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معاملة غير سوية من قبل ألساليب  ممن تعرضوا واألطفال للوالدين الخدمات اإلرشادية والعالجية
  .الوالدين

 .الهوية الجندريةتكوين أساليب المعاملة الوالدية،  :الكلمات المفتاحية

 االطفال ، جامعة الملك فيصل ضاقسم ري/كلية التربية . م الراشدالباحثة أثير عبدالرحمن سال *

Abstract:  

     The current research aimed to reveal the relationship between 
parental treatment methods and the formation of gender dysphoria in early 
childhood, and the descriptive correlative approach was used for its 
suitability for research purposes, and the sample consisted of (413) 
Individual mothers and fathers,  and the research data was collected 
through The questionnaire consisted of (30) items, and the results 
revealed that existence of a correlation (directive) relationship between the 
method of equality and the formation of gender dysphoria, and there is a 
direct correlation between the style of equality and the formation of gender 
dysphoria and the research recommends educating parents about 
developments that occur in the early childhood stage through awareness 
programs to the methods of parental treatment and the impact of these 
methods on the child's psychological and sexual development, and the 
creation of specialized centers to provide counseling and treatment 
services for parents and children who have been subjected to abnormal 
methods of treatment by parents.  

Keywords: parenting styles, formation of gender identity. 

 

 المدخل الى البحث: الفصل األول



3 
 

 المقدمة
تلعـــــــــــب أســـــــــــاليب المعاملــــــــــــة الوالديـــــــــــة دورا  كبيــــــــــــرا  فـــــــــــي تكـــــــــــوين وبنــــــــــــاء هويـــــــــــة األبنــــــــــــاء 

ــــــــــى مــــــــــن  حيــــــــــث أنهــــــــــا تعــــــــــد اولــــــــــى المعــــــــــامالت  حيــــــــــاتهم،وخاصــــــــــة فــــــــــي الســــــــــنوات األول
وهـــــــــــي المســـــــــــاولة عـــــــــــن الكثيـــــــــــر مـــــــــــن ال ـــــــــــواهر  معهـــــــــــا،االجتماعيـــــــــــة التـــــــــــي يتفـــــــــــاعلون 

اإليجابيـــــــة والســــــــلبية فــــــــي حياتــــــــه، ولهــــــــذا فهــــــــي تعــــــــد مــــــــن أهــــــــم العوامــــــــل التــــــــي كــــــــان لهــــــــا 
 .دورا  أساسيا في تكوين هويتهم الجندرية

ـــــــــــــرة جـــــــــــــدا  أن ( 4333)ى زهـــــــــــــران يـــــــــــــر   ـــــــــــــارا  كبي ـــــــــــــاك أث ـــــــــــــة ألســـــــــــــاليب هن التنشـــــــــــــئة الوالدي
اإليجابيــــــــة فــــــــي حيــــــــاة الطفــــــــل، حيــــــــث تــــــــاثر األســــــــرة والماسســــــــات االجتماعيــــــــة فــــــــي تكــــــــوين 
شخصـــــــية الطفــــــــل واتجاهاتــــــــه، فكلمــــــــا أصــــــــب  الـــــــنم  ســــــــويا وخاليــــــــا  مــــــــن أســــــــاليب المعاملــــــــة 

ــــــــت الفرصــــــــة أفضــــــــل للنمــــــــو الســــــــليم أن  (4333) إبــــــــراهيم وكمــــــــا ذكــــــــر. الســــــــلبية، كان
حثين الــــــــــذين درســـــــــــوا التنشــــــــــئة األســــــــــرية، ومـــــــــــنهم والبــــــــــاالمختصـــــــــــين هنــــــــــاك العديــــــــــد مــــــــــن 

الــــــــــــذن يــــــــــــرى أن التنشــــــــــــئة األســــــــــــرية تزيــــــــــــد أو تقلــــــــــــل مــــــــــــن  ــــــــــــروف ( Rojers)روجــــــــــــرز 
األمـــــــن النفســــــــي لمبنـــــــاء، فتتــــــــأثر إمكانـــــــاتهم تبعــــــــا  لهـــــــذه التنشــــــــئة، كمـــــــا أن األســــــــاليب التــــــــي 
ــــــــــى ســــــــــلوكهم فــــــــــي  ــــــــــة أطفــــــــــالهم ورعــــــــــايتهم تــــــــــنعك  عل ــــــــــي عمليــــــــــة تربي تتبعهــــــــــا األســــــــــر ف

ـــــــــل  ل، ومـــــــــن حـــــــــم الطفـــــــــل أن يتعامـــــــــل معـــــــــه بـــــــــاحترامالمســـــــــتقب ، وأن يشـــــــــعر بالحـــــــــب والتقب
 . ألن ذلك ياثر على نم  حياته وعلى  تفكيره وعالقته مع ذاته ومع اآلخرين

بعـــــــــــد ( 11)ان الهويــــــــــة الجندريـــــــــــة تبــــــــــدأ فـــــــــــي الشــــــــــهر ( 4341)الزهرانـــــــــــي وكمــــــــــا ذكــــــــــرت 
ة تحــــــــــدد أبعـــــــــــاد ان مرحلـــــــــــة الطفولــــــــــة المبكـــــــــــر  .ســــــــــنوات( 7)الــــــــــوالدة وتكتمـــــــــــل فــــــــــي ســـــــــــن 

تكـــــــــوين الهويــــــــــة الجندريــــــــــة التــــــــــي  األبعــــــــــادهــــــــــذه  شخصـــــــــية الطفــــــــــل وميولــــــــــه، ومـــــــــن أهــــــــــم
ــــــــة  ــــــــة  التربيــــــــة و التنشــــــــئة الوالدي تتكــــــــون و تتحــــــــدد مــــــــن عمــــــــر ثــــــــالث ســــــــنوات، أثنــــــــاء عملي

ــــــــر مهــــــــم ــــــــة أث ــــــــث أن للتربي ــــــــه للطفــــــــل، حي ــــــــث ان ــــــــه  حي ــــــــل، ونالحــــــــ  أن ــــــــى الطف ــــــــنعك  عل ي
ـــــــــــة  ـــــــــــل، ذكـــــــــــرا  كـــــــــــان أم أنثـــــــــــى مـــــــــــن الناحي منـــــــــــذ المـــــــــــيالد يمكـــــــــــن أن نحـــــــــــدد جـــــــــــن  الطف
التشـــــــريحية، وهــــــــذا مــــــــا ســــــــوف يتعـــــــزز فيمــــــــا بعــــــــد بالطريقــــــــة التـــــــي يعبــــــــر بهــــــــا الفــــــــرد عــــــــن 

ال تقتصـــــــــــــر فقـــــــــــــ  علــــــــــــــى دريـــــــــــــة ، أن الهويــــــــــــــة الجنيننفســـــــــــــه  وعالقاتـــــــــــــه مـــــــــــــع اآلخـــــــــــــر 
ـــــــــــات البيولوجيـــــــــــة  فطريـــــــــــة، انمـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل التفاعـــــــــــل بينهـــــــــــا وبـــــــــــين  الوايضـــــــــــا  المعطي

 (4311الصخيان،)المعطيات الفطرية واالجتماعية، والثقافية والنفسية 
ان البحــــــــث عــــــــن الهويــــــــة هــــــــو محــــــــل االهتمــــــــام فــــــــي كــــــــل المراحــــــــل فهــــــــي عمليــــــــة تشــــــــكيلية 

ــــــــــا الم ــــــــــرة الطفولــــــــــةتواصــــــــــلة والمســــــــــتمرة تحــــــــــدث نتيجــــــــــة لتطــــــــــورات االن . وخاصــــــــــة فــــــــــي فت
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تكونيـــــــــة وحاجـــــــــات فطريــــــــــة  وعالمـــــــــات  ذه العمليــــــــــة م ـــــــــاهرحيـــــــــث إنـــــــــه ينـــــــــتج عـــــــــن هـــــــــ
مهمـــــــــــة ودفاعـــــــــــات  مـــــــــــاثرة وعمليـــــــــــات  تســـــــــــامي ناجحـــــــــــة   ومتقمصـــــــــــاتوقـــــــــــدرات خاصـــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــة  وفعال ويعــــــــــــــــــــــــــرف اســــــــــــــــــــــــــماعيلي و  (.1191أريكســــــــــــــــــــــــــون،)وأدوار  متوافق
ــــــــــي  (أ4312) ــــــــــة التفت ــــــــــدر ومحاول ــــــــــب منــــــــــا والبحــــــــــث  أن الجن ــــــــــه،  يتطل فــــــــــي ســــــــــيرة تكوين

ـــــــــــر م ـــــــــــه، وذلـــــــــــك بســـــــــــبب التعامـــــــــــل بحـــــــــــذر كبي ـــــــــــة الواضـــــــــــحة حول عـــــــــــه، والوصـــــــــــول للراي
، فالطــــــــابع مــــــــع بعضــــــــهااخــــــــتالف وجهــــــــات الن ــــــــر أو تــــــــداخل المفــــــــاهيم واالطــــــــر الن ريــــــــة 

الهويـــــــة الجنســـــــية،  تتمثـــــــل فـــــــي الجنســـــــي لـــــــدى الفـــــــرد يتحـــــــدد مـــــــن ثالثـــــــة م ـــــــاهر أساســـــــية 
ــــــــــة واالنجــــــــــذاب نحــــــــــو ، التوجــــــــــه نحــــــــــو اآلخــــــــــر  ــــــــــا مــــــــــن الرغب والتفضــــــــــيل الجنســــــــــي انطالق

ن الجـــــــــن  اآلخـــــــــر، أومـــــــــن نفـــــــــ  الجـــــــــن   هـــــــــذه الم ـــــــــاهر الـــــــــثالث تتطـــــــــور شـــــــــخ  مـــــــــ
مفهـــــــــوم هــــــــو فلجنـــــــــدر اامــــــــا   مــــــــع الوقــــــــت، وتتخـــــــــذ حالتهــــــــا النهائيـــــــــة فــــــــي مرحلــــــــة الرشـــــــــد،

ـــــــــاتاو يفســـــــــره يفســـــــــره المجتمـــــــــع   فـــــــــالذا ســـــــــار االمـــــــــر  ،الشـــــــــخ  لنفســـــــــه وال تحـــــــــدده الجين
ــــــــةبــــــــين  بشــــــــكل  ســــــــون  ــــــــدى الطفــــــــل  العوامــــــــل النفســــــــية والعوامــــــــل الجيني ــــــــاك    اصــــــــب  ،ل هن

بطابعهـــــــــــا  الموضــــــــــوعي  والــــــــــذاتي،  وكمـــــــــــا ذكــــــــــر كــــــــــل مـــــــــــن تكــــــــــوين للهويــــــــــة الجندريــــــــــة 
ـــــــــــــرد الهويـــــــــــــة الجن(ب4312 (إســـــــــــــماعيلي و   دريـــــــــــــةانـــــــــــــه مـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي امـــــــــــــتالك الف

ــــــــاقض  بــــــــين  الجــــــــن    ــــــــة  ينــــــــتج  تن الســــــــوية، غيــــــــر أن االخــــــــتالل فــــــــي عمــــــــل هــــــــذه العملي
ــــــــــــر عنهــــــــــــا  فــــــــــــي  أن  يكــــــــــــون  مــــــــــــن  ــــــــــــات  الفــــــــــــرد  المعب البيولــــــــــــوجي  التشــــــــــــريحي  ورغب
الجــــــــن  اآلخــــــــر،  وهــــــــو مــــــــا نســــــــميه باضــــــــطراب الهويــــــــة الجنســــــــية، الــــــــذن لــــــــه أثــــــــر كبيــــــــر 

  . رينعلى التوافم النفسي للفرد مع نفسه وفي عالقاته مع االخ
ــــــــة  ــــــــرا  إن للتربي ــــــــل، وتنميــــــــة  دورا  كبي ــــــــى للطف ــــــــوث  ســــــــواء  كــــــــان ذكــــــــرا  أو أنث ــــــــي توضــــــــي  الن ف

ـــــــــــة خـــــــــــالل الميـــــــــــول واالتجاهـــــــــــات الســـــــــــوية للطفلـــــــــــة  ـــــــــــة لمبنـــــــــــاء مـــــــــــن تنمي األدوار الجندري
ـــــــدون تمييـــــــز بـــــــين الجنســـــــين، الن ذلـــــــك يـــــــنعك  ســـــــالبا   ـــــــل كونـــــــه ذكـــــــر ب كونهـــــــا أنثـــــــى وللطف

 (4334، أبو ليلة)على الشخصية 
ــــــــا جليــــــــا  أن للوالــــــــدين دورا  كبيــــــــرا  ومهمــــــــا  فــــــــي تربيــــــــة الطفــــــــل  ومــــــــن خــــــــالل ذلــــــــك يتبــــــــين لن
وتنشـــــــئته بشــــــــكل ســــــــون مــــــــن خــــــــالل التربيـــــــة، ووفــــــــم عوامــــــــل ومتطلبــــــــات النمــــــــو األساســــــــية 

ية، وأســــــــــباب ارتبــــــــــا  نســــــــــالتـــــــــي يحتاجهــــــــــا الطفــــــــــل مثــــــــــل األمــــــــــان والصــــــــــحة النفســــــــــية والج
بيعتــــــــه التـــــــي خلقــــــــه   عليهــــــــا بــــــــدون الطفـــــــل بمشــــــــاعر الحــــــــب للوالـــــــدين ومعاملتــــــــه وفــــــــم ط

ـــــــــنعك  علـــــــــى شخصـــــــــيته فـــــــــي المســـــــــتقبل ـــــــــادة ومبالســـــــــة، ممـــــــــا يســـــــــبب أثـــــــــارا  ت وكمـــــــــا   .زي
ـــــــــرة،  ـــــــــا فـــــــــي الســـــــــنوات األخي نالحـــــــــ  وجـــــــــود هـــــــــذه المشـــــــــكلة بشـــــــــكل واضـــــــــ  فـــــــــي مجتمعاتن
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ــــــــــاء مــــــــــن قبــــــــــل  ــــــــــة الخاطئــــــــــة لمبن ــــــــــرة مــــــــــن أهمهــــــــــا األســــــــــباب التربوي ــــــــــك ألســــــــــباب كثي وذل
حــــــــث الــــــــى الكشــــــــف عــــــــن أســــــــاليب التربيــــــــة الوالديــــــــة وعالقتهــــــــا ، ولــــــــذلك يســــــــعى البالوالــــــــدين

  .  بتكوين الهوية الجندرية للطفل
 :  مشكلة الدراسة

ان تحديـــــــــد الهويـــــــــة الجندريـــــــــة للفـــــــــرد مســـــــــألة مهمــــــــــة تتطلـــــــــب إرســـــــــاء أولـــــــــى أسســـــــــها فــــــــــي 
ـــــــــي هـــــــــذه  ـــــــــه الوالـــــــــدين ف ـــــــــذن يلعب ـــــــــدور الكبيـــــــــر ال ـــــــــه ال ـــــــــة، وممـــــــــا ال شـــــــــك في مرحلـــــــــة الطفول

