى أدبيػات االنػدماج الوالػدي مػف التعريفػات والخصػائص والنمػاذج 

( 91( التػي أعػّدت مقياسػًا لالنػدماج الوالػدي تػألؼ مػف )9111التي فّسرتو, ودراسة )العبػويني,
( 9103ذات خمسػػػة بػػػدائؿ  يمثػػػؿ بػػػديؿ واحػػػد فقػػػط االنػػػدماج الوالػػػدي, ودراسػػػة )خمايسػػػة,فقػػػرة 

 مجػاؿ صػيف فػيصختة مػف المػػػ(, وكذلؾ استشارة مجموع9111مقياس )العبويني, ىوالذي تبن
مرحمة ػالػػ فػػي طمبػػةالية بخصػػوص إعػػداد فقػػرات لممقيػػاس تناسػػب طبيعػػة ػنفسػػػة والػتربويػػػالعمػػـو ال

والدي )مجموعػػة العمميػػات التػػي ُتعّبػػر عػػف ػؼ لالنػػدماج الػػيػػ,واعطػػاء الباحثػػاف تعر دادية, ػػػػعإلا
طمػػػوح وتوقػػػع االبػػػويف وخبػػػراتيـ ومعتقػػػداتيـ فػػػي التعامػػػؿ مػػػع أبنػػػائيـ, وتشػػػتمؿ عمػػػى طرائػػػؽ 
التفاعػػؿ معيػػـ سػػواء داخػػؿ المنػػزؿ او خارجػػو عػػف طريػػؽ االقػػواؿ واالفعػػاؿ مػػف اجػػؿ تنشػػئتيـ 

 ية.ػاديمػتنشئة اك
 :  .مقياسػ  ال ؼػوص

 ( فقػػرة ذات اربعػػة بػػدائؿ )تنطبػػؽ43أعػػّد الباحثػػاف مقياسػػًا لالنػػدماج الوالػػدي تػػألؼ مػػف )
مّي أبػدًا( وموزعػة عمػى ثالثػة ػعػ نطبؽػمّي نػادرًا, ال تػػع طبؽػّي أحيانًا, تنػعم مًا, تنطبؽػمّي دائػع

 مجاالت رئيسية ىي :
الوالديف لذاتيـ , وتتعمػؽ  نسجيايويتمثؿ باألىداؼ واآلماؿ التي  مجاؿ الطموح الوالدي : – 8

إلى تحقيقيػا فػي ضػوء إمكانػاتيـ, وقػدراتيـ, وظػروفيـ النفسػية  ثاً يبمستقبؿ ابنائيـ, ويسعوف حث
 (. 0,9,4,3,5,3,7,1,2,01,00,09والبيئة. وكانت الفقرات الممثمة لممجاؿ ىي ) 
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العمميػػػة األساسػػية التػػي يكتسػػػب مػػف خالليػػا االبنػػػاء  وىػػي "مجػػاؿ التنشػػػئة االكاديميػػة : – 0
الخبػػرات االكاديميػػة أثنػػاء نشػػأتيـ فػػي االسػػرة منػػػذ الطفولػػة , وتتمثػػؿ بتمبيػػة الحاجػػات االساسػػية 

تعميمية لألبنػاء وكانػت الفقػرات الممثمػة ػػػالوالديف فػي االنشػطة ال    اركةػالمتعمقة بالمدرسة ومش"
 (. 04,03,05,03,07,01,02,91,90,99,94,93)   ىي ممجاؿل

ىػو تكيػف الوالػديف بحصػوؿ أمػور فػي المسػتقبؿ تخػص االبنػاء ,  مجاؿ التوقع الوالػدي : – 3
ويقػػـو عمػػى الخبػػرة أو المعرفػػة لموالػػديف , كمػػا يػػرتبط بأحػػداث ينتظػػر حصػػوليا لألبنػػاء وكانػػت 

 (. 95,93,97,91,92,41,40,49,44,43,45,43)      الفقرات الممثمة لممجاؿ ىي
 ياس: ػمقػال اتػعميمػت دادػإع

ة ومحػػػػددة لممقيػػػػاس, إذ ُطمػػػػب مػػػػف أفػػػػػراد الػعينػػػػػة  اف ػػػػػػات واضحػعميمػػػػػالباحثػػػػاف ت وضػػػػع
بدائؿ  ػػػف الػػػط مػػػد فقػػػديؿ واحػبػلار ػختيػالوا باػقومػيحددوا وبدقة ) الفرع الدراسي , والنوع( , واف ي

االجابػة ال تحتػوي و ػأنػػب  ألفػػراد الػعينػػة, وأوضػح  مقياس بصدؽ وموضوعيةػػاالربعة  لفقرات ال
ىػػي  اإلجػػراءاتاطئة ولكنيػا تعبػػر عػف رأييػػـ فقػػط , وأف ىػذه ػصػحيحة وأخػػرى خػػ عمػى اجابػػات

وى سػ يقػـو احػػد بػػاالطالع عمييػاف ػػػلو , وأف اجابتيـ ستكوف سػرية ػقطػمي فػػمعمػبحث اػػال لغايات
الباحثػاف وذلػؾ ليخمػؽ جػو مػف الطمأنينػة حػػوؿ سػرية إجابػاتيـ , كمػا تضػمنت التعميمػات مثػػااًل 

 مقياس.ػػقرات الػػعف ف بةاالستجا طريقةلتوضيح 
 ( لممقياس :ةالسيكومتريالخصائص )

