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 بناء دليل للمستوى الثقافي لألسرة

 
 *د. حممد خالد الطحاف

 
 الملخص

 
يستتدف ا بحث تتح بح تتاح  ليتتال سحوتتا حقاستتدألس بحنظتتا   حتاتت ا تيتت بل حقيدتتا   بحدتت   أل تتق   حوفتتا 

بحيتألبح  بحقظقوتة البفتاقاحوتة  كتألي  بطفاتال  ت    ت  ابح رباات حألل أهاوة بحاسدألس بحنظا   حتا  
 البفجدااعوة.

الق   أل ا بحثاحح  حى ع ا ألقاس  ياالحدفا بح رباتات  ت     يت  بحاستدألس بحنظتا   حتات ا الهت  
 ستتدألس  ققتتوب بطمس ال ستتدألس  ققتتوب بط س  تتألب   الاتتا ا بحنظا تتةس العيايتتة بحألبحتت ي  بحاثا تت ا لنظا تتة 

 ا ة بطليال.بطليالس العياية بحألبح ي  غو  بحاثا  ا لنظ
( أا ا  تب بحدأل تا  حتى المتا  قاسحتة خا تة 333ال   خالل سرباة  ا  عقى عوية  دكألن    )

    س أالزبن كا لق     بطلقاس بحخاسة    قواس بحاسدألس بحنظا   حتا ا.
كاتتا  تتب المتتا سحوتتا يدجتتا  بحتت رجات بحيي يتتة بحدتت   ختتت كتتا  ستتدألس  تت  بحاستتدأليات بحنظا وتتة 

 بحادألاطس  دألاطس  ألق بحادألاطس    اا(.حتا ا ) يخاضس سالن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية.
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 :مفهوم الثقافة األسرية -1

خيتلػػم مهمػػـو الة انػػة باػػد البػػااةف س اػػوا الهلاػػهات يالاقويػػات الػػر يعتا و ػػا، نل ػػد بػػوؼ الػػويد 
(Elwood,1927)  مػػا الاػػيطوة بلػػي الطبيعػػة يبلػػي  هاػػ   الة انػػة با ػػا ال ػػوة ا لتاػػبة للهػػود الػػر  لاػػ

ت يأديات يبلي اجلا ب ا عاوي يالتحلم نيمما. لذلك نمي تشمل اجلا ب ا ادي مبا ني  ما يسائل يآال
ن د بوؼ الة انة با ا كل شيا  (Swizland,1948)ا ميةل  ما لغة يب ائد يأدب ينا. أما سويزال د يم

عب هػػي الػػرتاث االجتمػػابي الػػذي يتلػػوف مػػا ا عونػػة يالػػديا ميلػػا   لػػ  مػػا جيػػل إث جيػػل. ي  انػػة أي شػػ
 يالها.

يجيمع بلماا اال رتيبولوجيا بلي أمهية دراسات العمليات الع لية ا ختلهػة للممابػات بػا قويػق  ليػل 
   انتما يهذه الة انة تشمل اللغات يالع ائد يا اتمات الهاية ياألدبية.

يف إث أمهيػة التهابػل الػذي بػدث بػف الهػود يمػا بػي  بػ  مػا أما بلماا الاهس االجتمابي نإ م يشػ  
بعضػػػما أنػػػواد ياابػػػات. يأف سػػػلوؾ الهػػػود هػػػو حمقػػػلة فموبػػػة مػػػا ال ػػػو  ا تهابلػػػة يهػػػذه ال ػػػو  يػػػوتب  

 مبحتويات البيئة الة انية الر يعيش نيما.اآلخو  بعضمابالتلويا الاهاي للهود ييوتب  
الوظػػائم الاهاػػية باػػد الهػػود تامػػو  تيمػػة التهابػػل ا اػػتمو بػػف  أف (Kammin,1974)ييػػذكو كػػامف 

. ييشػػ  إث أف خقػػػائر الهػػػود لياػػا رهياػػػة يقائقػػػ  الورا يػػػة بػػػ  اللػػائا ا ػػػي يالقػػػويؼ البيئيػػة ا يطػػػة
 يظوين  البيئية. بل هي  تيمة لطبيعة العالقات ا تبادلة بف كل ما الورا ة يالبيئة.

مابيػػة األيث الػػر تػػتم نيمػػا بمليػػة التهابػػل االجتمػػابي. ي لػػك مػػا خػػالؿ ياألسػػوة هػػي ا  ساػػة االجت
بالقػػػػات الطهػػػػل بوالديػػػػ  يأخوتػػػػ  ن ػػػػد تامػػػػو أ اااهػػػػا وتلػػػػم يظائهػػػػ  الاهاػػػػية يخا ػػػػة اجلوا ػػػػب الع ليػػػػػة 

 ياال هعالية.
ةلػػي ( إث أف األسػػوة تعتػػب البيئػػة األساسػػية القػػا ة لتاشػػئة الطهػػل، يالوسػػيلة ا 5002يتشػػ  العاػػا  )

لا ل الرتاث ياهظ األجياؿ يمقادر األماف ياإلشباع العاقهي لد  األبااا. كما أف لألسػوة ديرا  س تاميػة 
 الطهل اجتمابيا  يأخالقيا  يمعونيا .

 الطهل يقد ميتد هذا األ و مد  ا ياة. نت اد الطهل لألـ ل  أ و بالغ س( أف ا2995يت كد كيا را دا )
ا س التاشػػػئة االجتمابيػػة لألباػػػاا تاػػػبب ال لػػػق يالعػػدياف لػػػد  األباػػػاا  عيمػػػ  كمػػا اف اخػػػتالؼ الوالػػػدي

(2991.) 
( أف الة انة األسوية هي ركيزة بملية التطبيع االجتمابي الر تتملي با ل الرتاث 2991يي كد اليوت )

 ع لية. اياة الطهل ال سالة اس ما اآلباا إث األبااا. يهذه العملية ترتؾ آ ارا  بعيدة ا د  
إث أف معقػػم ا تهػػػوقف ب ليػػػا يقػػػد ظمػػػويا س  (Terman,L.etal,1947) يأخػػػوت مػػػاف  لػػػويسييشػػ  

االقتقادي. كما أف سمالت الااجحف مػا األنػواد تشػمد أف  -أسو تتميز ما ايث ا اتو  االجتمابي
 باا غ  الااجحف.أكب ما اللتب م ار ة بآ آبااهم كا وا يعملوف س مما راقية يأ م ي تاوف بددا  
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أف ا ػػػػ  وات الة انيػػػػة األسػػػػػوية  (Bristo,Grak,Halook,1951)يأكػػػػدت بوياػػػػتو، كويػػػػك، هػػػػػالوؾ 
تامل منو إملا ات الطهل. يأف تا   بوامل البيئة ا بلوة للطهػل ت كػد االرتبػاني بػف التهػوؽ الع لػي يالبيئػة 

 للطهل.  ةالة انية ياالجتمابي
إث أف ا ةػػ ات ياخلػػبات الػػر تتػػوانو س بيئػػة الطهػػل تياػػو سػػبل  (Nikolus,1951)ييضػػيم  ي ػػوالس 

 الامو الع لي. يياقح بزيادة ا ة ات الة انية  قوا  لديرها البارز س إمناا قدرات الطهل الع لية.
( Roe,1952أما متغ ات الة انة األسوية ن د تاايلتما الدراسات يالبحوث اللة ة. نل د أشػارت ري )

٪ ما أنواد العياة العلماا الذيا درستمم كا وا يعملػوف مبمػا رنيعػة. يياتمػوف إث أسػو ت كػد 21آباا إث أف 
 قيمة أساسية يهي التعليم ما أجل التعليم.

