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ة وعالقتها بالتحصيل 
َ
ر
ْ
أمناط قيادة اأُلس

 الدراسي لطلبة املدارس الثانوية مبدينة أبها
 *سعيد علي هديه

 

سرة وعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطلبة وبعض املتغيرات األخرى، _ امللخص 
ُ
هدف هذا البحث التعرف على األنماط املمارسة في قيادة األ

( من طلبة املرحلة الثانوية بمدينة أبها خالل الفصل األول من العام 540) الوصفي املسحي على عينة قوامهااستخدم املنهج 

ا 1439الدراس ي  من النمطين الديمقراطي والبيروقراطي يمارسان أحيانا
ا

ه، اعتمد االستبانة كأداة لجمع البيانات، تلخصت نتائجه في: أن كال

ارسة النمط الترسلي، وجود فروق دالة بين الطالب والطالبات في تقييم واقع ممارسة النمط البيروقراطي في قيادة األسرة في حين تندر مم

لصالح الطالب، وجود فروق دالة في تقييم واقع ممارسة األب للنمط البيروقراطي بين من يعمل في عمل حكومي أو عمل عسكري لصالح من 

ا، وجود فروق دالة في تقييم واق ع ممارسته للنمط الديمقراطي بين من يعمل في عمل حكومي أو عمل خاص ومن هو متقاعد يعمل عسكريا

لصالح من يعمل في عمل حكومي أو عمل خاص، وجود فروق دالة في تقييم واقع ممارسته للنمط الترسلي بين من يعمل في عمل حكومي 

ن، وجود ف روق دالة في تقييم واقع ممارسة األم للنمط الترسلي لصالح من وبين كل من يعمل في عمل عسكري أو عمل خاص لصالح اآلِخَريْ

 .تعمل منهن، وجود عالقة ارتباطية طردية بين ممارسة النمط الديمقراطي في قيادة األسرة وبين التحصيل الدراس ي لألبناء

 .: أنماط قيادة األسرة، التحصيل الدراس يالكلمات املفتاحية
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ْسَرة قيادة أنماط
ُ
 الثانوية املدارس لطلبة الدراس ي بالتحصيل وعالقتها األ

 أبها بمدينة
 قدمة. امل1

 من التحديات الكبرى      
ا
تعد إشكالية التربية ووظيفتها التنموية واحدة

التي أصبحت تواجه مختلف املجتمعات اإلنسانية، فهي السبيل لكل 

نهضة واألداة األساس للنمو والتطور، والنظام التربوي يحتوي على العديد 

ا األسرة واملدرسة، ولعل أكثر ما يهم أولياء أمور من املؤسسات من بينه

الطلبة وكل القائمين على العملية التعليمية بصفة عامة هو الوصول 

 .للمستوى األعلى من التحصيل الدراس ي لألبناء

هذا املستوى من التحصيل الذي يصبوا له الجميع ال يمكن أن يتحقق      

املؤسسات التربوية بما فيها األسرة إال إذا تضافرت الجهود بين جميع هذه 

على وجه الخصوص؛ التي وجب أن تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة 

ودعم النشاط املدرس ي لألبناء، ألن املدرسة لوحدها ال يمكن أن تقوم بهذا 

العبء الكبير خاصة في ظل اإلصالح التربوي الذي شهدته املنظومة 

 ].1]التربوية منذ ما يقارب عشرية كاملة 

إن األسرة باعتبارها املحيط االجتماعي األول واملؤسسة التربوية األهم       

ال تختلف عن غيرها من املؤسسات في حاجتها املاسة إلى قيادة رشيدة 

تقف على شؤونها، وتنظم وتوجه مسيرتها، وتحيطها بالعناية واالهتمام، 

 عليها، وتحسن رعايتها التي سيسأل عنها كل من 
ا
الوالدين كما جاء أمينة

ذلك في قوله صلى عليه وسلم في الحديث املتفق على صحته: " كلكم راٍع 

وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام راٍع ومسئول عن رعيته، والرجل راٍع في 

أهله ومسئول عن رعيته، واملرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

وكلكم راٍع ومسئول عن  والخادم راٍع في مال سيده ومسئول عن رعيته،

 [2,3].رعيته" 

ويعتبر موقف الوالدين القيادي من االبن أساس التنشئة وذا أثر بالغ       

علي شخصية األبناء وتكوين ميولهم واتجاهاتهم ونظرتهم للحياة 

وسلوكهم، ذلك من خالل أساليب املعاملة الوالدية التي يمارسانها، 

ملؤسسات االجتماعية والثقافية ويشاركهما في تلك الوظيفة بعض ا

األخرى، ومع هذا تبقى األسرة وبدون شك هي البيئة األولى واملكان 

األساس ي الذي تتهيأ فيه مواقف األفراد ويتشكل فيه سلوكهم وتظهر فيه 

 [4,5]. اتجاهاتهم ومعارفهم وقيمهم

ابة وتعد مرحلة التعليم الثانوي النقطة الحرجة للتعليم األساس ي، والبو     

الرئيسية التي ينطلق من خاللها الفرد لسوق العمل أو الجامعات على حد 

ا في سياسات التعليم في  ا ملموسا سواء، وبناء عليه كان هناك اهتماما

البلدان العربية ومنها اململكة العربية السعودية، وما احتوته األهداف 

ا مع العامة لنظام التعليم الثانوي بأن يكون هذا التعليم متواف قا

 .السياسات التنموية واالجتماعية واالقتصادية

ولذا شهد ويشهد نظام التعليم الثانوي في هذه البلدان العديد من      

مراحل التطوير التي تحاول سد الفجوة بين مخرجاته وبين بيئة الفرد 

املستقبلية )املتمثلة في سوق العمل( أو بيئته التعليمية )املتمثلة في 

[. إال أن هذه الجهود ال بد أن تتضافر معها جهود أخرى 6]الجامعات( 

موازية تتمثل في التهيئة اإليجابية للبيئة التمكينية للطالب في هذه 

ا. فنمط  املرحلة، حيث تعتبر األسرة أهم مكونات هذه البيئة وأعمقها تأثيرا

ا على سلوكيات  ا أو إيجابا قيادة الوالدين لألسرة يؤثر بشكل مباشر سلبا

ا 7وتوجهات الطالب ومستوى تقدمه الدراس ي واالجتماعي ] [. وسعيا

لتشخيص هذا النمط من واقع حياة طلبة املرحلة الثانوية بمدينة أبها 

وانعكاساته على تحصيلهم الدراس ي لتقديم توصيات ومقترحات قد تكون 

 .مفيدة للميدان التربوي واالجتماعي؛ تم إجراء هذا البحث

 دراسةمشكلة ال. 2

اعترف الباحثون واملمارسون منذ فترة طويلة بوجود صلة قوية بين 

مشاركة الوالدين وأسلوب تعاملهم وبين نجاح وتفوق أبنائهم الدراس ي 

 Lee ومع ذلك فال زالت هذه املشاركة في حدها األدنى كما أكد ذلك كل من

 Chiu  [32] و [31]

 من     
ا

إلى أن الطالب   Steinberg, Elmen, & Mounts [33] كما أشار كال

الذين وصفوا عالقة آبائهم بهم بأنها ديمقراطية ودافئة كانت مواقفهم 

الدراسية أكثر إيجابية من  أقرانهم وانعكس ذلك كذلك على انجازاتهم 

 .التعليمية ومستوى تحصيلهم الدراس ي

في حين كشفت نتائج العديد من الدراسات امليدانية عن وجود عالقة      

ا بين أساليب تعامل الوالدين مع أبنائهم وبين ا رتباطية دالة إحصائيا

[ و األمير 8تحصيلهم وتقدمهم الدراس ي، من بينها دراسة كل من: النسور ]

[، أوصت معها باستخدام نمط 11[ وميكائيل ]10[ وأبو سنينية ]9]

قيادي ديمقراطي مبني على أسس الحوار الجاد والفهم املشترك بين ولي 

مر والطالب وتوسيع دائرة العالقة فيما بينهم لتوفير عامل االطمئنان األ 

ا على مستواه العلمي  والثقة بالنفس لدى الطالب بما ينعكس إيجابا

 .وتحصيله الدراس ي

 2016إال أنه وفي املقابل فقد أشارت نتائج تقرير املعرفة العربي لعام      

لكة العربية السعودية إلى أن [ ملؤشرات التعليم قبل الجامعي في املم12]

ا في البيئة التمكينية والتي من ضمنها البيئة األسرية  ا ملموسا هناك ضعفا

ا ولو  ا على مخرجات التعليم وجودتها. ولعل ذلك يقدم تفسيرا مما أثر سلبا

ا ملا أشار إليه صائغ ] [ من أن نظرة املجتمع والتربويين تؤكد ضعف 6جزئيا

كيان التعليمي للمرحلة الثانوية باململكة العربية املخرج وقلة الكفاءة لل

السعودية، وخيبة أمل للمستفيد الخارجي من هذا النظام على الرغم من 

جريت فيه. كما أنه ومن خالل عمل الباحث 
ُ
الجوانب التطويرية التي أ

التطوعي مع لجان التنمية االجتماعية وجمعية التنمية األسرية بمنطقة 

ا في أسلوب قيادة الوالدين ألسرتهما انعكس على  عسير الحظ قصورا

استقرارها وعلى النمو املعرفي والثقافي ألبنائهم وأدائهم املدرس ي، أكدته 

مضامين االستشارات االجتماعية املقدمة من املستفيدين من خدمات 

هذه الجهات، بالتالي وجد الباحث نفسه أمام تساؤل يحاول من خالل 

وهو: ما األنماط املمارسة في قيادة األسرة وما  هذا البحث اإلجابة عنه

  عالقتها بالتحصيل الدراس ي للطلبة وبعض املتغيرات األخرى؟

 دراسةأسئلة الأ. 