ــــــــث  ــــــــة حي ــــــــوم المرحل ــــــــز ســــــــلوك اإلنــــــــاث تق ــــــــد وتميي ــــــــي تحدي ــــــــدور مهــــــــم ورئيســــــــي ف األســــــــرة ب
نمطــــــــــــه الوفـــــــــــم  همعـــــــــــن ســـــــــــلوك الـــــــــــذكور، وتهيئـــــــــــة البيئــــــــــــة وال ـــــــــــروف المناســـــــــــبة لنمـــــــــــو 

عـــــــــــدادهوالفطـــــــــــرن الطبيعـــــــــــي  ـــــــــــي المســـــــــــتقبل، ملـــــــــــدوره م، وا  فكـــــــــــل فـــــــــــرد مســـــــــــتعد فطريـــــــــــا  ف
ـــــــــدرن الكتســـــــــاب صـــــــــفات معينـــــــــة مرتبطـــــــــة ب ـــــــــك اســـــــــتعدادا  كمـــــــــا ،  نوعـــــــــه الجن ـــــــــا   يمتل  بيولوجي

 . ينا  مع
االجتماعيـــــــــــة بمفردهــــــــــــا ال تفســـــــــــر التبــــــــــــاين القـــــــــــائم بــــــــــــين العوامـــــــــــل والمــــــــــــاثرات كمـــــــــــا أن 

الجنســــــــين، فالطبيعـــــــــة األنثويـــــــــة والذكوريـــــــــة موجـــــــــودة بــــــــالفطرة إال أنهـــــــــا تحتـــــــــا  إلـــــــــى جـــــــــو 
ــــــــــــدين إن ،( 4314, بــــــــــــودو . )أســــــــــــرن طبيعــــــــــــي لنموهــــــــــــا وازدهارهــــــــــــا ــــــــــــام الوال ضــــــــــــرورة قي

ــــــــــــم  ــــــــــــة المناطــــــــــــة بهــــــــــــم  لتحقي ــــــــــــالبــــــــــــأدوارهم الطبيعي ــــــــــــا   ســــــــــــويا   نمــــــــــــوا   نمــــــــــــو االطف  موافق
لجنـــــــــدر هــــــــــو محاولـــــــــة إلعـــــــــادة صــــــــــياغة الحيـــــــــاة وفـــــــــم التقســــــــــيم اف. تهم الجندريـــــــــةلطبيعـــــــــ

ـــــــــى أساســـــــــه  ـــــــــذن تتحـــــــــدد عل ـــــــــى أســـــــــا  التصـــــــــنيف البيولـــــــــوجي ال االجتمـــــــــاعي ولـــــــــي  عل
وقـــــــــــد كشــــــــــــفت دراســــــــــــة الشــــــــــــقيرات . انكـــــــــــل قــــــــــــيم وعــــــــــــادات وتقاليـــــــــــد وو ــــــــــــائف االنســــــــــــ

أن مـــــــــن أســـــــــباب اضـــــــــطراب الهويـــــــــة الجندريـــــــــة لـــــــــدى أطفـــــــــال الروضـــــــــة ســــــــــوء  ،(4343)
ــــــــــــاب بالضــــــــــــرب ــــــــــــل بالقســــــــــــوة واإلهمــــــــــــال والعق ــــــــــــة للطف ــــــــــــة الوالدي كمــــــــــــا  .أســــــــــــاليب المعامل

ـــــــة فـــــــي  ـــــــر األســـــــاليب الوالدي ـــــــال أث ـــــــاض أطف ـــــــة كمعلمـــــــة ري ـــــــوح  مـــــــن خـــــــالل عمـــــــل الباحث ل
ـــــــــل وشخصـــــــــيته ـــــــــة الطف ـــــــــة للطفـــــــــل، . تكـــــــــوين هوي ـــــــــة الجندري ـــــــــز الهوي ـــــــــة تعزي ون ـــــــــرا ألهمي

ـــــــــي بشـــــــــكل عـــــــــام، والتـــــــــي  ـــــــــت هـــــــــذا المجـــــــــال البحث ـــــــــي تناول ـــــــــة الت ـــــــــدرة الدارســـــــــات العربي ون
ــــــــــة ــــــــــة الوالديــــــــــة وتكــــــــــوين الهوي ــــــــــين أســــــــــاليب المعامل ــــــــــرب  ب الجندريــــــــــة بشــــــــــكل خــــــــــا ،  ت

ـــــــالي ـــــــي التســـــــاال الرئيســـــــي الت ـــــــذلك ســـــــوف تتحـــــــدد مشـــــــكلة الدارســـــــة ف ـــــــة بـــــــينمـــــــا : ل  العالق
 تكوين الهوية الجندرية في مرحلة الطفولة المبكرة؟ وأساليب المعاملة الوالدية 

 : تساؤالت الدارسة 
  : تنبثم من الساال الرئي  األسئلة الفرعية التالية
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ــــــــ .1 ــــــــة ارتباطي ــــــــة هــــــــل توجــــــــد عالق ــــــــة المبتســــــــمة بالتفرق ــــــــة الوالدي ــــــــين أســــــــاليب المعامل ة ب
 وتكوين الهوية الجندرية في مرحلة الطفولة المبكرة؟ 

ــــــــة الوالديــــــــة المتســــــــمة بالمســــــــاواة  .4 ــــــــة بــــــــين أســــــــاليب المعامل هــــــــل توجــــــــد عالقــــــــة ارتباطي
 وتكوين الهوية الجندرية في مرحلة الطفولة المبكرة؟

 

 :  فروض الدراسة

ـــــــــد مســـــــــتوى الداللـــــــــة ال يوجـــــــــد فـــــــــر  ذو داللـــــــــة  .1 بـــــــــين ( α≤3,39)إحصـــــــــائية عن
ـــــــــــة  ـــــــــــة الوالديـــــــــــة المتســـــــــــمة بالتفرقـــــــــــة وتكـــــــــــوين الهويـــــــــــة الجندري أســـــــــــاليب المعامل

  . للطفل
ـــــــــد مســـــــــتوى  .4 بـــــــــين ( α≤3,39)الداللـــــــــة ال يوجـــــــــد فـــــــــر  ذو داللـــــــــة إحصـــــــــائية عن

ــــــــــة المتســــــــــمة بالمســــــــــاواة وتكــــــــــوين الهويــــــــــة الجندريــــــــــة  أســــــــــاليب المعاملــــــــــة الوالدي
  . للطفل
  : أهداف البحث

 :  يهدف البحث الحالي الى

ــــــــة المتســــــــمة بالتفرقــــــــة وبــــــــين  .1 ــــــــين أســــــــاليب المعاملــــــــة الوالدي الكشــــــــف عــــــــن العالقــــــــة ب
 .تكوين الهوية الجندرية في مرحلة الطفولة المبكرة

ــــــــين  .4 الكشــــــــف عــــــــن العالقــــــــة بــــــــين أســــــــاليب المعاملــــــــة الوالديــــــــة المتســــــــمة بالمســــــــاواة وب
 .الطفولة المبكرةتكوين الهوية الجندرية في مرحلة 

  :  أهمية البحث
 : تتض  األهمية البحثية التي يكتسبها البحث في

ــــــــــة الوالديــــــــــة وتكــــــــــوين الهويــــــــــة الجندريــــــــــة  .1 توضــــــــــي  العالقــــــــــة بــــــــــين أســــــــــاليب المعامل
  . للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

تقـــــــــــديم دليـــــــــــل تربـــــــــــون فـــــــــــي توضــــــــــــي  األســـــــــــاليب الصـــــــــــحيحة فـــــــــــي المعاملــــــــــــة  .4
  . الوالدية مع األبناء
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ـــــــاحثين والمهتمـــــــين .4 ـــــــد هـــــــذا البحـــــــث الب ـــــــة المبكـــــــرة  قـــــــد يفي ـــــــي مجـــــــال الطفول ف
ــــــة ــــــديم معلومــــــات علمي ــــــة عــــــن األســــــاليب الصــــــحيحة المتبعــــــة فــــــي  بتق وتطبيقي

 .تربية األبناء وتكوين هويتهم الجندرية بشكل سون 

  :حدود الدراسة

ــــــــــــــة : الحــــــــــــــدود الموضــــــــــــــوعية • اقتصــــــــــــــرت الدراســــــــــــــة علــــــــــــــى أســــــــــــــاليب المعامل
و تكــــــــــوين ، ( ، المســــــــــاواةالتفرقــــــــــة)الوالديــــــــــة وتــــــــــم االقتصــــــــــار علــــــــــى اســــــــــلوبي 
 الهوية الجندرية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة 

 . تم تطبيم هذه الدراسة في منطقة الجوف: الحدود المكانية •

فـــــــي الفصــــــــل الدراســـــــي الثــــــــاني  تـــــــم تطبيــــــــم هـــــــذه الدراســــــــة: الحـــــــدود الزمانيــــــــة •
  م4344-4344للعام 

ـــــــديهم أطفـــــــال فـــــــي مرحلـــــــة : الحـــــــدود البشـــــــرية • مجموعـــــــة مـــــــن الوالـــــــدين ممـــــــن ل
  . سنوات( 2-4)الطفولة المبكرة من 

  :  مصطلحات البحث

تعـــــــــــرف انهـــــــــــا تن يمـــــــــــات نفســـــــــــية يكونهـــــــــــا األب أو األم  :أسااااااااااااليب المعاملاااااااااااة الوالدياااااااااااة 
ـــــــــــد اســـــــــــتجابة األب أو األم بصــــــــــورة  ــــــــــي يمــــــــــر بهـــــــــــا وتســـــــــــهم فــــــــــي تحدي ــــــــــرات الت مــــــــــن الخب

 ( 4313زراقة ،. )مستمرة تجاه الطفل في مختلف المواقـف الحياتيـة

ــــــــــة الصــــــــــحيحة أو  :وعرفاااااااااات اجرا يااااااااااا ب نهااااااااااا مجموعــــــــــة مــــــــــن األســــــــــاليب والطــــــــــر  التربوي
ــــــــــة التنشــــــــــئة االجتماعيــــــــــة، ــــــــــاء عملي ــــــــــائهم أثن ـــــــــــدان مــــــــــع أبن ــــــــــي يمارســــــــــها الوال ــــــــــة الت  الخاطئ
والتـــــــــي تتســـــــــم بالزيـــــــــادة أو الـــــــــنق  فـــــــــي التعامـــــــــل وتربيـــــــــة األبنـــــــــاء وتســـــــــهم فـــــــــي تشــــــــــكيل 

ـــــــــف التفاعـــــــــل بيـــــــــنهم بهـــــــــدف تعـــــــــديل ســــــــشخصــــــــياتهم  ـلوكهم التــــــــي ت هــــــــر مــــــــن خـــــــــالل مواق
ــــــــي الســــــــلوك و  ــــــــدفع بهــــــــم إلــــــــى الســــــــواء ف ــــــــي شخصــــــــياتهم بمــــــــا ي ــــــــةتكــــــــوين أو التـــــــــأثير ف  هوي

 .  الجندرية بشكل سون 
ــــــــراد ومــــــــا  :الهويااااااااة الجندريااااااااة  ــــــــين األف ــــــــتج مــــــــن خــــــــالل التفاعــــــــل االجتمــــــــاعي ب مفهــــــــوم ين

ينـــــــــتج عـــــــــن هـــــــــذا التفاعـــــــــل مـــــــــن عالقــــــــــات اجتماعيـــــــــة، لـــــــــذلك هـــــــــو عالقـــــــــات اجتماعيــــــــــة 
 (4331حوسو، ) .متداخلة
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ـــــــــة كـــــــــل مـــــــــن الـــــــــذكر : وعرفااااااااات اجرا ياااااااااا ب نهاااااااااا ـــــــــي تحـــــــــدد دور ومكان ـــــــــة الت تعنـــــــــي الثقاف
واألنثــــــــى، بحيــــــــث ان الـــــــــذكور يصــــــــبحون رجـــــــــاال ، واالنــــــــاث يصــــــــبحن نســـــــــا ء حيــــــــث انهـــــــــا 

ســــــــنوات ويكتســــــــب هــــــــذه الثقافــــــــة مــــــــن خــــــــالل  3تتكــــــــون الهويــــــــة عنــــــــد الطفــــــــل فــــــــي ســــــــن 
 .  أساليب التنشئة والمعاملة الوالدية السوية

 

 .االطار النظري و الدراسات السابقة: الفصل الثاني

 :اإلطار النظري : أوالا 

ـــــــــدور البحـــــــــث الحـــــــــالي فـــــــــي ثـــــــــالث محـــــــــاور رئيســـــــــية وهـــــــــي أســـــــــاليب المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة  ي
والن ريـــــــــات المرتبطـــــــــة بهــــــــــذه األســـــــــاليب، وتكــــــــــوين الهويـــــــــة الجندريــــــــــة والن ريـــــــــات المفســــــــــرة 

الهويـــــــــة الجندريـــــــــة فـــــــــي مرحلـــــــــة لهــــــــا، والعالقـــــــــة بـــــــــين أســـــــــاليب المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة وتكـــــــــوين 
ــــــــــة المبكــــــــــرة ــــــــــي هــــــــــذا الفصــــــــــل عــــــــــدد مــــــــــن الدراســــــــــات العربيــــــــــة الطفول ، كمــــــــــا يســــــــــتعرض ف

 .واألجنبية المرتبطة بمتسيرات الدراسة

 :أساليب المعاملة الوالدية والنظريات المرتبطة به: المحور األول

ــــــــة  ــــــــدان ســــــــوا ممارســــــــاتالهــــــــي إن أســــــــاليب المعاملــــــــة الوالدي ــــــــوم بهــــــــا الوال ء بقصــــــــد التــــــــي يق
أو بسيــــــــر قصــــــــد فــــــــي تربيــــــــة أبنــــــــائهم بسيــــــــة إرشــــــــادهم و تــــــــدريبهم علــــــــى التقاليــــــــد والعـــــــــادات 
ــــــــــــاء  ــــــــــــراه اآلب ــــــــــــم مــــــــــــا ي ــــــــــــك وف ــــــــــــي المجتمــــــــــــع وذل ــــــــــــة ف ــــــــــــة االســــــــــــتجابات المرغوب االجتماعي
ــــــــــدين والطفـــــــــل مــــــــــن  ــــــــــة اإليجابيــــــــــة القائمــــــــــة بــــــــــين كـــــــــل مــــــــــن الوال صـــــــــحيحا ، وتعتبــــــــــر العالق

ـــــــــي تكـــــــــوين ه ـــــــــة بشـــــــــكل ســـــــــون أهــــــــــم العوامـــــــــل المـــــــــاثرة ف ـــــــــة األســـــــــرية ويتـــــــــه الجندري ، فالبيئ
التــــــــــي يســــــــودها الحــــــــب والتعــــــــاطف والتقبــــــــل بـــــــــين افــــــــراد األســــــــرة تــــــــادن إلــــــــى  خلــــــــم جـــــــــو 
ـــــــــــة وشخصـــــــــــية األطفـــــــــــال، ونمـــــــــــوهم النفســـــــــــي  إيجـــــــــــابي يـــــــــــاثر فـــــــــــي طبيعـــــــــــة تكـــــــــــوين هوي

علــــــــــى التكيــــــــــف االجتمــــــــــاعي، ممــــــــــا ينــــــــــتج عــــــــــن ذلــــــــــك  امكــــــــــانيتهمواالجتمــــــــــاعي، ومــــــــــدى 
فـــــــــــي حـــــــــــين . ف ، والقـــــــــــدرة علـــــــــــى التعامـــــــــــل مــــــــــع ال ــــــــــروف المختلفـــــــــــةزيــــــــــادة الثقـــــــــــة بـــــــــــالن

