
International Interdisciplinary Journal of Education Vol (6), Issue (12), December 2017 

73 

 

 

 
 

FUNDAMENTALS OF PARENTAL 

EDUCATION IN LIGHT OF INTELLECTUAL 

TRENDS FROM THE VIEWPOINT OF 

EDUCATION EXPERTS 
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ABSTRACT _ This study aims to achieve the following: (1) to recognize the fundamentals of parental 

education in light of the intellectual trends as perceived by education experts among members of 

teaching staff in the university as well as pioneers and leaders of general education; (2) to recognize 

the possibilities of any statistical differences in terms of response to joint phrases and sentences to 

estimate the importance of the fundamentals of parental education among the two groups of the study 

(pioneers and leaders in general education and members of teaching staff in the universities). In this 

study, the researcher has employed the descriptive (survey) approach. To this aim, a questionnaire 

was used as the tool of the study. Community of the study was composed of 160 education experts 

from members of teaching staff in education departments in ten (10) universities in Saudi Arabia – 

together with 50 experts from education leaders in education directorates and education supervisors 

who hold higher academic degrees. Sample of the study was a stratified random sample, which was 

composed of 94 members of the community of the study. The most important findings of the study are 

as follows. (1) There are statistically indicative differences between the total averages of rate 

obtained by the sample group of “University Professor” and the other sample group of “Education 

Leader/Pioneer” in terms of significance of the topic “Fundamentals of Parental Education in terms 

of Intellectual Trends among Children” in favor of the sample group of “Education Leader/Pioneer”. 

(2) There are statistically indicative differences between the total averages of rate obtained by the 

sample group of “University Professor” and the other sample group of “Education Leader/Pioneer” 

in terms of significance of the topic “Overall Fundamentals of Parental Education in light of 

Intellectual Trends among Children” in favor of the sample group of “Education Leader/Pioneer”. 

The study has made a number of recommendations. Among the most important recommendations is to 

conduct analytical educational studies in order to recognize to what extent the fundamentals of 

parental education are available in the university curriculums of general subjects.  
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أسس بناء الرتبية الوالدية يف ضوء االجتاهات 
 وجهة نظر خرباء الرتبيةالفكرية من 

 

 

 عبد املحسن بن حضاض عويض السلمي*
 

 

 هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي _ امللخص
ُ

ــالتعرف على أسس بناء التربية الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكرية ــ كما يراها خبراء 1: تهدف

ـالتعرف على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية 2 .التربية من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن قيادي التعليم العام

القياديون في التعليم العام )في الاستجابات للعبارات املشتركة؛ لتقدير درجة أهمية أسس بناء التربية الوالدية بين مجموعتي الدراسة 

ستبانة كأداة للدراسة وتمثل مجتمع ، واتخذ الا (املسحي)واستخدم الباحث املنهج الوصفي (.وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

 161)الدراسة في خبراء التربية من 
 

  01)من أعضاء هيئة التدريس في اقسام التربية من عشر جامعات سعودية، و( خبيرا
 

من ( خبيرا

بقية اشتملت قياديي التعليم من مديري إدارات تعليم ومشرفين تربويين من حملة الشهادات العليا، وجاءت عينة الدراسة عشوائية ط

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -1: وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي. -مجتمع الدراسة -من ( 49)على 

أسس بناء التربية الوالدية في : )الكلية في املعدل العام لدرجة أهمية املحور ( قيادي في التعليم)ومجموعة ( أستاذ جامعي)مجموعة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -2(. قيادي في التعليم)لصالح مجموعة ( ملهما مع الاتجاهات الفكرية لدى ألابناءجانب تعا

ألاسس الكلية لبناء :)الكلية في املعدل العام لدرجة أهمية املحور ( قيادي في التعليم)ومجموعة ( أستاذ جامعي)متوسطات مجموعة 

ومن أهم توصياتها القيام بدراسات (. قيادي في التعليم)لصالح مجموعة ( هات الفكرية لدى ألابناءالتربية الوالدية في ضوء الاتجا

 .تحليلية للتعرف على مدى توافر أسس بناء التربية الوالدية في مناهج املواد العامة بالجامعات

 

 .التربية، التربية الوالدية، الاتجاهات الفكرية، الاتجاهات: الكلمات املفتاحية
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 خبراء نظر وجهة من الفكرية الاتجاهات ضوء في الوالدية التربية بناء أسس

 التربية
 دقدمةامل. 1

تمثل التربية منظومة متكاملة مبنية على أسس وقواعد علمية       

بشكل صحيح ليسهم في وعملية تعنى ببناء الانسان الصالح وتنشئته 

إلاعمار والبناء عبر توجيه الطاقات وإلامكانيات املجتمعية املتاحة 

لتحقيق ذلك، ولكون الوالدين هما املحضن ألاولى في امليدان التربوي 

ويتشاركان مع جميع املؤسسات ألاخرى في املجتمع في العملية التربوية، 

ات وغرس الحقائق لبناء فقد جاء دورهما التربوي جوهري في بناء املهار 

يتحول إلى "الجيل فكل ما يتبناه الوالدان من اتجاهات في التربية 

ر 
ّ
سلوك يمارس مـع الطفـل، ويتـرك بصمَته على شخصيته، حيث تؤث

ألاساليب التي يمارسها آلاباء في معـاملتهم ألبنائهم على تكوينهم النفس ي 

 ِمـن ِقبل آلاباء هادمة فإذا كانت هذه ألاساليب املّتبعة. والاجتماعي

(Destructive)  ثير مشاعر الخوف وعدم الشعور باألمن في نفوس
ُ
أي ت

ب عليها اضطرابهم النفس ي، والاجتماعي
ّ
ا إذا كانـت هذه . ألاطفال، ترت أمَّ

أي متوجة بالحب والتفـاهم،  (-Constructive) ألاساليب املّتبعة ِبنائية

، مما يستوجب [1]" صحة النفسيةأدت إلى تنشئة أطفال يتمّتعون بال

 .إعدادهما وتأهيلهما للقيام بهذا الدور بشكل علمي ومنظم

فأضحى التعامل مع املتغيرات والاتجاهات او التقلبات الفكرية       

املتسارعة املحيطة بالنشأ ضرورة حتمية كواحدة من أهم املظاهر 

عالم فالتزايد املعرفي الثقافية التي أتسم بها الواقع الفكري املعاصر في ال

املتسارع، وحضور املشاريع الفكرية ذات البعد املنهجي الغربي، 

والانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وألاحداث السياسية 

الكبرى، وسوء النشأة املعرفية، وغياب الرموز املؤثرة وغيرها، بتربيتهم 

خير والشر، ومعايير كيفية التمييـز بـين الصواب والخطأ وال" على 

ألاخالق والقـيم، وكيفيـة تكـوين اتجاهات سليمة نحو الجماعات 

واملؤسسات واملنظمات الاجتماعية، وتكوين املفاهيم واملدركات الخاصة 

بالحياة اليومية، وتعلم فن املشاركة فـي الحيـاة اليومية وكذلك تعلم 

واكتساب اتجاه وممارسة الاستقالل الشخص ي، ونمـو مفهـوم الـذات، 

 [2]. "سليم نحو الذات

( بناء التربية الوالدية)وبهذا يمكن القول بأنَّ اعداد الوالدين وتأهيلهما 

 .بشكل علمي يسهم في حماية الناشئة وبناء املجتمع

 مشكلة الدراسة. 2

لقد اثبتت التجارب العاملية عبر املنظمات الدولية أهمية إعداد         

الوالدين وتأهيلهما للقيام بدورهما في حل مشكالت النشأ عبر برامج 

 
 
تدريبية مختصة، حيث تبنى البنك الدولي في الواليات املتحدة برنامجا

، يعتمد هذا البرنامج على "سلسلة السنوات العجيبة"تحت مسمى 

موجه مصمم بهدف منع املشكالت السلوكية والعاطفية  منهج تنموي 

عند ألاطفال وخفضها وعالجها، وقد أظهر تقييم البرنامج ارتفاع 

مستوى مهارات تربية ألاطفال إلايجابية مثل اتجاه الوالدين نحو إعطاء 

املزيد من املدح وتقليل توجيه النقد وزيادة استعانة الوالدين 

الحدود الالزمة لألطفال، وتقليل اكتئاب  باألساليب الفعالة في وضع

 زيادة في مستوى 
 
الوالدين مع ارتفاع في ثقة الوالدين بالنفس، وأيضا

التواصل ألاسرى إلايجابي وحل املشكالت وانخفاض عدد املشكالت 

 [3].  السلوكية في تعامل ألاطفال مع الوالدين

تأهيل الوالدين كما أشارت بعض الدراسات املعنية بمستوى         

وكفاءتهما في تربية ألابناء في اململكة العربية السعودية إلى وجود حاجة 

كبيرة إلعداد الوالدين بشكل علمي للتعامل ألامثل مع ألابناء؛ فقد 

أنَّ هناك حاجة إلى توجيه الوالدين نحو   [4] أوضحت دراسة العنزي 

نشاء مراكز لإلرشاد ألاساليب املثلى في معاملة ألابناء؛ والعمل على إ

ألاسري ُيديرها أهل الاختصاص، وبأنَّ املجتمع السعودي يعاني بصورة 

كبيرة من نقص في مجال الخدمات إلارشادية املتعلقة بالحياة ألاسرية، 

على وجوب إرشاد الوالدين بأفضل ألاساليب  [5]وأكدت دراسة البليهي 

التي يجب تجنبها في  إلايجابية التي يجب إتباعها؛ وألاساليب السلبية

ذهبت إلى الحاجة لرفع  [6] تنشئة ألابناء، كما أنَّ دراسة شريف

مستوى كفاءة الوالدين بإقامة دورات تدريبية لهما على التربية 

ولكون تأهيل الوالدين يحتاج . الصحيحة وإعطاء رعاية أكثر لألبناء

الدية؛ لجهود علمية منظمة تسهم في بناء مفهوم متكامل للتربية الو 

وفق أهداف وأسس وأساليب ووسائل دقيقة تراعي املتغيرات 

والاتجاهات والخصوصيات املحيطة بكل بيئة اجتماعية، من ُهنا ظهر 

برُز ألاسس التي يبنى عليها مفهوم 
ُ
للباحث الحاجة إلى دراسة علمية ت

 –التربية الوالدية 
 
 وتأهيال

 
في ضوء الاتجاهات الفكرية املعاصرة -اعدادا

كون اللبنة ألاولى في مشروع متكامل لبناء التربية الوالدية املؤهلة لي

 .لرعاية النشأ في اململكة العربية السعودية

 الدراسة أسئلة. أ

 :وقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي      

ما أسس بناء التربية الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكرية من وجهة 

 :ويتفرع عنه التساؤالت التالية ء التربية؟نظر خبرا

ــ ما أهمية أسس بناء التربية الوالدية في جانب إلاعداد والتهيئة لهما 1

 في ضوء الاتجاهات الفكرية املعاصرة ــ من وجهة نظر خبراء التربية؟

ــ ما أهمية أسس بناء التربية الوالدية في الجانب التطبيقي لتربية 2

الاتجاهات الفكرية املعاصرة ــ من وجهة نظر خبراء ألابناء في ضوء 

  التربية؟

ــ ما أهمية أسس بناء التربية الوالدية في جانب تعاملهما مع الاتجاهات 3

 الفكرية لدى ألابناء ــ من وجهة نظر خبراء التربية؟

ــ هل توجود فروق ذات داللة إحصائية في الاستجابات أفراد العينة 4

ة أسس بناء التربية الوالدية تعزى للقياديين في لتقدير درجة أهمي

 التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟

 أهداف الدراسة. ب

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس آلاتي

التعرف على أسس بناء التربية الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكرية 