األباػاا  األسػوة ألباائمػا تػرتؾ آ ارهػا س ( أف الة انة الر تونوهاKluckhonin,1962ييو  كلوكمو ا )
يػػدبو إث االهتمػػاـ بدراسػػة ا اػػتو  الة ػػاس للوالػػديا يديره س بمليػػة مػػا خػػالؿ سػػلوؾ اآلبػػاا يأنلػػارهم ي 

( أف ا اػتو  الة ػاس للوالػديا لػ  أمهيػة Waner,et al,1965التاشػئة االجتمابيػة. ييضػيم يار ػو ياخػو )
 يايافتمع اللذخا ة س تاشئة األبااا. ييلوف العامل الوئياي الذي ياابد األبااا بلي  ةل   انة األسوة 

مػا معػارؼ يخػبات س تاشػئة  اليما. يأف ماتو    انة الوالديا ياابدمها بلي توظيم ما لديمماياتموف 
 .اأباائمم

أقدر بلي التعامل مع الطهل يهتيئة  ا( أف ماتو  تعليم الوالديا جيعلمم2991يي كد بةماف يآخويف )
( أف أقهػػاؿ اآلبػػاا الػػذيا 2995)ظػػويؼ منػػوه اللغػػوي يالػػذي يػػاعلس بلػػي منػػوه ا عػػوس. ييضػػيم زبهػػاف 

بملوف م هال  جامعيا  كا وا أنضل ما أقوا م الذيا كاف آباؤهم أدىن ماتو  ما ايث ماتو  التعليم س 
 بعض اخلقائر يماما سلوؾ اإليةار. 

( اػػػف أشػػػار إث أمهيػػػة الة انػػػة األسػػػوية الػػػر Mac-Loughin,1965ييعػػػزز هػػػذا االكػػػاه مػػػاكلوكما )
وامل اهلامة الر ت  و س تشليل شخقية الطهل نما خالهلا يتعلم كيم ياكل يكيم يتحدث تعتب ما الع

 يكيم ي وأ ييات ي خبات .
 ي  انة األسوة هي الر تشلل ا المح الوئياية لة انة األبااا يهي تهوؽ س أ وها العوامل الورا ية.

س إقػار ا اػتو  الة ػاس لألسػوة.  ( ن د أشار إث متغػ ات جديػدة تػدخلLinton, 1961أما لاتوف )
ايث  ػدث بػا الاشػاني الة ػاس الػر ت ػـو بػ  األسػوة خػارج ا اػزؿ. م كػدا  أف هػذا الاشػاني يعػب بػا ايػاة 
األسوة يقوائق معيشتما. نمذه الطوائق ياألساليب تشلل اإلقار الذي يعيش ب  األبااا لذلك نمم يتا ويف 

اإلقار ياابد بلي تشػليل سػلوؾ األباػاا يياػابد بلػي تاميػة قػدراهتم  هبذه ا قاهو للاشاني الة اس. يهذا
 الع لية اللاماة.

( قػائال  إف اخلػبات اجلديػدة الػر بقػل بليمػا األباػاا تاػابد بلػي Gowan, 1972ييضيم جػواف )
ة ػنيػتهتيح قدراهتم اإلبتلارية. يياقح س أف بوص اآلباا بلي تون  الهوص ألباائمم الكتااب خػبات   ا

 ياجتمابية مة ة تشتمل بلي اجلديد. ي لك لتهتيح أ ها م بلي ا  ائق اجلديدة. يياقح 
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 با طحاب األيالد س الازهات اخللوية يالواالت.
يقػػد جػػوت بػػدة حمػػايالت لتحديػػد العوامػػل الػػر ميلػػا اف تعػػب بػػا ا اػػتو  الة ػػاس لألسػػوة. يأ ػػو هػػذه 

 لهود يبلي األخر اإلملا ات الع لية.منو إملا ات اس العوامل أي األبعاد 
( تػػػا   اكاهػػػات األب س يػػػو  ا يػػػاة الدراسػػػية لألباػػػاا. يي ػػػل إث  تيمػػػة 2921ن ػػػد درس كوهػػػل )

تش  إث اف التالميذ الػذيا اقػل آبػاؤهم بلػي تعلػيم جػامعي، كػا و أكةػو مػيال لالهتمػاـ بػدخوؿ اجلامعػة 
( إث مةػػػل هػػػذه الاتيمػػػة. ايػػػث تبػػػف أف  ال ػػػة أربػػػاع 2929 تابعػػػة الدراسػػػة. كمػػػا ي ػػػل سػػػتونو، شػػػيما )

جلامعػة. س اػف أف  اثإهم يهلػويف بالدراسػة اجلامعيػة، كػا وا خيططػوف لال تاػاب ؤ التالميذ الذيا كاف آبا
جلامعة، كا وا خيططوف  تابعة الدراسة اجلامعية.  اثإباال تااب  ربع التالميذ الذيا كاف آباؤهم أقل اهتماما  

 دؿ بلي مد  تا   اهتمامات اآلباا الة انية س سلوؾ األبااا.يهذا ي
( إث أف البيئػػػة العائليػػػة هلػػػا تػػػا   بػػػالغ س سػػػلوؾ األباػػػاا يمنػػػو خقائقػػػمم Bond,1957و ػػػد )بييشػػػ  

ااتماؿ اقوؿ ابا   ااب متمو لللتب يزيد ألم موه بلي يإملا اهتم. يي وؿ اف ااتماؿ اقوؿ ابا
 ة دراسية.  قوا   ا تونوه البيئة ا يطة ما تشميع ياهتماـ بلي متابعة الدراسة.العامل العادي بلي ماح

( س هذه ا االة ييش  إث أف ا اتو  الهلوي يالة اس للممابة ي  و س Kirk,1962ييامم ك ؾ )
ابػات الػر بدد ا تهوقف نيما. ناجلمابات ا لو ة ما ممايف يقمو نيما بػدد مػا ا تهػوقف أكػب مػا اجلم

أف الطهل الذي ياشا س أسوة تاعم مباػتو  ال  با ضاجتمابي ماخهض. ين -ماتو  اقتقاديتعيش س 
اجتمػػػابي ياقتقػػػادي ي  ػػػاس تاػػػابد بلػػػي امنػػػاا قػػػدرات االسػػػتدالؿ باػػػد الطهػػػل، يإدراؾ العالقػػػات ينمػػػم 

 افودات.
لع لػػي بػػا قويػػق التشػػميع ا بلػػو، يياػػلم بػػاف العب ويػػة تزدهػػو يترتبػػوع بإبطػػاا الطهػػل إملا يػػة الاضػػ  ا

ايػػاة اجتمابيػػة غايػػة تػػون  أف يالتعلػػيم ا لةػػم، يتػػون  نػػوص ماػػتموة للامػػو ب ػػدر مػػا تاػػمح بػػ  قدراتػػ ، ي 
 يهذه اجلوا ب كلما تتقل باشاني الطهل س إقار األسوة. يكارب  اجحة،

وف مامػا الة انػة األسػوية أي يما االكاهات األخو  الر اايلا أف تتعوؼ إث قبيعػة العوامػل الػر تتلػ
، ورتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  مبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػددات ا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  الة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس لألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هولو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Hollingworth,1942,1926) ايث أشارت إث أف آباا أنواد العياػة مػا  يي ا اػتويات ا وتهعػة س )
معيػػة. الػػذكاا كػػاف معقممػػم قػػد اقػػلوا بلػػي تعلػػيم أبلػػي مػػا ا توسػػ . يبعضػػمم اقػػل بلػػي درجػػات جا

( اػػف أشػػار إث أف هاػػاؾ بالقػػة إجيابيػػة بػػف ماػػتو  تعلػػيم الوالػػديا 2959يي يػػد هػػذه الاتيمػػة الاػػتوف )
 . يماتو   كاا أقهاهلم. كما الاظ أف آباا األقهاؿ األ كياا ي ضوف مع آبائمم سابات أقوؿ ما اليـو

.يكذلك نإف األقهاؿ األ كياا ي وؤيف لاابات أقوؿ ما العاديف خالؿ الي  ـو
( لتش  إث أف آباا أنواد العياة الر درسما مػا العبػاقوة كػا وا قػد Terman,1947يتايت  تائ  ت ماف )

