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عباش بن غازي بندر الحنخوش ي*

مطر بن عبيد عبد هللا العخيبي**

املخلص _ هضفذ ّالضعاؾت َحػ ُّغف إؾهاماث ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل .وكض جم ازخُاع غُىت الضعاؾت
ً
بالُغٍلت الػىلىصًت الػكىائُت ،إط جيىهذ مً ( )59عب ؤؾغة و(َ )98البا وَالبت .ولخدلُم هضف الضعاؾت فلض جم بىاء اؾدباهت
ُ
سضمذ ألاؾالُب
جيىهذ مً ( )37فلغة حغُي زالزت ؤبػاص( ،اإلاػغفي ،اإلاهاعي ،واللُمي) .وكض جم الخإهض مً نضق ألاصاة وزباتها ،واؾخ ِ
ً
ؤلاخهائُت اإلاىاؾبت للىنىٌ إلى الىخائج .بُيذ هخائج ّالضعاؾت ؤن واكؼ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي حاء مغجفػا وفم اؾخجاباث
ً
الُلبت وؤولُاء ألامىع ،وهكفذ وحىص فغوق صالت إخهائُا في حمُؼ ؤبػاص ملُاؽ الضوع التربىي لهالح الظوىع .هما هكفذ غً وحىص
ً
ً
فغوق صالت إخهائُا في البػضًً (اإلاهاعي ،واللُمي) مً ملُاؽ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي ألولُاء
ً
ألامىع مً وحهت هظغهم .وغضم وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في (البػض اإلاػغفي) جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي ألولُاء ألامىع مً وحهت
هظغهم .وفي يىء هخائج الضعاؾت ًىص ي الباخثان بخفػُل صوع مجالـ آلاباء وػٍاصة الخىانل بحن البِذ واإلاضعؾت مً ؤحل حػؼٍؼ الضوع
التربىي في ؤبػاصه الثالزت (اإلاػغفي ،واللُمي ،واإلاهاعي) ،وويؼ اؾتراجُجُت لخػؼٍؼ صوع ألاؾغة التربىي مً زالٌ اإلاضاعؽ ووؾائل
ؤلاغالم.
الكلماث املفخاحيت :ألاؾغة ،صوع ألاؾغة ،الضوع التربىي.

*وزارة الخعليم الضعودًت
**وزارة الخعليم الضعودًت
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ً
الكغاهت فاغلت فلض جيش ئ ؤفغاصا طوي جغبُت وحػلُم وؾلىن ؤهثر فاغلُت
ً
وإهخاحا .لظا البض ؤن ًضعن هال الُغفحن (ألاؾغة واإلاضعؾت) ؤهمُت صوع
ول منهما في الػملُت التربىٍت والخػلُمُت .وهىا غلى ألاؾغة ؤن جيىن غلى
صعاًت بما جلىم به اإلاضعؾت وما جلضمه مً عغاًت وحػلُم ألبىائها ختى
ّ
حؿاغض في جدلُم ألاهضاف اإلايكىصة وال ًخم طلً إال بؼٍاعة ألاؾغة ؤو
ؤخض ؤفغاصها اإلاضعؾت لخخػغف غليها وغلى بغامجها .وهظلً ؤن جضعن
ألاؾغة كُمت الػلم وؤهمُخه وحػمل غلى هجاح البرامج ؤلاعقاصًت
والخػلُمُت للُلبت ،فاألؾغة ًجب ؤن حػغف بغامج الُلبت ،مؿخىاهم،
ؤصاءهم ،وهُف ًخػلمىن ،وغليها هظلً إزاعة الضافػُت للخػلم ألنها
غىهغ هام في هجاح الُالب ،وغلى ألاؾغة حػؼٍؼ صوع اإلاضعؾت في البرامج
ً
ً
وألاوكُت التي جلضمها ،ختى جيىن قغٍيا فاغال في التربُت والخػلُم
وؤلاغضاص للخُاة وهظا ال ًخم صون جىانل مثمغ مؼ اإلاضعؾت [.[2
ً
وكض ؤهضث صعاؾت صعبىٌ [ ]3ؤن للخػاون بحن البِذ واإلاضعؾت ؤزغا
ً
ً
واضخا وفػاال في ػٍاصة الخدهُل الضعاس ي للُالب وؤن إهماٌ هظا
الجاهب ًؤصي إلى اهسفاى مؿخىي الُالب صون اإلاؿخىي اإلاُلىب.
ً
وهظغا ألهمُت الػالكت بحن البِذ واإلاضعؾت وصوعها في بىاء ؤحُاٌ
اإلاؿخلبل فلض حاءث فىغة هظه الضعاؾت للخػغف غلى صوع ألاؾغة في
حػؼٍؼ الضوع التربىٍت بإبػاصه الثالزت (اإلاػغفي ،اإلاهاعي ،واللُمي).
 .2مشكلت الدراصت
للض قهضث الؿىىاث ألازحرة الىثحر مً الخغحراث في ؤًضًىلىحُاث
اإلاجخمػاث بكيل غام واإلاجخمؼ الؿػىصي غلى وحه الخهىم التي
ؤصث بضوعها إلى اوكغاٌ ألاؾغ بللمت الػِل غلى خؿاب جغبُت ؤوالصهم
مما ؤصي إلى جإزغ الىظائف الجىهغٍت لؤلؾغة وبالخالي ازخاللها.
وبما ؤن ألاؾغة ؤهم اإلاؤؾؿاث التربىٍت التي ًمىً مً زاللها
جىمُت البػض اإلاػغفي واإلاهاعي واللُمي ،وصوعها الفاغل في جيكئت ألابىاء
وإهؿابهم اإلاػغفت واإلاهاعة واللُم وؤهماٍ الؿلىن اإلاسخلفت ،وبدىم
َبُػت غمل الباخثحن وزبرتهما ،فلض قػغا بىحىص زلل في صوع ألاؾغة
ججاه اإلاضعؾت بما َغؤ غلُه مً حغحر حجمها ووظائفها وظغوف الخُاة
وبالخالي جإزحره غلى صوع ألاؾغة في جغبُت ألابىاء وحػلُمهم اللُم اإلاغغىبت،
ومً زم فئن مكيلت الضعاؾت جخدضص في حػغف صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع
التربىي بإبػاصه الثالزت (اإلاػغفي ،اللُمي ،اإلاهاعي) لبىاء حُل اإلاؿخلبل.
هضف ّ
الضعاؾت وؤؾئلتها:
أ .أصئلت الدراصت
ُّ
هضفذ الضعاؾت إلى حػغف صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي في
ؤبىائها وطلً مً زالٌ ؤلاحابت غً ألاؾئلت آلاجُت:
 .1ما صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي في اإلاضاعؽ الثاهىٍت في مدافظت
اللغٍاث مً وحهت هظغ الُلبت؟
 .2ما صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي في اإلاضاعؽ الثاهىٍت في مدافظت
اللغٍاث مً وحهت هظغ ولي ألامغ؟
 .3ه ـل هى ـان فـ ـغوق طاث صالل ـ ـت إخ ـه ـائ ـُ ـت غ ـى ـض مؿخىي الضاللت
( (α ≥ 0.05مً وحهت هظغ غُىت الضعاؾت لىاكؼ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ
ُ
الضوع التربىي حػؼي إلى مخغحراث (الجيـ ،اإلاؿخىي الخػلُمي)؟