 ( :Validity of the Scaleأواًل : صدؽ المقياس )
 (9103,093.)الفتمي, " فعالً يعبر عف قدرة المقياس عمى قياس ما أعّد لقياسو "

وقد استخرج لممقياس الحالي مؤشراف لمصدؽ ىما صدؽ المحتوى , وصدؽ البناء, وفيما يػأتي 
 توضيح لكيفية التحقؽ مف كؿ مؤشر منيا :

 ( :Content Validityالصدؽ الظاهري )-8
خػػالؿ  قػػد تحقػػؽ الباحثػػاف مػػف الصػػدؽ الظػػاىري لمقيػػاس مسػػتوى االنػػدماج الوالػػدي مػػف       

 السموكية واعداد الفقرات حسب أىمية المجاالت السموكية لممقياس. ومجاالتوتحديد التعريؼ 
تطبيػػؽ الفقػػرات مقياسػػو قبػػؿ لعػػرض الباحػػث  عػػف طريػػؽىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ يتحقػػؽ 

فقرات لمصالحية الكـ عمى حتمكنيـ مف الالتي  خبرةالمف المحكميف الذيف يتصفوف ب عددعمى 
 ويقػـو باألخػذمطمئنػًا إلػى آرائيػـ  وتجعمػ انيػا قياسيا, بحيػث التي يريد الباحث السمةفي قياس 
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 كمػا ,(9101,935أكثر.)الكبيسػي,أو %( 11أو بنسػبة ) غػالبيتيـباألحكػاـ التػي يتفػؽ عمييػا 
دلػػياًل عمػػى تعػػد %( أو أكثػػر بػػيف المحكمػػيف 11تفػػاؽ )ال( إلػػى أف نسػػبة اBloomأشػػار بمػػوـ )

,مصدؽ ال المقياس تحقيؽ  (.0214,993لظاىري.)بمـو
عمػػى  لنفسػػيةاو ة ػربويػػػعمـو التػوقػػد تػػـ تحقيقػػو عنػػدما اتفػػؽ المحكمػػيف المتخصصػػوف فػػي الػػ

%( 011وبنسػػبة ) صػػالحية المجػػاالت السػػموكية والفقػػرات فػػي قيػػاس مسػػتوى االنػػدماج الوالػػدي
س مسػتوى التحميؿ المنطقي لفقرات مقيػا و وىذا مف خالؿفقرات عمىالتعديالت  بعضمع إجراء 

تػػػـ عػػػرض الفقػػػرات مػػػع المجػػػاالت السػػػموكية لمقيػػػاس مسػػػتوى االنػػػدماج , اذ االنػػػدماج الوالػػػدي
ياس مػا اعػدت ػكػؿ فقػرة فػي قػلصػالحية النيـ تقػدير مػدى ػوطمػب مػ ( محكمػاً 91الوالدي عمػى )

كما تبدو في شكميا الظاىري, وذلؾ بالموافقة عمى الفقرة أو اقتراح استبعادىا أو اجراء  ولمقياس
 التعديؿ المناسب عمييا.

لعينػػػة واحػػػدة  9اختبػػػار كػػػا اسػػػتعماؿاس فقػػػد تػػػـ ػمقيػػػػفقرات اللػػػػولتحميػػػؿ آراء المحكمػػػيف         
( 1.15 توى )ػػػد مسػنػػة عػػػة دالػوبػػمحسػاي الػػػمربع كلقيمة التكوف  حيفوعدت كؿ فقرة صالحة 

مخبػػػراء ل الموافقػػػات مػػػف عػػػددأو اكثػػػر % 11 اشػػػارة الػػػى حصػػػوؿ الفقػػػرة عمػػػى أي نسػػػبة وىػػػي 
 (.4الجدوؿ )

 آلراء المحكميف  حوؿ صالحية فقرات المقياس 0(نتائج اختبار كا 3جدوؿ ) 
عدد  الفقرات ت

 المحكميف
غير  الموافقيف

 موافقيف
 0قيمة كا

 المحسوبة
قيمة 

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(2،25) 
المجاؿ 
االوؿ / 
الطموح 
 الوالدي

8 8 ،0 ،3 ،6 ،7 ،
9 ،82 

 دالة 3.84 02 صفر 02 02

0 4 ،5 ،8 ،88 ،
80 ، 

 دالة 3.84 9.8 3 87 02

المجاؿ 
الثاني / 
التنشئة 
 االكاديمية

8 84 ،85 ،86 ،
88 ،08 ،00 ،

03 ،04 

 دالة 3.84 02 صفر 02 02

0 83 ،87 ،89  ،
02  ، 

 دالة 3.84 80.8 0 88 02
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المجاؿ 
الثالث / 
التوقع 
 الوالدي

8 05 ،06 ،07 ،
09 ،38  ،30  ،

33 ،35 

 دالة 3.84 02 صفر 02 02

0 08 ،32 ،34  ،
36 

 دالة 3.84 80.8 0 88 02

 التطبيؽ االستطالعي األوؿ:
 اًل عػػػفػضػػػػو و بدائمػػػػػو  فػػػوفقرات مقياس ػمػػلػتعميمات الػػػػوح ػػػػدى وضػف مػػػد مػػػػتأكػػػػرض الػغػػػل
ذا قػػاـ الباحثػػاف بتطبيقػػو ػياس لػػػمقػػػاإلجابػػة عػػف فقػػرات ال اسػػتغرقتوذي ػت الػػػوقػػػديد الػحػػػت إمكانيػػة