 :ينبثق من التساؤل الرئيس ي لهذا البحث األسئلة الفرعية التالية
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ما واقع ممارسة النمط البيروقراطي في قيادة األسرة من وجهة نظر  -1

 عينة البحث؟

ما واقع ممارسة النمط الديمقراطي في قيادة األسرة من وجهة نظر  -2

 عينة البحث؟

ما واقع ممارسة النمط الترسلي في قيادة األسرة من وجهة نظر عينة  -3

 البحث؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة  -4

ختالف في البحث حول واقع ممارسة أنماط قيادة األسرة تعزى لال 

 املتغيرات التالية: الجنس، عمل األب، عمل األم؟

هل توجد عالقة بين أنماط قيادة األسرة ومستوى التحصيل الدراس ي  -5

 لعينة البحث؟

 دراسةالأهداف ب. 

معرفة واقع ممارسة النمط البيروقراطي في قيادة األسرة من وجهة  -1

 .نظر عينة البحث

الديمقراطي في قيادة األسرة من وجهة نظر معرفة واقع ممارسة النمط  -2

 .عينة البحث

معرفة واقع ممارسة النمط الترسلي في قيادة األسرة من وجهة نظر  -3

 .عينة البحث

معرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  -4

عينة البحث حول واقع ممارسة أنماط قيادة األسرة تعزى لالختالف في 

 .رات التالية: الجنس، عمل األب، عمل األماملتغي

معرفة هل توجد عالقة بين أنماط قيادة األسرة ومستوى التحصيل  -5

 .الدراس ي لعينة البحث

 دراسةأهمية الج. 

 :ترجع أهمية هذا البحث إلى عدد من االعتبارات منها

رة من رعاية األسرة والعناية بها وحسن قيادتها لبر األمان في الدنيا واآلخ -1

چ ۈ  ۈ  األمور التي اعتنى بها اإلسالم وأكد عليها كما في قوله سبحانه وتعالى:

القران ( چۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  

 .، ودلت إلى ذلك السنة النبوية في غير موضع واحدالكريم(

وتشكيل شخصياتهم الدور الذي تقوم به األسرة في تنشئة األبناء  -2

وتحديد مستقبلهم التعليمي والنفس ي والذي تتضح من خالل التحصيل 

[؛ إذ تؤكد الدارسات الحديثة أن 11الدراس ي وتفوق التالميذ أو تأخرهم ]

ا في ارتقاء القدرات املختلة   مساعدا
ا

العالقات األسرية يمكن أن تكون عامال

أساليب قيادة األسرة  [،كما أن14لالبن ومن بينها تحصيله الدراس ي ]

ا قادرين على التفكير السليم واملنافسة والقيادة  الديمقراطية تنش ئ أفرادا

 ].15وتحمل املسؤولية والنهوض باملجتمع ]

من املؤمل أن تلفت نتائج هذا البحث وتوصياته اهتمام امليدان التربوي  -3

القيادي باململكة العربية السعودية بمتخلف مؤسساته إلى أهمية الدور 

الذي يمارسه الوالدان داخل أسرتهما وتأثيره على التحصيل الدراس ي 

 للطلبة وبالتالي اقتراح برامج ومشاريع لتحسين وتطوير هذا 

 .الدور 

 

 

 دراسةحدود الد. 

الحد املوضوعي: تحدد موضوع البحث الحالي في التعرف على واقع أنماط 

سرة وعالقة ذلك بالتحصيل الدراس ي 
ُ
للطلبة وبعض املتغيرات قيادة األ

 .األخرى 

الحد املكاني: يقتصر هذا البحث على املدارس الثانوية للبنين والبنات 

 .بمدينة أبها التي تعمل بنظام املقررات

الحد البشري: طالب وطالبات املرحلة الثانوية الدارسين في الصفين الثاني 

 .والثالث

اس ي األول للعام الحد الزماني: أجري هذا البحث خالل الفصل الدر 

 .ه1439_38الدراس ي 

 دراسةمصطلحات اله. 

[ بأنها: االستراتيجيات التي يتبعها 11أنماط قيادة األسرة: يرى ميكائيل ]    

الوالدان في معظم الوقت أثناء التعامل مع أبنائهم من أقوال وأفعال 

تعكس قناعات ومعتقدات واتجاهات الوالدين فيما يتعلق بتربية األبناء 

 .في ضوء خبرات الوالدين السابقة

ا بأنها: األساليب التي تغلب على تعامل الولدين مع  ويعرفها الباحث إجرائيا

أبنائهم وتشمل األسلوب الديمقراطي واألسلوب البيروقراطي واألسلوب 

 .الترسلي

 :التحصيل الدراس ي

[ بأنه ذلك النوع من التحصيل الذي يتعلق بدراسة أو 16عرفه نصر ]    

تعلم العلوم واملواد الدراسية املختلفة، وُيعبر عنه بالدرجة التي يحصل 

 .عليها الطالب في امتحان مقنن يتقدم إليه عندما يطلب منه ذلك

ا في هذا البحث بأنه: املعدل التراكمي الذي حصل عليه  ويشار إليه إجرائيا

  .الطالب في آخر فصل دراس ي

 اإلطار النظري . 3

 اط وأساليب قيادة األسرةاملبحث األول: أنم

حينما دون الباحثون في موضوع أساليب املعاملة الوالدية ندر ما تم        

نعت هذه األساليب بأنماط قيادية مع أنه عند البحث فيها واإلطالع عليها _ 

ا إن لم تتوافق مع  ا_ وجد أنها ال تبتعد كثيرا كما سيتم مناقشته الحقا

ختلفة والتي تشمل النمط الديمقراطي مفهوم القيادة وأنماطها امل

والبيروقراطي والترسلي؛ ذلك ألن القيادة هي عملية اجتماعية تتم بين 

شخص مسئول مع مجموعة من التابعين والشك أن هذا التعريف ينطبق 

ا على البيئة األسرية باعتبارها أصغر وحدة مؤسسية في املجتمع  تماما

ل الشخصية القيادية لألبناء وباعتبار قوامة الوالدين وفيها تتشك

 .التابعين

[ أن أساليب املعاملة الوالدية يمكن 17فقد بينت سميرة مقحوت ]

 :تصنيفها في أساليب سوية وأساليب غير سوية وبيانها كالتالي

 :األساليب السوية، وتشمل -1

األسلوب الديمقراطي: هذه األسرة تشرك أبناءها في الشؤون العائلية     

قرارات وتشجعهم على اكتساب درجة من االستقالل تتالءم مع واتخاذ ال

سنهم، واآلباء الديمقراطيين يقومون بوضع قواعد واضحة ومحددة 

 .ويضعوا معها استثناءات ثم يناقشونها مع أبنائهم

املساواة في املعاملة: ويقصد باملساواة توخي العدالة في معاملة مواقف     

ا على اآلخردم التفرقة أو تمييز أحدهم الحياة املختلفة لألبناء وع ، وأيضا
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قد تتحقق املساواة في اإلشباع النفس ي لألبناء من خالل شمولهم بالحب 

