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ظر طالب المرحلة نتفعيل صور التماسك االسري: دراسة من وجهة في دور الممارسات التربوية 

 الثانوية
 1مها سعد السعيد

 

: هدفت الدراسةةة اللالية ىلت توحةةير دور المدرسةةة وم اهمها وممارسةةات معخميها داال فرفة ال ةة  في ملخصال

هي: التدريس الضةةم ي  تأثيرها عخت التماسةةك ارسةةري. وكد رالت الدراسةةة عخت مربعة ممارسةةات تربوية لخمعخ  و

التدريس عن طريق حل المشكالت  التدريس باللوار  ممارسة القدوة اللس ة. ولقياس مستوى تأثير هذه الممارسات 

التربوية وتعليلها لختماسةةك ارسةةري  كامت الةاحبة بة اي مقياس الممارسةةات التربوية وتعةيقع عخت عي ة من طال  

اي بالممخكة العربية السعودية. وبعد تلخيل نتائج االستةانة تةين من لهذه الممارسات المرحخة البانوية في ملافظة ارحس

التربوية تأثيرا متوسةةةعا عخت مسةةةتوى تماسةةةك اسةةةر العال  وعائالته . ومن رانا دار م ةةةارت الدراسةةةة ىلت من 

بي في المدارس التخ ةةا الدراسةةي ونوم المدرسةةة لها تأثير ىيمابي عخت التماسةةك ارسةةري ل ةةالر التخ ةةا ارد

اللكومية اما من لةعد" القدوة اللس ة" تأثيرا ايمابيا عخت تفعيل صور التماسك االسري لدى العال . توصي الةاحبة 

بأهمية مسةةةةاواة االكسةةةةا  االدبية والعخمية والمدارس اللكومية واالهخية في مسةةةةتوى ابافة الةرامج التربوية الم همية 

ترتقي بالعالا وتسةةاه  في ب اي  ةةخ ةةية ىسةةالمية سةةوية داال نعام االسةةرة. اما والالم همية التي من  ةةأنها من 

 .توصي الةاحبة بأهمية الترايل عخت من يكون المعخ  كدوة حس ة لعالبع

 التماسك ارسري  التدريس الضم ي  حل المشكالت  اللوار الفكري الكلمات المفتاحية:

The role of educational practices in supporting family cohesion: A study from high 

school students' attitudes 

 

Abstract: The current study aims at exploring the role of schools, curricula, and the 

practices of teachers, in their impact on family cohesion. The study focused on four 

educational practices: contextual teaching, problem solving, dialogue, and practicing 

being role model. To measure the level of influence of these practices, the researcher 

constructed a measure of educational practices and applied them to a sample of high 

school students in city of Al-Ahsa, Saudi Arabia. After analyzing the data, it was found 

that these educational practices have an average effect on the cohesion level of students' 

families. On the other hand, the study pointed out that the academic specialization and 

the type of school have a positive impact on family cohesion in favor of literary 

specialization in public schools. The "role model" also has a positive effect on family 

cohesion among students. The researcher recommends the importance of including 

educational programs to all high school sections and different types of school. The 

researcher also recommends that teachers should be a good role model for the students. It 

was clear from the study that the active role of teachers in the classroom has positive 

impact on students and their ethics and relationships at home. 

Keywords: family education, problem solving, contextual learning, dialogue. 
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  المقدمة

مصةةةةةر ل عال  دور اةير في ت يير مفهو  ارسةةةةرة المسةةةةخمة والمسةةةةغولية اراةر في ت يير 

صة بها حيث محلت التخفليون بةراممع ومسخسالتع السعلية ووسائل م ظومة اراالم والقي  الخا

التواصةةل االرتماعي  ةةريك مسةةاسةةي ومه  في ت شةةلة ارسةةرة المسةةخمة وتربيتها. ومما ال  ةةك فيع من 

ملاربة هذه الوسةةائل هي حر  ااسةةرة نظرا لقوتها وتأثيرها المادي والمع وي عخت اافة الشةةرائر  

يل دور المدرسةةةةةةةة وىععائها دور كوي يسةةةةةةةاوي دور ارعال  في حيات ا  لكن بدالً من ذلك فإن تفع

لخمساهمة في تربية ارسرة المسخمة واللفاظ عخت العالكات االسرية بين مفرادها. اما ي ة ي من يكون 

لم سوبي مغسسات ا التعخمية من معخميها وطالبها القدرة عخت الت دي ري فكر م لرف يتعدى ممن 

اعره وذلك ال يت  ىال عن طريق تعوير الةرامج التربوية التعخيمية م ها الالصةةةةةةفية  هذا الةخد ويهدد

في مدارس التعخي  العا  والتي تعمر ىلت تعليل ارمن الفكري لدى العال  وتدريةه  المكب  عخت 

نقد المشكالت الراه ة ومسةا  تواردها ودلية حخها مو الت دي لها بما يت اسا مع احتيارات العال  

وكد راي توكيت هذه الدراسةةةة  .(2006؛ السةةةخيمان   2011) هواري وعدون   ونضةةةوره  المعرفي

مهما حيث من ارسةةةرة اعتختها الكبير من الضةةة وطات الخاررية لتفكيك ايانها ولت يير م ظومة القي  

سةا  االاالم الخاصة بها. وكد نادت الكبير من الم ظمات الخاررية سواي اانت رسةا  مدنية او ر

ارهابية بالكبير من الدعاوي التي ت دد بضةةةرورة االنشةةةقام عخت ارسةةةرة التي هي مسةةةاس حياة الفرد 

 ونواة هذا الممتمع الذي يلقق فيها الكبير من رفةاتع ال فسية واالرتماعية. 