مػػدارس مدينػػة الرمػػادي الحكوميػػة ) الدراسػػة  فػػي مػػف الطمبػػة( 31ة بمغػػت )ػيػػػوائػة عشػعمػػى عينػػ
تطبػػػػيؽ ػذا الػف ىػػػباحث  مػػػلمػػ  اتضػػحار , وقػػد ػافظة االنبػػػة محػػػمديريػػة تربيػػالصػػباحية( التابعػػة ل

عػػف المقيػػاس  وقػػت االسػػتجابةفقراتػػو وبدائمػػو واضػػحة ومفيومػػة واف لممقيػػاس و لتعميمات الػػػأف بػػ
 . ( دقيقة 02 ( دقيقة بمتوسط مقداره ) 94-05تغرؽ بيف ) اس

 .(الوالديمقياس االندماج  لفقرات الػتحميػؿ اإلحػصائػيالتطبيؽ االستطالعي الثاني) 
 عػينػة الػتحميػؿ اإلحػصائػي:

وقد تـ اختيارىا ( فرد, 311لمفقرات ) ارتأى الباحثاف أف تكوف عػينػة الػتحميػؿ اإلحػصائػي
"  اف العينػػة المناسػػبة Henrysoon, إذ يػػرى ىنريسػػوف " بأسػػموب طبقػػي عشػػوائي مػػف الػػطمبػػػة

( 511( او )311مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف )ي لمفقػػػرات يفضػػػؿ اف  يكػػػوف حجميػػػا بػصائػػػػؿ االحػتحميػػػػمل
( يوضػػػح 3والجػػدوؿ ) شػػخص ويجػػب اف يػػتـ اختيػػارىـ بدقػػة مػػػف المجتمػػع االصػػمي  لمدراسػػة,

 ذلؾ.
 (عػينػة الػتحميػؿ اإلحػصائػي 4جدوؿ ) 

 الفرع الصؼ
 النػػػػػػوع

 المػػػػػجمػػػػوع
 إناث ذكور

 78 37 48 عممي الرابع
 73 35 38 عممي الخامس
 829 50 57 عممي السادس
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 40 02 00 ادبي الرابع
 39 89 02 ادبي الخامس
 59 08 38 ادبي السادس

 422 898 029 المػػػػػجمػػػػوع
 ( .Discrimination Power of Itemsرات )ػفقػة لمػيزيػتميػوة الػقػال

( فػػرد وتصػػحيح اسػػتمارات 311بعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى أفػػػراد الػعينػػػة البػػالغ عػػددىـ )
مقياس رتبت درجات أفػراد الػعينػة مػف اعمػى درجػة ػاإلجابة , والستخراج الػقوة التػميزيػة لفػقرات ال

%( مػف  97كمية الى اقؿ درجة كمية وحددت المجموعتاف المتطرفتاف بالدرجػة الكميػة وبنسػبة )
اف يكػػػوف عػػػدد افػػػراد كػػػؿ مجموعػػػة مػػػف المجمػػػوعتيف  Kellyكػػػؿ مجموعػػػة إذ اقتػػػرح " كيمػػػي " 

%( مػػػف أفػػػػراد  97متطػػػرفتيف فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة عنػػػد حسػػػاب القػػػوة التميزيػػػة لمفقػػػرات بنسػػػبة )ال
بًا فػػػي ػالػػػػ( ط011ة )ػجموعػػػػوقػػػد بمػػػغ عػػػدد األفػػػراد فػػػي كػػػؿ م ؛(9105,913)عػػػالـ, , الػعينػػػػة

 يا.ػدنػة الػوعػمجمػبًا في الػالػ( ط011ا, و )ػعميػة الػمجموعػال
( لمعينتػػيف المسػػتقمتيف فػػي حسػػاب داللػػة الفػػروؽ t-test.) يػتائػػػار الػتبػػػخإلا اسػػُتخدـوقػػد 

قرة مف فقرات المقيػاس , عمػى أسػػػاس أف قيمػػػة ػكػػؿ فلدرجػػات المجمػػوعتيف في ػمل الػمتوسطبيف 
تبػيف أف جميػع الفقػرات  وقػد(. 9105,047فػقرة . )عػالـ,ػالتمييزية لم قوة تعدمحػسوبة ػالػتائية ال

ة ػقيمػػػػف الػبر مػػػػػػػػدالػػػة احصػػػائيًا, أي اف جميػػػع الفقػػػرات مميػػػزة ألف قيمتيػػػا التائيػػػة المحسػػػوبة اك
 (.1.15داللة )الوى ػستػ( وعند م903ة )ػريػ( بدرجة ح0.23غة )ػبالػة الػجدوليػة الػالتائي

0)  : Construct Validity. صدؽ البناء أو)المفهـو
مف صدؽ البناء مف خالؿ اربع مؤشرات ىي : التمييز مػف خػالؿ ايجػاد الفػروؽ بػيف  تـ التحقؽ

 يو ,ػلػػػػأتمي ػة , وعالقػػػػة الفقػػػػرة بالمجػػػػاؿ الػػػػذي تنػػػػػكميػػػػػة الُ ػدرجػػػػػ, وعالقػػػػة الفقػػػػرة بال الجماعػػػػات واالفػػػػراد
لية , وبيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى مػػدى اسػػتقال داخمية السػػتقاللية المجػػاالت الفرعيػػةػلػػأ االرتباطػػاتومصػػفوفة 

المجػػػاالت الفرعيػػػة فػػػي قياسػػػيا لمفيػػػـو مسػػػتوى االنػػػدماج الوالػػػدي , تػػػـ ايجػػػاد معػػػامالت االرتباطػػػات 
بيرسػػػػوف  ارتبػػػػاطولتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ اسػػػػتعمؿ ُمػعػامػػػػػؿ , الداخميػػػػة بػػػػيف الػػػػدرجات الكميػػػػة لممجػػػػاالت الفرعيػػػػة

