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 املستدلص : 

عف أىمية القكانيف في األسرة  لى معرفة مدل كعي الكالديفىدفت الدراسة الحالية إ
ككانت أداة القياس  االستبانة كأظيرت نتائج التحميؿ أف مستكل الكعي  ،لمرحمة الطفكلة

كعف  574مف 3787بمغ المتكسط الحسابي ليا نسبة بأىمية القكانيف التربكية في األسرة 
مستكل الميارات التي يحتاجيا الكالديف لتطبيؽ القكانيف بمغ المتكسط الحسابي ليا نسبة 

كعي فيما يخص مجاالت تطبيؽ القكانيف التربكية فقد ، أما عف مستكل ال 574مف  3799
  .574مف :379نسبة تكسط الحسابي ليامغ المب

 كعي الكالديف ، أىمية القكانيف التربكية ، األسرة ، مرحمة الطفكلة . الكممات المفتاحية :

Conclusion: 

The study aim to know the level of parents awareness about the 

importance of educational family rules during the childhood stage. The 

measuring tool is “survey”. The results show that the average arithmetic 

of awareness level of the importance of educational rules is 2.76 of 4. The 

average arithmetic of the skills level that parents need to apply 

educational family rules is 2.88 of 4. While the average arithmetic of 

awareness level that parents .need to apply educational rules is 2.89 of 4. 
 

  

 

 

 



 .يقها في األسرة لمرحلة الطفولة في مدينة الرياضوعي الوالدين بأهمية القوانين التربوية وتطب

- 464 - 

 املقدمة:

ركائز كقكانيف  ؛البشرية صغرت أـ كبرتكحتى العالقات  لكؿ مؤسسة اجتماعية بؿ
كأنظمة كاتفاقات ُتسيـ في تكضيح طبيعة العالقة ككيفية سيرىا، سكاء كانت ىذه القكانيف 

ارات كحدكد تُنظـ ىذه ، فيي بمثابة إشظيان أك تحددت عبر ممارسات يكميةمتفؽ عمييا لف
 .حاصمة عند اتخاذ أم سمكؾ أك قرارنتيجة ال، كالالعالقات

، حيث يفتح أفراد األسرةقات التي تككف بيف كأىـ عالقة في المجتمع البشرم ىي العال
خكتو عمىالطفؿ عينيو  معيـ كلى التي يراىا في حياتو كيبني ىـ الصكرة األ ك ، أمو كأبيو كا 
كلتككف الحياة  ،قة حياتوكطري، كاألسرة ىي المككف األكؿ األساسي لشخصيتو أكلى عالقاتو

يو غذ  ة عمى نظاـ كاتفاؽ يُ سرة في حدكد كاضحة كمبنيّ كتفاعؿ األفراد داخؿ كخارج األستقرة م
ف لشخصية الطفؿ عمى النحك الحب كالترابط، كتتيح الفرصة لمنمك النفسي المتز

 يف تصاغ في بيئة تربكية متكازنة.األسرة بحاجة التفاقات كقكانكانت .الصحيح
تي يقضي الطفؿ غالب كقتو داخؿ أسرتو كمف االحتياجات النفسية ال- أٍنية الدراسة:

في تعمـ حقكقو ككاجباتو مالو كما عميو ما يفعمو كماال  يحتاجيا الطفؿ داخؿ اسرتو مساعدتو
كيقكـ  كىك في خمكة أك في جماعة.. ال يصحكما  ما يصحككذلؾ يحتاج إلى معرفة _ .يفعمو

كجكد القانكف ف  _،لطفؿ إلى تعمـ المعايير السمككيةبإشباع حاجة ايف أكالن كالكالدالكبار 
الكاضح كالمعايير السمككية في األسرة لو أىمية كبيرة تساعد الكالديف عمى تحقيؽ مبادئيـ 

تريد أف تككف  كضح رؤية األسرة كماي –القانكف  –كىك أيضان -نفكس أبنائيـ في كزرع القيـ 
كيشبع عنده الحاجة لمحرية كاالستقالؿ  يطمئنوعف أنو يريح الطفؿ ك ىذا فضالن -عميو، 

ىػ 2543)بكار، قراراتو. كذكركالشراكة في اتخاذ القرار. كتربيتو عمى المسؤكلية كتحمؿ نتائج 
أنو ُيعُد أمران ضركريان لسيادة النظاـ داخؿ في األسرة "( في حديثو عف النظاـ 64 :ص ،

األسرة المفككة لكجدنا أف عدـ كعي األبكيف بأىمية النظاـ داخؿ  األسرة كلك أننا تأممنا في
عية األسرة كعدـ اتفاقيما عمى جكىر ذلؾ النظاـ ىك الذم أدل إلى فقداف األسرة الركح الجما

إف (: "94 :صىػ، 2545 السعد، أبككيؤكد ىذا ما قالو ) "كأدل إلى انتشار الفكضى فييا
ضكابط لكؿ شيء كيشعركف بالمخافة كالريبة حدكد ك  ؿ يحبكف دكمان أف تككف ليـاألطفا

في ىذه الدراسة كعي  حياتيـ". كنتناكؿالحدكد كاختفت الضكابط في كالتردد إذا غابت عنيـ 
الكالديف بأىمية ىذه القكانيف حيث أف الكعي ىك الخطكة األكلى غالبان لمتحسيف كالتغيير 
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كماتزاؿ الحاجة ممّحة في  الفعالة لنمك الطفؿ.ك بما يييئ البيئة التربكية المتزنة  كااللتزاـ
البحث عف األساليب كاآلليات المناسبة لصياغة القانكف كالنظاـ داخؿ األسرة حسب أىدافيا 
كحسب الخصائص النفسية لألبناء ، كالبحث كذلؾ في الميارات الكالدية التي البد أف يتسـ 

قكانيف خصكصان ما استحدث حاليان في ىذا كالمجاالت التي تطّبؽ فييا ىذه البيا األب كاألـ 
العصر المنفتح عمى العالـ ، كعمى البيئة االفتراضية التقنية التي يتمقى فييا كؿ أفراد المجتمع 
كمنيـ األطفاؿ الكثير مف المبادئ كاألفكار كالعمـك المتنكعة.كؿ ىذا ُيمقي المسؤكلية عمى 

اؼ كؿ ما يساعد عمى تماسؾ األسرة كبنائيا كاحؿ الباحثيف التربكييف بُحسف إيجاد كاستكش
 بناءان عصريان في خضـ ىذه التغييرات المتتالية كالمتسارعة.

أىمية كحاجة القكانيف كعي الكالديف بتدكر مشكمة الدراسة حكؿ مدل  مشكلة الدراسة:
ح حاجة الطفؿ كذلؾ مف خالؿ تكضي،  سنة 23إلى 4كلة مف عمر األسرية لمرحمة الطف

كجكد الحدكد الكاضحة كاألنظمة رة فاألسكذلؾ كؿ أفراد ك كالتربكية لمقانكف في األسرة النفسية 
حاجة ممحة مف الناحية النفسية لمطفؿ كلسير العممية  برتتع المتفؽ عمييا بينيـ جميعان 

باإلضافة إلى العكامؿ المؤثرة التي تساعد عمى نجاح ىذه القكانيف ، التربكية داخؿ البيت
كأىـ ،الميارات الكالدية التي تساعد عمى نجاح ىذه القكانيف كمف تمؾ العكامؿ  كحسف تطبيقيا

  .ا المكضكع نشأت فكرة ىذه الدراسةبعد تكضيح أىمية ىذك  ، أنكاعيا أك أقساميا
 أسئلة الدراسة:

 في األسرة لمرحمة الطفكلة؟ التربكية ما مدل كعي الكالديف بأىمية القكانيف -2
فاليـ إلنجاح القكانيف في التي يحتاجيا الكالديف مع أطية ما أىـ الميارات التربك  -3

 ؟ األسرة
 ؟قكانيف لمرحمة الطفكلة في األسرةما مجاالت ال -4

 :أٍداف الدراسة

 .في األسرة لمرحمة الطفكلة التربكية قكانيفمدل كعي الكالديف عف أىمية ال معرفة -2
 القكانيف في األسرة. مع األطفاؿ التي تساعد عمى نجاح عرض أىـ الميارات التربكية -3
 . لمرحمة الطفكلةفي األسرة مجاالت القكانيف  بياف -4
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 :مصطلحات الدراسة

 التعريفات اإلجرائية:

: )كقضى ربؾ أال تعبدكا إال ـ يطمؽ عمى األـ كاألب قاؿ تعالىالكالديف اس :الكالديف
  اإلسراء آيةإياه كبالكالديف إحسانان( سكرة 

أبنائو رة تتككف مف أب كأـ كأبنائيـ أك أب بمفرده مع رابطة اجتماعية صغي األسرة:
 .أك أـ بمفردىا مع أبنائيا

( كممة غير عربية تعني القاعدة كالتنظيـ كما ذكر kanonأصؿ قانكف )القكانيف: 
 السالـ فيغك  عبد

لذم يضعو الكالديف سكاء باالتفاؽ بينيما كالقكانيف في ىذا البحث تعني نظاـ األسرة ا
ي نكاحي الحياة األسرية كالشخصية مع أبناءىـ عمى األمكر التي تخصيـ فكر بالتشا أك

 كاالجتماعية.
المقصكد ىنا في ىذا البحث الطفؿ مف عمر ثالث سنكات إلى اثنا  :مرحمة الطفكلة

 عشر سنة. 
قبؿ المرحمة  دكر األسرة في تربية طفؿ ماىػ( 2543دراسة ىزازم ) الدراسات السابقة:

ى تحمؿ المسؤكلية مف منظكر التربية اإلسالمية كتيدؼ ىذه الدراسة إلى االبتدائية عم
قبؿ المرحمة االبتدائية عمى تحمؿ المسؤكلية  التعرؼ عمى إسيامات األسرة في تربية طفؿ ما
. كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالي في كبياف األساليب المناسبة لتفعيؿ ىذا الدكر

المنكط باألسرة في تعكيد الطفؿ عمى تحمؿ المسؤكلية مف خالؿ  المرحمة العمرية كفي الدكر
أساليب التربية في المنزؿ كتنفرد ىذه الدراسة الحالية بككنيا تركز عمى تكضيح القانكف كآلية 
تطبيقو كمشاركة الكالديف مع أبنائيـ، لمكصكؿ إلى النتيجة كاليدؼ التربكم كمف ضمنيا 

 تحمؿ المسؤكلية.
ىػ( تنظيـ مرحمة ما قبؿ المدرسة االبتدائية كدكره في 2543فيصؿ )أيضان دراسة ال

تحديد مسؤكلية الكالديف تجاه تعمـ األبناء كترابط األسرة كالمجتمع كتيدؼ كىي دراسة 
استقصائية كرؤية مستقبمية لمتدخؿ المبكر في مساعدة األسرة عمى التنظيـ كالتخطيط 

. كتشترؾ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في األطفاؿفي دكر الحضانة كرياض  كالمتابعة
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، كتختمؼ الدراسة الحالية أنيا تيدؼ إلى كعي كالتخطيط كالمتابعة مف الكالديف ىدؼ التنظيـ
 الكالديف بأىمية تخطيط كتنظيـ القكانيف مع أبنائيـ داخؿ األسرة.