 .1املقدمت
ً
ً
ال قً ؤن مفهىم ألاؾغة ًغجبِ اعجباَا وزُلا باإلوؿان ،فهي ؤوٌ
مً ًدخًً الفغص وٍغغاه مىظ والصجه ،مً زالٌ صوعها في جيكئت
ألاَفاٌ وإقباع خاحاتهم والاهخمام بىمىهم الجؿضي واإلاػغفي
والاحخماعي واللُمي ،وغلى هظا فاألؾغة هي اإلاؤزغ ألاوٌ في خُاة الابً
وجيىٍىه الىفس ي والؿلىوي الظي ؾُترن آزاعه في مجخمػه الظي ٌػِل
فُه.
ولىً مؼ طلً فئن هىان غىامل ؤزغي مؤزغة في التربُت زاعج إَاع
البِذ ،فاإلاسجض واإلاضعؾت وؤلاغالم ّ
ول طلً له صوع مهم في التربُت ،إال
ؤن الػلماء اإلاسخهحن في مجاٌ التربُت ؤهضوا ؤن ألاؾغة هي اإلاؤزغ ألاوٌ،
وهي ألاكىي في الخإزحر غلى الُفل ،بدىم الخهاق الُفل بها ،وكًائه
ؤَىٌ فترة مً َفىلخه في هىفها ،وبدىم ؤنها ؤوٌ مً ًؤزغ في حكىُله.
ًلىٌ ألاؾخاط مدمض كُب في هخابه مىهج التربُت ؤلاؾالمُت" :وإطا
وان البِذ والكاعع واإلاضعؾت واإلاجخمؼ هي عوائؼ التربُت ألاؾاؾُت فئن
البِذ هى اإلاؤزغ ألاوٌ وهى ؤكىي هظه الغوائؼ حمُػا ألهه ًدؿلم الُفل
مً ؤوٌ مغخلت وألن الؼمً الظي ًلًُه الُفل في البِذ ؤهبر مً ؤي
ً
ػمً آزغ وألن الىالضًً ؤهثر الىاؽ جإزحرا في الُفل "[.[13
ً
وطهغ الغفاعي [ ]1ؤن ألاؾغة جؤصي صوعا بالغ ألاهمُت في جىحُه
مؿخلبل ألابىاء هدى الضعاؾت واإلاهىت اإلاىاؾبت وٍترجب غلى طلً هخائج
إًجابُت ؤو ؾلبُت في خُاة الُفل الخايغة واإلاؿخلبلُت مً زالٌ جيىًٍ
اججاهاث إًجابُت هدى مهىت اإلاؿخلبل ،وجىفحر الفغم اإلاؿاغضة غلى
ً
صغم الاججاه ،وجيىٍىه بالخػاون مؼ اإلاضعؾت ،بدُث ًهبذ الابً كاصعا
غلى جىحُه طاجه.
إال ؤن طلً ال ٌػجي ججاهل صوع اإلاضعؾت في جغبُت اليلء إط إن
ألاؾغة واإلاضعؾت حػخبران ؤهم اإلاؤؾؿاث في إغضاص ألاَفاٌ وجغبُتهم .إط
ًدكيل وعي الُالب في اإلاضعؾت مً زالٌ الخػلم والتربُت والخفاغل مؼ
ً
ً
اإلاجخمؼ والبِئت اإلادُُت ،لُيىن فغصا نالخا ًسضم صًىه ووَىه ،ولىً
مؼ الخغحر والخُىع في اليائىاث واإلاىحىصاث الخلىُت حغحر هضف اإلاضعؾت،
ً
كانغا غلى التربُت؛ بل امخضث مهمتها
وحغحرث وظُفتها ،ولم ٌػض هضفها
لخخىافم ومخُلباث الػهغ ،وبالخالي جُىعث وظائف اإلاضعؾت لدكمل
ؾلىن الُلبت واججاهاتهم وكُمهم وغاصاتهم.
ً
ً
ولظا فئن للخػاون الهاصف بحن البِذ واإلاضعؾت صوعا ؤؾاؾُا في عغاًت
الُلبت وتهُئت الجى الفىغي الهالح لهم وبالخالي جدلُم الخىاػن
والاوسجام بحن ؤهضاف ألاؾغة وؤهضاف اإلاضعؾت التربىٍت.
إط ؤهض البىؾػُضي [ ]2ؤن اإلاضعؾت ال حؿخُُؼ ؤن حػِل بمػؼٌ
غما ًضوع في اإلاجخمؼ ،فهىان الىثحر مً اإلاكاول التي جىاحه الػملُت
الخػلُمُت صازل اإلاضعؾت ،كـض جيىن الخلىٌ الالػمت لها جلؼ زاعحها،
ولظلً فلض ؤوكإث مجالـ آلاباء واإلاػلمحن واإلاجـالـ اإلاضعؾُت ،بضافؼ
إًجاص كىىاث اجهاٌ صائمت بحن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ ،وهىان الىثحر مً
ألاوكُت والبرامج اإلاضعؾُت التي ًمىً ألولُاء ألامىع اإلاكاعهت فيها ،مً
ؤحل جىزُـم الـهلت فُمـا بُنهما.
فهىان قغاهت خلُلت وجياملُت بحن البِذ واإلاضعؾت فئن واهذ هظه
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ً
ً
الخدهُل الػلمي لؤلبىاء .وطلً غلى غُىت ميىهت مً َ 160البا وَالبت
وهي جمثل غُىت الغاؾبحن خُث كام باؾخجىابهم غً َغٍم اإلالابلت،
ووان مً هخائجها ؤن مً ألاؾباب الػائلُت اإلاؿؤولت غً الغؾىب غضم
اهخمام الىالضًً بالضعاؾت والخدهُل الػلمي ،غضم جىفغ الدؿهُالث
الضعاؾُت في البِذ ،اهسفاى اإلاؿخىي الػلمي لؤلبىًٍ.
هما كامذ اللاعحي [ ]9بضعاؾت هضفذ إلى مداولت إبغاػ صوع ألاؾغة
في غغؽ كُم اإلاىاَىت لضي ؤوالصها وطلً مً زالٌ حػغف كُم اإلاىاَىت
التي ًجب غغؾها في هفىؽ ألابىاء وألاؾالُب اإلاػُىت غلى طلً .وكض
اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي ،واإلاىهج الاؾخيباَي .ومً ؤهم
الىخائج التي جىنلذ إليها الضعاؾت ؤن الالتزام بلُم اإلاىاَىت ال ٌػاعى
ً
ً
ً
الاهخماء إلى ؤمت ؤلاؾالم .هما وضخذ ؤن لؤلؾغة صوعا مهما وخؿاؾا في
كًُت غغؽ كُم اإلاىاَىت لضي ألاوالص.
وؤحغي الخمُض ي [ ]10صعاؾت هضفذ إلى الخػغف غلى ؤهم
جدضًاث الػىإلات الثلافُت التي جىاحه ألاؾغة وواكؼ مؿاهمت ألاؾغة في
مىاحهت جدضًاث الػىإلات الثلافُت في ألابػاص الخالُت :البػض ألازالكُت،
والبػض اإلاػغفي ،والبػض ؤلاغالمي .وكض اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج
الىنفي اإلاؿحي ،والاؾدباهت هإصاة للضعاؾت ،وكض َبلذ غلى غُىت
غكىائُت مً ؤولُاء ؤمىع َالب الهف الثالث الثاهىي في مضًىت
الغٍاى ،ومً ؤهم الىخائج التي جىنلذ إليها الضعاؾت ؤن مؿاهمت
ألاؾغة في مىاحهت جدضًاث الػىإلات الثلافُت في البػض ألازالقي هبحرة ،وفي
البػض اإلاػغفي والبػض ؤلاغالمي مخىؾُت ،وؤهه ال جىحض فغوق طاث صاللت
إخهائُت بحن اؾخجاباث ؤفغاص الػُىت في ؤبػاص الضعاؾت الثالزت حػؼي
إلاخغحر اإلاؿخىي الخػلُمي.
وؤحغي ماعلحن قحرف [ ]11صعاؾت هضفذ إلى الخػغف غلى ؤزغ
الاججاهاث الىالضًت غلى جدهُل ألاَفاٌ في اإلاغخلت الابخضائُت جيىهذ
غُىت الضعاؾت مً  400جلمُظ مً مجمىغت مضاعؽ بالجىىب الكغقي
للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وؤقاعث الىخائج إلى ؤن هىان غالكت طاث
صاللت إخهائُت بحن الخدهُل الضعاس ي لؤلَفاٌ واججاهاث الىالضًً
هدى جغبُتهم وجيكئتهم ،إال ؤهه مً اإلامىً مالخظت ؤن ؤؾلىب الدؿِب
في اإلاػاملت الىالضًت وزانت مً ألام ًيخج غىه اهسفاى جدهُل ألابىاء
هما ؤن ؾغغت جدهُل ألابىاء وهفاءتهم وزانت في اللغاءة والفهم
جخإزغان بإؾالُب آلاباء وألامهاث الظًً ًماعؾىن اإلاؿاهضة.
الخعقيب على الدراصاث الضابقت
جخفم هظه الضعاؾت مؼ الضعاؾاث الؿابلت مً خُث اؾخسضامها
للمىهج الىنفي باغخباعه اإلاىهج اإلاالئم للضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ،وجخفم
ً
ؤًًا مػها في اؾخسضامها لالؾدباهت هإصاة للضعاؾت باؾخثىاء صعاؾت
الخؿً التي اؾخسضمذ اإلالابلت ،واؾخفاص الباخث مً الضعاؾاث
الؿابلت في الاَالع غلى الجاهب الىظغي لضوع ألاؾغة التربىي وجُىٍغ
الاؾدباهت الخانت بالضعاؾت ،وجدضًض اإلاكيلت ونُاغت ؤؾئلتها ،وازخُاع
اإلاىهج اإلاالئم للضعاؾت ،وهظلً الاؾخفاصة مً جىنُاث وملترخاث بػٌ
الضعاؾاث الؿابلت في الخػغف غلى الجىاهب التي حؿخدم البدث ،هما
جبحن للباخث ؤن هخائج الضعاؾاث حمُػها واهذ مسخلفت في بىض ؤو آزغ
ألنها ؤحغٍذ في مجخمػاث بُنها ازخالفاث احخماغُت وزلافُت
واكخهاصًت ،باإليافت إلى ازخالف ألاػمىت .وجخمحز الضعاؾت الخالُت غً