وىنع ال يمكن لخمغسةةةةةسةةةةةات االرتماعية وارم ية في الدولة من تعمل عخت اللفاظ عخت ايان 

بم أى عن المدرسةةةةة  فخها دور روهري في تربية هذا ال شةةةةأ ومسةةةةاعدتع عخت تقوية رباط ارسةةةةرة 

عد م اهج التعخي  من مه  وسةةةائل نشةةةر الوعي حيث ت .ارسةةةرة واحترا  هذا الرباط وتقديسةةةع وتمميده

ية اإلسةةةةةةالمية مواد  وارسةةةةةةري ارم ي لدى العال  وحمايته  من االنلراف  حيث ىن مواد الترب

  لخةاحث ٢٠١٤درس بشكل مكب  في رميع مراحل التعخي  العا   ففي دراسة مرريت عا  مساسية وت

سعودي  الع لي حول الت ور االستراتيمي لتعليل ارمن الفكري من االل م اهج التعخي  البانوي ال

حيث اتخذ الةاحث مقررات العخو  الشةةةةةةرعية منموذًرا لهذه الدراسةةةةةةة  ومثةتت نتائمها بأن مقررات 

  الشةةةةرعية في التربية والتعخي  ب يت لتل ةةةةين الممتمع من االنلراف الفكري  وتعليل ارمن العخو

الفكري  وترسةةةةيم الم هج اإلسةةةةالمي المة ي عخت االعتدال والوسةةةةعية واالسةةةةتقامة  اما موحةةةةلت 

ا مسةةتقيًما لي  ) الع الدراسةةة من القي  اإلسةةالمية يمكن من تكون مداة ب اي ال هد  ىذا ما درسةةت تدريسةةً

2014). 

وكد راي الم هج ال ةوي زاارا بالكبير من الق ةةا والعةر التي توحةةر مهمية احترا  رباط 

ارسةةةرة المقدس ومهمية تعديل مي اعوراو او نفور يعأ هذا الرباط. روى ال عمان بن بشةةةير رحةةةي 

هذا فالما )مي هللا ع هما من مباه متت بع ىلت رسةةول هللا صةةخت هللا عخيع وسةةخ  فقال " ىني نلخت اب ي 

وهةتع عةدا اان ع دي( فقال رسةةةةةول هللا صةةةةةخت هللا عخيع وسةةةةةخ  مالل ولدق نلختع مبخع  فقال ال فقال 

[  وفي رواية فقال 5/211رسةةةةةول هللا صةةةةةخت هللا عخيع وسةةةةةخ  فأررعع" نرواه الةخاري منظر الفتر 

فررع فرد ععيتع نالفتر  رسةةةةةةول هللا صةةةةةةخت هللا عخيع وسةةةةةةخ  "فاتقوا هللا واعدلوا بين موالدا " كال

5/211  ] 

 لذلك هدفت هذه الدراسة ىلت:

 توحير دور المدرسة في تقوية صور التماسك ارسري 

  توحير مه  الممارسات التربوية المدرسية التي تهدف ىلت تفعيل صور التماسك ارسري 
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 فروض الدراسة

 الفرض ارول:

تتميل الممارسةات التربوية التي يتة اها المعخ  لتفعيل صةور التماسةك االسةري باإليمابية ويتفرم هذا 

 ربع فروض هي:مالفرض ىلت 

 تتميل الممارسات التربوية الضم ية التي يتة اها المعخ  لتفعيل صور التماسك االسري باإليمابية .1

  لتفعيل صةةةةةور التماسةةةةةك االسةةةةةري تتميل مهارة حل المشةةةةةكالت اأسةةةةةخو  تربوي يتة اه المعخ .2

 باإليمابية

 تتميل مهارة اللوار اأسخو  تربوي يتة اه المعخ  لتفعيل صور التماسك االسري باإليمابية .3

تتميل ورهة نظر العال  بأن العخ  يقد  نفسةةع اقدوة حسةة ة اأسةةخو  تربوي يتة اه المعخ  لتفعيل  .4

 صور التماسك االسري باإليمابية

 الفرض الباني: 

رد فروم ذات داللة ىح ةائية في ورهة نظر طال  المرحخة البانوية نلو فاعخية هذه الممارسةات تو

التربوية اسةةةت اداً ىلت مت ير الم س والمرحخة الدراسةةةية  والتخ ةةةا الدراسةةةي  وال ظا  الدراسةةةي  

 ونوم المدرسة.

 

 المصطلحات:
ابِت مرلاي  التماسةةةةك ينا مو مع وينا  وم ع: : عرف معم  الوسةةةةيت التماسةةةةك عخت منع: تأرأ الشةةةةيي  حسةةةة  

 التماسك االرتماعي  وهو ترابت مرلاي  الممتمع الواحد.

ِرل وعشةةةةةيرتع مو المماعة  رم الل ةةةةةي ة مو مأهل الر  ارسةةةةةرة: عرفها معم  الوسةةةةةيت عخت منها: الد  

ق.   يربعها مأْمر ِمْشترأ

ي االرتماعي ل سرة وترابت مرلائع : هو عمخية ارتماعية تغدي ىلت تدعي  الة االتماسـةةـةةك ارسـةةـةةري

من االل الروابت والعالكات االرتماعية وهي تعتةر من مظاهر التماسك ارسري  االمودة والسكي ة 

 والتوافق والتكافل والتآل  والتآزر واإلحسان....ىلم

 

 الممارسات التربوية التي تعزز التماسك االسري

التربوية التي كد تتوارد في المدرسةةةةة والتي كد تغثر سةةةةوف يت  التعرم ىلت ثال  من الممارسةةةةات 

 بشكل فعال عخت تربية ارسرة واللفاظ عخيها حسا الدراسات السابقة في هذا الممال

 اوالً: ممارسات التدريس الضم ي المه ي

وهو مدال تربوي واسةةةةةتراتيمية تعخ  االسةةةةةيكية تعرف عخت منها "مفهو  التدريس والتعخ  

ا عخت الربت بين المفاهي  التي يت  تدريسها وبين الواكع ومشاال اللياة اللقيقية". الذي يساعد العال

(United States Department of Education Office of Vocational and Adult 

Education, 2005.) 

