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 مقدمة 
تقوم عهمية التنشئة االجتهاعية بدور كبير في نقل السموك الهرغوب إلى األجيال ، وهن 
أىهية ىذه العهمية أن جعميا اهلل سبحانو وتعالى هن األهانة التي يسأل عنيا اإلنسان يوم 

 القياهة . 
مَّى المَّو َعَمْيِو َوَسمََّم َسِهْعُت َرُسوَل المَِّو صَ  َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَهَر رضي اهلل عنيها قال :

 َيُقولُ 
" ُكمُُّكْم رَاٍع َوُكمُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِو، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي 

ؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَيا، َأْىِمِو َوُىَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا َوَمسْ 
َقاَل: َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل: َوالرَُّجُل رَاٍع -َواْلَخاِدُم رَاٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، 

 َٔوُكمُُّكْم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتو(  -ِفي َماِل َأِبيِو َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 
هتكاهمة  تشهل رعاية دين الناشئ كها تشهل رعاية صحتو وحاجاتو  فالرعاية عهمية

 .الهادية 
وتأكيدًا عمى قوة تأثير عهمية التنشئة عمى تغيير هسار حياة الفرد ، وتقرير هصيره في 
ىذه الحياة ، وضح الرسول صمى اهلل عميو وسمم أثرىا عمى عقيدة الفرد ، فجاء في 

َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد   (اهلل عميو وسمم أنو قال عن رسول اهلل صمىالحديث الصحيح 
َساِنوِ  رَاِنِو َأْو ُيَمجِّ َداِنِو َأْو ُيَنصِّ  ٕ )َعَمى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَيوِّ

وىناك حقيقة هستنبطة هن آية كريهة، وليا عالقة وطيدة بيذا الهوضوع، وىي أن الرعاية 
 . ال تقتضي العنف وال القسوة

: " يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ٖ
"ٗ 

                                           
ىااا ، ٛٔٗٔ(  ، دار الفكاار ، بيااروت ،   ٕٕٛٚالبخاااري ، هحهااد باان إسااهاعيل : صااحيح البخاااري ، رقاام الحااديث :     -ٔ

 . ٔط
 ( .ٜٖٔٔالبخاري ، الهصدر السابق ، رقم الحديث :   البخاري ، هحهد بن إسهاعيل : صحيح -ٕ
 ( . ٜٙالبخاري ، هحهد بن إسهاعيل : صحيح البخاري ، الهصدر السابق ، رقم الحديث :   -ٖ
 ( . ٛٚٙ٘البخاري ، هحهد بن إسهاعيل : صحيح البخاري ، الهصدر السابق ، رقم الحديث :     -ٗ
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فحسب ، بل  ىناك أحاديث كثيرة تتحدث عن الرفق ، وأىهيتو ليس في عهمية التنشئةو  
ِبيِّ َصمَّى َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ َصمَّى المَّو َعَمْيِو َوَسمََّم، َعِن النَّ  ،في جهيع أهور اإلنسان

 (ِإنَّ الرِّْفَق ال َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِإال زَاَنُو، َوال ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإال َشاَنوُ )ٔالمَّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ 
مب اإلنسان ازداد واهلل عز وجل رفيق يحب الرفق في األهر كمو، فكمها زاد اإليهان في ق 

  عز وجل حينها قال في هحكم التنزيل : ، كها وجو إلى ذلك اهللرفقًا بهن حولو
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي  ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ

 ٕاأْلَْمِر﴾
" وعمى الرغم هن تنوع أساليب الهعاهمة الوالدية وتداخميا إال أن العالقة الدافئة بين 

، وأن كثيرًا هن هشاكل الكبار تعود إلى لديو تعين عمى حسن التوافق لدييمالطفل ووا
، إذ أن فشل ىذه الخبرات يؤدي إلى فقدان ية في طفولتيم وعالقتيم بوالدييمخبرات قاس

 ٖ"الطفل ألهنو وطهأنينتو 

عمى لذلك جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى األثر الذي تتركو التنشئة االجتهاعية 
 شخصية الطالبة الجاهعية في الجانب التحصيمي بالتحديد .

 مشكمة الدراسة 
تستخدم الهؤسسات االجتهاعية وهنيا األسرة عدة أساليب لتنشئة أبنائيا هنيا ها يتسم 

وال تنتيج هنيج اإلىهال ، تخدام العقاب والشدةبالجدية واالتزان التي ال تفرط في اس
، أو عقاب البدني أو النفسي أو كمييهالى الشدة والقسوة في ال، وهنيا ها يتطرف إوالتفريط

، وكل ىذه األساليب نشأون بدون توجيو أو رعاية كافيةتستخدم اإلىهال وتترك األبناء ي
، هنيا عمى سبيل الهثال شخصية األبناء في التنشئة  تؤثر بالتأكيد عمى جوانب كثيرة هن

                                           

 ٜ٘ٔسورة آل عهران اآلية:   -6

ٌ ، غزثٍ ػطُخ : إدراك أطبلُت الوؼبهلخ الىالدَخ وػالقزه ثجؼغ الوزغُزاد الٌفظُخ لوزؼابؽٍ الؼٌش -2

م ، ص 6991الكحىلُبد وغُز الوزؼبؽُي ،رطبلخ هبجظزُز ، كلُخ الززثُخ ، جبهؼخ الشقبسَق ، 

 :61 . 
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فقد أكدت بعض الدراسات  ،دراسي هن عدهويث جودة تحصيميم الالجانب الدراسي هن ح
 ٔ، وانحدار الذكاء عالقة بين سوء الهعاهمة واإلىهالالحديثة عمى ال

 وأوضحت الدراسات أن األطفال الهعرضون لسوء الهعاهمة الجسدية يتصفون بالعدوان
، ويظيرون هشكالت في التوافق هع بيئة الصف والتفاعل والعناد والفوضى والنشاط الزائد

 ٕع الزهالء ه
وال شك أن أثار التنشئة السمبية قد تهتد إلى الهراحل التالية هن التعميم إذا لم يتم السيطرة 

 عمييا ذاتيًا أو هن خالل براهج توجييية هناسبة ليذه الفئة هن الطالب 
" فقد أكد جان بياجيو بأن الجوانب العقمية يتم نضجيا هن خالل التفاعل هع البيئة 

، ويضيف أن الحياة االجتهاعية ضرورية لكي يصير الفرد واعيًا هدركًا لدوره االجتهاعية 
 ٖولهن ىم حولو هن األفراد اآلخرين "

وليذا جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى التنشئة االجتهاعية وتأثيرىا عمى شخصية 
الطالبات بجاهعة الطائف لتساعد عمى هعرفة الكيفية التي يتم بيا تنشئة الطالبات 

، لهساعدتين وأسرىن عمى صيمين الدراسي وتوافقين التعميهيتهاعيًا وأثر ذلك عمى تحاج
اهعية التي تتهيز بالنضج استغالل العواهل التي تؤدي إلى تكوين شخصيتين الج

 .والوعي
 أىداف الدراسة 

تيدف ىذه الدراسة إلى هعرفة أثر التنشئة االجتهاعية عمى تكوين شخصية الطالبة 
 ، ويتفرع هن ىذا اليدف األىداف التالية :الجانب العمهي هعية فيالجا
 التعرف عمى أساليب التنشئة االجتهاعية السائدة لدى أسر طالبات جاهعة الطائف  -ٔ
التعرف عمى العالقة بين التنشئة األسرية لدى طالبات جاهعة الطائف وتحصيمين  -ٕ

 الدراسي . 

                                           
1    - Frankel , Boetsch , E .& Harmon ,r(2000)Elevated picture completion scores ,possible 

indicator for hyper vigilance in maltreated preschoolers, child abuse &Neglect, 24,1,63-70 .                                                           

2-   Salzinger ,s,, Richards, Feldman and Mariel hammer (1993),the effects of physical 

Absecon children social relationships , child development 64,1,169-187 

 م . ٜٜٚٔ، هكتبة اإلشعاع ، االسكندرية ،  ٕٙالجوالني ، فادية عهر : دراسات حول الشخصية العربية ، ص :  -ٖ



01 

ية لدى طالبات جاهعة الطائف وتحصيمين التعرف عمى العالقة بين التنشئة األسر  -ٖ
 دراسات عميا (  -دبموم  -الدراسي باختالف الهستوى الدراسي   بكالوريوس 

التعرف عمى العالقة بين التنشئة األسرية لدى طالبات جاهعة الطائف وتحصيمين  -ٗ
 هنخفض (  -هتوسط  -الدراسي باختالف الهستوى االقتصادي لألسرة   هرتفع 

 دراسة أسئمة ال
السؤال األول: و ينص عمى : ها أساليب التنشئة االجتهاعية السائدة لدى أسر طالبات 

 جاهعة الطائف ؟
السؤال الثاني: وينص عمى : ها داللة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية لدى طالبات 

 جاهعة الطائف وتحصيمين الدراسي
أساليب التنشئة األسرية لدى  السؤال الثالث: وينص عمى: ىل تختمف العالقة بين

طالبات جاهعة الطائف وتحصيمين الدراسي باختالف الهستوى الدراسي  بكالوريوس، 
 دراسات عميا(؟

السؤال الرابع: وينص عمى: ىل تختمف العالقة بين أساليب التنشئة األسرية لدى طالبات 
ة  هرتفع، جاهعة الطائف وتحصيمين الدراسي باختالف الهستوى االقتصادي لألسر 