 / 159زهاا/ بساة دراسية، كما أف متوس  بدد اللتب س ملتبة اأٍلسوة ت در  25تعلموا  د  
 ( كتاب.200٪ ما األسو كاف بادهم ملتبات تزيد حمتوياهتا بلي )21يهااؾ زهاا  كتابا  
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( أف منػو الػذكاا باػد األقهػاؿ الػذيا ي ػل آبػاؤهم س   ػانتمم إث ماػتو  Billy,1970يت كد بيلػي )
 ال يتوانو آلبائمم قا  مااسب ما الة انة. الذيا  اس موتهع. كاف أنضل يأسوع ما منوه باد أقوا م 

ليػا  لتشػ  إث ( بػا ا تهػوقف ب Getzels&Jackson,1972يجاات دراسات جيتزلس يجاكاػوف )
أف آبػػاا ا تهػػوقف مػػا األ كيػػاا يا بتلػػويا يتميػػزيف بة انػػة ياسػػعة. يأف أكةػػوهم يعملػػوف س يظػػائم تعليميػػة 

إث أف معقػػم أممػػات األقهػػاؿ األ كيػػاا كػػا ال  يار اأكادمييػػة، ياف لػػد  أسػػوهم ملتبػػات خا ػػة، كمػػا أشػػ
خػارج ا اػزؿ، يتواظػب أسػو ا تهػوقف ب ليػا  يعملا س اف أف معقم أممات األقهاؿ ا بتلويا كا يعملػا 

 بلي شواا افالت يالقحم يكتب ا طالعة بوج  باـ.
( قػاـ (Fraser,1972د ا اتو  الة اس لألسوة  د أف نواسو ي يس هذا االكاه الذي يتحدث با اد

  الػذكاا. يجػاات بدراسة هتدؼ إث معونة العالقة بف الة انة األسوية يكل ما التحقيل الدراسػي يماػتو 
الاتػائ  تشػ  إث أف ماػتو  تعلػيم الوالػديا ياللتػب الػر تشػتمل بليمػا ملتبػة األسػوة، يبػادة ال ػوااة باػػد 
اآلباا كلما بوامل توتب  بعالقة موجبة مع ارتهاع ماتو  الذكاا يماتو  التحقيل الدراسػي باػد األباػاا.  

يوجممػػا اآلبػػاا ألػػو األباػػاا كتشػػميع األباػػاا بلػػي ا طالعػػة كمػػا أشػػار نواسػػو إث أمهيػػة العاايػػة ا باشػػوة الػػر 
يقوااة افالت يالقحم. يالتشميع بلي البحػث ياالستلشػاؼ. يتوالػا الدراسػات الػر تشػ  إث بعػض 

( إث أف (Osborn,1971العوامػل األسػػوية الػػر تاػػمم س ا اػػتو  الة ػاس لألسػػوة. نل ػػد تو ػػل أيسػػبورف 
اتو  تعليم الوالديا يماتو  التحقيل الدراسي لػد  األباػاا. ييشػ  شػلديف ، هااؾ بالقة موجبة بف م

( إث مةل هذه العالقػة اإلجيابيػة بػف كػل مػا ماػتو  تعلػيم الوالػديا (Sheldon&Welsh,1968ييلش 
 يال درة بلي التهل  أالبتلاري.

د  األقهػػػػػاؿ بلػػػػػ  يت كػػػػػد الدراسػػػػػات أف مشػػػػػاهدة التلهػػػػػاز تاػػػػػمم س تاميػػػػػة ا مػػػػػارات االجتمابيػػػػػة لػػػػػ
(5000( 

( ن د أشار إث أف إ واا ا ازؿ باللتب يافالت. يالتاميالت ا وسػي ية Freidel 1974,أما نويدؿ )
 يا ة ات ا اية بوج  باـ ي دي إث رنع ماتو  ال درة بلي التهل  أالبتلاري باد األقهاؿ.

ر  الػا اهتمػاـ بػػدد مػا البػااةف كا ػػا د ا اػتو  الة ػاس لألسػػوة الػي يهلػذا اسػتات  البااػث أف اػػد
 تشمل األبعاد التالية 

ماتو  تعليم األب، ماتو  تعليم األـ، توانو يسائل الة انة ما كتب ي حم ييالت يأجمزة مسعية 
بقػػوية )راديػػو يتلهزيػػوف يااسػػوب...(، يكػػذلك بعػػض أشػػلاؿ التشػػميع الػػر يبػػديما اآلبػػاا ألباػػائمم بلػػي 

 و ا مع أيالدهم يوميا.ات يهواياهتم. ياأليقات الر ي ضذلك اهتمامات اآلباا ياألممالدراسة يا طالعة يك
لػػذلك رأ  البااػػث أف تقػػميم م يػػاس أي دليػػل للماػػتو  الة ػػاس لألسػػوة ياػػد ااجػػة ملحػػة ألغػػوا  

لػػويا البحػػث العلمػػي س الدراسػػات الاهاػػية يالرتبويػػة ياالجتمابيػػة. ألف هػػذا اجلا ػػب يػػ دي ديرا  بػػارزا  س ت
 شخقية الطهل يإمناا قدرات  ا ختلهة يبلي األخر ال درات الع لية. 

 :الدراسات السابقة -2
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منػو الطهػل الاهاػي. يهػذه ا ػايالت أخػذت  اسػة تػا   ا تغػ ات ا ازليػة سل د جوت بدة حمايالت لدر 
  ال ة اكاهات رئياية 

االقتقػػادي لألسػػوة يالتهػػوؽ الع لػػي  -اكػػاه ركػػز بلػػي دراسػػة العالقػػة بػػف ا اػػتو  االجتمػػابي -2-1
بابتباره م شوا  للماتو  الة اس يهذا يقدؽ خا ة س افتمعات الر  ا نيما هذه الدراسات كالواليات 
ا تحدة يالبالد األيربية. ايػث توتهػع ماػتويات الوالػديا مػا ايػث التعلػيم يتتػوانو يسػائل الة انػة ا ختلهػة  

 االقتقادي لألسوة. -االتقاؿ األخو   تيمة ارتهاع ا اتو  االجتمابي كا لتبة يالتلهزيوف ييسائل
( أف حبو ػػا بديػػدة أكػػدت أف ن ػػو البيئػػة يا ومػػاف الة ػػاس ي ديػػاف إث (Butcher,1970ييػػذكو بوتشػػو 

( مػع هػذه الاتيمػة مشػ ا  إث اف (Gallagher,1959بدـ تهتح ا ياة الع لية باػد الطهػل. ييتهػق جػاجلو 
االقتقػػادي ألنػػواد اجلمابػػة ي ػػرتف بازديػػاد  اػػبة ا تهػػوقف مػػا ايػػث الػػذكاا.  - اػػتو  االجتمػػابيارتهػػاع ا

( ببحوث ياسعة تاايلا بياات ما  الث مدف بويطا ية لدراسة العالقة (Wiseman,1964يقاـ يايزماف 
ابيػة بػف متغػ ات بف متغ ات البيئة االجتمابية يكل ما الذكاا يالتحقيل. يي ل إث أف هااؾ بالقػة إجي

 البيئة يكل ما الذكاا يالتحقيل.
(  عونة العالقة بف ا اتو  االجتمابي االقتقادي يماتو  األداا 2911يجاات دراسة تااكولس )

/ قهل أبمػارهم س ا اديػة بشػوة. ناشػارت إث أف هاػاؾ نوقػا  900س اختبارات الذكاا لعياة تتلوف ما/ 
اقتقػػػادية موتهعػػػة  -ذكاا لألقهػػػاؿ الػػػذيا ياتمػػػوف إث ماػػػتويات اجتمابيػػػةداال  بػػػف متوسػػػ  معػػػامالت الػػػ

اقتقادية ماخهضة. يهػذه الاتػائ   -يمتوس  معامالت  كاا أقوا م الذيا ياتموف اث ماتويات اجتمابية
اقتقادي موتهع أقدر بلي تػون  ا ةػ ات  -ماط ية إث اد معف. ألف األسوة الر تتميز مباتو  اجتمابي

اػػية الػػر  هػػز الاشػػاني الع لػػي. يإف  ػػواا البيئػػة األسػػوية يػػونو للطهػػل نو ػػا  أكةػػو للػػتعلم ياال هتػػاح بلػػي ا 
 خبات جديدة. مما يتيح للطهل تهتح قاقت  الع لية ا وري ة يإمناا قدرات  الع لية ا ختلهة.