عال  رون ديوي عن مهمية  ية القرن العشةةةةةةرين ع دما تلد  ال بدا هذا المفهو  ىلت  يررع 

لسةةةةةةيةةام الواكعي. حيةةت يت  تلقيق مهةةداف التعخي  من االل زيةةارة المتعخمين لخمعةةامةةل التعخي  في ا

واللقول والم انع والتي ت ذي فكر العالا وتساعده عخت تعةيق المفاهي  التي يت  تدريسها ومن ث  

 تليد كدرة العالا عخت تعمي  ما تعخمة في مواك  رديدة ل  يسةق لع المرور بها 
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ةاعها من االل مدال  Smith( 2010وكد مورد )  مه  ارمور التي يتورا عخت المعخ  ات

 :التدريس الضم ي وهي االتالي

 من يوحر المعخ  لخعال  مه  االهداف التي يتورا عخيه  تلقيقها من االل تعخ  مفهوما ما  (1

 عد  تقدي  الكبير من المعخومات المةا رة (2

التلخيخي ورمع المعخومات والتأاد من صلتها اتاحة الفرصة لخعال  لخةلث  والقراية  والتفكير  (3

 وم اكشة المعخومات مع اللمالي والمعخ  

 احترا  ااتالفات المتعخمين وثقافاته  وفروكه  الفردية.  (4

ومن االل السةةةةةةابق نمد من التعخ  الضةةةةةةم ي من مه  المداال التدريسةةةةةةية التي من الممكن 

رية والتي تسةةاعد عخت اللفاظ عخيها والقدرة عخت لخمربي اسةةتخدامها لتعخي  المفاهي  والمعارف االسةة

تعةيق ما ت  تعخمع في حياته  العامة. حيث يكون دور المعخ  فعاال ومربيا اارو ىطار الف ةةل وتتير 

لا من االل  عا ها لخ بدور ارسةةةةةةرة واهميت ها عالكة  لا تعخ  الكبير من ارمور المهمة التي ل عا لخ

ل تقدي  االنشةةعة التعوعية التي ترعاها المدرسةةة ومن حضةةور ال دوات ومنشةةعة الم ةةخت ومن اال

االل الليارات الميدانية ل سر المختخفة. فيكون دور المعخ  كدوة ومربي ومورهع لخعال  في رميع 

 االوكات التي يتوارد فيها مع طالبع.

من هذه العريقة التدريسةةةية من مه  العرم التدريسةةةية  smithوفي ممال الدراسةةةة فقد ذار 

( من مبل هذه Mimbs-johanson & Lewis (2009 ,ممال التربية االسةةةةةرية اما محةةةةةاف في

العريقة التدريسةةةةةية تسةةةةةاعد المتعخمين عخت التدر  عخت التفكير ال اكد في حياته  اليومية وتلويده  

بمهارات التعمي  التي من الممكن ان تسةةةةاعده  عخت ال ما  في حياته  العامة ع دما تت ير الظروف 

 عور المشاال اللياتية واالسرية.وتت

ومما ال  ك فيع من هذا المدال التدريسي ليس رديدا عخت حضارت ا اإلسالمية فقد اان معخ  

هذه ارمة ورسةةةةةولها حري ةةةةةا عخت ااتيار اروكات وارزم ة الم اسةةةةةةة لتعخي  مصةةةةةلابع الكبير من 

ة اللد . فقد اان صخت هللا عخيع وسخ  الخةرات اللياتية االسرية وكد اان التعخي  يت  حم يا في ساح

يختار اللمن والوكت الم اسةةةا لتخقين العفل وت ةةةلير السةةةخوايات الخاطلة لديع وكد تت وم االماان 

رل تعخي  ال شي  وارزم ة بين ال لهة والعريق والمراا  وكت الععا   وكت مرض العفل من ا

المواك  التربوية ال ةوية مشةةهورة في هذا وفرس القي  التربوية اإلسةةالمية ال ةةليلة  وارحاديث و

 المانا والتي تدل عخت مهمية التعخي  المه ي الضم ي في مماالت التربية االسرية.

 ثانياً: ممارسات التدريس بلل المشكالت

في السةةة وات الماحةةةية مصةةةةر لخم اهج القائمة عخت حل المشةةةكالت الكبير من االحترا  في 

ويعتمد هذا  تقدمع لخمتعخ  من ىمكانية رعل المعرفة مابر واكعية وتعةيقا.االوسةةةاط التربوية وذلك لما 

الم هج عخت "رعل المتعخمين يقومون بممموعة من الخعوات التي تسةةاعد المتعخمين عخت اسةةتق ةةاي 

المشةةكالت وحخها" وتسةةاعد المتعخمين عخت حل المشةةكالت بأنفسةةه  وبالتالي تعده  للل المشةةكالت 

 توارهه  في هذا العال اللقيقية التي كد 

وكد يكبر اسةةةةةةتخدا  طريقة حل المشةةةةةةكالت في الكبير من المواد العمخية التعةيقية وي در 

اسةةةةتخدامها في العخو  االنسةةةةانية ولكن ت  ذارها ه ا رهميتها في م اهج التربية االسةةةةرية فهي تكاد 
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اهميع الن العالا يعايش الواكع ويستعيع تفلا اه  المشكالت ارسرية  ومابرحساسية  مابرتكون 

 التي كد توارهع في مستقةخع.