لهما، وفي الجانب التطبيقي  لدى ألابناء، في جانب إلاعداد والتهيئة
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لتربية ألابناء، وفي تعاملهما مع الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء؛ كما 

يراها خبراء التربية من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن 

 :ويتفرع عنه ألاهداف التالية .قيادي التعليم العام

نب إلاعداد ــ التعرف على أهمية أسس بناء التربية الوالدية في جا 1

والتهيئة لهما في ضوء الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء، من وجهة نظر 

 .خبراء التربية

ــ التعرف على أهمية أسس بناء التربية الوالدية في الجانب التطبيقي  2

لتربية ألابناء في ضوء الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء، من وجهة نظر 

 .خبراء التربية

ية أسس بناء التربية الوالدية في جانب تعاملهما مع ــ التعرف على أهم 3

 .الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء، من وجهة نظر خبراء التربية

ــ الوقوف على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية في 4

الاستجابات للعبارات املشتركة لتقدير درجة أهمية أسس بناء التربية 

لقياديون في التعليم العام وأعضاء ا)الوالدية بين مجموعتي الدراسة 

 (.هيئة التدريس في الجامعات

 أهمية الدراسة. ج

تأتي أهمية الدراسة من خالل الجانب النظري والجانب التطبيقي         

 :كما يتضح فيما يلي

وذلك بأنَّ أهميتها تكمن في قيمتها النظرية التي : ــ ألاهمية النظرية1

م الدراسة رؤية علمية تأصيلية واضحة يسعى إليها الباحث، حيث  ـقّدِ
ُ
ت

ألهم ألاسس العلمية التي تبنى عليها التربية الوالدية في ضوء التقلبات 

الفكرية التي يمر بها ألابناء؛ من وجهة نظر خبراء التربية، كأساس 

ملشروع علمي متكامل تمثل الدراسة اللبنة ألاساسية له، مما يثري 

 ف
 
يما يتعلق بفاعلية ألاسس املوضوعة وأثرها في الفكر التربوي خصوصا

 .التربية الوالدية

يأمل الباحث أن يستفيد واضعو برامج التأهيل : ألاهمية التطبيقية -2

والتدريب للتربية الوالدية من ألاسس املقترحة في الدراسة في ضوء 

عطي العاملين في امليدان التربوي رؤيا دقيقة 
ُ
الاتجاهات الفكرية، كما ت

 .هم الجوانب التي يحتاجها الوالدين في رعايتهما لألبناءأل 

 حدود الدراسة. د

 :وُيمكن الوقوف على حدود الدراسة الحالية فيما يلي         

على أسس إعداد -هذه الدراسة-تقتصر: ــ الحدود املوضوعية للدراسة1

وء لتربية ألابناء بشكل علمي وفي ض( التربية الوالدية)وتأهيل الوالدين 

 .الاتجاهات الفكرية املعاصرة املؤثرة عليهم

تقتصر الدراسة عند إلاجابة على أداتها ــ : ــ الحدود املكانية للدراسة2 

، من بعض أعضاء (خبراء التربية)على آراء عينة من الفئة املستهدفة 

هيئة التدريس بالجامعات في اململكة العربية السعودية، وبعض 

 .العامالقياديين في التعليم 

واقتصرت على وقت إعداد هذا البحث : ــ الحدود الزمانية للدراسة3

 .ه1941وتطبيق أداته في العام 

 مصطلحات الدراسة. ه

 :من أهم املصطلحات املتعلقة بالدراسة ما يلي     

ها-في الدراسة–وُيعرفها الباحث : أسس بناء التربية الوالدية -1  :بأنَّ

ــــواعـــــة القـــــوعــــمجم      ــــد وألاصـ عنــــة التــــــة والعمليــــــول العلميــ
ُ
 أهيل ـى بتـــــي ت

الوالدين وإعدادهما للقيام بدورهما التربوي في تنشئة ألابناء بطريقة 

علمية تراعي جميع احتياجاتهم الايمانية والنفسية والاجتماعية 

التي تمكنهم من التكيف والجسدية وتزودهم بالقيم وآلاداب واملهارات 

 .والانسجام داخل املجتمع

ها: الاتجاهات املعاصرة -2  :ويعرفها الباحث بأنَّ

تغير في قناعات ألابناء تجاه قضايا مرتبطة باألسرة واملجتمع من        

حال إيجابية أو سلبية الى أخرى نتيجة ما تعرض له من تغير في 

 .مباشر أو غير مباشراملنطلقات الفكرية بشكل منظم أو عفوي، 

 إلاطار النظري والدراسات السابدقة. 3

 :وهي على النحو التالي

 
 
 :مفهوم التربية الوالدية: أوال

عّرف في معاجم املصطلحات بالنظر للبعد اللغوي الوالدية       
ُ
 حيث ت

(parenthood)  ها  "بانَّ
 
الوالديـة : ويقال... حالة الفرد الذي أنجب أطفاال

 من   (Physical parenthood)الطبيعيـة
 
أي ألاب الذي أنجب أطفاال

أي ألاب الذي يرعى  (Social parenthood) زوجته، والوالدية الاجتماعيـة

 [7]." أطفال زوجته، الذين أنجبتهم من زوج آخر

 
 
ها : واصطالحا عرَّف التربية الوالدية بأنَّ

ُ
سلسلة ال تنتهي من ألاحـداث "ت

والصراعات في كل مرحلة، وألازمات املفاجئة التي التفاعليـة الـصغيرة، 

تحتاج إلى استجابة، وهذه الاستجابة قـد تحدث أثرا   طيبا   أو سيئا   

 [8]. "على الشخصية

ها تقوم على       -صياغة " وعّرفها البعض بالنظر للدور املناط باألبناء بأنَّ

ومتكامال   من  صياغة حـضارية وإعداد شخصيته إعدادا   شامال   -إلابن

حيث العقيدة والـذوق والفكـر واملادة، ليتحقق فيه الفرد الذي ُيكوُن 

ألامة الوسط، وبذلك يـصبح املـسلم منذ طفولته وعبر شبابه وكهولته 

صاحب رسالة، كٌل حسب موقعه ومركزه، ويحرص كل الحرص على 

الجديد، إتقان ما يعمله وإلابداع فيه، ليزود أمتـه دائمـا   باملبتكر 

استجابة ألمر هللا تعالى في وجـوب إلاعـداد الـدائم مـا استطاع من مظاهر 

 [9]. "القوة املتنوعة ومن جهاد شامل على أصـعدة الحيـاة كلها

عرَّف    
ُ
ها : كما أنَّ املعاملة الوالدية ت إلاجراءات التي يتبعها الوالدان "بأنَّ

، أي تحويلهم 
 
من مجرد كائنات بيولوجية الى في تنشئة أبنائهم اجتماعيا

 [10]. "كائنات اجتماعية

مفهوم أساليب املعاملة الوالدية قد استخدم تحت "ويالحظ بأنَّ        

الرعاية -أساليب التنشئة الاجتماعية: العديد من املسميات مثل

 "التربية الوالدية –الوالدية -الاتجاهات الوالدية في التنشئة-الوالدية

[7.[ 

 :تأهيل الوالدين للقيام بتربية ألابناءآليات 

 :ومن أهمها ما يلي

آلاليات النظرية لتأهيل ألاسرة لتحقيق ألامن النفس ي والفكري لدى   -1

 :ألابناء

 .تعزيز مبدأ الحوار في ألاسرة- 

 .تعزيز التفكير املستقل- 

 .تعزيز التفكير املوضوعي بدال من التفكير التبريري - 

لتأهيل ألاسرة لتحقيق ألامن النفس ي والفكري لدى  آلاليات العملية -2

 .ألابناء
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 .عقد دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج -

 .إيجاد دليل تثقيفي للزوجين وللعاملين مع ألاسر -

 [11].يع ومجاني لالستشارات ألاسرية إيجاد خط سر  -

 
 
 :الاتجاهات الفكرية: ثانيا

عرف الاتجاههات في        
ُ
من َوْجه وهو "اللغة بالعودة ملفردها اتجاه ت

ه إليه)مستقبل كل ش يء، ومنه   ].12] "أي أقبل عليه( توجَّ

ه        حيث يرى كريج الاتجاه بأنَّ
 
ا من : واصطالحا نظام ثابت نسبي 

     . التقويم إلايجابي، أو السلبي للمشاعر نحو موضوع اجتماعي معين

فه نيوكب          هب [13] ويعرَّ استعداد الشخص لالندفاع نحو موضوع : أنَّ

ه. معين فه ترابدنس بأنَّ فكرة ذات صبغة انفعالية تجاه املرافق : كما عرَّ

 الاجتماعية

ه           ف بأنَّ عبارة عن استعداد، وتهيؤ نفس ي عند الفرد نحو : "كما ُيعرَّ

ظهر استجابته، وتصرفاته في طرح 
ُ
موقف معينة أو موضوع معين ت

 [11]. "ه، وطريقة سلوكهأفكار 

ها            الاستعداد الوجداني، أو : "وقد ُعرفت الاتجاهات الفكرية بأنَّ

الانفعالي، ألي موقف، أو موضوع، بعد إطالة النظر فيه، والتأمل؛ 

 [11].لتتضح الجوانب الايجابية، والسلبية في ذلك 

 :أنواع الاتجاهات الفكرية املعاصرة

 :وعين هماويمكن تقسيمها الى ن

من أبرز الاتجاهات إلايجابية املعاصرة لدى : الاتجاهات إلايجابية -1

 :الشباب ما يلي

 .الوسطية الفكرية -

 .الحرية املنضبطة -

 .إلانتماء للدين والوطن  -

 .الشعور باملسؤولية -

 . نمط التفكير إلابداعي -

 .تكوين الشخصية املستقلة -

الاتجاهات السلبية السائدة لدى  ومن أبرز : الاتجاهات السلبية -2

 :الشباب ما يلي

 .التبعية الفكرية املطلقة لفكرة أو جماعة بشرية -

 .الالمباالة -

 .الطعن في الوآلة والعلماء -

 .الفراغ -

 ].19]إلارهاب  -

 الدراسات السابدقة .4

لقد حض ي موضوع التربية الوالدية بمجموعة من الرسائل العلمية        

مة يمكن عرض بعضها فيما يليوألابحاث 
ّ
 :العلمية املحك

دراسة هدفت الى الكشف عن طبيعة  [4]فقد أجرى العنزي       

العالقة بين أساليب املعاملة الوالدية ومستوى فاعلية الذات من عينة 

الدراسة، وقد استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي الارتباطي املقارن، 

طالب من املرحلة الثانوية، وطبقت في وكانت عينة الدراسة مكونة من 

ه توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات : مدينة حائل، ومن نتائجها أنَّ