ب .أهميت ّ
الدراصت
جىمً ؤهمُت الضعاؾت في ؤهمُت مىيىغها الظي جىاوٌ صوع ألاؾغة في
َ
حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي واللُمي واإلاهاعي لضي الُلبت .وغلُه ًُؤ َّم ُل ؤن
حؿخفُض مً هخائج هظه الضعاؾت الجهاث آلاجُت:
 مؤؾؿاث الخػلُم في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ،وٍخم طلً مً زالٌويؼ الؿُاؾاث التي جؤصي إلى جُىٍغ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي.
َّ
اإلاؤمل ؤن جيىن هظه الضعاؾت هىاة
 الباخثىن التربىٍىن ،إط مًلضعاؾاث ؤزغي مكابهت واؾخسضامها مغحػا لهم.
ج .مصطخلحاث الدراصت
ً
ً
جم حػغٍف مهُلخاث الضعاؾت مفاهُمُا وإحغائُا غلى الىدى آلاحي:
الضوع في اللغتً :إحي الضوع في اللغت الػغبُت بمػجى "الُبلت مً الش يء
والض ْوع َّ
اإلاضاع بػًه فىق بػٌَّ ،
الى ْىبت ،والجمؼ :ؤصواع [.[4
الضوع في الػلىم الاحخماغُت :هى "الؿلىن اإلاخىكؼ مً الفغص في الجماغت،
وٍخدضص هظا الؿلىن غلى يىء مجمىغت مً اإلاػاًحر ؤو جىكػاجه
وجىكػاث آلازغًٍ مىه ،وٍخإزغ الضوع بفهم الفغص وآلازغًٍ للخلىق
والىاحباث اإلاغجبُت باإلاغهؼ الاحخماعي [.[5
وألاؾغة مً الىاخُت اللغىٍت :هما طهغ ابً مىظىع في لؿان الػغب
ُ
حػجي الضعوع الخهِىت والجمؼ ؤؾغ ،وؤؾغة الغحل غكحرجه وؤهل بِخه
وعهُه ألاصهىن ألهه ًخلىي بهم.
ً
وغغفها الىجُحي [ ]6انُالخا بإنها " الجماغت ألاولى التي ًخػامل
مػها الُفل ،والتي ٌػِل مػها الؿىىاث الدكىُلُت ألاولى مً غمغه".
واجفم مػه الخُاٌ إال ؤهه ػاص في حػغٍفه لؤلؾغة فلاٌ هي " :البِئت
الاحخماغُت ألاولى والىخُضة التي حؿخلبل ؤلاوؿان مىظ والصجه ،وحؿخمغ
مػه مضي خُاجه ،وحػانغ اهخلاله مً مغخلت إلى مغخلت".
ً
ُ ّ
ػغف الضعاؾت صوع ألاؾغة إحغائُا بإهه "مجمىغت ألافػاٌ
وح ِ
والخهغفاث التي ًلىم بها الىالضان ججاه ألابىاء؛ مً ؤحل مؿاغضة
اإلاضعؾت لخػؼٍؼ البػض اإلاػغفي واإلاهاعي واللُمي في هفىؽ ألابىاء لخهبذ
ً
ً
ً
واكػا غملُا ملمىؾا في ؾلىههم.
ً
هما حػغف الضوع التربىي إحغائُا بإهه "مجمىغت الىاحباث
واإلاؿؤولُاث التربىٍت التي جلىم بها ألاؾغة بهضف حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي
واللُمي واإلاهاعي لضي ؤبىائها".
د .حدود الدراصت
اكخهغث الضعاؾت غلى َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت في الخػلُم الػام
الخيىمي وؤولُاء ؤمىعهم صازل مدافظت اللغٍاث زالٌ الفهل الثاوي
مً الػام الضعاس ي 1437/1436هـ.
 .3الدراصاث الضابقت
جم غغى الضعاؾاث الؿابلت طاث الػالكت بمىيىع الضعاؾت،
مغجبت مً ألاكضم إلى ألاخضر ،غلى الىدى آلاحي:
كام ؤبى ػٍض [ ]7بضعاؾت هضفذ إلى مػغفت جإزحر اإلاؿخىي الخػلُمي
لآلباء ومؿخىي صزل ألاؾغة غلى الخيكئت الاحخماغُت لؤلبىاء ،وجيىهذ
غُىت الضعاؾت مً ( )850ؤؾغة في مضًىت بىغاػي ،وكض اؾخسضم الباخث
الاؾدباهت هإصاة لجمؼ البُاهاث الالػمت .بُيذ هخائج الضعاؾت ؤن الؿلُت
الىالضًت حػُي كضع ؤهبر مً خغٍت الخهغف للظوىع غىه باليؿبت لئلهار.
همـ ـا ؤحـ ـغي ال ـدؿ ـً [ ]8صعاؾـ ـت ه ـضف ـذ إل ـى حػ ـغف صوع الػائلـ ـت في
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جخمع ّ
بُ .م َ
الدراصت
جيىن ُم َ
جخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت في مدافظت
ً
اللغٍاث والبالغ غضصهم (َ )2249البا وَالبت للػام الضعاس ي – 1436
ً
1437هـ وفلا لئلخهائُاث الغؾمُت إلصاعة الخػلُم في مدافظت اللغٍاث،
باإليافت إلى ؤولُاء ؤمىعهم.
ج .عينت ّ
الدراصت
جم ازخُاع ؤفغاص غُىت الضعاؾت بالُغٍلت الػىلىصًت الػكىائُت مً
َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت في مدافظت اللغٍاث (بىحن وبىاث) والبالغ غضصهم
ً
ً
(َ )98البا وَالبت باإليافت إلى ( )59فغصا مً ؤولُاء ؤمىعهم .والجضوٌ
(ً )1بحن طلً.

غحرها في ؤن الضعاؾاث الؿابلت عهؼث غلى بػض ؤو بػضًً بِىما حمػذ
هظه الضعاؾت ؤبػاص الضوع التربىي الثالزت (اإلاػغفي ،اللُمي ،اإلاهاعي)،
هظلً جسخلف غً الضعاؾاث الؿابلت مً خُث ؤنها حػض الضعاؾت ألاولى
مً هىغها في مدافظت اللغٍاث التي جىاولذ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ ؤبػاص
الضوع التربىي (اإلاػغفُت ،اللُمُت ،واإلاهاعٍت).
ّ
 .4الطريقت وإلاجراءاث
أ .منهج الدراصت
جم اؾخسضام اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي في هظه الضعاؾت ،بهضف حػغف
واكؼ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت
هظغ ألاؾغة والُلبت.

املخغيراث
الجيـ
اإلاؿخىي الخػلُمي لىلي ألامغ
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جدول 1
الخكراراث والنضب املئويت ملخغيراث الدراصت
املضخوياث
طوىع
إهار
صون الثاهىي
الثاهىي
الجامعي فما فىق

اإلاجمىع

الخكرار
64 %65
34 %35
5 %8
10 %17
44 %75

النضبت املئويت

100%

مً زالٌ مػُُاث الجضوٌ (ً )1دبحن لىا ؤن اإلاؿخىي الخػلُمي
لىلي ألامغ بلغ  %8في ما صون الثاهىي ،و %17الثاهىي ،و %75الجامعي
فما فىق ،ومً زالٌ هظه اليؿب هالخظ ؤن ؤغلبُت آلاباء طوو
مؿخىٍاث حػلُمُت البإؽ بها ،وهظا اوػىـ غلى هخائج الضعاؾت التي
بُيذ الضوع ؤلاًجابي لىلي ألامغ في ؤبػاص الضوع التربىي مما ًؤهض ؤهمُت
اإلاؿخىي الخػلُمي لىلي ألامغ فُما ًسو جمضعؽ ألابىاء ومغاكبت
ؾلىههم وؤغمالهم اإلاضعؾُت.
د .أداة الدراصت
بػض الاَالع غلى ألاصب التربىي اإلاىخىب في هظا اإلاجاٌ والاؾخفاصة
مً الاؾدباهاث واإلالاًِـ التي وعصث في الضعاؾاث الؿابلت كام
الباخثان ببىاء اؾدباهت الضعاؾت.
نضق ؤصاة الضعاؾت:
اغخمض الباخثان نضق اإلادخىي ألصاة الضعاؾت مً زالٌ غغيها غلى
مدىمحن مسخهحن في اإلاجاٌ التربىي مً ؤغًاء هُئت الخضعَـ في

حامػاث ؾػىصًت وحامػاث ؤعصهُت ،وطلً إلبضاء آعائهم بإصاة الضعاؾت
مً خُث (مىاؾبت الفلغة ،وويىح الهُاغت ،واهخماء الفلغة للبػض)،
وبػض ألازظ بأعائهم ؤنبدذ ؤصاة الضعاؾت حاهؼة لهُغتها النهائُت،
واقخملذ غلى ألابػاص آلاجُت:
البػض ألاوٌ :صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل:
وَكمل الؿلىواث مً (.)9-1
البػض الثاوي :صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاهاعي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل:
وَكمل الؿلىواث مً (.)16 -10
البػض الثالث :صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اللُمي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل:
وَكمل الؿلىواث مً (.)37-17
زباث ؤصاة الضعاؾت:
للخإهض مً زباث ؤصاة الضعاؾت اؾخسضم الباخثان مػاصلت هغوهبار ؤلفا
) (Cronbach Alphaللُاؽ زباث الاحؿاق الضازلي ألبػاص ؤصاة الضعاؾت
والجضوٌ (ً )2بحن كُم مػامالث الثباث ألبػاص ؤصاة الضعاؾت.

جدول 2
قيم معامالث كروهباخ ألفا لقياش ثباث أداة الدراصت
عدد الفقراث
9
7
21
37

ألابعاد
البػض ألاوٌ :اإلاػغفي
البػض الثاوي :اإلاهاعي
البػض الثالث :اللُمي
الضعحت اليلُت للملُاؽ

ًخضح مً الجضوٌ ( )2ؤن مػامل الثباث ألبػاص الضعاؾت( :اإلاػغفي،
اإلاهاعي ،اللُمي)ً ،تراوح بحن ( )0.92 -0.85وهظا ًضٌ غلى ؤن الاؾدباهت
جخمخؼ بضعحت غالُت مً الثباث ًمىً الاغخماص غليها في الخُبُم اإلاُضاوي
للضعاؾت.