ال ةةةةةادر من  ةةةةةراة تعوير التعخمية في  التدريس الفعال: دليل المعخ  المديد وفي المسةةةةةت د

ي لتوحر الممخكة العربية السعودية ت  ذار مه  ملايا التدريس بلل المشكالت والتي تذار ه ا اما يخ

 اهمية تعةيق حل المشكالت في م اهج التربية االسرية:

  من المواك  اللياتية الواكعية. -ما ممكن –يعالج المشكالت القريةة 

 . يليد من مشاراة المتعخمين ال شعة في التعخ 

 .ز التعخ  المشتمل عخت موسوعات متدااخة ومتعددة  يعل  

    ن المتعخمين من من يتعخموا بأنفسه  ويعمخوا متعاونين لخةلث عن حل لخمشكخة.يمك  

 .ي قل المتعخمين ىلت معايير معخت واداي مفضل وتفكير حمن المستويات العخيا لع 

 .ز التعخ  الذاتي لخمتعخمين  يعل  

 .ي مي مهارات المتعخمين التي ي تج ع ها زيادة في الفه  واللفظ 

 .يشمع عخت التقيي  الذاتي وتقيي  االكران 

 ق ي والةلث العخمي لدى المتعخمين.ي مي رو  الت 

( من التدريس بلل المشةةكالت من طرم التدريس & Johanson, 2018) Lasterويشةةير 

 االساسية في مواد التربية االسرية بااتالفها وت وعها وذلك ل سةا  التالية:

 تعةيقية العائخية في فاية االهمية وهي مرتةعة بموانا اللياة المختخفة مه ية اانت او اللياة .1

اسةةةتخدا  اسةةةتراتيمية حل المشةةةكالت يسةةةاعد العالا عخت تعةيق التفكير التلخيخي ال اكد ومن ث   .2

 تعوير هذا ال وم من التفكير ا وصا في المواك  االسرية بال ة اللساسية.

يساعد استخدا  م هج حل المشكالت عخت احترا  االاالكيات واآلدا  العامة وتعخمها بشكل ريد  .3

 ى المسغولية االرتماعية لدى العال ورفع مستو

تت اسةةةةا هذه االسةةةةتراتيمية مع ال العال  بااتالف اعراكه  ومسةةةةتواه  االرتماعي  التيارات  .4

يل المواك   قدرة عخت تلخ ية اما ان ال ها اسةةةةةةره   ميول العال  المسةةةةةةتقةخ الفكرية التي تلمخ

ارها العالا ال تأتي فماي في االنسةةانية واالسةةرية التي توارهع العالا وحل المشةةكالت التي يو

 اللياة ولكن يما تدريا العال  عخيها باستخدا  هذه االستراتيمية. 

الن المشةةكالت واكعيع لذلك يما ان يدع  هذا الم هج امكانية من تكون رلي من هذه المشةةكالت  .5

 من اةرات العال  السابقة مو من يكونوا كد وارهوها بأنفسه  في حياته  ارسرية.

توارد المعخ  وتوريهع لخعال  في ال مراحل العمخية التعخيمية بليث يما عخت المعخ  يتعخا  .6

قدمة والملتوى  لا لخمعخومات الم عا هع تفكيره من التخقين والترايل عخت حفظ ال ميضةةةةةةةا توري
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ال ظري ىلت من يكون العالا كادرا عخت فه  المشةةةةةةكخة وتلخيل روانةها المختخفة وكدرتع عخت 

 خول الم اسةة لها الل مفضلتقدي  

يسةةةةةاعد المعخ  والعال  عخت تعوير الملتوى وااتيار بعص ع اصةةةةةره بشةةةةةكل يت اسةةةةةا مع  .7

 احتيارات العال  ومشااخه  اليومية

وكد ذارت الكبير من المرارع التي تع ت بعرم التدريس سةةةةةةالسةةةةةةل مختخفة من الخعوات 

تشةةةترق في اهمية تفاعل العالا واالررايات التي يما اتةاعها في التدريس بلل المشةةةكالت والتي 

مع المشةةةةةكخة التي ت  ااتيارها في الدرس ومن ث  ملاولة حخها باسةةةةةتخدا  اررايات م ظمة. ويمكن 

ااتيار المشةةكالت ارسةةرية التي ت فد في هذه العريقة من السةةيام البقافي واالرتماعي لخعالا والتي 

ةار اللديبة عخت السةةةاحة او تقارير يت  الل ةةةول عخيها من االل ك ةةةاصةةةات المرائد او بعص االا

 طال  الف ل. محدمن وزارة الشغون االرتماعية او ممكن ك ا عايشها 

ومن االل حل المشةةكخة يما عخت المعخ  تدريا العال  عخت التفكر في المشةةكخة ارسةةرية 

سيام االرتماعي والبقافي لخمشكخة  الخيارات  مربعةعن طريق تلخيل  روانا هامة م ها اال وهي: ال

 &Lasterالمتةةاحةةة للةةل هةةذه المشةةةةةةكخةةة  ال تةةائج المترتةةةة  واللةةل المرفو  الوصةةةةةةول اليةةع )

Johanson, 2018.) 