ألاسلوب العقابي، )داللة إحصائية بين أساليب املعاملة الوالدية 

ومستوى فاعلية الذات، كما أوصت بتوجيه ( أسلوب سحب الحب

والذي يؤدي الى تنمية الوالدين نحو ألاسلوب ألامثل في معاملة ألابناء 

مستوى فاعلية ذواتهم وتوضيح طرق وأساليب املعاملة الوالدية التي 

تساعد على زيادة درجة تحمل الغموض املعرفي لدى الطالب بصورة 

واقعية، وبإنشاء مراكز لإلرشاد ألاسري ُيديرها املختصون في علم 

املجتمع النفس والصحة النفسية في جميع مناطق اململكة، حيث يعاني 

السعودي بصورة كبيرة من نقص في مجال الخدمات إلارشادية املتعلقة 

 .بالحياة ألاسرية

م الشريفين ومطالقة         دراسة هدفت إلى إيجاد آليات  [13]وقدَّ

لتأهيل ألاسرة وتحسين قدرتها للتعامل مع الجوانب النفسية والعقلية 

لألبناء، وتتمثل آلالية ألاولى لتحقيق ألامن النفس ي في تعريف ألاسرة 

بحاجات الطفل ألاساسية وضبط انفعاالته، وآلية حل املشكالت 

صفي التحليلي، ومن ألاسرية، وقد استخدم الباحث فيها املنهج الو 

نتائجها أنَّ من أهم آليات تأهيل ألاسرة لتحقيق ألامن النفس ي ألبنائها 

تعريف ألاسرة بحاجات ألابناء ألاساسية، وبأنَّ تتحقيق ألامن النفس ي 

والفكري لدى ألابناء يحميهم من ألافكار املضللة وقبول ألافكار قبل 

ألامن الفكري تعزيز الحوار  نقدها، وأنَّ من آليات تأهيل ألاسرة لتحقيق

 من التفكير 
 
والتشاور داخل ألاسرة، وتعزيز التفكير املوضوعي بدال

 من التقليد وفرض الرأي، عقد 
 
التبريري، وتعزيز الفكر املستقل بدال

 .دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج

دراسة هدفت إلى معرفة كفاءة الوالدين  [6]كما أجرى شريف      

بالتربية من وجهة نظر ألابناء، واعتمد البحث على املنهج الوصفي 

( 241)التحليلي، وجرى تطبيق اختبار كفاءة الوالدين على عينة من 

، (16-10)طالب ألاول الثانوي العام والتجاري من الذكور وإلاناث العمر 

من طالب دمشق وتم ( 190)وعدد الذكور ( 196)إذ بلغ عدد إلاناث 

روق بين آلاباء وألامهات في كفاءة التربية، وارتباط ذلك حساب الف

كما جرى قياس الفروق بين ( عاملة، غير عاملة)بمتغير عمل ألام 

 للجنس ونوع التعليم، وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين 
 
الطالب تبعا

آلاباء وألامهات بالكفاءة لصالح ألامهات، ووجدت عالقة بين كفاءة ألام 

ولم تظهر فروق دالة بين الذكور وإلاناث في تقديرهم  وكفاءة ألاب

لدرجة كفاءة الوالدين، وال فروق دالة بين ألام العاملة وغير العاملة 

ومن أهم . لكن الفروق في املتوسطات جاءت لصالح ألام العاملة

إقامة دورات تدريبية للوالدين على التربية الصحيحة : اقتراحات البحث

 .لألبناءوإعطاء رعاية أكثر 

دراسة هدفت الى الكشف عن دور الوالدين في  [14]وأعدَّ حالوة         

 –واعتمد البحث املنهج الوصفي . تكوين شخصية ألابناء الاجتماعية

التحليلي، وكانت عينة الدراسة مكونة من آلاباء والامهات من أربع 

ى أنَّ مناطق مختلفة في مدينة دمشق، ومن نتائجها أنَّ هناك اتفاق عل

، وأنَّ 
 
 اجتماعيا

 
للوالدين دور تربوي مهم في تكوين ألابناء تكوينا

املستويات التعليمية والاقتصادية ال تّؤثر في أدوار الوالدين في تشكيل 

نهم يعيشون ضمن منظومة واحدة من 
ّ
شخصية ألابناء الاجتماعية، أل

لألبناء  القيم والعادات الاجتماعية، وبأهمية إعطاء الوالدين القدوة

سواء في التعامل فيما بينهما أو في تعاملهما مع آلاخرين، مقترحات 

       الدراسة عقد ندوات تربوية في املراكز الثقافية لتوعية الوالدين 

ــــح ــــول استخـ  دام ألاساليب التربوية املتوازنة في التعامل مع ألابناء في ظل ـ
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 .معطيات العصر

دراسة تهدف الى تأهيل الوالدين ملعرفة  [11]كما أجرى احميدة       

املهارات اللغوية التي يحتاجها ألابناء في املرحلة ألاساسية للصفوف 

وقد استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي التحليلي، ومن . ألاربعة ألاولى

نتائجها أنَّ من أهم جوانب تأهيل الوالدين إكسابهما املهارات ألاساسية 

مة لكي يتمكنوا من متابعة تقويم أبنائهم بفاعلية والكفايات الالز 

ه ينبغي على املربين تأهيل الوالدين وأفراد ألاسرة على حسن  وكفاءة، وأنَّ

التعامل مع املشكالت التي تواجههم أثناء عملية التقويم، وتقديم 

 .الحلول ملواجهتها

بدراسة تهدف إلى استعراض أهم ألاساليب  [15]وقام بوخميس       

ديانا "التربوية الوالدية مستعينين بنموذج باحثة رائدة في هذا امليدان 

املتسامح، : التي أوجدت ثالثة أساليب للتربية الوالدية" بومريند

الديمقراطي، والتسلطي، حيث قام بعرض خصائص كل أسلوب من 

ي تنتج عن كل أسلوب، وقد هذه ألاساليب، ثم بين أنواع القيم الت

استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الى نتائج 

ه توجد فروق بين القيم الناتجة عن مختلف أساليب التربية  ومنها بأنَّ

الوالدية، وأنَّ التربية ألاسرية الخاطئة هي من أهم العوامل املؤدية الى 

التربوية الخاطئة ترجع في غالبيتها الانحراف وإلاجرام، وبأنَّ ألاساليب 

، وجهلهم بأساليب التربية 
 
 ووجدانيا

 
إلى عدم نضج ألاولياء انفعاليا

 .السليمة وتكرار لألسلوب التربوي الخاطئ الذي نشئوا عليه

دراسة تهدف الى التعرف على أفضل أساليب  [5]كما قدم البليهي      

املعاملة الوالدية كما تدركها عينة الدراسة، وقد استخدم الباحث فيها 

املنهج الوصفي الارتباطي، وكانت عينة الدراسة مكونة من طالب املرحلة 

الثانوية، وطبقت في مدينة بريدة، ومن نتائجها أنَّ أفضل أساليب 

ركها عينة الدراسة لألب هي التوجيه لألفضل املعاملة الوالدية كما تد

ثم التعاطف الوالدي والتسامح، أما لألم فهي التوجيه لألفضل 

والتشجيع ثم التعاطف الوالدي، وأوصت بأنه يجب إرشاد الوالدين 

بأفضل ألاساليب إلايجابية التي يجب إتباعها وألاساليب السلبية التي 

مراكز توجيه وإرشاد تقوم بتوجيه  يجب تجنبها في تنشئة ألابناء، إنشاء

 .كل من الوالدين وألابناء لحل املشكالت بطرق صحيحة وسليمة

دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى العالقة  [16]وأجرى محرز     

سنوات ( 9-0)الارتباطية بين أساليب املعاملة الوالدية لألطفال بين 

تأثير عمر  وبين درجة توافقه الاجتماعي في رياض ألاطفال، ومدى

الوالدين ومستواهم الاقتصادي والتعليمي، وقد استخدم الباحث فيها 

املنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة مكونة من أباء وأمهات 

طالب رياض الاطفال، وطبقت في مدينة دمشق، ومن نتائجها وجود 

 بين كل من ألاسلوب الديمقراط
 
ي عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا

ه كلما كانت  والتقبل وبين التوافق الاجتماعي والشخص ي في الروضة، وأنَّ

 
 
الخبرات التي يحصل عليها الطفل من والديه إيجابية كانت اكثر إسهاما

في نمو شخصيته في طريقها السوي وتوافقه الشخص ي والاجتماعي 

، يتضح من خالل دراسة ألاساليب الوالدية في املعاملة وأثرها
 
 مستقبال

في حياة الطفل مكانة الدور الذي يقوم به آلاباء وألامهات في التأثير في 

 .سلوك الطفل ونمو شخصيته وتكوينها من جميع الجوانب

 :التعقيب على الدراسات السابقة

عالجت الدراسات السابقة موضوع إعداد وتأهيل الوالدين وألادوار         

نب متعددة؛ فقد ُعني البعض التي يقومون بها في تربية ألابناء من جوا

 في تكوين الشخصية الاجتماعية لألبناء 
 
بدراسة دور الوالدين عموما

، وركّز البعض منها على دراسة أساليب [14]كما في دراسة حالوة 

وعالقتها بفاعلية  [4]املعاملة الوالدية مع ألابناء كما في دراسة العنزي 

ق الطفل الاجتماعي وعالقتها بتواف [16]الذات؛ ودراسة محرز 

وعالقتها بالتوافق النفس ي لدى  [5]والشخص ي؛ وكذا دراسة البليهي 

واهتمامها بأنساق القيم وأساليب  [15]ألابناء، ودراسة بوخميس 

كما ُعني البعض آلاخر . التربية الوالدية من خالل ثالثة أساليب محددة

نها املعنية ، وم[6]بقياس مستوى كفاءة الوالدين في التربية كدراسة 

بجانب تأهيل الوالدين ولكن في مجاالت وأدوار محددة كما في دراستي 

في مجال تحقيق ألامن النفس ي والفكري لدى  [13]الشريفين ومطالقة 

في مجال التعامل مع املهارات اللغوية  [11]ألابناء؛ ودراسة احميدة 

 .لألبناء

مل إلعداد الوالدين بينما جاءت هذه الدراسة لتؤسس ملشروع متكا       

وتأهليهما على املستوى ألاكاديمي أو املجتمعي من خالل وضعها ألسس 

تربوية يقوم عليها مشروع إعداد وتأهيل الوالدين للقيام بدورهما في 

 .التربية

وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة         

ة والزمانية وفي جوانب الدراسة وحدودها املوضوعية وكذا املكاني

 .املعالجة

كما أنها تلتقي في تناولها للدور الوالدي في تربية ألابناء وأهميته،        

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في املنهج العام للدراسة 

 .حيث تتفق جميعها في كونها تستـخدم املنهج الوصفي

الحالية عن الدراسات السابقة على الجوانب التي تفردت بها الدراسة 

 :النحو التالي

إنَّ الدراسة الحالية تحاول وضع أسس علمية لبناء وتأهيل الوالدين       

للقيام بدورهم التربوي بشكل علمي وصحيح عبر دراسة ميدانية 

شرائح خبراء التربية للتعرف من خاللهم على أهم ألاسس التي : تستهدف

. والدية من خالل تأهيل وإعداد الوالدين للتربيةتقوم عليها التربية ال

كما أنَّ الدراسة الحالية تحاول مناقشة موضوع أسس التربية الوالدية 

 .من جانب تربوي 

 جراءاتوالا  الطريدقة. 5

 منهج الدراسة. أ

بناء على طبيعة الدراسة وألاهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فقد          

، لكونه ألانسب لهذه (املسحي)صفي استخدم الباحث املنهج الو 

الدراسة وألاكثر مالءمة لها، وذلك إلجراء الدراسة املسحّية آلراء 

مجموعة َمن خبراء التربية من قياديين في التعليم العام أو أعضاء هيئة 

التدريس في بعض الجامعات السعودية؛ حول وضع أسس لبناء التربية 

 .من وجهة نظر مجتمع الدراسة الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكرية،

 مجتمع الدراسة. ب

مجموعة من  -1 :تكّون مجتمع الدراسة من خبراء التربية وهم        

قيادات تربوية من العاملين في )املختصين التربويين في وزارة التعليم 

من مديري إدارات تعليم ومشرفين تربويين من ( العام)وزارة التعليم 
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  01)وعددهم ( العلياحملة الشهادات 
 
