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ملخص

هدفت الدراسة إىل مقارنة أنامط التنشئة الوالدية يف كل من سلطنة عامن واململكة العربية السعودية، والكشف 
عن أثر التفاعل بني بعض املتغريات الديمغرافية عىل أنامط التنشئة الوالدية، واعتمد الباحثون املنهج الوصفي املقارن، 
وتكونت عينة الدراسة من 529 طالبة من طالبات كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عامن، وطالبات كلية 
 ،)Buri. 1991( الرتبية بجامعة حائل باململكة العربية السعودية. واستخدم الباحثون مقياس التنشئة الوالدية لبيوري
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًّا يف أنامط التنشئة الوالدية بني طالبات البلدين يف نمطي األم 
دال  أثر  وجود  عدم  عىل  النتائج  دلت  كام  السعودية.  العربية  اململكة  طالبات  ولصالح  املتساهل،  واألب  املتساهل 
إحصائيًّا للتفاعل بني كل من السنة الدراسية والتحصيل الدرايس واملستوى التعليمي لألب، واملستوى التعليمي لألم 
عىل أنامط التنشئة الوالدية. ووجود أثر صغري للتفاعل بني عدد أفراد األرسة، والرتتيب الوالدي عىل النمط السلطوي 

لألب.
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Parenting Styles: A comparative study between Omani and Saudi female 
students
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Abstract

This study aimed at comparing parenting styles in the Sultanate of Oman and the Kingdom of 
Saudi Arabia. The study also examined interaction effects of some demographic variables on the 
parenting styles levels. Using a descriptive and comparative approach to conduct this study. the 
researchers applied an Arabic version of the Parenting Authority Questionnaire (PAQ. Buri. 1991) 
on a sample of 529 female education students from Sultan Qaboos University in the Sultanate of 
Oman, and from University of Hail in Saudi Arabia. The results showed statistically significant 
differences on the perceptions of permissive parenting styles for both mothers and fathers, 
favoring female Saudi students. No country differences were found on the authoritative and 
authoritarian parenting styles. The results also indicated non-significant interaction effects on 
the parenting styles based on school year, achievement level and father and mother educational 
levels. A small statistically significant interaction effect between number of family members 
and birth order was found in the authoritarian father parenting style.

Keywords: Parenting Styles; Sultan Qaboos University; University of Hail

Cite this article as: Alsyabi A., Aldhafri S.,Alsiddiq F.,"Parenting Styles: A comparative study between Omani and 
Saudi female students". Journal of Educational Sciences. Issue 17. 2021

1. Psychology. SQU M.S. Student.

2. Professor of Educational Psychology. SQU & Director of Social Observatory.

3. Assistant Professor. Department of Psychology. University of Hail.

https://doi.org/10.29117/jes.2021.0048

© 2021. Alsyabi A., Aldhafri S.,Alsiddiq F., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). which permits non-commercial use of the material. 
appropriate credit. and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any 
medium or format as well as remix. transform. and build upon the material. provided the original work is properly cited.

OPEN ACCESS

mailto:psyz67@hotmail.com
mailto:saidaldhafri@gmail.com


75 جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

المقدمة

تعد األرسة البنية األساسية يف املجتمع، وأكثر النظم االجتامعية متثاًل ومتثياًل ملا يدور يف املجتمع من حتوالت )اقنيرب، 
2016(، كام أهنا املؤسسة األوىل التي ينمو فيها الفرد ويكتسب من خالهلا التأثريات األوىل يف حياته؛ حيث متده بالرعاية 

منذ نشأته األوىل وتستمر يف رعايته سنوات طويلة )الرشفات والعيل، 2017(، وتسهم األرسة إىل جانب مؤسسات 
التنشئة األخرى يف إعداد الفرد للحياة االجتامعية، وتكوين اجتاهاته بام ينسجم مع املجتمع )الزيودي، 2016(.

القيمية )كرداشة وآخرون،  التغيري يف األرسة املعارصة من حيث تكوينها، ومنظومتها  وقد حدث الكثري من 
2017(، وارتفاع مستوى تعليم الوالدين، وحتسن الوضع االقتصادي، واالنفتاح عىل العامل اخلارجي، والتأثر بأساليب 

الرتبية املعارصة، الذي ألزم األرسة العربية باتباع أنامط تنشئة تتالءم مع احلياة االجتامعية احلديثة )ربيع، 2005(.

واملقصود بأنامط التنشئة الوالدية، »األساليب الرتبوية التي يتبعها الوالدان يف تربية أبنائهم، وتنشئتهم اجتامعًيا« 
2010(، كام عرفها الرشفات والعيل )2017(، بأهنا »األساليب الرتبوية التي يامرسها اآلباء مع  )عشوي وآخرون، 
أبنائهم يف عملية التنشئة، والتي تتضح من خالل موقف التفاعل بينهم، هبدف تعديل أنامطهم السلوكية، والتأثري يف 

شخصياهتم، وإعدادهم للمستقبل«.

وتؤثر هذه األنامط يف نمو الطالب من الناحية العقلية والنفسية واالجتامعية )محود، 2010(؛ إذ أن استخدام 
عىل  واالعتامد  االستقالل  عىل  ويتعود  بالنفس،  الثقة  وينمي  الطالب،  يشجع  اإلجيابية  الوالدية  التنشئة  أساليب 
النفس )اجلندي، 2010(، وعىل النقيض فاألساليب الوالدية السلبية هلا عواقب وخيمة عىل نموه وصحته النفسية، 
ويعوق النمو االنفعايل واالجتامعي للطفل )عيد، 2016(، كام أن هلا دور يف اكساهبم السلوكيات غري السوية )عون 

وصندوق، 2017(.

 ،)Baumrind( وظهرت تصنيفات كثرية ألنامط التنشئة املتبعة من قبل الوالدين، من أشهرها نموذج بومريند
االستجابة  وبعد   ،)Demands( املطلبية  بعد  مها:  أساسيني  بعدين  عىل  بناًء  الوالدية  التنشئة  أنامط  صنفت  حيث 
)Responsiveness( (Baumrind. 1989(، ويعد مقياس بيوري )Buri( من أشهر املقاييس التي ظهرت بناًء عىل 
هذا التقسيم، حيث يقيس هذا املقياس ثالثة أنامط للتنشئة الوالدية التي يتبعها الوالدان وهي: النمط احلازم )عال 
يف بعد االندماج واملطالب( ويتسم هذا النمط باملرونة والعقالنية، ويأخذ بعني االعتبار رأي األوالد، ويصل معهم 
إىل حلول وسط تراعي الطرفني، والنمط املتساهل )عال يف بعد االندماج ومنخفض يف بعد املطالب(. ويبيح هذا 
املطالب  بعد  التسلطي)عال يف  السلطة عليهم، والنمط  أن يسلكوا كام يشاءون وبحرية دون فرض  النمط لألبناء 
ومنخفض يف بعد االندماج(، وهو نمط يفرض فيه الوالدان رأهيم دون مراعاة لرأي األوالد )الظفري وآخرون، 

2011؛ عشوي، 2010(، ولقد تبنت الدراسة احلالية هذا املقياس.