 هتوسط(؟
 أىمية الدراسة 

تيم ىذه الدراسة القائهين عمى عهمية التنشئة االجتهاعية سواءًا أكانت ىذه العهمية  -ٔ
تتم ضهن الهؤسسات التربوية التي تقوم بالتنشئة بشكل هقصود كالهدارس والجاهعات أو 

، فهعرفة إليياالنوادي وها التي تقوم بالتنشئة بشكل غير هقصود كاألسرة والهسجد و 
األسموب األهثل لمتنشئة الذي يؤدي إلى نجاح عهمية التنشئة ووصوليا إلى هقاصدىا 
الهطموبة هن تكاهل شخصية الناشئ في كل شيء وهنيا عهمية التحصيل الدراسي توفر 
عمى ىذه الهؤسسات تجربة العديد هن األساليب التي قد ال يكون ليا نفس النتائج التي 

 ام أساليب التنشئة االجتهاعية الخاطئة .تنتج هن استخد
، عمييا عهمية التنشئة االجتهاعية كها تيم ىذه الدراسة الطالبة الجاهعية التي تنصب -ٕ

وييهيا أن تكون في هستوى تحصيمي هناسب حيث يهكنيا هن خالل نتائج ىذه الدراسة 
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سمبياتو تجاوز التعرف إلى أسموب التنشئة االجتهاعية الذي يهارس عمييا وهحاولة 
، تى السمبي هنيا لو نتائج إيجابية، إذ أن أساليب التنشئة حواالستفادة هن إيجابياتو

فالنهط التسمطي قد يوفر نوع هن الضبط الذي يوفر لمطالبة الوقت الكافي لالستذكار 
، وكذلك النهط التسيبي قد يوفر لمطالبة قدر ة بل والتفوق في الهجال التحصيميوالهطالع

، ي تهكنت هن رفع هستواىا التحصيميلحرية التي لو استفادت هنيا بشكل إيجابهن ا
يجابياتو  وىذا كمو يتم هن خالل توعية الطالبة بأسموب التنشئة الذي يهارس عمييا وا 

 وسمبياتو .
تيم ىذه الدراسة الباحثين في هجال الدراسات اإلنسانية سواء االجتهاعية هنيا أو  -ٖ

أثر التنشئة االجتهاعية عمى شخصية الطالبة الجاهعية بالذات في  النفسية ألنيا توضح
 الجانب التحصيمي .
 مصطمحات الدراسة 

أساليب التنشئة االجتهاعية:األساليب : "ىي عبارة عن أنواع وأشكال هن السموك الذي 
 يتم بصفة هستهرة في الهواقف الههاثمة "

ميم وتربية تقوم عمى التفاعل االجتهاعي   التنشئة االجتهاعية ( : " ىي عهمية تعمم وتع
وتيدف إلى إكساب الفرد سموكًا وهعايير واتجاىات هناسبة ألدوار اجتهاعية هعينة تهكنو 
هن هسايرة جهاعتو والتوافق هعيا ، وتكسبيا الطابع االجتهاعي وتيسر االندهاج في 

 ٔالحياة االجتهاعية "
األساليب التي تتبعيا األسرة في تربية أبنائيا  وهن الناحية اإلجرائية يقصد بيا : " هجهوع

 والتي يقيسيا الهقياس الهستخدم في الدراسة عن طريق االستبيان "
(  : ويتهثل في العقاب البدني أو النفسي أو ىها هعًا ويقصد األسموب التسمطي :  التشدد

تباع القواعد وجيييم إلبو اإلفراط في عقوبة األبناء بالضرب لتعديل سموكيم الخاطئ وت
" ٕ، أو اإلفراط في عقوبة األبناء بالتوبيخ أو التأنيب أو إشعارىم بأخطائيم "األخالقية

                                           
م  6916، ػبلن الكزات ، الاابهزح ،  261سهزاى ، حبهد ػجد الظالم : ػلن الٌفض االجزوبػٍ ، ص :  -6

 . 

، هطابثغ ًداد ، الزَابع ،  621الوحظُزٌ ، خبلد رشُد : الظحخ الٌفظُخ والوزع الٌفظٍ ، ص :  -2

 م .  6916
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ام رغبات األبناء، ويتصف الوالدان فيو بالقوة والشدة وعدم التقبل والرفض والوقوف أه
، والعقاب البدني والنفسي والزجر، والتحقير وفرض األحكام ،واستخدام أساليب التعنيف

 ٔعدم الهساواة بين اإلخوة "و 
، ويقصد بالتشجيع ن إتباع التشجيع والنصح واإلرشاد  األسموب الهتوازن ( : " ويتضه

اإلثابة الهعنوية والهادية لتنهية اعتهاد األبناء عمى أنفسيم والهشاركة في حل هشكالتيم 
، وهبادئيايم ألسس ثقافة هجتهعيم ، وتعزيز إتباعواتخاذ قرارات تصريف شؤون حياتيم

رشاد األبن اء وتوجيييم كها يقصد بالنصح واإلرشاد توضيح أسباب السموك الخاطئ وا 
قناعيم بعدم الخروج عن اإلطار العام لثقافة إلتباع السموك السوي ، وهناقشتيم وا 

 . ٕهجتهعيم " 
"ويتصف الوالدان في ىذا النهط بتقبل أبنائيم وهعاهمتيم بالحب والحنان ودفء العاطفة 

 ٖ" رحترام الهشاعوا
األسموب الفوضوي أو التسيبي : " تتهثل أساليبو في التراخي واإلىهال وعدم الهراقبة ، 

، أي ترك الطفل دون والتدليل الزائد، وعدم التوجيو، والحهاية الزائدة، والحرية الهطمقة
، واإلىهال ن هحاسبة عمى السموك الغير هرغوبتشجيع عمى السموك الهرغوب ودو 

عدم اإلجابة ، كعدم التقدير لمطفل وعدم حهايتو أو هال البدني أو اإلىهال العاطفيىكاإل
، وتجاىل هدحو عند قياهو بعهل يستحق اإلشادة بو أو بتفوقو عمى أسئمتو الهختمفة

 ٗالدراسي " 
 
 
 
 

                                           
أًوبؽ الزٌشئخ االجزوبػُخ الظبئدح لدي األطاز الفلظاطٌُُخ  اٍ ػظاز الؼىلواخ  الشبهٍ ، هحوىد : -6

ُخ اِداة ، هي وجهخ ًظز ؽلجخ جبهؼخ األقظً  ٍ خبى َىًض ، قظن ػلن االجزوبع ، كل

  22ص : م . 2662جبهؼخ األقظً ، غشح ،  لظطُي ، 

 م .6996، هكزجخ االًدلى ، الابهزح ،  113قٌبوٌ ، هدي هحود : الطفل رٌشئزه وحبجبره ، ص :  -2

 . 22الشبهٍ ، هحوىد : أًوبؽ الزٌشئخ االجزوبػُخ ، هزجغ طبثق ، ص :  -1

 . 21ػُخ ، الوزجغ طبثق ، ص : الشبهٍ ، هحوىد : أًوبؽ الزٌشئخ االجزوب -6
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 حدود الدراسة 
 الحدود الهكانية : كمية التربية بجاهعة الطائف  .

 ىا ٖٛٗٔثاني هن العام الدراسي الحدود الزهانية : الفصل ال
الحدود الهوضوعية : تقتصر الدراسة عمى هعرفة أثر ثالثة هن أساليب هن أساليب 

، عمى موب التسمطي، األسموب التسيبيالتنشئة االجتهاعية ىي األسموب الهتزن ، األس
الجانب العمهي هن شخصية الطالبة الجاهعية ويهثمو التحصيل الدراسي لدى طالبات 

 ية التربية بجاهعة الطائف .كم
 الدراسات السابقة : 

 وجدت الباحثة عدة دراسات تقترب هن ىذا الهوضوع في بعض الجوانب هنيا : 
) السمات الديمقراطية لمتنشئة وىي بعنوان : ( ٕٓٓٓ) دراسة : عمي أسعد وطفة -أوالً 

ماعية لطالب االجتماعية في المجتمع الكويتي المعاصر ، دراسة في الخمفيات االجت
 ٔ المرحمة المتوسطة نحو أسموب التعامل الديمقراطي لموالدين (

( هن طالب الهرحمة الهتوسطة ، وشهمت ٕ٘ٚأجريت الدراسة عمى عينة واسعة بمغت   
% _ ٖٗ.ٓ٘ذكور ، بمغت نسبة ال، الجيراء: العاصهة ، حوليهحافظات كويتية ٖ

 سنة . ٖٔوالوسيط  ٕٔالهنوال ، و ٓٚ.ٕٔوهتوسط األعهار ، % إناث٘ٙ.ٜٗهقابل 
وقد خرجت الدراسة بنتائج عمهية قواهيا أن األسموب الديهقراطي يأخذ أىهية كبيرة قياسًا 

، وقد بينت الدراسة أىهية ية في ىذه الهرحمة العهريةإلى األساليب غير الديهقراط
ودخل األسرة  ، والهستوى التعميهي لألبوينهتغيرات : الجنس، وهتغير التقسيهات اإلدارية

ت الدراسة بعدد هن ، وقد خرجالتنشئة االجتهاعية الديهقراطية في تحديد هسار واتجاه
: أىهية إجراء البحوث والدراسات ليذه الهسألة لتشخيص العواهل التوصيات هنيا

، كها أكدت عمى أصل التربية األبوية في الهنطقة االجتهاعية والتربوية التي توجد في
، وذلك أىهية التنشئة عمى أسس ديهقراطيةمة إعالهية تربوية لتأكيد أىهية تنظيم حه

                                           
وؽفخ ، ػلٍ أطؼد : الظوبد الدَوازاؽُخ للزٌشئخ االجزوبػُخ  ٍ الودزوغ الكىَزٍ الوؼبطاز ،  -6

دراطااخ  ااٍ الالفُاابد االجزوبػُااخ الردبهاابد ؽااالة الوزحلااخ الوزىطااطخ ًحااى أطاالىة 

ػاي  الزؼبهل الادَوازاؽٍ للىالادَي ، هدلاخ جبهؼاخ دهشاق ، هدلاخ  ظالُخ هحكواخ رظادر
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انطالقًا هن أىهية الفعل التربوي في بناء اإلنسان القادر عمى هواجية التحديات 
 الهعاصرة .

 أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية : 
نهط التنشئة االجتهاعية اتفقت ىذه الدراسة هع الدراسة الحالية في أن كالىها تناول 

في أن ىذه الدراسة ، وتختمفان و ىذه الدراسة بالنهط الديهقراطيالهعتدل أو كها أسهت
، أنهاط التنشئة االجتهاعية األخرى، بينها الدراسة الحالية تناولتو ضهن أفردتو بالبحث

لم وأيضا تختمفان في أن ىذه الدراسة طبقت عمى طالب وطالبات الهرحمة الهتوسطة و 
تربط نهط التنشئة بالتحصيل الدراسي بينها الدراسة الحالية طبقت عمى طالبات الجاهعة 

 وحاولت ربط نهط التنشئة بالتحصيل الدارسي لمطالبة .
) أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتيا بعنوان :  ( ٕٔٓٓدراسة عزت أشرف ) -ثانيًا 

 ٔ ناطق العشوائية بمدينة أسيوط (بالسموك االنحرافي ، دراسة ميدانية في إحدى الم
االنحرافي في الهناطق  أجريت ىذه الدراسة عمى هشكمة أساليب التنشئة وعالقتيا بالسموك

، ولها كانت الهناطق العشوائية تهثل خميطًا هن شرائح اجتهاعية هختمفة في العشوائية
ك يتبعو اختالف ، فإن ذلي والتعميهي لكل هنياالهستوى االقتصادي واالجتهاعي والثقاف

، ولها كانت الهناطق العشوائية تهاعية الهتبعة في تنشئة األبناءفي أساليب التنشئة االج
يضاف إلى ذلك اتساهيا بالتدني  -في اعتقاد الباحث  -يقطنيا هعظم الطبقات الدنيا 

فيي تفتقر إلى األساليب  ،لتدني، لذا تتفق أساليب التنشئة االجتهاعية هع ىذا االعام
، والرعاية الهتكاهمة حيث تتسم باإلىهال وعدم االىتهام بترسيخ القيم اإليجابية لقويهةا

 نتيجة النخفاض الوعي بيذه األساليب .
وقد أوضحت ىذه الدراسة أن ىناك عالقة بين أساليب التنشئة االجتهاعية والسموكيات 

ن نتائج ليذه ، وهن خالل ها توصل إليو الباحث هءالهنحرفة التي تصدر عن األبنا
 الدراسة والتي يهكن اعتبارىا تجسيد لواقع الهجتهع .

 
                                           

أشزف ، ػشد : أطبلُت الزٌشئخ االجزوبػُخ وػالقزهب ثبلظلىك االًحزا ٍ ، دراطخ هُداًُخ  ٍ أحادي  -6

الوٌبؽق الؼشىائُخ ثودٌَخ أطُىؽ ، رطبلخ هبجظزُز غُز هٌشىرح ، كلُخ اِداة ، جبهؼخ أطاُىؽ 
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 أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية : 
تتشابة ىذه الدراسة هع الدراسة الحالية في أن كالىها تناولتا أساليب التنشئة االجتهاعية 

، بينها تتناول الدراسة وائيةاالنحرافي في الهناطق العش ولكن ىذه الدراسة تربطيا بالسموك
 الحالية عالقة ىذه األساليب بالتحصيل الدراسي .

بعنوان : ) أنماط التنشئة األسرية لألحداث  ٖٕٓٓدراسة ) القحطاني (  -ثالثًا 
المتعاطين لممخدرات ، دراسة تطبيقية عمى األحداث المتعاطين لممخدرات الموقوفين 

  ٔبدار المالحظة بمدينة الرياض (
التعرف عمى ها إذا كان  * : يسعى البحث لتحقيق األىداف التالي : أىداف البحث

تذليل الوالد البنو كأحد أنهاط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعاطي الهخدرات كها يراىا 
التعرف ها إذا كان تذليل الوالدة البنيا كأحد أنهاط التنشئة األسرية قد  * . األحداث

التعرف ها إذا كان تشدد الوالد هع  * . درات كها يراىا األحداثيؤدي لتعاطي االبن لمهخ
 . ابنو كأحد أنهاط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعاطي االبن لمهخدرات كها يراىا األحداث

التعرف ها إذا كان تشدد الوالدة هع ابنيا كأحد أنهاط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعاطي  *
التعرف ها إذا كان انتياج الوالد هنيج التنشئة  * . اثاالبن لمهخدرات كها يراىا األحد

الهتوازنة هع ابنو كأحد أنهاط التنشئة األسرية أو انتقاده قد يؤدي لتعاطي االبن لمهخدرات 
التعرف ها إذا كان انتياج الوالدة هنيج التنشئة الهتوازنة هع ابنيا  * . كها يراىا األحداث

تقادىا قد يؤدي لتعاطي االبن لمهخدرات كها يراىا كأحد أنهاط التنشئة األسرية أو ا
  . األحداث

تبين أن حوالي ثالثة أرباع أفراد هجتهع الدراسة يقعون في الفئة العهرية هن  : أىم النتائج
، وتيهة أكثرىم ى التعميهي ألغمبيم( هتوسط فأقل( سنة، وتدني الهستو  ٛٔ – ٙٔ 

غالبيتيم في دار الهالحظة اقل هن عام   تعاطي هخدرات وسرقة(، والهدة التي قضاىا
وحوالي ثالثة أرباعيم كانوا يقيهون هع الوالدين قبل دخوليم دار الهالحظة ويعيشون في 

                                           
الاحطبًٍ ، رثُاغ : أًوابؽ الزٌشائخ األطازَخ لثحاداس الوزؼابؽُي للواادراد ، دراطاخ رطجُاُاخ  -6

ػلً األحداس الوزؼبؽُي للوادراد الوىقى ُي ثدار الوالحظخ ثودٌَخ الزَبع ، أكبدَوُاخ 

م إشازاف : ػجاد 2661 -6626 ًبَف الؼزثُخ للؼلىم األهٌُاخ ، قظان الؼلاىم االجزوبػُاخ ،

 الؼشَش الداَل .
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 ٚ، وارتفاع عدد أفراد أسر حوالي ثمثييم  هن سر يعيش الوالدان فييا هع بعضيهاكنف أ
م وأخواتيم في أسرىم  البكر أفراد فأكثر( وحوالي ثمثييم يحتمون ترتيبًا هتقدهًا بين أخوتي

واألوسط والوحيد(، والعالقة بين والدي أكثر هن نصفيم  احترام وتقدير هتبادل(، 
وانخفاض الهستوى التعميهي آلباء حوالي ثالثة أرباعيم( هتوسط فأقل(، وتدني الهستوى 

 هوظف التعميهي ألهيات حوالي ثالثة أرباعيم  ابتدائي فأقل، وهينة آباء حوالي ثمثييم 
 سواء قطاع حكوهي أو أىمي( 

 أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية 
تتشابو ىذه الدراسة هع الدراسة الحالية في تناوليها ألساليب التنشئة االجتهاعية وتختمفان 
في أن ىذه الدراسة تربطيا بتعاطي الهخدرات لدى األحداث ، بينها تربطيا الدراسة 

 صيل الدراسي لمطالبات في كمية التربية بجاهعة الطائف .الحالية بالتح
 

العالقة بين أنماط التنشئة )وآخرون بعنوان : ( 2ٕٓٓدراسة مصطفى العيالت ) -رابعًا 
 ٔ(طمبة الصف السادس األساسي لمذكوراألسرية واالضطرابات االنفعالية لدى 

تسمطي  -سرية   ديهقراطي ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين أنهاط التنشئة األ
ور إىهال ( واالضطرابات االنفعالية هن طمبة الصف السادس لمذك -حهاية زائدة  -

عهان اختيرت  ، وتهت عمى عشرة هدارس حكوهية بهدينةالذين يهثمون هرحمة الهراىقين
، وذلك عمى طمبة الصف السادس األساسي لمذكور الهضطربين بالطريقة العشوائية

تهميذًا هن تالهيذ  ٓ٘، وبالرجوع إلى سجالت اإلرشاد الهدرسي وجد أن ىناك انفعاليًا 
هدارس  ٛالصف السادس األساسي لمذكور يعانون هن اضطرابات انفعالية هوزعين عمى 

فقط ، ولمتأكد هن أن ىؤالء التالهيذ يعانون هن اضطرابات انفعالية فعاًل طبق هقياس 
هنيم فقط يعانون هن اضطرابات  ٕٗبين أن ( لتقدير السموك ، وت ٜٓٛٔبيركس   

( ألنهاط التنشئة األسرية  ٜٗٛٔانفعالية ، هثموا عينة الدراسة ثم طبق هقياس السقار   
 عمى عينة الدراسة .