 .والحنان

التشجيع واملكافأة: يعتبر أسلوب التشجيع من األساليب املهمة في بناء 

شخصية األبناء حتى ينعموا بحياة هادئة مطمئنة، فكلمات التشجيع أو 

تى أعطيت لألبناء في حينها، جعلتهم يحسون بقيمتهم الذاتية الثناء م

وبتقديرهم ألنفسهم، فهي تنمي قدراته وتدفعه إلى األمام وإلى السلوك 

 . اإليجابي

 :األساليب غير السوية: تتمثل في ما يلي -2

النبذ واإلهمال: يتبع بعض اآلباء مع أطفالهم أنماطا مختلفة من السلوك 

ر بأنهم غير مرغوب فيهم مثل: نبذهم وإهمالهم وتركهم تدفعهم إلى الشعو 

دون رعاية أو تشجيع أو إثابة السلوك املرغوب فيه وعقاب السلوك 

 .املرغوب عنه

الحماية الزائدة أو الشديدة: الحماية الزائدة من األساليب األسرية التي 

 يستخدمها بعض األولياء، والذي يبدو في تدخل الوالدين في شؤون االبن

باستمرار، والقيام بالواجبات نيابة عنه، وعدم إتاحة الفرصة للطفل 

 .الختيار أنشطته

التسلط والقسوة: ويعني تحكم األب أو األم في نشاط االبن والوقوف أمام 

رغباته التلقائية ومنعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي 

باملهام والواجبات التي يريدها حتى ولو كانت مشروعة، أو إلزامه بالقيام 

تفوق قدراته وإمكانياته، ويرافق ذلك استخدام العنف أو الضرب أو 

 .الحرمان

ا 18كما أورد عويدات ] [ في دراسته ألساليب التنشئة األسرية تصنيفا

 :ألساليب املعاملة الوالدية بتفاوت درجة استخدام السلطة كاآلتي

 :األسلوب الديمقراطي -

لوب بأن األمور في األسرة تسير بشكل تعاوني بحيث يتصف هذا األس    

يتعلم األبناء بأن عليهم القيام ببعض الواجبات وأنهم مطالبون باتخاذ 

ا وامتيازات 
ا
بعض القرارات بأنفسهم، كما يتعلمون أن لألبوين حقوق

خاصة، كما ال ينتظر األبناء من والديهم أن يكونوا موقع انتباه دائم أو 

  .عاية مستمرةأنهم بحاجة لر 

 :األسلوب التسلطي -

أسلوب يظهر سيطرة الوالدان على االبن في جميع مراحل حياته وفي      

كل األوقات ويتحكمان في اختياراته ورغباته ويحوالن بين استقالليته، 

وهذا التسلط ال يأتي من كره أو نبذ الوالدان لطفلهما بل قد يكون اهتمام 

 .زائد به

 :الرفض ياألسلوب  -

أسلوب يظهر على شكل حالة من الرفض والالمباالة من الوالدين نحو      

ابنهم وعدم االهتمام به وهذا الشعور الذي يواجه االبن يهدد مشاعر 

ا عند التفاعل مع املواقف الحياتية ا وعاجزا
ا
  .األمن لديه ويجعله محبط

 من
ا

االجتماعية أساليب التنشئة  Hoghughi & Long [34] كما بين كال

 :كالتالي

ا، يؤمن بالطاعة املطلق ويظهر القليل من الحب -  .متسلط: متسلط جدا

ا، ال يضع أي قانون ويظهر الكثير من الحب -  .املتسيب: متساهل جدا

ا من الحب والتعزيز -  .الديموقراطي: يضع القوانين ويظهر قدرا

ا وال يضع - ا وعاطفيا قوانين ويظهر  املهمل والرافض: يهمل أبناءه جسديا

 .القليل من الحب

[ فترى أن األساليب األسرية يمكن تقسيمها إلى 19أما بسمة الشريف ]

 :ثالثة أنواع هي

األسلوب الديمقراطي: يتصف هذا األسلوب بأّن األمور بين الوالدين 

واألبناء تسير من خالل الحوار والتشاور املستمر مع األبناء فيما يتعلق 

ا مشاركتهم األمور التي تتعلق باألسرة، واحترام آراء بأمورهم الخاصة وأ يضا

األبناء وتقديرها، وعدم الوقوف منها موقف التسلط والرفض، بل إتباع 

 .األسلوب اإلقناع واحترام الرأي والرأي اآلخر

األسلوب املتسلط: ويقصد به املنع والرفض الدائم واملستمر لجميع 

التفاعل مع األبناء وتحميلهم مهام مطالب االبن، والقسوة والصرامة في 

ومسؤوليات فوق طاقاتهم من خالل أساليب النهي واألمر والعقاب 

 .والحرمان

األسلوب املتساهل: ويتمثل في ترك االبن في تحقيق رغباته على النحو 

الذي يحلو له واالستجابة املستمرة ملطالبه، وعدم استخدام الثواب 

سؤولية، حيث يترتب على اإلفراط في والعقاب، وعدم توجيهه لتحمل امل

 .التساهل العديد من املشكالت، كمشكلة عدم التكيف، وعدم النضج

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن أساليب معاملة الوالدين مع أبنائهم      

ال تخرج عن األنماط القيادة التي تحدث عنها علماء القيادة والتي تشمل: 

قراطي والترسلي، ومثل هذا متوقع كون األسرة النمط البيروقراطي والديم

في حد ذاتها عبارة عن مؤسسة تربوية يتولى الوالدان فيها قيادة زمامها 

وتوجيه أفرادها من األبناء نحو األفضل ومتابعتهم وتحسين أدائهم في شتى 

املجاالت والظهور بمظهر حسن أما اآلخرين، فكل هذه املمارسات هي في 

روب القيادة وشكل من أشكالها، بل األسرة هي جوهرها ضرب من ض

املحضن األول واألهم الذي ُيصنع فيه القادة وتتشكل شخصياتهم 

 .ويتشربون الصفات القيادية من سلوك الوالدين القيادي

 املبحث الثاني: العالقة بين أنماط قيادة األسرة والتحصيل الدراس ي

قة موجبة بين مستوى هناك العديد من الدراسات التي كشفت عن عال   

تحصيل األبناء الدراس ي وإدراكهم لتقبل آبائهم لهم، وكذلك أن دافعية 

األبناء نحو النجاح املدرس ي تكون استجابة لتوقعات آبائهم ومعاملتهم 

السوية التي تبتعد عن اإلهمال والقسوة، وإلى جانب أهمية هذا األسلوب 

ذي يبديه اآلباء نحو أبنائهم السوي في التنشئة وهو االهتمام والتقبل ال

إال أنه يتطلب أسلوب الضبط الوالدي ويقصد به االعتدال وليس 

اإلفراط في وضع القيود أو اإلفراط في التسيب حتى ال يؤدي ذلك إلى 

 ].20قصور في نمو االبن االجتماعي ]

إن األبناء الذين ترعرعوا في وسط عائلي من النمط املرن الديمقراطي     

ا على املستوى )الفكري والشفا العقلي( من أولئك  -ف، هم أفضل إنجازا

في أوساط جامدة سلطوية أو ضعيفة متسيبة. أي أن  نشأواالذين 

املعاملة الحسنة مع األبناء واملبنية على أساس النمط الديمقراطي واملرن 

وكذلك على حسن التعبير اللفظي كالتشجيع واالقتراح أو غير اللفظي 

والنظرات املساندة، فإنها تدفعهم الكتساب الثقة في قدراتهم كاالبتسامة 

 ].1مما يدفعهم للتحصيل الجيد ]

إن األسرة تقوم بدور محوري وجوهري في تنشئة األبناء وتشكيل      

شخصياتهم وتحديد مستقبلهم التعليمي والنفس ي والذي تتضح من خالل 
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حيث تؤكد  [،11التحصيل الدراس ي وتفوق التالميذ أو تأخرهم ]

ا في ارتقاء   مساعدا
ا

الدارسات أن العالقات األسرية يمكن أن تكون عامال

[، هذا ما أثبتته 14القدرات املختلة لالبن ومن بينها تحصيله الدراس ي ]

ا العديد من الدراسات العلمية ومن بينها دراسة كل من: النسور  ميدانيا

[؛ حيث كشفت نتائجها 11[ وميكائيل ]10[ وأبو سنينية ]9[ و األمير ]8]

ا بين أساليب تعامل الوالدين مع  عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 .أبنائهم وبين تحصيلهم وتقدمهم الدراس ي

إن مثل هذه االستنتاجات تضع املؤسسات التربوية و االجتماعية أمام     

جملة من األدوار املهمة التي ينبغي أن تضطلع بها ومن أبرزها توعية 

تأهيل الوالدين ملمارسة األنماط األنسب لقيادة األسرة والتي من شأنها و 

ا على مستوى تحصيل األبناء الدراس ي والعلمي وتقدمهم  أن تنعكس إيجابا

  .في شتى مجاالت الحياة األخرى االجتماعية منها والتربوية

 الدراسات السابقة. 4

العالقة بين أنماط بإجراء دراسة هدفت معرفة   Drews [35] قام    

( 312التنشئة والتحصيل األكاديمي للطلبة املتفوقين، تكونت عينتها من )

 من املستوى االبتدائي في )
ا
ا وطالبة ( مدرسة بنيويورك، وقد 11طالبا

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن أمهات الطلبة املتفوقين يملن إلى 

وأن الطالب املتفوق  السيطرة والتسلط في طريقة تعاملهن مع أبنائهن،

ا أكبر باألبناء ا واهتماما ا يأتي من العائلة التي يظهر فيها اآلباء دفئا  .دراسيا

[ بدراسة هدفت التعرف على العالقة بين 21وقامت شيخة الشريف ]   