ثباث البعد
0.85
0.8
0.92
0.95

إحغاءاث جُبُم ؤصاة الضعاؾت:
كام الباخثان باؾخىماٌ ؤلاحغاءاث الىظامُت الالػمت للخُبُم غلى ؤفغاص
مجخمؼ الضعاؾت غلى الىدى آلاحي:
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اإلاؿخىي اإلاغجفؼ مً ( 3.68فإهثر).
وهىظا جم اغخماص اإلادً الخالي لضعحت الخُبُم لؤلصاة هيل وإلاجاالث
الضعاؾت وفلغاتها:
صعحت جُبُم مىسفًت :جمثلها الضعحاث الىاكػت بحن (.)1-2.33
صعحت جُبُم مخىؾُت :جمثلها الضعحاث الىاكػت بحن (.)3.67-2.34
صعحت جُبُم مغجفػت :جمثلها الضعحاث الىاكػت بحن (.)5-3.68
 .5النخائج
الىخائج اإلاخػللت بالؿؤاٌ ألاوٌ :ما صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي
لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ الُلبت؟ ولئلحابت غً هظا الؿؤاٌ
جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت والضعحت
الؾخجاباث ؤفغاص غُىت الضعاؾت غلى ؤبػاص ملُاؽ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ
الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل جبػا للُلبت ،هما في الجضوٌ (.)3

الخهىٌ غلى إطن بخىػَؼ الاؾدباهت غلى ؤفغاص مجخمؼ الضعاؾت مً
إصاعة الخػلُم في مدافظت اللغٍاث.
جىػَؼ الاؾدباهاث مً كبل الباخثحن غلى ؤفغاص غُىت الضعاؾت مً الُلبت
في مىاكؼ غملهم ؤما ؤصاة ولي ألامغ فلض جم جىػَػها في اإلاؿاحض ،وكض
َلب منهم ويؼ إقاعة (√) في اإلايان اإلاىاؾب إط واهذ ؤبػاص ؤصاة
الضعاؾت وفلا إلالُاؽ (ؾلم لُىغث الخماس ي)( :مىافم بكضة ،مىافم،
مداًض ،غحر مىافم ،غحر مىافم بكضة) ،وللخىم غلى صعحت الخدلم ؤو
صعحت اإلاىافلت ،جم خؿاب اإلاضي إلاؿخىٍاث الاؾخجابت وفم اإلاػاصلت
آلاجُت:
اللُمت الػلُا – اللُمت الضهُا /غضص اإلاؿخىٍاث = (1.33 =3/4=3/ )1-5
وكض جم اؾخسضام اإلاػُاع الخالي ألغغاى جفؿحر الىخائج وهى:
اإلاؿخىي اإلاىسفٌ مً (.)2.33 = 1+1.33
اإلاؿخىي اإلاخىؾِ مً (.)3.67=1.33+2.34

جدول 3
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت والدرجت الصخجاباث العينت على أبعاد دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل جبعا للطلبت مرجبت
جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
م
1
3
2

املخوصط

البعد

الحضابي
4.18
4.16
3.33
4

صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل
صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اللُمي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل
صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاهاعي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل
الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل (الىلي)

ًخضح مً الجضوٌ ( )3ؤن الضعحت اليلُت لضوع ألاؾغة في حػؼٍؼ
الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل حاءث بمخىؾِ خؿابي ()4.00
وبضعحت مغجفػت الؾخجاباث الُلبت إط حاء ُبػض صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ
البػض اإلاػغفي في اإلاغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي ( )4.18وبضعحت مغجفػت
مما ٌػجي ؤن واكؼ صوع ألاؾغة وان بضعحت ؤهبر في البػض الخػلُمي وهظا
ٌػؼي إلى الاهخمام بالخػلُم ،جاله بػض صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اللُمي
بمخىؾِ خؿابي ( )4.16وبضعحت مغجفػت وهظا ٌػؼي إلى صوع ألاؾغة في
غغؽ اللُم الخؿىت لضي الُلبت ،وحاء باإلاغجبت ألازحرة بػض صوع ألاؾغة

الاهحراف املعياري

الدرجت

0.6
0.45
0.59
0.47

مغجفػت
مغجفػت
مخىؾُت
مغجفػت

في حػؼٍؼ البػض اإلاهاعي وبمخىؾِ خؿابي ( )3.33وبضعحت مخىؾُت .مما
ًضٌ غلى قػىع الُلبت بخلهحر ألاؾغة في صغم هظا الجاهب اإلاهم في
خُاة الُالب.
وجخفم هظه الىدُجت مؼ هدُجت صعاؾت اللاعحي [ ]9في البػض اللُمي التي
ؤهضث غلى صوع ألاؾغة في غغؽ كُم اإلاىاَىت لضي الُلبت.
ً
وجالُا اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت لفلغاث ألابػاص.
ً
ؤوال :البػض اإلاػغفي

جدول 4
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت والدرجت الصخجاباث العينت على البعد املعرفي من دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل من
وجهت هظر الطلبت مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.69
4.56
7جؼوص ألاؾغة ؤبىاءها باالخخُاحاث اإلاضعؾُت الالػمت
مغجفػت
.66
4.46
1جيهئ ألاؾغة البِئت اإلاىاؾبت للخػلم
مغجفػت
.72
4.32
2جخفهم ألاؾغة جلىٍم اإلاضعؾت ألبىائها
مغجفػت
.89
4.31
6حؿاغض ألاؾغة ؤبىاءها غلى مخابػت واحباتهم اإلاضعؾُت
مغجفػت
1.04
4.23
ً5دًغ ؤولُاء ألامىع في ؤوكاث جىغٍم الُلبت اإلاخفىكحن
مغجفػت
.91
4.06
3جخابؼ ألاؾغة ؤبىاءها غبر مظهغة الىاحباث
مغجفػت
1.03
3.96
ٌ4كاعن ؤولُاء ؤمىع الُلبت بئًجابُت في مجالـ آلاباء واإلاػلمحن
مغجفػت
1.01
3.93
ً9خىانل ؤولُاء ألامىع مؼ اإلاضعؾت إلاخابػت مؿخىٍاث ؤبىائهم
مغجفػت
1.04
3.77
ً8ؼوع ؤولُاء ألامىع اإلاضعؾت في فتراث مخفاوجت إلاخابػت ؤبىائهم
مغجفػت
.60
4.18
اإلاجمىع الىلي
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ًدبحن مً الجضوٌ ( )4ؤن صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ الُلبت حاء بضعحت مغجفػت وبمخىؾِ
خؿابي ( )4.18واهدغاف مػُاعي ( .)60.مما ًضٌ غلى ؤن ألاؾغة جؤصي
صوعها بضعحت مغجفػت في البػض اإلاػغفي وهظا ًخىافم مؼ هخائج صعاؾت
ً
قحرف التي ؤهضث بإن الخدهُل اإلاػغفي ًخإزغ إًجابُا باهخمام الىالضًً
وعبما ٌػؼي طلً إلى الاهخمام الىبحر مً كبل ألاؾغة بالخدهُل الضعاس ي
ومخابػت ابنهم في اإلاجزٌ وطلً عغبت مً ؤولُاء ألامىع في جفىق ؤبىائهم
وخهىلهم غلى جلضًغاث مغجفػت ،جؤهلهم لضزىٌ الجامػت ووان ؤغلى
جلضًغ للفلغة عكم ( )7وبمخىؾِ خؿابي ( )4.56واهدغاف مػُاعي

( )69.والتي ههها "جؼوص ألاؾغة ؤبىاءها باالخخُاحاث اإلاضعؾُت الالػمت"
وعبما ٌػؼي طلً إلى ؤن ألاؾغة خغٍهت غلى جإمحن ول ما مً قإهه
جىفحر البِئت اإلاىاؾبت للخػلم ومنها الاخخُاحاث اإلاضعؾُت ،ووان ؤكل
جلضًغ للفلغة عكم ( )8وبمخىؾِ خؿابي ( )3.77واهدغاف مػُاعي
( )1.04والتي ههها " ًؼوع ؤولُاء ألامىع اإلاضعؾت في فتراث مخفاوجت
إلاخابػت ؤبىائهم وعبما ٌػؼي طلً إلى هثرة ؤغباء ومكاغل الخُاة التي
كللذ مً الؼٍاعاث وكض ٌػؼي إلى غضم إصعان ولي ألامغ ألهمُت مثل جلً
الؼٍاعاث في مؿحرة الُالب الخػلُمُت.
زاهُا :البػض اإلاهاعي

جدول 5
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت والدرجت الصخجاباث العينت على البعد املهاري من دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل من
وجهت هظر الطلبت مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري
الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.86
4.26
حشجؼ ألاؾغة اقتران ؤبىائها في ألاوكُت اإلاضعؾُت
11
مغجفػت
1.01
3.93
حؿهم ألاؾغة في مؿاغضة ؤبىائها غلى اهدكاف مىاهبهم
10
مخىؾُت
.74
3.42
حؿاهم ألاؾغة في جىمُت مهاعة الخدضر والخُابت لضي ؤبىائها
16
مخىؾُت
.81
3.26
جىمي ألاؾغة لضي ؤبىائها مهاعة ؤلاههاث
14
مخىؾُت
.87
3.12
جىمي ألاؾغة في هفىؽ ؤبىائها مدبت الػمل الخُىعي
15
حػؼػ
مخىؾُت
.88
3.02
ألاؾغة الخفىحر الىلضي لضي ؤبىائها
12
مخىؾُت
.94
2.97
حػؼػ ألاؾغة ملضعة الخىانل والخػبحر غً ألافياع
13
وآلاعاء الشخهُت لضي ؤبىائها
مخىؾُت
.59
3.33
اإلاجمىع الىلي