 روانا المشكخة التي يما عخت المتعخ  التفكر بها (: 1الشكل )

 

 ثالبا: التدريس باللوار الفكري

ىن لالنفتا  البقافي الذي نشةةةةةةهده هذه االيا  تأثيرا اةيرا عخت حياة الفرد حيث اثرت العولمة 

عخت م ظومة االاالم والقي  التي يتة اها ممتمع ا الملافظ  وفي المغسةةةسةةةات التعخيمية يتلايد اعر 

ل فكار  االنفتا  البقافي واالرتماعي وتتلايد اهمية تقوية دور المغسةةةةةسةةةةةات التعخمية لكي تت ةةةةةدى

الهدامة والم لرفة التي يتخقاها طالب ا من وسةةةةةائل التواصةةةةةل االرتماعي المختخفة. وىن هذا االمر ال 

يتشةةةةةةكل اال بتفعيل دور اللوار الفكري مع العال  لختعرف عخت ما يشةةةةةة ل باله  من تسةةةةةةةا الت 

 . ولملاولة ت لير مسار االفكار الم خوطة التي كد تتعور وتغثر عخت العالا ومسرتع

خداتور ملمد الشةةةةةةويعر ) ( في رريدة الرياض ذار مهمية اللوارات 2009وفي حديث ل

في تقخيل االنلرافات االسةةةةرية السةةةةخواية بين الشةةةةةا  والفتيات. حيث اثار من تفعيل  ومثرهاالفكرية 

اللوار االسةةةري بات حةةةرورة مخلة نظرا لهيم ة وسةةةائل التواصةةةل عخت االرواي االرتماعية عامة 



 

 23 مها السعيد... .دور الممارسات التربوية في تفعيل صور التماسك االسري

 

 

 

ومن االل اعة م ظمع في مرال المخك عةد العلير الوط ي لخلوار ت   ي االسةةةرية ااصةةةة.واالروا

ت مي  الةرامج التدريةة واالنشعة اللوارية والمغتمرات وال دوات والتي تدعو في مممخها ىلت نشر 

بما ثقافة اللوار ارسةةةةةةري وتعخمها اوال ومن ث  تعةيقها في الم لل بين اللورين واآلباي وارب اي. و

حيث يقضةةةةةون فيها معظ  موكاته   فيقع عخت المغسةةةةةسةةةةةات  من المدرسةةةةةة هي الةيت الباني لعالب ا؛

التعخيمية مسةةةةغولية اةيرة في تدريةه  عخت اللوار وماالكياتع وفرسةةةةع فيه   رن اللوار يغدي ىلت 

 . (2006السخيمان  )وال خو الوسعية واالعتدال؛ ويةعده  عن التعرف 

( عن اهمية اللوار الفكري اأصل كردني وم هج بشري فهو دليل 2014) وكد تلد  العلا 

 عخت حضةةارة الممتمع ونضةةورع البقافي وهو م هاو و ةةريعة ربانية تررمتها صةةور ومواك  نةوية

  حيث ذار:

عد ظاهرة صةةةةةةلية في الممتمع  ورايلة  مد من اللوار الوط ي الة اي ي من ه ا ن

من االلها من يوصل ما يريده من مفكار ىلت اآلارين فكرية وثقافية  ووسيخة يستعيع الفرد 

باللمة والةرهان اما منع يِعد  الوسةةيخة ارسةةخ  وارسةةمت ىلت الدعوة والتواصةةل مع اآلارين 

فة الواردة في القردن الكري   يقول هللا  ها اإلسةةةةةةال   من االل اآليات المختخ عا ىلي والتي د

أ ى ْبرأ  ْ  نأةأأ خأْيه  اتِْل عأ ي أ )تعالت" وأ ا تأْعةِدِونأ )٦٩اه  ع  مأ كأْوم  أب يع  وأ ( كأالِوا نأْعةِدِ مأصةةْ أاًما ٧٠( ى ْذ كأالأ ر 

ف ينأ ) ا عأاا  عِونأِكْ  ى ْذ تأْدِعونأ )٧١فأ أظألُّ لأهأ مأ ونأ )٧٢( كأالأ هأْل يأسةةةْ رُّ ( ٧٣( مأْو يأْ فأعِونأِكْ  مأْو يأضةةةِ

كأ  ل  ذأ اأ ا  نأ ايأ بأ ا دأ نأ ْد رأ ْل وأ بأ الِوا  ِةدِونأ )٧٤يأْفعأخِونأ ) كأ ا ِاْ تِْ  تأْع مأ مأْيتِْ   الأ مأفأرأ كأ اِ ِاِ  ٧٥(  بأ دأ ( مأْنتِْ  وأ

دأِمونأ ) أكةةةْ ينأ )٧٦اْر الأم  دِوإ ل ي ى الل رأ ل اْلعةةةأ إ نلِهْ  عةةةأ )٧٧( فةةةأ ين  د  خأقأ  ي فأِهوأ يأهةةةْ ي اأ ذ   (78( الةةةل

ىبراهي  عخيع السةال  مع كومع  التي (  فهذه اآليات تععي ا رانةا من ك ةة 78-69الشةعراي )

بدم فيها اللوار بسةةغال مبير  وماذ يتةادل الرمي في طر  المشةةكخة بهدوي  حتت وصةةل لما 

 .يريد من مرل دعوة اللق

اما اكترحت  الفكرية في المدرسةةة وفي فرفة ال ةة   راتومن السةةابق يتضةةر اهمية تعةيق اللوا

تخ ةةةةةيا ح ةةةةةة  بليث يت ية في المواد االرتماعية مخبعص المقاالت من يت  اات ةةةةةار المادة الع

واحدة اسةةةةةةوعيا في المواد االرتماعية والدي ية تكون عخت  ةةةةةكل حوار مفتو  بين العال  والمعخ  

والعال  بعضةةه  الةعص وذلك لمسةةاعدته  عخت طر  افكاره  وت ةةلير مسةةارها ىذا ثةت له  عن 

 .(2015)السي   رفكار اطريق التوريع واالستمام لخعرف اآلار اعأ هذه 

 رابعا: المعخ  والقدوة اللس ة

 ةةةةةك من من اه  الممارسةةةةةات التدريسةةةةةية ال ارلة والمغثرة عخت العال  ومفكاره  هو  ال

تمسةةيد القدوة اللسةة ة. فالمعخ  هو مه  ع اصةةر العمخية التعخمية ودوره مسةةاسةةي ومه  ردا حيث يما 

االيمابي مع طالبع الذي يم ه اللا والرحمة والشةةةةةفقة مع من يكون اير سةةةةةفير ل االم والتعامل 

العال  ومع االفراد داال واارو نعام المدرسةةة والذي من  ةةأنع يسةةاعد العال  عخت احترا  هذه 

 الشخ ية وملاولة تقخيدها في الم لل مع اراوة والوالدين.