 اإلطار اليظري :  -9

 :سية 09إىل 3مً عنر خصائص مرحلة الطفولة  :9-0

ف أىـ كسائؿ التربية السميمة التي يحتاجيا المربي معرفتو بخصائص الطفؿ م
كقدراتو  نفعالية التي تساعده عمى حسف فيـ الطفؿ كطريقة تفكيرهالنفسية كالعقمية كاال 

رشاده  كمياراتو كىك أيضان حؽ مف حقكؽ الطفؿ أف نعرؼ عنو ىذه ككسائؿ تعميمو كا 
الجانب _2ثة باختصار بعض تمؾ الخصائص : احكىنا تعرض البالمعمكمات كالخصائص، 

كالمقصكد فال يستطيع األطفاؿ التفكير تفكيران مجردان  التفكير لدييـ بالمحسكس* العقمي : 
بالتفكير المجرد أف الشخص يستطيع القياـ بعمميات عقمية دكف التقيد بالكاقع المحسكس ، 

ف الحاجة الختبارىا كض عقميان دكفيستطيع أف يفترض فركضان لمشكمة ما كيختبر ىذه الفر 
 فالطفؿ عندما يتعمـ ألفاظان معنكية فإنو سيفيميا بشكؿ حسي .عمى الكاقع ،

  يعتني كييتـ بكثرة األسئمة فالبد أف نضع باالعتبار أف ىذه األسئمة كسيمة ميمة لمنمك
عمى أسئمتو كعدـ نيره عند العقمي كالمعرفي لمطفؿ فالبد مف الحرص عمى اإلجابة 

 .و اإلجابات صحيحة بما يناسب عمره، كأف نقدـ لالسؤاؿ
   ( باختصار 375 :صىػ، 2534 ،المنطقي كمعناه نقالن عف )المفدلالتفكير غير

عدـ الربط بيف -: ال ترتبط بالمقدمات كلو صكر منياكيقصد بو تمؾ االستنتاجات التي :"
 –. تكف بينيما عالقة الية حتى لك لـالربط بيف األحداث المتت-الشيء كمتطمباتو، 

اعتقاد الحياة في األشياء كأنيا تحس كيتدرج الطفؿ في ذلؾ فيعتقد في بداية األمر أف 
جميع األشياء ليا ركح ثـ يعتقد أف األشياء المتحركة فقط التي ليا ركح إلى أف يصؿ 

التمركز حكؿ الذات مف حيث  –. كغير ذلؾإلى التفريؽ بيف الصحيح فيما لو ركح 
اؾ كذلؾ أف الطفؿ ال يستطيع أف يضع نفسو مكضع اآلخريف مف حيث اإلدراؾ فما اإلدر 

 "يراه ىك يظف أف اآلخريف يركنو يستمر ذلؾ في الطفؿ إلى سف الخامسة تقريبان.
مف عمر األربع سنكات يمارس بعض ميارات حؿ المشكالت كيمجأ لذكم الخبرة عند -

يكظؼ التفكير في عالقاتو مع أقرانو كمع كقكعو في المشكمة كيجرب الحمكؿ المختمفة ك 
 كالديو كتحقيؽ مطالبو.
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 تـ حفظو. كيسمعكنو كما عدـ التفريؽ بيف ما يدرككنو كما يشاىدكنو -
 .سمعكه كعاشكه التداخؿ بيف ما -
 الذاكرة الصكرية كيقصد بذلؾ انطباع المشيد في ذىف الطفؿ كالصكرة تمامان. -

 اجلاىب اليفسي واالىفعالي:   -9

مفيكمو عف ذاتو كيتشكؿ مفيـك الطفؿ عف ذاتو مف خالؿ ردكد  ،ؾ كعيان أكثر بذاتويمتم -
فعؿ اآلخريف تجاه الطفؿ كسمككو، فالطفؿ الذم يكرر عمى مسامعو بأنو طفؿ سيء أك 
غبي أك غيرىا مف الصفات السمبية فمف المتكقع أف يتجو في مفيكمو عف ذاتو إؿ 

 السمبية كالعكس كذلؾ. 
* اإلصرار عمى رأيو *  :لطفؿ ذاتو عف طريؽ أساليب متعددةمة يؤكد افي ىذه المرح -

. * تقميد سمكؾ الكالديف. * (المبادرةسة االختيار. * التصرؼ الذاتي )الميؿ لممار 
. * المنافسة نفسو في القياـ ببعض المسؤكليات االستقالؿ النفسي باالعتماد عمى

افسة بالفردية كالمادية إلى نياية سف ، كتتصؼ المنعد سف الثالثةكتظير بشكؿ كاضح ب
  .التاسعة تقريبان كبعدىا تظير المنافسة الجماعية كاالجتماعية

يبدأ األطفاؿ في إدراؾ ىكيتيـ الجنسية في حدكد السنة الثانية كالنصؼ بشكؿ ناقص  -
كيكتمؿ إدراكو في سف الخامسة تقريبان. كمف األمكر الميمة التي يجب مراعاتيا كما 

( تجنب تحقير جنس الطفؿ خصكصان 442 :صىػ، 2534 لؾ :) المفدل،يكصي بذ
فس بشكؿ متكرر، كاألمر اآلخر ىك أف يرل الطفؿ بعضان مف مصادر القكة حكلو مف ن

 .جنسو مثؿ الكالداف كالمدرسكف(
، كما ييتـ الحياةيجابية عف نفسو كالناس ك اإليشعر باألماف كالتقبؿ النفسي فيظير  -

 ف كيشعر باالفتخار كالرضا عف إنجازاتو كأعمالو.بنفسو أماـ اآلخري
صراره عمى تكرار المحاكلة. -  يتقبؿ كقكعو في الخطأ بدكف مبالغة فيبدم تماسكو كا 
ب المالئمة يعمؿ عمى ضبط سمككو كالسيطرة عمى انفعاالتو فيعتذر كيختار األسالي -

 .لمتعبير عف انفعاالتو
 .يتدرب عمى اتخاذ القرار -
أكقات التعميـ ، فيفرؽ بيف ـ الكقت مف عمر ست سنكات تقريبان ىيينمك إدراكو لمفا -

 .كاألكقات المنزلية
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كالعناية بنظافتو يكتسب عادات غذائية كصحية كأساليب الكقاية مف األمراض  -
 .الشخصية

كمف عمر التسع سنكات ُينمي نقاط القكة المكجكدة لديو فيظير تطكران متزايدان إلثبات 
 ذاتو ضمف المجمكعة.

، كيكتشؼ عاداتو السمبية كيبدم االستعداد أبدأ يتحدث بصراحة عما يقع منو مف خطي -
يبادر كيبدم  –يستطيع تأجيؿ االستجابة لرغباتو  –لتصحيح اخطاءه كتغيير عاداتو. 
 .ية كيقترح بعض الحمكؿ عمى كالديواىتماـ بإنجاز بعض المياـ األسر 

 :اجلاىب االجتناعي -4
يستمتع بمشاركة المعب مع اآلخريف فيبدم التنازؿ  – يحسف التعامؿ مع الكالديف -

قادر عمى العمؿ مع  –. خريف كيحتـر قكاعد المعب الجماعيكالمركنة لمشاركة اآل
يككف الصداقات  –. ؿ مف آرائو الشخصية لصالح الفريؽاألطفاؿ كقيادتيـ كُيعد مجمكعة

يمارس مسؤكليات –. اكر مع الكبار كيبدم احترامو ليـ، كيعطؼ عمى الصغاركيتح
 .كيعترض عمى بعض المظاىر السمبية أسرية كيشارؾ في الخدمة

 :فاهله إلجناح القواىني يف األسرة: املَارات الرتبوية اليت حيتاجَا الوالديً مع أط9-9

، مف بيئة مناسبة تميد ليا الطريؽ حتى تنجح القكانيف األسرية بنسبة كبيرة البد ليا
القائد عامالن مؤثران  ما يككفإف المؤسسة غالبان  مف ِقبؿ األبناء.عمى قبكليا كعكامؿ تساعد 

، كىما المذاف األبناء ااألسرة كيقتدم بيممؤسسة  افيقكد ، كاألب كاألـ ىما مففي نجاحيا
؛ لذا ىما بحاجة إلى العديد مف دَفة العائمة نحك األماف كالنجاحيضعاف األنظمة التي تكجو 
يصالالميارات كالسمات التي تع يا ألبنائيـ بطريقة ينيـ عمى صياغة القكانيف في األسرة كا 

 :الباحثة تمؾ الميارات عمى قسميف ، كقد قسمتتربكية صحيحة
 :املَارات الشدصية - أ
كد يؤ  اأبنائو كمخاصةن فيما يتعمؽ بأسرتو ك  كضكح األىداؼ كحسف التخطيط لتنفيذىا -2

بي المبدع يحقؽ أىدافو المر حيث يقكؿ: "(  63:صىػ، 2544،الثكيني )عمى ذلؾ 
    .جندة عمؿ خاص لتحقيؽ ىذه األىداؼ"كىذا يقتضي التزامو بأ كأىداؼ غيره،



 .يقها في األسرة لمرحلة الطفولة في مدينة الرياضوعي الوالدين بأهمية القوانين التربوية وتطب

- 46: - 

شراؾ مف حكلو تدريبان كتعميمان فيحكؿ الكالداف القيـ  -3 تحمؿ المسؤكلية عمى نفسو أكالن كا 
 .إلى ميارات كتطبيؽ في حياتيـ أكالن كتدريبان ألبنائيـ ثانيان 

مف الصعب " (73:ص ىػ، 2544،الثكيني)فسو يقكؿ في ذلؾ ن ُيحسف اتخاذ قرارات -4
مؿ مسؤكلية اتخاذ قرارات أف يتخذ قراراتو الشخصية بمفرده أف يتح ال يستطيععمى مف 
كيدخؿ في ذلؾ القرارات التي تخص عائمتو بالشكرل بينو كبينيـ عف طريؽ  "اآلخريف

 يحتاجو الفرد حسب ما الحكار اإليجابي كمف ثـ التصكيت كتغميب مصالح األسرة أك
 .المكقؼ كالخبرة كالحكمة

أف يجعؿ مف نفسو قدكة تطابؽ كمف أىـ الصفات كالميارات التي يحتاجيا الكالديف " -5
 لمعمؿ بيا مف األكامر كالتكميفات"ألف القدكة ترسخ في ذىنو كتككف أدعى  أفعالو أقكالو

 فيقكؿ : "( 93:ص ػ،ى2545أبك السعد )كيؤكد ذلؾ  .(43:ص، 2538 ،الشريؼ)
 .فات ككف أنت أكؿ المحافظيف عمييا"ضع قكانيف كنظامان كحدكدان لكؿ التصر 

حسف االتفاؽ كتكحيد المبادئ التربكية بيف األب كاألـ قدر المستطاع ككذلؾ األسمكب  -6
 ه األـ كالعكس.التكجييي فال يمنع األب أمران ُتقرّ 

 :مع األبياء ما يكوٌالقسه الجاىي مً املَارات  - ب
إف االىتماـ بالحكار مع األبناء يساىـ كثيران في إيصاؿ الكثير ف الحكار كالمناقشة حس -2

د الطفؿ كما يذكر مف األفكار كالمبادئ كاآلداب كفيو إشباع لحاجة الحرية كالتقدير عن
أما حاجة الحرية فيشبعيا بشكؿ صحي نفسية  ":(  49 :صىػ ،2543الخميفي )

شراؾ األب الفرض كأجكاء ، كما يغذييا جك العرض ال قراراتناء في الالمشاكرة كالمحاكرة كا 
حسف الظف كالبعد عف االتياـ ك التقبؿ كالبد أف يحرص المربي عمى  "التخيير ال اإلجبار

بعد عف إصدار كالمقصكد بالتقبؿ القبكؿ المبدئي لممكضكع حتى تكتمؿ جكانبو، كال
 األحكاـ عمى الطفؿ.