تعمـــــــــــل العالقـــــــــــة الـــــــــــسلبية بـــــــــــين الوالـــــــــــدين والطفـــــــــــل علـــــــــــى تنـــــــــــشئة غيـــــــــــر ســـــــــــوية لــــــــــدى 
ـــــــــال والتـــــــــي تـــــــــنعك  ســـــــــلبا  فـــــــــي تكـــــــــوين هـــــــــويتهم وســـــــــلوكهم وشخصـــــــــيتهم  الزعبـــــــــي، )األطف

4331) 
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ــــــــين الشــــــــدة والقســــــــو  ــــــــى لقــــــــد تعــــــــددت أســــــــاليب المعاملــــــــة الوالديــــــــة ب ة والديمقراطيــــــــة والتــــــــدليل إل
ــــــــة األبنــــــــاء ونتنــــــــاول فــــــــي هــــــــذا البحــــــــث أســــــــلوبين مــــــــن أســــــــاليب  األســــــــلوب الســــــــون فــــــــي تربي

 :وسيتم تناولهما كما يلي( التفرقة والمساواة)المعاملة الوالدية وهما 

 :أسلوب المساواة بين األبناء .1
ــــــــــى  ــــــــــدين لمبنــــــــــاء بالعــــــــــدل وعــــــــــدم تفضــــــــــيل أحــــــــــدهما عل ويقصــــــــــد بالمســــــــــاواة معاملــــــــــة الوال
ــــــــــين  ــــــــــنهم جميعــــــــــا ألســــــــــلوب المســــــــــاواة ب اآلخــــــــــر ألن ســــــــــبب مــــــــــن األســــــــــباب والتســــــــــاون بي
ـــــــــي تكـــــــــوين شخصـــــــــيات عادلـــــــــة  ـــــــــث يســـــــــهم ف ـــــــــائج إيجابيـــــــــة حي ـــــــــي المعاملـــــــــة نت ـــــــــاء ف األبن

ــــــــف المختلفــــــــة داخــــــــل األســــــــرة  ــــــــى التوافــــــــم مــــــــع المواق ــــــــة قــــــــادرة عل محمــــــــود )وخارجهــــــــا متزن
 (. 4314حسام،
 :أسلوب التفرقة بين األبناء .2

 الجـــــــــن ،هــــــــي عـــــــــدم المســــــــاواة بـــــــــين األبنـــــــــاء والتفضــــــــيل بيـــــــــنهم بنـــــــــاء علــــــــى المركـــــــــز، أو 
أو الســـــــــن أو أن ســـــــــبب عرضـــــــــي ةخـــــــــر وقـــــــــد يـــــــــادن اإلحســـــــــا  بالتفرقـــــــــة إلـــــــــى اإلصـــــــــابة 
ــــــــه  ــــــــم أهداف ــــــــي تحقي ــــــــا  الطفــــــــل ف ــــــــك إخف ــــــــائج ذل ــــــــدة ويكــــــــون مــــــــن نت بــــــــأمراض نفســــــــية عدي
المســــــــتقبلية وفـــــــــي إشـــــــــباث حاجاتـــــــــه النفســـــــــية واالجتماعيــــــــة بشـــــــــكل ســـــــــون باإلضـــــــــافة إلـــــــــى 

لصـــــــــراث النفســـــــــي ضـــــــــعف معنوياتـــــــــه وشـــــــــعوره باإلحبـــــــــا  ووقوعـــــــــه تحـــــــــت وطـــــــــأة التـــــــــوتر وا
 (.4333مختار توفيم، )

 :النظريات المرتبطة ب ساليب المعاملة الوالدية
 :  النظريات السلوكية .1

 : ويرى أصحاب هذه الن رية ان دور االباء في عملية التربية يكون من خالل

ـــــــــيأن مـــــــــا يتعلمـــــــــه  ـــــــــاء يتشـــــــــكل ف ـــــــــع  اإلب ـــــــــي الواق ـــــــــات المحيطـــــــــة بهـــــــــم ف ضـــــــــوء البيئ
ـــــــــأثره بـــــــــالمتعلم ـــــــــر  وعـــــــــدم ت ـــــــــي عمليـــــــــة مـــــــــع د، الف ـــــــــدأ االتســـــــــا  ف واالســـــــــتفادة مـــــــــن مب

ــــــــك الــــــــتعلم،  ــــــــزوذل ــــــــة تكــــــــوين وتعزي ــــــــاول كيفي ــــــــز علــــــــى تن ــــــــرواب   مــــــــن خــــــــالل التركي ال
ـــــــــــــة متقاربـــــــــــــة  ـــــــــــــي تقـــــــــــــع خـــــــــــــالل فتـــــــــــــرات زمني ـــــــــــــين األحـــــــــــــداث الت ـــــــــــــة مـــــــــــــا ب الوثيق

  (.أ 4341احمد،)
  : النظريات المعرفية .4

ــــــــــــة  ــــــــــــة ان دور االبــــــــــــاء فــــــــــــي عمليــــــــــــة التربي ويــــــــــــرى أصــــــــــــحاب هــــــــــــذه الن ري
 :يكون من خالل
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أن االبـــــــــــــاء قـــــــــــــادرين علـــــــــــــى التفكيـــــــــــــر فـــــــــــــي مهـــــــــــــارات خاصـــــــــــــة لتفســـــــــــــير 
ضــــــــــــــفاء المعنـــــــــــــــى علــــــــــــــى األحــــــــــــــداث التـــــــــــــــي  والمشــــــــــــــاعر، األحاســــــــــــــي  وا 

ــــــــــــــــــــــتعلم  ــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــــيهم اإلنســــــــــــــــــــــاني خــــــــــــــــــــــالل عملي ــــــــــــــــــــــاثر ف ت
  (.ب4341احمد،)

  : النظريات اإلنسانية .4

 :  ويرى أصحاب هذه الن رية ان دور االباء في عملية التربية يكون من خالل

ــــــــتحكم فــــــــي مصــــــــيرهم الــــــــذاتي، فهــــــــم بشــــــــكل عــــــــام  توجهــــــــات  اصــــــــحابأن بمقــــــــدور اآلبــــــــاء ال
كمــــــــا  إلبنـــــــائهم،إيجابيـــــــة جيــــــــدة وبالتـــــــالي فــــــــالنهم سيســـــــعون مــــــــن أجـــــــل إقامــــــــة عـــــــالم أفضــــــــل 

  (.  4341د،احم)أن سلوكياتهم هي محصلة االختبارات المختلفة 

 :تكوين الهوية الجندرية والنظريات المرتبطة به: المحور الثاني

إن مفهـــــــــــوم النـــــــــــوث االجتمــــــــــــاعي أو الجنـــــــــــدر يختلــــــــــــف عـــــــــــن مفهــــــــــــوم الجـــــــــــن ، ويشــــــــــــمل 
بخـــــــــالف مفهـــــــــوم ، وذلـــــــــك مفهـــــــــوم النـــــــــوث االجتمـــــــــاعي كـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو ثقـــــــــافي واجتمـــــــــاعي

ـــــــــــة  ـــــــــــة البيولوجي ـــــــــــات الطبيعي ـــــــــــر عـــــــــــن الفروق ـــــــــــذن يعب ويبـــــــــــدأ ( 4312مـــــــــــازن،)الجـــــــــــن  ال
الفـــــــــرد باكتســـــــــاب مفاهيمـــــــــه وأدواره االجتماعيـــــــــة قبـــــــــل والدتـــــــــه حيـــــــــث تعمـــــــــل األســـــــــرة علـــــــــى 
ــــــــين، ومــــــــن ثــــــــم  ــــــــع للنــــــــوث االجتمــــــــاعي تختلــــــــف حســــــــب جــــــــن  الجن تنمــــــــي  ممارســــــــات تتب
ــــــــدأ األســــــــرة بتعلــــــــيم الطفــــــــل أدواره االجتماعيــــــــة بعــــــــد والدتــــــــه وتنتقــــــــل هــــــــذه المهمــــــــة مــــــــن  تب

ـــــــــي المجتمـــــــــع مثـــــــــل األســـــــــرة إلـــــــــى ماسســـــــــات التنشـــــــــئة ا الجتماعيـــــــــة األخـــــــــرى الموجـــــــــودة ف
 (.4342سليمان، ) دور العبادة، المدار ، الجامعات الخ

 :النظريات المرتبطة بالهوية الجندرية 
لاااااااااادي طفاااااااااال  دريااااااااااةالنظريااااااااااة المعرفيااااااااااة النما يااااااااااة لكااااااااااولبر  و الهويااااااااااة الجن .1

تــــــــــرى الن ريــــــــــة المعرفيــــــــــة النمائيــــــــــة أن التسيــــــــــرات التــــــــــي تنــــــــــتج عــــــــــن  :الروضااااااااااة 
ـــــــــــرتب  بالمحـــــــــــاوالت الالن ـــــــــــات التفكيـــــــــــر ت ـــــــــــة للطفـــــــــــل لفهـــــــــــم مضـــــــــــج فـــــــــــي عملي عرفي

ــــــــــــرو  الجن ــــــــــــةالف ــــــــــــة بمــــــــــــا ي دري ــــــــــــل للتنمــــــــــــي  تللعــــــــــــالم حول ســــــــــــبب اكتســــــــــــاب الطف
ــــــــــ ــــــــــذى يتعلمــــــــــه الطفــــــــــل  درن الجن ــــــــــي ال ــــــــــوى المعرف ــــــــــرن كــــــــــولبر  أن المحت ، كمــــــــــا ي

وال يقتصـــــــــر تعلـــــــــم  والمجتمـــــــــع، يتحـــــــــدد مـــــــــن خــــــــالل البيئـــــــــةدريـــــــــة عــــــــن األدوار الجن
ــــــــــــة علــــــــــــي الراشــــــــــــدين كنمــــــــــــاذ  أو عوامــــــــــــل للتعزيــــــــــــز و  ــــــــــــل لهويتــــــــــــه الجندري الطف
ـــــــــوم األطفـــــــــال بتصـــــــــنيف أنفســـــــــهم و اآلخـــــــــرين كـــــــــذكور و ومـــــــــن  العقـــــــــاب ، إنمـــــــــا يق
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هنــــــــــا ين مـــــــــــون ســــــــــلوكياتهم بمـــــــــــا يتســــــــــم وهـــــــــــذا التصــــــــــنيف ، وبالتـــــــــــالي يتبنـــــــــــون 
يـــــــــــة هـــــــــــذا تــــــــــرى الباحثــــــــــة أن أســــــــــا  الهو  ىوعلــــــــــ. ســــــــــلوكيات تناســــــــــب جنســــــــــهم 

ـــــــه مـــــــن  ـــــــل ويمكـــــــن اســـــــتسالل هـــــــذا األســـــــا  فـــــــي تنميت الجندريـــــــة موجـــــــود لـــــــدى الطف
فـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة الطفولـــــــــــــة خـــــــــــــالل البـــــــــــــرامج والمشـــــــــــــروعات المناســـــــــــــبة لمطفـــــــــــــال 

  .المبكرة
 معرفــــــــــة هــــــــــي ندريــــــــــةالج المعرفــــــــــة أن تفســــــــــر هــــــــــي :دريااااااااااةالجن السااااااااااكيما نظريااااااااااة .4

 فلكــــــــــــي جــــــــــــن ، بكـــــــــــل الخاصــــــــــــة المميـــــــــــزات و الو ــــــــــــائف و األدوار و لســـــــــــلوكياتل
ـــــــــة تكـــــــــون  ـــــــــى الطفل ـــــــــالن أنث ـــــــــرتب  هـــــــــذا ف ـــــــــزات، و وو ـــــــــائف أدوار و بســـــــــلوكيات ي  مي
 أدوار و بســـــــــــلوكيات يـــــــــــرتب  هـــــــــــذا فـــــــــــالن ذكـــــــــــرا   الطفـــــــــــل يكـــــــــــون  لكـــــــــــي و ، محـــــــــــددة

 تــــــــــرى  هــــــــــذا وعلــــــــــى (4332 وةخــــــــــرون، ريــــــــــا  أبــــــــــو حســــــــــين) .مختلفــــــــــة وو ــــــــــائف
ـــــــــــــة ـــــــــــــة الباحث ـــــــــــــزات والو ـــــــــــــائف واألدوار الســـــــــــــلوكيات تنمي  للهويـــــــــــــة المناســـــــــــــبة والمي

 المناســـــــــبة والمشــــــــروعات البـــــــــرامج خــــــــالل مـــــــــن طفلــــــــة ولكـــــــــل طفــــــــل لكـــــــــل دريــــــــةالجن
 .مبجنسه

 التحليــــــــــــل ن ريـــــــــــة قـــــــــــدمت al.(,2000etPeyton( :النفساااااااااااي التحليااااااااااال نظرياااااااااااة .4
ــــــــــة عــــــــــن قيمــــــــــا   تفســــــــــيرا النفســــــــــي ــــــــــل اكتســــــــــاب كيفي ــــــــــة، المالمــــــــــ  الطف  فمــــــــــن الذكري
 المناســـــــــــب نــــــــــدرن الج الـــــــــــدور الطفــــــــــل تعلـــــــــــم الــــــــــتقم   ـــــــــــاهرة أن ن ــــــــــرهم وجهــــــــــة
ـــــــــه وتحـــــــــدد ـــــــــةالجن هويت ـــــــــة المعـــــــــايير اكتســـــــــاب أن فرويـــــــــد أكـــــــــد دري  يكـــــــــون  االجتماعي
ــــــــــد تقمــــــــــ  بواســــــــــطة ــــــــــت تقمــــــــــ  و األب لشخصــــــــــية الول  فــــــــــي األم لشخصــــــــــية البن
  .الروضة سن خالل الجنسية الهوية اكتساب
 :أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتكوين الهوية الجندرية: المحور الثالث

ــــــــــــة إن تكــــــــــــوين   الهويــــــــــــة الجندريــــــــــــة هــــــــــــو أحــــــــــــد مطالــــــــــــب النمــــــــــــو فــــــــــــي مرحلتــــــــــــي الطفول
التـــــــــي  درن والمراهقــــــــة  فـــــــــالن تكوينهــــــــا وتحديـــــــــدها يـــــــــتم مــــــــن خـــــــــالل عمليـــــــــة التنمــــــــي  الجنـــــــــ

يكتســــــــب الفــــــــرد مـــــــــن خاللهــــــــا القـــــــــيم واالتجاهــــــــات والمعتقــــــــدات وأنمـــــــــا  الســــــــلوك المناســـــــــبة 
ــــــــدات والقــــــــيم قــــــــد تكــــــــون  . الــــــــذن ينتمــــــــي إليــــــــهنــــــــدر للج واضــــــــحة و صــــــــريحة، وهــــــــذه المعتق

وقـــــــــــد تكـــــــــــون شـــــــــــعورية أو غيـــــــــــر شـــــــــــعورية، فقـــــــــــد نجـــــــــــد أن بعـــــــــــض االبـــــــــــاء يســـــــــــتخدمون 
ــــــــ ــــــــاء علــــــــى الجن ــــــــي يتعــــــــاملون بهــــــــا مــــــــع أبنــــــــائهم بن مثــــــــل التعامــــــــل  درأســــــــلوب التفرقــــــــة والت