Person Correlation Coefficient صػػفوفة مَ مجاالت الفرعيػػة الثالثػػة لمتوصػػؿ الػػى ػدرجات الػػلػػ
( إذ .1.15ستوى داللػة )ػند مػػحصائيًا عادالة  االرتباطداخمية وتبيف أف َجمػيع ُمعػامػالت ػال االرتباطات

( 421( بدرجػػػػة حريػػػػة )1.121كانػػػػت قػػػػيـ معػػػػامالت االرتبػػػػاط اكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة الجدوليػػػػة البالغػػػػة )
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المجاالت الفرعية مترابطة مع بعضػيا الػبعض ويػتـ التعامػؿ  (. وبذلؾ فأف1.15وبمستوى داللة )
 ( يوضح ارتباط المجاالت مع بعضيا.5معيا كدرجة كمية واحدة. والجدوؿ )

 مصفوفة االرتباطات الداخمية( 5جدوؿ ) 
 
 
 
 
 

 
 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية :
 التربويػة و المقػاييسفػي فقػرات لمتحميػؿ القة مف أكثر الطرؽ استعمااًل فػي ػتعد ىذه الطري

د مػدى التجػانس لفقػرات المقػاييس التػي تقػيس الظػواىر ػديػػالنفسية, وذلؾ لما تتصؼ بػو مػف تح
طريقة تيػػتـ بمعرفػػة المسػػار ػذه الػػػالػػى أف ىػػ باإلضػػافة ,(Lindguist,286,1988) .السػػموكية

 0215لكؿ فقرة مػف فقػرات المقيػاس, و باالتجػاه الػذي يسػير فيػو المقيػاس بشػكمو عاـ)عيسػوي,
" بيرسػػوف "  ارتباطػػػػصػػدؽ الفقػػرة عمػػى ُمػعػامػػػؿ لحساب الػػػتمد الباحثػػاف فػػي ػعػػفقػػد أ(, لػػذلؾ 25,

Person correlation  كمية , لكػػػوف درجػػػات الفقػػػرة متصػػػمة ػدرجة الػػػػفقرة والػػػالػػػػبػػػيف درجػػػات
أفضػػػؿ  تعػػػدكمية ػومتدرجػػػة, واذا لػػػـ يتػػػوفر المحػػػؾ الخػػػارجي المناسػػػب فػػػإف الدرجػػػة المجيػػػب الػػػ

( يبػيف 3والجػدوؿ ) ,(Anastasi, 1976 ,913 ).لحسػاب ىػذه العالقػة ةداخميػال اتمحكػال
 ذلؾ.

 تباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياسمعامؿ االر (  6جدوؿ ) 
م ػعػامػؿ أرتبػاط  رقـ الفقرة

 بيرسوف
م ػعػامػؿ أرتبػاط  رقـ الفقرة

 بيرسوف
م ػعػامػؿ أرتبػاط  رقـ الفقرة

 بيرسوف
8 2.068 83 2.408 05 2.357 
0 2.389 84 2.099 06 2.092 
3 2.302 85 2.307 07 2.876 

 التوقع الوالدي التنشئة االكاديمية الطموح الوالدي المجاالت
 2.365 2.078 8 الطموح الوالدي

 2.388 8  االكاديميةالتنشئة 
 

 8   التوقع الوالدي
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4 2.355 86 2.008 08 2.879 
5 2.093 87 2.338 09 2.026 
6 2.064 88 2.320 32 2.886 
7 2.047 89 2.027 38 2.038 
8 2.088 02 2.305 30 2.403 
9 2.886 08 2.388 33 2.409 

82 2.087 00 2.463 34 2.337 
88 2.485 03 2.439 35 2.372 
83 2.440 04 2.372 36 2.088 

داللػػة الستوى ػند مػػػحصػػائيًا عػػادالػػة تعػػد  ( تبػػيف أف َجمػػػيع ُمعػامػػػالت األرتبػػاط 3مػػف الجػػدوؿ )
( إذ كانػػػػت قػػػػيـ معػػػػامالت أرتباطيػػػػا بالدرجػػػػة الكميػػػػة اكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة الحرجػػػػة البالغػػػػة 1.15)
 (.1.15( وبمستوى داللة )421( بدرجة حرية )1.121)

 الفقرات بالمجاؿ الذي تنتمي اليه: ارتباط
قيمة معامؿ االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجػة الكميػة لممجػاؿ الػذي تنتمػي لغرض حساب 

بيرسػوف, وتبػيف أف َجمػػيع ُمعػامػػالت األرتبػاط دالػة أحصػائيًا  ػاليو, فقػد اسػتعمؿ ُمػعػامػػؿ أرتبػاطػ
 (.1.121( وأف قيمتيا الحرجة تساوي )421( وبدرجة حرية )1.15عند مستوى داللة )
 الرتباط بيف درجة الفقرة ودرجة المجاؿ الذي تنتمي اليه.معامالت ا( 7جدوؿ ) 

عدد فقرات  المجاؿ
 المجاؿ

رتباط الفقرة بالمجاؿ امعامؿ صدؽ  رقـ الفقرة
 الذي تنتمي اليه*

 
 
 

 الطموح الوالدي

 
 
 

80 

8 2.373 
0 2.486 
3 2.352 
4 2.443 
5 2.438 
6 2.487 
7 2.387 
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8 2.864 
9 2.320 