ر تتقػػػل با اػػػتو  يهاػػػاؾ اكػػػاه أخػػػو اػػػايؿ أف يػػػدرس العالقػػػة بػػػف متغػػػ ات البيئػػػة ا ازليػػػة الػػػ -2-2
الة ػػػاس لألسػػػوة يال ػػػدرات الع ليػػػة ا ختلهػػػة. يللاػػػ  أخػػػذ س االبتبػػػار متغػػػ ات مػػػا  ػػػوع آخػػػو  تلػػػم بػػػا 

االقتقػػػادي مةػػػل اسػػػتخداـ جمػػػاز التلهزيػػػوف يالوسػػػائل الة انيػػػة األخػػػو  ي شػػػاقات  -ا اػػػتو  االجتمػػػابي
قمػػػوح األبػػػويا اػػػوؿ ماػػػتو  الػػػتعلم، الطهػػػل خػػػارج ا اػػػزؿ، يرغبػػػة الوالػػػديا س تعلػػػم الطهػػػل، يماػػػتويات 

 ياهتماـ اآلباا بالاشاقات أالبتلاري ، يتشميع األبااا بلي ممارسة الاشاقات الع لية الة انية، ياهز 
 ا ازؿ بلي الدراسة ياوية التعب .

( الػػػػر (Marjoribanks,1972يمػػػػا الدراسػػػػات الػػػػر أخػػػػذت هػػػػذا االكػػػػاه دراسػػػػة مارج يبػػػػا لس 
العالقػػػة بػػػف بعػػػض ا تغػػػ ات الة انيػػػة س األسػػػوة يال ػػػدرة الع ليػػػة العامػػػة يال ػػػدرة بلػػػي  اايلػػػا التعػػػوؼ إث

 212االسػػتدالؿ يال ػػدرة اللهقيػػة يال ػػدرة العدديػػة يال ػػدرة ا لا يػػة. ي ػػا الدراسػػة بلػػي بياػػة تتلػػوف مػػا 
 ( باما . يقد أياحا هذه الدراسة 22قهال  متوس  أبمارهم )
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ف  شػػاقات الطهػػل س ا اػػزؿ يخارجػػ  يمػػد  اسػػتخدام  جلمػػاز التلهزيػػوف أف هاػػاؾ ارتباقػػا  موجبػػا  بػػ -
يالوسائل الة انية األخو  مػا جمػة يكػل مػا ال ػدرة اللهقيػة، ال ػدرة العدديػة، ال ػدرة ا لا يػة، ال ػدرة بلػي 

 .ما جمة أخو  االستدالؿ، ال درة الع لية العامة
بو ػه  متغػ ا  يشػمل )ا ػث االجتمػابي العػاـ  كما أف هاػاؾ ارتباقػا  موجبػا  بػف ا ػث بلػي اإل ػاز -

بلػػي التعلػػيم يماػػتويات قمػػوح األبػػويا اػػوؿ ماػػتو  الػػتعلم ياإلبػػداد يالتخطػػي  لتعلػػيم الطهػػل يمتابعػػة 
ت دمػػػ  الدراسػػػي ياهتمػػػاـ األبػػػويا س ا درسػػػة( يكػػػل مػػػا ال ػػػدرة اللهقيػػػة يال ػػػدرة العدديػػػة يال ػػػدرة ا لا يػػػة 

 رة الع لية العامة.يال درة بلي االستدالؿ يال د

هااؾ ارتباني اجيايب بف تاكيد أمهية الع ال ية بو ه  متغػ ا  ييشػمل )بػدد الاشػاقات الهوديػة اجلػادة  -
الػر ية هػا الطهػل، يالهػوص ا ميػاة إل ػارة ا ااقشػػات اجلػادة يالتهلػ  ياسػتخداـ اللتػب يافػالت يالوسػػائل 

لعامة يال درة العددية يال درة بلي االستدالؿ يال ػدرة ا لا يػة ا لتوبة ا ختلهة، يكل ما ال درات الع لية ا
 يال درة اللهقية.

٪ ما التبػايا س 25يتش  البااةة إث أف ا  ياس الة اس للبيئة األسوية ا اتخدـ س دراستما يهاو  -
 اة. يمعامالت الذكاا العاـ حبيث ميلا أف تعز  اث ال و  البيئية ا  

بدراسػػػة س جامعػػػة كاليهور يػػػا تتاػػػايؿ  لػػػيال  للعالقػػػة بػػػف اػػػوار  (Becker,1974)قػػػاـ بيلػػػو  -2-3
الطهػػػل مػػػع أبويػػػ  يماػػػتو   كػػػاا الطهػػػل. يي ػػػل إث أف هاػػػاؾ ارتباقػػػا  اجيابيػػػا  بػػػف  كػػػاا الطهػػػل يكػػػل مػػػا 

 ا تغ ات التالية 
 الهوص ا مياة للطهل للتعليم داخل ا ازؿ ما قبل الوالديا. -
 ل للتعليم خارج ا ازؿ ما قبل الوالديا.الهوص ا مياة للطه -

 ماتو  أسماـ الطهل س تبادؿ ا علومات مع الوالديا. -

 مدة ب اا الطهل مع يالدي . -

 ماتو  اللغة ا اتخدمة س ا وار بف الطهل يأبوي . -

ا. . بف كل مػا ا تغػ يا الةالػث يالوابػع يمعامػل الػذكا12يأظموت الدراسة أف معامل االرتباني قد بلغ 
يتبز هذه الدراسة أمهية العااية ا باشوة بة انة الطهل يالتهابل ا اتمو بيا  يبف يالدي . يتتهق هذه الاتيمة 

ايػػث أكػػد أمهيػػة دير األسػػوة الة ػػاس س توبيػػة  (Warner,et al,1965)مػػع مػػا أشػػار إليػػ  يار ػػو يآخػػويف 
غ اػػػمم س  ػػػػو يػػػ  األيامػػػو يالاػػػػواهي الػػػر تالطهػػػل يخا ػػػة ا اػػػتو  الة ػػػػاس للوالػػػديا أل مػػػا ي ومػػػػاف بتوج

 شخقية الطهل يمنو يظائه  الاهاية. 
بدراسة  عونة العالقة بف بعض متغ ات البيئػة ا ازليػة يالاشػاني  (Harisson,1972)يقاما هارياوف 

اا يبػف اإلبدابي الذي يبدي  األقهاؿ. يي لا إث بالقة إجيابية بف االهتمامات الة انية الػر يبػديما اآلبػ
ماتو  ال درة بلي التهلػ  أالبتلػاري باػد األباػاا. يبعػد  ليػل العوامػل   ػاييس البيئػة ا ازليػة ي ػلا إث 

 أف هااؾ بدة بوامل هلا دير إجيايب س إمناا الاشاني أالبتلاري باد الطهل يأبوز هذه العوامل  



 د. محمد خالد الطحان......................……................................ بناء دليل للمستوى الثقافي لألسرة.  
 