ويتوقع الوالدان املستخدمان للنمط احلازم من أوالدهم أن يترصفوا بنضج وحكمة، ولذا يستخدمون معهم 
التعزيز أكثر من أسلوب العقاب لتحقيق أهدافهم )البدارين وغيث، 2013(، كام يعتمد الوالدان يف هذا األسلوب 
عىل اإلرشاد والتوجيه ألبنائهم، وإعطائهم درجة من االستقالل عند اختاذ القرارات التي تتعلق هبم )املومني، 2006(، 
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يف  واحلزم  االلتزام  عىل  تأكيده  إىل  إضافة  مرونة،  األكثر  كونه  الوالدية؛  األساليب  أفضل  من  األسلوب  هذا  ويعد 
القوانني والقواعد العامة املوجبة لألبناء )البدارين وغيث، 2013(، وقد أكدت الدراسات األثر اإلجيايب للنمط احلازم 
يف خمتلف خصائص األوالد كالذكاء األخالقي )Alhadabi et al.. 2019(، ومفهوم الذات االجتامعي )السعيدية 
والظفري، 2019(، والقدرة عىل التكيف اإلجيايب )اجلهوري والظفري، 2020(، وانخفاض مستوى اإلساءة )البلويش 

والظفري، 2018( وغريها.

ويتصف النمط السلطوي بتقييد الوالدين ألوالدهم؛ إذ يفرض الوالدان رأهيم وال هيتمون بحاجات ورغبات 
األوالد )الزهراين، 2018(، مع استخدام العقاب، واحلرمان، ووجوب الطاعة )البدارين وغيث، 2013(. وتبني أن 
هلذا األسلوب آثار سلبية عىل الشعور باألمن النفيس، وعدم الثقة باآلخرين، والعداوة، واالنخفاض يف التحصيل 
ودافعيتهم   ،)Aldhafri. 2011( للطلبة  األكاديمية  الكفاءة  معتقدات  عىل  تأثري  وله   ،)2003 )الشواب،  الدرايس 
)Alhadabi et al.. 2019(، والتطرف يف املشاعر اجتاه اآلخرين، وعدم القدرة عىل ابداء الرأي )الزهراين، 2018(.

أما الوالدان املستخدمان ألسلوب اإلمهال ال يقدمان الرعاية ألبنائهم، كام ال حياوالن التحكم بسلوك األوالد، 
2010(، ومن آثار هذا النمط  مع السامح هلم باختاذ قراراهتم بأنفسهم دون مشاركتهم يف ذلك )عشوي وآخرون، 
اهلوية  2018(، واضطراب  )الزهراين،  االعتداء عىل اآلخرين  يتطور عندهم  األبناء ضعف شخصياهتم، وقد  عىل 

)البدارين وغيث، 2013(.

وعند تناول أنامط التنشئة الوالدية يف جمتمع ما، يتضح أن املامرسات الرتبوية التي يتبعها الوالدان جتاه أبنائهم 
تتأثر بالعديد من العوامل، واملحددات، إذ تؤكد العديد من الدراسات )كرداشة وآخرون، 2017؛ الزيودي، 2016؛ 
بالثقافة  تتأثر  الوالدية بني اجلامعات، حيث  التنشئة  أنامط  2006( عىل وجود اختالف يف  عشوي ودويري والعيل، 
االجتامعية  للظروف  تبًعا  وذلك  الواحد،  البلد  يف  حتى  العرقية  املجموعات  عرب  ختتلف  كام  املجتمع،  يف  السائدة 
واالقتصادية والثقافية املختلفة، كام تتأثر بعدة متغريات شخصية أخرى، فقد الحظ راندولف Randolph كام ورد 
يف )عشوي، وآخرين، 2010( أن ممارسة النمط التسلطي يف تربية األطفال قد يكون إجيابًيا عند األمريكيني األفريقيني 

)الزنوج(، ويعترب مرتبًطا باالهتامم واحلب واالحرتام واحلامية ومصلحة الطفل.

أما يف املجتمع العريب يسود االعتقاد أن النمط الوالدي السائد هو النمط التسلطي، وأن له تأثريات سلبية عىل 
الرؤية دراسة دويري وآخرين  2017(، وتؤيد هذه  العربية )كرداشة وآخرين،  البلدان  النفسية لألفراد يف  الصحة 
بالتغري، فقد  )Dwairy et al.. 2006( ودراسة خليل )Khalil. 2014(. لكن هذا االعتقاد النمطي واملتحيز بدأ 
األنامط  بني  وتباينها  العريب،  الوطن  يف  الوالدية  التنشئة  أنامط  تنوع  إىل   )2017( وآخرين  كرداشة  دراسة  توصلت 
التي تقوم عىل التسلط واإلمهال، وبني األنامط السوية الديمقراطية، التي يغلب عليها طابع احلداثة، وتسودها قيم 

العقالنية والرشاد، وامليل للتفاهم واحلوار، وهذا ما أيدته دراسة الظفري )2014( يف البيئة العامنية.

ولقد أجريت العديد من الدراسات التي قارنت أنامط التنشئة الوالدية يف الدول العربية، منها دراسة دويري 
عينة  وتكونت  عربية،  دول  ثامن  يف  الوالدية  التنشئة  أنامط  بحثت  والتي   ،)Dwairy et al.. 2006( وآخرين 
وتأثري  بالذكور،  مقارنة  اإلناث  مع  املتسلط  األسلوب  شيوع  إىل  النتائج  وأشارت  الطلبة،  من   2893 من  الدراسة 
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للوالدين مرتفعا، كلام كانوا  التعليمي  املستوى  الوالدية، فكلام كان  التنشئة  أنامط  للوالدين عىل  التعليمي  املستوى 
أكثر استخداما لألسلوب احلازم، وكلام كان املستوى التعليمي للوالدين منخفضا، كلام كان استخدامهم ألسلويب 

التساهل والتسلط أكثر.

من  الثانوية  طلبة  من  وطالبة  طالًبا   1305 لدى  الوالدية  التنشئة  أنامط  بني   )2010( وآخرون  عشوي  وقارن 
السعودية واجلزائر والكويت. وأشارت النتائج إىل أن اآلباء يف اجلزائر أكثر تقباًل وتساحمًا نحو سلوك أوالدهم من 
اآلباء يف الكويت والسعودية، ومل تتوصل الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا يف ردود أفعال األمهات يف البلدان 
الثالثة، كام أشارت إىل عدم وجود فروق يف ردود أفعال اآلباء واألمهات يف البلدان الثالثة تعزى ملتغري اجلنس، أما 
التعليمي للوالدين مرتفًعا، كلام كان  أنه كلام كان املستوى  النتائج  التعليمي، فقد أشارت  الفروق يف املستوى  عن 

استخدامهم لألسلوب احلازم أكثر، بينام مل يكن للمستوى التعليمي لألمهات تأثري.

املجتمع  مع  العريب  املجتمع  يف  الوالدية  التنشئة  مقارنة  هدفت  التي   )Khalil. 2014( خليل  دراسة  ويف 
األمريكي، وتضمنت كاًل من اململكة العربية السعودية، العراق، األردن، املغرب، ومرص، باإلضافة إىل الواليات 
النتائج  وأشارت  وصاعًدا،  سنة   15 أعامرهم  كانت  مشارًكا   9250 من  الدراسة  عينة  تكونت  األمريكية،  املتحدة 
النفس،  الرتبية االستقاللية واالعتامد عىل  أبنائهم  تربية  املتحدة األمريكية يميلون إىل  الواليات  الوالدين يف  أن  إىل 
ويستخدمون األساليب الديموقراطية، أما الوالدان يف الدول العربية فيميلون إىل تربية الطفل عىل طاعة الوالدين، 
الوالدية  التنشئة  أنامط  يف  للولدين  التعليمي  املستوى  لتأثري  الدراسة  وأشارت  السلطوية،  األنامط  ويستخدمون 

املستخدمة، فكلام كان مرتفًعا كلام كان استخدامهم لألنامط اإلجيابية أكثر.

