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  ا���(ص

على طبيعة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية وبعض  هدف البحث إلى التعرف

وقد تكونت عينة  .المتغيرات من وجهة نظر طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة جنوب الباطنة

) طالبًا وطالبة، من طلبة دبلوم التعليم العام بمدارس واليات محافظة جنوب 316الدراسة من (

ولتحقيق أغراض الدراسة تم تطبيق  ،لطريقة العشوائية الطبقيةالباطنة، وقد اختيرت عينة الدراسة با

أظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب التقبل الوالدي أكثر أساليب قد و  .مقياس أساليب التنشئة األسرية

كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في مدارس محافظة جنوب الباطنة،   ،التنشئة األسرية شيوعاً 

) بين أساليب التنشئة األسرية α≤0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة (ووجود فروق ذات دالل

لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة تُعزى لمتغير الترتيب الوالدي في األسرة، 

) بين أساليب التنشئة α≤0.05وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة تُعزى للمتغيرات اآلتية: (النوع  األسرية لدى طلبة دبلوم

هذا ،دخل األسرة) ،حالة األبوين ،المستوى التعليمي لألم ،المستوى التعليمي لألب، االجتماعي

  وقد تم التوصل إلى مجموعة منالمقترحات المستنتجة من نتائج البحث.

  سرية، دبلوم التعليم العام.الكلمات المفتاحية: أساليب التنشئة األ

  
  سلطنة عمان. –جامعة نزوى  –كلية الفنون والعلوم   – عضو فين أنظمة *

  سلطنة عمان. –جامعة السلطان قابوس  –كلية الرتبية   –* * أستاذ 
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  المقدمة -1
س ومبادئ تعد األسرة اخللية االجتماعية األوىل واألهم اليت تعىن برتبية األبناء ورعايتهم، وتشريبهم أهم أس

السلوك االجتماعي واخللقي، الذي يبقى ويستمر معهم ملراحل حيام املستقبلية، إا مسؤولة عن زرع 
  هذه املبادئ، وتلبية حاجات النمو اخلاصة بكل مرحلة منائية لدى األبناء.

ينشأ فيها ويذكر العيسوي أن لألسرة أمهية بالغة يف حياة الفرد واتمع، كوا اخللية األوىل اليت 
الفرد ويرتعرع، وهي اليت تستقبل الطفل وهو مازال عجينة لينة قابلة للتكوين والتشكيل والصقل والتنمية، 
وفيها تتم أوىل خطوات أهم عملية تربوية يف حياة اإلنسان وهي عملية التنشئة االجتماعية والنفسية 

الطفل من جمرد كائن بيولوجي إىل كائن واألخالقية والروحية والعلمية، وهي تلك العملية اليت حتيل 
إنساين.فاألسرة هي صانعة األجيال، وهي اليت تتوىل شخصية الطفل منذ نعومة أظفاره بالرعاية والعناية 
واإلشراف والتوجيه والرتبية، وهي اليت يتوفر فيها إشباع حاجات الطفل املادية واالجتماعية والنفسية 

ظلها باالنتماء. فهي املأوى واملسكن واملالذ، وهي مصدر الدفء واحلب والروحية واألخالقية، فيشعر يف 
واحلنان والعطف، وهي تقدم لنا املثال األعلى الذي يُقتدى به، والنموذج الذي حنذوحذوه ونقتفي أثره، 

  ).2009ونسري على هداه، وهي مصدر القدوة احلسنة(العيسوي، 
عالقة القائمة بني اآلباء واألبناء، فمن اآلباء من يستخدم وتتحدد أساليب التنشئة األسرية، من خالل ال

أسلوب العقاب، ومنهم من يستخدم أسلوب النصح واإلرشاد، ومنهم من يستخدم أسلوب احلماية 
الزائدة، ومنهم من يهمل األبناء إمهاًال كامًال. كما أن مجيع هذه األساليب تتأثر تأثرًا كبريًا بالعوامل 

صادية والثقافية، وختتلف هذه األساليب من بيئة إىل أخرى، ومن جمتمع آلخر.وبالتايل االجتماعية واالقت
فإن األسرة حتدد إىل درجة كبرية إن كان الطفل سينمو منوًا نفسيًا واجتماعيًا سليمًا أو غري سليم، فهي 

ط وأساليب املسؤولة إىل حد كبري عن حتديد مسات شخصيته وسلوكه يف املستقبل، وذلك من خالل أمنا
التنشئة اليت يتبعها الوالدان يف تربية أبنائهما يف مراحل العمر املختلفة لألبناء، من الطفولة للمراهقة وصوالً 

  ).2007(الناجم ، ملرحلة الشباب
  مشكلة البحث -2

كون " األسرة هي احملضن الرئيس إلشباع احلاجات البيولوجية والنفسية واالجتماعية لألبناء، 
امل اإلشباعي لكل أفرادها، فإذا حدث خلل يف البناء األسري وأسلوب التنشئة األسرية أو ومن مث التك

الوالدية، فإن ذلك سيرتتب عليه زيادة املشكالت. األمر الذي يتيح لألبناء الفرصة للبحث عن احلب 
ألساليب والقبول خارج نطاق األسرة خاصة يف مرحلة املراهقة، وماتتطلبههذه املرحلة من حتديات، فا

  ).2006عبداملعطي، “(الوالدية املتبعة تنعكس إجياباً وسلباً وفقاً لنمط األسلوب املتبع 
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)، اليت درست أكثر أمناط التنشئة 2011ويف دراسة الظفري وكاظم والزبيدي وحسن واخلروصي والبحرانية(
لنمط احلازم لكل من األب واألم الوالدية شيوعاً، كما يدركه األبناء يف اتمع العماين. بينت النتائجأن ا

هو أكثر األمناط شيوعاً، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تُعزى ملتغري النوع، أو املستوى االجتماعي 
  االقتصادي للوالدين. 

ومبا أن أساليب التنشئة األسرية أو الوالدية تعترب ذات قيمة هامة، فإن سالمة هذه العالقة 
شروط توافق األبناء الشخصي واالجتماعي وتلبية الستقرارهم النفسي، لذا وإجيابياا شرط ضروري من 

فإنه من املنطقي أن ينصب اهتمامنا على دراسة هذه األساليب يف التنشئة األسرية من وجهة نظر األبناء 
اؤنا أنفسهم وتأثريها على الطلبة، فهم الذين يشعرون ا أكثر من غريهم وبالتايل هم أقدر من يصفها. فأبن

الطلبة وخصوصًا يف هذه املرحلة العمرية إذا مل يكونوا متوافقني نفسيًا واجتماعياً،فهم بدون شك خسارة 
تمعهم من حيث أم قوى معطلة غري مستغلة، بل قد يكونوا يف مستقبل حيام معاول هدم وختلف 

اء هذا البحث لبيان أساليب لذلكجومأوى للجماعات اإلرهابية، والتطرف بدًال من البناء والتعمري. 
التنشئة األسرية، كما يدركها الطلبة يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان يف ضوء بعض 

  املتغريات الدميوغرافية.
  أهمية البحث -3

  تكمن أمهية هذا البحث يف النقاط التالية:
القة أساليب يكتسب البحث أمهيته النظرية يف كونه حماولة إلضافة نتائج جديدة، حول ع -3-1

التنشئة األسرية ببعض املتغريات يف مرحلة دبلوم التعليم العام يف اتمع العماين، وباألخص 
  يف حمافظة جنوب الباطنة.