82 2.332 
88 2.588 
80 2.549 

 
 
 
 

 التنشئة االكاديمية

 
 
 
 

80 

83 2.424 
84 2.383 
85 2.526 
86 2.487 
87 2.482 
88 2.372 
89 2.393 
02 2.397 
08 2.535 
00 2.550 
03 2.557 
04 2.094 

 
 
 
 

 التوقع الوالدي 

 
 
 
 

80 
 
 

05 2.340 
06 2.303 
07 2.892 
08 2.409 
09 2.326 
32 2.028 
38 2.402 
30 2.400 
33 2.483 
34 2.489 
35 2.342 
36 2.398 
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العالقػة  إليجػاد( والذي تـ فيو استعماؿ ُمػعػامػؿ أرتبػػاط بيرسػوف  7ومف خالؿ الجدوؿ ) 
الثالثة, فقد تبػيف أف الفقػرات  لممجاالتبيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي اليو 

 دالة احصائيًا.
 : Scales Reliabilityثانيًا : ثبات المقياس 

 ىاف مفيوـ الثبات مف المفػاىيـ االساسػية فػي مجػاالت المقػاييس النفسػية , ويعنػي مػد  
رد و مسػػػتوى االسػػػتقرار فػػػي النتػػػائج , واالختبػػػارات الثابتػػػة تعطػػػي النتػػػائج االتسػػػاؽ فػػػي أداء الفػػػ

وتػػـ (, 9113,392نفسػػيا إذا طبقػػت عمػػى ذات المجموعػػة مػػف األفػػراد مػػرة ثانيػػة. )ابػػو عػػالـ, 
 استخراج الثبات بطريقتيف ىما:

 :Test Retest Methodإعادة االختبار  -االختبار . طريقة8
وؿ عمى معامؿ ثبات وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ المقياس ىذه الطريقة تستعمؿ في الحص

وبفاصؿ زمني مناسب ليتـ التأكد مف مدى استقرار المقياس عبر  لمرتيف عمى نفس العينة,
و يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات تطبيؽ المقياس األوؿ, ودرجات تطبيؽ  ,الزمف

لذا طبؽ , (9107,492محـ,المقياس نفسو لممرة الثانية فيكوف بذلؾ معامؿ الثبات. )م
( يومًا , وبعد 05( فرد بعد مرور )31المقياس مرة ثانية عمى عينة الثبات نفسيا البالغة )

االنتياء مف التطبيؽ ُحسب ثبات المقياس بحساب درجات ىذه العينة مع درجاتيا في التطبيؽ 
امؿ ثبات ػعمُ  ويعد( 1.14األوؿ واستعماؿ ُمػعػامػؿ أرتبػاط "بيرسوف" , فكاف معامؿ االرتباط )

  (.9104,011د عمى وفؽ محؾ التبايف المفسر المشترؾ.)رينولدز وليفنجستوف,ػجي
 معادلة الفاكروبناخ -0

ألجؿ استخراج الثبات خضػعت كػػؿ درجػة مػف درجػات عػينػػة الػتحميػػؿ اإلحػصائػػية والتػي 
( وىذه قيمو مقبولة 1.10ألفا )( استمارة إلى معادلة ألفا كرونباخ, وقد بمغ معػامؿ 311بمغت )

, لذلؾ يتػميز ىذا  المقياس باالتساؽ الداخػػمي ويػػعد ثباتػو عػالي وىػذا  وذات معامؿ ثبات عػاؿ
مػػػػػا أكػػػػػده كرونبػػػػػاخ بػػػػػاف المقيػػػػػاس يكػػػػػوف دقيقػػػػػًا فػػػػػي حالػػػػػة إذا كػػػػػاف ثػػػػػػباتو عػػػػػاؿ ىػػػػػو مقػػػػػػياس 

 (.Cronbach, 1970, 63دقيػؽ.)
 نهائية :ػلأبصورته  مقيػاس االندماج الوالدي

( فقػرة, وكػؿ فقػرة ليػا 43بحث الحالي مف )ػاس مستوى االندماج الوالدي في الػيتألؼ مقي
( وتكػػوف اإلجابػػة بحسػػب البػػديؿ 0, 9, 4, 3اربػػع بػػدائؿ, ويػػتـ تصػػحيح اإلجابػػة فيػػو كػػاالتي )
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جمػػع الػػدرجات التػػي  عػػف طريػػؽمقياس ػمػػػة لػميػػػػة كُ ػػػػالػػذي يختػػاره المسػػتجيب, ويػػتـ حسػػاب درج
مقياس, لػػذلؾ فػػإف ػرات الػػػف فقػػػؿ فقػػرة مػػػمييا المسػػتجيب عػػف كػػؿ بػػديؿ يختػػاره مػػف ُكػػػحصػػؿ عػػتي

( درجة التي تمثؿ أعمى الػدرجات, وأقػؿ 033أعمى درجػػة يمػكف أف يحصؿ عمييا المستجيب )
( درجػػػة والتػػػي تمثػػػؿ أدنػػػى درجػػػة كميػػػة لممقيػػػاس, وبػػػذلؾ فػػػإف 43درجػػػة يحصػػػؿ عمييػػػا ىػػػي )

 ( درجة.21اس يكوف )المتوسط النظري لممقي
 :االندماج الوالديالخصائص اإلحصائية والوصفية لمقياس 