ومل جيد الباحثون دراسات قارنت بني املجتمعني السعودي والعامين - جمتمع الدراسة - باملقابل هناك العديد 
من الدراسات التي بحثت التنشئة يف كل جمتمع عىل حدة، منها دراسة أجراها الظفري وآخرون )2011( هدفت إىل 
التعرف عىل أنامط التنشئة الوالدية شيوًعا يف املجتمع العامين؛ حيث تكونت عينة الدراسة من 1754 طالًبا وطالبة من 
طلبة الصفوف )12-7(، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن النمط احلازم هو األكثر شيوًعا يف املجتمع العامين، وكان 
مستوى النمط احلازم والتسلطي مرتفًعا، وانخفاض مستوى النمط املتساهل، ودلت النتائج عىل عدم وجود فروق 
دالة إحصائيًّا تعزى ملتغري اجلنس، أو املستوى االجتامعي واالقتصادي للوالدين، بينام وجدت فروق دالة إحصائيًّا 

يف مجيع األنامط باختالف الصف الدرايس، ولصالح الصف السابع.

أما دراسة الظفري واحلارثي )Aldhafri & AL-Harthy. 2016( فقد بحثت أنامط التنشئة الوالدية لدى عينة 
192 طالب وطالبة من طلبة جامعة السلطان قابوس، ودلت النتائج عىل مستويات مرتفعة يف ممارسة  تكونت من 
الوالدين للنمط احلازم، يليه النمط السلطوي بمستوى مرتفع كذلك، كام أظهرت النتائج عن مستويات منخفضة 

للنمط املتساهل للوالدين.

إىل  النتائج  أشارت  قابوس،  السلطان  جامعة  من  وطالبة  طالًبا   2562 )Aldhafri. 2016) الظفري  وبحث 
التسلطي  النمط  أن  االنحدار  حتليل  ودل  املتساهل،  النمط  وانخفاض  واحلازم،  السلطوي  التنشئة  نمطي  ارتفاع 
النفسية،  النفسية للطالب، بينام تنبأ النمط احلازم لكال الوالدين بانخفاض املشكالت  لألم تنبأ بارتفاع املشكالت 
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وتنبأ النمط السلطوي لألم والنمط املتساهل لألب طردًيا باملشكالت غري النفسية، وتنبأ نمط األب احلازم عكسًيا 
باملشكالت غري النفسية.

316 طالًبا وطالبة  وأجرى الدايري والشيخ )2017( دراسة هدفت للتعرف عىل أنامط التنشئة الوالدية لدى 
من طلبة دبلوم التعليم العام بسلطنة عامن. أشارت النتائج إىل أن النمط األكثر استخداما هو نمط التقبل الوالدي، 
تاله نمط االستقالل، ثم النمط الديمقراطي، وأخريا أسلوب احلامية، وجاءت كل األنامط بمستويات مرتفعة، كام 

أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف أنامط التنشئة الوالدية بناًء عىل املستوى التعليمي للوالدين.

ويف املجتمع السعودي، بحثت دراسة عشوي وآخرين )2006( أنامط التنشئة الوالدية لدى 398 طالًبا وطالبة 
من طلبة الثانوية العامة، وأشارت النتائج إىل شيوع مجيع األنامط يف املجتمع السعودي بنسب متفاوتة، وأن الذكور 
أكثر تعرًضا من االناث للنمط السلطوي، بينام ُتعامل اإلناث بنمط أكثر ديمقراطية، وتوصلت إىل عدم وجود فروق 
النمط  يف  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد  بينام  لألم،  والتعليمي  االقتصادي  للمستوى  تعزى  الوالدية  التنشئة  أنامط  يف 

املتساهل والتسلطي تعزى للمستوى التعليمي لألب ولصالح األميني.

وبحث العنزي )Alanizi. 2010( أثر أنامط التنشئة الوالدية يف املستوى األكاديمي لدى 568 طالًبا وطالبة من 
طلبة املرحلة اجلامعية بالرياض، وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف أنامط التنشئة الوالدية تعزى 
ملتغري اجلنس، باستثناء فروق طفيفة يف النمط املتساهل لألب ولصالح اإلناث، ويف النمط التسلطي لألب ولصالح 
التعليمي لألم، ووجدت عالقة ضعيفة بني  التنشئة واملستوى  الذكور، كام مل توجد عالقة دالة إحصائيًّا بني أنامط 

املستوى التعليمي لألب والنمط احلازم لألب، وعالقة عكسية بني العمر الزمني للطالب والنمط احلازم لألب.

وهدفت دراسة الزيودي )2016( للتعرف عىل العالقة بني أنامط التنشئة الوالدية السائدة لدى 500 من األرس 
السعودية باملدينة املنورة وبعض املتغريات الديمغرافية، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن املستوى التعليمي لآلباء ال 
أكثر استخداما  التعليمي األدنى هم  املستوى  اآلباء يف  أن  )الديمقراطي، والتقبل(، يف حني  التنشئة  أنامط  يؤثر يف 
لنمطي )اإلمهال، والتسلط(، كام أن املستوى التعليمي لألمهات ال يؤثر يف أنامط التنشئة )الديمقراطي، والتسلطي(، 

وأن األمهات ذوات املستوى التعليمي األدنى هن أكثر استخداما لنمطي )التقبل، واإلمهال(.

باململكة  االبتدائية  املرحلة  لطلبة  التنظيم  ذايت  التعلم  سلوكيات  عىل  الوالدية  التنشئة  أنامط  أثر  والستقصاء 
من  وطالبة  طالب   351 من  عينة   )Tahany & Curtis. 2017( وكورتيس  هتاين  دراسة  بحثت  السعودية  العربية 
طلبة املرحلة االبتدائية مع أمهاهتم، وأشارت النتائج إىل أن النمط احلازم هو األكثر شيوًعا، أما النمط املتسلط جاء 
بمستوى متوسط، واملتساهل جاء أقل األنامط شيوًعا، كام أشارت النتائج إىل أن الستخدام النمط التسلطي تأثري 

سلبي عىل إدارة الوقت.

ويف دراسة مرتىض وآخرين )Mortada et al.. 2017(، التي تكونت عينتها من 280 موظفة، أشارت النتائج 
إىل شيوع النمط احلازم بدرجة مرتفعة لدى عينة الدراسة، تاله النمط املتسلط بنسبة متوسطة، وأخرًيا النمط املتساهل 

بدرجة منخفضة.
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يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة تنوع أنامط التنشئة الوالدية املستخدمة من قبل الوالدين يف 
 Aldhafri & Al-Harthy. 2016.  ،2010 وآخرون،  )الظفري  احلازم  النمط  جاء  والسعودي،  العامين  املجتمعني 
Curtis. 2017( كأكثر أنامط التنشئة الوالدية شيوًعا يف أغلبها، كام اتضح تأثري املستوى التعليمي لألم واألب عىل 

 2010Dwairy ،أنامط التنشئة الوالدية؛، وبالرغم من وجود دراسات قارنت بني املجتمعات العربية )عشوي وآخرون
et al.. 2006. Khalil. 2014 ( يف أنامط التنشئة الوالدية، يالحظ - ي حدود علم الباحثني - أنه مل تسبق مقارنة 

ألنامط التنشئة الوالدية للمجتمعني العامين والسعودي، وهذا ما يعطيها اختالفا عمن سبقها.