وتبدو األمهية التطبيقية هلذ البحث يف إمكانية الكشف عن أساليب التنشئة األسرية، واليت  -3-2
دبلوم التعليم العام، ومن مث توعية حيتمل أن تكون هلا عالقة ذه املتغريات لدى طلبة 

 الوالدين وأولياء األمور باتباع األساليب املناسبة أثناء تعاملهم مع أبنائهم.
كما تتضح أمهيته أيضاً من أمهية املرحلة العمرية اليت يتناوهلا،وهي مرحلة دبلوم التعليم العام  -3-3

واملربني يف هذه املرحلة ضرورة أي مرحلة املراهقة املتوسطة بالنسبة لألبناء، وعلى اآلباء 
مراعاة مراحل النمو والتوافق النفسي، مع العمل على تقليل الفجوة بني جيل اآلباء وجيل 
األبناء،ومساعدة األبناء يف فهم ذوام وتنمية القيم الصاحلة لديهم، والعمل على إعدادهم 

 لتحمل املسؤولية يف املستقبل.
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حللول ملشكلة أصبحت تؤرق األسرة، وتشكك بعدم إمكانية اإلسهام يف تقدمي بعض ا -3-4
صالحية أساليب التنشئة اليت تتبعها يف تربيتها ألبنائها، وحماولة تبين أساليب جديدة 
وحديثة يف التعامل معهم من أجل الوصول م إىل نتائج إجيابية يف ضبط سلوكهم، 

 ن االحنراف.والتزامهم بقيم وعادات وتقاليد جمتمعهم بصورة ذاتية متنعهم م
ويأمل أن تكون نتائج هذا البحث ذات فائدة كبرية بالنسبة لآلباء واملربني واملعلمني، وكل  -3-5

  من له عالقة برتبية األبناء.
  أهداف البحث: هدف البحث إلى التعرف على -4

 اطنة.أساليب التنشئة األسرية شيوعاً كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الب أكثر-4-1
الفروق بني أساليب التنشئة األسرية، لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة  ما-4-2

 دخل األسرة)؟ –حالة األبوين  –الرتتيب الوالدي-وبعض املتغريات وهي: (النوع االجتماعي 
  أسئلة البحث -5

دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب  ماهي أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعاً، كما يدركها طلبة -5-1
 الباطنة؟

) بني أساليب التنشئة α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( -5-2
األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة،وبعض املتغريات: النوع االجتماعي، 

 ين، دخل األسرة؟الرتتيب يف األسرة، حالة األبو 
  حدود البحث -6

  يتحدد هذا البحث يف:
  ملدارس احلكومية للتعليم ما بعد األساسي مبحافظة جنوب الباطنة.ا الحدود المكانية: -6-1
  م.2015/2016الفصل الثاين من العام الدراسي احلايل  الحدود الزمانية: -6-2
  طلبة الصف الثاين عشر مبدارس حمافظة جنوب الباطنة. الحدود البشرية: -6-3

  مصطلحات البحث وتعريفه -7
عبارة عن الطرق الرتبوية الصحيحة أو اخلاطئة اليت تعريف أساليب التنشئة األسرية: هي -7-1

ميارسها الوالدان مع أبنائهم أثناء عملية التنشئة،من خالل مواقف التفاعل بينهم، والتفاعل 
 لشذوذمعهم لتعديل سلوكهم، والتأثري يف شخصيام مبا يدفعهم إىل السواء أو ا

  ).39: 2000(بركات،
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وتـًّعرف أساليب التنشئة األسرية إجرائياًبأنه جمموع الدرجات اليت حيصل عليها املفحوص، يف مقياس 
  أساليب التنشئة األسرية املستخدم يف الدراسة احلالية.

اسم يطلق على طلبة الصف الثاين عشر، وذلك حسب القرار  دبلوم التعليم العام: -7-2
م)بشأن تعديل مسمى شهادة دبلوم التعليم العام(وزارة الرتبية 4/2014الوزاري رقم (

  ).2014والتعليم،
هي إحدى حمافظات السلطنة اإلحدى عشر، وتتكون من ست  محافظة جنوب الباطنة: -7-3

واليات هي: والية الرستاق وهي مركز احملافظة وواليات املصنعة وبركاء وخنل والعوايب ووادي 
  املعاول.

  والدراسات السابقةاإلطار النظري  -8

  اإلطار النظري -8-1
األسرة مؤسسة إنسانية ُوِجَدت بأشكاهلا املختلفة يف كل العصور وكل اتمعات، فاألسرة هي اخللية األوىل 
واألساسية اليت يتكون منها اتمع، وهي احللقة الرئيسية اليت يتم يف إطارها الربط بني املاضي واحلاضر 

ضاري من جيل إىل جيل من خالل عمليات التنشئة االجتماعية، وهي اليت واملستقبل، ونقل الرتاث احل
  ).2010تضع البذور األساسية يف بناء شخصية الفرد (دندي، 

  دور األسرة يف التنشئة •
تتم عملية التنشئة األسرية من خالل وسائط متعددة، إذ تشرتك عدة مؤسسات يف عملية التنشئة األسرية، 

ة، واألقران، ووسائل األعالم، ودور العبادة، وتُعد األسرة أهم هذه الوسائط، فهي ال ومنها األسرة، واملدرس
  ).2014تزال أقوى مؤسسة اجتماعية، تؤثر يف مكتسبات اإلنسان املادية واملعنوية (الظفري،

  أساليب التنشئة األسرية •
يف هذه الدراسة على هناك أساليب عدة يف التنشئة األسرية ال جمال لذكرها، حيث اقتصر الباحثان 

  األساليب اآلتية:
تُعّد االستقاللية املرحلة التطورية احلامسة مبرحلة املراهقة، ألن هلا عالقة وثيقة  أسلوب االستقالل: -

بالفردية وتكوين اهلوية. فاالبن يستمر يف طلب النصح واملشورة من والديه، يف الوقت نفسه الذي 
 ).2010جيهد فيه لالستقالل عنهم (دندي، 
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هناك بعض الوالدين ال يفهمون نزعة االبن إىل االستقاللية، ويعجزون عن رؤية  أسلوب التقييد: -
الرضا والطمأنينة املصاحبة لنضج االبن ومتتعه بذاته النامية، فقد حياولون تقييد حرية األبناء من 

لك يف إجياد منطلق عدم إفسادهم، نتيجة للعطف واحلب الزائد من قبل الوالدين، وقد يتسبب ذ
 ).1998مناخ سليب لعالقة الوالدين باالبن(منصور والشربيين،

ويتميز األسلوب الدميوقراطي بوجود درجة عالية من الدفء واحلنان  أسلوب الديموقراطية: -
والعطف، مع درجة عالية من السيطرة والتحكم والضبط واحلزم بغري عنف، وإيقاع العقاب أحياناً 

 ).1998ني (السيد، دف تصحيح اعوجاج مع
يتمثل هذا األسلوب يف محل االبن على سلوك معني يف حماولة إللغاء  أسلوب التسّلط: -

شخصيته، حبيث ال يُتاح له إال قدر ضئيل من احلرية يتحرك من خالله، فالوالدان املتسلطان 
 ).2007د، يتحكمان، ويُقّومان سلوك االبن استناداً إىل قواعد السلوك املطلقة(األمحد والسنا

حيرص الوالدان أو أحدمها على محاية ابنهما والتدخل يف كل شؤونه،  أسلوب الحماية الزائدة: -
فال يتاح لالبن فرصة اختاذ قراره بنفسه. كما يتمثل هذا األسلوب يف حماولة الوالدين إحاطة االبن 

يتسم باألنانية واخلوف عليه بشكل غري طبيعي، مما يؤثر سلبًا على سلوكه وصحته النفسية، ف
 ).2001وحب الذات(عبادة، 

يتمثل هذا األسلوب بأنه غياب السلوك الذي ينبغي أن يكون استجابًة  أسلوب اإلهمال: -
الحتياجات األبناء، فهنا الوالدان ال يؤذيان ابنهما جسميًا أو لفظياً، ولكن ال يلبون له 

هذا األسلوب عند الزوجني صغريي  احتياجاته، ويهملون مشاعره وأهدافه وحاجاته،وغالبًا يسود
 ).1994السن وقليلي التعلم، أو لدى األسرة املتفككة (رمضان وعبد املوجود، 

عندما يتقبل الوالدان أبنائهما على عّالم حماولني إرشادهم وتوجيههم، فإم أسلوب التقبل:  -
نفسية هلؤالء يسهمون يف وصوهلم إىل حالة االتزان والتكيف النفسي، والوصول للصحة ال

 ).1998األبناء(منسي، 
الوالدان الرافضان لألبناء ال يقدمان احلب ألبنائهما، وال يهتمان بشؤون  أسلوب الرفض: -

حياما، فاالبن يف هذه احلالة يشعر بعدم الرغبة فيه، وإن البيت ليس مكانه الطبيعي، مما يضر 
والعدوان والالمباالة الوالدية واإلمهال، بصحته النفسية. حيث يشري الرفض الوالدي إىل العدائية 

 ).2008وميثل هذا الرفض جتاهًال حلضور الفرد وإنسانيته وقيمته احليوية (وطفه، 
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  العوامل املؤثرة يف أساليب التنشئة األسرية •
إّن لكل أسلوب من أساليب التنشئة األسرية تأثرياته اإلجيابية والسلبية على األبناء يف بعض جوانب 

ا تبعاً لعوامل عديدة نذكر منها: شخصيام، وتتغري نوع األساليب وشد  
املعاملة الوالدية ختتلف باختالف جنس األبناء، حيث يعتين اآلباء بتنشئة األبناء جنس األبناء:  -

الذكور من اإلناث، يف حني تعتين األمهات بتنشئة األبناء الذكور واإلناث بنمطني خمتلفني من 
 ).1991التنشئة(حوامدة، 