"حشجؼ ألاؾغة اقتران ؤبىائها في ألاوكُت اإلاضعؾُت" وعبما ٌػؼي طلً
إلى إصعان ألاؾغة بإهمُت ألاوكُت اإلاضعؾُت وىحه آزغ صاغم للمىاهج
اإلاضعؾُت باإليافت إلى صوعها في جىمُت مُىٌ ومىاهب الُالب ومً زم
اؾدثماعها في ؤمىع هافػت .ووان ؤكل جلضًغ للفلغة عكم ( )13وبمخىؾِ
خؿابي ( )2.97واهدغاف مػُاعي ( )94.والتي ههها " حػؼػ ألاؾغة ملضعة
الخىانل والخػبحر غً ألافياع وآلاعاء الشخهُت لضي ؤبىائها " وعبما
ٌػؼي طلً إلى قػىع الُلبت بإن ألاؾغة غحر كاصعة غلى الخض مً غؼلت
ؤبىائها التي ؾببتها قبىت الخىانل الاحخماعي مما ؤيػف مػها
الػالكاث ألاؾغٍت والاحخماغُت.
زالثا :البػض اللُمي

ًدبحن مً الجضوٌ ( )5ؤن صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاهاعي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ الُلبت حاء بضعحت مخىؾُت وبمخىؾِ
خؿابي ( )3.33وباهدغاف مػُاعي ( .)59.وهظا ًضٌ غلى ؤن ألاؾغة جؤصي
صوعها في البػض اإلاهاعي بضعحت مخىؾُت ،مما ٌكحر إلى ؤن اهخمام ألاؾغة
بهظا البػض لم ًىً بالضعحت اليافُت ،وعبما ٌػؼي طلً إلى اوكغاٌ
ً
ألاؾغة بإمىع الخُاة ،وكض ٌػؼي ؤًًا إلى جسىف ألاؾغة مً جإزغ مؿخىي
ؤبىائها الضعاس ي باإلاكاعهت في هظه ألاوكُت وهظلً اوكغاٌ ألاؾغة
باإلاىاهج الضعاؾُت وبالخالي غضم امخالهها الىكذ اليافي التي مً زالله
جىحه ؤبىاءها إلى الاهخمام بالجاهب اإلاهاعي ،مما ًؤصي إلى غؼوف ألابىاء
غً اإلاكاعهت في جلً ألاوكُت اإلاهاعٍت ووان ؤغلى جلضًغ للفلغة عكم
( )11وبمخىؾِ خؿابي ( )4.26واهدغاف مػُاعي ( )86.والتي ههها

جدول 6
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت و الدرجت الصخجاباث العينت على البعد القيمي من دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل من
وجهت هظر الطلبت مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري
الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.63
4.64
جىمي ألاؾغة في هفـ الُالب خب الىًَ
34
مغجفػت
.61
4.62
جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب اخترام الجاع
33
مغجفػت
.58
4.61
جدغم ألاؾغة غلى الػالكت الُُبت بحن ؤبىائها ومػلميها
19
مغجفػت
.62
4.59
جدغم ألاؾغة غلى ؤن جيىن غالكت ؤبىائها بؼمالئهم َُبت
18
مغجفػت
.67
4.58
جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب كُم الدؿامذ
35
مغجفػت
.72
4.53
جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب جلضًغ الػلم والػلماء
37
مغجفػت
.66
4.50
حؿخجُب ألاؾغة غىض َلب اإلاضعؾت لها
28
مغجفػت
.70
4.50
جدغم ألاؾغة غلى مخابػت ؾلىن ؤبىائها الضعاس ي
30
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36
29
22
20
31
32
25
17
27
23
26
24
21

جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب اخترام الىكذ
حكاعن ألاؾغة في جدهحن ؤبىائها
ًثم ولي ألامغ في إصاعة اإلاضعؾت ومػلميها
جخدمل ألاؾغة مؿؤولُت ؾلىن ؤبىائها
جلضم ألاؾغة للمضعؾت نىعة ناصكت غً الُالب مً حمُؼ الجىاهب
جىمي ألاؾغة في ؤبىائها عوح اللُاصة
حؿاهم ألاؾغة بالغؤي في خل اإلاكىالث اإلاضعؾُت
جُلب ألاؾغة مً اإلاضعؾت مػاوهتهم غلى جلىٍم ؾلىن ؤبىائهم
حكاعن ألاؾغة في الجهىص الخُىغُت لضغم الػمل اإلاضعس ي
جبالغ ألاؾغة في جلبُت اخخُاحاث ؤبىائها
ًىاظب ؤولُاء ألامىع غلى خًىع الاحخماغاث الكهغٍت باإلاضعؾت
جىاظب ألاؾغة غلى خًىع الُىم اإلافخىح
حكػغ ألاؾغة بالللم ججاه جىاحض ؤبىائها في اإلاضعؾت
اإلاجمىع الىلي

ًدبحن مً الجضوٌ ( )6ؤن صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اللُمي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ الُلبت حاء بضعحت مغجفػت وبمخىؾِ
خؿابي ( )4.16وباهدغاف مػُاعي ( .)45.وهظا ًضٌ غلى ؤن هىان
مىافلت بضعحت مغجفػت غلى حػؼٍؼ اللُم ،مما ٌكحر إلى ؤن ألاؾغة جؤصي
صوعها في البػض اللُمي بضعحت مغجفػت ،وجخفم هظه الضعاؾت مؼ صعاؾت
اللاعحي [ ]9وعبما ٌػؼي طلً إلى ؤن ألاؾغة جضعن بالكيل اليافي ؤهمُت
غغؽ اللُم ؤلاًجابُت في هفىؽ ؤبىائها التي حؿخمضها مً حػالُم الضًً
الخىُف .ووان ؤغلى جلضًغ للفلغة عكم ( )34وبمخىؾِ خؿابي ()4.64
واهدغاف مػُاعي ( )63.والتي ههها "جىمي ألاؾغة في هفـ الُالب خب
الىًَ" وعبما ٌػؼي طلً إلى إصعان ألاؾغة ؤن جغؾُش خب الىًَ في
هفىؽ ؤبىائها مً وظائفها اإلاهمت ،ولِـ ؤخض ؤكضع منها غلى جغؾُش هظا
الخب في ؤفئضة ألابىاء ،فاألؾغة هي اإلاؤؾؿت التربىٍت ألاولى التي ًدكغب
منها ألابىاء كُم اإلاىاَىت ،فاالهخماء للىًَ لِـ غملُت جللائُت جدضر
ً
صوهما جضزل .وكض ٌػؼي ؤًًا إلى إصعان ألاؾغة حجم الًغىٍ التي
ًخػغى لها الىًَ واإلاىاًَ مً كبل الُامػحن الخاكضًً وبالخالي تهضًض
جماؾً اإلاجخمؼ الؿػىصي مما اؾخلؼم منها جدهحن ؤبىائها وجىمُت
ؤلاخؿاؽ باإلاؿؤولُت ججاه وَنهم ومجخمػهم ،فهى غامل إًجابي ٌؿاغض

4.47
4.44
4.44
4.39
4.36
4.36
3.86
3.82
3.80
3.48
3.36
3.09
2.88
4.16

.74
.65
.69
.78
.76
.79
1.07
1.16
1.08
1.22
1.18
1.29
1.46
.45

مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مغجفػت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مغجفػت

ألابىاء غلى مىاحهت اإلاخغحراث التي جدضر في اإلاجخمؼ اإلادُِ بهم ،إط
ظهغ في الفترة ألازحرة ما حػاهُه اإلاجخمػاث الػغبُت مً جفىً وصماع
والؿعي إلى فغى زُِ الخلؿُم غلى بػٌ البلضان الػغبُت ،مما
ٌؿخىحب يغوعة جفػُل صوع ألاؾغة في جىمُت كُم خب الىًَ والاغتزاػ
بملضعاجه وملىماجه لبىاء حُل كىي وكاصع غلى خماًت مىدؿباث وَىه،
ً
وجضعن ؤًًا ؤن خب الىًَ واحب صًجي ووَجي هما حاء في صعاؾت
اللاعحي ] [9ووان ؤكل جلضًغ للفلغة عكم ( )21وبمخىؾِ خؿابي ()2.88
واهدغاف مػُاعي ( )1.46والتي ههها " حكػغ ألاؾغة بالللم ججاه جىاحض
ؤبىائها في اإلاضعؾت " وعبما ٌػؼي طلً إلى زلت ألاؾغة في اإلاضعؾت هبِئت
آمىت.
الىخائج اإلاخػللت بالؿؤاٌ الثاوي :ما صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي
لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ ؤولُاء ألامىع؟
لئلحابت غً هظا الؿؤاٌ جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغافاث
اإلاػُاعٍت والضعحت الؾخجاباث ؤفغاص غُىت الضعاؾت غلى ؤبػاص ملُاؽ
صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ
ؤولُاء ألامىع  ،هما في الجضوٌ (.)7

جدول 7
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت والدرجت الصخجاباث العينت على أبعاد دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل جبعا ألولياء ألامور
مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري
الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.63
4.05
 1صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل
مغجفػت
.57
3.85
 3صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اللُمي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل
مخىؾُت
.79
3.07
 2صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاهاعي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل
مغجفػت
.58
3.75
الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل

ًخضح مً الجضوٌ ( )7ؤن الضعحت اليلُت لضوع ألاؾغة في بىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل حاءث بمخىؾِ خؿابي ( )3.75وبضعحت مغجفػت
الؾخجاباث ؤولُاء ألامىع .إط حاء البػض اإلاػغفي في اإلاغجبت ألاولى
وبمخىؾِ خؿابي ( )4.05وبضعحت مغجفػت وهظا ًضٌ غلى ؤهه ؤهثر
ً
ألابػاص جفػُال مً كبل ألاؾغة في الضوع التربىي وطلً الهخمامهم
بالجاهب اإلاػغفي والخػلُمي لضي ؤبىائهم الُلبت ،جاله البػض اللُمي

بمخىؾِ خؿابي ( )3.85وبضعحت مغجفػت وطلً لضوع ألاؾغة في غغؽ
اللُم الخؿىت لضي ؤبىائها الُلبت ،في خحن حاء باإلاغجبت ألازحرة البػض
اإلاهاعي وبمخىؾِ خؿابي ( )3.07وبضعحت مخىؾُت .ؤي ؤكل مً
البػضًً الؿابلحن مما ًضٌ غلى غضم إغُاء الجاهب اإلاهاعي الضغم
اليافي مً كبل ألاؾغة.
ً
وجالُا اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت لفلغاث ألابػاص.
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ً
ؤوال :البػض اإلاػغفي

6
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جدول 8
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت و الدرجت الصخجاباث العينت على البعد املعرفي من دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل من
وجهت هظر أولياء ألامور مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري
الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.81
4.46
 1جيهئ ألاؾغة البِئت اإلاىاؾبت للخػلم
مغجفػت
.67
4.39
 7جؼوص ألاؾغة ؤبىاءها باالخخُاحاث اإلاضعؾُت الالػمت
مغجفػت
.89
4.22
 2جخفهم ألاؾغة جلىٍم اإلاضعؾت ألبىائها
مغجفػت
.73
4.19
 6حؿاغض ألاؾغة ؤبىاءها غلى مخابػت واحباتهم اإلاضعؾُت
مغجفػت
1.02
4.05
 3جخابؼ ألاؾغة ؤبىاءها غبر مظهغة الىاحباث
مغجفػت
.97
3.98
ً 9خىانل ؤولُاء ألامىع مؼ اإلاضعؾت إلاخابػت مؿخىٍاث ؤبىائهم
مغجفػت
1.02
3.92
ً 8ؼوع ؤولُاء ألامىع اإلاضعؾت في فتراث مخفاوجت إلاخابػت ؤبىائهم
مغجفػت
1.09
3.81
ً 5دًغ ؤولُاء ألامىع في ؤوكاث جىغٍم الُلبت اإلاخفىكحن
مخىؾُت
1.12
3.47
ٌ 4كاعن ؤولُاء ؤمىع الُلبت بئًجابُت في مجالـ آلاباء واإلاػلمحن
مغجفػت
.63
4.05
اإلاجمىع الىلي

ًدبحن مً الجضوٌ ( )8ؤن صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاػغفي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ ؤولُاء ألامىع حاء بضعحت مغجفػت
وبمخىؾِ خؿابي ( )4.05واهدغاف مػُاعي ( .)63.مما ًضٌ غلى ؤن
ألاؾغة جؤصي صوعها بضعحت مغجفػت في البػض اإلاػغفي وعبما ٌػؼي طلً إلى
اهخمام ولي ألامغ بالخدهُل الضعاس ي ومخابػت ابىه في اإلاجزٌ وطلً عغبت
مً ولي ألامغ في جفىق ابىه وخهىله غلى جلضًغاث مغجفػت ،جفخذ له
ؤبىاب اإلاؿخلبل ،ووان ؤغلى جلضًغ للفلغة عكم ( )1وبمخىؾِ خؿابي
( )4.46واهدغاف مػُاعي ( )81.والتي ههها "جيهئ ألاؾغة البِئت اإلاىاؾبت
للخػلم" وعبما ٌػؼي طلً إلى إصعان ألاؾغة ؤن البِئت اإلاىاؾبت للخػلم
جؤصي إلى َالب مخمحز في الخدهُل ،ووان ؤكل جلضًغ للفلغة عكم ()4
وبمخىؾِ خؿابي ( )3.47واهدغاف مػُاعي ( )1.12والتي ههها "

ٌكاعن ؤولُاء ؤمىع الُلبت بئًجابُت في مجالـ آلاباء واإلاػلمحن " وعبما
ٌػؼي طلً إلى هثرة مكاغل ؤولُاء ألامىع ؤو غضم إصعاههم ألهمُت مثل
هظه الللاءاث التربىٍت وهظلً يػف وعي ؤغًاء مجالـ آلاباء
باألهضاف والازخهاناث اإلاىىَت بهظه اإلاجالـ وكض ًيىن اغخلاص هثحر
مً آلاباء بإن مهمت مجالـ آلاباء جىدهغ في حمؼ الخبرغاث إلنالح
الفهىٌ وصوعاث اإلاُاه (ؤي صوع ممىٌ ومخبرع) وهظا ما ًؤزغ غلى
الاؾخجابت وجلبُت صغىة اإلاضعؾت ،باإليافت إلى إللاء اإلاؿؤولُت في جغبُت
ألابىاء غلى اإلاضعؾت والخىهل مً ؤي صوع ججاه ألابىاء .وكض ؤوص ى
مداؾىت [ ]12بًغوعة جفػُل صوع مجالـ آلاباء وػٍاصة الخىانل بحن
البِذ واإلاضعؾت مً ؤحل اإلاكاعهت في عفؼ اإلاؿخىي الخدهُلي لؤلبىاء.
زاهُا :البػض اإلاهاعي

جدول 9
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت والدرجت الصخجاباث العينت على البعد املهاري من دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل من
وجهت أولياء ألامور مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري
الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.97
3.98
 10حؿهم ألاؾغة في مؿاغضة ؤبىائها غلى اهدكاف مىاهبهم
مغجفػت
1.11
3.80
 11حشجؼ ألاؾغة اقتران ؤبىائها في ألاوكُت اإلاضعؾُت
مخىؾُت
.81
3.19
 16حؿاهم ألاؾغة في جىمُت مهاعة الخدضر والخُابت لضي ؤبىائها
مخىؾُت
.92
3.03
 15جىمي ألاؾغة في هفىؽ ؤبىائها مدبت الػمل الخُىعي
مخىؾُت
.98
2.97
 14جىمي ألاؾغة لضي ؤبىائها غلى مهاعة ؤلاههاث
مخىؾُت
.99
2.80
 12حػؼػ ألاؾغة الخفىحر الىاكض لضي ؤبىائها
مخىؾُت
1.04
2.76
 13حػؼػ ألاؾغة ملضعة الخىانل والخػبحر غً ألافياع وآلاعاء الشخهُت لضي ؤبىائها
مخىؾُت
.79
3.07
اإلاجمىع الىلي

وإما الوكغاٌ ولي ألامغ بمدخىي اإلاىاهج اإلاضعؾُت غلى خؿاب ألاوكُت
الالمىهجُت والتي هي في خلُلت ألامغ مىملت للمىهج اإلاضعس ي .ووان ؤغلى
جلضًغ للفلغة عكم ( )10وبمخىؾِ خؿابي ( )3.98واهدغاف مػُاعي
( )97.والتي ههها "حؿهم ألاؾغة في مؿاغضة ؤبىائها غلى اهدكاف
مىاهبهم " وعبما ٌػؼي طلً إلى الضوع ؤلاًجابي لؤلبىًٍ في جىفحر هماطج

ًدبحن مً الجضوٌ ( )9ؤن صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اإلاهاعي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ ؤولُاء ألامىع حاء بضعحت مخىؾُت
وبمخىؾِ خؿابي ( )3.07واهدغاف مػُاعي ( .)79.وهظا ًضٌ غلى ؤن
ولي ألامغ لم ٌػِ هظا البػض الاهخمام اليافي إما لخسىفه مً جإزحر جلً
ألاوكُت غلى مؿخىي ؤبىائهم بهىعة ؾلبُت ومً زم حغهم إلى ؤلاهماٌ
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ال جضعن بالكيل اليافي ؤهمُت صوعها في هظا الجاهب .وٍالخظ الباخثان
ؤن ؤكل جلضًغ جم مىده مً كبل الُلبت وؤولُاء ؤمىعهم بحن غباعاث
البػض اإلاهاعي ًىمً في هظه الفلغة مما ٌػجي اجفاكهما في كلت الضغم في
هظا الجاهب اإلاهاعي.
ً
زالثا :البػض اللُمي

إًجابُت ًللضها الُالب باإليافت إلى امخالن اججاهاث هدى الػلم
والخػلم ،ووان ؤكل جلضًغ للفلغة عكم ( )13وبمخىؾِ خؿابي ()2.76
واهدغاف مػُاعي ( )1.04والتي ههها " حػؼػ ألاؾغة ملضعة الخىانل
والخػبحر غً ألافياع وآلاعاء الشخهُت لضي ؤبىائها " وعبما ٌػؼي طلً
إلى ؤن ألاؾغة كض حػخلض ؤن هظه ألاصواع مً مؿؤولُاث اإلاضعؾت ،ؤو ؤنها