 

 633 

 .مد  اهتماـ اآلباا بالاشطات أالبتلاري  -
 اائمم بلي ممارسة الاشاقات الع لية الة انية.مد  تشميع اآلباا ألب -

 مد  ا هز ياوية التعب  الر يامح هلا اآلباا ألباائمم  -

 االهتماـ الذي يبدي  الطهل بالاشاني أالبتلاري س جو أسوي يتام بالتاامح. -

يد يبززت  تائ  هذا البحث س بعض اجلوا ب دراسة  ا س جامعة كاليهور يا اجلاوبية. ايث قاما ر 
( بتحليل العالقة بف متغ ات البيئة ا ازلية يكػل مػا الػذكاا ياإلبػداع باػد Reid Evonne,1972ايهوف )

ا  كا ا هتتم بالعالقات ا تبادلػة بػف األبػويا يالطهػل ي  ( تلميذا . يمعقم ا تغ ات ا91) بياة م لهة ما
ال ػػػة متغػػػ ات تهيػػػد س التابػػػ  مباػػػتو  يالاشػػػاقات الػػػر يشػػػارؾ نيمػػػا يقػػػد تو ػػػلا البااةػػػة إث أف هاػػػاؾ  

 اإلبداع لد  الطهل 
 الاشاقات الر ي ـو هبا الطهل  باالشرتاؾ مع أم . -
 الاشاقات الر ي ـو هبا الطهل باالشرتاؾ مع أبي . -

 مد  اهتماـ الوالديا بتامية التعب  الهين لد  الطهل. -

( قهػال  مػا تالميػذ 259وف مػا )( بلػي بياػة تتلػBennet,1974يس دراسة أخو  قاما هبػا باػا )
س مػػديار مػػا يال يكيػػزيف س الهلبػػف. كا ػػا هتػػدؼ إث  ديػػد بعػػض متغػػ ات  يالقػػم الاػػادس االبتػػدائ

 divergentالبيئػػة الة انيػػة األسػػوية يمػػد  تا  هػػا س قػػدرات األقهػػاؿ العامػػة يقػػدرات التهلػػ  ا اطلػػق 

thinking  ات الطهػل اإل تاجيػة يالت ومييػة يا عونيػة. يقػد تو ػلا . بغيػة تػون  أسػاس مااسػب للتابػ  ب ػدر
 إث أف هااؾ ستة جوا ب ميلا أف تامح بالتاب  مباتو  قدرات الطهل الع لي يهذه اجلوا ب 

 الهوص ا مياة إلمناا ال درة اللهقية باد الطهل. -
 الهوص ا مياة إلمناا ال درات غ  اللهقية باد الطهل. -

 يم.تون  وتلم أ واع التعل -

 تشميع الطهل بلي االستلشاؼ يالتا يب. -

 مد  ا هز الذي ياابد بلي الامو الع لي.  -

 مد  ا هز الذي ياابد بلي الامو اإلبدابي. -
يهلػػذا  الاػػظ أف بػػددا  مػػا الدراسػػات قػػد أشػػار إث أمهيػػة ا تغػػ ات الة انيػػة ا ازليػػة س إمنػػاا شخقػػية 

 كا ا  كاا  أـ تهل ا  ابتلاريا .أا اتلهة سو الطهل يإمناا قدرات  الع لية باشلاهلا ا خ
هلذا رأ  البااث أ   س البيئة العوبية ال بد ما إجواا بعض البحوث الر تتاػايؿ هػذا اجلا ػب. لتحديػد 

 بعض ا تغ ات س البيئة األسوية الر تامم س إمناا شخقية الطهل يقدرات  الع لية.
جتمابيػػة ال بػػد أف تاخػػذ س ا اػػباف ا اػػتو  الة ػػاس لألسػػوة كمػػا أف الدراسػػات الرتبويػػة يالاهاػػية ياال

االقتقػػػادي لألسػػػوة.  قػػػوا  لػػػدير هػػػذا  -بو ػػػه  متغػػػ ا   ا أمهيػػػة، شػػػا   س  لػػػك شػػػاف ا اػػػتو  االجتمػػػابي
 العامل يما يدخل ني  ما متغ ات بلي منو شخقية الهود يبلي األخر ما الاوااي الع لية.
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 :  حتا ا صاوب سحوا بحاسدألس بحنظا  -3
اػػايؿ البااػػث أف ياػػتعو  جوا ػػب ا يػػاة الة انيػػة األسػػوية مػػا خػػالؿ الدراسػػات ا ختلهػػة الػػر أشػػار 

، 2915، ريػػػػػد، 2915، مارج يبػػػػػا لس، 2915، هارياػػػػػوف، 2910، بوتشػػػػػو، 2912اليمػػػػػا )يار ػػػػػو، 
ااػػث أف ( نتو ػػل إث أف هاػػاؾ بػػدة متغػػ ات قػػد اقيػػا باهتمػػاـ البػػااةف. يقػػد رأ  الب2919بيلػػو، 

 هذه ا تغ ات ميلا أااهلا س ستة متغ ات أساسية.
 ماتو  تعليم األـ. -   ماتو  تعليم األب. -

 مد  استخداـ هذه الوسائل الة انية. - مد  توانو الوسائل الة انية س ا ازؿ. -

 ألبااا.مد  بااية الوالديا غ  ا باشوة بة انة ا -مد  بااية الوالديا ا باشوة بة انة األبااا. -

يرأ  البااث أ   البد ما ياع معادلة تامح بالتاب  با اتو  الة اس لألسػوة حبيػث يلػوف يزف معػف 
للل بعد ما األبعاد الاتة الر يتاايهلا دليل ا اتو  الة اس لألسوة. يس سبيل هذا اهلدؼ  ػا اخلطػوات 

 التالية 
مت  ديػػد مقػػطلح ا اػػتو  الة ػػاس لألسػػوة با ػػ  يشػػمل )الػػة الاشػػاقات يا مارسػػات الة انيػػة  -3-1

الػر ي ػػـو هبػػا كػػل مػػا األبػػويا يالػػر هلػػا أ ػػو س منػو الطهػػل داخػػل األسػػوة يخارجمػػا يالػػر يعػػب بامػػا باألبعػػاد 
 ا ذكورة 
 لغما.ماتو  تعليم األب ييعين ا والة التعليمية الاقامية الر ب -3-1-1
 ماتو  تعليم األـ ييعين ا والة التعليمية الاقامية الر بلغتما. -3-1-2

يسػػائل الة انػػة ا تػػوانوة س ا اػػزؿ تشػػمل كػػل الوسػػائل الػػر تاػػمم س تة يػػم أنػػواد األسػػوة   -3-1-3
 كا لتبة يالقحم يافالت يالتلهزيوف يا اسوب اخل.......

 استةمار هذه الوسائل ما قبل أنواد األسوة. استخداـ الوسائل الة انية يت اس مبد  -3-1-4

العاايػػػة ا باشػػػوة بة انػػػة األباػػػاا يتتملػػػي بتشػػػميع الطهػػػل بلػػػي ممارسػػػة الاشػػػاقات الة انيػػػة  -3-1-5
 ياالهتماـ باموه الة اس. 

العااية بة انة األبااا غ  ا باشوة ي تتملي مبد  اهتماـ الوالديا بالاشاقات الة انية.  قوا  -3-1-6
 علاس  لك بلي اياة األبااا.ال 

 / بادا يهو يتاايؿ 21مت ياع مشويع أييل لدليل ا اتو  الة اس لألسوة يتلوف ما/  -3-2
األبعػػػػاد الاػػػػػتة ا ػػػػذكورة. يبػػػػػو  بلػػػػي حملمػػػػػف مػػػػا أسػػػػػاتذة س كليػػػػة الرتبيػػػػػة  امعػػػػة دمشػػػػػق إلبػػػػػداا 

بعػاد الاػتة الػر يتاايهلػا الػدليل. يبعػد مالاقاهتم اػوؿ باػود الػدليل س اػوا ا عػد ا ػدد للػل بعػد مػا األ
 تعديل  س اوا بعض ا الاقات بدأت موالة التمويب.