أعضاء هيئة التدريس  -2( خبيرا

بعشر  -أقسام التربية أو التربية وعلم النفس  -في كليات التربية 

جامعات حكومية بمناطق اململكة العربية السعودية؛ وعددهم يقارب 

ولقد تم اختيار عشر جامعات موزعة على ( عضو هيئة تدريس 161)

ة تبوك وجامعة جدة وجامعة امللك جامع)جميع مناطق اململكة وهي 

سعود وجامعة الدمام وجامعة الجوف وجامعة امللك خالد وجامعة 

ــــائـــة حـــــامعــــران وجـــــة نجـــــامعــــة وجــــبــة طيـــــــامعــــــة وجــــالباح  وزيع أداةــلت( لــ

 .الدراسة عليها

 عينة الدراسة. ج

 مجتمع الدراسة -من ( 49) طبقية اشتملت علىعينة الدراسة عشوائية 

قياديين في التعليم العام )خبراء التربية في باململكة العربية السعودية  -

وفيمـا يلـي يتـم وصـف لعينـة ( ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

 :الـدراسـة الـكـلـيـة مـن خـالل الاستبانة املكتملة

 
 
 :حيث جاءت على النحو التالي: لكليةخصائص عينة الدراسة ا -أوال

 1جدول 

 (ن=  44)يوضح التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية حسب مجال الخبرة واملؤهل التعليمي 

 املجموع قيادي في التعليم العام أستاذ جامعي مجال الخبرة

 % ت % ت % ت املؤهل العلمي

 17.2 12 14.1 11 61.1 69 دكتوراه - 1

 12.1 12 12.1 12- -  ماجستير - 2

 11101 49 41.4 41 61.1 69 املجموع الكلي

 الخبراء من الكلية الدراسة عينة نسبة: يلي ما خالله من ويتضح        

ن املؤهل مستوى  حسب  هم وَمن%( 12.1) كانت( املاجستير حملة) هم ممَّ

 التوزيع هذا من الباحث ويستنتج ،%(17.2) بلغت قد( الدكتوراه حملة)

 العالي؛ العلمي بالتأهيل يتمتعون  ممن( الدراسة عينة) الخبراء غالبية أنَّ 

 وبشكل الوالدية للتربية املناسبة البناء أسس وضع في بدوره يساهم مما

 .املجتمع في الفكرية النخب - الغالب في – يمثلون  لكونهم علمي،

 2 جدول 

 (ن=  44) العمل وجهة الخبرة مجال حسب الكلية الدراسة لعينة التكراري  التوزيع يوضح

 املجموع قيادي في وزارة التعليم أستاذ جامعي مجال الخبرة

 % ت % ت % ت جهة الخبرة

وزارة التعليم – 1  - - 41 41.4 41 41.4 

جامعة تبوك – 2  19 19.4 - - 19 19.4 

جامعة جدة – 4  1 1.0 - - 1 1.0 

 0.4 0   0.4 0 9- جامعة طيبة

 6.9 6 - - 6.9 6 0 – جامعة الباحة

 7.9 7 - - 7.9 7 6 – جامعة امللك خالد

 7.9 7 - - 7.9 7 7 – جامعة امللك سعود

 6.9 6 - - 6.9 6 1 – جامعة الدمام

 9.4 9 - - 9.4 9 4 – جامعة الجوف

 0.4 0   0.4 0 11- جامعة نجران

جامعة حائل -11  2 2.1   2 2.1 

 11101 49 41.4 41 61.1 69 املجموع الكلي

 خبراء من الكلية الدراسة عينة توزيع نسبة: يلي ما خالله من ويتضح      

 الجامعات) جاءت حيث كبيرة؛ بدرجة متفاوتة العمل جهة على التربية

 التعليم وزارة جاءت بينما نسبة، كأعالها%( 61.2) بنسبة( السعودية

 عينة خبرات في تنوع وجود على يدل مما ،%(41.4) بنسبة( العام التعليم)

– العام التعليم وبين-وتأصيل كتنضير– العالي التعليم بين الدراسة

 .الدراسة مخرجات وعمق دقة في يسهم مما-وتنفيذ كتطبيق

 الدراسة أداة. د

ـَبع، واملنهج جمعها، ُيـراد التي البيانات طبيعة على بناء  مجتمع وطبيعة املتَّ

 رأى فقد لذا به، املسموح والوقت املتاحة، املادية وإلامكانات الدراسة،

  الاستبانة اختيار الباحث
 
ها للدراسة، أداة  لتحقيق مالءمة ألاكثر ألنَّ

 خطوات وفق الاستبانة ببناء الباحث قام فقد وعليه الدراسة، أهداف

 :منها وإجراءات

 الدراسات في الباحث إليه توصل ما على بناء   عباراتها صممت  -1

 .الوالدية التربية وأدبيات السابقة،

لي كإجراء مفتوحة استبانة إعداد -2  التربية، خبراء بعض آراء الستطالع أوَّ

 بناء أسس: 1املحور : وهي مفتوحة بإجابات محاور  ثالثة على واشتملت

 التربية بناء أسس: 2املحور . لهما إلاعدادي الجانب في الوالدية التربية

 في الوالدية التربية بناء أسس: 4املحور . التطبيقي الجانب في الوالدية

 .الفكرية الاتجاهات مع تعاملهما جانب

 بنائها ومعاودة الاستطالعية الاستبانة من باالستفادة الباحث قام -3

 من لالستفادة التربية كليات في التدريس هيئة أعضاء بعض على وتوزيعها

 .ومقترحاتهم ملحوظاتهم

 ألداة أّولية صورة إلى الباحث توّصل ألاّولي الاستطالع نتائج ضوء وعلى -4

مين من مجموعة على عرضها ذلك بعد ليتم الدراسة ِ
ّ
 ذوي  من املحك
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 محكمين، ستة عددهم بلغ وقد وغيرهم، ألاكاديميين من الاختصاص

 وأهميتها الدراسة ملحاور  ألاداة عبارات مالءمة مدى على للتعرف وذلك

 العينة عن عامة معلومات ألاول  قسمين من مكونه وجاءت ووضوحها،

 :التالي املحاور  وفق وجاء ألاسس بناء عن الثاني والقسم

 للقيام وتهيئتهما إعدادهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس(: 1) املحور 

 .الفكرية الاتجاهات ضوء في التربوي  بدورهما

 للقيام التطبيقي الجانب جانب في الوالدية التربية بناء أسس(: 2) املحور 

 .الفكرية الاتجاهات ضوء في التربوي  بدورهما

 الاتجاهات مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس(: 4) املحور 

 .ألابناء لدى الفكرية

 البعض وحذف وإضافة الاستبانة، فقرات بعض بتعديل الباحث قام -5

مين بعض أبداها التي واملقترحات املالحظات على بناء آلاخر ِ
ّ
 .املحك

 
 
 :ألاداة وثبات صدق - ثانيا

 :الدراسة أداة صدق من للتأكد التالية املقاييس الباحث استخدم

مين صدق -1 ِ
ّ
 الباحث قام حيث الاستبانة؛ صدق على للداللة املحك

ين ستة على بعرضها م  ِ
ّ
مون  رأى حيث الاختصاص، ذوي  من محك

ّ
 املحك

 صياغتها إعادة أو باالختصار وعباراتها الاستبانة محاور  بعض في التعديل

 النهائية صورتها في الاستبانة لتصبح. جديدة عبارة إضافة أو إلغائها، أو

  :آلاتي النحو على

 خبراء) الدراسة عينة عن العامة املعلومات من ويتكون (: 1) القسم

 (.الخبرة مجال العلمي، املؤهل: )حيث من( التربية

 العبارات من مجموعة على تحتوي  محاور  ثالثة من ويتكون (: 2) القسم

 :آلاتي النحو على عبارة،( 21) عددها

 للقيام وتهيئتهما إعدادهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس(: 1) املحور 

 .فقرات تسعة على واشتمل الفكرية الاتجاهات ضوء في التربوي  بدورهما

 للقيام التطبيقي الجانب جانب في الوالدية التربية بناء أسس(: 2) املحور 

 .فقرات ثمانية على واشتمل الفكرية الاتجاهات ضوء في التربوي  بدورهما

 الاتجاهات مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس(: 4) املحور 

 .فقرة عشرة إحدى على واشتمل ألابناء لدى الفكرية

( 21) النهائية صورتها في الدراسة استبانة عبارات عدد يصبح وبهذا       

 .املتدرج الخماس ي املقياس الباحث واستخدم .عبارة

 :البناء صدق -2

 3 جدول 

 (ن=  33) الاستطالعية الدراسة لعينة الدراسة استبانة محاور  لفدقرات الارتباط معامالت نتائج

 عدد عبارات

 البعد

:قيمة ارتباط عبارات املحور باملعدل العام لـ  

 رقم

 العبارة

1املحور - 1 املحاور - 4   

4الكلية  

 رقم

 العبارة

2املحور  – 2 املحاور - 4   

4الكلية  

 رقم

 العبارة

3املحور  – 3 املحاور - 4   

4الكلية  

11 11 1.000** 1.061** 11 1.662** 1.061** 11 1.142** 1.109** 

12 12 1.112** 1.716** 11 1.617** 1.690** 14 1.194** 1.749** 

14 14 1.114** 1.612** 12 1.164** 1.172** 21 1.714** 1.611** 

19 19 1.126** 1.719** 14 1.724** 1.601** 21 1.764** 1.621** 

10 10 1.102** 1.762** 19 1.704** 1.691** 22 1.126** 1.741** 

16 16 1.104** 1.706** 10 1.029** 1.916* 24 1.147** 1.771** 

17 17 1.749** 1.601** 16 1.741** 1.611** 29 1.197** 1.712** 

11 11 1.699** 1.664** 17 1.714** 1.767** 20 1.707** 1.741** 

14 14 1.777** 1.700** - - - 26 1.141** 1.746** 

11 - - - - - - 27 1.727** 1.644** 

11 - - - - - - 21 1.610** 1.714** 

1املحور - 1  - - - - 1.742** - - 1.799** 1.411** 

2املحور  – 2  - - - - - - - 1.760** 1.416** 

4املحور  – 4  - - - - - - - - 1.446** 

 عند إحصائية داللة ذات أعاله الجدول  في الواردة الارتباطية القيم (* *)

 إحصائية داللة ذات أعاله الواردة الارتباطية القيم)*(  ،(1.11) مستوى 

 محاور  لبنود الارتباطي الصدق قيم نتائج خالل منو  (.1.10) مستوى  عند

 معامالت بأنَّ  تبين أعاله الاستطالعية الدراسة لعينة الدراسة استبانة

 عالقة هناك أنَّ  على يدل مما( 1.446)و( 1.916) بين تراوحت الارتباط

 درجات بين( 1.11) و( 1.10) مستوى  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية

 .املحكمين صدق يعزز  مما وهذا ألاهمية؛ لجانب الاستبانة عبارات جميع

 :الاستبانة ثبات -4

 (ن=  33) الاستطالعية الدراسة لعينة( Alpha ــ كرونباخ آلفا) الداخلي التناسق بطريدقة الدراسة استبانة محاور  ثبات معامالت قيم. 4 جدول 

 كرونباخ قيمة آلفا البنود عدد :أسس بناء التربية الوالدية في (محاور أداة الدراسة)