مشكلة الدراسة:

يتفق الباحثون عىل أمهية التنشئة اإلجيابية يف شخصية الطفل، وتكون مالحمها األولية، وذلك لتأثريها عىل نموه 
القسوة  والديموقراطية وعدم  كالتسامح  التنشئة  املتبعة يف  السوية  األنامط  إن  واملعريف؛ حيث  واالجتامعي  النفيس 
ترتبط هبا الكثري من خصائص الطفل اإلجيابية، ويرتعرع يف ظلها النمو والشعور باألمن النفيس، والثقة بالنفس، 
والقدرة عىل التوافق مع الذات من جانب، ومع العالقات االجتامعية من جانب آخر )محود، 2010(، باملقابل فإن 
أنامط التنشئة غري السوية من شأهنا أن تؤدي إىل استجابة األبناء السلبية، واضطراب يف الشخصية وتشوهها )عابدين، 

2010(، كام قد تؤدي إىل نقص يف املهارات التوكيدية )عرطول والرواد، 2017(.

وبالنظر للمجتمعني السعودي والعامين فهام من املجتمعات التي تعرضت للتحوالت والتغريات االقتصادية 
يف  التغيري  أصاهبا  فقد  التغريات،  هبذه  األرسة  تأثرت  وبالتايل  العامل،  عىل  لالنفتاح  نتيجة  والرتبوية،  واالجتامعية 

شكلها، ووظيفتها، وتغريت األساليب املتعبة من قبل الوالدين يف تنشئة أبنائهم التنشئة السليمة.

وحيث إن الطالب اجلامعي يواجه حتديات يف التكيف النفيس واالجتامعي، الذي يشري إىل التفاعل بني الفرد 
بام لديه من حاجات وإمكانيات، وبني البيئة بام فيها من خصائص ومتطلبات، والقدرة عىل التعامل مع الضغوطات 
بناءه  الفرد  بواسطتها  يعدل  التي  السلوكية  االستجابات  من  جمموعة  عىل  تنطوي  قد  التكيف  عملية  فإن  احلياتية. 

النفيس )البدارين وغيث، 2013(.

ومن منطلق توصيات بعض الدراسات العربية يف أنامط التنشئة )كرادشة وآخرون، 2017؛ عرطول، 2017؛ 
احلقوي، 2017( إىل رضورة البحث يف أنامط التنشئة الوالدية، وإجراء الدراسات حول هذه األنامط يف املجتمعات 
والعقلية  النفسية،  الفرد  تنشئة  عىل  أثرت  بدورها  والتي  العربية،  باألرسة  حلقت  التي  التحوالت  ظل  يف  العربية 
املجتمعني  بني  مقارنة  بدراسة  قامت  سابقة  دراسات   - الباحثني  علم  حد  عىل   - يوجد  ال  وحيث  واالجتامعية، 
السعودي والعامين يف أنامط التنشئة الوالدية، لذا تقدم الدراسة احلالية الفائدة العلمية من حيث إهنا تساعد العاملني 
يف اجلامعة عىل التوجيه الصحيح للطالب، وإثراء املعرفة يف الوطن العريب بالدراسات عرب الثقافات يف جمال التنشئة 

الوالدية، وتتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أنامط التنشئة الوالدية لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة السلطان . 1
قابوس بسلطنة عامن وجامعة حائل باململكة العربية السعودية؟
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هل يوجد أثر دال إحصائيًّا للتفاعل بني السنة الدراسية والتحصيل الدرايس عىل أنامط التنشئة الوالدية . 2
لدى عينة الدراسة؟

هل يوجد أثر دال إحصائيًّا للتفاعل بني عدد أفراد األرسة والرتتيب الوالدي عىل أنامط التنشئة الوالدية . 3
لدى عينة الدراسة؟

أنامط . 4 عىل  لألم  التعليمي  واملستوى  لألب  التعليمي  املستوى  بني  للتفاعل  إحصائيًّا  دال  أثر  يوجد  هل 
التنشئة الوالدية لدى عينة الدراسة؟

أهمية الدراسة:

تربز األمهية النظرية هلذه الدراسة من قلة الدراسات التي قارنت أنامط التنشئة الوالدية بني عامن والسعودية؛ 
حيث تربز أمهيتها يف كوهنا تسلط الضوء عىل املقارنة بني املجتمعني السعودي والعامين يف أنامط التنشئة الوالدية لدى 
طلبة اجلامعات، بينام تنبع األمهية التطبيقية هلذه الدراسة مما يمكن أن تقدمه من قاعدة بيانات هامة للباحثني وصناع 
اإلجراءات  اختاذ  عىل  ستساعدهم  كام  هلا،  املحددة  والعوامل  ومساراهتا،  الوالدية،  التنشئة  موضوع  حول  القرار 

الالزمة، والربامج التي من شأهنا أن ترفع من أنامط التنشئة الوالدية اإلجيايب لدى طلبة اجلامعات.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل ما ييل:

املقارنة بني أنامط التنشئة الوالدية يف املجتمعني.. 1

تعرف تأثري التفاعل بني السنة الدراسية والتحصيل الدرايس عىل أنامط التنشئة الوالدية.. 2

تعرف تأثري التفاعل بني عدد أفراد األرسة والرتتيب الوالدي عىل أنامط التنشئة الوالدية.. 3

تعرف تأثري التفاعل بني املستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم عىل أنامط التنشئة الوالدية.. 4

مصطلحات الدراسة:

اجتامعًيا«  وتنشئتهم  أبنائهم،  تربية  يف  الوالدان  يتبعها  التي  الرتبوية  »األساليب  هي  الوالدية:  التنشئة  أنامط 
)عشوي وآخرون، 2006، ص. 36(، وتعرف التنشئة الوالدية إجرائًيا بأهنا: الدرجة التي حيصل عليها الطالب عىل 

مقياس التنشئة الوالدية )السلطوي، احلازم، املتساهل( املستخدم يف هذه الدراسة.

وقدراته،  الطفل  باحتياجات  اهتاممهم  الوالدان  فيه  يويل  الذي  النمط  هو   :)Authoritative( احلازم  النمط 
ويتميز   ،)Shaw. 2008( اآلخر  وآراء  اجتاهات  عىل  منهام  كل  يؤثر  إذ  وأوالدهم،  الوالدين  بني  الثنائي  والتفاعل 
باملتطلبات العالية )املعايري العالية للسلوك(، والقدرة العالية عىل االستجابة )الدفء، التواصل واحلوار، واحرتام 

.)Pellerin. 2005( )االحتياجات التنموية للطفل
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النمط السلطوي )Authoritarian(: يعتمد هذا النمط عىل التفاعل األحادي بني الوالدين وأوالدهم، يكون 

هذا  يظهر  كام  الطفل،  والقوة عىل  السيطرة  الوالدان  فيه  ويامرس  الطفل وسلوكياته،  ملواقف  املحرك  الوالدان مها 

.)Shaw. 2008( النمط القليل من الدفء والتواصل واحلوار

النمط املتساهل )Permissive(: يتصف الوالدان يف هذا النمط بالتقبل والدفء املرتفع، ويامرسان القليل من 

الضغط والتحكم، ويسمحان ألوالدهم اختاذ قراراهتم بأنفسهم دون مشاركتهم يف ذلك )عشوي وآخرون، 2010(.

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية: مقارنة أنامط التنشئة الوالدية يف سلطنة عامن واململكة العربية السعودية.- 

احلدود البرشية: طالبات كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عامن، وطالبات كلية الرتبية بجامعة - 

حائل باململكة العربية السعودية.

احلدود الزمانية: الفصل الدرايس األول من العام األكاديمي 2018/2017.- 

احلدود اإلجرائية: حتددت باألدوات املستخدمة يف الدراسة.- 

منهج الدراسة:

اعتمد الباحثون املنهج الوصفي املقارن، ملناسبته ألهداف الدراسة؛ حيث يقوم املنهج الوصفي بدراسة الظاهرة 

كام هي يف الواقع ثم يقوم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعد املنهج الوصفي أكثر املناهج استخداًما يف البحوث النفسية، 

وتركز الدراسة احلالية عىل مقارنة مستويات أنامط التنشئة يف املجتمع العامين واملجتمع السعودي.

مجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عامن والبالغ عددهم 1824، 

وجامعة حائل باململكة العربية السعودية والبالغ عددهم 4200 طالبة.

عينة الدراسة:

266 طالبة من طالبات كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس )50.3 %  529 طالبة،  تكونت عينة الدراسة من 

من العينة(، و263 طالبة من طالبات كلية الرتبية بجامعة حائل ويشكلن نسبة 49.7 %، ويصف جدول )1( بعض 

اخلصائص الديمغرافية للعينتني العامنية والسعودية.
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جدول )1( 
توزيع عينة الدراسة وفق بعص اخلصائص الديمغرافية

الرتتيب الوالديعدد أفراد األرسةالتحصيل الدرايسالسنة الدراسيةاملتغري

الرابعةالثالثةالثانيةاألوىلالدولة
 2.49

وأقل

-2.50

2.99

 3.00

وأعىل
5-19-5

أكثر 

من9
األخرياألول

غري 

ذلك

السعودية
68745764376115259127674833182ع

%25.928.121.724.314.123.257.822.448.325.518.312.569.2

عامن
3782816527100934602013828192ع

%13.930.830.624.510.237.6351.522.675.614.310.974.4

أداة الدراسة:

مقياس التنشئة الوالدية:

 ،)Buri. 1991( تم استخدام مقياس بيوري )لقياس مستوى أنامط التنشئة الوالدية )املتسلط، احلازم، املتساهل
 Alkarusi( ومطور إىل نسخة مصغرة من قبل اخلرويص وآخرين ،)املقنن عىل البيئة العامنية )الظفري وآخرون، 2011
بل  فقط  العربية  الدراسات  مستوى  عىل  ليس  شيوًعا  املقاييس  أكثر  لكونه  االختيار  عليه  ووقع   ،)et al.. 2011

والدراسات األجنبية، كام تم استخدامه عىل عينات خمتلفة من العامل.

حيث تكون املقياس املقنن من 20 عبارة، ويتم اإلجابة عن املقياس من خالل تدرج مخايس )أعارض بشدة=1، 
أعارض=2، حمايد=3، أوافق=4، أوافق بشدة=5(، وتم التحقق من صدق املقياس من خالل عرضه عىل ثامنية من 
املختصني من جامعة السلطان قابوس، حيث تم التأكد من مناسبة كل فقرة للبعد الذي تنتمي إليه، كام تم حساب 

صدق املقياس عىل عينة من طلبة املدارس العامنية، وأشارت النتائج إىل متتع املقياس بمؤرشات صدق جيدة.

وتم حساب معامالت االرتباط بني أبعاد املقياس لصورة األب وصورة األم للبيئة العامنية، ومعامل التمييز 
النمط  بني  االرتباط  مثل  املتشاهبة  األنامط  بني  درجة  أعىل  كانت  الكلية،  بالدرجة  ارتباطها  خالل  من  للفقرات 
املتساهل لكل من األب واألم )ر=0.73(، واالرتباط بني النمط املتسلط لكل من األب واألم )ر=0.73( والعالقة 
بني النمط احلازم لألب واألم )ر=0.70(، بينام كانت العالقة بني األنامط املتباينة أقل، حيث تراوحت بني )ر=0.30( 
و )ر=0.45(، كام تم حساب الثبات من خالل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه )مؤرش متييز 
الفقرات(، ومن خالل معيار إييل كانت الفقرات من جيدة إىل ممتازة، حيث تراوحت معامالت االرتباطات بني 
الفقرات وأبعادها بني )0.18 و 0.50(، وكانت أعىل قيمة لالرتباط بني فقرات النمط احلازم والدرجة الكلية لكل 
من صورة األب وصورة األم، بينام كانت أقل قيم لالرتباطات بني فقرات النمط املتساهل والدرجة الكلية لكل من 
صورة األب وصورة األم، كام تم حساب االتساق الداخيل من خالل معامل ألفا لكرونباخ وقد بلغ )0.55( للنمط 
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احلازم لألب  النمط  بلغ  بينام  املتسلط لألم،  للنمط  املتسلط لألب و)0.62(  للنمط   )0.66( املتساهل لألب واألم 
)0.75( و)0.72( لألم.

 Alanizi.( وتم التحقق من صدق املقياس عىل البيئة السعودية، تم تطبيقه عىل عينة من السعودية من قبل العنزي
2010(، وأشارت النتائج إىل متتع املقياس بمؤرشات صدق جيدة، كام تم حساب االتساق الداخيل من خالل معامل 

ألفا لكرونباخ وقد بلغ )0.73( للنمط املتساهل لألب واألم )0.70( و)0.86( للنمط املتسلط لألب و)0.86( للنمط 
املتسلط لألم، بينام بلغ النمط احلازم لألب )0.92( و)0.91( لألم. ويف الدراسة احلالية تم حساب االتساق الداخيل 

لألداة من خالل ألفا لكرونباخ ألنامط التنشئة الستة يف الدولتني واجلدول )2( يوضح ذلك.

جدول )2( 
قيم معامل الثبات ملقياس أنامط التنشئة الوالدية للعينة العامنية والسعودية

العينة السعوديةالعينة العامنيةالنمط

0.690.65السلطوي لألم

0.820.81احلازم لألم

0.520.43املتساهل لألم

0.690.68السلطوي لألب

0.830.85احلازم لألب

0.480.50املتساهل لألب

إجراءات الدراسة:

املمثلة  العينة  اختيار  ثم  ومن  الدراسة،  هدف  لتحقيق  البحث؛  جمتمع  حتديد  يف  الدراسة  اجراءات  متثلت 
للمجتمع، وبعدها اختيار األدوات املناسبة واختبار صدقها وثباهتا ومدى ومالءمتها، ثم تطبيقها بعد احلصول عىل 
القيام  باألدوات، ييل ذلك  التعليامت اخلاصة  املعلومات، وقراءة  املستجيبني برسية  موافقة من اجلامعتني، وطمأنة 

بتفريغ االستجابات، وادخاهلا يف برنامج SPSS إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة.

المعالجة اإلحصائية:

تم استخدام معامل ألفا لكرونباخ حلساب االتساق الداخيل لفقرات أدوات الدراسة، واختبار حتليل التباين 
املتعدد للتعرف عىل الفروق يف أنامط التنشئة الوالدية التي تعزى ملتغري الدولة، وحتليل التباين املتعدد البيني للفروق 
يف أنامط التنشئة الوالدية وفق السنة الدراسية والتحصيل الدرايس، ثم وفق عدد أفراد األرسة والرتتيب الوالدي، 

ولبيان الفروق يف أنامط التنشئة الوالدية وفق املستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أنامط التنشئة الوالدية لدى طالبات كلية الرتبية 
بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عامن وجامعة حائل باململكة العربية السعودية؟

الوالدية  التنشئة  املعيارية ألنامط  املتوسطات احلسابية واالنحرافات  السؤال األول تم حساب  ولإلجابة عن 
لكل دولة عىل حدة، كام تم استخدام حتليل التباين املتعدد؛ الختبار ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

طالبات الدولتني.