/ قالػب مػا قػالب القػم الةػا  الةػا وي س مدياػة 100قبق الدليل بلي بياة تتلوف مػا / -3-3
قػػوا االقتقػػادي   -دمشػػق. يقػػد مت اختيػػار العياػػة حبيػػث  ةػػل أايػػاا متباياػػة مػػا ايػػث ا اػػتو  االجتمػػابي

 لعالقة  لك با اتو  الة اس. لتايت العياة ممةلة  ختلم ا اتويات الة انية.
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يمت تهويػػػغ البيا ػػػػات الػػػػر اقػػػػلاا بليمػػػا س بطاقػػػػات خا ػػػػة لت ػػػػديو ا اػػػتو  الة ػػػػاس لألسػػػػوة س اػػػػوا 
 البيا ات الر مت اعما با اأٍلسوة.

الرتبيػػػة  امعػػػة دمشػػػق لت ػػػديو  بواػػػا هػػػذه البطاقػػػات بلػػػي  ال ػػػة حملمػػػف مػػػا أسػػػاتذة كليػػػة -3-4
ا اتو  الة اس لألسو الر تتلػوف مامػا العياػة. بلػي أف يقػام كػل حملػم ا اػتو  الة ػاس س أاػد  اػة 

 (. توس ، متوس ، نوؽ ا توس ، باؿٍ ماتويات )ماخهض، ديف ا

 لماتو  الة اس للل أسوة س اوا ا بادئ التالية لقاـ البااث بواع ت ديو  ائي  -3-5

ابتماد الت ديو الذي اتهق بلي  ا لموف الةال ة أي ا ااف مامم. يقد بلغ بدد األسػو الػر  -3-5-1
 / أسوة.511قدر ماتواها الة اس ينق هذا ا بدأ /

ابتمػػاد متوسػػ  الت ػػديوات س اػػاؿ اخػػتالؼ ا لمػػف الةال ػػة يقػػد بلػػغ بػػدد األسػػو الػػر  -3-5-2
 / أسوة.51/ قدر ماتواها الة اس ينق هذا ا بدأ

يا اػتويات اخلا ػة بلػل  ا  مت استخواج معامالت االرتبػاني بػف ا اػتويات الة انيػة ا  ػدرة حملػ -3-6
بعػػػد مػػػا األبعػػػاد الاػػػتة الػػػر يتلػػػوف مامػػػا الػػػدليل. يالػػػر اقػػػل بليمػػػا أنػػػواد العياػػػة. ياجلػػػديؿ التػػػايل يبػػػف 

 ا عامالت الر مت التو ل إليما.
  (1بحج الل رقب )

 اللو  بطلقاس بحسدة بحاكألتة ح حوا بحاسدألس بحنظا   ال   كثاط لو  بحاسدألس بحنظا   بحاظ ر الت بفر يثو   قا 
بحاستتتدألس بحنظتتتا    بطلقاس

 بحاظ ر
 ستتتدألس  ققتتتوب 

 بطم
 ستتتتتتتتتتتتتتتدألس 
  ققوب بط 

 تتتتتألب   الاتتتتتتا ا 
 بحنظا ة

باتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدخ ب  
 الاا ا بحنظا ة

عيايتتتة بحألبحتتت ي  
 بحاثا  ا

عيايتتتة بحألبحتتت ي  
 غو  بحاثا  ا

       ػػػ حاسدألس بحنظا   بحاظ ر ب
      ػػػ .12  سدألس  ققوب بطم
     ػػػ .15 .11  سدألس  ققوب بط 

    ػػػ .55 .11 .91  ألب   الاا ا بحنظا ة 
   ػػػ .95 .11 .19 .22 بادخ ب  الاا ا بحنظا ة
  ػػػ .21 .15 .29 .52 .12 عياية بحألبح ي  بحاثا  ا
 ػػػ .11 .20 .99 .11 .90 .11 اثا  اعياية بحألبح ي  غو  بح

يالاظ هاا أف ماتو  تعليم األب يماتو  تعلػيم األـ يالعاايػة غػ  ا باشػوة بة انػة األباػاا قػد اقيػا 
 بابلي معامالت لالرتباني مع ا اتو  الة اس ا  در ما ا لاـ.

 ا قبل ا لمف استخوجا معامالت االرتباني ا تعدد بف كل ما ا اتو  الة اس ا  در م -3-6
( 5يا اػػتويات اخلا ػػة بلػػل بعػػديا مػػا األبعػػاد الاػػتة الػػر بػػد بليمػػا ا  يػػاس ييبػػف اجلػػديؿ رقػػم ) ا  حملػػ

 معامل االرتباني.
 (2بحج الل رقب )

اللو  لق ي     بطلقاس بحسدةس ح حوا بحاسدألس  ال يثو   قا الت بفر ثاط بحادق سا لو  بحاسدألس بحنظا   بحاظ ر   ك
 بحنظا  

  قا ا بفر ثاط بطلقاس بحا  ثطة
 0.10 تعليم األب يتعليم األـ -ا اتو  الة اس ا  در
 0.11 تعليم األب يتوانو يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
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 0.11 تعليم األب ياستخداـ يسائل الة انة  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.11 ة ا باشوة باألباااتعليم األب يالعااي -ا اتو  الة اس ا  در
 * 0.90 تعليم األب يالعااية غ  ا باشوة باألبااا -ا اتو  الة اس ا  در
 0.15 تعليم األـ يتوانو يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.15 تعليم األـ ياستخداـ يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.10 األـ يالعااية ا باشوة باألباااتعليم  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.12 تعليم األـ يالعااية غ  ا باشوة باألبااا -ا اتو  الة اس ا  در
 0.10 يسائل الة انة ياستخداـ يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.20 يسائل الة انة يالعااية ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در

 0.19 يسائل الة انة يالعااية غ  ا باشوة  -  درا اتو  الة اس ا
 0.10 استخداـ الوسائل الة انية يالعااية ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.11 استخداـ الوسائل الة انية يالعااية غ  ا باشوة. -ا اتو  الة اس ا  در
 0.19  باشوة بة انة األباااالعااية ا باشوة يالعااية غ  ا -ا اتو  الة اس ا  در

يالاظ هاا أف أبلي معامل لالرتباني كاف بف ا اتو  الة اس ا  در يماتو  تعليم األب يالعااية غ  
 ا باشوة باألبااا.

يا اػػػتويات  مػػػا ا اػػػتو  الة ػػػاس ا  ػػػدر حملػػػا  اسػػػتخوجا معامػػػل االرتبػػػاني ا تعػػػدد بػػػف كػػػل  -3-8
 عاد الااة للماتو  الة اس.اخلا ة بةال ة أبعاد ما األب

 ( يبف معامالت االرتباني.1ياجلديؿ رقم )
 (3بحج الل رقب )

 الثالثة ألقاس    ألقاس سحوا بحاسدألس بحنظا   ال يثو   قا الت بفر ثاط بحادق س لو  بحاسدألس بحنظا   بحاظ ر   ك
  قا ا بفر ثاط بطلقاس بحا  ثطة

 0.92 تعليم األـ، يسائل الة انة تعليم األب،  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.92 تعليم األب، تعليم األـ، استخداـ يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.95 تعليم األب، تعليم األـ، بااية الوالديا ا باشوة بة انة األبااا -ا اتو  الة اس ا  در
 * 0.91 الوالديا غ  ا باشوة بة انة األباااتعليم األب، تعليم األـ، بااية  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.90 تعليم األب، يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.90 تعليم األب، يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.92 بااية الوالديا غ  ا باشوةتعليم األب، يسائل الة انة،  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.19 تعليم األـ، يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.12 تعليم األـ، يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوة بة انة األبااا  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.12 انة، بااية الوالديا غ  ا باشوةتعليم األـ، يسائل الة  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.11 يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة، بااية مباشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.10 يسائل الة انة،بااية مباشوة، بااية غ  مباشوة  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.11 بااية غ  مباشوة استخداـ يسائل الة انة، بااية مباشوة، -ا اتو  الة اس ا  در