 10111 4 جانب إلاعداد والتهيئة لهما للقيام بدرهما في ضوء الاتجاهات الفكرية – 1

 10164 1 الجانب التطبيقي لتربية ألابناء في ضوء الاتجاهات الفكرية – 2

 10191 11 جانب تعاملهما مع الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء – 4

 1.461 21 لبناء التربية الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكريةألاسس الكلية  – 9
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 ملعامل قيمة أقل أنَّ  فيها تبين السابق الجدول  نتائج دراسة خالل من       

 وعليه ،(1.461) بلغت فيه الثبات ملعامل قيمة وأعلى ،(1.111) هي الثبات

 املعروضة القيم خالل من لألسس العالي بالثبات تميزت الدراسة أداة فإنَّ 

 .الدراسة أهداف لتحقيق عليها الاعتماد ويمكن أعاله،

 الدراسة؛ عينة على الدراسة أداة بتطبيق الباحث قام: الدراسة إجراءات

 :التالية إلاجراءات خالل من

 للتواصل الدراسة عينة جوالات وأرقام إيميالت على الحصول  تم -1

  .هـ1941 عام من رجب في معهم

 تحمل أب الواتس على رسائل خالل من الدراسة عينة مع التواصل تم -2

 تاريخ الى هـ12/4/1941 تاريخ من إلايميل خالل من أو الاستبانة رابط

 .هـ41/11/1941

 من عدد إلى ــ الدراسة مجتمع كامل تفاعل عدم الباحث ويعزو       

 مثل بأهمية ــ قلة وهم ــ الخبراء بعض قناعة عدم أهمها من الصعوبات

ا العلمية، البحوث هذه  معها املتفاعلين الدراسة مجتمع أغلب بأنَّ  علم 

 تعنى التي السعودية الجامعات في يعملون  الذين ألاكاديميين من كانوا

 .العلمي بالبحث

 تم الدراسة تساؤالت عن لإلجابة: املستخدمة إلاحصائية ألاساليب

  الوصفي إلاحصاء ــ 1: آلاتية إلاحصائية ألاساليب استخدام
 

 فيما ممثال

 :يلي

 املعياري، والانحراف الحسابي، واملتوسط املئوية، والنسبة التكرارات، ــ أ 

 .الحسابي للمتوسط( والدنيا العليا) الحقيقية والحدود

 ثبات قيم لقياس (Alpha ــ كرونباخ آلفا) الداخلي التناسق طريقة ــ ب

 .وحسابها الدراسة أداة محاور 

 لعبارات الارتباطي الصدق لحساب لبيرسون  البسيط الارتباط معامل ــ ج

 .حدة على مجموعة لكل الدراسة أداتي

 للعينات( ت) اختبار منه الباحث استخدم وقد: الاستداللي إلاحصاء ــ 2

 استجابة في إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى لبيان وذلك املستقلة،

 ولدراسة( الخبرة مجال) خصائصهما بعض حسب الدراسة مجموعتي

 .بينهما الفروق

 5 جدول 

 الاستبانة محاور  أو عبارات أهمية درجة تصنيف

 قيمة املتوسط الحسابي درجة ألاهمية م

  
ُ
 % 19.1أو يساوي أو بنسبة مئوية أعلى من  9.21أعلى من أو يساوي  عالية جدا

 % 61.1 – 19.1أو بنسبة مئوية تتراوح فيما بين أقل من  4.91 – 9.21أقل من  عالية 

 % 02.1 – 61.1أو بنسبة مئوية تتراوح فيما بين أقل من  2.61 – 4.91أقل من  متوسطة 

 % 46.1 – 02.1أو بنسبة مئوية تتراوح فيما بين أقل من  1.11 – 2.61أقل من  منخفضة 

  
 
 % 46.1أو بنسبة مئوية أقل من  1.11أقل من  منخفضة جدا

 التربية بناء أسس محاور  أو عبارات أهمية درجة تصنيف( 0) جدول       

 الدراسة عينة نظر وجهة من الدراسة استبانة جوانب جميع في الوالدية

 قيمة على بناء تمت أعاله بالجدول  والواردة التربية خبراء من الكلية

 قانون  ضوء في له الحقيقية والحدود املئوية ونسبته الحسابي املتوسط

 .الدراسة أداة مقياس فئات بين واملسافة املدى

 ومناقشتها النتائج. 6

  أداة من تحصيلها تم التي البيانات مع التعامل الدراسة تحـاول        

: الرئيس التساؤل  على إلاجابة في للمساعدة تحليلها على والعمل الدراسة،

 نظر وجهة من الفكرية الاتجاهات ضوء في الوالدية التربية بناء أسس ما)

 (التربية؟ خبراء

 أسس أهمية درجة ما: الذي ينص على ألاول  الفرعي السؤال على إلاجابة

 الاتجاهات ضوء في لهما والتهيئة إلاعداد جانب في الوالدية التربية بناء

 التربية؟ خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الفكرية

  6 جدول 

 والتهيئة إلاعداد جانب في الوالدية التربية بناء أسس أهمية لدرجة واملبينة ألاول  املحور  لعبارات املعيارية وانحرافاتها املئوية ونسبها املتحدقدقة الحسابية ملتوسطاتا

  املئوية ونسبها الحسابية املتوسطات قيم من كل حسب مرتبة التربية خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الفكرية الاتجاهات ضوء في لهما
 
 تنازليا

  املعيارية وانحرافاتها
 
 (ن=  44) تصاعديا

 الانحراف نسبة املتوسط :ما درجة أهمية العبارة كأساس لبناء التربية الوالدية
 :العبارة على ترتيب

 درجة

 ألاهمية املعياري  متوسط الحسابي في جانب إلاعداد والتهيئة لهما في ضوء الاتجاهات الفكرية

   املحاور  كل 1املحور  لألهمية ألاهمية لألهمية  

  1 1 1.424 47.6 4.88 .الاعتقاد بأنَّ تربية ألابناء ورعايتهم من أعظم ألاعمال الصالحة - 11
 
 عالية جدا

  4 2 1.644 42.6 4.63 (.الاجتماعية–النفسية  –إلايمانية )معرفة الحاجات ألاساسية لألبناء  - 14
 
 عالية جدا

  0 4 1.614 41.1 4.54 .معرفة مراحل نمو ألابناء وخصائصها - 12
 
 عالية جدا

  4 9 1.666 14 4.45 .بناء عالقة متوازنة بين الوالدين مبنية على الاحترام املتبادل - 11
 
 عالية جدا

  11 0 1.644 11 4.4 .إلاملام بآليات حل املشكالت داخل ألاسرة - 16
 
 عالية جدا

  12 6 1.717 17.1 4.39 .إلاملام بأساسيات الحوار ألاسري  - 19
 
 عالية جدا

  16 7 1.676 16.6 4.33 .التهيئة النفسية والاجتماعية للوالدين - 10
 
 عالية جدا

  21 1 1.114 10.6 4.28 .الوالدين الخاصة وتربيتهما لألبناء التوازن بين حياة - 14
 
 عالية جدا
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 عالية 26 4 1.112 11.1 4.09 .معرفة أساليب رفع مستوى التوافق بين الوالدين - 17

معدل عام درجة أهمية أسس بناء التربية الوالدية في جانب إلاعداد  - 1

 والتهيئة لهما في ضوء الاتجاهات الفكرية
4.443 11.4 1.020 - 1  

 
 عالية جدا

 جاء املحور  هذا ألهمية العام املعدل بأنَّ ( 6) الجدول  من يتضح       

 املئوية النسبة عنها عّبرت( 9.994) حسابي وبمتوسط( جدا عالية) بدرجة

س إلى يشير مما ،%(11.4) الحسابي للمتوسط
ُ
 أفراد استجابات تجان

. حولها واجماعهم املحور  عبارات جميع أهمية درجة حول  الدراسة عينة

  عالية) املوافقة فئة في املحور  عبارات كل جاءت بينما
 
 العبارة عدا ،(جدا

 للعبارات الحسابي املتوسط وتراوح ،(عالية) أهمية درجة فئة في( 7) رقم

  عالية) املوافقة مستوى  ذات
 
 وبانحراف( 9.21) إلى( 9.11) من( جدا

 وهي( 1) رقم العبارة وحصلت ،(1.114)و( 1.424) بين تراوح معياري 

 على ؛(الصالحة ألاعمال أعظم من ورعايتهم ألابناء تربية بأنَّ  الاعتقاد)

  عالية) درجة
 
 للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت ألاهمية من( جدا

 ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(1) املحور  على( 1) املرتبة في وجاءت ؛%(47.6)

 إعداد عند الايمانية باألسس العناية بضرورة العينة وعي على مؤشر

 التربوي؛ بدورهما للقيام وإعدادهما الوالدين بتأهيل املعنية البرامج

 وحصلت. لديهما الذاتية الرقابة وتمثل والعطاء للبذل حافز ولكونها

 – إلايمانية) لألبناء ألاساسية الحاجات معرفة) وهي( 4) رقم العبارة

  عالية) درجة على ؛((الاجتماعية– النفسية
 
 عنها عّبرت ألاهمية من( جدا

 على( 2) املرتبة في وجاءت ؛%(42.6) الحسابي للمتوسط املئوية النسبة

 تأهيل بضرورة العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(1)املحور 

  الوالدين
 
 الالزمة القواعد تشكل كونها لألبناء ألاساسية بالحاجات معرفيا

 دراستي مع النتيجة هذه وتتفق والجسمي، والعقلي النفس ي لتوازنهم

 بحاجات ألاسرة تعريف أهمية إلى توصلت حيث [13] ومطالقة الشريفين

 رأت التي [16] محرز  دراسة و لهم، النفس ي ألامن لتحقيق ألاساسية ألابناء

 وحصلت. والنفسية والجسمية الاجتماعية ألابناء حاجات اشباع بأهمية

 درجة على ؛(وخصائصها ألابناء نمو مراحل معرفة) وهي( 2) رقم العبارة

  عالية)
 
 ؛%(41.1) للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت ألاهمية من( جدا

 على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(1)املحور  على( 4) املرتبة في وجاءت

 يجب التي التربوية والقواعد باألسس الوالدين تأهيل بضرورة العينة وعي

 نموهم ليتم وخصائصها أبنائهم نمو مراحل من مرحلة كل في اتباعها

 بين متوازنة عالقة بناء) وهي( 1) رقم العبارة وحصلت. صحي بشكل

  عالية) درجة على ؛(املتبادل الاحترام على مبنية الوالدين
 
 ألاهمية من( جدا

 على( 9) املرتبة في وجاءت ؛%(14.1) للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت

 تأهيل بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(1)املحور 

  الوالدين
 
 ذلك كون  الزوجية الحياة في والثبات الاستقرار لتحقيق مهاريا

  ينعكس
 
 إلاملام) وهي( 6) رقم العبارة وحصلت. أبناء تربية على ايجابيا

  عالية) درجة على ؛(ألاسرة داخل املشكالت حل بآليات
 
 ألاهمية من( جدا

 على( 0) املرتبة في وجاءت ؛%(11.1) للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت

 إعداد بضرورة العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(1)املحور 

 وقدرتهم ألاسرة داخل املشكالت مع للتعامل الالزمة باملهارات الوالدين

ها على
ّ
 مع النتيجة هذه وتتفق. لألسرة الاستقرار تحقيق في يسهم مما حل

 من كل توجيه على العمل أهمية إلى توصلت حيث [5] البليهي دراستي

 [11] واحميدة وسليمة، صحيحة بطرق  املشكالت لحل وألابناء الوالدين

 التي املشكالت مع التعامل لحسن الوالدين تأهيل أهمية الى أشارة التي

 الحوار بأساسيات إلاملام) وهي( 9) رقم العبارة وحصلت. تواجههم

  عالية) درجة على ؛(ألاسري 
 
 املئوية النسبة عنها عبرت ألاهمية من( جدا

 الباحث ويرى  ،(1)املحور  على( 6) املرتبة في وجاءت ؛%(17.1) للمتوسط

 للمهارات الوالدين امتالك بضرورة العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ 