يجب أف :" في أىمية االحتراـ فيقكؿ (88 :صىػ، 2543يذكر )الخميفي ، االحتراـ : -3
يتكافر لمطفؿ قدر مف الحرية كاالحتراـ لقدراتو كذلؾ بأف يكفر لو الكالداف الفرصة 
لممشاركة في القرارات التي تخصو كالمأكؿ كالمشرب كالممبس كالنزىات كأكقات التركيح 

المسؤكلية كتكفؿ تدربو عمى كتنظيـ أكقات الدراسة كغيرىا مف القرارات التي تعكده عمى 
تحمؿ نتائج القرار كمف جية أخرل يجب أف تككف البيئة التي ينشأ فييا الطفؿ بيئة 
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كتكفر القبكؿ لمطفؿ ميما كانت عميو مف  مشجعة تقبؿ الخطأ كتؤكد عمى اإليجابيات
  ."ىك االحتراـ كالقبكؿمالحظات فمنيج بناء الذكات المحترمة 

ف بالتركيز عمى سمككو اإليجابي كأفعالو الصحيحة ميما كانت كيككالتشجيع كالتحفيز  -4
كيككف التشجيع كالتحفيز بمختمؼ كسائمو مف كممات التقدير لمجيكده كالمكافأة  بسيطة،

كحينما يقؿ التشجيع  .المعنكية كالمادية مف تقبيؿ كمعانقة كالربت عمى ظيره ككتفو
 الخميفي)ُيرجع سبب ذلؾ كما يفسره الصحيح سيجعؿ الطفؿ يتمرد عمى النظاـ كيعاند ك 

التمرد عمى النظاـ كالعناد ككضع العقبات في طريؽ قرارات ":  ( 32:ص ،ىػ2543
الكالديف ىي سمككيات يطكرىا الطفؿ عندما ال تشبع حاجتو لتقدير قكتو كاالحتفاؿ 

 ".االعتراؼ بجميمو بطرؽ سكية صحيحةبإنجازه ك 
عة كالمالحظة تساعد عمى اكتساب النظاـ كااللتزاـ بو فالمتاب كالصبركااللتزاـ المتابعة  -5

كمف خالليا يتـ مالحظة المشكالت كالعمؿ عمى حميا، كيجعؿ الطفؿ يشعر بالجدية في 
 تحقيؽ اليدؼ كالتطبيؽ. 

كال نعني بالمربي الحاـز ما يفعمو " (54: ص، ـ 3424بكار  : )يقكؿ: المركنةك  الحـز -6
األكامر لألبناء كرفض رغباتيـ كحمميـ عمى  بعض اآلباء مف إصدار المزيد مف

كالحـز يككف بالفعؿ "ىؿسمككيات محددة كتشكيؿ أذكاقيـ الخاصة عمى ما ييكل األ
بيف كالكفاء باالتفاقيات كالكعكد كالقكانيف مع مراعاة الظركؼ كاالحتياجات كالفركؽ التي 

 .أفراد األسرة بالعدؿ كالحكمة
اإلنساف عمى أف يبحث عف الحب مف  _حانو كتعالىسب_جبؿ اهلل  التعبير عف الحب  -7

حتاج إلى طرؽ مختمفة ف الحب كالمشاعر التي تصؿ لمطفؿ يمنابعو المختمفة كالتعبير ع
ُيكصؿ المربي عف طريقيا  كالسمككيات الظاىرة كالكممات حتى منيا الممارسات العممية

يجعمو يقبؿ منو  مشاعر الحب كيفيميا عقؿ الطفؿ كيحكليا قمبو إلى رصيد عاطفي
يؤكد ذلؾ كيغرس داخمو حب رد الجميؿ ليذا الحب بحسف األفعاؿ الصحيحة . كيتأثر بو

أف الطرؽ المستمر لممربيف عمى كتر الحب : "بقكلو( 44: ص ىػ2543 الخميفي)
كمبادراتيـ إلى إشباع حاجات األبناء العاطفية سيجعؿ قضية االلتزاـ بديف ذلؾ المجتمع 

و حتميان في األعـ األغمب  كيقكؿ أيضان عندما يحبنا أطفالنا فإنيـ كقيمو كمعتقدات
 . "سيحرصكف عمى محاكاة نماذجنا كتقميد سمككياتنا
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فالخالصة األىـ التي تجعؿ تمؾ القكانيف كالقرارات عمى المستكل المطمكب ىك ُحسف 
حـز مع عدـ إغفاؿ إدارة الكالديف لعممية االشتراؾ في تحديد القكانيف كاعتمادىا بكؿ حكمة ك 

 أجكاء الحب كالتقدير كالتكضيح.
 : جماالت القواىني يف األسرة : 9-3

قكانيف غير مباشرة تككف   -2: ة مجاالت القكانيف إلى عدة أنكاعقسمت الباحث
: صىػ، 2548الثكيني )سرة، يؤكد عمى ذلؾ بالقدكة يراىا الطفؿ كيحاكييا كتثبت في نظاـ األ

مف قبؿ الكالديف أكالن نعـ ىناؾ  مي ُمكتسب مف خالؿ التعمـ المباشرفالسمكؾ النظا: "( 85
استعداد فطرم النقياد متفاكت بفركؽ فردية، نستطيع تنمية ىذا السمكؾ النظامي مف خالؿ 
التجارب كالخبرات النظامية اليكمية ، جميع ىذه األعماؿ ُتعبر عف صكرة مف صكر النظاـ 

انغرس فييـ حب االلتزاـ آلباء بيا كأصركا عمييا تعمـ األبناء ك كااللتزاـ النسبي ككمما التـز ا
يمكف أف نتعرؼ عمى أىمية "( :75: صىػ،  2546الرشيدم حكؿ ذلؾ )كيقكؿ كالنظاـ" 

الذات األسرية مف خالؿ معرفة أف الصكر التي يمتقطيا اإلنساف ىي التي تشكؿ لديو سمككو 
كر بصكر أخرل كنقصد بالصكر الذىنية القيـ طكاؿ حياتو إال إذا غير أك استبدؿ تمؾ الص

حداث كطريقة كالعادات كالمبادئ كالتقاليد كاألعراؼ كمعايير الصكاب كالخطأ كتفسير األ
  التعامؿ مع المشكالت".

كالصحة كالقكانيف مجاؿ القكانيف في األمكر التي تتعمؽ باألساسيات كأمكر الدراسة   -3
 الصالة كأركاف اإلسالـ.الشرعية ك

) كجبات الطعاـ كأكقاتيا  :قكانيف ركتينية يكمية لمحياة الطبيعية لألسرة في عدة مجاالت  -4
ة كآداب األكؿ كنكعو ، أكقات النـك ، كقت المعب كمكانو ، المسؤكليات الخاصة باألسر 

ظة عمى ممتمكاتو أك الخاصة كنظافة األبناء كغرفيـ عمكما مثؿ نظافة المنزؿ كالمحاف
  .(كأمكر السالمة كاألماف تفاىـ كالتعامؿ بيف أفراد األسرةكطريقة ال، 

مجاؿ استخداـ األجيزة االلكتركنية ككقت استخداميا كعمر اقتنائيا كالتطبيقات  -5
 المسمكحة كالممنكعة.

إما بمشكالت معينة مع أحد األبناء تككف بجمسة خاصة _ خاصة_ قكانيف تعتبر  -6
 كالحب كاالحتراـ كالتقبؿ كالخصكصية. معو يمتـز فييا األبكاف ميارات الحكار
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كذلؾ كما يحب مف الطعاـ الغير ضار ك قكانيف تختص بالذكقيات كاختيار مالبسو  -7
 ألعابو.

مف التقسيمات التي يستفاد منيا في ىذا المكضكع مستطيؿ القرار بمستكياتو ك 
 :ص ،ىػ2543الخميفي )كالتي ذكرىا الخمسة لممشاركة في صنع القرار بيف الكالد كالكلد 

المستكل األكؿ: القرارات التي فييا مسؤكلية قانكنية أك دينية يحدد فيو الخميفي نسبة  (82
% مثؿ قرار الذىاب 24% مف اختصاص الكالد في حسف أف نسبة مساىمة االبف 4:

لممدرسة كااللتزاـ بالعبادات الظاىرة. المستكل الثاني: ما يقع ضمف مسؤكليات الكالد لكف 
ضافة ما يمكف أف يرشد القرار حيث سيتأثركف بو األبناء ل يـ فييا رأم يمكف أف يعرضكه، كا 

% لالبف كمف أمثمة تمؾ القرارات 44% مف القرار ك84بطريقة أك بأخرل فيعكد لمكالد نسبة 
قرار الكجبات كالنكـ أك معايير اجتماعية كمشتريات. المستكل الثالث ما يخص الكالد بنفس 

بيا االبف لذا يقتسمانو مناصفة ككؿ منيما يسيـ في إنضاجو مف زاكيتو الدرجة التي يختص 
كمف أمثمة ذلؾ قرار التخطيط لإلجازات كنكعية الطعاـ لألسرة. المستكل الرابع قرار يخص 

% لالبف كقرار التصرؼ في الماؿ 84االبف بدرجة كبيرة كىك فيو متخذ القرار األصمي بنسبة 
اجبات. كالمستكل الخامس القرارات التي تخص األبناء مباشرة كال اك أكقات الدراسة كأداء الك 

% كقرار 4:دكر فييا لمكالد إال االستفياـ كاالستفادة مف رأيو. فنسبة االبف ىنا أكثر مف 
 األمكر الذكقية كطريقة تنفيذ ما تـ االتفاؽ معو بشأنو مف أمكر مختمفة.

كعف صدؽ األداة  ة في ذلؾ ىي االستبانةيقـك عمى المنيج الكصفي. كاألدا ميَج الدراسة:
كمناسبة محاكرىا كعباراتيا لمكضكع الدراسة عرضتيا الباحثة عمى عدد  ياتأكد مف صدقكال

 تـ تعديؿ االستبانة.كقد كتعديالتيـ،  مف المتخصصيف التربكييف الذيف أدلكا بمالحظاتيـ

مدينة الرياض ، عف  في ( مف اآلباء كاألميات3:5عدد عينة الدراسة ) :الدراسة عيية
 طريؽ االستبانة االلكتركنية.

 َجُٓ رىزَغ أفراد ػُٕخ اٌذراسخ وفك ِزغُر اٌذور األسرٌ (1جذوي )

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌؼذد اٌذور األسرٌ

 %11.11 56 األة
 %88.72 112 األَ

 %111 122 اٌّجّىع
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حيث بمغت نسبتيف  يتضح مف الجدكؿ أعاله أف معظـ أفراد عينة الدراسة مف األميات 
 %(.33.22%(، ثـ يأتي أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كذلؾ بنسبة مئكية  ):88.9)

 َجُٓ رىزَغ أفراد ػُٕخ اٌذراسخ وفك ِزغُر اٌؼّر (1جذوي )

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌؼذد اٌؼّر
 %16.01 26 سٕخ 01ئًٌ  11ِٓ 
 %21.61 116 سٕخ 21ئًٌ  01ِٓ 
 %21.17 112 سٕخ 61ئًٌ  21ِٓ 

 %111 122 اٌّجّىع

يتضح مف الجدكؿ أعاله أف أكثر فئتيف عمريتيف ألفراد عينة الدراسة مف اآلباء 
سنة( حيث بمغتا نسبتيما المئكية  64إلى  52سنة( ك)مف  54إلى  42كاألميات ىما )مف 

%( عمى الترتيب، كأخيرنا يأتي أفراد عينة الدراسة ممف أعمارىـ تقع في %53.29، 53.63)
 %(.26.42سنة( كذلؾ بنسبة مئكية ) 44إلى  34لفئة العمرية )مف ا

 َجُٓ رىزَغ أفراد ػُٕخ اٌذراسخ وفك ِزغُر اٌّسزىي اٌزؼٍٍُّ (0جذوي )

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌؼذد اٌّسزىي اٌزؼٍٍُّ

 %0.15 2 اٌّزىسط
 %12.50 20 ثبٔىٌ
 %51.21 171 جبِؼٍ

 %11.21 51 دراسبد ػٍُب ِبجسزُر وأػًٍ
 %111 122 جّىعاٌّ

يتضح مف الجدكؿ أعاله أف أكثر نصؼ أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات مف 
 الجامعييف حيث بمغت 