ولمتأكػػػد مػػػف كػػػوف درجػػػات افػػػراد عػينػػػػة  بمػػػا اف المفػػػاىيـ النفسػػػية تتػػػوزع توزيعػػػًا اعتػػػداليا,
الوسػاط مثػؿ اتتوزع اعتػداليا, قػاـ الباحثػاف بحسػاب المؤشػرات االحصػائية  الػتحميػؿ اإلحػصائػي
افػػػات المعياريػػػة والتبػػػايف فضػػػاًل عػػػف معػػػامالت االلتػػػواء ومعػػػامالت التفرطػػػػح الحسػػػابية واالنحر 

لدرجات الطمبػة, لغرض التعرؼ عمى مدى قرب او بعد الدرجات مف التوزيػع االعتػدالي جػدوؿ 
 ( يوضح ذلؾ.1)

 ( المؤشرات االحصائية لعػينػة الػتحميػؿ اإلحػصائػي8جدوؿ )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف خالؿ مالحظة الجػدوؿ اعػاله يتبػيف اف الػدرجات قريبػة مػف التوزيػع االعتػدالي وذلػؾ 
 .بسبب اف قيـ مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت تقترب مف القيـ النظرية لمتوزيع

 الدرجات المؤشرات اإلحصائية
 N  422 أفػراد الػعينػةعدد 

 Minimum 65 اقؿ درجة
 Maximum 805 اعمى درجة

 Mean  93.86 الوسط الحسابي
 Median 93الوسيط 
 Mode  93 المنواؿ 

 Std. Deviation 80.87 االنحراؼ المعياري
 Variance 848.38 التبايف

 Skewness 2.256 االلتواء
 -Kurtosis 2.469 التفرطح
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 اػناقشتهػفسيرها ومػج وتػنتائػال استعراض
وتفسير  التي تـ تحديدىا بناء عمى االىداؼ إلييا نتائج التي توصالالػ الباحثافعرض سي

 البحػػث ة وخصػػائص مجتمػػعػابقػػػنظري والدراسػػات السػار الػػػىػػذه النتػػائج ومناقشػػتيا بحسػػب اإلطػػ
ات ػوصيػػػػػػوالت االسػػػػػتنتاجاتمػػػػػف  بالعديػػػػػدالخػػػػػروج و الػػػػػذي تمػػػػػت دراسػػػػػتو فػػػػػي البحػػػػػث الحػػػػػالي, 

 ات, ويمكف عرض النتائج كما يأتي:ػمقترحػوال
 .طػمبػة الػَمرحػمػة اإلعػداديػة ى االبناء مف لد االندماج الوالديى مػعرؼ عػ: الت ألوؿا .الهدؼ

( فقػرة عمػى 43مقياس االندماج الوالدي المتكوف مػف )الباحثاف  طبؽىذا اليدؼ  لتحقيؽ
. وأظيػػرت نتػائػػػج الػػػبحث إلػػى أف المػُتوسػػػط ( طالػػب وطالبػػة473عينػػة البحػػث المتكونػػة مػػف )

( درجػة, وعند معرفة 09.447مػعيػاري مقداره ) وبانحراؼ( 23.123جػاتيػـ بمغ )الػحسػابػي لػدر 
الفػػرؽ  داؿ ( , تبػػيف اف 21) البػػالغػفرؽ بػػيف الػمتوسػػػط الػحسػابػػػي والػمتوسػػػط الفرضػػي الػػداللػػة 

 كبر( وىي ا3.423(, إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )1.15عػند مػستػوى الػداللة )احصائيا 
( وىػػػذا يعنػػػي اف عينػػػة 474, وبدرجػػػػة حريػػػة ) (0.23مػػػة التائيػػػة الػَجدوليػػػػة الػبالغػػػػة )مػػػف القي
 .( يوضح ذلؾ2والجدوؿ )  بدرجػة متوسطة يمتمكوف االندماج الوالديالبحث 

 لمقياس االندماج الوالدي(الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية  9جدوؿ ) 

ويعػػػػزو الباحثػػػػاف ىػػػػذه النتيجػػػػة الػػػػى تحسػػػػف الظػػػػروؼ الحياتيػػػػة لممجتمػػػػع العراقػػػػي عامػػػػة 
)والمجتمػػع االنبػػاري خاصػػة( عمػػى المسػػتوى االقتصػػادي وارتباطػػو بصػػورة مباشػػرة بتػػوفر فػػرص 

اصػػبح الوالػػداف يتفػػاعموف بشػػكؿ  لػػذاالعمػػؿ االفضػػؿ لمحاصػػميف عمػػى مػػؤىالت اكاديميػػة عاليػػة, 
عمػى, ألكبير مػع ابنػائيـ مػف اجػؿ رفػع مسػتواىـ االكػاديمي والحصػوؿ عمػى المؤىػؿ الجػامعي ا

وىذا بدوره انعكس عمى اندماجيـ الوالدي وازدياد سقؼ طموحاتيـ, وتوقعاتيـ لمستقبؿ ابنائيـ, 
عمى اجابات  ىذا , انعكس ومحاولتيـ بطرؽ متعددة خمؽ جو قائـ عمى التنشئة االكاديمية ليـ

الطمبة عمى مقياس االندماج الوالدي وىذا يتفؽ مع ما اشار إليػو الباحثػاف فػي الجانػب النظػري 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة (2،25)

االندماج 
 الوالدي

 دالة     8.96 6.396 92 80.337 94.294 374



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)141 ) 
 

لمبحػػث الحػػالي بػػاف ىنالػػؾ عوامػػؿ عػػدة مػػف شػػأنيا اف تجعػػؿ االنػػدماج الوالػػدي ايجابيػػًا وترفػػع 
الحػالي مػع نتػائج دراسػة  , وتتفؽ نتػائج البحػثقيمتو او ممكف اف تجعؿ االندماج الوالدي سمبياً 

(, بوجػػػود مسػػػاىمة دالػػػة احصػػػائيًا لالنػػػدماج الوالػػػدي لػػػدى الطمبػػػة  9103) دونيػػػؿ وكرينكػػػر, 
 وتأثيرىا عمى مستوياتيـ االكاديمية. 