 العالقات بناء إستراتيجيات يعزز  ذلك ألنَّ  وإلاقناع للحوار الالزمة

 وتغيير إلاقناع وسائل أفضل من ويعتبر وألابناء؛ الوالدين بين إلايجابية

 حيث [13] ومطالقة الشريفين دراسة مع النتيجة هذه وتتفق الاتجاهات،

 تعزيز الفكري  ألامن لتحقيق ألاسرة تأهيل آليات من أنَّ  إلى توصلت

 التهيئة) وهي( 0) رقم العبارة وحصلت. ألاسرة داخل والتشاور  الحوار

  عالية) درجة على ؛(للوالدين وإلاجتماعية النفسية
 
 ألاهمية من( جدا

 على( 7) املرتبة في وجاءت ؛%(16.6) للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت

 إلارشاد بضرورة العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(1)املحور 

  وتدريبهما للوالدين والاجتماعي النفس ي
 
 الحياة واقع مع للتعامل عمليا

 وهي( 4) العبارة حصلت بينما. وصحيح علمي بشكل ألابناء وتربية الزوجية

 عالية) درجة على( لألبناء وتربيتهم الخاصة الوالدين حياة بين التوازن )

 
 
 املرتبة في وجاءت%(10.6) للمتوسط النسبة عنها عبرت ألاهمية من( جدا

 بضرورة العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى (. 1)املحور  على( 1)

 حقوق  بين يوازن  بشكل ألاسرة داخل أولوياتهما لتنظيم الوالدين تأهيل

 العبارة حصلت بينما. واحتياجاتهما الزوجين وحقوق  واحتياجاتهم ألابناء

 على( الوالدين بين التوافق مستوى  رفع أساليب معرفة) وهي( 7) رقم

( عالية) للمتوسط املئوية النسبة عنها عّبرت ألاهمية من عالية درجة

 مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى ( 1)باملحور ( 4) املرتبة في وجاءت%( 11.1)

 ري والفك الجسدي) الوالدين بين التوافق تحقيق بأهمية العينة وعي على

 الزوجية الحياة ومتانة قوة ألنَّ  لذلك؛ الالزمة ألاساليب بتعلم( والعاطفي

 .بينهما التوافق بمستوى  مرتبط

 بناء أسس أهمية درجة ما/  2 س:الثاني الفرعي السؤال على إلاجابة

 الاتجاهات ضوء في ألابناء لتربية التطبيقي الجانب في الوالدية التربية

 التربية؟ خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الفكرية
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 7 جدول 

 التطبيدقي الجانب في الوالدية التربية بناء أسس أهمية لدرجة واملبينة الثاني املحور  لعبارات املعيارية وانحرافاتها املئوية ونسبها املتحدقدقة الحسابية ملتوسطاتا

  املئوية ونسبها الحسابية املتوسطات قيم من كل حسب مرتبة التربية خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الفكرية الاتجاهات ضوء في ألابناء لتربية
 
 تنازليا

  املعيارية وانحرافاتها
 
 (ن=  44) تصاعديا

 الانحراف نسبة املتوسط : ما درجة أهمية العبارة كأساس لبناء التربية الوالدية
 :العبارة علىترتيب 

 درجة

 ألاهمية املعياري  متوسط الحسابي في الجانب التطبيدقي لتربية ألابناء في ضوء الاتجاهات الفكرية

   كل املحاور  2املحور  لألهمية ألاهمية لألهمية  

  2 1 1.94 47.2 4.86 .القدوة الحسنة في سلوكهما وأفعالهما - 11
 
 عالية جدا

  9 2 1.614 42.2 4.61 .محبة شعائر إلاسالمالوعي بأساليب غرس  - 16
 
 عالية جدا

  10 4 1.667 17 4.35 .تفعيل مبدأ تحمل املسؤولية لدى ألابناء - 14
 
 عالية جدا

  17 9 1.722 16.9 4.32 .القدرة على إكساب ألابناء املهارات الحياتية - 11
 
 عالية جدا

العناية  –الاستئذان عليهما )تفعيل جانب الخصوصية في حياة الوالدين  - 10

 (.الاستمتاع باإلجازات املنفردة-الصحية بالنفس 
 عالية 24 0 1.711 14.6 4.18

 عالية 20 6 1.770 14 4.15 .مراعاة الفوارق الفردية بين ألابناء - 12

 عالية 27 7 1.112 11.1 4.04 .تنمية املشاركة الاجتماعية والتفاعل مع آلاخرين - 17

 عالية 21 1 1.612 71.2 3.91 .التجديد في الحياة الزوجية وكسر الرتابة والروتين - 19

معدل عام درجة أهمية أسس بناء التربية الوالدية في الجانب التطبيقي  - 2

 لتربية ألابناء في ضوء الاتجاهات الفكرية
4.303 16.1 1.914 - 4  

 
 عالية جدا

 املحور  هذا أسس أهمية درجة عام معدل بأنَّ ( 7) الجدول  من يتضح      

  عالية أهمية بدرجة جاءت
 
 عنها عبرت( 9.414) حسابي وبمتوسط جدا

 يشير مما ؛(1.914) معياري  وبانحراف %(16.1) للمتوسط املئوية النسبة

س إلى
ُ
 جميع أهمية درجة حول  الدراسة عينة أفراد استجابات تجان

 و( 11) رقم العبارات جاءت حيث. أهميتها حول  واجماعهم املحور  عبارات

  عالية) أهمية فئة في ،(11) و( 14) و( 16)
 
 املتوسط وتراوح ،(جدا

 و( 1.941) بين تراوح معياري  وبانحراف( 9.42) إلى( 9.16) من الحسابي

( 19) و( 17) و( 12) و( 10) رقم العبارات باقي جاءت بينما ،(1.722)

 لهذه لالستجابة الحسابي املتوسط وتراوح عالية، ألاساس أهمية بدرجة

 و( 1.711) بين تراوح معياري  وبانحراف( 4.41) إلى( 9.11) من العبارات

 حصلت وقد. أهميتها حول  التربية خبراء إجماع عن يعّبر وهذا ،(1.612)

 درجة على( وأفعالهما سلوكهما في الحسنة القدوة) وهي( 11) رقم العبارة

  عالية)
 
 عنها وعبرت ؛(2) املحور  على( 1) املرتبة في وجاءت ألاهمية من( جدا

 على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،%(47.2) للمتوسط املئوية النسبة

 كونهما من تنبع وافعالهما لوالدين سلوك يكون  أن بأهمية العينة وعي

 يبني أنه كما تربيتهما في والجهد الوقت يوفر ذلك ألن لألبناء حسنة قدوة

 وتتفق السلبية، الفكرية الاتجاهات مواجهة في وقوي  متماسك مجتمع

 إعطاء أهمية إلى توصلت حيث [14] حالوة دراسة مع النتيجة هذه

 مع تعاملهما في أو بينهما فيما التعامل في سواء لألبناء، القدوة الوالدين

 محبة غرس بأساليب الوعي) وهي( 16) رقم العبارة حصلت بينما. آلاخرين

  عالية) درجة على( إلاسالم شعائر
 
( 2) املرتبة في وجاءت ألاهمية من( جدا

 ويرى  ،%(42.2) للمتوسط املئوية النسبة عنها وعبرت ؛(2)املحور  على

 باألساليب الوالدين املام بضرورة العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث

. صادقة وبمحبة وقناعة برض ى وشعائره إلاسالم ألابناء لتعليم املختلفة

( ألابناء لدى املسؤولية تحمل مبدأ تفعيل) وهي( 14) رقم العبارة حصلت

  عالية) درجة على
 
 ؛(2) املحور  على( 4) املرتبة في وجاءت ألاهمية من( جدا

 ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،%(17.1) للمتوسط املئوية النسبة عنها وعبرت

 وفق املسؤولية تحمل على ألابناء تدريب بأهمية العينة وعي على مؤشر

 والاجتماعي والنفسية الشخصية الجوانب تراعي محددة علمية خطوات

 التربية أنَّ  في [15] بوخميس دراسة مع وتتفق .فعله في ثقته يعزز  بما

  عنهم استقاللية أكثر ألابناء من تجعل الصحيحة الوالدية
 
 على واعتمادا

 ألابناء إكساب على القدرة) وهي(11) رقم الفقرة جاءت بينما. أنفسهم

  عالية) على( الحياتية املهارات
 
 املئوية النسبة عنها وعبرت ألاهمية من( جدا

 الباحث ويرى  ؛(2) املحور  على (9) املرتبة في وجاءت ،%(16.9) للمتوسط

 املهارات تنمية على الوالدين قدرة ألهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ 

 والاتجاهات املتغيرات مع التعامل من ليتمكنوا ألابناء لدى الحياتية

 تفعيل) وهي( 10) رقم الفقرة حصلت إيجابيكما بشكل املختلفة الفكرية

 عنها وعبرت ألاهمية من( عالية) على( الوالدين حياة في الخصوصية جانب

( 2)املحور  على( 0) املرتبة في وجاءت ،%(14.6) للمتوسط املئوية النسبة

 تأهيل بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ألاهمية، من

  الوالدين
 
  معرفيا

 
 خالل من ألاسرة داخل املناسبة البيئة لتهيئة ومهاريا

 أماكن في عليهما الاستئذان آداب على ألابناء تربية: مثل وآداب قيم تطبيق

 اعانتهما في كبير دور  من لذلك ملا بالنفس الصحية وكالعناية – خلوتهم

 الفقرة حصلت كما. وإيجابي صحيح بشكل التربوي  بدورهما القيام على

 من( عالية) على( ألابناء بين الفردية الفوارق  مراعاة) وهي( 12) رقم

 املرتبة في وجاءت ،%(14.1) للمتوسط املئوية النسبة عنها وعبرت ألاهمية

 بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ،(2) املحور  على( 6)

 الصحة أسس من كونه ألابناء بين الفردية للفروق الوالدين مراعاة

 تنمية) وهي( 17) رقم الفقرة حصلت كما. السليمة والتربية النفسية

 من( عالية) درجة على.( آلاخرين مع والتفاعل الاجتماعية املشاركة

 املرتبة في وجاءت ،%(11.1) للمتوسط املئوية النسبة عنها وعبرت ألاهمية

 العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ألاهمية، من املحور  على( 7)

  الوالدين تأهيل بأهمية
 
 الاجتماعي املحيط مع التفاعل لكون  اجتماعيا

 مع النتيجة هذه وتتفق والخبرات، املعارف ألابناء إلكساب مهم مصدر
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 تكوين في مهم تربوي  دور  للوالدين أنَّ  إلى توصلت حيث [15] حالوة دراسة

  ألابناء
 
  تكوينا

 
 في التجديد) وهي( 19)رقم الفقرة حصلت بينما. اجتماعيا

 وعبرت( عالية) أهمية درجة على( والروتين الرتابة وكسر الزوجية الحياة

 من الثامنة وترتيبها ،%(47.2) الاستجابة لتكرارات املئوية النسبة عنها

 وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ؛(2) املحور  على ألاهمية حيث