جدول )3( 
املتوسطات واالنحرافات املعيارية ألنامط التنشئة الوالدية وفًقا ملتغري الدولة

االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالدولةالنمط

األم املتسلطة
3.280.72السعودية

3.320.65عامن

األم احلازمة
3.960.81السعودية

3.950.64عامن

األم املتساهلة
3.020.64السعودية

2.720.63عامن

األب املتسلط
3.370.77السعودية

3.420.72عامن

األب احلازم
3.820.90السعودية

3.710.77عامن

األب املتساهل
3.010.68السعودية

2.770.62عامن

وبعد حتليل التباين املتعدد األحادي، تم االعتامد عىل حمك بياليل )Pillali’s Trace( بداًل من ويليكس المبدا 
)Wilks’ Lambda(؛ ألن قيمة Box’s M كانت دالة إحصائيًّا، مما يشري إىل عدم جتانس مصفوفة التباين، وبلغت قيمة 
Box’s M 84.24 بقيمة احتاملية أقل من 0.01، وأظهرت نتائج حتليل التباين املتعدد أن هناك فروق دالة إحصائيًّا 

عند مستوى داللة أقل من 0.01 يف نمط األم املتساهلة، وفروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة أقل من 0.001 يف 
نمط األب املتساهل، حيث بلغت قيمة حمك بياليل 0.068، وقيمة احتاملية أقل من 0.001، ويشري حجم األثر إىل أن 
متغري الدولة يفرس 5.1 % من التباين يف نمط األم املتساهلة لدى الطلبة، وهو ما يعد حجم أثر صغري حسب معايري 
أثر صغرًيا حسب معايري  3.1 %، ويعد حجم  املتساهل  كوهن )Cohen. 1988(، وبلغ حجم األثر يف نمط األب 
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بناًء عىل  التباين ملعرفة الفروق يف نمطي األم املتساهلة واألب املتساهل  التحليل  نتائج   4 كوهن، ويوضح جدول 

متغري الدولة.

جدول )4( 

نتائج حتليل التباين املتعدد يف أنامط التنشئة الوالدية وفًقا ملتغري الدولة

النمط
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة "ف" املحسوبة

الداللة 

اإلحصائية
حجم األثر

0.15510.1550.3330.5640.001األم املتسلطة

0.00510.0050.0090.9260.000األم احلازمة

10.424110.42425.5410.0000.051األم املتساهلةالدولة

0.27510.2750.4950.4820.001األب املتسلط

1.57211.5722.2600.1330.005األب احلازم

6.50116.50115.1940.0000.031األب املتساهل

219.6414730.464األم املتسلطة

قيمة بياليل = 252.1614730.5330.068األم احلازمة

مستوى داللة = 0.000

حجم األثر= 0.068.

193.0434730.408األم املتساهلةاخلطأ

262.8584730.556األب املتسلط

329.0134730.696األب احلازم

202.3734730.428األم املتساهل

اجتاه  وملعرفة  املتساهل،  واألب  املتساهلة  األم  نمطي  يف  إحصائيًّا  دالة  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  يتضح 

أنامط  من  نمط  لكل  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  يوضح  الذي   )3( جدول  إىل  بالرجوع  الفروق 

التنشئة الوالدية تبًعا للدولة، اتضح أهنا لصالح السعودية يف كال النمطني.

نتائج السؤال الثاين: هل يوجد أثر دال إحصائيًّا للتفاعل بني السنة الدراسية والتحصيل الدرايس عىل أنامط 

التنشئة الوالدية لدى عينة الدراسة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام حتليل التباين املتعدد ملعرفة الفروق يف أنامط التنشئة الوالدية وفق السنة 

الدراسية والتحصيل الدرايس وجدول )5( يوضح ذلك:
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جدول )5( 
نتائج حتليل التباين املتعدد البيني للفروق يف أنامط التنشئة الوالدية وفق السنة الدراسية والتحصيل الدرايس

املتغري
مصدر

التباين
نمط التنشئة

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

القيمة 

االحتاملية
حجم األثر

السنة

األم

1.13230.3770.8190.4840.006السلطوي

3.29531.0982.0260.1100.015احلازم

1.49230.4971.1930.3120.009املتساهل

األب

2.04630.6821.2830.2800.009السلطوي

1.88430.6280.9170.4330.007احلازم

0.97230.3240.7370.5310.005املتساهل

التحصيل

األم

2.32721.1642.5250.0810.012السلطوي

0.95620.4780.8820.4150.004احلازم

1.47620.7381.7700.1720.009املتساهل

األب

1.17020.5851.1010.3340.005السلطوي

2.65121.3251.9350.1460.009احلازم

0.42820.2140.4870.6150.002املتساهل

السنة*التحصيل

األم

4.51860.7531.6340.1360.024السلطوي

1.81860.3030.5590.7630.008احلازم

2.51960.4201.0070.4200.015املتساهل

األب

4.30560.7171.3500.2340.020السلطوي

2.68060.4470.6520.6880.010احلازم

1.78360.2970.6760.6690.010املتساهل

اخلطأ

األم

187.1114060.461السلطوي

220.0624060.542احلازم

169.2594060.417املتساهل

األب

215.7784060.531السلطوي

278.0644060.685احلازم

178.6034060.440املتساهل

توضح نتائج حتليل التباين املتعدد يف جدول )5( أن قيمة بياليل مل تكن دالة إحصائيًّا ملتغريي السنة الدراسية 
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والتحصيل الدرايس، كام مل تكن دالة إحصائيًّا للتفاعل بينهام، وبلغت قيمة »ف« أعىل من 0.05 يف مجيع األنامط.

نتائج السؤال الثالث: هل يوجد أثر دال إحصائيًّا للتفاعل بني عدد أفراد األرسة والرتتيب الوالدي عىل أنامط 
التنشئة الوالدية لدى عينة الدراسة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام حتليل التباين املتعدد ملعرفة الفروق يف أنامط التنشئة الوالدية وفق عدد 
أفراد األرسة والرتتيب الوالدي وجدول )6( يوضح ذلك.

جدول )6( 
نتائج حتليل التباين املتعدد البيني للفروق يف أنامط التنشئة الوالدية وفق عدد األفراد والرتتيب الوالدي

املتغري
مصدر

التباين
نمط التنشئة

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

القيمة 

االحتاملية
حجم األثر

عدد أفراد 

األرسة

األم

1.28020.6401.4110.2450.006السلطوي

2.38220.1912.2090.1110.010احلازم

2.79320.3973.261039.0.014املتساهل

األب

3.74621.8733.4570.0320.015السلطوي

4.10422.0522.9420.0540.013احلازم

2.56621.2832.9310.0540.013املتساهل

الرتتيب 

الوالدي

األم

1.07820.5391.1880.3060.005السلطوي

1.19220.5961.1060.3320.005احلازم

0.30620.1530.3570.7000.002املتساهل

األب

1.07620.5380.9930.3710.004السلطوي

0.00720.0040.0050.9950.000احلازم

0.48020.2400.5490.5780.002املتساهل

عدد أفراد 

األرسة

* الرتتيب 

الوالدي

األم

3.89140.9732.1450.0740.019السلطوي

1.84240.4600.8540.4920.007احلازم

0.11140.0280.0650.9920.001املتساهل

األب

5.60641.4012.5870.0360.022السلطوي

4.33641.0841.5540.1860.014احلازم

1.74540.4360.9970.4090.009املتساهل
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املتغري
مصدر

التباين
نمط التنشئة

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

القيمة 

االحتاملية
حجم األثر

اخلطأ

األم

205.4704530.454السلطوي

244.2324530.539احلازم

194.0034530.428املتساهل

األب

245.4394530.542السلطوي

315.9784530.698احلازم

198.3104530.438املتساهل

توضح نتائج حتليل التباين املتعدد يف جدول )6( أن قيمة بياليل دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة أقل من 0.05، 
وأن قيمة »ف« املحسوبة دالة للتفاعل بني عدد األفراد والرتتيب الوالدي يف النمط السلطوي لألب، حيث بلغت قيمة 
»ف« 2.58، بحجم أثر نسبته 2.2 %، ويعد هذا األثر صغرًيا وفقا ملعايري كوهن، كام دلت النتائج أنه ال يوجد أثر دال 
إحصائيًّا للتفاعل بني عدد أفراد األرسة والرتتيب الوالدي يف األنامط األخرى، ووجود فروق دالة إحصائيًّا يف نمط األم 
املتساهل تعزى ملتغري الرتتيب ويبني الشكل )1( التفاعل بني عدد األفراد والرتتيب الوالدي يف النمط السلطوي لألب.