ـــــــــين، ويســـــــــتخدمون أيضـــــــــا  أســـــــــلوب  ـــــــــم ول ـــــــــاث برف ـــــــــف ومـــــــــع اإلن ـــــــــذكور بشـــــــــدة وعن مـــــــــع ال
بالتســـــــوية فـــــــي العطـــــــاء والمنـــــــع، ممــــــــا  المســـــــاواة فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع أبنـــــــائهم والعــــــــدل بيـــــــنهم
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ـــــــب وانتمــــــــاء ل وتنشــــــــئتهم بشـــــــكل ســــــــون بمــــــــا يتوافــــــــم  لجنــــــــدرينـــــــتج عــــــــن هــــــــذا األســــــــلوب ح 
ــــــــة بــــــــين اإل ــــــــاث والــــــــذكورمــــــــع الفــــــــرو  الفردي ــــــــى ن ــــــــدفع الطفــــــــل إل ــــــــاك دوافــــــــع ت ، كمــــــــا أن هن
ـــــــــم  ـــــــــدرن اكتســـــــــاب الســـــــــلوك المالئ ـــــــــة فـــــــــي المـــــــــد  والتقبـــــــــل مـــــــــن  لنـــــــــوعهم الجن مثـــــــــل الرغب

ــــــــــدين واأل ــــــــــب الوال ــــــــــذ عــــــــــن الســــــــــلوكيات . خــــــــــرينجان ــــــــــاب والنب وكــــــــــذلك الخــــــــــوف مــــــــــن العق
ـــــــر مناســـــــبة لجنســـــــه ـــــــك إلـــــــى التوحـــــــد مـــــــع الوالـــــــد مـــــــن نفـــــــ  الجـــــــن . السي . ممـــــــا يـــــــادى ذل

، لــــــــــــذلك تعـــــــــــد أول ثــــــــــــالث ســـــــــــنوات مــــــــــــن (4334, عمـــــــــــاد مخميـــــــــــر وعزيــــــــــــز ال فيـــــــــــرن )
عمـــــــر الطفــــــــل أهـــــــم مرحلــــــــة فــــــــي حيـــــــاة الطفــــــــل لتشـــــــكيل الهويــــــــة الجنســــــــية لـــــــه وقــــــــد تمتــــــــد 

بســــــــــلوكيات األخـــــــــــرين والتفـــــــــــاعالت  دريـــــــــــةكمــــــــــا تتـــــــــــأثر الهويــــــــــة الجن. اتســـــــــــنو 2-4إلــــــــــى 
وأشــــــــــارت بعـــــــــــض الدراســـــــــــات أن هنـــــــــــاك . االجتماعيــــــــــة واالهتمامـــــــــــات الشخصـــــــــــية للطفـــــــــــل

فالمرحلـــــــــة . ثــــــــالث مراحـــــــــل متميـــــــــزة للطفــــــــل يقـــــــــوم مـــــــــن خاللهـــــــــا بتنميــــــــة هويتـــــــــه الجنســـــــــية
ـــــــل المدرســـــــة ـــــــة وبعـــــــض : األولـــــــى هـــــــي مـــــــا قب ـــــــب االجتماعي ـــــــة الجوان ـــــــتم فيهـــــــا معرف ـــــــث ي حي

: أمــــــــــا المرحلــــــــــة الثانيــــــــــة فهــــــــــي االنــــــــــدما . الجنســــــــــين الخصــــــــــائ  المحــــــــــددة لكــــــــــل مــــــــــن
ـــــــــد الـــــــــذن يريـــــــــد  ـــــــــل باالنـــــــــدما  مـــــــــع الســـــــــلوكيات المحبـــــــــذة لجـــــــــن  الوال ـــــــــث يقـــــــــوم الطف حي

ـــــــــك مـــــــــن عمـــــــــر . االنـــــــــدما  معـــــــــه ـــــــــة وهـــــــــي ( 2 - 9)وذل ـــــــــة الثالث ـــــــــرا  را  المرحل ســـــــــنوات أخي
ـــــــــات حيـــــــــث تصـــــــــب  األدوار الجنســـــــــية المحـــــــــددة اجتماعيـــــــــا للطفـــــــــل ثابتـــــــــة لديـــــــــه : ذروة الثب

 .(4333مارتن وروبل، )  .لى حد ماإ
 :الدراسات السابقة: ثانياا 

  ساليب المعاملة الوالديةالصلة ب الدراسات ذات
 الدراسات العربية  :  

والتـــــــــي هــــــــــدفت الـــــــــى الكشــــــــــف عـــــــــن العالقــــــــــة ( 4319)دراســـــــــة عبـــــــــد المجيــــــــــد             
بـــــــين التفرقــــــــة فــــــــي المعاملــــــــة الوالديــــــــة كمــــــــا يــــــــدركها األبنــــــــاء بــــــــبعض المشــــــــكالت الســــــــلوكية 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــدى المرحلـــــــــــــة العمري ـــــــــــــة الدراســـــــــــــة . ســـــــــــــنة( 14-1)ل تلميـــــــــــــذا ( 113)تكونـــــــــــــت عين
ــــــــــة االبتدائيــــــــــة مــــــــــن مــــــــــدار  حكو  ــــــــــاهرة، وتلميــــــــــذة مــــــــــن تالميــــــــــذ المرحل ميــــــــــة بمحاف ــــــــــة الق

واســـــــــتخدم البحــــــــــث المــــــــــنهج الوصــــــــــفي االرتبـــــــــاطي، وتــــــــــم اســــــــــتخدام أدوات الدراســــــــــة وهــــــــــي 
ومقيـــــــــــا  أســـــــــــلوب ( 14-1)اســـــــــــتمارة المســـــــــــتوى االجتمـــــــــــاعي التعليمـــــــــــي للوالـــــــــــدين مـــــــــــن 

ــــــــــــــال مــــــــــــــن  ــــــــــــــي المعاملــــــــــــــة لمطف ومقيــــــــــــــا  المشــــــــــــــكالت الســــــــــــــلوكية ( 12-9)التفرقــــــــــــــة ف
ــــــــال مــــــــن  ــــــــة ارتباطيــــــــة داللــــــــة إحصــــــــائية وتــــــــم التوصــــــــل الــــــــى وجــــــــ. (14-1)لمطف ود عالق

بـــــــــين درجـــــــــة التفرقـــــــــة فـــــــــي المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة كمـــــــــا يـــــــــدركها األبنـــــــــاء وبعـــــــــض المشـــــــــكالت 
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ـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــي المرحلـــــــــة العمري ـــــــــاء ف ـــــــــدى األبن عامـــــــــا ، و وجـــــــــود فـــــــــرو  ( 14-1)الســـــــــلوكية ل
ــــــــة  ذات داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــين الــــــــذكور واالنــــــــاث فــــــــي درجــــــــة التفرقــــــــة فــــــــي المعاملــــــــة الوالدي

ـــــــــة العمريـــــــــة مـــــــــن  كمـــــــــا يـــــــــدركها ـــــــــرو  ذات ( 14-1)األبنـــــــــاء فـــــــــي المرحل عامـــــــــا، وتوجـــــــــد ف
داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية بـــــــــــين الـــــــــــذكور واالنـــــــــــاث فـــــــــــي درجـــــــــــة بعـــــــــــض المشـــــــــــكالت الســـــــــــلوكية 

ـــــــــــة مـــــــــــن  ـــــــــــي المرحلـــــــــــة العمري ـــــــــــاء ف ـــــــــــرو  ذات داللـــــــــــة ( 14-1)لمبن عامـــــــــــا ، وال توجـــــــــــد ف
مـــــــــــا إحصــــــــــائية فــــــــــي درجـــــــــــة التفرقــــــــــة فــــــــــي المعاملـــــــــــة الوالديــــــــــة كمــــــــــا يـــــــــــدركها األبنــــــــــاء تي

، وتوجــــــــــــد (المـــــــــــنخفض المتوســــــــــــ  المرتفــــــــــــع)للمســـــــــــتوى االجتمــــــــــــاعي التعليمــــــــــــي للوالــــــــــــدين 
ــــــــــي  ــــــــــي درجــــــــــة بعــــــــــض المشــــــــــكالت الســــــــــلوكية لمبنــــــــــاء ف فــــــــــرو  ذات داللــــــــــة إحصــــــــــائية ف

ـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــة العمري عامـــــــــا تبعـــــــــا للمســـــــــتوى االجتمـــــــــاعي التعليمـــــــــي للوالـــــــــدين ( 14-1)المرحل
 (.المنخفض المتوس  المرتفع)

اســــــــــــــاليب  علـــــــــــــىالتــــــــــــــي تهـــــــــــــدف إلـــــــــــــى التعــــــــــــــرف ( 4311)  دراســـــــــــــة عبـــــــــــــد            
ــــــــة . المعاملــــــــة الوالديــــــــة وعالقتــــــــه بــــــــالتوافم النفســــــــي لــــــــدى طــــــــالب جامعــــــــة دنقــــــــال كليــــــــة التربي

ــــــــــة . اتبعــــــــــت الباحثــــــــــة المــــــــــنهج الوصــــــــــفي تــــــــــم اختيــــــــــار عينــــــــــة الدراســــــــــة عــــــــــن طريــــــــــم العين
ــــــــــــة  ــــــــــــ  حجــــــــــــم العين ــــــــــــث بل ــــــــــــة( 133)القصــــــــــــدية حي ــــــــــــب وطالب اســــــــــــتخدمت الباحثــــــــــــة . طال

ــــــــــة الوالديــــــــــة والتوافــــــــــم ال ــــــــــا  اســــــــــاليب المعامل نفســــــــــي كمــــــــــا اســــــــــتخدمت فــــــــــي التحليــــــــــل مقي
وتــــــــــتلخ  اهــــــــــم ( SPSS)االحصــــــــــائي برنــــــــــامج الحــــــــــزم االحصــــــــــائية للعلــــــــــوم االجتماعيــــــــــة 

ــــــــي ــــــــي االت ــــــــي توصــــــــل لهــــــــا البحــــــــث ف ــــــــائج الت ــــــــة فــــــــي : النت ــــــــة الوالدي ــــــــز أســــــــاليب المعامل تتمي
لـــــــــدى طـــــــــالب كليـــــــــة ( الحمايـــــــــة الزائـــــــــدة مقابــــــــل اإلهمـــــــــال المســـــــــاواة مقابـــــــــل التفرقــــــــة)بعــــــــدن 

ــــــــة بجامعــــــــة ــــــــال باإليجابيــــــــة التربي ــــــــة التربيــــــــة . دنق ــــــــم النفســــــــي لــــــــدى طــــــــالب كلي ــــــــز التواف يتمي
ـــــــــاث ـــــــــال باالرتف ـــــــــة الوالديـــــــــة . بجامعـــــــــة دنق ـــــــــة بـــــــــين أســـــــــاليب المعامل ـــــــــة ارتباطي ال توجـــــــــد عالق

والتوافـــــــــــم ( الحمايـــــــــــة الزائـــــــــــدة مقابـــــــــــل اإلهمـــــــــــال المســـــــــــاواة مقابـــــــــــل التفرقـــــــــــة)فـــــــــــي بعـــــــــــدن 
ــــــــال ــــــــة بجامعــــــــة دنق ــــــــدى طــــــــالب كليــــــــة التربي ــــــــة إحصــــــــائيا فــــــــي توجــــــــ. النفســــــــي ل ــــــــرو  دال د ف

ـــــــــــة فـــــــــــي بعـــــــــــدن  ـــــــــــل )أســـــــــــاليب المعامل ـــــــــــدة مقابـــــــــــل اإلهمـــــــــــال، المســـــــــــاواة مقاب الحمايـــــــــــة الزائ
 –ذكــــــــــر ( لــــــــــدى طــــــــــالب كليــــــــــة التربيــــــــــة بجامعــــــــــة دنقــــــــــال تعــــــــــزى لمتسيــــــــــر النــــــــــوث( التفرقــــــــــة
ال توجـــــــــد فـــــــــرو  دالـــــــــة إحصـــــــــائيا فـــــــــي التوافـــــــــم النفســـــــــي لــــــــــدى . لصـــــــــال  االنـــــــــاث( انثـــــــــي

ــــــــــة التربيــــــــــة بجامعــــــــــة  ــــــــــر العمــــــــــرطــــــــــالب كلي ــــــــــال تعــــــــــزى لمتسي ــــــــــة . دنق ــــــــــرو  دال ال توجــــــــــد ف
ــــــــــة بجامعــــــــــة دنقــــــــــال تعــــــــــزى  احصــــــــــائيا  فــــــــــي التوافــــــــــم النفســــــــــي لــــــــــدى طــــــــــالب كليــــــــــة التربي

 .للمستوى الصفي
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 الدراسات األجنبية  : 

بدراســــــــة فــــــــي إيـــــــــران Manoochehria & Mofidib (2014 ) وقــــــــام          
ــــــــين أســــــــاليب المعاملــــــــة  ال والديــــــــة لمطفــــــــال، والقلــــــــم هــــــــدفت إلــــــــى الكشــــــــف عــــــــن العالقــــــــة ب

مــــــــن األمهــــــــات الــــــــذين لــــــــديهم أطفــــــــال ( 121)لــــــــدى اآلبــــــــاء تكــــــــون ت عينــــــــة الدراســــــــة مــــــــن  
ولتحقيــــــــــــم أهــــــــــــداف الدراســـــــــــة، تــــــــــــم اســــــــــــتخدام . عامـــــــــــا  ( 14-3)تتـــــــــــراو  أعمــــــــــــارهم بــــــــــــين 

ــــــــات ــــــــرا د عينــــــــة الدراســــــــة لجمــــــــع البيان .  مقيــــــــا  القلــــــــم، كمــــــــا تــــــــم إجــــــــراء المقــــــــابالت مــــــــع أف
وجــــــــود عالقــــــــة ســــــــلبية دالــــــــة إحصــــــــائي ا  بــــــــين الــــــــنم  التســــــــلطي  أ هــــــــر ت نتــــــــائج الدراســــــــة

ــــــــم، كمــــــــا أشــــــــار  ــــــــنم  المتســــــــاهل والقل ــــــــين ال ــــــــدى األمهــــــــات، وب ــــــــة ل ــــــــة المشــــــــاعر الذاتي وتنمي
ت النتـــــــائج إلـــــــى وجــــــــو د عالقـــــــة إيجابيــــــــة دالـــــــة إحصــــــــائيا  بـــــــين الــــــــنم  الـــــــديمقراطي وقــــــــو ة 

 .  األنا
 :الدراسات ذات الصلة بالهوية الجندرية

 عربيةالدراسات ال: 
التــــــــــــــي تهــــــــــــــدف إلــــــــــــــى الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن طبيعــــــــــــــة ( 4314)دراســــــــــــــة الحــــــــــــــوراني          

ـــــــــة  ــــــــة مـــــــــن الطلب ــــــــدى عين ــــــــدور الجنــــــــدرن ل نــــــــاث)أيــــــــديولوجيا ال ــــــــديهم (ذكـــــــــور وا  ــــــــاء )، ووال أب
ـــــــــــاء(. وأمهـــــــــــات ـــــــــــديولوجيا اآلبـــــــــــاء واألبن ـــــــــــة بـــــــــــين أي ـــــــــــا  المســـــــــــافة الجندري . ومـــــــــــن ثـــــــــــم قي