%(، ثـ يأتي مف مستكاىـ التعميمي )دراسات عميا ماجستير 4:.72نسبتيـ المئكية )
كذلؾ %(، ثـ يمييـ مف مستكاىـ التعميمي )الثانكم( 34.52كأعمى( كذلؾ بنسبة مئكية )

%(، كأخيرنا يأتي مف مستكاىـ التعميمي )المتكسط( كذلؾ بنسبة مئكية 25.74بنسبة مئكية )
(4.47.)% 

 : Internal consistently Validityالصدق الداخلي )االتساق الداخلي(

لمتأكد مف تماسؾ عبارات االستبانة قامت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي 
الدراسة المككنة مف اآلباء كاألميات، كذلؾ بحساب معامؿ ارتباط  لالستبانة عمى أفراد عينة
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بيرسكف بيف الدرجة لكؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو، كما تـ حساب معامؿ ارتباط 
بيرسكف بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر مف محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة، 

 الجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:( ك SPSSكاسُتخدـ لذلؾ برنامج )
َجُٓ ِؼبِالد اررجبط ثُرسىْ ثُٓ وً ػجبرح ِٓ ػجبراد االسزجبٔخ وثُٓ اٌذرجخ اٌىٍُخ  (2جذوي رلُ )

 ٌٍّذىر اٌزبثؼخ ٌه

رلُ 
 اٌؼجبرح

ِؼبًِ االررجبط 
 ثبٌذرجخ اٌىٍُخ ٌٍجُؼذ

ِسزىي اٌذالٌخ 
 اإلدظبئُخ

رلُ 
 اٌؼجبرح

ِؼبًِ االررجبط 
 ذثبٌذرجخ اٌىٍُخ ٌٍجُؼ

ِسزىي اٌذالٌخ 
 اإلدظبئُخ

 اٌّذىر األوي: أهُّخ اٌمىأُٓ األسرَخ
1 1.62 1.11** 5 1.50 1.11** 

1 1.61 1.11** 8 1.28 1.11** 

0 1.51 1.11** 7 1.66 1.11** 
2 1.60 1.11** 2 1.61 1.11** 
6 1.51 1.11**    

 أُٓ األسرَخاٌّذىر اٌثبٍٔ: اٌّهبراد اٌزٍ َذزبجهب اٌىاٌذَٓ إلٔجبح اٌمى
1 1.27 1.11** 11 1.50 1.11** 
1 1.68 1.11** 11 1.67 1.11** 
0 1.06 1.11** 10 1.66 1.11** 
2 1.18 1.11** 12 1.62 1.11** 
6 1.62 1.11** 16 1.61 1.11** 
5 1.60 1.11** 15 1.02 1.11** 
8 1.51 1.11** 18 1.51 1.11** 
7 1.68 1.11** 17 1.12 1.111** 

2 1.58 1.11** 12 1.20 1.11** 

11 1.51 1.11**    
 اٌّذىر اٌثبٌث: ِجبالد رطجُك اٌمىأُٓ األسرَخ

1 1.07 1.11** 8 1.56 1.11** 
1 1.61 1.11** 7 1.51 1.11** 
0 1.61 1.11** 2 1.67 1.11** 
2 1.67 1.11** 11 1.27 1.11** 
6 1.22 1.11** 11 1.10 1.11** 
5 1.51 1.11**    

 (.1.11(، )**( داٌخ ػٕذ ِسزىي )1.16)*( داٌخ ػٕذ ِسزىي )

يتضح مف خالؿ معامالت ارتباط بيرسكف في الجدكؿ السابؽ ارتباط جميع عبارات 
االستبانة بالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كجميع معامالت االرتباط ذات ارتباط مكجب كداؿ 
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عمى تحقؽ صدؽ االتساؽ الداخمي عمى  (، مما يدؿ4.42إحصائيان عند مستكل داللة )
 مستكل عبارات االستبانة.

َجُٓ ِؼبِالد اررجبط ثُرسىْ ثُٓ اٌذرجخ اٌىٍُخ ٌىً ِذىر ِٓ ِذبور االسزجبٔخ وثُٓ  (6جذوي رلُ )

 اٌذرجخ اٌىٍُخ ٌالسزجبٔخ

 اٌّذىر

ِؼبًِ االررجبط 

ثبٌذرجخ اٌىٍُخ 

 ٌالسزجبٔخ

ِسزىي اٌذالٌخ 

 اإلدظبئُخ

 **1.11 1.81 ي: أهُّخ اٌمىأُٓ األسرَخاٌّذىر األو

اٌّذىر اٌثبٍٔ: اٌّهبراد اٌزٍ َذزبجهب اٌىاٌذَٓ 

 إلٔجبح اٌمىأُٓ األسرَخ
1.21 1.11** 

 **1.11 1.71 اٌّذىر اٌثبٌث: ِجبالد رطجُك اٌمىأُٓ األسرَخ

كيتضح مف خالؿ معامالت ارتباط بيرسكف في الجدكؿ السابؽ ارتباط الدرجة الكمية 
(، مما يدؿ 4.42ؿ محكر مف محاكر االستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة عند مستكل )لك

عمى تحقؽ صدؽ االتساؽ الداخمي عمى مستكل االستبانة، كيدؿ عمى أف االستبانة تتسـ 
 بدرجة عالية مف الصدؽ، كأنيا صالحة لقياس ما كضعت لقياسو.

طي النتائج نفسيا تقريبان لك تكرر تطبيقو المقصكد بثبات المقياس أف يع ثبات أداة الدارسة:
كقد قامت الباحثة بحساب ثبات مماثمة ،  أكثر مف مرة عمى نفس األشخاص في ظركؼ

كذلؾ عمى أفراد  Cronbach's Alphaاالستبانة كذلؾ باستخداـ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ 
يات كيكضح الجدكؿ التالي عينة الدراسة المككنة أفراد عينة الدراسة المككنة مف اآلباء كاألم

جمالي االستبانة.  معامؿ الثبات لعبارات االستبانة عمى مستكل محاكر كا 
( َجُٓ لُُ ِؼبِالد ثجبد ِذبور االسزجبٔخ وئجّبٌٍ االسزجبٔخ ثبسزخذاَ ِؼبًِ أٌفب 5جذوي رلُ )

 ورؤجبر

 اٌّذىر
ػذد 

 اٌؼجبراد
ِؼبًِ أٌفب 

 ورؤجبر

 1.81 2 األسرَخاٌّذىر األوي: أهُّخ اٌمىأُٓ 

اٌّذىر اٌثبٍٔ: اٌّهبراد اٌزٍ َذزبجهب اٌىاٌذَٓ إلٔجبح 
 اٌمىأُٓ األسرَخ

12 1.72 

 1.81 11 اٌّذىر اٌثبٌث: ِجبالد رطجُك اٌمىأُٓ األسرَخ

 1.72 02 ئجّبٌٍ االسزجبٔخ
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كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ارتفاع معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لممحكر الثاني حيث بمغ 
( عمى 4.84، 4.82( بينما تبيف قبكؿ ثبات المحكريف األكؿ كالثالث حيث بمغا )4.95)

( كىك معامؿ ثبات :4.9الترتيب، كما بمغ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ إلجمالي االستبانة )
 مرتفع، مما يدؿ عمى تحقؽ ثبات االستبانة بشكؿ عاـ.

ديد مستكل اإلجابة عمى بدائؿ كلتسييؿ تفسير النتائج تـ استخدـ األسمكبيف التالييف لتح
، مكافؽ بدرجة 4، مكافؽ = 5االستبانة تـ إعطاء كزف لمبدائؿ: )مكافؽ بشدة = 

(، ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى أربع مستكيات 2، غير مكافؽ =3متكسطة = 
 متساكية المدل مف خالؿ المعادلة التالية:

 4.86= 5( ÷ 2-5لمقياس = )عدد بدائؿ ا÷ أقؿ قيمة(  -طكؿ الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصؿ عمى مدل المتكسطات التالية لكؿ كصؼ أك بديؿ:

 (َجُٓ رىزَغ ِذي اٌّزىسطبد وفك اٌزذرج اٌّسزخذَ فٍ أداح اٌجذث8جذوي )

 ِذي اٌّزىسطبد اٌىطف
 2.1 – 0.15 ِىافك ثشذح

 0.16 – 1.61 ِىافك
 1.61 –1.85 ِىافك ثذرجخ ِزىسطخ

 1.86 – 1.1 غُر ِىافك

 األساليب اإلحصائية: 

 .التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ خصائص أفراد العينة 
 المتكسط الحسابي "Mean  كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد "

 الدراسة حكؿ عبارات محاكر االستبانة، كسنستخدمو في ترتيب العبارات.
 تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم "Standard Deviation"  لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ

استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات محاكر االستبانة، كيالحظ أف االنحراؼ 
المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ كؿ عبارة، فكمما اقتربت 

 قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس.
 " بيرسكف" لقياس صدؽ االستبانة.معامؿ ارتباط 

 .معامؿ ثبات "ألؼ كركنباخ" لقياس ثبات االستبانة 
  )اختبار )تT.test  لعينتيف مستقميف كلذلؾ لمكقكؼ عمى الفركؽ في استجابات أفراد

 عينة الدراسة حكؿ محاكر االستبانة كالتي ترجع إلى اختالؼ متغير الدكر األسرم.
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 ( تحميؿ التبايف األحادمANOVA)  لمكقكؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة
الدراسة حكؿ معايير االستبانة كالتي ترجع إلى اختالؼ متغيرم )العمر، المستكل 

 التعميمي(.
 ( اختبار شيفيوScheffe لمعرفة مصدر الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات )

 اإلجابات إذا كاف ىناؾ فركؽ.
 :ىتائج الدراسة

 حثة في ىذا الفصؿ لنتائج الدارسة كتفسيرىا كمناقشتيا كما يمي:تعرض البا
  :نتائج الدراسة:كسكؼ نتناكؿ فيما يمي اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة

 السؤاؿ األكؿ: ما مدل كعي الكالديف بأىمية القكانيف في األسرة لمرحمة الطفكلة ؟ 
كالديف بأىمية القكانيف كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ السابؽ كلمتعرؼ عمى مدل كعي ال

في األسرة لمرحمة الطفكلة، تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لممتكسط الحسابي لعبارات المحكر األكؿ: أىمية القكانيف 

 فيما يمي:األسرية كذلؾ مف كجية نظر أفراد العينة مف اآلباء كاألميات، كما ىك مكضح 
 ( 7جذوي )

 َجُٓ اسزجبثبد أفراد ػُٕخ اٌذراسخ ِٓ اِثبء واألِهبد دىي ػجبراد اٌّذىر األوي: أهُّخ اٌمىأُٓ األسرَخ

 اٌؼجبرح َ
ِىافك 

 ثشذح
 ِىافك

ِىافك 
ثذرجخ 

 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

 1وب
وِسزىي 

 اٌذالٌخ

 اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذرا
ف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

1 
أؤِٓ ثىجىد 

 ٔىْ فٍ األسرح.اٌمب

 1 81 101 21 ن
12.8** 0.18 1.82 1 

% 01.26 22.2 12.16 1 

1 

أُشرن أثٕبئٍ فٍ 

وضغ لىأُٓ 

 األسرح.

 10 116 101 25 ن

118** 1.81 1.87 8 
% 16.56 22.11 06.81 2.21 

0 
أٍِه لىأُٓ 

 واضذخ ِغ أثٕبئٍ.

 7 111 101 26 ن
101** 1.81 1.86 5 

% 16.01 22.11 08.85 1.81 

2 
أضغ ٌىدخ ارفبلبد 

 فٍ ِٕسٌٍ. 