فػػروؽ ذات الداللػػة االحصػػائية فػػي االنػػدماج الوالػػدي لػػدى : التعػػرؼ عمػػى ال ثػػانيالهػػدؼ ال
 .تغيري النوع )الذكور، االناث( والفرع)العممي، االدبي(طػمبػة الػَمرحػمػة اإلعػداديػة تبعا لم

( طالػػب 473لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ بأخػػذ اسػػتجابات عينػػة البحػػث والبالغػػة )قػػاـ الباحثػػاف 
اسػػتخرج الباحثػػاف  بيانػػات إحصػػائياً لممعالجػػة الوبعػػد وطالبػػة عمػػى مقيػػاس االنػػدماج الوالػػدي , 

) العممػي  ولمفػرع ( الذكور , االناث)بعا لمنوع المقياس تعينة عمى ػال ألفراددرجات المتوسطات 
 (01وكانت كما موضحة في الجدوؿ) , االدبي(,

(المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لالندماج الوالدي وفقا لممتغيرات )النوع 82جدوؿ)
 (،الفرع

 الفرع النوع العدد المتوسط االنحراؼ
 عممي ذكور 807 97.03 88.582
 اناث 885 93.48 80.503
 مجموع 040 95.45 80.252
 ادبي ذكور 69 94.30 80.958
 اناث 63 88.50 82.885
 مجموع 830 98.74 88.98

 المجموع ذكور 896 95.775 80.065
 اناث 878 92.997 88.724

اسػػتعمؿ الباحثػػػاف اختبػػػار   فػػي االنػػػدماج الوالػػػدي تبعػػا لمنػػػوع والفػػػرعولمتأكػػد مػػػف الفػػػروؽ 
 (. 00ما موضحة في الجدوؿ )كوكانت النتائج , ثنائي بتفاعؿتحميؿ التبايف ال
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مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 النسبة
 الفػائيػة

الداللة 
(2.25) 

 دالة 83.373 8935.539 8 8935.539 النوع
 دالة  9.288 8384.804 8 8384.804 الفرع

 غير دالة 2.689 89.550 8 89.550 * الفرع النوع
   844.727 372 53548.595 الخطأ
    373 56882.88 الكمي

بتفاعؿ لتعرؼ الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في  نائي(نتائج تحميؿ التبايف الث 88جدوؿ )
  االندماج مقياس

 :ةاآلتينائي المعطيات تحميؿ التبايف الثلنتائج ال أظهرت وقد
 متغير النوع : ( أ

مف قيمة النسبة  اكبر( لمتغير النوع ىي 04,474الفػائيػة المحسوبة ) النسبةتبيف إف قيمة 
(, 471,  0( ودرجتي حرية )1,15عػند مػستػوى الػداللة ) (4,13الفػائيػة الػَجدوليػة الػبالغػة )

( 25,775وبعد مالحظة المتوسطات لمعينة تبعا لمنوع تبيف اف متوسط درجات الذكور بمغ )
فروؽ ذات داللة إحصائية  يشير إلى أنو  ىناؾ مما ( 21,227ومتوسط درجات االناث بمغ )

 ولصالح الذكور تبعا لمتغير النوع
  فرعمتغير الب( 

مف قيمة النسبة  اكبر( لمتغير الفرع ىي 2,110تبيف إف قيمة النسبة الفػائيػة المحسوبة )
(, 471,  0( ودرجتػػي حريػػة )1,15عػػػند مػستػػػوى الػػػداللة ) (4,13الفػائيػػػة الػَجدوليػػػة الػبالغػػػة )

وبعػػػػد مالحظػػػػة المتوسػػػػطات لمعينػػػػة تبعػػػػا لمفػػػػرع تبػػػػيف اف متوسػػػػط درجػػػػات الفػػػػرع العممػػػػي بمػػػػغ 
فػػروؽ ذات  يشػػير إلػػى أنػػو ىنػػاؾممػػا ( 20,73( ومتوسػػط درجػػات الفػػرع االدبػػي بمػػغ )25,35)

   ولصالح الفرع العممي . داللة إحصائية تبعا لمتغير  الفرع
  ج( النوع * الفرع

ىػػػػي  متفاعػػػػؿ بػػػيف )النػػػػوع  الفػػػػرع(( ل1,302تبػػػيف إف قيمػػػػة النسػػػػبة الفػائيػػػػة المحسػػػػوبة )
( 1,15عػػػػػند مػستػػػػػوى الػػػػػداللة ) (4.13أصػػػػػغر مػػػػف قيمػػػػة النسػػػػبة الفػائيػػػػػة الػَجدوليػػػػػة الػبالغػػػػػة )
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تبعػػا  يشػػير إلػػى أنػػو لػػيس ىنػػاؾ ممػػا  (471,  0ودرجتػػي حريػػة )
  .متفاعؿ بيف النوع والفرعل