( 141)ة للدراســــــــــــة واســـــــــــتخدم الباحـــــــــــث المــــــــــــنهج الوصـــــــــــفي وبلــــــــــــ  حجـــــــــــم العينــــــــــــة الكليـــــــــــ
أ هـــــــــرت نتــــــــــائج الدراســـــــــة أن اآلبــــــــــاء واألبنـــــــــــاء . وحـــــــــدة تـــــــــم اختيارهـــــــــا بطريقــــــــــة عشـــــــــوائية

الــــــــــذكور يمتلكــــــــــون أيـــــــــديولوجيا دور جنــــــــــدرن تقليديـــــــــه، بينمـــــــــــا تمتلــــــــــك األمهـــــــــــات والبنـــــــــــات 
ــــــــــة  ــــــــــين أن المســــــــــافة الجندري ـــــــــــة، كمــــــــــا تب ـــــــــــدرن ليبرالي ــــــــــي )أيـــــــــــديولوجيا دور جن ــــــــــات ف الفروق

فقـــــــــــ ، %( 2)ين جيلــــــــــــي اآلبــــــــــــاء واألبنــــــــــــاء متدنيــــــــــــة للسايــــــــــــة، إذ بلســــــــــــت بـــــــــــ( االتجاهــــــــــات
ــــــــــات ذات داللــــــــــة إحصــــــــــائية بــــــــــين المتسيــــــــــرات المســــــــــتقلة،  كمـــــــــا تبـــــــــين انـــــــــه ال توجــــــــــد عالق

 .  ، باستثناء المستوى الدراسي لمبناء(األداة ككل)والمتسيـر التـابع 
 الدراسات األجنبية  : 

هـــــدف ت هـــــذه O'brien and Peyton ... etc   (2000)دراســـــة           
الدراســـــــــة الــــــــى توضـــــــــ  بيــــــــان تحــــــــدن األطفــــــــال للجــــــــن  ومعــــــــرفتهم فــــــــي تحديــــــــد نوعــــــــه م 

ـــــــــــث اســـــــــــتهدفت الدراســـــــــــة  ـــــــــــة مبكـــــــــــر ا  ، حي أســــــــــــرة  143االجتمـــــــــــاعي وأدوارهـــــــــــم االجتماعي
مــــــــــــن األســــــــــــــر ذا ت العائـــــــــــــل الواحـــــــــــــد ، %  17مــــــــــــن األقليـــــــــــــات العرقيـــــــــــــة ،  و %  19، 
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اآلبــــــــــــاء واألمهـــــــــــا ت تعلــــــــــــيمهم أقــــــــــــل مـــــــــــن الثــــــــــــانون  ، وأجــــــــــــرى  مـــــــــــن األســــــــــــر %49و  
ــــــــــي  ــــــــــال ف ــــــــــى أن األطف ــــــــــات الســــــــــابقة ، وتوصــــــــــلت إل ــــــــــيالت االنحــــــــــدار للبيان البــــــــــاحثون تحل

ـــــــــل  36ســـــــــن  ـــــــــدرة علـــــــــى تصـــــــــنيف النـــــــــوث االجتمـــــــــاعي وأق شـــــــــهر ا  كـــــــــان الـــــــــذكو ر أقـــــــــل ق
ــــــــــون عــــــــــن دورهــــــــــم  ــــــــــات ، وكــــــــــان الــــــــــذكو ر يعرف ــــــــــأدوار الجنســـــــــــين مقارنــــــــــة بالفتي معرفــــــــــة ب

ثـــــــــر بكثيــــــــــر عــــــــــن معـــــــــرفتهم عــــــــــن دور اإلنــــــــــاث ، بينمــــــــــا تعـــــــــرف اإلنــــــــــاث أكثــــــــــر عــــــــــن اك
أدوارهـــــــــن مـــــــــن الـــــــــذكور ، وتربيـــــــــة األطفـــــــــال وعمـــــــــل األم  ال يتعلـــــــــم بقـــــــــوة إدراك األطفــــــــــال 

   . الجنسانية 
 :أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتكوين الهوية الجندرية

ــــــــــا بمــــــــــدى إســــــــــهام التــــــــــي تهــــــــــدف إلــــــــــى إمكان( 4343)دراســــــــــة الشــــــــــاطر          يــــــــــة التنب
باضـــــــــــطراب الهويـــــــــــة ( األب -األم )أســــــــــاليب المعاملـــــــــــة الوالديــــــــــة الســـــــــــوية والسيـــــــــــر ســــــــــوية 

فـــــــــردا  مــــــــن الـــــــــذكور مضــــــــطربي الهويـــــــــة الجنســـــــــية ( 13)وتكونـــــــــت العينــــــــة مـــــــــن  :الجنســــــــية
ولتحقيـــــــــــــم أهـــــــــــــداف الدراســـــــــــــة تـــــــــــــم االعتمـــــــــــــاد المـــــــــــــنهج الوصـــــــــــــفي التحليلـــــــــــــي، كمـــــــــــــا . 

ــــــــــة  ــــــــــا  اضــــــــــطراب الهوي ــــــــــة الوالديــــــــــة، ومقي ــــــــــا  أســــــــــاليب المعامل اســــــــــتخدمت الباحثــــــــــة مقي
ألســــــــــــاليب أن األســــــــــــاليب الســــــــــــوية وا -1: وكانــــــــــــت نتــــــــــــائج الدراســــــــــــة كالتــــــــــــالي. الجنســـــــــــية

ـــــــل فـــــــي  ـــــــدين مـــــــع األبنـــــــاء والتـــــــي تتمث ـــــــر ســـــــوية التـــــــي يتبعهـــــــا الوال الـــــــتحكم  -التفرقـــــــة )السي
ـــــــــــــذب  -والســـــــــــــيطرة  ـــــــــــــدة -التذب يمكـــــــــــــن أن تنبئنـــــــــــــا باضـــــــــــــطراب الهويـــــــــــــة ( الحمايـــــــــــــة الزائ

  .الجنسية
ــــــــــة ( 4343)دراســــــــــة الشــــــــــقيرات        التــــــــــي تهــــــــــدف الــــــــــى التعــــــــــرف علــــــــــى اضــــــــــطراب الهوي

الكشـــــــــــف عـــــــــــن المشـــــــــــكالت النفســـــــــــية واالســــــــــــرية  الجندريـــــــــــة لـــــــــــدى االطفـــــــــــال مـــــــــــن أجـــــــــــل
واالجتماعيــــــــــــة واالقتصـــــــــــــادية والنفســـــــــــــية التـــــــــــــي أدت لهــــــــــــذا االضـــــــــــــطراب حيـــــــــــــث اســـــــــــــتخدم 

ـــــــة قوامهـــــــا طفلـــــــة واحـــــــدة مـــــــن محاف ـــــــة معـــــــان ـــــــى عين ـــــــم تطبيـــــــم . المـــــــنهج االكلينيكـــــــي عل وت
واشـــــــــارت النتـــــــــائج الـــــــــى ان . دراســـــــــة الحالـــــــــة، الزيـــــــــارات المنزليـــــــــة المقابلـــــــــة: االدوات االتيـــــــــة

ـــــــل الروضـــــــة ترجـــــــع الـــــــى عـــــــدة عوامـــــــل منهـــــــا اســـــــ ـــــــة لـــــــدى طف ـــــــة الجندري باب اضـــــــطراب الهوي
الخالفــــــــات الوالديـــــــــة والتــــــــوتر المســـــــــتمر أمـــــــــام األبنــــــــاء وســـــــــوء اســــــــاليب المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة : 

ـــــــــــل  ـــــــــــى نفســـــــــــية الطف ـــــــــــاب بالضـــــــــــرب بشـــــــــــكل يـــــــــــاثر عل للطفـــــــــــل بالقســـــــــــوة واإلهمـــــــــــال، والعق
ــــــــي المع ــــــــه مــــــــع اآلخــــــــرين، وعــــــــدم المســــــــاواة ف ــــــــوث المخــــــــالف ويســــــــيء توافق ــــــــة بتفضــــــــيل الن امل

ــــــــى اضــــــــطراب  ــــــــادن إل ــــــــه ممــــــــا ي ــــــــه مثل ــــــــي أفعالــــــــه لعل ــــــــده ف ــــــــر ممــــــــا يجعلــــــــه يقل ــــــــزه أكث وتعزي
ـــــــــ   ـــــــــة عـــــــــن نق ـــــــــل مضـــــــــطرب الهويـــــــــة الجندري هـــــــــويتهم الجندريـــــــــة كمـــــــــا تعبـــــــــر رســـــــــوم الطف
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ــــــــة ســــــــابقة للحصــــــــول علــــــــى  ــــــــي إشــــــــباث الحاجــــــــات يصــــــــب  والنكــــــــو  نحــــــــو مراحــــــــل نمائي ف
 .مزيد من اإلشباث
 :لدراسات السابقةأوجه الشبة مع ا

، ودراســــــــــــة عبـــــــــــــد  (4343)يتشــــــــــــابه البحـــــــــــــث الحــــــــــــالي مـــــــــــــع دراســــــــــــة الشـــــــــــــاطر 
ــــــد(4311)     Manoochehria،ودراســــــة(2015)، ودراســــــة عبدالمجي

.(2014) Mofidib and فـــــــــي اســـــــــتخدام (4314)دراســـــــــة الحــــــــوراني ،
كمـــــــــــــا . المــــــــــــنهج الوصـــــــــــــفي االرتبـــــــــــــاطي واســـــــــــــتخدام االســـــــــــــتبيان كـــــــــــــأداة للقيـــــــــــــا  

 Manoochehria    .(2014)تشــــابهت الدراســــة الحاليــــة مــــع دراســــة 
Mofidib ودراســــــــة (4314)ودراســــــــة الحــــــــوراني ،O'brien and 

Peyton  (2000 )المهات، ، في اختيار العينة المكونة من اإلباء وا 
 : أوجه االختالف مع الدراسات السابقة

ــــــــة الدراســــــــات الســــــــابقة فــــــــي المــــــــنهج المســــــــتخدم وأداة  ــــــــف البحــــــــث الحــــــــالي مــــــــع بقي اختل
ــــــــــــــل دراســــــــــــــة ــــــــــــــار العينــــــــــــــة مث ، ودراســــــــــــــة الشــــــــــــــقيرات (4343)الســــــــــــــيد  القيــــــــــــــا  واخي

  O'brien and Peyton، ودراســــــــة (4314)ودراســــــــة الحــــــــوراني ، (4343)
(2000 ). 

 :  التعليق على الدراسات السابقة
ــــــــت كــــــــال  مــــــــن أســــــــاليب  ــــــــي تناول ــــــــين نــــــــدرة البحــــــــوث العربيــــــــة الت ــــــــي ضــــــــوء مــــــــا ســــــــبم، تب ف
المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة وعالقتهـــــــــا بتكــــــــــوين الهويـــــــــة الجندريـــــــــة فــــــــــي مرحلـــــــــة الطفولـــــــــة المبكــــــــــرة، 
ـــــــــة اال أن هـــــــــذه  ـــــــــة مـــــــــع اضـــــــــطراب الهوي ـــــــــة الوالدي ـــــــــاول أســـــــــاليب المعامل ـــــــــم تن ـــــــــه ت ـــــــــث أن حي

جندريـــــــــــة فـــــــــــي مرحلـــــــــــة الطفولـــــــــــة الدراســـــــــــة تميـــــــــــزت باختيـــــــــــار متسيـــــــــــر تكـــــــــــوين الهويـــــــــــة ال
ــــــــــة  المبكــــــــــرة، حيــــــــــث يتوقــــــــــع ان يســــــــــهم البحــــــــــث فــــــــــي إثــــــــــراء المجتمــــــــــع عامــــــــــة وفــــــــــي العملي
التربويـــــــة خاصـــــــة لمـــــــا لهـــــــذا البحـــــــث مـــــــن أهميـــــــة بالســـــــة فـــــــي تكـــــــوين هويـــــــة الطفـــــــل والتـــــــي 

 . تنعك  على حياته ومستقبلة
 

جراءاتها: الفصل الثالث  .منهجية الدراسة وا 

لدراســـــــــة مـــــــــن حيـــــــــث المنهجيـــــــــة المتبعـــــــــة فـــــــــي الدراســـــــــة يتنـــــــــاول هـــــــــذا الفصـــــــــل إجـــــــــراءات ا
ــــــــــــه الدراســــــــــــة وعينتهــــــــــــا وطريقــــــــــــة اختيارهــــــــــــا، وأداة الدراســــــــــــة  ــــــــــــذن طبقــــــــــــت في والمجتمــــــــــــع ال
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المســــــــتخدمة لجمــــــــع البيانــــــــات وكيفيــــــــة بنائهـــــــــا وتصــــــــميمها وصــــــــوال للصــــــــورة النهائيــــــــة، كمـــــــــا 
تتطــــــــــر  إلــــــــــى اإلجــــــــــراءات التــــــــــي قامــــــــــت بهــــــــــا للتحقــــــــــم مــــــــــن مــــــــــدى وصــــــــــد  وثبــــــــــات أداة 

 .ة، وكذلك إجراءات الدراسة وأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمةالدراس

 : منهج الدراسة 

ـــــــــــى الكشـــــــــــف عـــــــــــن  ـــــــــــة إل ـــــــــــة وعالقتهـــــــــــا  أســـــــــــاليبهـــــــــــدفت الدراســـــــــــة الحالي ـــــــــــة الوالدي المعامل
بالهويــــــــة الجندريـــــــــة فـــــــــي مرحلـــــــــة الطفولـــــــــة المبكـــــــــرة، ولتحقيـــــــــم أهـــــــــداف الدراســـــــــة اســـــــــتخدمت 

ـــــــــــاطي والـــــــــــذ ـــــــــــين الباحثـــــــــــة المـــــــــــنهج الوصـــــــــــفي االرتب ن يعتمـــــــــــد علـــــــــــى دراســـــــــــة العالقـــــــــــات ب
 .المتسيرات

 :مجتمع وعينة الدراسة

 :مجتمع الدراسة

رحلـــــــــة الطفولـــــــــة م فـــــــــي  طفـــــــــاللم مهـــــــــاتاالبـــــــــاء و االتكـــــــــون مجتمـــــــــع الدراســـــــــة مـــــــــن جميـــــــــع 
 . ه1333/ 1334المبكرة في مدينة الجوف العام 

 :العينة

األبــــــــــــــاء ( 43)تكونــــــــــــــت العينــــــــــــــة االســـــــــــــتطالعية مــــــــــــــن : العيناااااااااااااة االسااااااااااااااتطالعية -
مـــــــــن خــــــــــار  عينـــــــــة الدراســــــــــة وذلـــــــــك للتأكـــــــــد مــــــــــن صـــــــــد  أداة الدراســــــــــة  واألمهـــــــــات

 .وثباتها
( المتاحـــــــــــة)اســـــــــــتخدمت الباحثـــــــــــة أســـــــــــلوب العينـــــــــــة الميســـــــــــرة : العيناااااااااااة األساساااااااااااية -