 118 81 25 11 ن
51.1** 1.1 1.27 2 

% 5.7 01.56 12.16 05.02 

 6 1.82 1.7*168.7 11 71 165 26 نجرثذ اٌمىأُٓ فٍ  6
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 اٌؼجبرح َ
ِىافك 

 ثشذح
 ِىافك

ِىافك 
ثذرجخ 

 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

 1وب
وِسزىي 

 اٌذالٌخ

 اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذرا
ف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

 * 0.82 18.72 60.15 16.01 % ررثُخ أثٕبئٍ.

5 

َؼرف اثٍٕ ٔزُجخ 

ِخبٌفخ اٌمبٔىْ 

 ألسرح.داخً ا

 18 81 161 65 ن
112.6*

* 
1.72 1.7 2 

% 12.16 61.05 10.71 6.87 

8 

وجىد اٌمىأُٓ 

اٌّزفك ػٍُهب فٍ 

 األسرح ضرورح.

 1 02 108 111 ن
182.5*

* 
0.12 1.57 1 

% 21.6 25.5 11.65 1.02 

7 

أدرص ػًٍ جٍسخ 

خبطخ ِغ وً اثٓ 

 ِٓ أثٕبئٍ. 

 12 81 101 80 ن

78.1** 1.77 1.75 0 
% 12.70 22.2 10.71 5.25 

2 

ٌذَٕب فٍ األسرح 

ولذ ِخظض 

ٌٍٕمبش فٍ ِشبوً 

 األسرح.

 62 87 111 05 ن

60.1** 1.25 1.26 7 
% 11.12 21.15 15.60 11.18 

  1.71 1.85 اٌّزىسط اٌؼبَ

 (.1.11(، )**( داٌخ ػٕذ ِسزىي )1.16)*( داٌخ ػٕذ ِسزىي )

اله كجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ يتضح مف الجدكؿ أع
درجة مكافقتيـ عمى عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية، كقد بمغ المتكسط الحسابي العاـ 

( كىك متكسط يقع في الفئة الثالثة مف فئات المقياس الرباعي 5.4مف  3.87ليذا المحكر )
ني أف أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات يكافقكف كيقابؿ درجة المكافقة )مكافؽ( مما يع

كما يتضح مف قيـ مربع .عمى محكر أىمية القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ( كذلؾ بشكؿ عاـ
( كجميعيا دالة إحصائية عند مستكل 7.:28 – 8.:2( أنيا انحصرت بيف )3كا )كا

ات أفراد عينة الدراسة مف ( مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف استجاب4.42)
اآلباء كاألميات حكؿ جميع عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية كأف جميع ىذه الفركؽ 
لصالح درجة المكافقة )مكافؽ( مما يدؿ عمى شبو إجماع أفراد العينة بالمكافقة عمى جميع 

 عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية.
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تكسط الحسابي لدرجة المكافقة عمييا مف كجية كعمى مستكل العبارات فقد تراكح الم
( 5( درجة مف أصؿ ):4.3 – 3.2نظر أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات ما بيف )

درجات كىي متكسطات تقابؿ درجات المكافقة الثالث )مكافؽ بشدة، مكافؽ، مكافؽ بدرجة 
درجات المكافقة عمى عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية متكسطة( ، كفيما يمي نتناكؿ 

( )كجكد 8بالتفصيؿ:جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة رقـ )
القكانيف المتفؽ عمييا في األسرة ضركرة( في المرتبة األكلى بدرجة )مكافؽ بشدة( حيث بمغ 

 (.:4.3متكسطيا الحسابي )
مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى ست عبارات مف كما جاءت 

عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ( حيث انحصر متكسطاتيا الحسابية بيف 
 ( كىي مرتبة تنازلينا حسب المتكسط الحسابي كما يأتي:4.48، 3.82)

( في المرتبة الثانية بمتكسط ( )أؤمف بكجكد القانكف في األسرة2جاءت العبارة رقـ ) -
 (.4.48حسابي )

( )أحرص عمى جمسة خاصة مع كؿ ابف مف أبنائي( في المرتبة 9جاءت العبارة رقـ ) -
( )يعرؼ ابني نتيجة مخالفة 7جاءت العبارة رقـ )-(.3.99الثالثة بمتكسط حسابي )

لعبارة جاءت ا-(.3.95القانكف داخؿ األسرة( في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي )
( )جربت القكانيف في تربية أبنائي( في المرتبة الخامسة كبمتكسط حسابي 6رقـ )

(3.94.) 
( )أممؾ قكانيف كاضحة مع أبنائي( في المرتبة السادسة 4جاءت العبارة رقـ ) -

 (.3.83كبمتكسط حسابي )
( )ُأشرؾ أبنائي في كضع قكانيف األسرة( في المرتبة السابعة 3جاءت العبارة رقـ ) -

 (.3.82كبمتكسط حسابي )
كأخيرنا جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارتيف رقمي 

( )أضع لكحة اتفاقات 5( )لدينا في األسرة كقت مخصص لمنقاش في مشاكؿ األسرة( ك):)
في منزلي( في المرتبتيف الثامنة كالتاسعة بدرجة )مكافؽ بدرجة متكسطة( حيث بمغ 

كيتضح مف خالؿ النظر إلى قيـ  ( عمى الترتيب.3.24، 3.57يما الحسابي )متكسط
االنحراؼ المعيارم كىك مقدار تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة عف المتكسط الحسابي لكؿ 
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عبارة، فكمما زاد االنحراؼ المعيارم يزيد تشتت آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ األربع اختيارات 
ؽ، مكافؽ بدرجة متكسطة، غير مكافؽ( في الجدكؿ السابؽ أف قيـ )مكافؽ بشدة، مكاف

( ككاف 9:.4، 4.79االنحراؼ المعيارم لعبارات محكر أىمية القكانيف األسرية تنحصر بيف )
أقؿ انحراؼ معيارم لمعبارة )كجكد القكانيف المتفؽ عمييا في األسرة ضركرة( مما يدؿ عمى 

اء أفراد عينة الدراسة حكليا، ككانت أكبر قيمة لالنحراؼ أنيا أكثر العبارات التي تقاربت آر 
المعيارم لمعبارة )أضع لكحة اتفاقات في منزلي( مما يدؿ عمى أنيا أكثر عبارة اختمفت حكليا 

 أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات.
اح القكانيف السؤاؿ الثاني: ما أىـ الميارات التربكية التي يحتاجيا الكالديف مع أطفاليـ إلنج

 في األسرة ؟ 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ السابؽ كلمتعرؼ عمى أىـ الميارات التربكية التي يحتاجيا 
الكالديف مع أطفاليـ إلنجاح القكانيف في األسرة، تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية 

ت المحكر كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لممتكسط الحسابي لعبارا
الثاني: أىمية القكانيف األسرية كذلؾ مف كجية نظر أفراد العينة مف اآلباء كاألميات، كما ىك 

 مكضح فيما يمي:
( َجُٓ اسزجبثبد أفراد ػُٕخ اٌذراسخ ِٓ اِثبء واألِهبد دىي ػجبراد اٌّذىر اٌثبٍٔ: اٌّهبراد اٌزٍ 2جذوي )

 َذزبجهب اٌىاٌذَٓ إلٔجبح اٌمىأُٓ األسرَخ

 اٌؼجبرح َ
ِىافك 
 ثشذح

 ِىافك
ِىافك 
ثذرجخ 
 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

 1وب
وِسزىي 

 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذراف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

 أدزرَ آراء أثٕبئٍ. 1
*126.1 1 02 151 22 ن

* 
0.17 1.55 2 

% 01.28 62.21 10.18 1.02 

1 

أسزخذَ اٌذىار 

اٌهبدئ ٌالرفبق ِغ 

 أثٕبئٍ.

 2 52 105 76 ن
111.2*

* 
0.10 1.85 8 

% 17.21 25.15 10.28 1.05 

0 
َزىًٌ األة ِسإوٌُخ 

 لراراد األسرح.

 25 111 112 22 ن
22.0** 1.6 1.20 17 

% 12.28 06.08 02.11 16.56 

2 

أٌُسَ أثٕبئٍ 

ثبٌمراراد ألٍٔ 

 أػرف ثّظٍذزهُ.

 17 111 28 67 ن

67.1** 1.50 1.21 18 
% 12.80 01.22 08.85 2.61 
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 اٌؼجبرح َ
ِىافك 
 ثشذح

 ِىافك
ِىافك 
ثذرجخ 
 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

 1وب
وِسزىي 

 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذراف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

6 
أٌزسَ ثىػذٌ فٍ 

 ِىبفأح أثٕبئٍ.

 1 15 112 108 ن
128** 0.05 1.58 1 

% 25.5 20.77 7.72 1.57 

5 

أٌزسَ ثىػذٌ فٍ 

درِبْ أثٕبئٍ ػٕذ 

 اٌخطأ.

 10 72 117 82 ن

87.8** 1.72 1.76 10 
% 15.78 21.12 17.68 2.21 

8 

أػجر ػٓ دجٍ فٍ 

ارٌ وٍّبرٍ أثٕبء دى

 ِغ أثٕبئٍ.

 0 20 117 111 ن
161.1*

* 
0.12 1.80 1 

% 21.71 20.62 12.50 1.11 

7 

أسزخذَ ٌغخ اٌجسذ 

فٍ اٌزؼجُر ػٓ دجٍ 

 ألثٕبئٍ.

 7 50 111 111 ن
111.5*

* 
0.17 1.71 5 

% 02.52 21.15 11.20 1.81 

2 

أسزّغ الثٍٕ / اثٕزٍ 

، ئًٌ أْ َٕزهٍ ِٓ 

 رأَه.

 0 22 128 111 ن
151.6*

* 
0.18 1.81 6 

% 02.11 61 12.28 1.11 

11 

َؼرف أثٕبئٍ 

طرَمزٍ فٍ اٌذىار 

 ِؼهُ.

 8 50 161 81 ن
126.6*

* 
1.27 1.86 2 

% 12.22 61.8 11.20 1.07 

11 

ٌذٌ طرَمخ واضذخ 

فٍ إٌمبش ِغ 

 أثٕبئٍ.

 17 82 102 57 ن

21.1** 1.75 1.72 12 
% 10.10 26.67 16.18 5.11 

11 

أرمجً رأٌ اثٍٕ / 

ثٕزٍ ، اٌّخزٍف ػٓ 

 آرائٍ.

 15 25 118 66 ن

26.6** 1.86 1.71 16 
% 17.81 20.1 01.56 6.22 

10 

أرشبرن فٍ االرفبلبد 

واٌمىأُٓ ِغ 

زوجزٍ / زوجٍ لجً 

 ػرضهب ٌألثٕبء .

 12 52 115 76 ن

71.2** 1.22 1.78 11 
% 17.21 21.75 11.88 5.25 

12 

أرفك ِغ زوجزٍ فٍ 

لىأُٓ اٌزؼبًِ ِغ 

 األثٕبء.

 10 57 115 78 ن

21.1** 1.27 1.72 2َ 
% 12.62 21.75 10.10 2.21 

 7 1.87 0.11*116.8 5 57 106 76 نأدرص ػًٍ اٌّرؤخ  16
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 اٌؼجبرح َ
ِىافك 
 ثشذح

 ِىافك
ِىافك 
ثذرجخ 
 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

 1وب
وِسزىي 

 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذراف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

فٍ اٌزؼبًِ ِغ 

 أخطبء أثٕبئٍ.
% 17.21 26.21 10.10 1.12 

* 

15 

أؤِٓ ثأْ اٌزساٍِ 

أُٓ ِإثر وجُر ثبٌمى

فٍ رمجً األثٕبء ٌزٍه 

 اٌمىأُٓ.

 2 21 112 111 ن

161.2*

* 
0.12 1.82 1َ 

% 21.71 20.77 10.26 1.05 

18 
أدسَ فٍ لرارارٍ ِغ 

 اثٕبئٍ.