سرة ارمل تمبيل فقد اان وكد رسد معخ  هذه ارمة ال ةي ارمين رمال العالكات بين افراد ار

ي    -مباال لخلا والشفقة والرحمة  فها هو ذا رسول هللا يخرو عخت المسخمين في ىحدى صالتي اْلعأش 

وهو حامٌل محدأ اب يع: اللسةةةن مو اللسةةةين  فتقدل  رسةةةول هللا فوحةةةعع ع د كدمع  -الظهر مو الع ةةةر

 رمسي من بين ال اس  فإذا رسول هللا سارد  اليم ت  فسمد رسول هللا سمدةً مطالها  كال مأب ي: فرفعتِ 

ا ان رف رسول هللا  كال ال اس: يا رسول هللا  لقد  ْدِت  فخمل وىذا ال ال  رااا عخت ظهره فعِْدِت فسأمأ

رتأ بع  مو اان يِوحت ىليكأ  كال: "ِالُّ ذأل كأ  سمْدتأ في صالتكأ هذه سمدةً ما ا تأ تسمدها  مفشي مِم 
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لأ  تأعِ".لأْ  يأِكْن  وأ ارأ يأ حأ تلت يأْقض  خأعِ حأ ْهِت مأْن مِعأم   خأ  ي  فأكأر  نل اْب  ي اْرتألأ هذا حديث صلير عخت  رط  ك 

 الشيخين , ول  يخرراه.

ستدل بذلك ما رواه منس بن  اما رسد رسول هللا رمال واهمية صفة العدل بين المتعخمين وي

 مالك..

دلثأ أا عأخ يُّ ْبِن وكد اان اير كدوة لعالبع من اصةةةةةةلا  وزورات و اطفال  فهذا ابن عةاس حأ

ْ ِهمأ  ِ عأ يأ َّللال ح  ةلاٍس رأ ْيٌا عأْن اْبن  عأ ن ي ِارأ نأا ِسْفيأاِن عأْن عأْمٍرو كأالأ مأْاةأرأ ْةد  َّللال  كأالأ مأْاةأرأ  ا كأالأ عأ

 ِ خلت َّللال ْيِمونأةأ لأْيخأةً فأقأا أ ال لة يُّ صةةةةةةأ الأت ي مأ ْ دأ اأ انأ ف ي بأْعص  الخلْيل  كأا أ ب تُّ ع  ا اأ خل أ فأخأمل سةةةةةةأ ْيع  وأ خأ عأ

يِ  ف  فِعِ عأْمٌرو وأ ف يفًا يِخأ وًيا اأ ن ٍ ِمعأخلٍق ِوحةةِ ْن  ةةأ أ م  أ حةةل خل أ فأتأوأ سةةأ خأْيع  وأ ِ عأ خلت َّللال وِل َّللال  صةةأ سةةِ دنا ثِ ل كأا أ رأ قأخ  خِعِ ر 

أِْت نأْلًوا م   حل خ  ي فأقِْمِت فأتأوأ خلت يِ أ ي  ع  ثِ ل صأ عأخأ  ي عأْن يأم  لأ  ي فأمأ ول ه  فألأ ار  لِْت فأقِْمِت عأْن يأسأ أ ثِ ل ر  أ حل ا تأوأ مل

ِ....اللديث ماررع الةخاري. ا  أايأ َّللال  مأ

لذلك ومما سةةةةةةةق فإن ورود المعخ  القدوة الذي يتلخت باراالم السةةةةةة ة االلا واالحترا  

حةةةةةرورة مخلة لمن عايش معخ  هذه ارمة وكد ظل ورود المعخ  والشةةةةةفقة والعدل والتواحةةةةةع اان 

 ةةك منها سةةوف تعكس عخت العال  االثر الكةير  القدوة في المغسةةسةةات التعخمية حةةرورة اةرى وال

وكد لخا الم وفي  وتساعده  عخت نقل هذه ال ور اإليمابية في حياته  الخاصة بين مفراد اسرته .

ربية والتعخي  لدول الخخيج من اه  ال قاط التي توحر االاالكيات ( ما اورده مكتا الت2008ويليي )

 التي يما من يتلخت بها المعخ  مع طالبع:

  العالكة بين المعخ  وطالبع صةةةةةةورة من عالكة ار  بأب ائع  للمتها الرفةة في نفعه  وسةةةةةةداها

وهدفها تلقيق الشةةةفقة عخيه  والةر به   مسةةةاسةةةها المودة اللانية  وحارسةةةها اللل  الضةةةروري 

 ايري الدنيا واآلارة لخميل المأمول لخ هضة والتقد .

  وهو حريا عخت من يكون مثره في ال اس حميداً  عامة ولخممتمع  ااصةةةةةةة المعخ  كدوة لعالبع

باكياً  لذلك فهو مسةةةةةتمسةةةةةك بالقي  اراالكية  والمبل العخيا  يدعو ىليها ويةبها بين طالبع وال اس 

 عها واحترامها ما استعام.اافة  ويعمل عخت  يو

   يدله ةذل رهده اخع في تعخيمه   وتربيته  وتوريهه    المعخ  محرص ال اس عخت نفع طالبع  ي

بكل طريق عخت الخير ويرفةه  فيع  ويةين له  الشر ويذوده  ع ع  في ىدراق اامل ومتمدد من 

  مو رسولع ع ع.معظ  الخير ما ممر هللا مو رسولع بع  ومن مسوم الشر هو ما نهت هللا

  تع وتقويمع ردائه   ويلول بي ه  وبين الوكوم في ئع وركاب المعخ  يسةةةةةةوي بين طالبع في ععا

هو مصةةةةلها  –وىن بدا صةةةةعةاً  –براثن الرفةات العائشةةةةة  ويشةةةةعره  دائماً من مسةةةةهل العرم 

 ومكومها  ومن ال ش ايانة ورريمة ال يخيقان بعالا العخ  وال بالمواطن ال الر.