 الالزمة الحياتية املهارات وإكسابهم الوالدين تأهيل بأهمية العينة

 السعادة تحقيق في يسهم مما التطبيقات ووسائل املعارف في للتجديد

 ألن ألابناء لدى واملهارات املعارف بناء في إلايجابي والتنوع بينهما الزوجية

الة لتربية صحية حاضنة ألاسرة تكون   .فعَّ

 :الثالث الفرعي السؤال على إلاجابة

 مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس أهمية درجة ما/  4 س

 من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات

 التربية؟ خبراء

 8 جدول 

 مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس أهمية لدرجة واملبينة( 3) املحور  لعبارات املعيارية وانحرافاتها املئوية ونسبها املتحدقدقة الحسابية ملتوسطاتا

  املئوية ونسبها الحسابية املتوسطات قيم من كل حسب مرتبة التربية خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات
 
 وانحرافاتها تنازليا

  املعيارية
 
 (ن=  44) تصاعديا

 الانحراف نسبة املتوسط : ما درجة أهمية العبارة كأساس لبناء التربية الوالدية
 :ترتيب العبارة على

 درجة

 ألاهمية املعياري  متوسط الحسابي في جانب تعاملهما مع الاتجاهات الفكرية

   كل املحاور  3املحور  لألهمية ألاهمية لألهمية  

  6 1 1.714 41.1 4.54 (.الاعتدال-الوسطية -"الوطنية " الانتماء )غرس القيم ألاخالقية  - 27
 
 عالية جدا

  7 2 1.614 14.9 4.47 .إلاملام بطبيعة الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء - 14
 
 عالية جدا

  1 4 1.114 14.9 4.47 .الاعتدال والفكر الوسطيترسيخ مفهوم  - 29
 
 عالية جدا

  11 9 1.649 11.2 4.41 .القدرة على التمييز بين الاتجاهات إلايجابية أو السلبية - 21
 
 عالية جدا

القدرة على رصد السلوكيات الناتجة عن الاتجاهات الفكرية عند  - 21

 .ألابناء
4.38 17.6 1.679 0 14  

 
 عالية جدا

  19 6 1.740 17.6 4.38 .تعزيز التفكير املستقل بدال من التقليد والتبعية - 26
 
 عالية جدا

  11 7 1.771 10.1 4.29 .الاستماع الجيد لكل ما يطرح منهم - 21
 
 عالية جدا

  14 1 1.709 10.6 4.28 .التعرف على البيئات املسببة للتحوالت الفكرية السالبة - 22
 
 عالية جدا

  21 4 1.149 19.9 4.22 .بواقع الاتجاهات الفكرية في ا ملجتمع الوعي - 11
 
 عالية جدا

  22 11 1.110 19.2 4.21 .تعزيز التفكير املوضوعي بدال من التفكير التبريري  - 20
 
 عالية جدا

 عالية 29 11 1.171 14.2 4.16 .التعرف على املسببات النفسية للتحوالت السلبية - 24

أهمية أسس بناء التربية الوالدية في جانب تعاملهما مع  معدل عام درجة - 4

 الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء
4.347 16.4 1.614 - 2  

 
 عالية جدا

 املحور  هذا أسس أهمية درجة عام معدل بأنَّ ( 1) الجدول  من يتضح      

  عالية)
 
 املئوية النسبة عنها عبرت( 9.497) حسابي وبمتوسط( جدا

س إلى يشير مما( 1.614) معياري  وبانحراف%( 16.4) للمتوسط
ُ
 تجان

. املحور  عبارات جميع أهمية درجة حول  الدراسة عينة أفراد استجابات

  عالية) املوافقة فئة في العبارات كل جاءت وقد
 
 رقم الفقرة عدا ،(جدا

 من( جدا عالية) املوافقة مستوى  في الحسابي املتوسط وتراوح(. 24)

 ،(1.110) و( 1.714) بين تراوح معياري  وبانحراف( 9.21) إلى( 9.09)

 (الوطنية) إلانتماء) ألاخالقية القيم غرس) وهي( 27) رقم العبارة وحصلت

  عالية) درجة على(( إلاعتدال - الوسطية –
 
 عنها عّبرت ألاهمية من( جدا

 في املحور  على( 1) املرتبة في وجاءت ؛%(41.1) للمتوسط املئوية النسبة

 تأهيل بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ألاهمية؛

  الوالدين
 
  علميا

 
 كاإلنتماء ألاخالقية القيم غرس على للعمل ومهاريا

 التعامل في ألاول  الخط كونها ألابناء لدى وإلاعتدال والوسطية( الوطنية)

 رقم العبارتين وحصلت. ألابناء على املؤثرة السلبية الفكرية الاتجاهات مع

 وهي( 29) ورقم( ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات بطبيعة إلاملام( )14)

  عالية) درجة على( الوسطي والفكر إلاعتدال مفهوم ترسيخ)
 
 من( جدا

 في وجاءت ؛%(14.9) للمتوسط املئوية النسبة عنها عّبرت ألاهمية

 مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  املحور؛ على التوالي على( 4) و( 2) املرتبتين

  الوالدين تأهيل بأهمية العينة وعي على
 
 الفكرية الاتجاهات بمفهوم علميا

( 21) رقم العبارة وحصلت. علمي بشكل معها التعامل ووسائل ألابناء لدى

 درجة على( السلبية أو إلايجابية الاتجاهات بين التمييز على القدرة) وهي

  عالية)
 
 ؛%(11.2) للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت ألاهمية من( جدا

 ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ألاهمية؛ من املحور  على( 4) املرتبة في وجاءت

 الاتجاهات بين التمييز على الوالدين قدرة بأهمية العينة وعي على مؤشر

. يناسبه بما منهما واحد كل مع التعامل من ليتمكنوا والسلبية إلايجابية

 عن الناتجة السلوكيات رصد على القدرة( )21) رقم العبارتين وحصلت

 بدال املستقل التفكير تعزيز( )26) ورقم( ألابناء عند الفكرية الاتجاهات

  عالية) درجة على.( والتبعية التقليد من
 
 عنها عّبرت ألاهمية من( جدا

 و( 0) املرتبتين في وجاءت ؛%(17.6) الحسابي للمتوسط املئوية النسبة

 العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ألاهمية؛ من املحور  على( 6)

 الفكرية الاتجاهات رصد وطرق  وسائل معرفة على الوالدين قدرة بأهمية

 حيث [13] ومطالقة الشريفين دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. ألابناء لدى

  املستقل الفكر تعزيز تحقيق على الوالدين قدرة أهمية إلى توصلت
 
 بدال

 لكل الجيد الاستماع( )21) رقم العبارة وحصلت. الرأي وفرض التقليد من
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  عالية) درجة على( منهم يطرح ما
 
 النسبة عنها عّبرت ألاهمية من( جدا

 ألاهمية؛ من املحور  على( 7) املرتبة في وجاءت ؛%(10.1) للمتوسط املئوية

  ذلك بأنَّ  الباحث ويرى 
 
 على الوالدين قدرة بأهمية العينة وعي على مؤشرا

 الفكرية باالتجاهات ولإلملام نظرهم وجهة لفهم لألبناء إلايجابي الاستماع

 املسببة البيئات على التعرف( )22) رقم العبارة وحصلت. ومتابعتها لديهم

  عالية) درجة على( السالبة الفكرية للتحوالت
 
 عنها عّبرت ألاهمية من( جدا

 من املحور  على( 1) املرتبة في وجاءت ؛%(10.6) للمتوسط املئوية لنسبةا

 تأهيل بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى  ألاهمية؛

  الوالدين
 
 من ليتمكن السلبة الفكرية للتحوالت املنتجة بالبيئات معرفيا

 الاتجاهات بواقع الوعي( )11) رقم العبارة وحصلت. علمي بشكل تجنبها

  عالية) درجة على( املجتمع في الفكرية
 
 النسبة عنها عّبرت ألاهمية من( جدا

 ألاهمية؛ من املحور  على( 4) املرتبة في وجاءت ؛%(19.9) للمتوسط املئوية

 الوالدين إملام بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى 

 نشأتها وظروف مسببات على والتعرف املجتمع في الفكرية باالتجاهات

 الفقرة حصلت بينما. الحالة مقتض ى وفق معها للتعامل نموها ومراحل

  املوضوعي التفكير تعزيز) وهي( 20)
 
 بدرجة( التبريري  التفكير من بدال

%(. 19.2) للمتوسط املئوية النسبة عنها عّبرت ألاهمية من( جدا عالية)

 الوالدين تأهيل بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى 

 
 
  معرفيا

 
 يدعمهم كنمط ألابناء لدى املوضوعي التفكير لتعزيز ومهاريا

  بها يمرون التي الفكرية املتغيرات مع ألامثل للتعامل ويهيئهم
 
 سواءا

 من تمكنهم التي وألادوات والخطوات باألساليب السلبية او منها إلايجابية

 النتيجة هذه وتتفق إلايجابية، واملهارات املعارف واكتساب السلبيات تالفي

 التفكير تعزيز أهمية إلى توصلت حيث [13] ومطالقة الشريفين دراسة مع

  املوضوعي
 
 وهي( 24) رقم العبارة حصلت بينما. التبريري  التفكير من بدال

( عالية) درجة على( السلبية للتحوالت النفسية املسببات على التعرف)

 ويرى %( 14.2( )عالية) للمتوسط املئوية النسبة عنها عبرت ألاهمية من

 بالجانب الوالدين معرفة بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث

 .ألابناء لدى السلبية للتحوالت للمسببات النفس ي

 :الرئيس ي السؤال على إلاجابة

 الاتجاهات ضوء في الوالدية التربية بناء أسس أهمية درجة ما/ 1س

 التربية؟ خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الفكرية

 4 جدول 

 جميع في الوالدية التربية بناء أسس أهمية لدرجة واملبينة الدراسة أداة ملحاور  الكلية للمعدالت املعيارية وانحرافاتها املئوية ونسبها املتحدقدقة الحسابية ملتوسطاتا

 ونسبها الحسابية املتوسطات قيم من كل حسب مرتبة التربية خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الحالية الدراسة موضع الفكرية الاتجاهات جوانب

  املئوية
 
  املعيارية وانحرافاتها تنازليا

 
 (ن=  44) تصاعديا

:محاور أداة الدراسة  

:في معدل عام درجة أهمية أسس بناء التربية الوالدية  

 املتوسط

 الحسابي

 لألهمية

 نسبة

 متوسط

 ألاهمية

 الانحراف

 املعياري 

 لألهمية

 ترتيب املحور 

:على كل املحاور   

 درجة

 ألاهمية

جانب إلاعداد والتهيئة لهما في ضوء الاتجاهات الفكرية -1  4.443 11.4 1.020 1  
 
 عالية جدا

الفكرية في الجانب التطبيقي لتربية ألابناء في ضوء الاتجاهات -2  4.303 16.1 1.914 4  
 
 عالية جدا

جانب تعاملهما مع الاتجاهات الفكرية لدى ألابناء -4  4.347 16.4 1.614 2  
 
 عالية جدا

ألاسس الكلية لبناء التربية الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكرية -9  4.366 17.4 1.019 -  
 