 11 115 110 52 ن
21.7** 1.86 1.72 16َ 

% 11.88 06.10 02.25 0.82 

17 
أخٍف وػذٌ 

 ألثٕبئٍ.

*620.2 125 18 18 2 ن

* 
1.16 1.51 12 

% 1.05 6.87 2.17 70.58 

12 

أُػطٍ اثٍٕ اٌفرطخ 

ٌُزذًّ ٔزُجخ اخزُبر 

 لراراره.

 2 71 122 55 ن
102.8*

* 
1.20 1.82 11 

% 11.26 27.27 18.11 1.05 

  1.87 1.77 اٌّزىسط اٌؼبَ

(.يتضح مف 4.42(، )**( دالة عند مستكل )4.46)*( دالة عند مستكل )
دكؿ أعاله كجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ درجة مكافقتيـ الج

عمى عبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف األسرية، كقد بمغ 
( كىك متكسط يقع في الفئة الثالثة 5.4مف  3.99المتكسط الحسابي العاـ ليذا المحكر )

عي كيقابؿ درجة المكافقة )مكافؽ( مما يعني أف أفراد عينة الدراسة مف فئات المقياس الربا
مف اآلباء كاألميات يكافقكف عمى محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف 

( أنيا انحصرت 3األسرية بدرجة )مكافؽ(، كذلؾ بشكؿ عاـ.كما يتضح مف قيـ مربع كا )كا
( مما يدؿ عمى 4.42إحصائية عند مستكل ) ( كجميعيا دالة654.5 – 55.4بيف )

كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ 
جميع عبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف األسرية ككانت معظـ 

ماع أفراد العينة ىذه الفركؽ لصالح درجة المكافقة )مكافؽ( مما يدؿ عمى شبو إج
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بالمكافقة عمى معظـ عبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف 
 األسرية عدا العبارتيف:

  أُلـز أبنائي بالقرارات ألني أعرؼ بمصمحتيـ، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجتي
%، 48.87المكافقة )مكافؽ بدرجة متكسطة، كمكافؽ( حيث تقاربت نسبتييما )

 %( عمى التكالي.::.43
  أخمؼ كعدم ألبنائي، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجة المكافقة )غير مكافؽ( حيث

 %( مما يدؿ عمى شبو إجماع عمى عدـ المكافقة عمييا.94.78بمغت نسبتيا )
كعمى مستكل العبارات فقد تراكح المتكسط الحسابي لدرجة المكافقة عمييا مف كجية 

( 5( درجة مف أصؿ )4.47 – 2.36مف اآلباء كاألميات ما بيف ) نظر أفراد عينة الدراسة
درجات كىي متكسطات تقابؿ درجات المكافقة األربعة )مكافؽ بشدة، مكافؽ، مكافؽ بدرجة 
متكسطة، غير مكافؽ( ، كفيما يمي نتناكؿ درجات المكافقة عمى عبارات محكر الميارات التي 

 رية بالتفصيؿ:يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف األس
( )ألتـز 6جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة رقـ )

بكعدم في مكافأة أبنائي( في المرتبة األكلى بدرجة )مكافؽ بشدة( حيث بمغ متكسطيا 
 (.4.47الحسابي )

مف كما جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى ست عشرة عبارة 
عبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ( حيث 

( كىي مرتبة تنازلينا حسب المتكسط 4.35، 3.74انحصر متكسطاتيا الحسابية بيف )
 الحسابي كما يأتي:

( كىما )أعبر عف حبي في كمماتي أثناء حكارم مع 27، 8جاءت العبارتاف رقمي ) -
، أؤمف بأف التزامي بالقكانيف مؤثر كبير في تقبؿ األبناء لتمؾ القكانيف( في نفس أبنائي

 ( لكؿ منيما.4.35المرتبة الثانية بمتكسط حسابي )
( )أحتـر آراء أبنائي( في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي 2جاءت العبارة رقـ ) -

(4.29.) 
ينتيي مف رأيو( في المرتبة ( )أستمع البني / ابنتي ، إلى أف :جاءت العبارة رقـ ) -

 (.4.28الخامسة كبمتكسط حسابي )
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( )أستخدـ لغة الجسد في التعبير عف حبي ألبنائي( في المرتبة 9جاءت العبارة رقـ ) -
 (.4.49السادسة كبمتكسط حسابي )

( )أستخدـ الحكار اليادئ لالتفاؽ مع أبنائي( في المرتبة السابعة 3جاءت العبارة رقـ ) -
 (.4.44ي )كبمتكسط حساب

( )أحرص عمى المركنة في التعامؿ مع أخطاء أبنائي( في 26جاءت العبارة رقـ ) -
 (.4.43المرتبة الثامنة كبمتكسط حسابي )

( كىما )يعرؼ أبنائي طريقتي في الحكار معيـ، أتفؽ 25، 24جاءت العبارتاف رقمي ) -
بمتكسط حسابي مع زكجتي في قكانيف التعامؿ مع األبناء( في نفس المرتبة التاسعة 

 ( لكؿ منيما.9:.3)
( )أتشارؾ في االتفاقات كالقكانيف مع زكجتي / زكجي قبؿ 24جاءت العبارة رقـ ) -

جاءت العبارة -(.5:.3عرضيا لألبناء( في المرتبة الحادية عشرة كبمتكسط حسابي )
رة ( )ُأعطي ابني الفرصة ليتحمؿ نتيجة اختيار قراراتو( في المرتبة الثانية عش:2رقـ )

 (.4:.3كبمتكسط حسابي )
( )ألتـز بكعدم في حرماف أبنائي عند الخطأ( في المرتبة الثالثة 7جاءت العبارة رقـ ) -

( )لدم طريقة كاضحة في 22جاءت العبارة رقـ )-(.:3.9عشرة كبمتكسط حسابي )
جاءت  -(.3.97النقاش مع أبنائي( في المرتبة الرابعة عشرة كبمتكسط حسابي )

( كىما )أتقبؿ رأم ابني / بنتي ، المختمؼ عف آرائي، أحـز 28، 23مي )العبارتاف رق
( لكؿ 3.86في قراراتي مع ابنائي( في نفس المرتبة الخامسة عشرة بمتكسط حسابي )

 منيما.
( )أُلـز أبنائي بالقرارات ألني أعرؼ بمصمحتيـ( في المرتبة 5جاءت العبارة رقـ ) -

بينما جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف  (.3.74السابعة عشرة كبمتكسط حسابي )
( )يتكلى األب مسؤكلية قرارات األسرة( في المرتبة 4اآلباء كاألميات عمى العبارة رقـ )

 (.3.64الثامنة عشرة بدرجة )مكافؽ بدرجة متكسطة( حيث بمغ متكسطيا الحسابي )
عمى العبارة رقـ  كأخيرنا جاءت عدـ مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات

( )أخمؼ كعدم ألبنائي( في المرتبة التاسعة عشرة كاألخيرة بدرجة )غير مكافؽ( حيث 29)
 (.2.36بمغ متكسطيا الحسابي )
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كيتضح مف خالؿ النظر إلى قيـ االنحراؼ المعيارم في الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
إلنجاح القكانيف األسرية  االنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف

( ككاف أقؿ انحراؼ معيارم لمعبارة )أخمؼ كعدم ألبنائي( مما 4:.4، 4.73تنحصر بيف )
يدؿ عمى أنيا أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد عينة الدراسة حكليا، ككانت أكبر قيمة 

ؿ عمى أنيا أكثر عبارة لالنحراؼ المعيارم لمعبارة )يتكلى األب مسؤكلية قرارات األسرة( مما يد
 اختمفت حكليا أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات.

 السؤاؿ الثالث: ما مجاالت القكانيف لمرحمة الطفكلة في األسرة ؟ 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ السابؽ كلمتعرؼ عمى مجاالت القكانيف لمرحمة الطفكلة في 

لمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية األسرة، تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كا
كالترتيب لممتكسط الحسابي لعبارات المحكر الثالث: مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية كذلؾ مف 

 كجية نظر أفراد العينة مف اآلباء كاألميات، كما ىك مكضح فيما يمي:
ػجبراد اٌّذىر اٌثبٌث: ِجبالد ( َجُٓ اسزجبثبد أفراد ػُٕخ اٌذراسخ ِٓ اِثبء واألِهبد دىي 11جذوي )

 رطجُك اٌمىأُٓ األسرَخ

 اٌؼجبرح َ
ِىافك 

 ثشذح
 ِىافك

ِىافك 
ثذرجخ 

 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

وب
1 

وِسزىي 
 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذراف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

1 
أرُخ الثٍٕ فرطخ 

 الخزُبر ِالثسه

*115.6 1 72 106 52 ن

* 
1.20 1.82 5 

% 10.28 26.21 01.18 1.02 

1 

ٔذرص ػًٍ ولذ 

األوً ِغ األسرح 

 ِجزّؼخ  

 8 62 117 116 ن
116.8*

* 
0.15 1.7 0 

% 02.11 21.12 17.08 1.07 

0 
ٌذَٕب ولذ واضخ  

 ٌٍٕىَ فٍ اٌجُذ

 11 76 111 75 ن
61.6** 1.75 1.21 8 

% 12.16 02.52 17.21 8.12 

2 

أرذبور ِغ أثٕبئٍ فٍ 

واٌزؼبًِ ٔظبَ اٌسَبرح 

 ِغ اِخرَٓ

 1 81 102 72 ن
101.5*

* 
0.12 1.80 6 

% 17.68 28.17 10.71 1.02 

6 

أسّخ الثٍٕ ثّشبروخ 

رأَه فٍ رذذَذ أولبد 

 اٌىججبد اٌُىُِخ

 01 21 112 20 ن

71.8** 1.51 1.75 11 
% 12.50 20.77 01.51 11.77 
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 اٌؼجبرح َ
ِىافك 

 ثشذح
 ِىافك

ِىافك 
ثذرجخ 

 ِزىسطخ

غُر 
 ِىافك

وب
1 

وِسزىي 
 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌذسبثٍ

االٔذراف 

ت اٌّؼُبرٌ
رُ

زر
اٌ

 

5 

َؼرف أثٕبئٍ اٌىلذ 

اٌّذذد السزخذاَ 

 االٌىزرؤُخ األجهسح

 25 82 27 85 ن

17.6** 1.52 1.11 7 
% 16.76 00.00 16.18 16.56 

8 

أرذبور ِغ أثٕبئٍ 

دىي االسزخذاَ آِِ 

 ٌألجهسح االٌىزرؤُخ  

 5 66 111 111 ن
118.6*

* 
0.16 1.82 2 

% 07.1 21.15 17.81 1.12 

7 

أهزُ ثغرش 

اٌّسإوٌُخ ػٕذ اثٍٕ 

 /اثٕزٍ فٍ اػطبئهُ

 ِسإوٌُبد 

 2 61 101 117 ن

105** 0.18 1.86 1 
% 05.80 22.2 18.11 1.05 

2 

أطجك وسبئً غرش 

لُّخ االدزراَ ػٕذ 

 أثٕبئٍ

 2 21 111 117 ن
161.1*

* 
0.18 1.86 1 

% 20.62 21.15 10.26 1.05 

11 
َزذًّ اثٍٕ ِسإوٌُخ 

 رٕظُُ غرفزه.

 06 111 22 56 ن
05.2** 1.52 1.25 2 

% 11.11 01.28 02.11 11.2 

11 

أسبػذ اثٍٕ وً َىَ 

فٍ وً واججبره 

 اٌّذرسُخ.