لقد تنّبه علماء النفس من أن ترتيب الفرد  الترتيب الوالدي "ترتيب مولد الفرد في األسرة": -
بني إخوته عامل له أمهية يف تكوين وحتديد اجتاهاته وبعض مسات شخصيته، فبقدر اشرتاك أفراد 

دي أكثر من األسرة الواحدة يف العامل الوراثي، فإن االختالف السلوكي يعتمد على الرتتيب الوال
 ).2004اعتماده على الوراثة(واطسون وليندجرين،

العالقة بني األم واألب وما يسودها من متاسك أو اختالف، هلا أثرها على العالقة بين الوالدين:  -
النمو النفسي للفرد. وتؤدي العالقات السوية بني الوالدين إىل إشباع حاجة الفرد من األمن 

عي، أما التعاسة الزوجية فإا تؤدي إىل تفكك األسرة، مما خيلق جواً النفسي وعلى توافقه االجتما
 ).2000يؤدي إىل منو الفرد منواً نفسياً غري سوي(الكتاين، 

يتحدد منط شخصية الفرد واجتاهاته ومعايريه نتيجة نوع عالقاته مع العالقة بين الوالدين واالبن:  -
نشئته. وتساعد العالقات واألساليب املشبعة باحلب والديه، واألساليب اليت يتبعها الوالدان يف ت

والقبول والثقة الفرد على أن ينمو إىل فرد حيب غريه، ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم، أما العالقات 
واألساليب غري السوية، كاحلماية الزائدة مثالً أو اإلمهال أو التسلط، فهي تؤثر تأثرياً سيئاً على منو 

 ).2002بو مغلي وسالمة، الفرد وصحته النفسية(أ
كلما كانت العالقة بني األبناء (اإلخوة واألخوات) منسجمة، وكلما خلت العالقة بين األبناء:  -

من تفضيل ابن على آخر، وما ينشأ عن ذلك من أنانية وغرية، كانت هناك فرصة لكي ينمو 
 الفرد منواً نفسياً سوياً.

ن األخالق عنصر أساس ومعيار من معايري صالح إ مستوى االلتزام الديني والخلقي للوالدين: -
الزوجني أو جناحهما يف أداء واجبيهما الرتبوي جتاه األبناء. ويقصد بااللتزام الديين التزام الوالدين 
بالدين، مث التطبيق العملي آلدابه وأحكامه، مبا ينعكس إجيابًا على أخالقهما وسلوكهما 

 وتنشئتهما لألبناء.
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يؤثر املستوى التعليمي لألسرة يف أساليب التنشئة االجتماعية لألسرة:  المستوى التعليمي -
املستخدمة مع االبن، فإذا كان الوالدان على درجة متكافئة تعليماً، أدى ذلك إىل استخدام 
أساليب سوية يف التنشئة املتبعة مع االبن، يف حني يؤدي تباين املستوى التعليمي إىل املشاكل بني 

 ).2005يت تنعكس بدورها على تنشئة أبنائهم (الرشدان، الوالدين، وال
فروق الطبقات االجتماعية واالقتصادية تعلن عن  المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة: -

اختالف يف مستويات وأساليب التنشئة. إن الوالدين يف الطبقة الوسطى مييلون إىل التأكيد على 
ام اآلخرين. فأسر الطبقة الوسطى متيل إىل التصرف بطريقة االستقاللية واملهارة االجتماعية واحرت 

املساواة أو الدميوقراطية حنو أبنائهم، بينما قد متيل أسر الطبقة الدنيا إىل تبين طرق حتكيمية أو 
 تقليدية. 

تتسم أساليب الوالدين يف األسر كبرية احلجم بإمهال أبنائهم؛ ألنه قد يصعب حجم األسرة:  -
بأمور كل األبناء، ويصعب حّثهم على السلوك املقبول اجتماعياً، وهنا تفرض عليهم االهتمام 

القيود الصارمة، فيزداد التسلط والسيطرة. وبالرغم من ذلك فاألسرة كبرية احلجم متنح أبنائها 
الشعور باألمن، ليس من الناحية االقتصادية فحسب بل من الناحية االنفعالية أيضًا (جابر، 

2000.( 
  دراسات السابقةال -8-2

)، واليت هدفت إىل معرفة عالقة أمناط التنشئة األسرية، سواًء أكانت(تسلطية، 2005* دراسة الزعيب (
ضبطًا تربوياً، تسيبية)، بدافعية اإلجناز لدى طلبة املرحلة الثانوية يف دولة الكويت. حيث طُبقت هذه 

يت، وقد استخدم الباحث يف الدراسة مقياس الدراسة على طالب وطالبات املرحلة الثانوية بدولة الكو 
أمناط التنشئة األسرية كما يدركها األبناء. وكانت أهم النتائجأن منط الضبط الرتبوي هو النمط السائد 
لدى األسر الكويتية، ووجود فرق دال إحصائيًا بني األمناط الثالثة بالنسبة لطالب املرحلة الثانوية من 

  ة األسرية املستخدمة من قبل اآلباء.الذكور، وفق أمناط التنشئ
) واليت هدفت إىل الكشف عن العالقة بني أساليب التنشئة األسرية والسلوك 2009* دراسة اجلروس(

األديب) يف حمافظة محص. استخدمت الباحثة مقياس  –العدواين لدى طلبة الصف الثاين الثانوي (العلمي 
)، وبينت النتائج أن أسلوب 2003واين للمراهقني والشباب(التنشئة األسرية، ومقياس باظة للسلوك العد

االستقالل هو أكثر األشكال سيادة من وجهة نظر أفراد العينة، ووجود عالقة عكسية دالة بني أسلوب 
  الرفض) والسلوك العدواين.-(التقبل
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تعرف على )، واليت هدفت إىل ال2011* دراسة الظفري وكاظم والزبيدي وحسن واخلروصي والبحرانية(
أكثر أمناط التنشئة الوالدية شيوعًا كما يدركه األبناء يف اتمع العماين، والتعرف على مدى اختالف 
مستويات األمناط باختالف النوع، والصف، واملستوى االجتماعي االقتصادي للوالدين. وقد أظهرت 

وعدم وجود فروق دالة إحصائياً  النتائجأن النمط احلازم لكل من األب واألم هو أكثر األمناط شيوعاً،
  تُعزى ملتغري النوع، أو املستوى االجتماعي االقتصادي للوالدين. 

)، واليت هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة بني أساليب التنشئة األسرية، 2011* دراسة العبديل (
ن أساليب التنشئة األسرية وتقدير الذات لدى أفراد عينة البحث، ومعرفة تأثري متغريات الدراسة على كل م

وتقدير الذات.حيث توصلت الباحثة إىل وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
) بني أساليب التنشئة األسرية(احلماية الزائدة، التسامح، التعاطف الوالدي، التوجيه لألفضل، 0.01(

البات عينة البحث، كما بينت النتائج أن أساليب اإلشعار بالذنب، التشجيع،التدليل) وتقدير الذات للط
  التنشئة األسرية السوية هي األساليب األكثر انتشاراً بني أسر أفراد العينة.

)، واليت هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية كما 2011* دراسة العشري (
دى املتفوقني دراسياً، والتعرف على مدى أثر أساليب املعاملة يدركها األبناء وعالقتها بالذكاء الوجداين ل

) من طالب املرحلة الثانوية من اجلنسني. 269الوالدية يف تنمي الذكاء الوجداين لألبناء، على عينة من(
وأشارت الدراسة على أن املعاملة الوالدية اليت تتم وفق أسس وقواعد تتميز بالسواء النفسي، ال تساعد 

على ختطي صعوبات املراهقة وعثراا فقط، بل تُعجل بوصوهلم إىل مستوى االتزان االنفعايل  األبناء
املنشود، وأن أفضل أساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية كما يدركها األبناء هي(التوجيه لألفضل مث التشجيع 

اإليذاء اجلسدي مث القسوة والتسامح). وكانت مجيع األساليب السلبية ذات داللة إحصائية عكسية وأمهها(
 والتدليل واحلرمان واإلذالل وتفضيل األخوة والرفض واإلشعار بالذنب واحلماية الزائدة والتدخل الزائد). 