النػػػػوع ) الػػػػذكور ,  ويػػػػرى الباحثػػػػاف اف ىػػػػذا الفػػػػرؽ فػػػػي الداللػػػػة االحصػػػػائي تبعػػػػًا لمتغيػػػػر
االنػػاث( لصػػالح الػػذكور يعػػود الػػى الخمفيػػة الثقافيػػة لممجتمػػع العراقػػي, والقائمػػة عمػػى اسػػاس اف 
االبػف الػػذكر ىػػو الػػذي مػػف شػانو مسػػاعدة االبػػاء فػػي تحسػػيف ظػروؼ العائمػػة اكثػػر مػػف االنػػاث, 

اف  وانػػدماجيـ ممػا يعطػي مسػاحة اكبػػر لألبنػاء الػذكور داخػػؿ العائمػة العراقيػة مػػف اىتمػاـ الوالػد
معيػـ السػيما عمػى المسػتوى االكػاديمي والتفاعػؿ مػع المدرسػة وتػوفير تنشػئة اكاديميػة, وارتفػاع 
مستوى الطموح والتوقع الوالدي الذي يكوف ممحوظًا مف قبؿ األبناء انفسيـ, وىذا انعكػس عمػى 

, وىػػذا مسػػتوى الػػدرجات التػػي حصػػؿ عمييػػا الطمبػػة مػػف الػػذكور عمػػى مقيػػاس االنػػدماج الوالػػدي
يتفػػؽ مػػع مػػا اشػػار إليػػو الباحثػػاف فػػي الجانػػب النظػػري مػػف تػػأثير عامػػؿ جػػنس االبػػف فػػي تفاعػػؿ 

 الوالديف معو. 
امػػا بالنسػػبة الػػى الفػػرؽ فػػي الداللػػة االحصػػائي تبعػػًا لمتغيػػر الفػػرع ) العممػػي , االدبػػي( لصػػالح 

رة افضػػؿ العممػػي فأنػػو يعػػود الػػى اف فػػرص العمػػؿ داخػػؿ العػػراؽ اصػػبحت وبشػػكؿ ممحػػوظ متػػوف
لمخرجات الكميات العممية, مما دفع الوالػداف عمػى التركيػز فػي تنشػئتيـ االكاديميػة ألبنػائيـ فػي 
الفرع العممي وزيادة مستوى الطموح  والتوقع لمستقبؿ افضؿ ليـ, وليػذا يقػـو الوالػداف بالتفاعػؿ 

العممػػي فػػي المرحمػػة والتشػجيع ألبنػػائيـ والمشػػاركة الفعاليػػة اكثػػر مػػع االبنػاء الػػداخميف فػػي الفػػرع 
االعداديػػة فػػي سػػبيؿ جعػػؿ ابنػػائيـ قػػادريف عمػػى الحصػػوؿ عمػػى درجػػات عاليػػة فػػي االمتحانػػات 

وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسػة ) تػاف و  وحصوليـ عمى فرصة دخوؿ كمية افضؿ
ور ( بوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث , ولصالح الػذك9112كوالد بيرغ , 

( اذ كانػػػت الفػػػروؽ 9103, بينمػػػا اختمفػػػت نتػػػائج البحػػػث الحػػػالي مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )خمايسػػػة,
 لصالح االناث.

 Conclusions:االستنتاجات ثانياً: 
 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف أف نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:

 متوسط.اف طمبة المرحمة االعدادية  بشكؿ عاـ لدييـ اندماج والدي بمستوى  .0
يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية وفػػػؽ متغيػػػر النػػػوع )ذكػػػور, إنػػػاث( فػػػي مقيػػػاس االنػػػدماج  .9

 الوالدي لصالح الذكور.
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يوجد فرؽ ذو داللة إحصػائية وفػؽ متغيػر الفػرع )العممػي, االدبػي( فػي مقيػاس االنػدماج    .4
 الوالدي لصالح الفرع العممي.

 :Recommendationsالتوصيات  ثالثاً:
 :بما يأتيوصي الباحثان ي البحث الحالي في ضوء نتائح

عمى مديريات التربية والمدارس التابعة ليا التأكيد عمى النشاطات العممية والثقافية  .0
 واالجتماعية والرياضية التي مف شأنيا اف تعزز االندماج الوالدي لدى طمبتيا.

في المشاركة في التركيز في النشاطات االعالمية لمديريات التربية عمى دور الوالديف  .9
النشاطات المدرسية المتنوعة واتاحة فرصة اكبر ليـ لمتواجد في مناخ المدرسة بشكؿ 

 اكبر.
تفعيؿ دور اإلرشاد التربوي في تعزيز طمبة المرحمة االعدادية بأنفسيـ بما يطرحوف مف  .4

ار أفكار وآراء واالستماع إلى أفكار ومعتقدات اآلخريف, والتشاور معيـ والتأني في إصد
 األحكاـ وىذا كمو يعزز مف دور المدرسة في االندماج الوالدي.

توعية األبناء عف طريؽ برامج إرشادية سموكية ومعرفية؛  ليغيروا إدراكيـ السمبي عف   .3
ذواتيـ الناشئ, عف االندماج الوالدي الخاطئ وأف اهلل عز وجؿ قد وىب كؿ إنساف 

 القدرات والمواىب التي توصمو إلى أىدافو.
 :Suggestionsالمقترحات ابعاً: ر

 قترح الباحثان ما يأتي:يفي ضوء ما سبق واستكماالً للبحث الحالي      

 إجراء دراسة مماثمة تكوف فييا العينة مف طمبة الجامعات العراقية. .0
 إجراء دراسة مماثمة تكوف فييا العينة مف اولياء أمور الطمبة. .9
ومستوى المسؤولية الشخصية االجتماعية لدى دراسة العالقة بيف االندماج الوالدي  .4

 المراىقيف.
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