 81 111 21 01 ن

08.1** 1.12 1.26 11 
% 11.77 01.26 02.11 12.16 

  1.72 1.72 اٌّزىسط اٌؼبَ

 (.1.11(، )**( داٌخ ػٕذ ِسزىي )1.16)*( داٌخ ػٕذ ِسزىي )

ر أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ يتضح مف الجدكؿ أعاله كجيات نظ
درجة مكافقتيـ عمى عبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية، كقد بمغ المتكسط 

( كىك متكسط يقع في الفئة الثالثة مف فئات 5.4مف  :3.9الحسابي العاـ ليذا المحكر )
أفراد عينة الدراسة مف اآلباء  المقياس الرباعي كيقابؿ درجة المكافقة )مكافؽ( مما يعني أف

كاألميات يكافقكف عمى محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ( كذلؾ بشكؿ 
( كجميعيا دالة 262.3 –29.6( أنيا انحصرت بيف )3عاـ.كما يتضح مف قيـ مربع كا )كا

بات أفراد ( مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف استجا4.42إحصائية عند مستكل )
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عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ جميع عبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية 
ككانت معظـ ىذه الفركؽ لصالح درجة المكافقة )مكافؽ( مما يدؿ عمى شبو إجماع أفراد 

 العينة بالمكافقة عمى معظـ عبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية عدا العبارتيف:

 حمؿ ابني مسؤكلية تنظيـ غرفتو، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجتي يت
المكافقة )مكافؽ بدرجة متكسطة، كمكافؽ( حيث تقاربت نسبتييما 

 %( عمى التكالي.8:.%42، 45.42)
  أساعد ابني كؿ يكـ في كؿ كاجباتو المدرسية، فقد جاءت الفركؽ لصالح

ث تقاربت نسبتييما درجتي المكافقة )مكافؽ بدرجة متكسطة، كمكافؽ( حي
 %( عمى التكالي.6:.%44، 45.42)

كعمى مستكل العبارات فقد تراكح المتكسط الحسابي لدرجة المكافقة عمييا مف كجية 
( 5( درجة مف أصؿ )4.38 – :3.3نظر أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات ما بيف )

شدة، مكافؽ، مكافؽ بدرجة درجات كىي متكسطات تقابؿ درجات المكافقة الثالث )مكافؽ ب
متكسطة( ، كفيما يمي نتناكؿ درجات المكافقة عمى عبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف 

 األسرية بالتفصيؿ:

( )أطبؽ :جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة رقـ )
ة )مكافؽ بشدة( حيث بمغ كسائؿ غرس قيمة االحتراـ عند أبنائي( في المرتبة األكلى بدرج

 (.4.38متكسطيا الحسابي )

كما جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى تسع عبارات مف 
عبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ( حيث انحصر متكسطاتيا 

 ابي كما يأتي:( كىي مرتبة تنازلينا حسب المتكسط الحس4.28، 3.73الحسابية بيف )

( )أىتـ بغرس المسؤكلية عند ابني /ابنتي في اعطائيـ 9جاءت العبارة رقـ ) -
( 3جاءت العبارة رقـ )-(.4.28مسؤكليات( في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي )

)نحرص عمى كقت األكؿ مع األسرة مجتمعة( في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 
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حاكر مع أبنائي حكؿ االستخداـ اآلمف لألجيزة ( )أت8جاءت العبارة رقـ )-(.4.27)
 (.4.26االلكتركنية( في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي )

( )أتحاكر مع أبنائي في نظاـ الزيارة كالتعامؿ مع اآلخريف( في 5جاءت العبارة رقـ ) -
( )أتيح البني 2جاءت العبارة رقـ )-(.4.45المرتبة الخامسة كبمتكسط حسابي )

جاءت -(.4:.3ار مالبسو( في المرتبة السادسة كبمتكسط حسابي )فرصة الختي
( )لدينا كقت كاضح  لمنـك في البيت( في المرتبة السابعة كبمتكسط 4العبارة رقـ )
( )يعرؼ أبنائي الكقت المحدد الستخداـ 7جاءت العبارة رقـ )-(.3.97حسابي )

جاءت العبارة -(.:3.7) األجيزة االلكتركنية( في المرتبة الثامنة كبمتكسط حسابي
( )يتحمؿ ابني مسؤكلية تنظيـ غرفتو( في المرتبة التاسعة كبمتكسط 24رقـ )

( )أسمح البني بمشاركة رأيو في تحديد 6جاءت العبارة رقـ )-(.3.75حسابي )
 (.3.73أكقات الكجبات اليكمية( في المرتبة العاشرة كبمتكسط حسابي )

( 22لدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة رقـ )كأخيرنا جاءت مكافقة أفراد عينة ا
)أساعد ابني كؿ يكـ في كؿ كاجباتو المدرسية( في المرتبة الحادية عشرة كاألخيرة بدرجة 

 (.:3.3)مكافؽ بدرجة متكسطة( حيث بمغ متكسطيا الحسابي )

كيتضح مف خالؿ النظر إلى قيـ االنحراؼ المعيارم في الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
، 4.84حراؼ المعيارم لعبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية تنحصر بيف )االن

( ككاف أقؿ انحراؼ معيارم لمعبارة )أتحاكر مع أبنائي في نظاـ الزيارة كالتعامؿ مع 2.43
اآلخريف( مما يدؿ عمى أنيا أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد عينة الدراسة حكليا، ككانت 

لالنحراؼ المعيارم لمعبارة )يعرؼ أبنائي الكقت المحدد الستخداـ األجيزة أكبر قيمة 
االلكتركنية( مما يدؿ عمى أنيا أكثر عبارة اختمفت حكليا أفراد عينة الدراسة مف اآلباء 

 كاألميات.

كلمكقكؼ عمى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة مف اآلباء 
محاكر االستبانة كالتي ُتعزل الى المتغيرات )الدكر األسرم، العمر، المستكل  كاألميات حكؿ

لعينتيف مستقمتيف مع متغير الدكر األسرم  T. testالتعميمي( كسنقـك باستخداـ اختبار )ت( 
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( مع كؿ مف متغيرم )العمر، المستكل التعميمي(، ANOVAكاختبار التبايف أحادم االتجاه )
 يأتي:كىذا ما يتضح فيما 

 الفركؽ التي ترجع الختالؼ متغير الدكر األسرم: -أ 
(دراسخ اٌفروق ثُٓ ِزىسطبد اسزجبثبد أفراد اٌؼُٕخ ِٓ اِثبء واألِهبد دىي ِذبور 11جذوي )

 ٌؼُٕزُٓ ِسزمٍزُٓ T. testاالسزجبٔخ واٌزٍ ررجغ ئًٌ اخزالف ِزغُر اٌذور األسرٌ ثبسزخذاَ اخزجبر 

 اٌّذىر
اٌذور 

 األسرٌ
 ّزىسطاٌ اٌؼذد

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجخ 

 اٌذرَخ

لُّخ 

 د

ِسزىي 

 اٌذالٌخ

اٌّذىر األوي: 

أهُّخ اٌمىأُٓ 

 األسرَخ

 1.26 1.81 56 األة

121 1.02 1.171 
 1.22 1.87 112 األَ

اٌّذىر اٌثبٍٔ: 

اٌّهبراد اٌزٍ 

َذزبجهب اٌىاٌذَٓ 

إلٔجبح اٌمىأُٓ 

 األسرَخ

 1.22 1.21 56 األة

121 1.82 1.251 
 1.02 1.78 112 األَ

اٌّذىر اٌثبٌث: 

ِجبالد رطجُك 

 اٌمىأُٓ األسرَخ

 1.61 1.72 56 األة
121 1.11 1.277 

 1.21 1.72 112 األَ

 (1.11(، ** داٌخ ئدظبئُبً ػٕذ ِسزىي اٌذالٌخ )1.16* داٌخ ئدظبئُبً ػٕذ ِسزىي اٌذالٌخ )

اللة إحصائية بيف استجابات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات د
أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ أم محكر مف محاكر االستبانة ترجع الختالؼ 
متغير الدكر األسرم، أم أنو ال يكجد تأثير لمتغير الدكر األسرم عمى أم محكر مف محاكر 

 االستبانة.



 .يقها في األسرة لمرحلة الطفولة في مدينة الرياضوعي الوالدين بأهمية القوانين التربوية وتطب

- 494 - 

 الفركؽ التي ترجع الختالؼ متغير العمر: -ب 
ٌفروق ثُٓ ِزىسطبد اسزجبثبد أفراد اٌؼُٕخ ِٓ اِثبء واألِهبد دىي ِذبور (دراسخ ا11جذوي )

االسزجبٔخ واٌزٍ ررجغ ئًٌ اخزالف ِزغُر اٌؼّر ثبسزخذاَ اخزجبر ثبسزخذاَ اخزجبر رذًٍُ اٌزجبَٓ 

 (ANOVAاألدبدٌ )

 اٌّذىر
ِظذر 

 اٌزجبَٓ

ِجّىع 

 ِرثؼبد

درجبد 

 اٌذرَخ

ِزىسط 

 اٌّرثؼبد
 لُّخ ف

ِسزىي 

 اٌذالٌخ

اٌّذىر األوي: أهُّخ 

 اٌمىأُٓ األسرَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
1.17 1 1.12 

1.12 1.710 
داخً 

 اٌّجّىػبد
68.75 121 1.11 

اٌّذىر اٌثبٍٔ: 

اٌّهبراد اٌزٍ 

َذزبجهب اٌىاٌذَٓ 

إلٔجبح اٌمىأُٓ 

 األسرَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
1.07 1 1.12 

1.17 1.012 
داخً 

 اٌّجّىػبد
25.07 121 1.15 

ذىر اٌثبٌث: اٌّ

ِجبالد رطجُك 

 اٌمىأُٓ األسرَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
1.86 1 1.07 

1.17 1.118 
داخً 

 اٌّجّىػبد
61.21 121 1.17 

 (1.11(، ** َؼٍٕ ِسزىي اٌذالٌخ )1.16* َؼٍٕ ِسزىي اٌذالٌخ )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات 
راسة مف اآلباء كاألميات حكؿ أم محكر مف محاكر االستبانة ترجع الختالؼ أفراد عينة الد

 متغير العمر، أم أنو ال يكجد تأثير لمتغير العمر عمى أم محكر مف محاكر االستبانة.
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 الفركؽ التي ترجع الختالؼ متغير المستكل التعميمي: -ج 

اِثبء واألِهبد دىي (دراسخ اٌفروق ثُٓ ِزىسطبد اسزجبثبد أفراد اٌؼُٕخ ِٓ 10جذوي ) -د 

ِذبور االسزجبٔخ واٌزٍ ررجغ ئًٌ اخزالف ِزغُر اٌّسزىي اٌزؼٍٍُّ ثبسزخذاَ اخزجبر 

 (ANOVAثبسزخذاَ اخزجبر رذًٍُ اٌزجبَٓ األدبدٌ )

 اٌّذىر
ِظذر 

 اٌزجبَٓ

ِجّىع 

 ِرثؼبد

درجبد 

 اٌذرَخ

ِزىسط 

 اٌّرثؼبد
 لُّخ ف

ِسزىي 

 اٌذالٌخ

اٌّذىر األوي: 

أهُّخ اٌمىأُٓ 

 ألسرَخا

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
1.16 0 1.11 

1.12 1.257 
داخً 

 اٌّجّىػبد
68.77 121 1.11 

اٌّذىر اٌثبٍٔ: 

اٌّهبراد اٌزٍ 

َذزبجهب اٌىاٌذَٓ 

إلٔجبح اٌمىأُٓ 

 األسرَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
1.11 0 1.12 

1.16 1.762 
داخً 

 اٌّجّىػبد
25.50 121 1.15 

اٌّذىر اٌثبٌث: 

ِجبالد رطجُك 

 ٓ األسرَخاٌمىأُ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
1.61 0 1.18 

1.22 1.21 
داخً 

 اٌّجّىػبد
61.56 121 1.17 

 (1.11(، ** َؼٍٕ ِسزىي اٌذالٌخ )1.16* َؼٍٕ ِسزىي اٌذالٌخ )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات 
كر مف محاكر االستبانة ترجع الختالؼ أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ أم مح