 خ  سةةةام دائماً ىلت ترسةةةيم مواطن االتفام والتعاون والتكامل بين طالبع  تعخيماً له  وتعويداً المع

عخت العمل المماعي والمهد المت اسةةةةةةق  وهو سةةةةةةام دائماً ىلت ىحةةةةةةعاف نقاط الخالف وتم ا 

 الخوض فيها  وملاولة القضاي عخت مسةابها دون ىثارة نتائمها.

 اجراءات الدراسة
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 منهج الدراسة:

ستخدمت الةاحبة في هذه الدراسة الم هج الوصفي  وهو الم هج الذي يرتةت بظاهرة بق د ا 

(  وت  ااتيار هذا الم هج لماليمتع لمشةةكخة الدراسةةة 189  ص2006وصةةفها وتفسةةيرها )العسةةاف  

ومهدافها  حيث منع الم هج ارابر مالئمة في تلديد الممارسةةةةةةات التربوية التي يتة اها المعخ  لتفعيل 

 صور التماسك االسري.

 عينة الدراسة:

ت  تعةيق مقياس الممارسةةةات التربوية التي يتة اها المعخ  لتفعيل صةةةور التماسةةةك االسةةةري  

( يةين 1والذي اان من ت ةةمي  الةاحبة  عخت عي ة من طال  وطالةات ملافظة ارحسةةاي والمدول )

 .ا ائا العي ة

 

 

 

 

( ا ائا عي ة الدراسة1ردول )  
 النسبة المئوية العدد التصنيف

 الم س
 %64.25 169 ذاور

 %35.74 94 انا 

 المرحخة

 %31.93 84 اول ثانوي

 %30.04 79 ثاني ثانوي

 %38.02 100 ثالث ثانوي

 التخ ا

 %72.62 191 عخمي

 %23.19 61 ادبي

 %4.18 11 ىداري

 ال ظا 
 %60.07 158 مقررات

 %39.92 105 ف خي

 المدرسة
 %73.76 194 حكومي

 %26.23 69 ااص

 

 العينة االستطالعية:

( 100ت  تعةيق المقياس ب ةةةةةةورتع المعدلة والمديدة عخت عي ة من العالةات بخن عددهن ) 

 طالةة لختأاد من صدم وثةات المقاييس.

 صدق المقياس  أوالً:

 صدق االتساق الداخلي: .1

مع الضةة وط من االل حسةةا  وت  حسةةا  صةةدم االتسةةام الدااخي لمقياس مسةةاليا التعامل 

 (:2معامالت االرتةاط بين دررة ال ب د والدررة الكخية لخةعد الذي ت تمي ىليع  اما يةي ها ردول )
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 (2المدول )

معامالت االرتةاط بين دررة ال بعد والدررة الكخية لخةعد الذي ت تمي ىليع في مقياس مساليا 

 التعامل مع الض وط
أسلوب حل المشكالتبعد  بعد األسلوب الضمني  بعد القدوة الحسنة بعد أسلوب الحوار 

رك  

 الة د

معامالت 

 االرتةاط
 رك  الة د

معامالت 

 االرتةاط
 رك  الة د

معامالت 

 االرتةاط

رك  

 الة د

معامالت 

 االرتةاط

1 0.583 13 0.441 24 0.704 33 0.432 

2 0.589 14 0.669 25 0.655 34 0.617 

3 0.577 15 0.483 26 0.713 35 0.691 

4 0.698 16 0.587 27 0.661 36 0.415 

5 0.736 17 0.664 28 0.682 37 0.512 

6 0.613 18 0.671 29 0.666 38 0.516 

7 0.681 19 0.619 30 0.675 39 0.694 

8 0.595 20 0.689 31 0.664 40 0.690 

9 0.610 21 0.768 32 0.736 41 0.579 

10 0.691 22 0.640   42 0.512 

11 0.613 23 0.559   43 0.516 

12 0.681     44 0.694 

      45 0.690 

      46 0.579 

 0.01** رميع معامالت االرتةاط دالة ع د مستوى 

 

يالحظ من المدول من رميع معامالت االرتةاط بين ال دررة في ال بعد والدررة الكخية 

  في رميع اربعاد  وكد تراوحت معامالت االرتةاط بين 0.01لخةعد الذي ت تمي ىليع اانت دالة ع د 

( بال سةةةةةةةة لخةعد 0.77-0.56( بال سةةةةةةةة لخةعد ارول؛ وتراوحت تخك المعامالت بين )0.73 -0.58)

ةة لخةعد البالث بين ) (؛ تراوحت 0.74- 0.66الباني؛ في حين تراوحت معامالت االرتةاط بال سةةةةةة

(؛ ممةةا يةةدل عخت من المقيةةاس يتميل 0.70 -0.43الرابع بين ) معةةامالت االرتةةةاط بةةال سةةةةةةةةةة لخةعةةد

باالتسام الدااخي من رميع ب وده تتما ت مع الهدف من لخةعد المكون لع. اما حسا االتسام الدااخي 

ميضةةةةاً من االل حسةةةةا  معامالت االرتةاط بين دررة ال بعد من اربعاد المكونة لخمقياس والدررة 

 (3ها ردول )الكخية لخمقياس اما يةي 

 (3ردول )

 معامالت االرتةاط بين ال بعد من مبعاد مقياس الممارسات التربوية والدررة الكخية لخمقياس