)، واليت هدفت إىل التعرف إىل العالقة بني سلوك العنف الطاليب:(الكلي 2012* دراسة الصياح (
عينة من طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية،  واللفظي والبدين) وأساليب التنشئة األسرية لدى 

كما هدفت إىل التعرف على الفروق بني أنواع العنف:(الكلي واللفظي والبدين) ومستويات التحصيل 
الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية، وجاءت النتائج مبينة وجود عالقة 

اً بني العنف الكلي للطالب وممارسة أسرهم ألساليب التنشئة األسرية (اإلمهال، القسوة، إثارة دالة إحصائي
  األمل النفسي).
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)، واليت هدفت إىل إلقاء الضوء على واقع التنشئة األسرية لدى الالجئني 2012* دراسة عليان (
كها األبناء(الطلبة الالجئني جبامعة الفلسطينيني، وحتديداً سكان املخيمات الفلسطينية يف قطاع غزة كما يدر 

األقصى) كنموذج، ومعرفة إىل مدى خيتلف منط التنشئة األسرية من وجهة نظر الطلبة الالجئني جبامعة 
األقصى تبعًا ملتغري (النوع، املستوى التعليمي للوالدين، ومتوسط الدخل الشهري لألسرة). وتوصل إىل 

ي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف رؤية الطلبة الفلسطينيني سيادة منط التنشئة األسرية الدميقراط
  الالجئني باجلامعة لنمط التنشئة األسرية السائد، باستثناء االختالف بني اآلباء واألمهات.

)، واليت هدفت إىل الكشف عن مستويات أساليب املعاملة الوالدية واالتزان 2014(دراسة الغداني * 
طفال املضطربني كالميًا مبحافظة مسقط، والتعرف على مدى العالقة بني أساليب االنفعايل لدى األ

املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها باالتزان االنفعايل، كما هدفت أيضًا إىل معرفة الفروق 
تائج الدراسة ألساليب املعاملة الوالدية يف متغريات: املستوى الثقايف واالقتصادي داخل األسرة. وأظهرت ن

) بني أساليب 0.05وجود عالقة ارتباطيةسلبية ضعيفة ليس له داللة إحصائية عند مستوى أقل من (
املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء واالتزان االنفعايل، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب 

   واالقتصادي لألسرة.املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء تُعزى للمستوى الثقايف
، حول خربة التنشئة الوالدية وعالقتها بنمو Adams& Jones (1993*هدفت دراسة آدمز وجونز (

) طالبة بالصف العاشر واحلادي عشر والثاين عشر، مبدرسة ريفية 82اهلوية لدى املراهقات. حيث قامت (
دركة.وقد أوضحت النتائج أنه على الرغم من بتقدمي استجابات عن حالة اهلوية وأمناط التنشئة الوالدية امل

أن أزمة اهلوية ميكن أن تبدأ من سنوات املدرسة العلياء، فإن املراهقة املتوسطة هي مرحلة الفروق العمرية 
املفاجئة يف تشكيل اهلوية، كما وجدت فروق يف إدراك املراهقات ملمارسة التنشئة االجتماعية لآلباء 

  وية.  واألمهات تبعاً حلالة اهل
، دراسة هدفت إىل معرفة مدى تأثري املتغريات األسرية والوالدية  Kempf(2005) * أجرى كيمبف

املتعددة على االستقالل عند املراهق ضمن عينة من مراهقي منطقة األباالش بوالية كارولينا األمريكية. 
راهق، تتضمن التقبل الوالدي وتوصل الباحث إىل أن املتغريات األساسية اليت تشجع االستقالل عند امل

 واستخدام املنطق أي استخدام احلجج والرباهني، بينما متنع القسوة الوالدية االستقالل عند املراهق.
، إىل حتديد فيما إذا كانت  Musitu& Garcia(2005)* كما هدفت دراسةموسيتو وجارسيا 

ثريات من التنشئة اليت تـُّتبع يف اتمعات الناطقة تأثريات التنشئة الوالدية اإلسبانية هلا النمط نفسه من التأ
باإلجنليزية. وقد بينت النتائج أن منوذج التنشئة االجتماعية األسرية يف الثقافة االسبانية ميلك بعدين: 

املهمل)، وإن هذه  –التسلطي  –املتساهل  –( السلطوي :التطلب واالستجابة، وأربعة أساليب هي
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ت خمتلفة على األبناء يف الثقافة اإلسبانية عن تلك املوجودة يف الثقافات الناطقة األساليب متتلك تأثريا
باإلجنليزية.إن األبناء اإلسبانيني الذين حصلوا على تنشئة اجتماعية أسرية سلطوية، كان لديهم مفهوم 

  ذات مشابه أو مفهوم ذات منخفض من األبناء الذين حصلوا على تنشئة اجتماعية متساهلة.
أكدت كل هذه الدراسات على أمهية أساليب التنشئة األسرية ودورها يف صقل شخصية األبناء،  وقد

وإكسام أساليب معاملة تتوافق مع أساليب تنشئة الوالدين، كما هلا دور يف إكساب األبناء أمناط 
  السلوك املختلفة السوية وغري السوية.

 مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة -8-3
  كن بيان مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة بالنقاط التالية:مي

انفردت الدراسة احلالية مقارنة بالدراسات السابقة العربية واألجنبية يف كوا تناولت  -8-3-1
أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام (الصف الثاين عشر)، مما 

ميز، ويزيد من أمهيتها كوا تُعد األوىل يف سلطنة عمان يضفي على هذه الدراسة الت
 (حسب حدود علم الباحثان واطالعهما).

إجراء الدراسة على طلبة يف مرحلة منائية حرجة، وهي اية مرحلة املراهقة املتوسطة،  -8-3-2
ملا هلذه املرحلة من تأثري كبري يف مستقبل األبناء الدراسي واملهين، حيث يف اية هذه 

حلة الدراسة (دبلوم التعليم العام أو الصف الثاين عشر) يتحدد مستقبل األبناء الدراسي املر 
 واملهين.

اختيار عينة متثل اتمع األصلي حملافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان، مما يعطي نتائج البحث  -8-4
يف دراسات  مصداقيًة وثباتًا عالياً، األمر الذي يعزز إمكانية تعميم النتائج واالستفادة منها

 مستقبلية مشاة.
سعت هذه الدراسة إىل قياس أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام،    -8-5

وعالقتها مبتغريات النوع االجتماعي، والرتتيب الوالدي يف األسرة، وحالة األبوين، ودخل 
 إجيابياً كان أم سلبياً.األسرة؟ وبيان نوع األسلوب أوالنمط املتبع من قبل الوالدين، 
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  المنهجية واإلجراءات -9

  منهج البحث -9-1
على دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع، ويهتم بوصفها  املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمدتم اتباع 

وصفًا دقيقاً، ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا أو تعبريًا كمياً. فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويوضح 
، أما التعبري الكمي فيقدم لنا وصفًا رقمياً، يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات خصائصها

  ). 69، 2007ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى (زايد، 
  مجتمع البحث وعينته -9-2

يتكون جمتمع البحث من مجيع طلبة دبلوم التعليم العام مبحافظة جنوب الباطنة واملكونة من ست واليات 
وهي: والية الرستاق ووالية املصنعة ووالية بركاء ووالية خنل ووالية العوايب ووالية وداي املعاول، ويبلغ 

) 40م، يتوزعون يف (2015/2016) طالبًا وطالبة حسب إحصائيات العام الدراسي 5083عددهم (
البة من طلبة دبلوم ) طالباً وط316فتكونتمن (العينة) طالبة. أما 2510) طالباً و(2573مدرسة منهم (

التعليم العام مبدارس ثالث واليات هي املصنعة وبركاء ووادياملعاول من واليات احملافظةالستة وهي واليات 
الرستاق واملصنعة وبركاء وخنل والعوايب ووادي املعاول، وقد مت مراعاة الكثافة الطالبية عند اختيار العينة 

يبني توزع  1، واجلدول تريت هذه العينة بالطريقة العشوائية الطبقيةلكل والية من الواليات الثالث، وقد اخ
  أفراد العينة حسب النوع االجتماعي والواليات:

  )1جدول (
  توزع عينة البحث وفقاً للواليات الثالث

 م
واليات حمافظة جنوب 

  الباطنة
  ن

  مدارس اإلناث  مدارس الذكور

عدد املدارس 
  املختارة يف كل والية

  طالبعينة ال
عدد املدارس املختارة 

  يف كل والية
  عينة الطالبات

  45  1  55  1  100  املصنعة  1
  86  2  80  3  166  بركاء  2
  25  1  25  1  50  وادي املعاول  3

  156  4  160  5  316  اموع
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مت سحب عينة املدارس على أساس توزع الواليات يف احملافظة التعليمية، حيث مت اختيار ما نسبته 
) مدرسة من 17) مدارس من بني (9دارس اليت سيتم متثيلها يف العينة، أي ما مقداره () من امل50%(

إمجايل املدارس اليت ا صفوف الثاين عشر يف الواليات الثالث املمثلة لعينة الدراسة األساسية.بعد ذلك مت 
دارس يف كل والية على اختيار أمساء املدارس يف كل والية اليت سُيطبق فيها البحث، وذلك بكتابة أمساء امل

حده وفق كشف منفصل، حبيث مت فصل مدارس الذكور عن مدارس اإلناث، ومن مثتمسحب أمساء 
  املدارس بطريقة عشوائية.