يالاػػظ س هػػذا اجلػػديؿ أف أبلػػي معامػػل لالرتبػػاني كػػاف بػػف ا اػػتو  الة ػػاس ا  ػػدر مػػا ا لػػاـ يتعلػػيم 
 األب يتعليم األـ يالعااية غ  ا باشوة بة انة األبااا.
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 يس سػػػبيل الو ػػػوؿ إث معادلػػػة تاػػػمح بػػػالتاب  با اػػػتو  الة ػػػاس لألسػػػوة مت اسػػػتخواج معامػػػل - 3-9
االرتبػػاني ا تعػػدد بػػف كػػل مػػا ا اػػتو  الة ػػاس ا  ػػدر )كمحػػك( يبػػف ا اػػتويات اخلا ػػة باربعػػة أبعػػاد مػػا 

يقػػػد بلغػػػػا  (2)األبعػػػاد الاػػػتة الػػػػر بػػػين بليمػػػػا دليػػػل ا اػػػػتو  الة ػػػاس ي لػػػك باسػػػػتخداـ قوي ػػػة )ديلتيػػػػل( 
 ( التايل 9معامالت االرتباني ا تعدد كما يردت س اجلديؿ رقم )

 (4قب )بحج الل ر 
" الأرلقة بلقاس    بطلقاس بحسدة بحد  يثيى عقوفا سحوا بحاسدألس ال يثو  بفر ثاط بحادق س لو  بحاسدألس بحنظا   بحاظ ر "  ك

 بحنظا  
  قا ا بفر ثاط بطلقاس بحا  ثطة

 0.92 تعليم األب، تعليم األـ، يسائل الة انة، استخداـ يسائل   انية -ا اتو  الة اس ا  در
 0.92 تعليم األب، تعليم األب، يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوة -اتو  الة اس ا  درا 

 0.95 تعليم األب، تعليم األـ،يسائل الة انة، بااية الوالديا غ  ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.92 نية، بااية الوالديا ا باشوةتعليم األب، تعليم األـ، استخداـ الوسائل الة ا -ا اتو  الة اس ا  در
 0.95 تعليم األب، تعليم األـ، استخداـ الوسائل الة انية، بااية الوالديا غ  ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.95 تعليم األب، تعليم األـ، بااية غ  بااية مباشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.92 توانو يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوةتعليم األب،  -ا اتو  الة اس ا  در
 0.95 تعليم األب، توانو يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة، بااية الوالديا غ  ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.12 شوة، بااية غ  مباشوةتعليم األب، استخداـ يسائل الة انة، بااية مبا -ا اتو  الة اس ا  در
 0.11 تعليم األـ، يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 0.19 تعليم األـ، يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة، بااية الوالديا غ  ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در

 
 . 591، ص 2910اإلاقاا س البحوث الاهاية يالرتبوية ياالجتمابية. ال اهوة، دار الامضة العوبية،  سيد حممد خ ي  (2)

(  قوا  إلدخاؿ أربعػة أبعػاد 0.95يالاظ س هذا اجلديؿ أف بدة معامالت قد بوزت كل ماما بلغا )
 ما أبعاد ا اتو  الة اس لألسوة.

تابعػػة معػػامالت االرتبػػاني  عونػػة مػػا إ ا كػػاف إدخػػاؿ يللو ػػوؿ إث معادلػػة التابػػ  ال بػػد مػػا م -3-13
 أبعاد أخو  سوؼ ي  و س معامل االرتباني با اتو  الة اس ا  در ما قبل ا لمف.
يا اػػػتويات اخلا ػػػة  ا  لػػػذلك اسػػػتخوجا معػػػامالت االرتبػػػاني ا تعػػػدد بػػػف ا اػػػتو  الة ػػػاس ا  ػػػدر حملػػػ

 ما دليل ا اتو  الة اس.يماة أبعاد ما األبعاد الاتة الر بد بلي
 
 

 (5بحج الل رقب )
عقوفا   الخاسة ألقاس    بطلقاس بحسدة بحد  لي ال   ك س لو  بحاسدألس بحنظا   بحاظ ر يثو   قا الت بفر ثاط بحادق

 سحوا بحاسدألس بحنظا  
  قا ا بفر ثاط بطلقاس بحا  ثطة

 0.91 الة انة، استخداـ يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوة تعليم األب، تعليم األـ، يسائل -ا اتو  الة اس ا  در
 0.91 تعليم األب، تعليم األب، يسائل الة انة، استخداـ يسائل الة انة ،بااية الوالديا غ  ا باشوة -ا اتو  الة اس ا  در
 *  0.99 ديا ا باشوة، بااية الوالديا غ  ا باشوةتعليم األب، تعليم األـ،يسائل الة انة، بااية الوال -ا اتو  الة اس ا  در
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تعليم األب، تعليم األـ، استخداـ الوسائل الة انية، بااية الوالػديا ا باشػوة، باايػة الوالػديا غػ   -ا اتو  الة اس ا  در
 ا باشوة 

0.91 

 0.91 اية مباشوة، بااية غ  مباشوةتعليم األب، يسائل الة انة، استخداـ الوسائل ، با -ا اتو  الة اس ا  در
 0.92 تعليم األـ،يسائل الة انة، استخداـ الوسائل بااية مباشوة، بااية غ  مباشوة -ا اتو  الة اس ا  در

يالاػػظ س هػػذا اجلػػػديؿ أف أبلػػي معامػػػل لالرتبػػاني كػػػاف بػػف ا اػػػتو  الة ػػاس ا  ػػػدر ياألبعػػاد اخلماػػػة 
ألـ، توانو يسائل الة انة، باايػة الوالػديا ا باشػوة بة انػة األباػاا، باايػة الوالػديا التالية )تعليم األب، تعليم ا
 غ  ا باشوة بة انة األبااا(.

يأخ ا  قاـ البااث حبااب معامل االرتباني ا تعدد بف ا اػتو  الة ػاس ا  ػدر يبػف األبعػاد  -3-11
  0.991ديليتل. نلا ا قيمة ر=الاتة لدليػػل ا اتو  الة اس لألسوة ماتخدما قوي ة 

ي ا كاف معامل االرتباني ا تعدد بف ا اتو  الة اس ا  در يكل ما األبعاد اخلماة )تعليم األب، تعليم 
األـ، توانو يسائل الة انة، بااية الوالديا ا باشوة بة انػة األباػاا، باايػة الوالػديا غػ  ا باشػوة بة انػة األباػاا( 

 . 0.99ر= ابلغ
البااػػث أ ػػػ  ال دابػػػي إلدخػػاؿ بعػػػد )اسػػػتخداـ يسػػائل الة انػػػة( بابتبػػػار أف قيمػػة معامػػػل االرتبػػػاني  رأ 

 ا تعدد ياادة ت ويبا س ااؿ اااب هذا البعد أي بدم .
يهلذا رأ  البااث أف دليل ا اتو  الة اس جيب أف يتلوف ما  اة أبعػاد أساسػية يهػي الػر أشػو ا 

 إليما س هذه اله وة.
واا ااػػػاب معادلػػػة التابػػػ  الػػػر تاػػػمح بتحديػػػد يزف كػػػل بعػػػد مػػػا األبعػػػاد اخلماػػػة ا ػػػذكورة. يلػػد  إجػػػ

 أ بحا ا عادلة كما يلي  
 1س 0.25+ 2س 0.09+ 9س 0.01+ 1س 0.21+ 5س 0.51+ 0.12= 2س

 51   ماتو  تعليم األب
 21   ماتو  تعليم األـ

 1   مد  توانو يسائل الة انة
 9  بااا العااية ا باشوة بة انة األ

 25  العااية غ  ا باشوة بة انة األبااا
 التي بل حألجألس ع ا  سدأليات حكا لق     بطلقاس بحخاسة  إن هذه بحاسدأليات ه  كاا يق :