جدول 11
ي
الدور
دور
التربو لبناء أجيال املضخقبل من
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت و الدرجت الصخجاباث العينت على البعد القيمي من ألاصرة في حعسيس
وجهت أولياء ألامور مرجبت جنازليا حضب قيمت املخوصط الحضابي
الاهحراف املعياري
الدرجت
املخوصط الحضابي
البعد
م
مغجفػت
.72
4.31
 19جدغم ألاؾغة غلى الػالكت الُُبت بحن ؤبىائها ومػلميها
مغجفػت
.76
4.27
 33جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب اخترام الجاع
مغجفػت
.77
4.25
 29حكاعن ألاؾغة في جدهحن ؤبىائها
مغجفػت
.77
4.25
 34جىمي ألاؾغة في هفـ الُالب خب الىًَ
مغجفػت
.70
4.24
 18جدغم ألاؾغة غلى ؤن جيىن غالكت ؤبىائها بؼمالئهم َُبت
مغجفػت
.81
4.24
 35جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب كُم الدؿامذ
مغجفػت
.80
4.20
 28حؿخجُب ألاؾغة غىض َلب اإلاضعؾت لها
مغجفػت
1.00
4.19
 37جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب جلضًغ الػلم والػلماء
مغجفػت
.76
4.07
 30جدغم ألاؾغة غلى مخابػت ؾلىن ؤبىائها الضعاس ي
مغجفػت
.81
3.95
 17جُلب ألاؾغة مً اإلاضعؾت مػاوهتهم غلى جلىٍم ؾلىن ؤبىائهم
مغجفػت
.98
3.92
 32جىمي ألاؾغة في ؤبىائها عوح اللُاصة
مغجفػت
1.17
3.92
 36جؼعع ألاؾغة في هفـ الُالب اخترام الىكذ
مغجفػت
.86
3.85
 20جخدمل ألاؾغة مؿؤولُت ؾلىن ؤبىائها
مغجفػت
.93
3.83
ً 22ثم ولي ألامغ في إصاعة اإلاضعؾت ومػلميها
مغجفػت
1.00
3.81
 31جلضم ألاؾغة للمضعؾت نىعة ناصكت غً الُالب مً حمُؼ الجىاهب
مخىؾُت
1.05
3.54
 27حكاعن ألاؾغة في الجهىص الخُىغُت لضغم الػمل اإلاضعس ي
مخىؾُت
1.11
3.41
 25حؿاهم ألاؾغة بالغؤي في خل اإلاكىالث اإلاضعؾُت
مخىؾُت
1.19
3.25
 23جبالغ ألاؾغة في جلبُت اخخُاحاث ؤبىائها
مخىؾُت
1.17
3.12
ً 26ىاظب ؤولُاء ألامىع غلى خًىع الاحخماغاث الكهغٍت باإلاضعؾت
مخىؾُت
1.21
3.12
 21حكػغ ألاؾغة بالللم ججاه جىاحض ؤبىائها في اإلاضعؾت
مخىؾُت
1.00
3.08
 24جىاظب ألاؾغة غلى خًىع الُىم اإلافخىح
مغجفػت
.57
3.85
اإلاجمىع الىلي

ًدبحن مً الجضوٌ ( )10ؤن صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ البػض اللُمي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل مً وحهت هظغ ؤولُاء ألامىع حاء بضعحت مغجفػت
وبمخىؾِ خؿابي ( )3.85وباهدغاف مػُاعي ( )57.وعبما ٌػؼي طلً إلى
إصعان ولي ألامغ ؤهمُت غغؽ اللُم ؤلاًجابُت في هفىؽ ؤبىائه التي
ٌؿخمضها مً حػالُم الضًً الخىُف وهظا ما ؤهضث غلُه صعاؾت
اللاعحي [ .]9ووان ؤغلى جلضًغ للفلغة عكم ( )19وبمخىؾِ خؿابي
( )4.31واهدغاف مػُاعي ( )72.والتي ههها "جدغم ألاؾغة غلى الػالكت
الُُبت بحن ؤبىائها ومػلميها" وعبما ٌػؼي طلً إلى إصعان ألاؾغة ؤن
جىحُه ؤبىائها إلى اخترام اإلاػلم وبُان فًله ٌػىص غلى الُلبت وغلى
ؤؾغهم بالخحر واإلاىفػت ،باإليافت إلى إصعاهها ؤن إكامت الػالكاث الُُبت
مؼ اإلاػلمحن مً ؤهم الػىامل التي جلىص إلى الىجاح ،فاؾخجابت الُالب
لخللي الضعؽ جيىن هبحرة خُىما جيىن غالكت الُالب بمػلمه َُبت،
هما ؤن اإلاػلم كضوة ،فهى مً ًلىم بإغظم عؾالت لظا ًجب اخترامه،
ً
وكض ٌػؼي ؤًًا إل ـى إصعان ألاؾـ ـغة ؤهمُـ ـت الـ ـضوع الخ ـي ج ـؤصً ـه الل ـضوة في

جىحُه ؾلىن ألابىاء هما جضعن ؤهه ًلؼ غلى غاجلها جىمُت اللُم
واخترام اإلاػلم والىبحر وغحرها مً اللُم ؤلاًجابُت .ووان ؤكل جلضًغ
للفلغة عكم ( )24وبمخىؾِ خؿابي ( )3.08واهدغاف مػُاعي ()1.005
والتي ههها " جىاظب ألاؾغة غلى خًىع الُىم اإلافخىح " وعبما ٌػؼي
طلً إلى كلت الىعي لضي بػٌ ؤولُاء ألامىع بإهمُت الخػاون والخىانل
مؼ اإلاضعؾت وكض ًيىن لظغوف الاعجباَاث الػملُت صوع في طلً.
الىخائج اإلاخػللت بالؿؤاٌ الثالث :هل هىان فغوق طاث صاللت إخهائُت
غىض مؿخىي الضاللت ( (α ≥ 0.05في مؿخىي صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع
التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل حػؼي لـ:
ً
ؤوال :حيـ الُالب (طهغ ،ؤهثى)؟
لئلحابت غً ؾؤاٌ الضعاؾت جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت وازخباع (ث) للملاعهت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت
غلى ؤبػاص ملُاؽ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ
ً
اإلاؿخلبل جبػا لجيـ الُالب والجضوٌ (ً )11بحن هظه اللُم.

جدول  .11املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت واخخبار (ث) للمقارهت بين املخوصطاث الحضابيت على أبعاد املقياش جبعا لجنط الطالب
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6

البعد
اإلاػغفي
اإلاهاعي
اللُمي
الضعحت اليلُت
للضوع التربىي

جنط الطالب
طهغ
ؤهثى
طهغ
ؤهثى
طهغ
ؤهثى
طهغ
ؤهثى

العدد
64
34
64
34
64
34
64
34

6

الاهحراف املعياري
.610
.565
.543
.602
.482
.369
.481
.396

املخوصط الحضابي
4.28
3.98
3.47
3.05
4.24
4.00
4.10
3.82

ًبحن الجضوٌ ( )11وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في حمُؼ ؤبػاص
ملُاؽ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل والضعحت اليلُت إلالُاؽ صوع
ألاؾغة ،وحاءث الفغوق حمُػها لهالح الظوىع غلى حمُؼ ألابػاص
والضعحت اليلُت ،ؤي ؤن جلضًغ الظوىع لضوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع
التربىي وان ؤفًل مً ؤلاهار .وَػؼي طلً إلى ؤن الظوىع ًخفاغلىن مؼ
البِئت اإلادُُت بكيل ؤهبر وؤهثر مً ؤلاهار بؿبب َبُػت اإلاجخمؼ
صازل مدافظت اللغٍاث الظي ٌػُي خغٍت للظوىع ؤهثر مً ؤلاهار زاعج
ً
البِذ ،مما حػل ألاؾغة خغٍهت غلى صوعها البىائي مػهم زىفا غليهم
مً اإلاؤزغاث الخاعحُت وبالخالي اهخمامهم باألصواع الخػلُمُت واللُمُت

7102

قيمت (ث)
2.384

درجاث الحريت مضخوى الداللت
.019
96

3.458

96

.001

2.478

96

.015

2.967

96

.004

واإلاهاعٍت ؤغلى مً ؤلاهار .وهظا ما ؤهضجه صعاؾت ؤبى ػٍض [ ]7التي بُيذ
ً
ؤن ألاؾغة حػُي كضعا ؤهبر مً خغٍت الخهغف للظوىع غىه باليؿبت
لئلهار.
ً
زاهُا :اإلاؿخىي الخػلُمي ألولُاء ألامىع مً وحهت هظغهم؟
لئلحابت غً هظا الؿؤاٌ جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت في صعحت صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي لبىاء
ؤحُاٌ اإلاؿخلبل غلى ؤبػاص اإلالُاؽ والضعحت اليلُت للملُاؽ لضي ؤفغاص
الػُىت جبػا إلاخغحر اإلاؿخىي الخػلُمي ألولُاء ألامىع والجضوٌ (ً )12ىضح
طلً:

جدول 12
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت ألبعاد مقياش دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل جبعا للمضخوى الخعليمي ألولياء ألامور
البعد
اإلاػغفي

اإلاهاعي

اللُمي

الضعحت اليلُت للضوع التربىي

املضخوى الخعليمي
صون الثاهىي
الثاهىي
الجامعي فما فىق
صون الثاهىي
الثاهىي
الجامعي فما فىق
صون الثاهىي
الثاهىي
الجامعي فما فىق
صون الثاهىي
الثاهىي
الجامعي فما فىق

ًدبحن مً حضوٌ ( )12وحىص فغوق ظاهغٍت في ؤبػاص ملُاؽ صوع
ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي والضعحت اليلُت للملُاؽ جبػا للمؿخىي
الخػلُمي ألولُاء ألامىع .وإلاػغفت إلاً حػىص الفغوق جم إحغاء ازخباع
جدلُل الخباًً ألاخاصي ) ،(One Way ANOVAوطلً للىكف غً صاللت