                                           
الؼااُالد ، هظااطفً ونخاازوى : الؼالقااخ ثااُي الزٌشاائخ األطاازَخ واالػااطزاثبد االًفؼبلُااخ لاادي ؽلجااخ  -6

 0الظف الظبدص األطبطٍ للذكىر ، هدلخ ارحبد الدبهؼبد الؼزثُخ للززثُخ وػلن الاٌفض ، هدلاد 
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ن وأظيرت نتائج الدراسة أن نهطي التنشئة األسرية السائدين لدى أسر الطمبة الهضطربي
ىهال ( كها توصمت الدراسة إلى عالقة طردية ، ونهط اإلانفعاليًا ىها   النهط التسمطي

 ذات داللة إحصائية بين االضطرابات االنفعالية ونهط تنشئة األب التسمطي 
 :  أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية

تتشابو ىذه الدراسة هع الدراسة الحالية في أن كالىها تناولتا أنهاط التنشئة ، لكن ىذه 
، وطبقت ربطتيا الدراسة بالتحصيل الدراسيتيا باالضطرابات االنفعالية بينها الدراسة ربط

، بينها طبقت الدراسة الحالية مبة الصف السادس األساسي باألردنىذه الدراسة عمى ط
 عمى طالبات كمية التربية بجاهعة الطائف .

 
الدية وعالقتيا : ) أساليب المعاممة الو  بعنوان(  2ٕٓٓ)  ٔخامسًا : دراسة ) الدويك (

 بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة ( 
ىدفت ىذه الدراسة إلى هعرفة درجة تعرض األطفال في البيئة الفمسطينية إلى سوء 
الهعاهمة الوالدية واإلىهال وأثر ذلك عمى الذكاء العام واالجتهاعي واالنفعالي لدييم كذلك 

طفل هن تالهيذ الهرحمة  ٕٓٓراسي. وتكونت عينة الدراسة هن عمى التحصيل الد
سنة واشتهمت  ٕٔ-ٜاالبتدائية بهدارس وكالة الغوث هدينة غزة وقد تراوحت أعهارىم 

تمهيذة هن الصف الخاهس والسادس هن الهرحمة  ٓٓٔتمهيذ و ٓٓٔالعينة عمى 
واإلىهال لألطفال  ( هقياس اإلساءةٔاألساسية. أها أدوات الدراسة فقد تكونت هن: 

( اختبار الذكاء االنفعالي ٖ( اختبار الذكاء الهصور. ٕالعاديين وغير العاديين. 
( اختبار الذكاء االجتهاعي لألطفال. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: ٗلألطفال. 

 ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين هتوسط درجات األطفال األكثر تعرضًا لسوء الهعاهمةٔ
الوالدية واإلىهال وهتوسط درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء الهعاهمة الوالدية واإلىهال 

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين هتوسط درجات األطفال األكثر ٕفي الذكاء العام. 
تعرضًا لسوء الهعاهمة الوالدية واإلىهال وهتوسط درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء 

                                           
: أطبلُت الوؼبهلخ الىالدَخ وػالقزهاب ثبلاذكبو والزحظاُل الدراطاٍ لادي األؽفاب  الدوَك ، ًدبح أحود  -6
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين ٖواإلىهال في الذكاء االنفعالي. الهعاهمة الوالدية 
هتوسط درجات األطفال األكثر تعرضًا لسوء الهعاهمة الوالدية واإلىهال وهتوسط درجات 

( وجود ٗاألطفال األقل تعرضًا لسوء الهعاهمة الوالدية واإلىهال في الذكاء االجتهاعي. 
األطفال األكثر تعرضًا لسوء الهعاهمة الوالدية  فروق دالة إحصائيًا بين هتوسط درجات

واإلىهال وهتوسط درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء الهعاهمة الوالدية واإلىهال في 
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين هتوسط درجات األطفال الذكور ٘التحصيل الدراسي. 

ال.  همخص الهؤلف وهتوسط درجات األطفال اإلناث عمى هقياس سوء الهعاهمة واإلىه
 بتصرف(

 أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية 
تتشابو ىذه الدراسة هع الدراسة الحالية في أن كالىها تناولتا أساليب الهعاهمة الوالدية أو 

الهتأخرة، أنهاط التنشئة األسرية وأثرىا عمى التحصيل الدراسي لمطمبة في هرحمة الطفولة 
، في أن الدراسة الحالية لهراىقة، في هدينة غزة بفمسطين، وتختمف عنياأو ها يسهى با

 .يل الدراسي لطالبات جاهعة الطائفتتناول أنهاط التنشئة االجتهاعية وأثرىا عمى التحص
 

: ) التدين وعالقتو بالكفاءة بعنوان (  2ٕٓٓدراسة مسعود القحطاني ) :  سادساً 
  ٔلدى طمبة جامعة تبوك (االجتماعية وأنماط التنشئة األسرية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى هعرفة العالقة بين التدين والكفاءة االجتهاعي، وأنهاط التنشئة 
األسرية لدى طمبة الهرحمة الجاهعية في هدينة تبوك، وتكون هجتهع الدراسة هن طمبة 

بًا طال) ٖٓٓٔ  ) والباالغ عاددىم  ، ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓجاهعة تبوك الذكور لمعام الدراساي  
طالبًا، ولتحقيق ىدف  ) ٖٓٔهوزعين عمى السنوات األربع، وتكونت عينة الدراسة هان  

الدراسة ثم تطبيق هقياس التدين هن إعداد صاالح الاصنيع، وهقياس الكفاءة االجتهاعية 
هن إعداد فاطهة أبو رهان، وهقياس اتجاىاات التناشئة الوالدية كها يدركيا األبناء هن 

                                           
 طلبة ىلد ألسريةا لتنشئةا طنماوأ جتماعيةةةاال ءةبالكفا عالقتهو لتدينا ُي :الاحطاابًٍ ، هظااؼىد حظاا -6

 على لالحصو لمتطلبات الإسةةةةت ما   اــــــةةةةـالعلي الدراسات عمادة إلى ةـةةةةمقدم رسالة،  جامعة
          الخاصة والتربية اإلرشاد قسم ،والتربوي النفسي اإلرشاد   في الماجستير درجة
 لالزغو عماد الدكتور ستاذاأل:   رافإش،  9002  ،مؤتة جامعة
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ي والزغول والبكور، وقد تم اساتخدام عدد هن الهعالجات اإلحصائية تطوير الينداو 
لإلجابة عن أسائمة الدراساة، فقاد تام اساتخدام الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية، 

وقد أشارت النتائج إلى وجود  .وتحميل التبااين األحاادي وهعاهال االرتباط واختبار شيفيو
قراطي لمتنشئة األسرية وبين الكفاءة االجتهاعية، كها أشارت عالقة قوية النهط الديه

النتائج وجود فروق في التدين بين طمبة السنة األولى والثانية والثالثة ولصالح الثالثة، 
وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحاصائية فاي  .حيث كانوا األكثر ديناً 

الدراسي بين طمبة السنة األولى والثالثة ولاصالح الثالثاة الكفااءة االجتهاعية تبعًا لمهستوى 
حيث كانوا األكثر كفاءة اجتهاعية، وخمصت الدراسة إلى هجهوعة هن التوصايات هن 
أىهيا توعية الطمبة بأىهية التدين وأثره عمى الكفاءة االجتهاعية، وتوعية اآلبااء بأىهية 

 .ستوى التدينالتنشئة األسرية عمى الكفاءة االجتهاعية وه
 أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية 

تتشابو ىذه الدراسة هع الدراسة الحالية في أنيها تناولتا أثر أنهاط التنشئة االجتهاعية 
عمى طالب الجاهعة ، أها أوجو االختالف فتكهن في أن ىذه الدراسة تناولت العالقة بين 

 ، بينها ربطتو ىذه الدراسة بالكفاءة االجتهاعية .  أنهاط التنشئة والتحصيل الدراسي
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

) أنماط التنشئة االجتماعية السائدة  بعنوان( ٕٕٔٓ دراسة محمود الشامي )سابعًا : 
لدى األسر الفمسطينية في عصر العولمة من وجية نظر طمبة جامعة األقصى في خان 

، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أنهاط التنشئة االجتهاعية السائدة لدى ٔ يونس (
صى في خان ر طمبة جاهعة األقاألسر الفمسطينية في عصر العولهة هن وجية نظ

التنشئة االجتهاعية إعداد ، كها استخدم هقياس صفي، وقد استخدم الهنيج الو يونس
 ، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :الباحث

، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في ط التنشئة االجتهاعية الديهقراطيسيادة نه
طينية في الهدينة أكثر هن الهجاالت الهتعمقة بالنهط الديهقراطي لصالح األسرة الفمس

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في رؤية طمبة جاهعة األقصى لنهط الهخيم
                                           

 .  11الشبهٍ ، هحوىد : الوزجغ الظبثق  . ص : -6
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، والهستوى التعميهي لألم، وال عًا لهتغيرات النوع، وهينة األبالتنشئة االجتهاعية السائد تب
 ينية .يوجد اتساق في أنهاط التنشئة االجتهاعية الوالدية السائدة في األسر الفمسط

 أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية 
ة هن وجية نظر ىذه الدراسة أنهاط التنشئة االجتهاعية لدى األسر الفمسطيني تناولت

، بينها الدراسة الحالية تتناول العالقة بين أنهاط التنشئة االجتهاعية طمبة جاهعة األقصى
، حيث تتفق الدراستان لتربية بجاهعة الطائفلبات كمية اوبين التحصيل الدراسي لدى طا

في تناوليها ألنهاط التنشئة االجتهاعية بينها تختمفان في أن الدراسة الحالية تربط نهط 
، وتختمفان في الحدود الهكانية حيث تطبق هستخدم بالتحصيل الدراسي لمطالبةالتنشئة ال

لحالية عمى طالبات كمية ، وتطبق الدراسة االدراسة في جاهعة األقصى بفمسطينىذه 
 التربية بجاهعة الطائف .