 عالية جدا

ح      وّضِ
ُ
 الكلية ألاسس أهمية لدرجة العام املعدل أنَّ ( 4) الجدول  نتائج ت

 محاور  لجميع) الفكرية الاتجاهات ضوء في الوالدية التربية لبناء

  عالية) أهمية بدرجة لها الحسابي املتوسط جاء( الاستبانة
 
 ؛(جدا

%( 17.4) للمتوسط املئوية النسبة عنها عّبرت( 90466) حسابي وبمتوسط

س يعني مما ،(10019) مقداره معياري  وانحراف
ُ
 استجابات تقديرات تجان

ا. الاستبانة محاور  جميع حول  الدراسة عينة أفراد  محاور  بخصوص أمَّ

 في جاء: التالي النحو على مرتبة جاءت فقد أهميتها ودرجة الدراسة أداة

  عالية) أهمية وبدرجة( 1) املرتبة
 
 بناء أسس) وهو ألاول  املحور ( جدا

 الاتجاهات ضوء في لهما والتهيئة إلاعداد جانب في الوالدية التربية

 لتكرارات املئوية النسبة عنها عّبرت( 90994) حسابي بمتوسط( الفكرية

 بأنَّ  الباحث ويرى  ،(10020) معياري  وانحراف%( 11.4) وهي لالستجابة

  العناية بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك
 
 والتهيئة إلاعداد بجانب أوال

 واملبادئ واملعارف والحقائق املفاهيم من مجموعة خالل من للوالدين

 في ألابناء رعاية في دورهما يعزز  بما الوالدين يكتسبها التي والاتجاهات

 تبنى الذي ألاساس هي كونها ألابناء على املؤثرة الفكرية الاتجاهات ضوء

  وتأتي ألاسس سائر عليه
 
 وبدرجة( 2) املرتبة على حصل بينما. له تبعا

  عالية) أهمية
 
 في الوالدية التربية بناء أسس) وهو الثالث املحور ( جدا

 حسابي بمتوسط( ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات مع تعاملهما جانب

%( 16.4) وهي الاستجابة لتكرارات املئوية النسبة عنها عبرت( 90497)

 وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى ( 10614) مقداره معياري  وانحراف

 باملعارف الوالدين تأهيل بأهمية املعني املحور  يأتي أن بأهمية العينة

 على تأثيرها ودرجة الفكرية الاتجاهات واقع على للتعرف الالزمة واملهارات

 إلاعداد بعد التالية الخطوة يعد ذلك ألنَّ  علمي بشكل معها ألابناء

 ثابته علمية منهجية وفق ألابناء مع للتعامل للوالدين العام والتأهيل

 في الوالدية التربية بناء أسس) وهو الثاني املحور  حصل بينما .ومتزنة

 وبدرجة( 4) املرتبة في( الفكرية الاتجاهات ضوء في التطبيقي الجانب

  عالية) أهمية
 
 املئوية النسبة عنها وعبرت( 90414) حسابي وبمتوسط( جدا

( 10914) مقداره معياري  وانحراف%( 16.1) وهي الاستجابة لتكرارات

 التطبيقي الجانب بأهمية العينة وعي على مؤشر ذلك بأنَّ  الباحث ويرى 

 الوالدين يكتسبها التي والاتجاهات واملبادئ واملعارف والحقائق للمفاهيم

 الاتجاهات بواقع ومعرفتهما للوالدين والتأهيل إلاعداد مرحلتي خالل

 هي ألابناء حياة في تطبيقها على الوالدين قدرة ولكون  ألابناء، على الفكرية

 .الفكرية الاتجاهات ضوء في ألابناء مع التعامل في نجاحهما سر

 :الرابع الفرعي السؤال على إلاجابة
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 لتقدير الكلية املتوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل/9س

 جوانب جميع في الوالدية التربية بناء أسس محاور  أهمية درجة

 الدراسة عينة نظر وجهة من الحالية الدراسة موضع الفكرية الاتجاهات

 الخبرة؟ مجال حسب التربية خبراء من الكلية

 13 جدول 

 في الوالدية التربية بناء أسس محاور  أهمية درجة لتدقدير الكلية املتوسطات بين للفروق (Independent – Samples T Test) املستدقلة للعينات( ت) اختبار نتائج

 املتوسط نسبة حذف(: 44=  ن) الخبرة مجال حسب التربية خبراء من الكلية الدراسة عينة نظر وجهة من الحالية الدراسة موضع الفكرية الاتجاهات جوانب جميع

 ونسبته الاختالف ومتوسط ألاهمية ودرجة

 مستوى  قيمة Levene’sاختبار  الانحراف املتوسط ن :مجال الخبرة :الدراسةمحاور أداة 

 الداللة اختبار لتجانس التباين املعياري  معدل عام درجة أهمية أسس

   (ت)  داللته قيمته   :بناء التربية الوالدية في جانب 

 1.449 1.106- 1.124 2.92 1.06 4.411 69 أستاذ جامعي إلاعداد والتهيئة لهما - 1

 1.992 4.511 41 قيادي في التعليم العام في ضوء الاتجاهات الفكرية

 1.10 2.197- 1.464 1.147 1.011 4.23 69 أستاذ جامعي التطبيقي لتربية - 2

 1.414 4.458 41 قيادي في التعليم العام ألابناء في ضوء الاتجاهات الفكرية

 1.10 2.900- 1.411 1.776 1.621 4.244 69 أستاذ جامعي تعاملهما مع الاتجاهات  - 4

 1.01 4.567 41 قيادي في التعليم العام الفكرية لدى ألابناء

 1.10 2.191- 1.244 1.1.114 1.024 4.294 69 أستاذ جامعي ألاسس الكلية لبناء التربية - 9

 1.910 4.518 41 قيادي في التعليم العام الوالدية في ضوء الاتجاهات الفكرية

 في وقيادي الجامعي ألاستاذ استجابة اتجاهات اتفاق( 11) جدول  يبين

 وهي آلاخر البعض في واختالفهم املشتركة املحاور  نحو العام التعليم

 :التالية الفقرات

 أستاذ) مجموعة متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 لدرجة العام املعدل في الكلية( التعليم في قيادي) ومجموعة( جامعي

 الفكرية الاتجاهات ضوء في لهما والتهيئة إلاعداد جانب: املحور  أهمية

 9.011( = التعليم في قيادي) م ،(1.061) 9.911( = جامعي أستاذ) م حيث

 مستوى  أي عند دالة غير قيمة وهي ،ά= 0.394 ،1.106-=  ت ،(1.992)

 اتفاق الى يعزى  وهذا املعروفة، إلاحصائية الدالالت مستويات من

 جانب في الوالدية التربية بناء أسس أهمية على العينة أفراد استجابان

 وأثرها املحددة املعاصره الفكرية الاتجاهات ضوء في لهما والتهيئة إلاعداد

 .ودورهما الوالدين على

 أستاذ) مجموعة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 أهمية درجة عام معدل الكلية( التعليم في قيادي) ومجموعة( جامعي

 في ألابناء لتربية التطبيقي الجانب في الوالدية التربية بناء أسس: )املحور 

 م ،(1.011) 9.241( = جامعي أستاذ) م حيث( الفكرية الاتجاهات ضوء

 وهي ،ά= 0.05 ،2.197-=  ت ،(1.414) 9.901( = التعليم في قيادي)

 التعليم قياديي كون  الى يعزى  وهذا(. التعليم في قيادي) مجموعة لصالح

 .الناشئة واحتياجات التربوي  للواقع أقرب

 أستاذ) مجموعة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 أهمية درجة عام معدل الكلية( التعليم في قيادي) ومجموعة( جامعي

 الاتجاهات مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس: )املحور 

 قيادي) م ،(1.621) 9.299( = جامعي أستاذ) م حيث( ألابناء لدى الفكرية

 مجموعة لصالح ،ά= 0.05 ،2.900-= ت ،(1.011) 9.067( = التعليم في

 لواقع أقرب التعليم قياديي كون  الى يعزى  وهذا(. التعليم في قيادي)

 .معها التعامل وكيفية املعاصرة الفكرية الاتجاهات

 أستاذ) مجموعة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

: أهمية درجة عام معدل الكلية( التعليم في قيادي) ومجموعة( جامعي

 لدى الفكرية الاتجاهات ضوء في الوالدية التربية لبناء الكلية ألاسس)

( التعليم في قيادي) م ،(1.024) 9.249( = جامعي أستاذ) م حيث( ألابناء

 في قيادي) مجموعة لصالح ،ά= 0.05 ،2.191-= ت ،(1.011) 9.011= 

 توجهات يمثلون  أساتذة من الخبراء أنَّ  الى يعزى  وهذا ،(التعليم

  تعطي مختلفة ومنطلقات
 
  تمثل متفاوتة ابعادا

 
 التكامل اشكال من شكال

 الذي امللموس الواقع فيمثلون  التعليم قيادي من الخبراء وأما العلمي

 .التنظير جانب يكمل

 :منها لنتائج الباحث توّصل وقد

 الاتجاهات ضوء في والتهيئة إلاعداد جانب في الوالدية التربية أسس أنَّ  -1

 الدراسة عينة جميع بين أهميتها على متفق جاءت لألبناء؛ الفكرية

  وعال   عال   أهمية وبمستوى 
 
 .جدا

 الاتجاهات ضوء في التطبيقي الجانب في الوالدية التربية بناء أسس أنَّ  -2

 جميع بين أهميتها على متفق جاءت الدراسة؛ عينة نظر وجهة من الفكرية

  وعال   عال   أهمية وبمستوى  الدراسة عينة
 
 .جدا

 الفكرية الاتجاهات مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس أنَّ  -3

 بين أهميتها على متفق جاءت الدراسة عينة نظر وجهة من ألابناء لدى

  وعال   عال   أهمية وبمستوى  الدراسة عينة جميع
 
 .جدا

 مجموعتي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -4

 والتهيئة إلاعداد جانب: املحور  أهمية لدرجة العام املعدل في الكلية العينة

 من مستوى  أي عند دالة غير قيمة وهي الفكرية الاتجاهات ضوء في لهما

 .املعروفة إلاحصائية الدالالت مستويات

 العينة مجموعتي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -5

 في الوالدية التربية بناء أسس: )املحور  أهمية لدرجة العام املعدل في الكلية

 لصالح( الفكرية الاتجاهات ضوء في ألابناء لتربية التطبيقي الجانب

 (.التعليم في قيادي) مجموعة

             مجموعة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -6

             العام املعدل في الكلية( التعليم في قيادي) ومجموعة( جامعي أستاذ)

ــــل   مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء أسس: )ور ـــمحـــال ةـــأهمي ةــــدرجـ
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 (.التعليم في قيادي) مجموعة لصالح( ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات

 العينة مجموعتي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -7

 التربية لبناء الكلية ألاسس: )املحور  أهمية لدرجة العام املعدل في الكلية

 قيادي) مجموعة لصالح( ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات ضوء في الوالدية

 (.التعليم في

 التوصيات. 7

 :يلي بما يوص ي الباحث فإنَّ  ــ الدراسة عينة آراء نتائـج ضـوء في       

 برامج في وإلاعداد التأهيل جانب في الوالدية التربية بناء أسس تضمين -1

عنى علمية ومناهج
ُ
 ألابناء بتربية للقيام وإعدادهما الوالدين بتأهيل ت

 .علمي بشكل

 في ألابناء لتربية التطبيقي الجانب في الوالدية التربية بناء أسس تفعيل -2

 تطبيقها لضمان لذلك العلمية الخطوات ووضع الفكرية الاتجاهات ضوء

 .علمي بشكل

 الاتجاهات مع تعاملهما جانب في الوالدية التربية بناء بأسس العمل -3

 علمي بشكل الوالدين لتأهيل الالزمة والخطوات البرامج ووضع الفكرية

 .علمي بشكل ألابناء لدى الفكرية الاتجاهات مع للتعامل ألاسس هذه وفق

 التربية بناء أسس توافر مدى على للتعرف تحليلية بدراسات القيام -4

 .بالجامعات العامة املواد مناهج في الوالدية
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