املعاملة الوالدية والتحصيل الدراس ي للفتاة املراهقة، اعتمدت على املنهج 

 وبعض أمهات 300الدراسة )شبه التجريبي، وقد شملت عينة 
ا
( طالبة

الطالبات، وقد توصلت إلى عدد من النتائج منها: وجود عالقة إيجابية بين 

التحصيل الدراس ي وأساليب املعاملة الوالدية، وجود عالقة عكسية غير 

معنوية بين التحصيل الدراس ي وأساليب املعاملة غير السوية من 

السوية كما تدركها الفتاة وتحصيلها الوالدين، وجود عالقة بين املعاملة 

 .الدراس ي املرتفع

فهم العالقة بين  Tang [13] كما كان الغرض الرئيس ي من دراسة     

مجموعة من العوامل األسرية ومن ضمنها دعم وتشجيع الوالدين 

وتوقعهم العالي ألداء أوالدهم وبين مستوى تحصيلهم الدراس ي ونجاحهم 

ه الدراسة املنهج شبه التجريبي تم تطبيقها على التعليمي، وقد اتبعت هذ

مجموعتين أحدهما ضابطة واألخرى تجريبية في ثالث مدارس ثانوية في 

هونقكونق، وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة دالة 

ا بين دعم وتشجيع الوالدين وتوقعهم العالي ألداء أبنائهم وبين  إحصائيا

  .نجاحهم التعليمي مستوى تحصيلهم الدراس ي ومدى

[ إلى معرفة العالقة بين التنشئة الوالدية 22وهدفت دراسة الطحان ]     

وبين التحصيل الدراس ي، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث املنهج 

ا 340الوصفي املسحي من خالل مقياس وزع على عينة تكونت من ) ( طالبا

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكان من بين أبرز نتائج هذه 
ا
وطالبة

الدراسة الكشف عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين أسلوب 

الوالدين الديمقراطي والتقبل وبين التحصيل الدراس ي لألبناء ويزيد مع 

اإلناث، كما كشفت عن عالقة ارتباطية سلبية بين أسلوب التسلط 

 .والتحصيل الدراس ي زاد مع الذكور 

رف على مدى اهتمام [ دراسة بهدف التع23إسماعيل ]ى كما أجر    

أولياء األمور بأبنائهم وعالقته بكل من الدافع لالنجاز والتحصيل 

، وأسفرت نتائج الدراسة 460الدراس ي، تكونت عينة الدراسة من )
ا
( مفردة

ا بين اهتمام أولياء األمور والدافع  عن وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا

 .لإلنجاز والتحصيل الدراس ي للتالميذ

[ فقد هدفت إلى معرفة املشكالت التي تعترض 24ا دراسة البدري ]أم     

حياة الطالب في كليات التربية والتربية الرياضية في جامعة بغداد ومقدار 

تأثير استخدام نمط التعامل القيادي واإلداري في األسرة واملؤسسة 

 240العلمية عليهم، أجريت هذه الدراسة على عينة من )
ا
ا وطالبة في ( طالبا

( 144املرحلة األولى في كليات التربية بجامعة بغداد كما اختيرت عينة من )

ولي أمر للطلبة قيد البحث. وقد استخدم الباحث االستبيان كأداة 

للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: وجود 

ؤسسة عالقة ارتباطيه دالة بين النمط القيادي املستخدم في األسرة وامل

 .التعليمية وبين حياة الطالب الدراسية ومنها تحصيله العلمي

[ إلى الكشف عن أساليب املعاملة 25في حين هدفت دراسة معوض ]    

الوالدية للطالب املوهوبين الذكور واإلناث، استخدم الباحث املنهج 

، خلصت النتائج إلى أن أساليب 100املسحي على عينة بلغت )
ا
( مفردة

الوالدية كما يدركها األبناء املوهوبين كانت: أسلوب الديمقراطية  املعاملة

في املعاملة، أسلوب التقبل، أسلوب الحماية الزائد أسلوب التفرقة في 

املعاملة، كما كشفت عن وجود فروق جوهرية في أساليب املعاملة 

 .الوالدية( الديمقراطية، التقبل )وكانت لصالح اإلناث

[ بدراسة هدفت استقصاء العالقة بين نمط 8]كما قام النسور     

التنشئة األسرية وتوكيد الذات والتحصيل الدراس ي لدى طالبات الصف 

، 358العاشر بمديرية عمان الثانية، وتألفت عينة الدراسة من )
ا
( طالبة

ا من مدارس حكومية في مدينة عمان، استخدمت  تم اختيارهن عشوائيا

ا دالة تعزى الباحثة مجموعة من املقاييس، 
ا
أظهرت نتائج الدراسة فروق

لنمط التنشئة األسرية في مستوى التحصيل الدراس ي، وكانت النتائج 

 .لصالح مجموعة النمط الديمقراطي

[ فقد هدفت التعرف على أنماط التنشئة 9] أما دراسة األمير      

االجتماعية في األسرة واملدرسة وعالقة ذلك بالتفوق املدرس ي، وكذلك 

تعرف على العالقة بين املناخ املدرس ي وأنماط التنشئة االجتماعية فيها، ال

 من مدارس تربية عمان 600تكونت عينة الدراسة من )
ا
 وطالبة

ا
( طالبا

الثانية، استخدم الباحث مقياسين لقياس أنماط التنشئة االجتماعية في 

ن أنماط األسرة وفي املدرسة، وقد أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطية بي

التنشئة االجتماعية االيجابية )ديمقراطي، تقبل( السائدة في األسرة 

 .وتحصيل الطلبة املتفوقين

[ دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين أساليب 10وأجرت أبو سنينية ]    

التنشئة األسرية وكل من الضغوط النفسية والتحصيل لطلبة الصف 

، 316لدراسة من )العاشر في مديرية عمان، تكونت عينة ا
ا
 وطالبة

ا
( طالبا

وتم تطبيق استبانة التنشئة األسرية ومقياس الضغط النفس ي، أشارت 

النتائج إلى أن أكثر أساليب التنشئة ممارسة من قبل الوالدين هو 

ا بين  األسلوب الديمقراطي، وأسلوب التقبل، كما ظهر أن هناك تطابقا

مهات، وأن املمارسة الديمقراطية األساليب التي يمارسها كل من اآلباء واأل 

 .والتقبل تزيد من دافعية الطلبة نحو التحصيل
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[ بدراسة هدفت من خاللها التعرف على 26كما قامت نجاح الدويك ]    

العالقة بين أساليب املعاملة الوالدية و الذكاء والتحصيل الدراس ي، 

مستخدمة املنهج الوصفي املسحي من خالل تطبيق مجموعة من 

قاييس على عينة من الطالب بمدارس الغوث في مدينة غزة كان قوامها امل

ا، كشفت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج من أبرزها: 200) ( طالبا

وجود عالقة دالة طردية بن أسلوب املعاملة الوالدية السوية وبين درجات 

 .الطالب التحصيلية ومستواهم التعليمي

لتي هدفت التعرف على طبيعة العالقة بين [ ا27وفي دراسة حمادة ]     

ا ملتغير الجنس لدى عينة  سوء املعاملة ومستوى التحصيل الدراس ي تبعا

 من طلبة الصف األول الثانوي العام في 240) قوامها
ا
ا وطالبة ( طالبا

مدارس مدينة دمشق الرسمية، وقد طبق الباحث في هذا البحث مقياس 

ن، ويمكن تلخيص أهم نتائجها فيما سوء معاملة الطفل لديفيد برنشتي

ا بارتفاع درجة اإلساءة على املقياس  يلي: أن مستوى التحصيل يتأثر سلبا

 .سواء لدى الذكور أو اإلناث

[ التعرف على العالقة بين أساليب 11كما هدفت دراسة ميكائيل ]    

املعاملة الوالدية والتحصيل الدراس ي لألبناء، استخدم الباحث في هذه 

الدراسة املنهج الوصفي املسحي على عينة تكونت من مجموعة من 

الطالب والطالبات املتفوقين واملتفوقات في املرحلة اإلعدادية البالغ 

، من خالل استبانة أعدت لهذا الغرض، 203عددهم )
ا
ا وطالبة ( طالبا

خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: وجود عالقة بين التفوق الدراس ي 

رة لألبناء ومكافأتهم، وجود عالقة بين معاملة الوالدين وتشجيع األس

لألبناء بأسلوب ديمقراطي وبين تفوقهم الدراس ي، وجود عالقة بين 

التفوق الدراس ي لألبناء واستخدام الوالدين ألسلوب اإلقناع والبعد عن 

 . أسلوب القسوة

عاملة [ إلى معرفة أسالیب امل28في حين هدفت دراسة ميادة عبدهللا ]     

الوالدیة وعالقتها بالتوافق النفس ي والتحصيل الدراس ي لدى طالب 

املرحلة الثانویة بمحلیة الخرطوم، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