 
 منيج الدراسة :

(  ٕٕٓٓسوف تستخدم ىذه الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي الذي يعطي الهشوخي   
تعريفًا لو فيقول : " يعتهد الهنيج الوصفي التحميمي عمى دراسة الظاىرة كها توجد في 

بر عنيا كهيًا وكيفيًا ، فالتعبير الكيفي يصف الواقع ، وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ، ويع
الظاىرة ويوضح خصائصيا ، أها التعبير الكهي فيعطييا وصفًا رقهيًا يوضح هقدار ىذه 

 الظاىرة أو حجهيا أو درجة ارتباطيا هع ظواىر أخرى ."
 أداة الدراسة :

 ( ٕٜٛٔ  ي الهنيج الوصفي   الغريب، وىي هن أبرز األدوات الهستخدهة فاالستبانة
ول إلييم أو هقابمتيم وىي هجهوعة هن األسئمة ترسل إلى األشخاص الذين يصعب الوص

 ( ٜٜٚٔ، الستفتائيم حول هوضوع هعين أو هشكمة هعينة    القاضي   وجيًا لوجو
وقد تم إجراء ىذه الدراسة عن طريق استبانة الباحث   هحهود الشاهي ( بعد تكرهو 

 ، وتم التعديل عميو بها يناسب ىذه الدراسة .ٔلخاص بدراستوباإلذن باستخدام الهقياس ا
 

                                           
 ( . 2هلحق رقن  )  -6
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 اجراءات الدراسة : 
 العينة : تكونت عينة البحث هن  :

طالبة هن طالبات هرحمة البكالوريوس بكمية  ٓ٘عينة استطالعية : تكونت هن  -ٔ
التربية جاهعة الطائف، وتم سحب ىذه العينة بيدف التحقق هن الخصائص 

 ياس أنهاط التنشئة االجتهاعية.السيكوهترية لهق
طالبة بكمية التربية جاهعة الطائف، وفيها يمي  ٔٙٔعينة أساسية تكونت هن  -ٕ

 وصف لعينة البحث األساسية التي تم اختيارىا بطريقة عشوائية .
 

 (  توزيع عينة البحث وفقا  لمهستوى الدراسي والهعدل التراكهئجدول  
 وهستوي األسرة الهادي

 % انؼذد ئخانف انجُبٌ

 انًسزىي

 1133 5 يبجسزُش

 66177 325 ثكبنىسَىط

 32125 13 دثهىو

  311  373 انًجًىع

 % انؼذد انفئخ انجُبٌ

 انًؼذل انزشاكًٍ

 31.7 1 2-3يٍ 

 21171 .1 1-2يٍ 

 67157 321 7-1يٍ 

 311 373 انًجًىع

 % انؼذد انفئخ انجُبٌ 

 يسزىي األسشح انًبدٌ

 37122 21 يشرفغ

 1121. 317 يزىسظ

 .217 7 يُخفط

 311 373 انًجًىع

طالبة بهرحمة  ٕٗٔطالبة هنين  ٔٙٔحث  قد شهمت ( أن عينة البٔيتضح هن جدول  
طالبة حاصالت عمى  ٖٚطالبة بالدراسات العميا، وشهمت العينة  ٖٚالبكالوريوس و 
، كها شهمت ٗ-ٖطالبة حاصالت عمى هعدل تراكهي  ٕٗٔ، وٖ-ٕهعدل التراكهي 



31 

طالبة هن ذوات  ٖٛٔ، وذوات الهستوى االقتصادي الهرتفع طالبة هن ٖٕالعينة 
 الهستوى االقتصادي الهتوسط 

 تقنين المقياس:  
 يقصد بو حساب صدق وثبات الهقياس:

 أواًل: حساب صدق المقياس:
 اعتهد البحث الحالي في التحقق هن صدق الهقياس عمي طريقتين:

 : (validity content)صدق المحتوي -)أ(
في  لمتأكد هن صدق الهحتوي تم عرض هقياس  أنهاط التنشئة االجتهاعية(

هحكهين هن أعضاء ىيئة التدريس في تخصص  ٜعبارة(  عمى ٘ٗصورتو األولية   
التربية ، وُطمب هنيم إبداء الرأي في عبارات الهقياس هن حيث هالءهة كل عبارة لميدف 
هن الهقياس وانتهائيا لمبعد الذي تقيسو، وكذلك هناسبة الصياغة المغوية لمعبارات وكفاية 

هع اقتراح هالحظاتيم التي يهكن هن خالليا تطوير الهقياس،  عدد عبارات الهقياس،
 ويوضح الجدول التالي نسب اتفاق الهحكهين عمى عناصر التحكيم. 

 ( نسب اتفاق الهحكهين عمى عناصر تحكيم هقياس أنهاط التنشئة االجتهاعية  ٕ جدول 
 َسجخ االرفبق ػُبصش انزذكُى و

 %..1.. يالءيخ انؼجبسح  نههذف يٍ انًمُبط 3

 %311 اَزًبء انؼجبسح  نهجؼذ 2

 %..1.. يُبسجخ انصُبغخ انهغىَخ 1

 %..1.. كفبَخ ػذد ػجبساد انًمُبط 7

يتضح هن الجدول السابق أن نسب اتفاق الهحكهين عمى عناصر تحكيم هقياس     
سبة  % وىي نسب هنآٓٔ -%  ٛٛ.ٛٛأنهاط التنشئة االجتهاعية  قد تراوحت بين  

، وقد قاهت الباحثة  بإجراء التعديالت التي أشار إلييا ى صدق هحتوى الهقياسوتدل عم
 عبارة ( صالح لمتطبيق .ٖٗالهحكهون، وأصبح الهقياس في صورتو النيائية هكون هن  

 صدق االتساق الداخمي : -)ب( 
لحساب صدق االتساق الداخمي لهقياس أنهاط التنشئة االجتهاعية  تم تطبيقو  عمي 

( طالبة وبعد رصد النتائج تهت هعالجتيا إحصائيا ٓ٘ستطالعية  هكونة هن  عينة ا



30 

وحساب هعاهل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة هن عبارات هقياس أنهاط التنشئة 
 االجتهاعية والدرجة الكمية لمبعد الذي تنهي إليو،  والجدول التالي يوضح النتائج.

درجة كل عبارة هن عبارات هقياس أنهاط ( قيم هعاهالت االرتباط بين ٖجدول  
 التنشئة االجتهاعية والدرجة الكمية لمبعد الذي تنهي إليو

 و
 يؼبيم ثُشسىٌ

 نالسرجبط
 و

يؼبيم 

 ثُشسىٌ

 نالسرجبط
 و

يؼبيم 

 ثُشسىٌ

 نالسرجبط

 و
 يؼبيم ثُشسىٌ

 نالسرجبط

3 11763** 32 11757** 21 117.6** 17 116.7** 

2 11772** 31 11572** 27 115.1 ** 15 117.3** 

1 11177 * 37 11572** 25 11773** 17 11753** 

7 11151 * 35 11622** 27 11626  ** 16 11525 ** 

5 117.1** 37 11512** 26 11655** 1. 117.2** 

7 115.6** 36 1176.** 2. 11763** 12 11.27** 

6 11552** 3. 11732** 22 11721** 71 11522** 

. 11777** 32  11723** 11 11576** 73 117.1** 

2 11717** 21 11.12** 13 11763 ** 72 11757** 

31 11661 * 23 11725** 12 11712** 71 11576** 

33 11551** 22 11721** 11 11613 **  

  ٔٓ.ٓ** االرتباط دال إحصائيًا عند هستوي داللة 
   ٘ٓ.ٓ* االرتباط دال إحصائيًا عند هستوي داللة 

( أن جهيع قيم هعاهل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة ٖضح هن نتائج جدول  يت 
هن عبارات هقياس أنهاط التنشئة االجتهاعية والدرجة الكمية لمبعد الذي تنهي إليو دالة 

 ،   هها يدل عمى تهتع الهقياس باالتساق الداخمي. ٔٓ.ٓ -٘ٓ.ٓعند هستوى 
 :lity Reliabiثانيًا: حساب ثبات المقياس 

كرونباخ  -قاهت الباحثة بحساب هعاهالت الثبات باستخدام طريقة الفا 
Alpha-  Cronbach   ،والتجزئة النصفيةSplit- Half    يوضح ذلك.ٗوجدول ) 
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 ( قيم هعاهالت ثبات هقياس أنهاط التنشئة االجتهاعية باستخدام هعاهلٗجدول  
 كرونباخ والتجزئة النصفية -ألفا

 شئخ االجزًبػُخأثؼبد  انزُ

 
 يؼبيم أنفب ػذد انؼجبساد

 انزجضئخ انُصفُخ

 يؼبيم جزًبٌ يؼبيم سجُشيبٌ

 انزُشئخ  انًزضَخ

 
21 11.22 11.56 11.17 

 انزُشئخ  انزسهطُخ

 
32 11.15 11.57 11.77 

 انزُشئخ انزسُجُخ

 
33 11.23 11.22 11.51 

 

ياس باستخدام هعاهل (  أن قيم جهيع هعاهالت ثبات الهقٗيتضح هن جدول  
كونباخ وباستخدام التجزئة النصفية بعد تصحيح أثر التجزئة النصفية  باستخدام -ألفا

هعادلة سبيرهان ، وهعادلة جتهان  هرتفعة هها يدل عمى ثبات الهقياس وصالحيتو 
 لمتطبيق في البحث الحالي.