شكل )1(
التفاعل بني السنة الدراسية والتحصيل الدرايس عىل النمط السلطوي لألب
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أعىل  السلطوي لألب جاء  النمط  الوالدي عىل  والرتتيب  األفراد  بني عدد  التفاعل   )1( ونالحظ من شكل 
مستوى له عند الرتتيب األخري وعدد أفراد األرسة بني 6-8 أفراد، وأدنى مستوى له عندما يكون الرتتيب الوالدي 

األول وعدد األفراد 5-1.

نتائج السؤال الرابع: هل يوجد أثر دال إحصائيًّا للتفاعل بني املستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم 
عىل أنامط التنشئة الوالدية لدى عينة الدراسة؟

وفق  الوالدية  التنشئة  أنامط  يف  الفروق  ملعرفة  املتعدد  التباين  حتليل  استخدام  تم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
املستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم وجدول )7( يوضح ذلك.

جدول )7( 
نتائج حتليل التباين املتعدد البيني للفروق يف أنامط التنشئة الوالدية وفق املستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم

املتغري
مصدر

التباين
نمط التنشئة

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

القيمة 

االحتاملية

حجم 

األثر

املستوى التعليمي 

لألب

األم

0.00410.0040.0090.9240.000التسلطي

0.85310.8531.6710.1970.004احلازم

0.01510.0150.0370.8480.000املتساهل

األب

0.04810.0480.0860.7690.000التسلطي

6.53516.5359.7680.0020.021احلازم

0.54610.5461.2640.2610.003املتساهل

املستوى التعليمي 

لألم

األم

0.05310.0530.1150.7350.000التسلطي

1.05611.0562.0690.1510.005احلازم

1.80411.8044.3510.0380.010املتساهل

األب

0.83510.8351.5140.2190.003التسلطي

0.01710.0170.0260.8720.000احلازم

0.16510.1650.3810.5370.001املتساهل
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املتغري
مصدر

التباين
نمط التنشئة

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

القيمة 

االحتاملية

حجم 

األثر

املستوى التعليمي 

لألب *املستوى 

التعليمي لألم

األم

0.27110.2710.5930.4420.001التسلطي

0.10310.1030.2010.6540.000احلازم

0.93710.9372.2590.1340.005املتساهل

األب

0.27810.2780.5030.4780.001التسلطي

2.21812.2183.3160.0690.007احلازم

0.06510.0650.1500.6990.000املتساهل

اخلطأ

األم

206.2654520.456التسلطي

230.8054520.511احلازم

187.4204520.415املتساهل

األب

249.3184520.552التسلطي

302.3954520.669احلازم

195.3254520.432املتساهل

توضح نتائج حتليل التباين املتعدد يف جدول )6( أن قيمة بياليل جاءت غري دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.05 
إال أنه توجد فروق منخفضة جًدا يف نمط األب احلازم واألم املتساهلة، كام أنه ال يوجد تفاعل بني متغري املستوى 

التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم، حيث بلغت قيمة »ف« أعىل من 0.05 يف مجيع األنامط الستة.

مناقشة نتائج الدراسة:

البيئية عىل سلوك  املؤثرات  التغريات يف  التنشئة من املوضوعات املهمة مع ظهور كثري من  تعد دراسة أنامط 
بام حيقق  التعامل مع هذا اجليل  التوازن يف طريقة  التنشئة جوهريا إلجياد  الوالدين يف  األوالد، والتي جعلت دور 
والطلبة  العامنيني  الطلبة  لدى  الوالدية  التنشئة  أنامط  مقارنة  الدراسة  هذه  هدفت  لذا  اإلجيابية.  التنشئة  أهداف 
أفراد  عدد  الدرايس،  التحصيل  الدراسية،  )السنة  الوالدية  التنشئة  أنامط  يف  املؤثرة  العوامل  ودراسة  السعوديني، 

األرسة، الرتتيب الوالدي، املستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم(.

ونظًرا ألن الدراسة عرب ثقافية؛ فقد قام الباحثون بالتأكد من مدى مناسبة مقياس أنامط التنشئة الوالدية للبيئة 
العامنية والسعودية قبل الوصول إىل إجابة األسئلة املتعلقة باملقارنة بني الطالبات يف البيئتني. وقد تم التأكد من ثبات 
املقياس باستخدام بيانات كل عينة عىل حدة، وقد دلت نتائج الدراسة أن مقياس بيوري الذي استخدم يف الدراسة 
الداخيل  االتساق  ثبات  عىل  ذلك  ويدل  العينتني،  كال  لدى  األنامط  مجيع  يف  جيدة  لكرونباخ  ألفا  بمعامالت  متتع 



91 جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

للمقياس، أسوة بالدراسات السابقة التي استخدمت هذا املقياس يف املجتمعني )عشوي وآخرون، 2006؛ الظفري 
.)Alkharusi et al.. 2011 ؛Aldhafri.2016 وآخرون، 2011؛

وأشارت نتائج السؤال األول إىل عدم وجود فروق يف أنامط التنشئة الوالدية )النمط السلطوي لألم ولألب 
النمط احلازم لألم ولألب( وفًقا ملتغري الدولة، وكانت املتوسطات احلسابية لكل نمط لدى العينتني متقاربة؛ حيث 
دلت النتائج أن النمط احلازم أكثر األنامط شيوعا يف املجتمعني العامين والسعودي، وهذه النتيجة تتفق مع دراسات 
سابقة )الظفري وآخرون 2011؛ Aldhafri. 2016؛ Alnafea & Curtis. 2017؛et al.. 2017 Mortada (، ويمكن 
تفسري ذلك بالقرب اجلغرايف للبلدين، وتشابه األنامط املستخدمة يف التنشئة؛ إذ يمتاز املجتمعان بالتمسك بالعادات 
التواصل  وسائل  يف  احلاصل  والتطور  باألرسة،  حلقت  التي  التحوالت  وتشابه  اإلسالمية،  والتعاليم  والتقاليد، 
االجتامعي جعلت من األرسة اخلليجية بشكل عام أرسة واعية بأمهية أنامط التنشئة اإلجيابية، كام أوضحت النتائج 
وجود فروق يف نمطي املتساهل لألم واألب ولصالح اململكة العربية السعودية، ويعزو الباحثون ذلك أن املجتمع 
الوالدين  العامل، والذي بدوره دفع  نتيجة االنفتاح عىل  السعودي شهد تغريات اجتامعية واقتصادية وثقافية كبرية 

إلعطاء أبنائهم مساحة من احلرية، إال أن هذه الفروق كانت منخفضة بدليل انخفاض حجم األثر املحسوب.