العدد
5
10
44
5
10
44
5
10
44
5
10
44

الاهحراف املعياري
.914
.310
.632
.854
.435
.791
.636
.335
.566
.732
.291
.574

املخوصط الحضابي
3.80
4.44
3.99
2.89
3.74
2.94
3.98
4.29
3.73
3.73
4.22
3.65

الفغوق في صعحت الضوع التربىي غلى ألابػاص والضعحت اليلُت للملُاؽ
جبػا إلاخغحر اإلاؿخىي الخػلُمي ألولُاء ألامىع ،هما جدبحن الىخائج بجضوٌ
(.)13

جدول 13
هخائج جحليل الخباًن ألاحادي لداللت الفروق في دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل جبعا للمضخوى الخعليمي ألولياء ألامور
البعد

مصدر الخباًن

اإلاػغفي

بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث

اإلاهاعي

درجاث
الحريت
2
56
58
2
56

مجموع
املربعاث
2
21.367
23.367
5.498
31.537
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مخوصط
املربعاث
1
0.382
2.749
0.563

قيمت (ف)

مضخوي
الداللت
0.082

4.881

0.011

2.621

اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع

اللُمي

الضعحت اليلُت
للضوع التربىي

58
2
56
58
2
56
58

37.035
2.578
16.399
18.977
2.7
17.059
19.759

ًدبحن مً الجضوٌ ( )13وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في
البػضًً (اإلاهاعي ،واللُمي) مً ملُاؽ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع
التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل والضعحت اليلُت للملُاؽ جبػا إلاخغحر
اإلاؤهل الػلمي ألولُاء ألامىع وغضم وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في
(البػض اإلاػغفي) جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي ألولُاء ألامىع ،وهى ما ًخفم

1.289
0.293

4.403

0.017

1.35
0.305

4.432

0.016

مؼ صعاؾت الخمُض ي [ ]10في البػض اإلاػغفي وٍسخلف مػها في البػض
اللُمي .وإلاػغفت صاللت هظه الفغوق غلى ألابػاص والضعحت اليلُت
للملُاؽ جم اؾخسضام ازخباع قافُه للملاعهاث البػضًت والجضوٌ ()14
ًبحن هظه الىخائج:

جدول 14
هخائج اخخبار شافيت للمقارهاث البعدًت ألبعاد مقياش دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال املضخقبل جبعا ملخغير املؤهل العلمي ألولياء ألامور
البعد
اإلاهاعي

ثاهوي
0.049

املؤهل العلمي
صون الثاهىي
الثاهىي
صون الثاهىي
الثاهىي
صون الثاهىي
الثاهىي

اللُمي
الضعحت اليلُت
للملُاؽ

جامعي فما فوق
*-.857
*0.808-
*-.449
*.552-
*-.574
-0.084

0.305-0.491

وحػؼي الىخائج إلى ؤن ؤولُاء ألامىع طوي اإلاؤهل الػلمي ألاغلى واهىا
ؤكضع غلى جلضًغ ؤصواع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي ألحُاٌ اإلاؿخلبل
وفم ألابػاص (اإلاػغفُت ،واإلاهاعٍت ،واللُمُت) وطلً ٌػؼي إلى ؤن الخػلُم
الظي الخدم فُه ؤولُاء ألامىع ًفخذ ؤمامهم مجاالث غضًضة في جلضًغ
ؤصواع ألاؾغة زالف مً لم ًلخدلىا بالخػلُم الجامعي ؤو ما بػض الثاهىي.
وهى ما ًخفم مؼ صعاؾت الخؿً [ ]8والتي ؤقاعث إلى جإزغ الخدهُل
الػلمي لؤلبىاء باهسفاى اإلاؿخىي الػلمي لؤلبىًٍ.
ً
عابػا :اإلاؿخجُب (َالب ،ولي ؤمغ)؟
لئلحابت غً هظا الؿؤاٌ جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت وازخباع(ث) للملاعهت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت
غلى ؤبػاص ملُاؽ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ
ً
اإلاؿخلبل جبػا للمؿخجُب والجضوٌ (ً )15بحن هظه اللُم.

ًدبحن مً الجضوٌ ( )14وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في
البػضًً (اإلاهاعي ،واللُمي) والضعحت اليلُت إلالُاؽ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ
الضوع التربىي جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي ألولُاء ألامىع وحاءث الفغوق في
حمُؼ ألابػاص والضعحت اليلُت بحن اإلاؤهل صون الثاهىٍت والجامعي فما
فىق وواهذ الفغوق لهالح الجامعي فما فىق .ؤي ؤن ؤولُاء ألامىع طوي
اإلاؤهل الجامعي فما فىق ؤفًل في جلضًغ صوع ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع
التربىي ألحُاٌ اإلاؿخلبل .وبحن اإلاؤهل الػلمي الثاهىي والجامعي في
البػضًً (اإلاهاعي ،واللُمي) ولهالح اإلاؤهل الػلمي الجامعي فما فىق.
وٍبحن الجضوٌ ( )14غضم وحىص فغوق بحن اإلاؤهل الػلمي صون
الثاهىي وبحن الثاهىي غلى حمُؼ ألابػاص والضعحت اليلُت ،وغضم وحىص
فغوق بحن اإلاؤهل الػلمي الثاهىي والجامعي فما فىق غلى الضعحت اليلُت
للملُاؽ.

جدول 15
املخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت واخخبار (ث) للمقارهت بين املخوصطاث الحضابيت على أبعاد مقياش دور ألاصرة في حعسيس الدور التربوي لبناء أجيال
املضخقبل جبعا للمضخجيب
البعد
اإلاػغفي
اإلاهاعي
اللُمي
الضعحت اليلُت

املضخجيب

العدد

َالب
ولي ؤمغ
َالب
ولي ؤمغ
َالب
ولي ؤمغ
َالب

98
59
98
59
98
59
98

املخوصط

الاهحراف

الحضابي
4.18
4.05
3.33
3.07
4.16
3.85
4

املعياري
0.609
0.635
0.596
0.799
0.458
0.572
0.471
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قيمت (ث)

درجاث الحريت

مضخوى الداللت

1.199

155

0.232

2.333

155

0.021

3.725

155

0

2.988

155

0.003

6

للضوع التربىي

ولي ؤمغ

59

3.75

6

7102

0.584

ًدبحن مً الجضوٌ ( )15وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في بػضي
ملُاؽ الضوع التربىي (اإلاهاعي ،واللُمي) والضعحت اليلُت إلالُاؽ صوع
ألاؾغة ،وحاءث الفغوق حمُػها لهالح الُلبت والضعحت اليلُت لضوع
ألاؾغة في حػؼٍؼ الضوع التربىي ،ؤي ؤن جلضًغ الُلبت لضوع ألاؾغة في
حػؼٍؼ الضوع التربىي وان ؤفًل مً جلضًغ ؤولُاء ألامىع .وَػؼي طلً إلى
ؤن الُلبت هم اإلاىحىصون غلى ملاغض الضعاؾت وألاكضع غلى مػغفت
ؤصواع ألاؾغة التي ًدخاحىنها مً ؤولُاء ألامىع البػُضًً غً ملاغض
الضعاؾت.
وٍدبحن غضم وحىص فغوق طاث صاللت إخهائُت في بػض الضوع اإلاػغفي مً
ملُاؽ الضوع التربىي لبىاء ؤحُاٌ اإلاؿخلبل جبػا للمؿخجُب (َالب،
ولي ؤمغ).
ّ
 .6الخوصياث
في يىء ما جىنلذ إلُه ّ
الضعاؾت مً هخائجً ،ىص ي الباخثان بما ًلي:
 جفػُل صوع مجالـ آلاباء وػٍاصة الخىانل بحن البِذ واإلاضعؾت مًؤحل حػؼٍؼ البػض (اإلاػغفي ،واللُمي ،واإلاهاعي) لضي الُالب.
 ويؼ اؾتراجُجُت لخػؼٍؼ صوع ألاؾغة التربىي مً زالٌ اإلاضاعؽووؾائل ؤلاغالم.
 جًمحن الىخب واإلاىاهج التربىٍت بمفاهُم حػؼػ صوع ألاؾغة التربىي. جدفحز ؤولُاء ألامىع مً كبل إصاعة اإلاضعؾت في اإلاكاعهت والخػـاون فـيوافـت اإلاجاالث.
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the contributions of the family in promoting the
educational role to build future generations. The study sample was chosen by random cluster
method, consisting of (59) heads of households and (98) students. To achieve the objective of the
study, a questionnaire was constructed consisting of (37) paragraphs covering three dimensions
(knowledge, skill, and values). The validity and reliability of the instrument were verified and
appropriate statistical methods were used to reach the results. The results of the study showed that
the reality of the role of the family in enhancing the educational role was high according to the
responses of students and parents, and revealed the existence of statistically significant differences
in all dimensions of the educational role scale in favor of males. It also revealed the existence of
statistically significant differences in the dimensions (skills, and values) of the measure of the role of
the family in enhancing the educational role according to the change in the educational
qualification of parents from their point of view. And the absence of differences of statistical
significance in the (knowledge dimension) depending on the variable of scientific qualification for
parents from their point of view. In light of the results of the study, the researchers recommend
activating the role of parents' councils and increasing communication between the home and the
school in order to enhance the educational role in its three dimensions (knowledge, values and
skills) and develop a strategy to enhance the role of the educational family through schools and the
media.
KEYWORDS: family, role of the family, educational role.
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