 النتائج
ة لدى طالبات جامعة السؤال األول: و ينص عمى :ما التنشئة االجتماعية السائد

 الطائف ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب هتوسط درجات كل عبارة هن عبارات 
الهقياس وكذلك الهتوسط العام لكل أسموب هن أساليب التنشئة وتم الحكم عمى هستوى 

 ههارستو وفقا لمهعيار التالي
 ( هعيار الحكم عمى هستوى ههارسة أساليب التنشئةٕجدول  

 إنً يٍ انًسزىي

 3165ألم يٍ  3 يُخفط جذا

 2151ألم يٍ  3165 يُخفط

 1125ألم يٍ  2151 يزىسظ

 7 1125 ػبنٍ

 وبناء عمى الهعيار السابق جاءت النتائج كها يمي:
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 : أسموب التنشئة االجتماعية المتزنة :أوالً 
 انًزىسظ انؼجبساد و

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت انًسزىي

 3 ػبنٍ 1176 11.1 هً رىفُش ادزُبجبرٍ انذساسُخ 1َذشص وانذٌ ػ  5

 2 ػبنٍ .115 1167 َسًخ نٍ وانذٌ ثبخزُبس َىع انذساسخ انزٍ أسغجهب 1 .3

 1 ػبنٍ 1172 1167 أشؼش ثبنسؼبدح وانذفء داخم أسشرٍ 1 21

 7 ػبنٍ 1171 1165 َذشص وانذٌ ػهً أٌ أكىٌ يزًُضاً فٍ دساسزٍ 1 36

 5 ػبنٍ 1173 1161 أخزبس أصذلبئٍ ثُفسٍ َسًخ نٍ وانذٌ أٌ  35

 7 ػبنٍ 1161 1177 َشجؼٍُ وانذٌ ػُذيب أدشص رفىلبً فٍ دساسزٍ 1  7

 6 ػبنٍ 1172 1173 َثٍُ وانذٌ ػهً األػًبل انُبجذخ انزٍ ألىو ثهب 1  2

 . ػبنٍ 1162 1173 َصغٍ وانذٌ إنٍ ثبهزًبو ػُذيب أصبسدهًب ثًشكالرٍ  37

فشاد األسشح فٍ األيىس انزٍ رزؼهك َسزشُش وانذٌ أ 3

 ثشؤوَهى 

 2 ػبنٍ 1172 .115

َؼًم وانذٌ ػهً أٌ أكىٌ لبدساً ػهً رذثُش شؤوٍَ  31

 ثُفسٍ يسزمجالً 

 31 ػبنٍ 1163 1156

 33 ػبنٍ 1165 1156 َزذشي وانذٌ انؼذل فٍ انًؼبيهخ ثٍُُ وثٍُ إخىرٍ 1 37

 32 ػبنٍ 1166 1157 ئخ 1أصبسح وانذٌ ثُزبئج اخزجبسارٍ وإٌ كبَذ سُ 1

 31 ػبنٍ 1162 1151 َذفضٍَ وانذٌ السززكبس دسوسٍ 1 32

 37 ػبنٍ 1163 1171 َثك وانذٌ ثمشاسارٍ إنً دذ ثؼُذ 1 7

 35 ػبنٍ .116 .112 َؼبيهٍُ وانذٌ كصذَك نهًب 1 33

 37 ػبنٍ 11.2 1125 َشجؼٍُ وانذٌ ػهً يًبسسخ هىاَبرٍ 1 6

 36 يزىسظ 1127 1122 وٌ يجشس 1ال َُزمذٍَ وانذٌ د  31

 .3 يزىسظ 11.2 1123 ًَشح وانذٌ يؼٍ فٍ أولبد انفشاؽ 1  32

َزُبست ػمبة وانذٌ نٍ يغ دسجخ انخطأ انزٌ اسركجه  .

1 

 32 يزىسظ 11.6 1132

 21 يزىسظ 1162 1116 َأخز وانذٌ سأٍَ فٍ أيىس كثُشح 1 2

 ػبنٍ 1121 1151 انذسجخ انكهُخ

السابق أن هستوى ههارسة عبارات التنشئة الهتزنة تتراوح بين  يتضح هن الجدول
( هها يشير ٓ٘.ٖبدرجة عالية وبدرجة هتوسطة وبمغ الهتوسط العام ليذه التنشئة  

لهستوى عالي هن ههارسة األسموب الهتزن في التنشئة وجاءت العبارة  يحرص والدي 
حيث درجة الههارسة وجاءت عمى توفير احتياجاتي الدراسية( في الترتيب األول هن 

 العبارة  يأخذ والدي رأيي في أهور كثيرة( في الترتيب األخير هن حيث درجة الههارسة. 
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 : التنشئة االجتماعية المتسمطة ثانياً 
االَذشاف  انًزىسظ انؼجبساد و

 انًؼُبسٌ

 انزشرُت انًسزىي

 3 يُخفط 1125 .211 َشفط وانذٌ آسائٍ وإٌ كبَذ صبئجخ 1 23

 2 يُخفط 1126 3127 ال َمضٍ وانذٌ يؼٍ أولبد انفشاؽ 1 13

َذبول وانذٌ أٌ أكىٌ ربثؼبً نمشاسارهى دزً  11

 يسزمجالً 1
 1 يُخفط 1122 31.7

22 
 7 يُخفط 1122 31.1 َسزخذو وانذٌ أسهىة انضشة فٍ يؼبلجزٍ 1

27 
 1122 3161 َفضم وانذٌ أدذ إخىرٍ ػهً اِخشٍَ

يُخفط 

 جذا
5 

ٍ وانذٌ يٍ يًبسسخ هىاَبرٍ انًششوػخ  ًَُؼُ 27

1 
3155 11.5 

يُخفط 

 جذا
7 

ال أسزطُغ يصبسدخ وانذٌ ثُزبئج ايزذبَبرٍ إرا  22

 نى ركٍ جُذح 1
3152 11.3 

يُخفط 

 جذا
6 

26 
 11.5 3176 َزكشٍَ وانذٌ ثؼُىثٍ وفشهٍ دائًبً 1

يُخفط 

 جذا
. 

21 
 11.7 3177 َشفط وانذٌ طهجبرٍ وإٌ كبَذ يًكُخ

ط يُخف

 جذا
2 

2. 
 11.1 3175 َزذخم وانذٌ فٍ اخزُبسٌ نشفبلٍ 1

يُخفط 

 جذا
31 

12 
 11.3 3173 أشؼش ثبنخىف وانمهك داخم أسشرٍ 1

يُخفط 

 جذا
33 

َزذخم وانذٌ فٍ َىع دساسزٍ ثشكم َزؼبسض  25

 يغ سغجبرٍ 1
3173 11.1 

يُخفط 

 جذا
32 

 يُخفط جذا 1127 3177 انذسجخ انكهُخ

سابق أن هستوى ههارسة عبارات التنشئة  التسمطية تتراوح يتضح هن الجدول ال
( ٗٙ.ٔبين بدرجة هنخفضة وبدرجة هنخفضة جدا وبمغ الهتوسط العام ليذا األسموب  

هها يشير لهستوى هنخفض جدا هن ههارسة األسموب  التسمطي في التنشئة وجاءت 
ن كانت صائبة( في الترتيب األول  هن حيث درجة العبارة  يرفض والدي آرائي وا 

الههارسة وجاءت العبارة  يتدخل والدي في نوع دراستي بشكل يتعارض هع رغباتي(في 
 الترتيب األخير هن حيث درجة الههارسة.
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 : التنشئة التسيبية )اإلىمال(ثانياً 
االَذشاف  انًزىسظ انؼجبساد و

 انًؼُبسٌ

 انزشرُت انًسزىي

 3 يُخفط 3113 3121 َخزهف وانذٌ أيبيُب كثُشاً 1  17

 2 يُخفط .112 31.2 َزجبهم وانذٌ أخطبئٍ يهًب ػظًذ 1 12

 1 يُخفط 1122 31.6 َهًم وانذٌ آسائٍ فٍ كثُش يٍ األيىس 1 .1

رزخز لشاساد األسشح ثشكم فشدٌ ال  71

 شىسي فُه 1

 7 يُخفط 1127 31.3

 5 يُخفط 3112 .316 ال َسأل وانذٌ ػٍ سفبلٍ وأخاللهى 1 72

 7 يُخفط جذا 1126 3161 وانذٌ إنً يشكالرٍ وهًىيٍ  ال َسزًغ 15

 6 يُخفط جذا 1127 .317 ال َسأل وانذٌ ػٍ يسزىاٌ انذساسٍ 1 16

 . يُخفط جذا .112 3177 ال َثٍُ وانذٌ ػهً رصشفبرٍ انذسُخ 1 17

 2 يُخفط جذا 1123 3177 ال َؼبيهٍُ وانذٌ كئَسبٌ ساشذ 1 11

بجبرٍ ال َهزى وانذٌ ثزىفُش ادزُ 73

 انذساسُخ1

 31 يُخفط جذا .116 3112

 33 يُخفط جذا 1167 3115 أشؼش ثبإلهًبل وانضُبع داخم أسشرٍ 1 71

 يُخفط جذا 1132 3161 انذسجخ انكهُخ

يتضح هن الجدول السابق أن هستوى ههارسة عبارات التنشئة التسيبية تتراوح 
( ٓٚ.ٔعام ليذا األسموب  بين بدرجة هنخفضة وبدرجة هنخفضة جدا وبمغ الهتوسط ال