كام دلت نتائج السؤال الثاين عىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف أنامط التنشئة الوالدية تعزى للسنة الدراسية 
ينتمني  2017(، ويفرس ذلك يف أن طالبات اجلامعة  2018؛ عرطول والواد،  متفقة مع دراسات أخرى )الزهراين، 
ملرحلة نامئية واحدة. ودلت النتائج عىل غياب الفروق يف أنامط التنشئة الوالدية بناًء عىل التحصيل الدرايس، ويفرس 
ذلك أن دخول الطالبات للجامعة ُيعد إنجازا جيعل الوالدين يتبنون األنامط اإلجيابية، ويسعون إىل تلبية احتياجاهتن 
أنامط  عىل  الدرايس  والتحصيل  الدراسية  السنة  بني  للتفاعل  تأثري  وجود  عدم  النتائج  وأوضحت  هبن.  واالهتامم 
التنشئة الوالدية. ويمكن عزو ذلك إىل السامت املميزة للطالبات اجلامعيات، إذ تعد املرحلة اجلامعية نقطة حتول يف 
حياة الطالبة، من حيث الرتكيب الفسيولوجي والنفيس، ومتتلك فيها الطالبة استقاللية أكرب، وهي أكثر استعدادا 
لتحمل املسؤولية، وأكثر نضًجا؛ بحيث تسعى إلثبات ذاهتا، خاصة بعد حصوهلا عىل قبول يف اجلامعة، فتسعى إىل 
حتقيق املزيد من النجاحات كرغبة داخلية، وحتفيز ذايت بغض النظر عن اجتاهات وممارسات الوالدين )صباح ونرص 

الدين، 2016(.

وكشفت نتائج السؤال الثالث عن وجود فروق دالة إحصائيًّا يف نمط األم املتساهلة بناء عىل عدد أفراد األرسة 
لصالح الطفل األخري عندما يكون عدد أفراد األرسة بني 6-8 فرد، ويمكن تفسري ذلك باملكانة التي يكون فيها الطفل 
األخري، حيث حيظى بالتدليل، والتغايض عن أخطائه، دون توجيه وإرشاد من قبل األم، خاصة إذا كان عدد أفراد 
العائلة ليس صغرًيا، بحيث تكون األم منشغلة بتوجيه وإرشاد األبناء اآلخرين، وربام يفرس ذلك أن األم تعطي جزًءا 
من مسؤولية تنشئته ألخوته، وتتصف األرسة يف املجتمعات الرشقية بربوز دور األخوات يف مساعدة األم يف تربية 
األوالد، وهو موضوع مل جيد الكثري من االهتامم يف البحث العلمي، ونقرتح تسليط الضوء عليه؛ ألنه قد يفرس بعض 
النتائج املتباينة يف بعض الدراسات عند املقارنة بني أنامط التنشئة يف املجتمعات العربية ونظرياهتا يف املجتمعات الغربية.

أنامط  عىل  الوالدي  والرتتيب  األرسة  أفراد  عدد  بني  للتفاعل  إحصائيًّا  دال  أثر  وجود  النتائج  أوضحت  كام 
التنشئة الوالدية يف النمط السلطوي لألب، بحجم أثر نسبته 2.2 %، واتضح أن أعىل مستوى للنمط السلطوي للطفل 
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األخري عندما يكون عدد األرسة بني 6-8 أفراد، وأدنى مستوى له عند التعامل مع الطفل األول يف أرسة عدد أفرادها 
1-5، وقد تفرس هذه النتيجة أنه عنام يكون عدد األرسة بني 6-8 تكون الفجوة العمرية بني األب وبني ابنه األخري 

كبرية، وبالتايل تضيق مساحة االلتقاء الفكري والثقايف، مما قد جيعل األب أكثر تسلًطا عليه من غريه، باملقابل حيظى 
الطفل األول عادة باهتامم أكرب من قبل والده، وحياول تلبية احتياجاته، فكيف إذا كانت األرسة صغرية، األمر الذي 

جيعل مستوى رعاية الوالدين هلذا الطفل أقل تسلًطا، إال أن أثر هذا التفاعل صغرًيا.

وأوضحت نتائج السؤال الرابع عدم وجود أثر دال إحصائيًّا للتفاعل بني املستوى التعليمي لألب واملستوى 
التعليمي لألم عىل أنامط التنشئة الوالدية، لكن وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى التعليمي لألب احلازم 
لصالح فئة الثانوية وأعىل، واتفقت هذه النتيجة مع دراسات سابقة )عشوي وآخرون، 2010؛ Alanizi. 2010( ومل 
تتفق هذه النتيجة مع دراسات أخرى )عشوي وآخرون، 2006؛ الظفري وآخرون؛ 2011( ويمكن أن تعكس هذه 
الفروق تأثري النظام التعليمي يف سلوك الوالدين؛ إذ أنه بارتفاع املستوى التعليمي لألب، يزيد شعور األب باألمن 
والتوافق مع البيئة، وتزيد معرفته باألنامط اإلجيابية للتنشئة، ويتخذ األسلوب احلازم كونه النمط األفضل بني األنامط 
األخرى. كام دلت النتائج عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نمط األم املتساهلة بناًء عىل املستوى التعليمي 
2006؛  دراسات سابقة )عشوي وآخرون،  تتفق مع  مل  النتيجة  وأكثر، وهذه  الثانوي  التعليم  لألم، لصالح ذوات 
عشوي وآخرون، 2010(، ويفرس الباحثون ذلك بانشغال األم بالوظيفة، وخروجها من املنزل لفرتات طويلة، مما 
جيعلها هتمل يف تنشئة أبنائها، وهذا ما أوضحته دراسة اجلندي )2010( بازدياد ممارسة األساليب السوية يف تنشئة 
األطفال وتربيتهم من قبل األمهات غري العامالت باملقارنة مع األمهات العامالت، كام يمكن تفسري ذلك أن انفتاح 
األم ذات املستوى التعليمي األعىل عىل ثقافات أخرى يرسخ لدهيا فكرة إعطاء الطفل احلرية الزائدة وغري املرشوطة، 

وتعتقد أن هذا األسلوب هو األسلوب األمثل للتعامل مع األبناء.

التنشئة  أنامط  الدالة إحصائيًّا يف مستويات  الفروق  الدراسة كشفت عن وجود بعض  نتائج  أن  ونخلص إىل 
التعليمي، لألم واألب. وعدم وجود  التي متت دراستها كاملستوى  الديمغرافية  املتغريات  بناًء عىل بعض  الوالدية 
أثر للتفاعل بني كل من السنة الدراسية والتحصيل الدرايس واملستوى التعليمي لألب واملستوى التعليمي لألم عىل 
الذي يوجب  الوالدي؛ األمر  أفراد األرسة والرتتيب  للتفاعل بني عدد  أثر صغري  الوالدية، ووجود  التنشئة  أنامط 
املدينة -الريف،  الوالدية كعمر األم واألب، واالنتامء اجلغرايف  التنشئة  أنامط  تأثري عىل  دراسة متغريات أخرى هلا 

واملستوى االقتصادي لألرسة، وسامت الشخصية، ودافعية الطالب، وهويتهم األكاديمية.

التوصيات والمقترحات:

بناًء عىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج؛ نويص بام ييل:

إجراء املزيد من الدراسات املامثلة للدراسة احلالية يف بيئات تعليمية أخرى.- 
تقديم الربامج التوعوية واإلرشادية ألولياء األمور الستخدام أنامط التنشئة اإلجيابية والسليمة.- 
ربط أنامط التنشئة الوالدية بمتغريات جديدة، يمكن أن تسهم يف حتديد نمط التنشئة الوالدية.- 
إجراء دراسات عرب ثقافية يف الوطن العريب، مع ربطها بمتغريات أخرى.- 
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