 أدوات البحث وخصائصها السيكو مترية - 9-3

  مقياس أساليب التنشئة األسرية: �
اييس التنشئة األسرية، ومنها مت االطالع على العديد من الدراسات البحثية واليت تناولت جمموعة من مق

). والذي مت اعتماده بعد إجراء بعض التعديالت 2010املقياس الذي أعدته الباحثة إميان رافع دندي (
) فقرة، ويقيس 64عليه يف ضوء نتائج الصدق الظاهري والصدق البنائي، حيث يتكون هذا املقياس من (

 –التقييد)، أسلوب (الدميقراطية  –ستقالل جمموعة من أساليب التنشئة األسرية وهي:أسلوب (اال
  الرفض).- اإلمهال)، أسلوب (التقبل-التسلط)، أسلوب (احلماية الزائدة

وقد بينت دراستها أن املقياس يتمتع بدرجة صدق جيدة وكذلك بثبات مرتفع، حيث تراوحت قيمة معامل 
ئية عند مستوى الداللة )، وهي ذات داللة إحصا0.90-0.79االرتباط بني التطبيقني ما بني (

)، وهذا يدل على ثبات نتائج املقياس يف التطبيقني واستقرارها.والطريقة الثانية وهوالثبات 0.01(
-0.63باالتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفاحيث تراوح معامل ثبات ألفا بني حماوراملقياس (

  باا، وعليهيكون املقياس صاحلاً لالستخدام.)،مما يدل على االتساق الداخلي للفقرات ومن مث ث0.88
  اخلصائص السيكو مرتية ملقياس أساليب التنشئة األسرية يف البحث احلايل: �

مت إجراء دراسة سيكو مرتية ملقياس(دندي)، وذلك ملرور فرتة زمنية على املقياس تزيد عن ست 
قق بدرجة أكرب من صدق املقياس وثباته، سنوات، ولتغّري الظروف واألوضاع والبيئة اليت طُبق فيها، وللتح

  وصالحيته للتطبيق، واعتماد نتائجه يف الدراسة. 
 مت التحقق من صدق املقياس بطريقتني مها: صدق المقياس: -1
مت عرض املقياس يف صورته األوىل على جمموعة من احملكمني، تتألف  الصدق الظاهري: - أ

السلطان قابوس وكلية الرتبية والعلوم ) من أساتذة ومدرسي كلية الرتبية جبامعة 10من (
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اإلنسانية جبامعة نزوى،وذلك ألخذ آرائهم يف مدى مالئمة املقياس للموضوع الذي 
من  %75يقيسه. ويف ضوء التحكيم مت إجراء بعض التعديالت انطالقًا من إمجاع 

احملكمني،حيث مت االتفاق على حذف وإضافة وتعديل بعض الفقرات.ويف ضوء تلك 
حظات واملقرتحات السابقة اليت أبداها احملكمون، قام الباحثان بتعديل املقياس قبل املال

) فقرة، ويقيس أربعة 40توزيعه على العينة االستطالعية، حيث أصبح املقياس يتكون من (
–التقييد)، أسلوب (الدميوقراطية - أساليب يف التنشئة األسرية وهي:أسلوب(االستقالل

 الرفض).- اإلمهال)، أسلوب (التقبل-ية الزائدةالتسلط)، أسلوب (احلما
الستخراج دالالت صدق البناء ملقياس أساليب التنشئة األسرية، مت  الصدق البنائي: -ب

استطالعية من استخراج معامالت ارتباط فقرات املقياس مع احملاور واألداة ككل يف عينة 
ليل فقرات االستبانة، . حيث مت حتوطالبة طالباً  )60تكونت من (خارج عينة الدراسة،

هنا ميثل داللة للصدق  االرتباطكل فقرة من الفقرات. إذ أن معامل   ارتباطوحساب معامل 
. وبعد الذي تنتمي إليهبالنسبة لكل فقرة، يف صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني احملور 
معامالت  ) ملعرفةspssإجراء املعاجلات اإلحصائية عن طريق برنامج احلزم اإلحصائية (

 االرتباط، تبني وجود فقرتني غري مرتبطتني باحملاور،ولكنهما ليستا ذات داللة إحصائية،
معامالت ارتباط تراوحت فقرة فقط. و  38لذلك مت حذفهما، وأصبح املقياس يتكون من 

)، وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت 6030.-0.052ما بني ( مع احملاورالفقرات 
، كما جتدر اإلشارة أيضاً إىل معامالت ودالة إحصائياً  رجات مقبولةاالرتباط كانت ذات د

 االرتباط بني احملاور ببعضها دالة إحصائياً. 
  مت التحقق من ثبات املقياس وفق الطرق اآلتية:ثبات المقياس: -2
) طالباً وطالبة، مث أعيد التطبيق 60مت تطبيق املقياس على عينة مؤلفة من(الثبات باإلعادة: - أ

بعد أسبوعني من التطبيق األول على العينة نفسها، ومت استخدام معامل ارتباط بريسون 
  ).2حلساب الثبات بني التطبيقني، كما جاء يف جدول(

  )2جدول (
  شتمل عليها مقياس أساليب التنشئة األسريةالتي ي  معامالت االرتباط باإلعادة للمقاييس الفرعية

  االستقالل مقابل التقييد أسلوب التنشئة األسرية
الديمقراطية مقابل 

  التسلط
  التقبل مقابل الرفض  الحماية الزائدة مقابل االهمال

  0.73  0.71  0.64  0.61  معامل االرتباط
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 مرتفعة، كما أن مجيع هذه املعامالت ) أن معامالت االرتباط بني التطبيقني2( يتبني من اجلدول       
  . )، وهذا يدل على ثبات نتائج املقياس يف التطبيقني واستقرارها0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (

كما أنه مت حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام الثبات باالتساق الداخلي: -ب
، وهذا يدل على متتع 0.64ث بلغت معامل كرونباخ ألفا، وكانت النتيجة مناسبة حي

  املقياس باتساق داخلي جيد، مما جيعله صاحلاً لالستخدام.
  املقياس بصورته النهائية ومعايري احلكم فيه: �

حيث بدأ املقياس بصفحة تعليمات وإرشادات تبني كيفية اإلجابة عن فقرات املقياس 
رة موزعة على احملاور )فق38واهلدف منه والبيانات األساسية. كما تضمن املقياس(

  األربعةملقياس أساليب التنشئة األسرية، ومت وضع معايري احلكم كما هو يف اجلدول التايل:
  )3جدول(

  معيار الحكم على نتائج الدراسة

  اعرض نتائج الدراسة وتفسيره - 10
المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:" ماهي أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعًا كما  نتائج ال - 10-1

 يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة البحث  

ة األسرية األكثر شيوعًا لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب حول أساليب التنشئ
  ).4الباطنة على مستوى احملاور، كما يوضحه جدول(

  )4( جدول
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة األسرية مرتبة تنازلياً 

  3.26-4  2.51-3.25  1.76-2.50  1-1.75 املعيار
  عالية جداً   عالية  متوسطة  منخفضة  درجة التقدير

 الرتبة
االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

  الرقم  راحملاو 

  4  أسلوب التقبل مقابل الرفض  3.13  0.51  1
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أساليب التنشئة لبحث حول ) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة ا4يبني اجلدول (

، األسرية األكثر شيوعاً لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة على مستوى احملاور
حيث جاء يف املرتبة األوىل احملور الرابع: أسلوب التقبل مقابل الرفض وهو األكثر شيوعاً، وذلك بأعلى 

)، تاله يف املرتبة الثانية احملور األول: أسلوب 0.51( ) واحنراف معياري3.13متوسط حسايب بلغ (
)، تاله يف 0.41) واحنراف معياري (3.05االستقالل مقابل التقييد، وذلك بأعلى متوسط حسايب بلغ (

) واحنراف 2.98املرتبة الثالثة احملور الثاين: أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط، بأعلى متوسط حسايب بلغ(
فيما جاء يف املرتبة األخرية احملور الثالث: أسلوب احلماية مقابل اإلمهال، وهو األقل )،0.47معياري (

  ).0.47) واحنراف معياري (2.94شيوعاً، بأعلى متوسط حسايب بلغ (
واليت أشارت إىل أن أسلوب التقبل  )،2010واتفقت نتائج البحث مع نتيجة دراسة دندي (

كما اتفقت أيضاً   السائدة لدى األسر من وجهة نظر عينة البحث، الوالدي أكثر أساليب التنشئة األسرية
والذي أشار إىل أن أفضل أساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية كما  )،2011مع نتائج دراسة العشري (

)، واليت 2005يدركها األبناء هي (التقبل مث التشجيع والتسامح). واتفقت أيضًا مع دراسة جربيل (
باء واألمهات أكثر تقبًال ألبنائهم الذكور. كما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسة أشارت إىل أن اآل
Kempf(2005)  واليت أشارت إىل أن املتغريات األساسية اليت تشجع االستقالل عند املراهق، تتضمن

 )، والذي أشار إىل أن منط الضبط2005الزعيب ( فيما اختلفت معدراسةالتقبل الوالدي واستخدام املنطق.
)، 2008الرتبوي هو النمط السائد لدى األسر الكويتية. كما اختلفت أيضًا مع نتائج دراسة البليهي ( 

واليت أشارت إىل أن أفضل أساليب املعاملة الوالدية، هي التوجيه لألفضل مث التشجيع والتسامح مث 
أعلى أسلوب  ن)، واليت توصلت إىل أ2011واختلفت كذلك مع دراسة اخلطيب (التعاطف الوالدي. 