 من خالل 184املسحي على عينة بلغ مجموع أفرادها )
ا
ا وطالبة ( طالبا

مجموعة من األدوات واملقاييس، توصلت هذه الدراسة ملجموعة من 

ج من أهمها: وجود عالقة ارتباطیة بين أسالیب املعاملة الوالدیة النتائ

والتوافق النفس ي والتحصيل الدراس ي، كما توجد عالقة ارتباطيه بين 

ا لنوع الطالب )ذكر _ أنثى(، ووجود عالقة  أسالیب املعاملة الوالدیة تبعا

ا للمستوى التعلیمي لأل   .م واألبارتباطيه بين أسالیب املعاملة الوالدیة تبعا

[ فهدفت معرفة عالقة أنماط التنشئة األسرية 29أما دراسة الزعبي ]    

سواء أكانت )تسلطية، ديمقراطية، تسيبية( بدافعية اإلنجاز لدى طلبة 

ا 372املرحلة الثانوية في دولة الكويت، تكونت عينة الدراسة من ) ( طالبا

 موزعين على ست مدارس، استخدمت الدراسة أدات
ا
ين هما: وطالبة

مقياس أنماط التنشئة األسرية كما يدركها األبناء، واختبار دافع اإلنجاز، 

أظهرت نتائج الدراسة أّن النمط الديمقراطي هو النمط الغالب لدى 

األسر الكويتية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذات داللة 

نوية من الذكور إحصائية بين األنماط الثالثة بالنسبة لطالب املرحلة الثا

وفق أنماط التنشئة األسرية املستخدمة من اآلباء، وكذلك وجود فروق 

ا بين مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة املرحلة الثانوية من  دالة إحصائيا

 .الذكور وفق أنماط التنشئة األسرية املستخدمة من قبل األم

بحث يشترك تعقيب على الدراسات السابقة: على الرغم من أن هذا ال    

بشكل عام مع أغلب الدراسات السابقة التي تم استعراضها من حيث 

املوضوع واملنهج واألداة؛ إلى أنه اختلف عنها كونه نظر إلى أسلوب التنشئة 

األسرية باعتبارها عملية قيادية بالدرجة األولى ولذا اعتمد التصنيف 

سلي( ملعالجة األكثر شهرة ألنماط القيادة )بيروقراطي، ديمقراطي، تر 

مشكلته والنظر إليها وتحليلها، كما درس عالقة ممارسة هذه األنماط 

القيادية األسرية على أرض الواقع بمستوى التحصيل الدراس ي للطلبة، 

وناقش متغيرات ديمغرافية مختلفة شملت )الجنس، عمل األب، عمل 

ستوى األم( وعالقتها بالسلوك القيادي للوالدين وانعكاسات ذلك على م

 .األبناء الدراس ي

 . الطريقة واالجراءات4

 دراسةمنهج الأ. 

استخدم هذا البحث املنهج الوصفي املسحي ذلك ملناسبته لتحقيق     

أهدافه، حيث يصف أراء عينة البحث حول واقع ممارسة أنماط قيادة 

األسرة، و أثر بعض املتغيرات على ذلك، وعالقته بمستوى تحصيلهم 

 .الدراس ي

 دراسةتمع المجب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات املدارس الثانوية التي     

( بحسب 1511تعمل بنظام املقررات في مدينة أبها البالغ عددهم )

إحصاءات قسم القبول والتسجيل باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

[30.[ 

 دراسةعينة الج. 

 540مجتمع البحث بلغت )تم اختيار عينة عشوائية من     
ا
ا وطالبة ( طالبا

( توزيع 1٪ من مجتمع البحث األصلي، ويوضح الجدول رقم )36بما نسبة 

 .عينة البحث في ضوء متغيراته الديموغرافية

 1جدول 

افية ا ملتغيراته الديموغر
ً
 توزيع عينة البحث وفق

املئويةالنسبة  التكرار املتغيرات  

 66,7 360 طالب الجنس

 33,3 180 طالبة

 56,7 306 ممتاز املعدل التراكمي

 
ا
 30,0 162 جيد جدا

 13,3 72 جيد فأقل

 42,2 228 حكومي عمل األب
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املئويةالنسبة  التكرار املتغيرات  

 16,7 90 عسكري  

 22,2 120 متقاعد

 12,2 66 عمل خاص

 4,4 24 ليس لديه عمل

 2,2 12 متوفى

 24,4 132 تعمل عمل األم

 74,4 402 ال تعمل )ربة منزل(

 1,1 6 متوفية

 الدراسة د. أداة

 الخاصة البيانات لجمع رئيسية كأداة االستبانة على البحث هذا اعتمد      

 االستفادة خالل من بناؤهما تم امليدان، من البحث أسئلة عن باإلجابة

 املحكمين آراء ومن العالقة، ذات السابقة والدراسات النظري  اإلطار من

 الجزء: كالتالي أجزاء ثالثة من تكونت ثالثي، تدرج ذات كانت ومقترحاتهم،

 شمل: الثاني الجزء. اإلرشادات وبعض تعريفية مقدمة شمل: األول 

. البحث لعينة الديموغرافية باملتغيرات املتعلقة األسئلة من مجموعة

مثل محاور، ثالثة على موزعة عبارات وعةمجم من تكون : الثالث الجزء
ُ
 ت

 الديمقراطي، النمط البيروقراطي، النمط: وهي األسرة قيادة أنماط

 .الترسلي النمط

  األداة صدق

 صدقها من التأكد تم األولية صورتها في الدراسة أداة بناء من االنتهاء بعد

 :يلي ما خالل من

 هيئة أعضاء من املحكمين من مجموعة على بعرضها: الظاهري  الصدق ـ1

 العبارات مشتملة النهائية صورتها في خرجت التربية، بكليات التدريس

 .٪80 بنسبة قبلهم من عليها املتفق

 االرتباط معامل استخدام تم حيث: لألداة الداخلي االتساق صدق ـ2

 محور  لكل الكلية والدرجة عبارة كل درجة بين العالقة لقياس لبيرسون 

 يوضح( 2) رقم والجدول  ككل، واألداة املحاور  وبين األداة، محاور  من

 . ومحاورها األداة لعبارات القياس نتائج

 2 جدول       

 ومحاورها األداة لعبارات الداخلي االتساق صدق من للتأكد بيرسون  ارتباط معامل

الترسليالنمط  النمط الديمقراطي النمط البيروقراطي  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0,324**  7 0,354**  13 0,325**  

2 0,463**  8 0,379**  14 0,307**  

3 0,463**  9 0,328*  15 0,264*  

4 0,489*  10 0,364**  16 0,119**  

5 0,321**  11 0,237**  17 0,139**  

6 0,422**  12 0,384**  18 0,217**  

**0,471 الكلي **0,435 الكلي  **0,497 الكلي   

 0,05 مستوى  عند دالة/   ) * (   0,01 مستوى  عند دالة( ** )    

 بين االرتباطية للعالقة القياس نتائج أن السابق الجدول  من يتضح     

 املحاور  وبين البحث، محاور  من محور  لكل الكلية والدرجة عبارة كل درجة

 عالقة ذات ومحاورها األداة عبارات جميع أن على تدل ككل، واألداة

ا دالة ارتباطية  يدل وهذا ،(0,05) ومستوي ( 0,01) مستوى  عند إحصائيا

 أعدت التي الجوانب لقياس وصالحة صادقة الدراسة أداة أن على

 .لقياسها

  األداة ثبات

 ويوضح ،(كرونباخ ألفا) ثبات معامل باستخدام األداة ثبات حساب تم

 .ككل ولألداة األداة، ملحاور  الثابت معامل قيم( 3) رقم الجدول 

 3 جدول 

 الدراسة ألداة كرونباخ ألفا ثبات معامل يوضح

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات املحور 

 0,842 6 البيروقراطيالنمط 

 0,844 6 النمط الديمقراطي

 0,702 6 النمط الترسلي

 0,794 18 معامل الثبات لعبارات األداة ككل

 النمط ملحور  الثبات معامل قيمة أن السابق الجدول  من يتضح     

 قيمة فكانت الديمقراطي النمط محور  أما ،(0,842) بلغت البيروقراطي

 الترسلي النمط ملحور  الثبات معامل قيمة وبلغت ،(0,844) له املعامل

 لعبارات الثبات معامل أن الجدول  هذا من كذلك يتضح كما ،(0,702)

 ملحاور  الثبات معامل قيم أن يتضح سبق مما و ،(0,794) كان ككل األداة
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 للتطبيق صالحيتها وبالتالي األداة ثبات على تدل ككل ولعباراتها األداة