 ماتويات 1    تعليم األب س 
 ماتويات  1    تعليم األـ س 

 ماتويات  1  مد  توانو يسائل الة انة س 
 ماتو   21   بااية الوالديا ا باشوة

 ماتو   21         بااية الوالديا غ  ا باشوة 
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( درجة ي لػك بعػد إاػانة قيمػة 110 -210هلذا نإف درجات دليل ا اتو  الة اس  قويا  ترتايح بف )
 ( درجة. 12الةابا الر تبلغ )

 يلواػع معػػاي  هلػػذا الػػدليل لياػمل اسػػتخدام  مت ااػػاب الػػدرجات الػر اقػػل بليمػػا أنػػواد -3-12
أسػوة ي لػك س اػوا األيزاف الػر  اهلػا كػل بعػد مػا األبعػاد اخلماػة.    100العياة التمويبيػة يا لو ػة مػا 

 ( درجة.115-211درجاهتا. يقد تواياا الدرجات بف ) ينق تقابديا   رتبا األسو توتيبا  
ابػػػات مت ت اػػػيم الػػػدرجات إث  اػػػة ماػػػتويات. ي لػػػك س ا اػػػاقق الها ػػػلة الػػػر تشػػػ  إث ا  ط -2

ا ي ية. يكاف مد  الدرجات للل ماػتو  مػا ا اػتويات الة انيػة اخلماػة كمػا هػو مبػف س اجلػديؿ رقػم 
(1) 

 (6بحج الل رقب )
 يثو    س بح رجات بحيي ية بحد   خت كا  سدألس    بحاسدأليات بحنظا وة حتا ا

   س بح رجات بحيي ي بحاسدألس بحنظا   حتا ا
 591-210 ماخهض

 129 -599 ديف ا توس 
 911 -110 متوس 

 102-919 نوؽ ا توس 
 110-101 باؿ

 كيهية استخداـ دليل ا اتو  الة اس لألسوة 
باد استخداـ الدليل، يعطي ا بحوث الدليل مع يرقة اإلجابة. يبلي  أف ي وأ التعليمات  -3-12-1

 قبل اإلجابة با الدليل.
( س ال ام األيؿ x الدليل يبلي  اف يضع إشارة )يبدأ ا بحوث ب وااة ال ام األيؿ س -3-12-2

مػا يرقػػة اإلجابػة م ابػػل ا اػتو  التعليمػػي الػذي ياطبػػق بلػي يالػػده.   يات ػل إث ال اػػم الةػا  مػػا الػػدليل 
( س ال اػػم الةػػا  مػػا يرقػػة اإلجابػػة م ابػػل ا اػػتو  التعليمػػي الػػذي ياطبػػق بلػػي xيبليػػ  أف يضػػع إشػػارة )

 يالدت .

 ل ا بحوث إث ال ام الةالػث مػا الػدليل. يي ػوأ العبػارات الػواردة نيػ . ييضػع إشػارة يات -3-12-3
(x ييضػػع هػػذه .)( س ا ػػل ) عػػم( م ابػػل رقػػم العبػػارة الػػر تاطبػػق بليػػ  س يرقػػة اإلجابػػة )ال اػػم الةالػػث

 اإلشارة س ا ل )ال( إ ا كا ا العبارة ال تاطبق بلي االت .

ال ام الوابع ما الدليل. يي وأ العبارات الواردة نيػ . ييضػع إشػارة   يات ل ا بحوث إث  -3-12-4
(x ييضع هذه اإلشػارة )( س ا ل ) عم( م ابل رقم العبارة الر تاطبق بلي  س يرقة اإلجابة )ال ام الوابع

 س ا ل )ال( إ ا كا ا العبارة ال تاطبق بلي االت .
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( س ا ػل ) عػم( xا الدليل. ييضػع إشػارة )ي وأ ا بحوث ما جاا س ال ام اخلامس م -3-12-5
م ابل رقم العبارة الر تاطبق بلي  س يرقة اإلجابة )ال ام اخلامس( كمػا يضػع هػذه اإلشػارة س ا ػل )ال( 

 إ ا كا ا العبارة ال تاطبق بلي االت .

ي ػػػػـو البااػػػػث  مػػػػع أيراؽ اإلجابػػػػة .يللػػػػي ياػػػػتطيع  ديػػػػد ا اػػػػتو  الة ػػػػاس ألسػػػػوة  -3-12-6
 حوث ال بد ما استخداـ معادلة التاب  اخلا ة هبذا الدليل. ي لك باتباع اخلطوات التالية ا ب

 (   طة.51يضوب الدرجة الر  ةل ماتو  تعليم الوالد بالوزف اخلاص هبا يهي ) -3-12-6-1
 (   طة 21يضوب الدرجة الر  ةل ماتو  تعليم الوالده بالوزف اخلاص هبا يهي ) -3-12-6-2

يضػػػوب الدرجػػػة الػػػر  ةػػػل مػػػد  تػػػوانو يسػػػائل الة انػػػة س ا اػػػزؿ بػػػالوزف اخلػػػاص هػػػو  -3-12-6-3
 (  اني.1)

يضوب الدرجة الر  ةل مد  بااية الوالػديا ا باشػوة بة انػة األباػاا بػالوزف ا ااسػب  -3-12-6-4
 (   اني.9يهو )

( 25ا ااسػػب يهػػو )يضػػوب الدرجػػة الػػر  ةػػل اهتمامػػات الوالػػديا الة انيػػة بػػالوزف  -3-12-6-5
   طة.

جيمػػػع البااػػػث اجلػػػدااات الػػػر ي ػػػل إليمػػػا س األبعػػػاد اخلماػػػة   يضػػػيم قيمػػػة الةابػػػا  -3-12-7
(   طػة يبػػذلك يقػل البااػػث إث الدرجػة اللليػػة الػر  ةػػل ا اػتو  الة ػػاس 12الػوارد س ا عادلػة يهػػو )

 لألسوة.
لاقػػوي للػػدرجات س كػػل ماػػتو  مػػا يعػػود البااػػث إث التقػػايم الػػذي يبػػف ا ػػد  ا -3-12-8

ا اتويات اخلماة. يبدد ملا ة األسوة س أي ماتو  ما ا اتويات الة انية س اوا الدرجات الر 
 اازهتا األسوة.
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رسػػالة ماجاػػت ، معمػػد الدراسػػات العليػػا للطهولػػة، جامعػػة بػػف  .(9-6فاتتال  تت  اتت  )البحدقازيتتألن حت
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رسػػالة   تت    حقتتة بحطاألحتتة بحاثكتت ا. لبحستتقألا بفينتتاري حتت س بطفاتتا(. 2991) .زبهػػاف، بػػزة -
 ماجات ، معمد الدراسات العليا للطهولة، جامعة بف مشس.

ماشػػورات جامعػػة  .بفجدااعوتتة  تت   وتت بن بحطاألحتتةبحديشتت ة (. 2991) .بةمػػاف، إبػػواهيم يآخػػويف -
 األردف.، ال دس، بماف

 . ياوة بحاااهوب بفجدااعوتة البح ييوتة البطخالقوتة  ت  بحطاألحتة بحاثكت ا. (5002. )باا ، اااف -
 بماف  دار الهلو.

 حممػػد بياػػي يببػػد الهتػػاح) .بحد لوتتة بفجدااعوتتة  تت  ريتتا  بطفاتتال(. 2995) .كيارا ػػدا، مػػ يال -
 ال اهوة  دار الهلو العويب. مرتجم( ببد الهتاح،

 اللويا  دار الهالح. أاس اوكألحألجوة بحطاألحة البحا بهظة.. (2991. )ماا، بوؿ يآخويف -

مسػػػػػات (. االختالنػػػػات الوالديػػػػة س التاشػػػػئة االجتمابيػػػػة يبالقتمػػػػا بػػػػبعض 2991) . عيمػػػػة، حممػػػػد -
 اسات العليا للطهولة، جامعة بف مشس.دكتوراه، معمد الدر  الشخقية لد  األبااا. رسالة
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