ــــــــة المســــــــتهدفة  ــــــــي ألداة الدراســــــــة وتعميمــــــــه علــــــــى الفئ ــــــــ  الكترون ــــــــم عمــــــــل راب حيــــــــث ت
ـــــــــد مـــــــــدة االســـــــــتجابات المتمث ـــــــــاء االمـــــــــور، وبعـــــــــد تحدي ـــــــــة بأســـــــــبوعين الســـــــــتقبال أولي ل

( 1)، والجـــــــــــدول فـــــــــــردا   مـــــــــــن األبـــــــــــاء واألمهـــــــــــات ( 314)الـــــــــــردود وبلـــــــــــ  عـــــــــــددهم 
ـــــــــع ـــــــــين توزي ـــــــــرات الدراســـــــــة  يب ـــــــــرات الدراســـــــــة لمتسي ـــــــــا لمتسي ـــــــــة الدراســـــــــة وفق  ـــــــــراد عين أف

 .جن  الوالدين والعمر والمستوى التعليمي
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ـــــــــا لمتسيـــــــــرات (: 1)جـــــــــدول  ـــــــــة الدراســـــــــة وفق  ـــــــــراد عين ـــــــــة لتوزيـــــــــع اف التكـــــــــرارات والنســـــــــب المئوي
 الدراسة جن  الوالدين والعمر والمستوى التعليمي 

 
 %النسبة العدد الف ة المتغير

 24.0 99 أب جن  الوالدين
 76.0 314 أم

 41 – 43مــــــــــــــــــــــــــــــــن  العمر
 12.1 50 سنة

 41 – 43مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 30.8 127 سنة

 57.1 236 فما فو  سنة  33
المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 التعليمي
 14.0 58 ثانون فأقل
 77.0 318 جامعي

 9.0 37 دراسات عليا
 100 413 اإلجمالي
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتسيرات(: 1)شكل 
 

 :أداة الدراسة

تـــــــــــم بنــــــــــــاء االســــــــــــتبانة للكشــــــــــــف عــــــــــــن أســـــــــــاليب المعاملــــــــــــة الوالديــــــــــــة وعالقتهــــــــــــا بالهويــــــــــــة 
 في مرحلة الطفولة المبكرة،الجندرية 

ــــــــــة) ــــــــــى الدراســــــــــات التربويــــــــــة الســــــــــابقة والمراجــــــــــع ( اعــــــــــداد الباحث وذلــــــــــك بعــــــــــد االطــــــــــالث عل
والمصـــــــــــادر التربويــــــــــــة الخاصــــــــــــة بالدراســــــــــــة الحاليـــــــــــة، وتكــــــــــــون االســــــــــــتبيان فــــــــــــي صــــــــــــورته 

 :النهائية من ثالثة أجزاء

ت يحتـــــــــون علــــــــــى مقدمـــــــــة تعريفيـــــــــة بعنــــــــــوان الدراســـــــــة، ونـــــــــوث البيانــــــــــا: القســـــــــم األول .1
ــــــــديم الضــــــــمان  ــــــــة الدراســــــــة، مــــــــع تق ــــــــي يــــــــراد جمعهــــــــا مــــــــن أفــــــــراد عين والمعلومــــــــات الت

 .بسرية المعلومات المقدمة والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي
ـــــــــــــات األوليـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة بالمســـــــــــــتجيبين، : القســـــــــــــم الثـــــــــــــاني .4 يحتـــــــــــــون علـــــــــــــى البيان

 (.جن  الوالدين والعمر والمستوى التعليمي)والمتمثلة في 
يتكــــــــــــون مــــــــــــن مجــــــــــــاالت وفقــــــــــــرات أســــــــــــاليب المعاملــــــــــــة الوالديــــــــــــة : الــــــــــــثالقســـــــــــم الث .4

 : وعالقتها بالهوية الجندرية في مرحلة الطفولة المبكرة
فقـــــــــــــرة وفـــــــــــــم ســـــــــــــلم ( 14)أســـــــــــــلوب التفرقـــــــــــــة ويتكـــــــــــــون مــــــــــــن : المحــــــــــــور األول -أ 

ــــــــــي  ــــــــــدا)التقــــــــــدير الثالث ــــــــــوالي (دائمــــــــــا، احيانــــــــــا، أب ــــــــــى الت ، 4، 4)، وتأخــــــــــذ القــــــــــيم عل
1.) 
فقــــــــــرة وفــــــــــم ســــــــــلم ( 13)ويتكــــــــــون مــــــــــن  أســــــــــلوب المســــــــــاواة: يالمحــــــــــور الثــــــــــان -ب 

ــــــــــي  ــــــــــدا)التقــــــــــدير الثالث ــــــــــوالي (دائمــــــــــا، احيانــــــــــا، أب ــــــــــى الت ، 4، 4)، وتأخــــــــــذ القــــــــــيم عل
1.) 
فقــــــــــرة وفــــــــــم ( 7)ويتكــــــــــون مــــــــــن  تكــــــــــوين الهويــــــــــة الجندريـــــــــة: المحـــــــــور الثالــــــــــث -  

، 4)، وتأخـــــــــذ القـــــــــيم علـــــــــى التـــــــــوالي (دائمـــــــــا، احيانـــــــــا، أبـــــــــدا)ســــــــلم التقـــــــــدير الثالثـــــــــي 
 (.4، 4، 1)، وفي حال الفقرات السلبية يعك  المقيا  (1، 4

ـــــــــــــى ( 4)، والجـــــــــــــدول  ـــــــــــــة توزيعهـــــــــــــا عل يوضـــــــــــــ  عـــــــــــــدد فقـــــــــــــرات االســـــــــــــتبيان، وكيفي
 .المعايير



21 
 

مجــــــــــــاالت أســــــــــــاليب المعاملــــــــــــة الوالديــــــــــــة وعالقتهــــــــــــا بالهويــــــــــــة ( 4)جــــــــــــدول 
 الجندرية

 عدد العبارات  المحور  م
أســــــــــــــــــــــــلوب : المحــــــــــــــــــــــــور األول 1

 التفرقة
13 

أســــــــــــــــلوب : المحـــــــــــــــور الثـــــــــــــــاني 4
 المساواة

10 

ــــــــــــــــث 4 تكــــــــــــــــوين : المحــــــــــــــــور الثال
 الهوية الجندرية

7 

 30 المجموع  
 

 : صدق األداة
 :تم التحقم من صد  أداة الدراسة من خالل نوعين من الصد 

 (:المحكمين)الصدق الظاهري  –أ 
تــــــــم عــــــــرض االســــــــتبانة علـــــــــى عــــــــدد مــــــــن المحكــــــــين مـــــــــن أصــــــــحاب الخبــــــــرة واالختصـــــــــا  

وتــــــــــم األخــــــــــذ بتوجيهــــــــــاتهم ومقترحــــــــــاتهم مــــــــــن إضــــــــــافة فقــــــــــرات جديــــــــــدة، ( 3)وبلـــــــــ  عــــــــــددهم 
وحــــــــذف او تعــــــــديل الفقــــــــرات غيــــــــر المناســــــــبة، ووضــــــــع الفقــــــــرات فــــــــي المحــــــــور الــــــــذن تنتمــــــــي 

 . إليه، ووضو  الصياغة وسالمة اللسة
 : صدق االتساق –ب 
ولــــــــي أمـــــــــر طفــــــــل وتـــــــــم ( 43)تطبيــــــــم أداة الدراســـــــــة علــــــــى عينــــــــة اســـــــــتطالعية مكونــــــــة  تــــــــم

احتســـــــــاب معامــــــــــل ارتبــــــــــا  بيرســــــــــون بــــــــــين فقــــــــــرات أســــــــــاليب المعاملــــــــــة الوالديــــــــــة وعالقتهــــــــــا 
ــــــــــــة لمســــــــــــلوب  ــــــــــــة المبكــــــــــــرة مــــــــــــع الدرجــــــــــــة الكلي ــــــــــــي مرحلــــــــــــة الطفول ــــــــــــة الجندريــــــــــــة ف بالهوي

الجندريــــــــــة، والجــــــــــدول بعــــــــــد عكــــــــــ  الفقــــــــــرات الســــــــــلبية لمحـــــــــور تكــــــــــوين الهويــــــــــة ( المحـــــــــور)
 :يبين ذلك( 4)

معامـــــــــل ارتبـــــــــا  بيرســـــــــون بـــــــــين فقـــــــــرات أســـــــــاليب المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة وعالقتهـــــــــا ( 4)جـــــــــدول 
بالهويــــــــة الجندريـــــــــة فــــــــي مرحلـــــــــة الطفولــــــــة المبكـــــــــرة مــــــــع الدرجـــــــــة الكليــــــــة للمحـــــــــور المنتميـــــــــة 

 (43= ن )له 
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معاماااااااااااااااااااااال  الفقرات –المحور  م
 االرتباط 

الداللااااااااااااااااااااااااااااة 
 االحصا ية

 أسلوب التفرقة: األولالمحور 
 045. *453. .أشعر أبنائي الذكور واإلناث بالتفرقة بينهم 1
 008. **579. .أدلل ابنتي أكثر من ابني 4
 002. **647. .أقارن بين سلوك أبنائي الذكور واإلناث 4
 023. *506. .أميز ابني عن ابنتي 3
 015. *534. .أضع قيود أكثر على ابنتي 9
 003. **636. .بمالب  ابنتي أكثر من مالب  ابنيأهتم  2
 021. *513. .أقلم على ابنتي أكثر من ابني 7
 000. **724. .ألزم ابنتي على خدمة ابني 1
ـــــــــي  1 ـــــــــدما يخطـــــــــ  ابن ـــــــــارات قاســـــــــية عن اســـــــــتخدم عب

 019. *518. .وال أستخدم هذه العبارات مع ابنتي

ـــــــــــي طلبـــــــــــات  13 ـــــــــــي وألب ـــــــــــة طلبـــــــــــات ابن ـــــــــــض تلبي أرف
 010. *559. .ابنتي

 001. **690. .أتجنب الحوار مع ابنتي أكثر من ابني 11
 000. **718. .أنادن ابني باسما  ال يحبه 14
 006. **596. .أنادن ابنتي باسمَا ال تحبه 14

 أسلوب المساواة: المحور الثاني
ـــــــــنف  درجـــــــــة  13 ـــــــــذكور واإلنـــــــــاث ب ـــــــــب أبنـــــــــائي ال اعاق

 000. **737. .العقاب

ــــــــــــي  19 ــــــــــــذكور واإلنــــــــــــاث ف ــــــــــــين أبنــــــــــــائي ال أســــــــــــاون ب
 000. **898. . المعاملة

أتعامــــــــــل مــــــــــع أبنـــــــــــائي الــــــــــذكور واإلنــــــــــاث بـــــــــــنف   12
ــــــــــرو  الفرديــــــــــة بــــــــــين  ــــــــــة بــــــــــدون مراعــــــــــاة الف الطريق

 .الجنسين
.822** .000 

ـــــــــار  17 ـــــــــذكور واإلنـــــــــاث أثنـــــــــاء اختي اســـــــــاعد أبنـــــــــائي ال
 000. **927. .المالب  التي يرغبون في ارتدائها
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اســــــــــــــم  ألبنــــــــــــــائي الــــــــــــــذكور واإلنــــــــــــــاث باختيــــــــــــــار  11
 035. *473. .األلعاب التي يريدون اللعب بها

أهــــــــــتم بتعلــــــــــيم أبنــــــــــائي الــــــــــذكور واإلنــــــــــاث بــــــــــنف   11
 000. **822. .الدراجة

ــــــــي  43 ــــــــاث ف ــــــــذكور واإلن ــــــــا مــــــــع أبنــــــــائي ال أقضــــــــي وقت
 000. **866. .المنزل

أشــــــــــــــــــارك أبنــــــــــــــــــائي الــــــــــــــــــذكور واإلنــــــــــــــــــاث فــــــــــــــــــي  41
 000. **730. .اهتماماتهم

 004. **618. .امد  أبنائي الذكور واإلناث عند اآلخرين 44
ــــــــــر أبنــــــــــائي الــــــــــذكور واإلنــــــــــاث بمــــــــــدى حبــــــــــي  44 أخب

 000. **803. .لهم

 تكوين الهوية الجندرية: المحور الثالث
ــــــــــائي الــــــــــذكور  43 ــــــــــة عــــــــــن أســــــــــئلة ابن ــــــــــب اإلجاب اتجن

 .واإلناث المرتبطة بطبيعة جنسهم
.653** .002 

ـــــــــــاء  اتـــــــــــابع ميـــــــــــول أبنـــــــــــائي   49 الـــــــــــذكور واالنـــــــــــاث اثن
 004. **616. .اللعب

أنـــــــــت  )عنــــــــد لعـــــــــب ابنتـــــــــي بخشـــــــــونة أقـــــــــول لهـــــــــا    42
 000. **806. (. مثل األوالد

ـــــــــــــــه  47 ـــــــــــــــي تقـــــــــــــــول ل ال تبكـــــــــــــــي )عنـــــــــــــــد بكـــــــــــــــاء ابن
 (.كالفتيات

.560* .010 

ــــــــائي لتحقيــــــــم    41 ــــــــدورن كــــــــأم أو أب أمــــــــام أبن ــــــــوم ب اق
 000. **734. .بشكل سون نموهم النفسي والجنسي 

اســــــــــلوبي فــــــــــي تربيــــــــــة ابنــــــــــائي الــــــــــذكور واإلنــــــــــاث    41
 001. **683. . ياثر على تكوين هويتهم

يتـــــــــابع أبنــــــــــائي الــــــــــذكور واإلنــــــــــاث التلفــــــــــاز بــــــــــدون   43
 .رقابة او متابعة مني

.605** .005 

 (3.39)دالة احصائيا عند * ، (3.31)دالة احصائيا عند **                
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ــــــــــــــا  بيرســــــــــــــون بــــــــــــــين فقــــــــــــــرات المحــــــــــــــور األول( 4)يبــــــــــــــين الجــــــــــــــدول  : ان معــــــــــــــامالت ارتب
ــــــــــد مســــــــــتوى داللــــــــــة  أســــــــــلوب التفرقــــــــــة مــــــــــع الدرجــــــــــة الكليــــــــــة للمحــــــــــور دالــــــــــة احصــــــــــائيا عن

وتراوحـــــــــــت معـــــــــــامالت ارتبـــــــــــا  بيرســـــــــــون بـــــــــــين الفقـــــــــــرات مـــــــــــع الدرجــــــــــــة ( 3.39)، (3.31)
ــــــــــــــة للمحــــــــــــــور بــــــــــــــين  او ( 3.31)، وجميعهــــــــــــــا دالــــــــــــــة عنــــــــــــــد **(3.743 -* 3.394)الكلي

(3.39  .) 
أســــــــــــلوب : كمـــــــــــا تراوحـــــــــــت معـــــــــــامالت ارتبـــــــــــا  بيرســــــــــــون بـــــــــــين فقـــــــــــرات المحـــــــــــور الثـــــــــــاني

او ( 3.31)، وجميعهـــــــــــــــــــــا دالــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــد **(3.147 --* 3.374)المســــــــــــــــــــاواة بــــــــــــــــــــين 
(3.39  .) 