)، واليت أشارت إىل أن 2011واختلفت أيضاً مع دراسة الظفري وآخرون( للمعاملة الوالدية كان التسلط.
  النمط احلازم لكل من األب واألم هو األكثر شيوعاً.

ونرى أن ذلك يعزى إىل سيادة أسلوب التقبل مقابل الرفض لدى أفراد عينة البحث باعتباره 
األسرية شيوعًا إىل معرفة الوالدين بأساليب التنشئة األسرية السوية، وما يرتتب على  أكثر أساليب التنشئة

  1 أسلوب االستقالل مقابل التقييد 3.05 0.41  2

  2  أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط  2.98  0.47  3

  3  أسلوب احلماية مقابل اإلمهال  2.94  0.41  4
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ذلك من آثار نفسية واجتماعية لدى الفرد، إذ يؤثر أسلوب التنشئة األسرية يف تكوين شخصية الفرد 
مي لديه وعلى توافقه وصحته النفسية. فقد أكدت العديد من الدراسات إىل أن تقبل الوالدين لالبن، ين

إحساس الثقة بالنفس، ويسهم يف حتقيق التوافق النفسي لديه، كون احلاجة إىل القبول هي حاجة أولية 
للفرد، فالفرد حيتاج إىل أن يكون حمبوبًا ومقبوًال كما هو عليه، بدًال من أن يكون حمبوبًا أو مقبوًال ملظهره 

  اجلسدي على سبيل املثال.
ثاني، ونصه:" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال ال - 10-2

) بين أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في α≤0.05الداللة (
محافظة جنوب الباطنة تُعزى لمتغير كل من: النوع االجتماعي، الترتيب في األسرة، حالة 

  األبوين، دخل األسرة؟
 حتليل البيانات الستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن هذا السؤال مت  

)؛ MANOVA)، وحتليل التباين املتعدد (tملقياس أساليب التنشئة األسرية، ومت استخدام اختبار(
للتحقق من داللة الفروق اليت تعزى ملتغري كل من: النوع االجتماعي، الرتتيب يف األسرة، حالة األبوين، 

  ألسرة، على النحو التايل:دخل ا
  متغير " النوع االجتماعي"- 10-2-1

حول مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار(ت) لتقديرات عينة الدراسة   
حسب متغريالنوع أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة 

  ) يوضح ذلك.5االجتماعي، وجدول (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) ألثر متغير النوع االجتماعي  )5جدول(

  حول أساليب التنشئة األسرية

 املقياس
النوع 

  االجتماعي
  316ن=

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة (ت)
الداللة 

  اإلحصائية

  أسلوب االستقالل مقابل التقييد
  0.38 3.12 160  ذكر

2.401  0.122  
  0.43 2.99 156  أنثى

 0.46 2.97 160  ذكر  أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط
0.196 0.658 

 0.49 3 156 أنثى  
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 0.48 2.9 160  ذكر أسلوب احلماية مقابل اإلمهال
0.488 0.485 

 0.46 2.97 156 أنثى  
 0.51 3.11 160  ذكر أسلوب التقبل مقابل الرفض

0.164 0.686 
 0.52 3.14 156 أنثى  

) يف α≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (5يالحظ من اجلدول رقم (
تقديرات عينة البحث حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب 

)، وبداللة إحصائية 2.401اور، إذ بلغت قيمة ت (الباطنة حسب متغري النوع االجتماعي يف مجيع احمل
)، وبداللة 1.196) يف احملور األول:أسلوب االستقالل مقابل التقييد. وبلغت قيمة ت (0.122(

)، 0.488) يف احملور الثاين: أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط. وبلغت قيمة ت (0.658إحصائية (
لث: أسلوب احلماية مقابل اإلمهال. وبلغت قيمة ت ) فياحملور الثا0.485وبداللة إحصائية (

  ) يف احملور الرابع: أسلوب التقبل مقابل الرفض.0.686)، وبداللة إحصائية (0.164(
)، واليت أظهرت عدم وجود 2010دندي(وقد اتفقت نتائج هذا البحث جزئيًا مع نتائج دراسة

التنشئة األسرية. كما اتفقت مع نتائج دراسة فروق ذات داللة إحصائيًة بني اإلناث والذكور يف أساليب 
)، واليت خلصت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التنشئة األسرية للمراهقني 2009أمحد (

)، واليت توصلت 2007بريفي شبشة تُعزى للنوع االجتماعي،كما اتفقت أيضاًمع دراسة الشيخ محود (
فيما اختلفت ليب املعاملة الوالدية املتذكرة حسب متغري اجلنس، إىل عدموجود فروق دالة إحصائياً يف أسا
)، واليت أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيًا يف مجيع 2014نتائج البحث مع نتائج دراسة الظفري (

)، واليت توصل 2005كما اختلفت أيضاً مع نتائج دراسة جربيل (أساليب التنشئة األسرية لصاحل اإلناث.
أن اآلباء واألمهات أكثر تقبًال ألبنائهم الذكور. كما اختلفت أيضًا جزئياً مع نتائج دراسة  من خالهلا إىل

)، واليت أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا بني اإلناث والذكور يف أسلويب احلماية الزائدة 2010دندي (
تتأثر جبنس األبناء، فقد  والتقبل لصاحل اإلناث.وتؤكد العديد من الدراسات بأن تنشئة الوالدين ألبنائهما

)" بأن تنشئة الوالدين ألبنائهما تتأثر جبنس األبناء، 1991) نقًال عن حوامدة (2010أشارت دندي (
حيث يعتين اآلباء بتنشئة األبناء الذكور أكثر من اإلناث، يف حيث تعتين األمهات بتنشئة األبناء الذكور 

  )، وهذا يتعارض مع نتائج البحث احلايل.2010واإلناث بنمطني خمتلفني من التنشئة"(دندي، 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب التنشئة األسرية حسب متغري النوع ونرى أن

معرفة الوالدين ما للتفرقة والتمييز يف أساليب التعامل بني الذكور واإلناث من آثار  يعزى إىلاالجتماعي
نار الغرية واحلقد بينهم. كما أن متطلبات احلياة العصرية اليت  سلبية، تنعكس على شخصية األبناء وتشعل
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تتطلب حتمل املسؤولية أمام اإلناث والذكور على حد سواء، والتقدم اهلائل يف شىت جماالت احلياة، والدور 
الذي تقوم به وسائل اإلعالم، كل هذه األمور وغريها جعلت من ظاهرة التفرقة والتمييز يف املعاملة 

، وإن كان ذلك يسري ببطء. كما يعزو الباحثان ذلك أيضًا كون اتمع العماين حريص على تنخفض
تطبيق ما جاء به الشرع اإلسالمي احلنيف، واليت تنص على ضرورة العدل واملساواة يف تربية األبناء، وعدم 

  تفضيل جنس على آخر.
  متغير " الترتيب في األسرة" -2- 2- 10

حول أساليب احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة مت استخراج املتوسطات   
حسب متغريالرتتيب يف األسرة، التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة 

  ) يوضح ذلك.6واجلدول (
  )6جدول(

  سرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير الترتيب في األ
  حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

الرتتيب يف 
األسرة 

 316ن=
      

أسلوب 
االستقالل 

  مقابل التقييد

أسلوب 
الدميقراطية 

  مقابل التسلط
أسلوب احلماية 

  مقابل اإلمهال

أسلوب التقبل 
  مقابل الرفض

  73  األول
 3.22 2.98 3.03 3.16  املتوسط احلسايب
 0.5 0.46 0.52 0.34 االحنراف املعياري