 (.0,65) من أعلى كانت حيث

  اإلحصائية املعالجة أساليب

  :التالية اإلحصائية األساليب الباحث استخدم الدراسة بيانات ملعالجة

 على البحث عينة إجابات لترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط    

 داللة لتحديد األحادي التباين وتحليل ت واختبار االستبانة، عبارات

ا البحث عينة استجابات متوسطات بين الفروق  في لالختالف تبعا

 االرتباط ومعامل البعدية، املقارنات إلجراء LSD واختبار متغيراته،

 .األداة ثبات لحساب كرونباخ ألفا ومعامل العالقات، لقياس لبيرسون 

 وتفسيرها ومناقشتها البحث نتائج عرض

 من األسرة قيادة في البيروقراطي النمط ممارسة واقع ما: األول  السؤال

 البحث؟ عينة نظر وجهة

 املحور  هذا لعبارات البحث عينة استجابات( 4) رقم الجدول  يوضح

 :كالتالي

 4 جدول 

اقع املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات  البيروقراطي النمط محور  لعبارات املمارسة وو

ــــبارة الترتيب ــ ـــ ـــ ــ اقع املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العـــ  و

ا 0,66 1,79 والداي يتصرفان في األمور الخاصة بي دون مشاورتي وأخذ رأيي 1
ا
 أحيان

همشان اقتراحاتي 2
ُ
ا 0,62 1,76 والداي يـ

ا
 أحيان

ا 0,67 1,74 والداي ُيـهمالن التحاور معي 3
ا
 أحيان

ا 0,63 1,72 يستخدم والداي أسلوب التهديد معي 4
ا
 أحيان

ا 0,68 1,65 يتعامل والداي معي بعدم ثقة 5  نادرا

ا 0,64 1,53 والداي يتعامالن معي بقسوة 6  نادرا

(1,70املتوسط الحسابي العام للمحور: )  ا   
ا
 أحيان

 :السابق الجدول  من يتضح

 هذا لعبارات البحث عينة الستجابة العام الحسابي املتوسط أن     

 النمط أن إلى ُيشير وهذا درجات،( 3) أصل من( 1,70) بلغ النمط

ا يمارس األسرة قيادة في البيروقراطي  وجهة من الواقع أرض على أحيانا

 بأن الوالدان ظن ربما بأنه النتيجة هذه وتفسر البحث، عينة نظر

 املسلك لسلوك أبنائهم سيدفع القيادية األساليب من النوع هذا ممارسة

 لضعف خاص، بشكل الدراس ي الجهد من املزيد وبذل عام بشكل الحسن

 شخصية على عكسية نتائج من ممارسته عن ينتج قد بما وإدراكهم وعيهم

 هو األسلوب لهذا ممارستهم أن ربما وكذلك الدراس ي، وتحصيله االبن

 .آبائهم قبل من أساليب من معم يمارس كان ملا انعكاس

 عينة الستجابة الحسابية املتوسطات أن نفسه الجدول  من يتضح كما

 من درجة( 1,79_1,53) بين ما تراوحت النمط هذا عبارات حول  البحث

 النمط هذا في املضمنة العبارات كل أن على يدل وهذا درجات،( 3) أصل

ا) درجتي بين ما تقع ا) و( نادرا  عينة نظر وجهة من املمارسة واقع من( أحيانا

  العبارات أقل بين ومن البحث،
ا
 نظر وجهة من النمط هذا ضمن ممارسة

 :من كل جاءت البحث؛ عينة

 .ثقة بعدم معي والداي يتعامل -

 .بقسوة معي يتعامالن والداي -

 من األسرة قيادة في الديمقراطي النمط ممارسة واقع ما: الثاني السؤال

 البحث؟ عينة نظر وجهة

 املحور  هذا لعبارات البحث عينة استجابات( 5) رقم الجدول  يوضح

 :كالتالي

 5 جدول 

اقع املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات  الديمقراطي النمط محور  لعبارات املمارسة وو

ــــبارة الترتيب ــ ـــ ـــ ــ الحسابياملتوسط  العـــ اقع املمارسة االنحراف املعياري    و

ا 0,64 2,50 يتعامل والداي معي بحب واهتمام وثقة 1  غالبا

ا 0,75 2,37 يشجعني والدي على اإلبداع واالبتكار 2  غالبا

ا 0,65 2,28 يوزع والداي األعمال بعدل بيني وبين إخوتي 3  أحيانا

ا 0,76 2,25 يهتم والداي بتطوير قدراتي 4  أحيانا

ا للحوار معي 5 ا كافــــيا
ا
ا 0,70 2,06 يقض ي والداي وقـــــتـ  أحيانا

ا 0,67 2,04 يشركني والداي في التخطيط ألمور األسرة 6  أحيانا

(2,25املتوسط الحسابي العام للمحور: )  ا     أحيانا

 :السابق الجدول  من يتضح

 هذا لعبارات البحث عينة الستجابة العام الحسابي املتوسط أن      

 النمط أن إلى ُيشير وهذا درجات،( 3) أصل من( 2,25) بلغ النمط

ا يمارس األسرة قيادة في الديمقراطي  نظر وجهة من الواقع أرض على أحيانا

 يثقون  ال الوالدان أن ربما بأنه النتيجة هذه تفسير ويمكن البحث، عينة

 نحو ودفعهم أبنائهم تربيتهم في األسلوب هذا مثل نجاعة في كامل بشكل

 يتعودوا لم كونهم أو بهذا وعيهم لضعف إما الدراس ي، تحصيلهم تحسين

 من معهم استخدمت ما ندر ربما حيث األساليب هذه مثل ممارسة على

 سنينية أبو دراسة نتائج مع عام بشكل النتيجة هذه وتتفق أسالفهم،

 املمارسة التنشئة أساليب بين من األسلوب هذا أن إلى توصلت حيث[ 10]

 الزعبي دراسة نتائج مع النتيجة هذه اختلفت حين في الوالدين، قبل من

 األسرة لدى الغالب النمط هو الديمقراطي النمط أن أظهرت حيث[ 29]
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 الثقافة وتفاوت التربوية البيئة بتباين االختالف هذا ويفسر الكويتية،

 .الدراستين مجتمعي لدى املجتمعية

 عينة الستجابة الحسابية املتوسطات أن نفسه الجدول  من يتضح كما

 من درجة( 2,50_2,04) بين ما تراوحت النمط هذا عبارات حول  البحث

 النمط هذا في املضمنة العبارات كل أن على يدل وهذا درجات،( 3) أصل

ا) درجتي بين ما تقع ا) و( أحيانا  عينة نظر وجهة من املمارسة من( غالبا

  العبارات أقل بين ومن البحث،
ا
 نظر وجهة من النمط هذا ضمن ممارسة

 :من كل جاءت البحث؛ عينة

ا والداي يقض ي -
ا
ا وقـــــتـ  .معي للحوار كافــــيا

 .األسرة ألمور  التخطيط في والداي يشركني -

 وجهة من األسرة قيادة في الترسلي النمط ممارسة واقع ما: الثالث السؤال

 البحث؟ عينة نظر

 املحور  هذا لعبارات البحث عينة استجابات( 6) رقم الجدول  يوضح

 :كالتالي

 6 جدول 

اقع املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات  الترسلي النمط محور  لعبارات املمارسة وو

ــــبارة الترتيب ــ ـــ ـــ ــ الحسابياملتوسط  العـــ اقع املمارسة االنحراف املعياري    و

ا 0,69 1,61 يتساهل والداي معي عند تقصيري الدراس ي 1  نادرا

يترك والداي لي حرية اتخاذ القرارات الخاصة بي دون النظر لصوابها من  2

 خطئها

ا 0,63 1,56  نادرا

ا 0,67 1,50 والداي ُيـهمالن متابعتي وسؤالي عن تقدمي الدراس ي 3  نادرا

ا 0,67 1,42 أعيش عشوائية في حياتي األسرية وحرية مطلقة 4  نادرا

ا 0,64 1,38 تمر على فترات طويلة ال أرى فيها أحد والداي 5  نادرا

ا 0,55 1,27 أخرج من املنزل وأعود إليه دونما متابعة من والداي 6  نادرا

(1,46املتوسط الحسابي العام للمحور: )  ا   نادرا

 :السابق الجدول  من يتضح

 النمط هذا لعبارات البحث عينة الستجابة العام الحسابي املتوسط أن    

 في الترسلي النمط أن إلى ُيشير وهذا درجات،( 3) أصل من( 1,46) بلغ

ا األسرة قيادة  البحث، عينة نظر وجهة من الواقع أرض على يمارس ما نادرا

 املرحلة هذه مثل في أبنائهم على الوالدين بحرص النتيجة هذه وتفسر

 أبنائهم مستقبل في وتأثير أهمية من لها ملا الحرجة والدراسية العمرية

 .والعملي العلمي

 عينة الستجابة الحسابية املتوسطات أن نفسه الجدول  من يتضح كما

 من درجة( 1,61_1,27) بين ما تراوحت النمط هذا عبارات حول  البحث

 النمط هذا في املضمنة العبارات كل أن على يدل وهذا درجات،( 3) أصل

ا) درجة ضمن تقع  البحث، عينة نظر وجهة من املمارسة واقع من( نادرا

  العبارات أقل بين ومن
ا
 عينة نظر وجهة من النمط هذا ضمن ممارسة

 :من كل جاءت البحث؛

 .والداي أحد فيها أرى  ال طويلة فترات على تمر -

  .والداي من متابعة دونما إليه وأعود املنزل  من أخرج -

 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤال

 تعزى  األسرة قيادة أنماط ممارسة واقع حول  البحث عينة استجابات

 األم؟ عمل األب، عمل الجنس،: التالية املتغيرات في لالختالف

 التباين، وتحليل ،"ت" اختبار الباحث استخدم السؤال هذا عن ولإلجابة

 :يلي كما النتائج وكانت

 7 جدول 

اقع البحث عينة استجابات في للفروق( ت)اختبار نتائج  الجنس متغير  ضوء في األسرة قيادة أنماط ممارسة لو