ــــــــــث ــــــــــرات المحــــــــــور الثال ــــــــــين فق ــــــــــا  بيرســــــــــون ب تكــــــــــوين الهويــــــــــة : وتراوحــــــــــت معــــــــــامالت ارتب
او ( 3.31)ميعهـــــــــــــــــــــا دالـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــد وج**( 3.132 --* 3.923)الجندريـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين 

(3.39  .) 
 . وبذلك تشير النتائج الى تحقم الباحثة من صد  أداة الدراسة

 :ثبات أداة الدراسة
تــــــــــم حســـــــــــاب معـــــــــــامالت الثبــــــــــات علـــــــــــى محـــــــــــاور أســــــــــاليب المعاملـــــــــــة الوالديـــــــــــة وعالقتهـــــــــــا 
بالهويـــــــة الجندريــــــــة فــــــــي مرحلــــــــة الطفولــــــــة المبكــــــــرة مــــــــن خــــــــالل معادلــــــــة الفــــــــا كرونبــــــــا  بعــــــــد 
عكــــــــــ  الفقــــــــــرات الســـــــــــلبية، حيــــــــــث تـــــــــــم تطبيــــــــــم اداة الدراســــــــــة علـــــــــــى عينــــــــــة اســـــــــــتطالعية 

 .ت الثباتيبين معامال( 3)والجدول ولي امر طفل ( 43)مكونة من 
ــــــــــــا كرونبــــــــــــا (: 3)جــــــــــــدول  ــــــــــــات الف ــــــــــــة  معــــــــــــامالت ثب ــــــــــــة الوالدي لمحــــــــــــاور أســــــــــــاليب المعامل

 (.43= ن )وعالقتها بالهوية الجندرية 
 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  المحور م
 الفقرات

معامـــــــــــــــــــــــــــــــل 
 الثبات

أســــــــــــــــــــــلوب : المحــــــــــــــــــــــور األول 1
 التفرقة

13 0.76 

أســـــــــــــــلوب : المحــــــــــــــور الثــــــــــــــاني 4
 المساواة

10 0.91 

ـــــــــــــــث 4 تكـــــــــــــــوين : المحـــــــــــــــور الثال
 الهوية الجندرية

7 0.81 
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أســـــــــــاليب المعاملــــــــــــة  ان معامـــــــــــل الثبـــــــــــات الفــــــــــــا كرونبـــــــــــا  لمحـــــــــــاور( 3)ا هـــــــــــر الجـــــــــــدول 
، وهـــــــــــــــــي (3.11– 3.72)الوالديــــــــــــــــة وعالقتهـــــــــــــــــا بالهويــــــــــــــــة الجندريـــــــــــــــــة تراوحــــــــــــــــت بـــــــــــــــــين 

معـــــــــــامالت ثبـــــــــــات مرتفعـــــــــــة ومناســـــــــــبة لسايـــــــــــات الدراســـــــــــة، ممـــــــــــا يشـــــــــــير الـــــــــــى تمتـــــــــــع أداة 
 .الدراسة بالثبات
 :إجراءات الدراسة

ـــــــــي  ـــــــــذ الدراســـــــــة وتمثلـــــــــت هـــــــــذه اإلجـــــــــراءات ف ا مـــــــــن اإلجـــــــــراءات لتنفي اتبعـــــــــت الباحثـــــــــة عـــــــــدد 
 :المراحل التالية

 االطالث على االدب الدراسات السابقة المرتبطة بموضوث الدراسة الحالية -
 اعداد اإلطار الن رن والدراسات السابقة -
 اعداد منهجية الدراسة -
 بناء االستبانة بصورتها األولية -
 ستبانة من قبل مختصينتحكيم اال -
ـــــــــــات  - ـــــــــــى عينـــــــــــة اســـــــــــتطالعية للتحقـــــــــــم مـــــــــــن صـــــــــــد  وثب تطبيـــــــــــم أداة الدراســـــــــــة عل

 الدراسة
 تحديد المجتمع والعينة وطريقة اختيارها -
تحويــــــــل أداة الدراســـــــــة فــــــــي صـــــــــورتها النهائيـــــــــة بعــــــــد التحقـــــــــم مــــــــن صـــــــــدقها وثباتهـــــــــا  -

 الى صورة الكترونية
 يوما الستقبال الردود( 13)تحديد مدة االستجابة  -
 استقبال الردود واستخدام البرامج اإلحصائية للتوصل الى النتائج -
 االجابة عن تسااالت الدراسة -
 وضع التفسيرات المناسبة -
 صياغة التوصيات -

 :أساليب المعالجة اإلحصا ية

ـــــــــــي تحليـــــــــــل نتـــــــــــائج الدراســـــــــــة ( 44)نســـــــــــخة ( SPSS)اعتمـــــــــــدت البرمجيـــــــــــة اإلحصـــــــــــائية  ف
 :واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام

 معامل ارتبا  بيرسون للتحقم من صد  االتسا  - 
 الفا كرونبا  للتحقم من ثبات أداة الدراسة -
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ـــــــــــة ل جابـــــــــــة عـــــــــــن  - ـــــــــــد قـــــــــــوة واتجـــــــــــاه العالق الســـــــــــاالين معامـــــــــــل ارتبـــــــــــا  بيرســـــــــــون لتحدي
(1,4:) 

ـــــــــة المتســـــــــمة : ولالســـــــــاال األ ـــــــــة الوالدي ـــــــــين أســـــــــاليب المعامل ـــــــــة ب ـــــــــة ارتباطي هـــــــــل توجـــــــــد عالق
 الهوية الجندرية للطفل؟بالتفرقة وتكوين 
ــــــــا ــــــــة المتســــــــمة : نيالســــــــاال الث ــــــــة الوالدي ــــــــين أســــــــاليب المعامل ــــــــة ب ــــــــة ارتباطي هــــــــل توجــــــــد عالق

 بالمساواة وتكوين الهوية الجندرية للطفل؟
 
 

 نتا ج الدراسة: الفصل الرابع
يســـــــتعرض هـــــــذا الفصـــــــل أهــــــــم النتـــــــائج التـــــــي توصـــــــلت اليهــــــــا الدراســـــــة الحاليـــــــة مـــــــن خــــــــالل 

 الدراسة االجابة عن تسااالت
هااااااال توجاااااااد عالقاااااااة ارتباطياااااااة باااااااين أسااااااااليب المعاملاااااااة الوالدياااااااة : ولنتاااااااا ج الساااااااؤال األ 

 المتسمة بالتفرقة وتكوين الهوية الجندرية للطفل؟
ال يوجااااااااد فاااااااارق ذو داللااااااااة " لإلجابااااااااة عاااااااان هااااااااذا السااااااااؤال تاااااااام التحقااااااااق ماااااااان الفاااااااارض 

الوالديااااة بااااين أساااااليب المعاملااااة  ( α ≤05)     . إحصااااا ية عنااااد مسااااتو  الداللااااة
 "المتسمة بالتفرقة وتكوين الهوية الجندرية للطفل

ـــــــــين  ـــــــــة ب ـــــــــوة واتجـــــــــاه العالق ـــــــــة ق ـــــــــا  بيرســـــــــون لمعرف ـــــــــة باســـــــــتخدام معامـــــــــل ارتب قامـــــــــت الباحث
ــــــــــة  ــــــــــة فــــــــــي مرحل ــــــــــة الوالديــــــــــة المتســــــــــمة بالتفرقــــــــــة وتكــــــــــوين الهويــــــــــة الجندري أســــــــــاليب المعامل

 يبين ذلك( 7)الطفولة المبكرة، والجدول 
ارتبـــــــــــا  بيرســــــــــــون لمعرفـــــــــــة قـــــــــــوة واتجــــــــــــاه العالقـــــــــــة بـــــــــــين أســــــــــــاليب معامـــــــــــل ( 7)جـــــــــــدول 

ــــــــــة  ــــــــــة فــــــــــي مرحلــــــــــة الطفول ــــــــــة وتكــــــــــوين الهويــــــــــة الجندري المعاملــــــــــة الوالديــــــــــة المتســــــــــمة بالتفرق
 المبكرة

 تكوين الهوية الجندرية
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب 

 التفرقة
 **-192.- ارتبا  بيرسون 

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 000. االحصائية
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وجــــــــــود عالقــــــــــة عكســــــــــية ضــــــــــعيفة بــــــــــين أســــــــــلوب التفرقــــــــــة وتكــــــــــوين ( 7)ا هــــــــــر الجــــــــــدول 
ــــــــة الجندريــــــــة دالــــــــة احصــــــــائيا عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة أقــــــــل مــــــــن  حيــــــــث بلســــــــت ( 3.31)الهوي

ــــــــة  ــــــــل تكــــــــوين (3.33)مســــــــتوى الدالل ــــــــة ق ــــــــه كلمــــــــا زاد أســــــــلوب التفرق ــــــــى ان ــــــــك ال ، ويشــــــــير ذل
 .الهوية الجندرية لدى الطفل

ـــــــــــة الفـــــــــــرض  ـــــــــــرفض الباحث ـــــــــــديل وعليـــــــــــه ت ـــــــــــل الفـــــــــــرض الب ـــــــــــة " الصـــــــــــفرن وتقب توجـــــــــــد عالق
 .ارتباطية عكسية بين أسلوب التفرقة وتكوين الهوية الجندرية لدى الطفل

ون ــــــــرا  لعــــــــدم وجــــــــود دراســــــــة ســــــــابقة تناولـــــــــت أســــــــاليب المعاملــــــــة الوالديــــــــة وتكــــــــوين الهويـــــــــة 
الجندريــــــــة ، فــــــــالن مع ــــــــم الدراســــــــات تناولــــــــت اضــــــــطراب الهويــــــــة الجندريــــــــة ولــــــــي  تكوينهــــــــا 

والتــــــــي اشــــــــارت الـــــــــى ( 2020الشـــــــــاطر،)مــــــــع دراســــــــة أن نتيجــــــــة هــــــــذا الفــــــــرض  اتفقـــــــــت  اال
ــــــــين اضــــــــطراب  ــــــــر ســــــــوية وب ــــــــة الســــــــوية والسي ــــــــة الوالدي ــــــــين أســــــــاليب المعامل ــــــــة ب بوجــــــــود عالق
ــــــــــائج بوجــــــــــود تــــــــــأثير داء اإلحصــــــــــائية لكــــــــــل مــــــــــن  ــــــــــث أوضــــــــــحت النت الهويــــــــــة الجندريــــــــــة حي

 (والسيطرة والتذبذب-والتحكم  -التفرقة)
هاااااال توجااااااد عالقااااااة ارتباطيااااااة بااااااين أساااااااليب المعاملااااااة الوالديااااااة : انيالثاااااانتااااااا ج السااااااؤال 

 المتسمة بالمساواة وتكوين الهوية الجندرية للطفل؟
ال يوجااااااااد فاااااااارق ذو داللااااااااة " لإلجابااااااااة عاااااااان هااااااااذا السااااااااؤال تاااااااام التحقااااااااق ماااااااان الفاااااااارض 

 إحصا ية عند مستو  
وتكاااااوين باااااين أسااااااليب المعاملاااااة الوالدياااااة المتسااااامة بالمسااااااواة  ( α ≤05)الداللاااااة 

 ."الهوية الجندرية للطفل
ـــــــــين  ـــــــــة ب ـــــــــوة واتجـــــــــاه العالق ـــــــــة ق ـــــــــا  بيرســـــــــون لمعرف ـــــــــة باســـــــــتخدام معامـــــــــل ارتب قامـــــــــت الباحث
أســـــــــاليب المعاملـــــــــة الوالديـــــــــة المتســـــــــمة بالمســـــــــاواة وتكـــــــــوين الهويـــــــــة الجندريـــــــــة فـــــــــي مرحلـــــــــة 

 .يبين ذلك( 1)الطفولة المبكرة، والجدول 
واتجــــــــــــاه العالقـــــــــــة بـــــــــــين أســــــــــــاليب معامـــــــــــل ارتبـــــــــــا  بيرســــــــــــون لمعرفـــــــــــة قـــــــــــوة ( 1)جـــــــــــدول 

ـــــــــة الجندريـــــــــة فـــــــــي مرحلـــــــــة الطفولـــــــــة  ـــــــــة الوالديـــــــــة المتســـــــــمة بالمســـــــــاواة وتكـــــــــوين الهوي المعامل
 المبكرة

 تكوين الهوية الجندرية
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب 

 المساواة
 **720. ارتبا  بيرسون 

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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ــــــــــة بيــــــــــت أســــــــــلوب المســــــــــاواة وتكــــــــــوين ( 1)ا هــــــــــر الجــــــــــدول  ــــــــــة قوي وجــــــــــود عالقــــــــــة ارتباطي
حيـــــــــث ( 3.31)الهويــــــــة الجندريـــــــــة وهـــــــــي دالــــــــة احصـــــــــائيا عنـــــــــد مســـــــــتوى داللــــــــة أقـــــــــل مـــــــــن 

، ويشــــــــير ذلـــــــــك الـــــــــى انــــــــه كلمـــــــــا زاد أســـــــــلوب المســـــــــاواة زاد (3.33)بلســــــــت مســـــــــتوى الداللـــــــــة 
 .تكوين الهوية الجندرية لدى الطفل

ـــــــــــرفض  ـــــــــــديل وعليـــــــــــه ت ـــــــــــل الفـــــــــــرض الب ـــــــــــة الفـــــــــــرض الصـــــــــــفرن وتقب ـــــــــــة " الباحث توجـــــــــــد عالق
ـــــــــة احصـــــــــائيا عنـــــــــد  ـــــــــة قويـــــــــة دال ـــــــــين أســـــــــلوب المســـــــــاواة وتكـــــــــوين الهويـــــــــة ( 3.39)ارتباطي ب

 .الجندرية لدى الطفل
ــــــــة  ــــــــة الوالديــــــــة وتكــــــــوين الهوي ــــــــت أســــــــاليب المعامل ون ــــــــرا  لعــــــــدم وجــــــــود دراســــــــة ســــــــابقة تناول
ــــــــــــة ولــــــــــــي   ــــــــــــة الجندري ــــــــــــالن مع ــــــــــــم الدراســــــــــــات تناولــــــــــــت اضــــــــــــطراب الهوي ــــــــــــة ، ف الجندري

فـــــــــــي (  2020الشــــــــــقيرات،)مــــــــــع دراســــــــــة تكوينهــــــــــا اال أن نتيجــــــــــة هــــــــــذا الفــــــــــرض  اتفقـــــــــــت 
ــــــــوث المخــــــــالف و  ــــــــة بتفضــــــــيل الن ــــــــي المعامل ــــــــه أن عــــــــدم المســــــــاواة ف ــــــــر ممــــــــا يجعل ــــــــزه أكث تعزي
 .يقلده في أفعاله لعله مثله مما يادن إلى اضطراب هويتهم الجندرية

 .ملخص نتا ج الدراسة وتوصياته ومقترحاته: الفصل الخامس
 

اســـــــــــتخدام تحليـــــــــــل  انـــــــــــه  تـــــــــــمملخـــــــــــ  ألهـــــــــــم النتـــــــــــائج التـــــــــــي توصـــــــــــلت إليهـــــــــــا الدراســـــــــــة 
لجندريــــــــــة فــــــــــي مرحلــــــــــة االنحـــــــــدار لمعرفــــــــــة أثــــــــــر أســـــــــلوب التفرقــــــــــة علــــــــــى تكــــــــــوين الهويـــــــــة ا