  41 الثاين
 3.24 2.91 3.11 3.08  املتوسط احلسايب
 0.36 0.4 0.31 0.4 االحنراف املعياري

  45 الثالث
 3.08 2.97 3.03 3.14  املتوسط احلسايب
 0.45 0.44 0.48 0.41 االحنراف املعياري

  77 األخري
 3.13 2.91 2.98 3.01  املتوسط احلسايب
 0.54 0.52 0.43 0.45 االحنراف املعياري

  88 أخرى
 3.01 2.93 2.85 2.94  املتوسط احلسايب
 0.58 0.5 0.51 0.42 االحنراف املعياري
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) تبيانًا ظاهريًا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة 6( يبني اجلدول
لتنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنةحسب متغري حول أساليب االبحث

(األول، الثاين، الثالث، األخري، أخرى)، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني الرتتيب يف األسرة 
قيمة  )،حيث بلغتMANOVA( حتليل التباين املتعدداملتوسطاتاحلسابية مت استخدام 

Wilks'Lambda )0.902)1.616)، وبلغت قيمة "ف" املقابلة هلا b وبلغت الداللة ،(
)، وهي دالة إحصائياً؛ مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.042اإلحصائية (

)0.05=α حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف ) يف تقديرات عينة الدراسة
  ).7الباطنة حسب متغري الرتتيب يف األسرة، كما هو واضح يف اجلدول(حمافظة جنوب 

  ) 7جدول (
  ) ألثر متغير الترتيب في األسرةMANOVAتحليل التباين المتعدد (
  حول أساليب التنشئة األسرية. 

  

  جمموع املربعات  احملاور مصدر التباين
درجات 

  احلرية
متوسط 
  املربعات

قيمة "ف" 
  احملسوبة

الداللة 
  حصائيةاإل

الرتتيب يف 
  األسرة

 0.007 3.581 0.589 4 2.357  أسلوب االستقالل مقابل التقييد

 0.036 2.600 0.566 4 2.262 أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط

 0.882 0.294 0.066 4 0.266 أسلوب احلماية مقابل اإلمهال

 0.069 2.199 0.569 4 2.274 أسلوب التقبل مقابل الرفض

 املعياري اخلطأ

 0.165 311 51.167  أسلوب االستقالل مقابل التقييد
 

  

 0.217 311 67.64 أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط
 

  

 0.226 311 70.314 أسلوب احلماية مقابل اإلمهال
 

  

     0.259 311 80.414 أسلوب التقبل مقابل الرفض

 
) يف α≤0.05ئية عند مستوى الداللة () وجود فروق ذات داللة إحصا7يالحظ من اجلدول (

) يف احملور األول: 0.007)، وبداللة إحصائية (3.581، إذ بلغت قيمة ف (ورين األول والثايناحمل
) يف احملور 0.036)، وبداللة إحصائية (2.600أسلوب االستقالل مقابل التقييد. وبلغت قيمة ف (

بني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثاين: أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط. فيما ت
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)، وبداللة إحصائية 0.294إذ بلغت قيمة ف (احملورين، الثالث والرابع، ) يف α≤0.05الداللة (
)، وبداللة 2.199) يف احملور الثالث: أسلوب احلماية مقابل اإلمهال. وبلغت قيمة ف (0.882(

  التقبل مقابل الرفض.  ) يف احملور الرابع: أسلوب0.069إحصائية (
واليت خلصت إىل أنه توجد فروق  )،2010ولقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئياً مع نتائج دراسة دندي(

دالة إحصائيًا يف أسلويب الدميقراطية والتقبل وفقًا ملتغري الرتتيب الوالدي، لصاحل االبن األكرب.  يف حني 
أوضحت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أسلوب  اختلفت جزئياً مع نفس الدراسة أيضاً واليت

 االستقالل واحلماية الزائدة وفقًا ملتغري الرتتيب الوالدي. كما اختلفت أيضًا مع نتائج دراسة أمحد
)، واليت خلصت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التنشئة األسرية للمراهقني بريفي 2009(

  لوالدي. شبشة تُعزى للرتتيب ا
يف ونرى أن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الطلبة ذوي الرتتيب األول فالثاين فالثالث 

 ، إىلاحملور األول: أسلوب االستقالل مقابل التقييد، ويف احملور الثاين: أسلوب الدميقراطية مقابل التسلط
. وميثل بداية احلياة األسرية، ويُعد اخلربة أسباب اجتماعية، يعزى إىل أن االبن األكرب يعد االبن البكر، "..

)، ويكون حمط أنظار والديه وبؤرة طموحهما 1994األوىل لدى الوالدين باألبناء..." (صواحلة وحوامده،
حيث خيططان ملستقبل زاهر له ومعه، حيث أن االبن األكرب يشارك يف مسؤوليات األسرة الرتبوية، وقد 

د والوالدة بالنسبة إلخوته، "...وقد بينت األحباث أن املولود األول أكثر يؤدي دورًا شبيهًا بدور الوال
)، إىل أن آباء 2001)، وأشارت دراسة خزعل(2011اجتماعية وأكثر حتمًال للمسؤولية" ( دندي، 

وأمهات األبناء الذين يقعون يف الرتتيب الوالدي األول، كانوا أكثر استخدامًا ألسلوب التنشئة 
 الدميقراطي.

ورمبا يعود ذلك أيضًا إىل أنه بزيادة عدد أفراد األسرة، يقل التفاعل والتواصل األسري، وتزداد 
الفجوة بني اآلباء واألبناء، ويقل االهتمام والرعاية املقدمة لألبناء. وقد يعود هذا إىل أسباب منها وجود 

لعيش الكرمية، فمركز الفرد يف وانشغال اآلباء عن األبناء بالبحث عن لقمة اأكثر من زوجة لدى األب، 
األسرة كما أكدت العديد من الدراسات يؤثر يف أسلوب تربيته وتنشئته االجتماعية وعالقاته االجتماعية. 
فرتتيبوالدة الفرد يف األسرة قد يكون ميزة ومكسبًا له أو العكس. واألمر يعود إىل مستوى الوعي لدى 

تبني عدموجود فروق ذات داللة سرة وظروفها احملتملة. بينما الوالدين وموقفهم، يف ظل اجلو العام لأل
،  الثالث: أسلوب احلماية مقابل اإلمهال، واحملور الرابع: أسلوب التقبل مقابل الرفضاحملورين، إحصائية يف 

كون األبناء يتمتعون بقدر كبري من احلماية والتقبل الوالدي، خصوصًا عندما يكون االبن األصغر بني 
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)، بأن االبن األصغر مركزه ثابت يف األسرة، فهو االبن املدلل من قبل 2008وقد أشار كفايف ( إخوته،
  اجلميع، وال خيشى أن يفقد هذا التدليل كما حدث مع االبن األول.

  متغير " حالة األبوين" -3- 2- 10
اليب التنشئة حول أسمت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة البحث  

) 8حسب متغريحالة األبوين، واجلدول (األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة 
  يوضح ذلك.

  
  )8جدول(

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير حالة األبوين 
  ظة جنوب الباطنةحول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محاف

  

     316ن=حالة األبوين         
أسلوب االستقالل 

  مقابل التقييد
أسلوب الدميقراطية 

  مقابل التسلط
احلماية  أسلوب 

  مقابل اإلمهال
أسلوب التقبل 

  مقابل الرفض

  يعيشان معاً 
  3.13  2.94  2.99  3.06  املتوسط احلسايب  286

  0.51  0.46  0.48  0.42  االحنراف املعياري   

  ُمطلقان
  2.87  2.79  2.79  2.93  املتوسط احلسايب  5

  0.74  0.43  0.53  0.21  االحنراف املعياري   

  3.18  2.96  2.99  3.07  املتوسط احلسايب  25  أحدهما متوفي

  0.43  0.65  0.4  0.34  االحنراف املعياري    

    
حول ملعيارية لتقديرات عينة البحث) تباينًا متقاربًا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا8يبني اجلدول (

أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنةحسب متغري حالة األبوين 
فيما يتعلق بالدراسات اليت اتفقت مع نتائج هذه الدراسة فلم جيد (يعيشان معا، ُمطلقان، أحدمها متويف).و 

محيد واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حد علمهما.الباحثان ما يشري إىل ذلك على 
)، حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني السلوك العدواين والتوافق النفسي 2006(

لدى أطفال الطالق.وتؤكد العديد من الدراسات بأن العالقة بني األم واألب وما يسودها من متاسك أو 
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) بأن " العالقات السوية بني الوالدين 2010ثرها على النمو النفسي للفرد. وتشري دندي (اختالف هلا أ
تؤدي إىل إشباع حاجة الفرد إىل األمن النفسي وعلى توافقه االجتماعي، أما التعاسة الزوجية فإا تؤدي 