 الداللة ت املعياري االنحراف  املتوسط العدد الجنس األنماط

 0,01 4,19 0,49 1,68 360 طالب النمط البيروقراطي

  4,27 0,46 1,50 180 طالبة

 غير دالة 1,87 0,48 2,28 360 طالب النمط الديمقراطي

  1,73 0,60 2,19 180 طالبة

 غير دالة -1,34 0,40 1,44 360 طالب النمط الترسلي

  -1,30 0,43 1,47 180 طالبة

 في والطالبات الطالب بين فروق وجود السابق الجدول  من يتضح     

 هذه وتفسر الطالب، لصالح البيروقراطي النمط ممارسة واقع تقييم

 الحرية من املزيد إعطائهم والديهم من يتوقعون  الطالب بأن النتيجة

 والتي يعيشونها التي العمرية املرحلة بحكم و جنسهم لطبيعة واالنطالق

 املتابعة طوق  من واالنفكاك االستقالل في الجامحة بالرغبة تمتاز

 .ةالوالدي
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اقع البحث عينة استجابات في للفروق التباين تحليل نتائج 8 جدول  ( متوفى و  يعمل ال ) مجموعتي حذف عدب األب عمل ضوء في األسرة قيادة أنماط ممارسة لو

 النسبي وزنها لضعف

 مستوى الداللة ف التباين درجات الحرية مجموع املربعات األنماط ومصدر التباين

 0,05داله  2,21 0,49 3 1,48 بين املجموعات النمط البيروقراطي

   0,22 500 111,36 داخل املجموعات

 0,00داله  8,23 1,95 3 5,86 بين املجموعات النمط الديمقراطي

   0,23 500 118,64 داخل املجموعات

 0.00داله  14,56 2,25 3 6,75 بين املجموعات النمط الترسلي

   0,15 500 77,30 داخل املجموعات

 أنماط ممارسة واقع تقييم في فروق وجود السابق الجدول  من يتضح

 الباحث استخدم الفروق اتجاه ولتحديد األب، عمل لطبيعة تعود األسرة

 رقم امللحق في يتضح كما LSD باستخدام للمتوسطات املتعددة املقارنات

 :كالتالي النتائج وكانت ،(1)

 عمل في يعمل من بين البيروقراطي النمط ممارسة واقع في فروق وجود -

 عسكري، عمل في يعمل من لصالح عسكري  عمل في يعمل ومن حكومي

 بيروقراطية من فيه بما العسكري  العمل لطبيعة النتيجة هذه وتفسر

 قيادته وأسلوب األب شخصية على انعكست الطبيعة، تلك تفرضها

 .ألسرته

  في يعمل من بين الديمقراطي النمط ممارسة واقع في فروق وجود -

 يعمل من لصالح العمل من متقاعد هو ومن خاص عمل أو حكومي عمل

 املتقاعد ملالزمة ربما النتيجة هذه وتفسر خاص، عمل أو حكومي عمل في

  أكثر جعله ما األوقات أغلب في لألبناء
ا
ا لهم متابعة  .لتصرفاتهم وتقييدا

 عمل في يعمل من بين الترسلي النمط ممارسة واقع في فروق وجود -

 تفسير ويمكن خاص، عمل أو عسكري  عمل في يعمل من كل وبين حكومي

ا تأخذ التي الخاص والعمل العسكري  العمل بطبيعة النتيجة هذه  حيزا

ا  ومتوازن  مستقر بشكل وتواجده انضباطه على وتؤثر األب وقت من كبيرا

 .حياتهم وإدارة التصرف في املطلقة الحرية ألبنائه ترك وبالتالي أبنائه، مع

 9 جدول 

اقع البحث عينة استجابات في للفروق( ت)اختبار نتائج  النسبي وزنها لضعف( متوفية) مجموعة حذف بعد األم عمل ضوء في األسرة قيادة أنماط ممارسة لو

 الداللة ت االنحراف املعياري  املتوسط العدد عمل األم األنماط

 غير دالة -1,038 0,46 1,58 132 تعمل النمط البيروقراطي

  -1,079 0,50 1,63 402 ربة منزل 

 غير دالة -1,073 0,59 2,21 132 تعمل الديمقراطيالنمط 

  -0,989 0,50 2,27 402 ربة منزل 

 0,001دالة  3,568 0,44 1,57 132 تعمل النمط الترسلي

  3,382 0,39 1,42 402 ربة منزل 

 النمط ممارسة واقع تقييم في فروق وجود السابق الجدول  من يتضح      

 في النشغالها ربما النتيجة هذه وتفسر والدتهم، تعمل من لصالح الترسلي

 قدرتها وعدم ألبنائها متابعتها أضعف مما ومتطلباته بعملها وقتها أغلب

  لهم فتركت ذلك؛ على
ا

ا مجاال
ا
عتبر القدر خالف على فيه مفرط

ُ
 امل

  .شئونهم وإدارة أمورهم تسيير في واملطلوب

 ومستوى  األسرة قيادة أنماط بين عالقة توجد هل: الخامس السؤال

 البحث؟ لعينة الدراس ي التحصيل

 لقياس لبيرسون  االرتباط معامل استخدام تم السؤال هذا عن لإلجابة

( 10) رقم الجدول  من يتضح كما التراكمي واملعدل نمط كل بن العالقة

 :أدناه

 10جدول 

 املعدل التراكمي النمط

 ** 0,141 - النمط البيروقراطي

 ** 0,216 النمط الديمقراطي

 ** 0,137 - النمط الترسلي

 0,01 مستوى  عند دالة)**( 

ا دالة ارتباطية عالقة وجود أعاله الجدول  من يتضح        بين إحصائيا

 عكسية جاءت حيث الدراس ي، التحصيل ومستوى  األسرة قيادة أنماط

 وطردية الدراس ي، والتحصيل( والترسلي البيروقراطي) النمط من كل بين

 بما النتيجة هذه وتفسر الدراس ي، والتحصيل الديمقراطي النمط بين

 االبن شخصية على ايجابية آثار من الديمقراطي النمط ممارسة تتركه

 على والقدرة املسؤولية وتحمل العاطفي واالتزان بالنفس الثقة: تشمل

 تحصيله ومستوى  املدرس ي أدائه على انعكست حيث وغيرها؛ الذات إدارة

 من والترسلي البيروقراطي النمط ممارسة تتركه ما عكس على الدراس ي،

 وقد التحصيلي، مستواه على وبالتالي االبن شخصية على سلبية آثار

[ 24] البدري : من كل دراسة نتائج مع عام بشكل النتيجة هذه اتفقت

 عالقة وجود أكدت حيث[ 11] وميكائيل [10]  سنينية وأبو[ 8] والنسور 

 املعاملة أسلوب في الديمقراطي النمط استخدام بين طردية ارتباطية

  .لألبناء الدراس ي والتحصيل الوالدية

 :البحث نتائج ملخص

 :يلي فيما البحث هذا إليها توصل التي النتائج تلخيص يمكن
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ا يمارس األسرة قيادة في البيروقراطي النمط أن -1  الواقع أرض على أحيانا

 .البحث عينة نظر وجهة من

ا يمارس األسرة قيادة في الديمقراطي النمط أن -2  الواقع أرض على أحيانا

 .البحث عينة نظر وجهة من

ا األسرة قيادة في الترسلي النمط أن -3  من الواقع أرض على يمارس ما نادرا

 .البحث عينة نظر وجهة

 واقع تقييم في والطالبات الطالب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -4