هها يشير لهستوى هنخفض جدا هن ههارسة األسموب التسيبي في التنشئة وجاءت العبارة 
 يختمف والدي أهاهنا كثيرًا( في الترتيب األول هن حيث درجة الههارسة وجاءت العبارة 

  أشعر باإلىهال والضياع داخل أسرتي( في الترتيب األخير هن حيث درجة الههارسة.
ولمتعرف عمى أكثر أساليب التنشئة االجتهاعية شيوعا تم حساب هتوسط كل 
 أسموب هن األساليب والحكم عمييا في ضوء الهعيار السابق وترتيبيا كها بالجدول التالي

 ( هستوى ههارسة أنهاط التنشئة األسريةٖجدول  
 انزشرُت انًسزىي االَذشاف انًؼُبسٌ انًزىسظ األسهىة و

 3 ػبنٍ 1121 1151 انًزضٌ 3

 1 يُخفط جذا 1127 3177 انزسهطٍ 2

 2 يُخفط جذا 1132 3161 انزسُجٍ 1

 (.ٖويوضح الشكل التالي هتوسط كل أسموب هن األساليب الثالثة كها ورد بجدول  
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 ( متوسط أساليب التنشئة االجتماعيةٔشكل )

ئة ( والشكل السابق  أن هستوى ههارسة أساليب التنشٖيتضح هن جدول  
األسرية تتراوح بين بدرجة عالية وبدرجة هنخفضة جدا وجاءت التنشئة   الهتزنة( في 
الترتيب األول هن حيث درجة الههارسة وجاء التنشئة   التسمطية( في الترتيب األخير 

 هن حيث درجة الههارسة.
السؤال الثاني: وينص عمى : ما داللة العالقة بين التنشئة األسرية لدى طالبات 

 معة الطائف وتحصيمين الدراسي؟جا
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام هعاهل االرتباط الثنائي لكون هتغير 

وهتغير  ٗ-ٖ، هن  ٖ-ٕالتحصيل هتغير ثنائي حيث ينحصر هعدل الطالبات بين هن 
 نهط التنشئة هتغير هتصل وجاءت النتائج كها بالجدول التالي

 أساليب التنشئة األسرية والتحصيل الدراسي ( قيم هعاهالت االرتباط بينٗجدول  
 يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط أسهىة انزُشئخ  و

 1113 1157 انًزضٌ 3

 1113 1122 انزسهطٍ 2

 غُش دانخ 1115 انزسُجٍ 1

 يتضح هن الجدول السابق ها يمي:
يوجد ارتباط دال هوجب بين التحصيل والتنشئة األسرية الهتزنة كها بمغت  -

 . ٖٔ.ٓاللة العهمية لهعاهل االرتباط بمغت الد
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يوجد ارتباط دال هوجب بين التحصيل والتنشئة األسرية التسمطية كها بمغت  -
 .٘ٓ.ٓالداللة العهمية لهعاهل االرتباط بمغت 

 ال يوجد ارتباط دال بين التحصيل و التنشئة األسرية التسيبية. -
التنشئة األسرية لدى طالبات  السؤال الثالث: وينص عمى: ىل تختمف العالقة بين

جامعة الطائف وتحصيمين الدراسي باختالف المستوى الدراسي )بكالوريوس، دراسات 
 عميا(؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام هعاهل االرتباط الثنائي لكون هتغير 
الهستوى الدراسي هتغير ثنائي حيث ينحصر بين  بكالوريوس، دراسات عميا( وهتغير  

 ة هتغير هتصل وجاءت النتائج كها بالجدول التاليالتنشئ
( قيم هعاهالت االرتباط بين  التنشئة األسرية والتحصيل الدراسي وفقا لمهستوى ٘جدول  

 الدراسي
 دساسبد ػهُب ثكبنىسَىط  

 يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط األسهىة و

 1113 1112 1113 1151 انًزضٌ 3

 1115 1132 1113 1123 انزسهطٍ 2

 غُش دانخ 1115 غُش دانخ 1117 انزسُجٍ 1

 يتضح هن الجدول السابق ها يمي:
يوجد ارتباط دال هوجب بين التحصيل و التنشئة األسرية الهتزنة لدى  -

طالبات البكالوريوس  والدراسات العميا، وكان هعاهل االرتباط لدى طالبات 
 لدى طالبات الدراسات العميا .البكالوريوس أعمى هنو 

يوجد ارتباط دال هوجب بين التحصيل والتنشئة األسرية التسمطية لدى  -
طالبات البكالوريوس  والدراسات العميا، وكان هعاهل االرتباط لدى طالبات 

 البكالوريوس أعمى هنو لدى طالبات الدراسات العميا .
رية التسيبية وفقا لمهستوى ال يوجد ارتباط دال بين التحصيل و التنشئة األس -

 الدراسي.
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السؤال الرابع: وينص عمى: ىل تختمف العالقة بين التنشئة األسرية لدى طالبات 
جامعة الطائف وتحصيمين الدراسي باختالف المستوى االقتصادي لألسرة )مرتفع، 

 متوسط(؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام هعاهل االرتباط الثنائي لكون هتغير 

هستوى االقتصادي هتغير ثنائي  هرتفع، هتوسط( وهتغير نهط التنشئة األسرية هتغير ال
 هتصل وجاءت النتائج كها بالجدول التالي

( قيم هعاهالت االرتباط بين أنهاط التنشئة األسرية والتحصيل الدراسي وفقا ٙجدول  
 لمهستوى االقتصادي

 يزىسظ يشرفغ  

 يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط انذالنخيسزىي  يؼبيم االسرجبط األسهىة و

 1113 1157 1113 1172 انًزضٌ 3

 غُش دال .111 1113 1121 انزسهطٍ 2

 غُش دانخ 1117 غُش دانخ 1111 انزسُجٍ 1

 يتضح هن الجدول السابق ها يمي:
يوجد ارتباط دال هوجب بين التحصيل و التنشئة األسرية الهتزن لدى  -

لهرتفع والهتوسط، وكان هعاهل االرتباط لدى الطالبات هن الهستويين ا
الطالبات هن الهستوى الهتوسط أعمى هنو لدى الطالبات هن الهستوى 

 الهرتفع .
يوجد ارتباط دال هوجب بين التحصيل و التنشئة األسرية التسمطية لدى  -

الطالبات هن الهستوى االقتصادي الهرتفع بينها ال يوجد ارتباط بين التنشئة 
 والتحصيل لدى الطالبات هن الهستوى الهتوسط.التسمطية 

ال يوجد ارتباط دال بين التحصيل و التنشئة األسرية التسيبية لدى طالبات  -
 .الهستويين الهرتفع والهتوسط 
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 التعميق عمى النتائج : -
في أن التحصيل الدراسي لمطالب الذي يتعرض  ٔ(ت ىذه الدراسة هع دراسة  الدويكاتفق

ي عهمية التنشئة سواء أكان التسمط جسدي أو نفسي يقّل هعدل تحصيمو لمتسمط عهوهًا ف
 الدراسي والعكس صحيح 

والتي تبين هنيا أن ىناك عالقة ارتباطية سمبية  ٕ( ٜٜ٘ٔكها اتفقت هع دراسة   الطحان
 بين التحصيل الدراسي عند األبناء واتجاه التسمط والقسوة هن قبل اآلباء وخاصة الذكور 

في أن أسموب الرفض الوالدي وىو نوع  ٖالدراسة هع دراسة   عبد الرحيم (وتتفق ىذه 
 هن اإلساءة النفسية لإلبن يؤثر سمبًا عمى التحصيل الدراسي لو .

فقد اتفقت هع الدراسة الحالية أيضًا في أن األطفال الذين  ٗ(ٜٜٜٔأها دراسة   داوود 
 كفاءة أكاديهية هنخفضة . يتعرضون إلى أسموب تنشئة أسرية تسمطي وقاسي يظيرون

في أن أسموب التنشئة الوالدية الذي يتهثل في إثارة  ٘(ٕ٘ٓٓكها تتفق هع دراسة   النيال 
األلم النفسي والتفرقة والتذبذب كذلك اإلىهال الوالدي كميا ذات ارتباط دال إحصائيًا هع 

 القدرة عمى التحصيل الدراسي .
التي أوضحت تأثير  ٙ( ٖٕٓٓاسة   الجمبي وتتفق أيضًا نتائج ىذه الدراسة هع در 

الضغوط النفسية عمى الوالدين هها ينعكس سمبًا عمى حياة الطفل وتعرضو لسوء الهعاهمة 
 واإلىهال .