متغير المستكل التعميمي، أم أنو ال يكجد تأثير لمتغير المستكل التعميمي عمى أم محكر مف 
 محاكر االستبانة.
 خالصة اليتائج:

 احملور األول: أٍنية القواىني األسرية: -أ
 كانيف األسرية أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات يكافقكف عمى محكر أىمية الق

؛ كالنقطة الميمة ىنا بعد الكعي ىي في كيفية صياغة بدرجة )مكافؽ( كذلؾ بشكؿ عاـ
 ىذه القكانيف كمدل مناسبتيا لألسرة كلعمر الطفؿ كفيمو.
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 ( كجميعيا دالة إحصائية عند 7.:28 – 8.:2( بيف )3انحصرت قيـ مربع كا )كا
ئية بيف استجابات أفراد عينة ( مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصا4.42مستكل )

الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ جميع عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية كأف 
جميع ىذه الفركؽ لصالح درجة المكافقة )مكافؽ( مما يدؿ عمى شبو إجماع أفراد 

 العينة بالمكافقة عمى جميع عبارات محكر أىمية القكانيف األسرية.
 ينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة )كجكد القكانيف جاءت مكافقة أفراد ع

 المتفؽ عمييا في األسرة ضركرة( في المرتبة األكلى بدرجة )مكافؽ بشدة(.
  جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى ست عبارات مف عبارات

زلينا حسب المتكسط محكر أىمية القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ(، كىي مرتبة تنا
 الحسابي كما يأتي:

 .أؤمف بكجكد القانكف في األسرة 
  .أحرص عمى جمسة خاصة مع كؿ ابف مف أبنائي 
 .يعرؼ ابني نتيجة مخالفة القانكف داخؿ األسرة 
 .جربت القكانيف في تربية أبنائي 
 أممؾ قكانيف كاضحة مع أبنائي 
 .ُأشرؾ أبنائي في كضع قكانيف األسرة 

 أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارتيف )لدينا في األسرة  جاءت مكافقة
كقت مخصص لمنقاش في مشاكؿ األسرة، أضع لكحة اتفاقات في منزلي( في المرتبتيف 

 الثامنة كالتاسعة عمى الترتيب بدرجة )مكافؽ بدرجة متكسطة(.
 واىني األسرية:احملور الجاىي: املَارات اليت حيتاجَا الوالديً إلجناح الق -أ 

  أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات يكافقكف عمى محكر الميارات التي يحتاجيا
 الكالديف إلنجاح القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ( كذلؾ بشكؿ عاـ.

 ( 654.5 – 55.4( بيف )7.:28 – 8.:2( بيف )3انحصرت قيـ مربع كا )كا
ما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائية ( م4.42كجميعيا دالة إحصائية عند مستكل )

بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ جميع عبارات محكر 
الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف األسرية ككانت معظـ ىذه الفركؽ 
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عمى لصالح درجة المكافقة )مكافؽ( مما يدؿ عمى شبو إجماع أفراد العينة بالمكافقة 
معظـ عبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الكالديف إلنجاح القكانيف األسرية عدا 

 العبارتيف:
  أُلـز أبنائي بالقرارات ألني أعرؼ بمصمحتيـ، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجتي

 المكافقة )مكافؽ بدرجة متكسطة، كمكافؽ(.
  غير مكافؽ(.أخمؼ كعدم ألبنائي، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجة المكافقة( 
  جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة )ألتـز بكعدم في

 مكافأة أبنائي( في المرتبة األكلى بدرجة )مكافؽ بشدة(.
  كما جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى ست عشرة عبارة مف

الديف إلنجاح القكانيف األسرية بدرجة عبارات محكر الميارات التي يحتاجيا الك 
 )مكافؽ(، كمف أىميا كمرتبة تنازلينا حسب المتكسط الحسابي ما يأتي:

  .أعبر عف حبي في كمماتي أثناء حكارم مع أبنائي 
 .أحتـر آراء أبنائي 
 .أستمع البني / ابنتي ، إلى أف ينتيي مف رأيو 
 .أستخدـ لغة الجسد في التعبير عف حبي ألبنائي 
 خدـ الحكار اليادئ لالتفاؽ مع أبنائي.أست 
 .أحرص عمى المركنة في التعامؿ مع أخطاء أبنائي 
  جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة )يتكلى األب

ُتبيف مسؤكلية قرارات األسرة( في المرتبة الثامنة عشرة بدرجة )مكافؽ بدرجة متكسطة(.
خاذ كصياغة القكانيف كالتي البد أف تككف بالتشاكر بيف الكالديف ىذه العبارة كيفية ات

أكالن، كاتفاقيما عمى منيج كاضح في التربية كىذا مما يساعد عمى نجاح القانكف 
التربكم كتطبيقو مع األبناء فال ينفرد األب بآراء مختمفة في كثير مف األمكر التي قد 

 حيح كالخاطئ.تحدث تشتت لدل االبف كاضطراب في معرفة الص
  جاءت عدـ مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة )أخمؼ كعدم

 ألبنائي( في المرتبة التاسعة عشرة كاألخيرة بدرجة )غير مكافؽ(.
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 احملور الجالح: جماالت تطبيق القواىني األسرية: -ب 
 الت تطبيؽ القكانيف أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات يكافقكف عمى محكر مجا

 األسرية بدرجة )مكافؽ( كذلؾ بشكؿ عاـ.
 ( كجميعيا دالة إحصائية عند 262.3 –29.6( بيف )3انحصرت قيـ مربع كا )كا

( مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة 4.42مستكل )
القكانيف األسرية  الدراسة مف اآلباء كاألميات حكؿ جميع عبارات محكر مجاالت تطبيؽ

ككانت معظـ ىذه الفركؽ لصالح درجة المكافقة )مكافؽ( مما يدؿ عمى شبو إجماع 
أفراد العينة بالمكافقة عمى معظـ عبارات محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية عدا 

 العبارتيف:
  يتحمؿ ابني مسؤكلية تنظيـ غرفتو، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجتي المكافقة )مكافؽ

 درجة متكسطة، كمكافؽ(.ب
  أساعد ابني كؿ يـك في كؿ كاجباتو المدرسية، فقد جاءت الفركؽ لصالح درجتي

 المكافقة )مكافؽ بدرجة متكسطة، كمكافؽ(.
  جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة )أطبؽ كسائؿ غرس

 جة )مكافؽ بشدة(.قيمة االحتراـ عند أبنائي( في المرتبة األكلى بدر 
  جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى تسع عبارات مف عبارات

محكر مجاالت تطبيؽ القكانيف األسرية بدرجة )مكافؽ(، كمف أىميا كمرتبة تنازلينا 
 حسب المتكسط الحسابي ما يأتي:

  .أىتـ بغرس المسؤكلية عند ابني /ابنتي في اعطائيـ مسؤكليات 
 حرص عمى كقت األكؿ مع األسرة مجتمعة.ن 
   .أتحاكر مع أبنائي حكؿ االستخداـ اآلمف لألجيزة االلكتركنية 
 .أتحاكر مع أبنائي في نظاـ الزيارة كالتعامؿ مع اآلخريف 
 .أتيح البني فرصة الختيار مالبسو 
  كؿ يكـ جاءت مكافقة أفراد عينة الدراسة مف اآلباء كاألميات عمى العبارة )أساعد ابني

في كؿ كاجباتو المدرسية( في المرتبة الحادية عشرة كاألخيرة بدرجة )مكافؽ بدرجة 
 متكسطة(.
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف اآلباء  -ج 
ت كاألميات حكؿ أم محكر مف محاكر االستبانة ترجع الختالؼ أم متغير مف المتغيرا

كقد يرجع ذلؾ لعينة االستبانة حيث المستكل التعميمي(.سرم، العمر، الثالث )الدكر األ
 يحرص اآلباء كاألميات األكثر كعيان بالمشاركة كاالستجابة ليذا النكع مف الدراسات.

نسبة الكعي عند عينة اآلباء كاألميات بأىمية كجكد القكانيف التربكية في األسرة تعتبر  -د 
، كعف ؿبة ىذه القكانيف لألسرة كلخصائص الطفمناس مع تحفظ الباحثة عف مرتفعة 

عمى بحث الطرؽ  ىذا الكعي يساعدىـ كقد( كيفية كآلية تطبيؽ ىذه القكانيف
 كاألساليب التي تساىـ في مساعدتيـ عمى تطبيقيا مع أبنائيـ.

كتطبيقيا بشكؿ صحيح كمناسب في العممية التربكية في استخداـ الميارات التربكية  -ق 
فرصة تقبؿ القكانيف التربكية في  ؿ نسبة نجاحيا عالية كتييئ لمطفؿمع األطفاؿ تجع

 .لتزاـ بيا كتشبع حاجاتو النفسيةاألسرة كاال 
بالقكانيف التربكية يتكقؼ عمى كعي اآلباء كاألميات بأىميتيا  قدرة الطفؿ عمى االلتزاـ -ك 

 كتطبيقيـ الصحيح لمميارات الشخصية كميارات التعامؿ مع أبنائيـ.
 تقبؿ األسرة لمقكانيف كجعميا مف نظاـ األسرة كأساليب تنشئة األطفاؿ. إمكانية -ز 
القكانيف التربكية تشمؿ الكثير مف أمكر األسرة الحياتية اليكمية كمستقبؿ األسرة كنظاـ  -ح 

التعامؿ بيف أفرادىا ككذلؾ عامؿ ميـ في غرس القيـ التي تؤمف بيا األسرة خاصة 
 كالمجتمع عامة.

قة عمى عبارة)ُأشرؾ أبنائي في كضع قكانيف األسرة( فيو داللة عمى تأخر مرتبة المكاف -ط 
قمة إشراؾ األبناء في كضع القكانيف في األسرة كفي ىذا خسارة لعنصر المسؤكلية 
كرفع اعتبار احتراـ رأم االبف مما يشجعو عمى االلتزاـ بنسبة أعمى مف فرض القانكف 

 مف الكالديف فقط.
كالديف بأىمية ىذه القكانيف حيث أف الكعي ىك الخطكة تناكلت ىذه الدراسة كعي ال -م 

األكلى غالبان لمتحسيف كالتغيير كااللتزاـ بما يييئ البيئة التربكية المتزنة كالفعالة لنمك 
الطفؿ. كُتكصي الباحثة الميتميف بالمجاؿ التربكم في البحث عف األساليب كاآلليات 

رة حسب أىدافيا كحسب الخصائص المناسبة لصياغة القانكف كالنظاـ داخؿ األس
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النفسية لألبناء ، كالبحث كذلؾ في الميارات الكالدية التي البد أف يتسـ بيا األب كاألـ 
كالمجاالت التي تطّبؽ فييا ىذه القكانيف خصكصان ما استحدث حاليان في ىذا العصر 

كؿ أفراد المجتمع المنفتح عمى العالـ ، كعمى البيئة االفتراضية التقنية التي يتمقى فييا 
كمنيـ األطفاؿ الكثير مف المبادئ كاألفكار كالعمـك المتنكعة. كؿ ىذا ُيمقي المسؤكلية 
عمى كاحؿ الباحثيف التربكييف بُحسف إيجاد كاستكشاؼ كؿ ما يساعد عمى تماسؾ 
األسرة كبنائيا بناءان عصريان في خضـ ىذه التغييرات المتتالية كالمتسارعة. ككذلؾ إقامة 

ش العمؿ التي تساعد عمى إيصاؿ فكرة صياغة القانكف كآلية تطبيقو كمجاالتو ككؿ كر 
 ما يساىـ في نجاحو.
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