 فروق ترصد لم حين في الطالب، لصالح البيروقراطي النمط ممارسة

 .األنماط بقية ممارسة واقع تقييم في بينهم

 للنمط األب ممارسة واقع تقييم في إحصائية داللة ذات فروق وجود -5

 عمل في يعمل ومن حكومي عمل في منهم يعمل من بين البيروقراطي

 داللة ذات فروق ووجود عسكري، عمل في يعمل من لصالح عسكري 

 في يعمل من بين الديمقراطي للنمط ممارسته واقع تقييم في إحصائية

 يعمل من لصالح العمل من متقاعد هو ومن خاص عمل أو حكومي عمل

 في إحصائية داللة ذات فروق ووجود خاص، عمل أو حكومي عمل في

 وبين حكومي عمل في يعمل من بين الترسلي للنمط ممارسته واقع تقييم

 .خاص عمل أو عسكري  عمل في يعمل من كل

 النمط ممارسة واقع تقييم في إحصائية داللة ذات فروق وجود -6

 .والدتهم تعمل من لصالح الترسلي

ا دالة طردية ارتباطية عالقة وجود -7  النمط ممارسة بين إحصائيا

 .لألبناء الدراس ي التحصيل وبين األسرة قيادة في الديمقراطي

 التوصيات

 :يلي بما الباحث يوص ي نتائج من البحث إليه توصل ما خالل من

 خالل من األسرة مع املجتمعية شراكتها بتفعيل املدارس تقوم أن -1

 قيادة في الديمقراطية األساليب على الوالدين وتدريب تأهيل في املساهمة

 .املتاحة الوسائل بكافة األسرة

 الزواج عقود متطلبات ضمن من األسرة قيادة مهارات دورة تكون  أن -2

 .قرانهما عقد قبل بها االلتحاق الزوجين من كل على ينبغي التي

 األسرية والجمعيات االجتماعية اللجان من املجتمعية املؤسسات على -3

 واألمهات اآلباء وتدريب توعية في وجه أكمل على بدورها القيام وخالفها

 .أسرهم لقيادة األنسب القيادية األساليب على

 واألساليب املفاهيم الجامعات في الحياتية املهارات مقررات تضمن أن -4

 .األسرة قيادة في الناجحة

 املراجع

   العربية املراجع أ.

 على وتأثيرها األسرية املتابعة وأنماط محددات(. 2012) سميرة ونجن، [1]

 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة للطالب، الدراس ي التحصيل

 .الجزائر خيضر، محمد

 .البخاري  صحيح(. ت.د) اسماعيل بن محمد البخاري، [2]

 .مسلم صحيح(. ت.د) النيسابوري الحسين أبو مسلم، [3]

 كما الوالدية املعاملة أساليب(. 2002) عبدالهادي بشرى  ليلة، أبو[4] 

 غير ماجستير رسالة املسلك، باضطراب وعالقتها األبناء يدركها

 .بغزة اإلسالمية الجامعة منشورة،

 وعالقتها الوالدية املعاملة أساليب(. 2007) محمد مجيدة الناجم، [5] 

 املتوسطة، املرحلة طالبات عند واملدرسية األسرية املشكالت ببعض

 خالل املنعقد االجتماعية للخدمة العشرون العلمي املؤتمر كتاب

 الخدمة بكلية م2007 /13/3 وحتى م2007 /11/3 من الفترة

  .العربية مصر جمهورية حلوان، بجامعة االجتماعية

 الوطن في الثانوي  التعليم واقع(. 2010) أحمد عبدالرحمن صايغ، [6] 

 والتعليم التربية لوزراء السابع املؤتمر كتاب تطويره، وسبل العربي

 مساراته وتنويع تكويره األساس ي بعد ما التعليم: بعنوان العرب

 .مارس 8-7 مسقط في املنعقد

 هيئات ألعضاء املهنية املهمات(. 2007) عبدالحسن إبراهيم الكناني، [7] 

-102 ،12:،ع23:م بغداد، جامعة مجلة بغداد، جامعة في التدريس

146. 

 الذات بمفهوم األسرية التنشئة نمط عالقة(. 2004) إلهام النسور، [8] 

 عمان بمدينة العاشر الصف طالبات لدى والتحصيل الذات وتوكيد

 .األردن العربية، عّمان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الثانية،

 واملدرسة األسرة في االجتماعية التنشئة أنماط(. 2004) محمود األمير، [9]

 غير دكتوراه رسالة الدراس ي، بالتفوق  ذلك وعالقة األردن في

 .عمان األردنية، الجامعة منشورة،

 األسرية التنشئة أساليب بين العالقة(. 2007) نهاد أبوسنينة، [10]

 العاشر الصف طلبة لدى الدراس ي والتحصيل النفسية والضغوط

 منشورة، غير ماجستير رسالة عمان، تربية مديرية في األساس ي

 .األردن األردنية، الجامعة

 الوالدية املعاملة أساليب(. 2012) السنوس ي عبدالرحمن ميكائيل، [11] 

 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الدراس ي، بالتحصيل وعالقتها

 .ليبيا املختار، عمر

 دار: دبي العربي، املعرفة تقرير(. 2016) اإلنمائي املتحدة األم برنامج [12]

 .والنشر للطباعة الغرير

 صعوبات ظهور  في الوالدية املعاملة أثر(. 2012) حجاب سارة،[14] 

 منشورة، غير ماجستير رسالة االبتدائية، املدرسة أطفال لدى التعلم

 .الجزائر سطيف، جامعة

 الوالدين، يدركها كما لألبناء السوية التنشئة(. 2010) نزيه الجندي، [15]

 .89-57 ،3:ع ،26:م دمشق، جامعة مجلة

 واالنجاز التحصيل مستوى  تدني(. 2004) عبدالرحيم عمر نصر، [16] 

 .والتوزيع للنشر وائل دائر: عمان ،(وعالجه أسبابه)  املدرس ي

 للمراهقين الوالدية املعاملة أساليب(. 2014) فتحية مقحوت، [17] 

 منشورة، غير ماجستير رسالة املتوسط، التعليم شهادة في املتفّوقين

 .الجزائر خيضر، محمد جامعة

 طبيعة على األسرية التنشئة أنماط أثر(. 1997) عبدهللا عويدات، [18] 

 والعاشر والتاسع الثامن الصفوف طلبة عند السلوكية االنحرافات

 -735 ،11:،ع12:م التربوية، العلوم دراسات مجلة األردن، في الذكور 

769. 

 بأساليب وعالقته الغضب سلوك(. 2014) عيد بسمه الشريف، [19] 

 البلقاء مجلة عمان، في الثانوية املرحلة طلبة لدى األسرية التنشئة

 .81-2،57:ع ،17:م والدراسات، للبحوث
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 رسالة التعلم، ومسارات املدرسة األسرة،(. 2013) زعيمية منى،  [20]

 .بالجزائر منتوري جامعة منشورة، غير ماجستير

 بالتحصيل وعالقتها الوالدية املعاملة(. ه1404) شيخة الشريف، [21] 

 غير ماجستير رسالة تجريبية، دراسة :املراهقة للفتاة الدراس ي

 .السعودية العربية اململكة نورة، األميرة جامعة منشورة،

 وكل الدراس ي التحصيل بين العالقة(. 1990) خالد محمد الطحان، [22] 

 لألسرة، واالقتصادي االجتماعي واملستوى  الوالدية االتجاهات من

 .98-63 ،21:،ع6:م دمشق، جامعة مجلة

 التنشئة أساليب لبعض دراسة(. 1990) السيد أحمد إسماعيل، [23]

 املتغيرات بعض ضوء في الطموح مستوى  رفع عن املسئولة الوالدية

 للكتاب، العلمية املصرية الهيئة النفس، علم مجلة الديمقراطية،

 .172-170 ،13:ع

 القيادي النمط استخدام أثر(. 2002) عبدالحميد طارق  البدري، [24]

 كليات في الطالب حياة على التعليمية واملؤسسة األسرة في واإلداري 

 .48-4،27:،ع11:م الرياضية، التربية مجلة التربية،

 لألطفال الوالدية املعاملة أساليب(. 2003) نجيب موس ى معوض، [25] 

 .سوريا حلوان، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة املوهوبين،

 الوالدية املعاملة أساليب(. 2008) محمد احمد نجاح الدويك، [26]
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ABSTRACT_ The objective of this research is to identify the patterns used in family leadership and 

their relation to student achievement. The survey method was used on a sample of 540 secondary school 

students in Abha. For data collection; the research used the questionnaire. The Main results :Both 

democratic and bureaucratic patterns are sometimes practiced in the leadership of the family, There 

are differences between students in evaluating the reality of the practice of bureaucratic style in favor 

of students, There are differences in the evaluation of the practice of the father bureaucratic pattern 

between those who work in government or military jobs for the benefit of those who work militarily, and 

there are differences in assessing the reality of the practice of the democratic pattern between those 

who work in government or private jobs and retired for the benefit of In government or private jobs, 

and there are differences in the evaluation of the reality of practicing the anarchist pattern between 

those who work in government jobs and those who work in military jobs for the benefit of others, There 

are differences in the assessment of the reality of the practice of the mother anarchist pattern for the 

benefit of those who work, There is a direct correlation between the practice of the democratic pattern 

in the family leadership and the educational achievement of the children. 

KEYWORDS: Family Leadership Patterns, Educational Achievement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