  إىل تفكك األسرة، مما خيلق جواً يؤدي إىل منو الفرد منواً نفسياً غري سوي".
يعود إىل وجود جهات ومؤسسات أخرى تقوم بتقدمي الدعم الالزم هلؤالء األبناء أن ذلك  ونرى

الذين فقدوا أحد والديهم أوكالمها، حبيث ختفف تلك املؤسسات أو األفراد نوعًا ما من معاناة ذلك 
يتعلق األمر  االبن. فاتمع العماين جمتمع تسوده الرمحة واأللفة واحملبة وتقدمي العون، خصوصًا حينما

بكفالة يتيم أو حمتاج، فهناك اإلخوة واألخوات أو من أقارب األب أو األم ممن يسعى لتقدمي تلك 
اخلدمات لرعاية ذلك االبن،كما ال ننسى أيضًا اجلهات احلكومية واألهلية اليت تقوم بتوفري اخلدمات 

بالنظام األساسي للدولة الصادر باملرسوم ) من املبادئ االجتماعية الواردة  12الالزمة، وقد جاء باملادة (
املشار إليه سابقًا ما يلي:"  ... تكفل الدولة للمواطن وأسرته املعونة يف حالة الطوارئ واملرض والعجز 
والشيخوخة وفقًا لنظام الضمان االجتماعي، وتعمل على تضامن اتمع يف حتمل األعباء النامجة عن 

ك على سبيل املثال ال احلصر وزارة التنمية االجتماعية اليت عملت وبتوجيهات الكوارث واحملن العامة". فهنا
سامية على توفري ضمان اجتماعي لألسر اليت ال جتد من يعيلهم، كاأليتام واملطلقات وكبار السن الذين 

أحد ليس هلم مصدر دخل. وبالتايل فإن هذا االبن ونتيجة تعاون اجلميع معه، قد ال يشعر أحيانًا بفقد 
والديه، وكذلك احلال أيضاً بالنسبة ألبناءاملطلقني، فالقضاء العماين كفل حقوق اآلخرين، وضمن هلم سبل 

  احلياة الكرمية، وبالتايل قد جيد أبناء املطلقني من يأخذ بأيديهم ويقوم بتوجيههم واالهتمام م.
  متغير " دخل األسرة" -4- 2- 10

حول أساليب حنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة مت استخراج املتوسطات احلسابية واال  
حسب متغريدخل األسرة، التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة 

  ) يوضح ذلك.9واجلدول(
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير دخل األسرة )9جدول(
  سريةحول أساليب التنشئة األ

  
سابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة ) تباينًا متقاربًا يف املتوسطات احل9يبني اجلدول (

حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنةحسب متغري البحث
ر.ع إىل  800ر.ع، من  700ر.ع إىل  500ر.ع، من  400ر.ع إىل  200(من دخل األسرة 

  ر.ع فأعلى). 1000
وتشري .ة اليت تناولت هذا املتغري فلم جند ما يشري إىل ذلك على حد علمناوفيما يتعلق بالدراسات السابق

إن الوالدين يف الطبقة الوسطى مييلون إىل )" 2004) نقًال عن واطسون وليندجرين (2010دندي (
التأكيد على االستقاللية واملهارة االجتماعية واحرتام اآلخرين، فأسر الطبقة الوسطى متيل إىل التصرف 

ة املساواة أو الدميوقراطية حنو أبنائهم، بينما قد متيل أسر الطبقة الدنيا إىل تبين طرق حتكيمية أو بطريق
تقليدية"، والوالدان يف الطبقات الدنيا أكثر اعتمادًا على أساليب التشدد والتسلط والقسوة يف الطبقات 

     316ن= دخل األسرة      
أسلوب االستقالل 

  مقابل التقييد
أسلوب الدميقراطية 

  مقابل التسلط
أسلوب احلماية 
  مقابل اإلمهال

أسلوب التقبل 
  مقابل الرفض

ر.ع إىل  200من 
  ر.ع 400

99 
 3.11 2.98 2.96 3.05 املتوسط احلسايب

 0.48 0.5 0.44 0.34 االحنراف املعياري

ر.ع إىل  500من 
 ر.ع 700

90 
 3.13 2.92 2.98 3.05 املتوسط احلسايب

 0.49 0.45 0.51 0.44 الحنراف املعياري

ر.ع إىل  800من 
 ر.ع  1000

127 
 3.14 2.92 3 3.05 املتوسط احلسايب

 0.55 0.47 0.47 0.44 االحنراف املعياري
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ية واالقتصادية تعلن عن )" بأن فروق الطبقات االجتماع2000( املتوسطة.ويشري الشربيين وصادق
  اختالف يف مستويات وأساليب التنشئة "

يف أساليب التنشئة األسرية املتبعة من قبل الوالدين  ويعزى عدم تأثري متغري "دخل األسرة"
ألبنائهم، إىل قيام الوالدين بذل املزيد من االهتمام والرعاية ألبنائهم، وتوفري كافة مستلزمام وفق ظروفهم 

م، وتفهم الطرف اآلخر أي األبناء لظروف الوالدين وحماولة التقليل من الطلبات مراعاًة لظروف وإمكانيا
األسرة. ورغم أن بعض الدراسات تشري إىل أن الفقر وزيادة حجم األسرة باملنزل، والبطالة، والعيش على 

يت تنم على سوء املستوى املعونات االجتماعية، والظروف املنزلية السيئة، ًتعد من العوامل املهمة ال
االقتصادي واالجتماعي لألسرة، واليت تزيد من خماطر تعرض األبناء لالضطرابات السلوكية وسوء التوافق 
النفسي، إال أنه يبدو لنا أننا جند أفرادًا عدوانيني وغري متوافقني نفسيًا يف األسرة الثرية والفقرية، أي بغض 

   السلم االجتماعي.النظرعن املوقع الذي تنتمي إليه يف
ومبا أن النتائج تتفق مع كل هذه الدراسات جزئيًا أو كلياً، فهذا من شأنه أن يوثق ويؤكد 
مصداقية نتائج البحث احلايل، كويعترب مقدمة لدراسات أخرى قادمة دف إىل الكشف عن أساليب 

ين ملح، كونه وقاية ألبناء التنشئة األسريةعالقتهابالصحة النفسية للطلبة، وهو هدف سام ومطلب وط
الوطن من سوء التوافق النفسي واجنراف شبابه ووقوعه يف دائرة االحنراف السلوكيأواالحنراف الفكري  

  كالتطرف واإلرهاب.

  النتائج العامة للبحث - 11
  خلص البحث إىل النتائج التالية:

كها طلبة دبلوم التعليم إن أسلوب التقبل الوالدي أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعاً،  كما يدر  -11-1
  العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة.

)  بني أساليب التنشئة α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( -11-2
  األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة تُعزى ملتغري الرتتيب يف األسرة.

) بني أساليب التنشئة α≤0.05عند مستوى الداللة ( عدم جود فروق ذات داللة إحصائية -11-3
األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف حمافظة جنوب الباطنة تُعزى للمتغريات اآلتية: (النوع 

دخل  -حالةا ألبوين –املستوى التعليمي لألم  –املستوى التعليمي لألب  -االجتماعي
 األسرة).
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  مقترحات البحث - 12
 :بحث ميكن تقدمي املقرتحات اآلتيةبناًء على نتائج ال

قيام إدارات املدارس بتنظيم احملاضرات والندوات اليت تُعىن بقضايا األسرة وأساليب التنشئة  -12-1
الصحيحة، دف إرشاد الوالدين وتوعيتهم باتباع األساليب اإلجيابية يف تنشئة الطلبة، وجتنب 

  ونفسياً واجتماعياً، خصوصاً يف مرحلة املراهقة. األساليب السلبية، وزيادة االهتمام بالطلبة تربوياً 
إنشاء مراكز إرشاد وتوجيه أسري تقوم بتقدمي خدمات تربوية وتعليمية واجتماعية ونفسية  -12-2

  للطالب، والتنسيق مع اجلهات ذات االختصاص.
تنمية الكوادر العاملة يف جمال اإلرشاد والتوجيه األسري، من خالل إقامة الدورات والورش  -12-3

  دريبية.الت
  تصميم برامج إرشادية لتنمية وعي اآلباء واألمهات بأساليب التنشئة األسرية اإلجيابية. -12-4
 دراسة عالقة أساليب التنشئة األسرية بالصحة النفسية واالضطرابات النفسية لألبناء. -12-5
من دراسة تقييم أثر الربامج اإلرشادية على تعديل أساليب التنشئة األسرية غري السوية لدى عينة  -12-6

  الوالدين.
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