 
                                           

 . 666الدوَك ، ًدبح : هزجغ طبثق ، ص :  -6

الطحاابى ، هحوااد خبلااد : الؼالقااخ ثااُي الزحظااُل الدراطااٍ وكاال هااي االردبهاابد الىالدَااخ والوظاازىي  -2

م .ص :  6996،  6، ج  26، ػادد  0، جبهؼخ دهشق ، هدلاد  االجزوبػٍ واالقزظبدٌ لثطزح

01 

ػجد الزحُن ، ؽلؼاذ حظاي : طاُكىلىجُخ الزا،خز الدراطاٍ ، دار ال اب اخ للٌشاز والزىسَاغ ، الاابهزح ،  -1

 61م .ص :  6916

خ داوود ، ًظُوخ : ػالقخ الكفابوح االجزوبػُاخ والظالىك االجزوابػٍ الودرطاٍ ث،طابلُت الزٌشائخ الىالدَا -6

م . ص : 6999( . 6( ، ع )  20والزحظُل الدراطٍ ، هدلخ دراطبد الؼلىم الززثىَاخ ، ها) ) 

22 

م . ص  2662الٌُااب  ، هبَظااخ أحوااد : الزٌشاائخ االجزوبػُااخ ، دار الوؼز ااخ الدبهؼُااخ ، االطااكٌدرَخ ،  -1

:16 

 ظزاجلُخ ، الدلجٍ ، طىطي شبكز : نثبر الؼٌف وإطبوح هؼبهلخ األؽفب  ػلً الشاظُخ الو -0

http://wwww.rezgar.com/debat.art.asp?aid=18331 
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 وترى  الدويك ( :
" أن البيئة األسرية التي تهارس أساليب ديهقراطية هع األبناء والتي تستثير الجانب 

يجابية عمى الدافعية األكاديهية الداخمية لمطالب ، ولذلك الهعرفي لديو تؤثر بصورة دالة و  ا 
فقد أهكن التنبؤ بأن األسر التي تكون هرتفعة في االستثارة الهعرفية تكون هرتفعة أيضًا 
في الدافعية األكاديهية الداخمية خالل هرحمة الطفولة وفي أوائل الهراىقة ، وىذا يتنافى 

ىهال و ، إذ أن الطفل الهيهل أو الهساء إليو يعاني هن تهاهًا هع سوء هعاهمة الطفل وا 
أعراض يحددىا بعض الباحثين اإلكمينيكيين ، هنيا أعراض انفعالية تتضهن الغضب 
واإلنكار والخوف ولوم الذات ، والشك في الذات والشعور بالعجز وانخفاض تقدير الذات 

روب هن الهنزل واالنسحاب والبالدة ، كها يبدي ىؤالء األطفال أعراضًا سموكية تشهل الي
واليروب هن الهدرسة كذلك تضطرب الهخططات الهعرفية في ذىن الطفل ، فتتصف 
إدراكاتو بالتشوه الهعرفي ، وتصاب الهنظوهة الهعرفية بالتشوش ، وحيث تتغير إدراكاتو 
 وتفسيره لمعالم الذي صار بالنسبة لو عالهًا عدائيًا ويصعب التنبؤ بو ، كل ىذه األعراض
تؤثر سمبًا في التحصيل الدراسي عند األطفال ويعانون هن هشكالت دراسية وصعوبات 

 في التعمم "
 الخاتمة والتوصيات : 

في التنشئة عمى ، فقد أظيرت نتائج الدراسة بشكل واضح سيادة األسموب الهتزن وأخيراً 
بية كها في التر ، وذلك ألن األسرة السعودية بدأت تتفيم أىهية االتزان غيره هن األساليب

مط والقسوة، أو ، واالبتعاد عن التربية التي تتطرف في التسحثنا عمييا ديننا الحنيف
، وأظيرت أثر االتزان في التربية عمى شخصية الطالبة الجاهعية االىهال والتسيب

العمهية هن حيث ارتفاع هستواىا التحصيمي بينها أظيرت الدراسة أن أساليب التنشئة 
 إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالبات .األخرى أدت 

لذلك توصي ىذه الدراسة بضرورة توعية الهجتهع بأىهية استخدام أساليب التنشئة 
االجتهاعية الهتزنة ،واالبتعاد عن التسمط والشدة في التنشئة وكذلك اإلىهال أيضًا ألن 

ب األول لوجودىا كمييها يؤديان إلى انخفاض الهستوى التحصيمي لمطالبة الذي ىو السب
 في الهرحمة الجاهعية .
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 قائمة المصادر والمراجع والرسائل العربية :
 القرآن الكريم . -
 .  ٔىا ، طٛٔٗٔالبخاري ، هحهد بن اسهاعيل : صحيح البخاري ، دار الفكر ، بيروت ،  -
هيدانية في أحدى أشرف ، عزت : أساليب التنشئة االجتهاعية وعالقتيا بالسموك االنحرافي ، دراسة  -

الهناطق العشوائية بهدينة أسيوط ، رسالة هاجستير غير هنشورة ، كمية اآلداب ، جاهعة أسيوط 
 م ، إشراف : عمي السيد ،  عبد الرؤوف الضبع . ٕٔٓٓ، 

ساءة هعاهمة األطفال عمى الشخصية الهستقبمية ،  -  الجمبي ، سوسن شاكر : آثار العنف وا 
http://wwww.rezgar.com/debat.art.asp?aid=18331 

م  ٜٜٚٔالجوالني ، فادية عهر : دراسات حول الشخصية العربية ، هكتبة اإلشعاع ، االسكندرية ،  -
 . 

داوود ، نسيهة : عالقة الكفاءة االجتهاعية والسموك االجتهاعي الهدرسي بأساليب التنشئة الوالدية  -
 م .ٜٜٜٔ( . ٔ( ، ع    ٕٙوية ، هج   والتحصيل الدراسي ، هجمة دراسات العموم الترب

الدويك ، نجاح أحهد : أساليب الهعاهمة الوالدية وعالقتيا بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى األطفال  -
بهرحمة الطفولة الهتأخرة ، رسالة هاجستير في عمم النفس تخصص الصحة النفسية ، كمية 

 م ، إشراف : سناء أبو دقةٕٛٓٓة ، التربية ، قسم عمم النفس ، الجاهعة اإلسالهية ، غز 
 م .  ٜٗٛٔزىران ، حاهد عبد السالم : عمم النفس االجتهاعي ، عالم الكتب ، القاىرة ،  -
الشاهي ، هحهود : أنهاط التنشئة االجتهاعية السائدة لدى األسر الفمسطينية في عصر العولهة هن  -

االجتهاع ، كمية اآلداب ، جاهعة وجية نظر طمبة جاهعة األقصى في خان يونس ، قسم عمم 
 م . ٕٕٔٓاألقصى ، غزة ، فمسطين ، 

الطحان ، هحهد خالد : العالقة بين التحصيل الدراسي وكل هن االتجاىات الوالدية والهستوى  -
 م . ٜٜٓٔ،  ٔ، ج  ٕٔ، عدد  ٙاالجتهاعي واالقتصادي لألسرة ، جاهعة دهشق ، هجمد 

الثقافة لمنشر والتوزيع ، القاىرة  وجية التأخر الدراسي ، دارعبد الرحيم ، طمعت حسن: سيكول -
 م  ٜٓٛٔ،

العنزي ، غربي عطية : إدراك أساليب الهعاهمة الوالدية وعالقتو ببعض الهتغيرات النفسية لهتعاطي  -
 م.ٜٜٛٔالكحوليات وغير الهتعاطين ،رسالة هاجستير ، كمية التربية ، جاهعة الزقازيق ، 

طفى وآخرون : العالقة بين التنشئة األسرية واالضطرابات االنفعالية لدى طمبة العيالت ، هص -
 ٙالصف السادس األساسي لمذكور ، هجمة اتحاد الجاهعات العربية لمتربية وعمم النفس ، هجمد 

 م  ٕٛٓٓ، ٔ، عدد
ية عمى القحطاني ، ربيع : أنهاط التنشئة األسرية لألحداث الهتعاطين لمهخدرات ، دراسة تطبيق -

األحداث الهتعاطين لمهخدرات الهوقوفين بدار الهالحظة بهدينة الرياض ، أكاديهية نايف 
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م إشراف : عبد العزيز الدايل ٖٕٓٓ -ٕٗٗٔالعربية لمعموم األهنية ، قسم العموم االجتهاعية ، 
. 

مبة طى دية لزألسالتنشئة ط انهاءة االجتهاعية وأعالقتو بالكفاو ييدلتالقحطاني ، هسعود حسين : ا -
عمى ل ال لهتطمبات الحصًإستكهاا   اااااااة إلى عهادة الدراسات العميارسالة هقده، جاهعة 

قسن اإلرشاد ًالتربية الخاصة          ، درجة الهاجستير في   اإلرشاد النفسي ًالتربًي
 لالدكتًر عهاد الزغًستاذ إشراف :  األ،  ٜٕٓٓ،  جاهعة هؤتة

 م .ٜٜٔٔفل تنشئتو وحاجاتو ، هكتبة االنجمو ، القاىرة ، قناوي ، ىدى هحهد : الط -
 م .  ٜٗٛٔالهحسيري ، خالد رشيد : الصحة النفسية والهرض النفسي ، هطابع نجد ، الرياض ،  -
وطفة ، عمي أسعد : السهات الديهقراطية لمتنشئة االجتهاعية في الهجتهع الكويتي الهعاصر ، دراسة  -

التجاىات طالب الهرحمة الهتوسطة نحو أسموب التعاهل الديهقراطي في الخمفيات االجتهاعية 
/ ٚٔلموالدين ، هجمة جاهعة دهشق ، هجمة فصمية هحكهة تصدر عن جاهعة دهشق ، هجمد 

 / ٕٔٓٓ/  ٔعدد  
 م . ٕٕٓٓالنيال ، هايسة أحهد : التنشئة االجتهاعية ، دار الهعرفة الجاهعية ، االسكندرية ،  -
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