وتبــــــــين مــــــــن خاللــــــــه انــــــــه كلمــــــــا زاد أســــــــلوب التفرقــــــــة قــــــــل تكــــــــوين الهويــــــــة   الطفولـــــــة المبكــــــــرة
ســــــــــــالبة (: -)، حيـــــــــــث يالحــــــــــــ  أن إشــــــــــــارة ميـــــــــــل االنحــــــــــــدار (3.443)الجندريـــــــــــة بمقــــــــــــدار 

اســـــــتخدام تحليــــــــل أن العالقـــــــة عكســــــــية وهـــــــذا مــــــــا تبينـــــــه معادلــــــــة خـــــــ  االنحــــــــدار، كمـــــــا تــــــــم 
ـــــــــة أثـــــــــر  ـــــــــي مرحلـــــــــة االنحـــــــــدار لمعرف ـــــــــة الجندريـــــــــة ف أســـــــــلوب المســـــــــاواة علـــــــــى تكـــــــــوين الهوي

، وتبــــــــين مــــــــن خــــــــالل ذلــــــــك انــــــــه كلمــــــــا زاد أســــــــلوب المســــــــاواة زاد تكـــــــــوين  الطفولــــــــة المبكــــــــرة
ـــــــــــة الجندريـــــــــــة بمقـــــــــــدار  )+(: ، حيـــــــــــث يالحـــــــــــ  أن إشـــــــــــارة ميـــــــــــل االنحـــــــــــدار (3.121)الهوي

ـــــــة خـــــــ  االنحـــــــدار، ايضـــــــا   ـــــــة أن العالقـــــــة طرديـــــــة وهـــــــذا مـــــــا تبينـــــــه معادل تبـــــــين وجـــــــود موجب
عالقــــــــــة ارتباطيـــــــــــة بـــــــــــين أســـــــــــلوب التفرقـــــــــــة وتكـــــــــــوين الهويـــــــــــة الجندريـــــــــــة، ووجـــــــــــود عالقـــــــــــة 

 .ارتباطية بين أسلوب المساواة وتكوين الهوية الجندرية
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 :التوصيات
 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي

ــــــــــدين بمراحــــــــــل النمــــــــــو المختلفــــــــــة والتطــــــــــورات وا  .1 ــــــــــي تطــــــــــرأ توعيــــــــــة الوال ــــــــــرات الت لتسي
علـــــــــى الطفـــــــــل فـــــــــي مرحلـــــــــة الطفولـــــــــة المبكـــــــــرة مـــــــــن خـــــــــالل عمـــــــــل بـــــــــرامج توعويـــــــــة 
ــــــــى  ــــــــة الوالديــــــــة وتــــــــأثير هــــــــذه األســــــــاليب عل وعالقــــــــة مراحــــــــل النمــــــــو بأســــــــاليب المعامل

 .نمو الطفل النفسي والجنسي
ــــوفير الخــــدمات اإلرشــــادية والعالجيــــة متخصصــــة تهيئــــة مراكــــز .4 ــــدين لت  للوال

 .ألساليب معاملة غير سوية من قبل الوالدين ممن تعرضوا واألطفال
 

 :المقترحات
 :تقتر  الباحثة القيام بالبحوث المستقبلية التالية

ــــــــي  .1 فعاليــــــــة برنــــــــامج توعــــــــون عــــــــن أثــــــــر أســــــــاليب المعاملــــــــة الوالديــــــــة غيــــــــر الســــــــوية ف
 .تكوين الهوية الجندرية للطفل

حلــــــــة دراســــــــة مســــــــحية لتحديــــــــد نســــــــبة انتشــــــــار اضــــــــطراب الهويــــــــة الجندريــــــــة فــــــــي مر  .4
 .الطفولة المبكرة

 
 

 المراجع
 :المراجع العربية

  .دار الفكر. اإلساءة والجندر(. 4332)أبو ريا ، حسين وأخرون 
ـــــــــــل ـــــــــــاعود، أحمـــــــــــد وائ ـــــــــــرامج إلـــــــــــى مـــــــــــدخل (.4314)أبـــــــــــو ق ـــــــــــة ب ـــــــــــة التربي  دراســـــــــــة : الوالدي

 .441-414(4)1األجتماعية، للعلوم العربية المجلة ،تحليل
ــــــــــدركها  (.4334.)أبــــــــــو ليلــــــــــة، بشــــــــــرى عبــــــــــد الهــــــــــادن  اســــــــــاليب المعاملــــــــــة الوالديــــــــــة كمــــــــــا ي

األبنـــــــــــاء وعالقتهــــــــــــا باضــــــــــــطراب المســــــــــــلك لـــــــــــدى طــــــــــــالب المرحلــــــــــــة اإلعداديــــــــــــة بمــــــــــــدار  
  .الجامعة األسالمية[.رسالة ماجستير]محاف ات غزة

ـــــــــــــو ســـــــــــــنينة، نهـــــــــــــاد جبريـــــــــــــل ـــــــــــــة بـــــــــــــين أســـــــــــــاليب التنشـــــــــــــئة األســـــــــــــرية  (.4337.)أب العالق
والضـــــــــسو  النفســـــــــية والتحصـــــــــيل الدراســـــــــي لـــــــــدى طلبـــــــــة الصـــــــــف العاشـــــــــر األساســـــــــي فـــــــــي 

 .جامعة عمان العربية[.رسالة ماجستير]مديرية تربية عمان الثانية
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ـــــــــــل، (. ۳۱۰۲)بـــــــــــودو ،    ـــــــــــة الجنســـــــــــية للطف ـــــــــــي التربي ـــــــــــدة دور األســـــــــــرة ف  ٢جامعـــــــــــة البلي
  ١٦١-١٣١(١)، فولة والتربية ما قبل التمدر لونيسي على مخبر الط -

ـــــــــــي ـــــــــــا  صـــــــــــابر عل ـــــــــــدا   وف ـــــــــــا  النـــــــــــور، و عب أســـــــــــاليب . (4311. )أحمـــــــــــد، دعـــــــــــاء عب
المعاملـــــــــــة الوالديـــــــــــة وعالقتهـــــــــــا بـــــــــــالتوافم النفســــــــــــي لـــــــــــدى طـــــــــــالب جامعـــــــــــة دنقـــــــــــال كليــــــــــــة 

 . جامعة النيلين، الخرطوم[. رسالة ماجستير غير منشورة.]التربية
ــــــــــــــد ــــــــــــــة عب ــــــــــــــد، ســــــــــــــمير إســــــــــــــماعيلي، يامن ــــــــــــــادر ومحن ــــــــــــــة (. 4312. )الق اضــــــــــــــطراب الهوي

ــــــــــــــــات: الجنســــــــــــــــية  ــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوء دينامي ــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــة و  معــــــــــــــــارف .المراهق ــــــــــــــــوم االجتماعي العل
 .37-49( 41) 11اإلنسانية،

ــــــــــــي المجتمــــــــــــع (. ۳۱۰۲. )الحــــــــــــوراني،   عبــــــــــــد الكــــــــــــريم ــــــــــــدور الجنــــــــــــدرن ف إيــــــــــــديولوجيا ال
ـــــــــاء، : األردنـــــــــي دراســـــــــة سوســـــــــيولوجيا لقيـــــــــا  المســـــــــافة الجندريـــــــــة بـــــــــين جيلـــــــــي اآلبـــــــــاء واألبن

۰٦۰۱-( ۰)، الجمعيــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــة لكليــــــــــــــــــات اآلداب -اتحــــــــــــــــــاد الجامعــــــــــــــــــات العربيــــــــــــــــــة
۰۰۱۰.  

أســــــــــــــاليب المعاملـــــــــــــة الوالديــــــــــــــة وعالقتهــــــــــــــا  (. 4341.)الحقـــــــــــــون، هــــــــــــــادن موســـــــــــــى جــــــــــــــابر
 –فــــــــــــــي منطقــــــــــــــة جــــــــــــــازان  لــــــــــــــدى طــــــــــــــالب المرحلــــــــــــــة المتوســــــــــــــطة  الدراســــــــــــــي التحصـــــــــــــيل 
 .424-434، (3)، 1مجلة العلوم التربوية والنفسية،  السعودية،

ــــــــــال (.4313.)خطــــــــــاب، مجــــــــــد   عالقــــــــــة أســــــــــاليب التنشــــــــــئة الوالديــــــــــة بالخجــــــــــل لــــــــــدى أطف
 الروضة في األردن

 .جامعة عمان العربية[.رسالة الماجستير]
أســــــــــــــاليب المعاملـــــــــــــة الوالديــــــــــــــة (. 14٢٢. )زرارقـــــــــــــة، فيـــــــــــــروز مــــــــــــــامي وزرارقـــــــــــــة، فضـــــــــــــيلة

 .عمان، دار األيام للنشر و التوزيع، وعالقتها بالسلوك العدواني لدى المراهم
الشخصـــــــــــــــــــــــــية (. 44نـــــــــــــــــــــــــوفمبر,4341) .[monamoon120@]. الزهرانـــــــــــــــــــــــــي، منـــــــــــــــــــــــــى
 [. تسريدة]سنوات( 7)بعد الوالدة وتكتمل في سن ( 11)الجندرية تبدأ  من عمر 

https://twitter.com/studioekhbariy/status/14630296825390
elHLRTiHySeuCBZlv09zA57156?s=61&t=H   

 .عالم الكتب(. 4 )الصحة النفسية والعال  النفسي(. 4334. )زهران، حامد
اســـــــــــاليب المعاملـــــــــــة الوالديــــــــــــة وعالقتهـــــــــــا بالتشــــــــــــوهات (. 4312.)ســـــــــــليمان، فـــــــــــاتن كامــــــــــــل 

رســــــــالة ]المعرفيـــــــة لــــــــدى عينـــــــة مــــــــن طلبـــــــة المــــــــدار  الثانويـــــــة فــــــــي منطقـــــــة الجليــــــــل األســـــــفل
 .اليرموكجامعة [.الماجستير

https://twitter.com/studioekhbariy/status/1463029682539057156?s=61&t=HelHLRTiHySeuCBZlv09zA
https://twitter.com/studioekhbariy/status/1463029682539057156?s=61&t=HelHLRTiHySeuCBZlv09zA
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اضـــــــــطراب الهويـــــــــة الجنســــــــــية وعالقتـــــــــه بـــــــــالقلم ومفهــــــــــوم (.4319.)الســـــــــيد، فاطمـــــــــة خليفــــــــــة
ــــــــات الجامعــــــــة ــــــــدى طالب ــــــــة ل ــــــــة الطفول ــــــــي مرحل ــــــــرات اإلســــــــاءة ف ــــــــذات وخب ــــــــة اإلرشــــــــاد . ال مجل

 .  134-131،(4)، 34 .النفسي
ـــــــــــــى   ـــــــــــــا مجـــــــــــــدى محمـــــــــــــود حنف ـــــــــــــة الوالديـــــــــــــة (. 4343)الشـــــــــــــاطر، دالي أســـــــــــــاليب المعامل

ــــــــــــر منبــــــــــــ   مجلــــــــــــة كليــــــــــــة . باضــــــــــــطراب الهويــــــــــــة الجنســــــــــــية لعينــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــذكوركمتسي
 .34-1،(1)،91.االداب

) اضـــــــــــطراب الهويــــــــــــة الجندريـــــــــــة لــــــــــــدى طفـــــــــــل الروضــــــــــــة (.4343.)الشـــــــــــقيرات،   فــــــــــــال 
 .191-139 ،(4)،19.مجلة العربية للنشر العلمي(.دراسة اكليكنية

ـــــــــــــــين حبيـــــــــــــــب غـــــــــــــــازن  ـــــــــــــــو والمحنـــــــــــــــة ، حن (. 4311.)الشـــــــــــــــمرن ، صـــــــــــــــاد  كـــــــــــــــا م جري
لـــــــــدى طلبــــــــة المرحلـــــــــة  وعالقتهـــــــــا باألفكــــــــار االنتحاريــــــــة   طراب الهويــــــــة الجنســـــــــيةاضــــــــ 

 .9-42(1)، 47مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، اإلعدادية، 
ــــــــــــة، (. 4311)الصــــــــــــخيان، حصــــــــــــة   ــــــــــــة، األصــــــــــــول الثفاقي ــــــــــــي أصــــــــــــول التربي ــــــــــــراءات ف ق

ـــــــــة ـــــــــان الهوي ـــــــــدر وذوب ـــــــــة الجن ـــــــــة،. تثقاف ـــــــــي التربي ـــــــــة البحـــــــــث العلمـــــــــي ف -431،(11)،14مجل
441. 

ـــــــــــــــايزة يوســـــــــــــــف ،نصـــــــــــــــر ســـــــــــــــناء ،  و حســـــــــــــــن نعمـــــــــــــــات عبـــــــــــــــدالرحمن  ـــــــــــــــد، ف عبدالمجي
التفرقــــــــــة فــــــــــي المعاملــــــــــة الوالديــــــــــة كمــــــــــا يــــــــــدركها األبنــــــــــاء وعالقتهـــــــــــا ( 4319)عبــــــــــدالرحمن 

ــــــــــدى عينــــــــــة مــــــــــن ســــــــــن  مجلــــــــــة دراســــــــــات .ســــــــــنة 14 - 1بــــــــــبعض المشــــــــــكالت الســــــــــلوكية ل
 . 71 - 74، (27)،11،الطفولة

دور األســـــــــــــرة فــــــــــــــي انتــــــــــــــا  المفــــــــــــــاهيم واألدوار (. 4343.) غاريبـــــــــــــة، زهــــــــــــــور   محمــــــــــــــود
ــــــــــة واعــــــــــادة إنتاجهــــــــــا ــــــــــد شــــــــــمال األردن: الجندري رســــــــــالة ]د ارســــــــــة أنثروبولوجيــــــــــة لمدينــــــــــة إرب

 .جامعة اليرموك[.ماجستير
ــــــــــــد  ــــــــــــة (. 4317. )كرادشــــــــــــة، منيــــــــــــرة عب ــــــــــــي األســــــــــــرة العربي أنمــــــــــــا  التنشــــــــــــئة الوالديــــــــــــة ف

ـــــــــل ـــــــــى شخصـــــــــية الطف ـــــــــي ضـــــــــوء الدراســـــــــات الســـــــــابقة:وأثرهـــــــــا عل مجلـــــــــة . دراســـــــــة تحليلـــــــــة ف
 .434-111،(1)، 33العلوم األنسانية و االجتماعية، 

ــــــــــــين األوالد(. 4314)محمــــــــــــود، حســــــــــــام تحمــــــــــــد حســــــــــــان [. رســــــــــــالة ماجســــــــــــتير.]المســــــــــــاواة ب
 .جامعة النجا  الوطنية

مجلـــــــــــــــــــــــة ةداب اســـــــــــــــــــــــتنطا  معنـــــــــــــــــــــــى الجنـــــــــــــــــــــــدر، (.4312.)ســـــــــــــــــــــــول  مـــــــــــــــــــــــازن ، مر 
 . 441-414( 74)،المستنصرية
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 .دار العلوم والثقافة .األسرة وأساليب تربية الطفل(. 4333)مختار، توفيم
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