 معامالت االرتباط  البعد

 0.787 ارول: ارسخو  الضم ي

 0.737 الباني: مسخو  حل المشكالت

 0.830 البالث: مسخو  اللوار

 0.825 الرابع: القدوة اللس ة

 0.01رميع معامالت االرتةاط دالة ع د مستوى ** 

 

ياس اانت 3يالحظ من المدول ) ية لخمق ةاط بين ال بعد والدررة الكخ ( من معامالت االرت

 ومرتفعة؛ مما يدل عخت صدم المقياس ومنع يقيس ب ية واحدة ب ائية صليلة. 0.01دالة ع د 
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 ( ثبات المقياس:2

 التجزئة النصفية:الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة  .1

لكل بعد من  Alpha Cronbachوت  حسةةةةةا  هذا ال وم من البةات بعريقتي ملفا ارونةا  

 - Spermanمبعاد المقياس باإلحةةافة ىلت الدررة الكخية لخمقياس  واذلك بعريقة سةةةيرمان براون 

Brown(:4)   اما ت  حسا  االرتةاط بين رلئي المقياس ا  يةي ها المدول 

 (4ردول )

 البةات بعريقة ملفا ارونةا  وسةيرمان براون

 ألفا البعد
تجزئة نصفية سبيرمان 

 براون

 0.71 0.79 االسخو  الضم ي 

 0.79 0.84 اسخو  حل مشكالت

 0.74 0.76 مسخو  اللوار

 0.69 0.76 القدوة اللس ة

 0.69 0.72 الدررة الكخية

  

(؛ في 0.88-0.72( نالحظ منع كد تراوحت معامالت ملفا ارونةا  بين )4بال ظر لخمدول )

-0.67حين تراوحت معامالت االرتةاط بعريقة التملئة ال  ةةةةةةفية بمعادلة سةةةةةةةيرمان براون بين )

 ( مما يدل عخت ثةات المقياس بالعريقتين.0.79

بمغ رات سيكومترية رفيعة تغهخع  مما سةق يتةين ل ا من مقياس الممارسات التربوية يتمتع

 لالستخدا  بفعالية لختلقق من فروض الدراسة  واالستخدامات الةلبية ارارى.

 نتائج الدراسة

الفرض األول: تتميز الممارسات التربوية التي يتبناها المعلم لتفعيل صور التماسك االسري 

 باإليجابية؟
الوزن ال سةي لتلخيل الةيانات يتضر في  ولختلقق من الفرض ارول اان ال بد من يت  حسا 

 اآلتي:

 اللد اردنت الاتيارات اإلرابة( / عدد الفلات –طول الفلة =)اللد ارعخت الاتيارات اإلرابة 

  وبالتالي يكون توزيع الوزن ال سةي لعةارات المقياس اما يخي:

الممارسات التربوية [ يكون مستوى 1.8ىلت  1ع دما يكون المتوست اللسابي لالستمابات نمن  .1

 سخةياً ردًا ويوافق  كل اإلرابة فير موافق رداً.

[ يكون مسةةةةتوى الممارسةةةةات 2.7ىلت  1.9ع دما يكون المتوسةةةةت اللسةةةةابي لالسةةةةتمابات نمن .2

 التربوية سخةياً ويوافق  كل اإلرابة فير موافق.

مارسةةةةات [ يكون مسةةةةتوى الم3.6ىلت  2.8ع دما يكون المتوسةةةةت اللسةةةةابي لالسةةةةتمابات نمن  .3

 التربوية متوسعاً ويوافق  كل اإلرابة فير متأاد.
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[ يكون مسةةتوى التربوية ىيمابياً 4.5ىلت  3.7ع دما يكون المتوسةةت اللسةةابي لالسةةتمابات نمن  .4

 ويوافق  كل اإلرابة موافق.

[ يكون مستوى التربوية ىيمابياً ردًا 5ىلت  4.6ع دما يكون المتوست اللسابي لالستمابات نمن  .5

 ق  كل اإلرابة موافق رداً.ويواف

 ويتفرم الفرض الرئيس ىلت الفروض الفرعية التالية:

تتميل الممارسات التربوية الضم ية التي يتة اها المعخ  لتفعيل صور التماسك االسري  (م

 باإليمابية.

ولختلقق من الفرض ت  حسةةةةةا  المتوسةةةةةعات واالنلرافات المعيارية مرتةة ت ازلياً لكل ب د 

 (:5مسخو  الضم ي لخممارسات التربوية. اما يةي ها ردول ) من ب ود بعد

 (5ردول )

 المتوسعات واالنلرافات المعيارية والوص  لكل ب د في بعد ارسخو  التربوي الضم ي

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 نملت في تكوين عالكات طيةة مع اآلارين من االل المشةةةةةةاراة في االنشةةةةةةعة

 .المدرسية
 ىيمابي 1.03 4.03

 ىيمابي 1.07 3.95  .تعخمت احترا  اآلارين وتقةل درائه  من االل المشاراة في ارنشعة المدرسية

تسةةةاعدني ارنشةةةعة التعوعية في المدرسةةةة عخت تقةل فكرة التعوم والمةادرة في 

 .عمل الخير
 ىيمابي 1.01 3.94

 ىيمابي 1.13 3.90  مشاراتي في االنشعة العالبية مصةلت مابر ثقة ب فسي وبقدراتي من االل

ت مي مشةةةةاراتي في ارنشةةةةعة المدرسةةةةية المختخفة رو  الم افسةةةةة الشةةةةريفة مع 

 .زمالئي
 ىيمابي 1.08 3.82

 ىيمابي 1.14 3.82 .محةةت العمل المماعي من االل المشاراة في ارنشعة المدرسية

االل مشةةةاراتي في ال دوات التي تقيمها متعخ  الكبير من االاالكيات اللسةةة ة من 

 .المدرسة
 متوست 0.99 3.69

 متوست 1.09 3.63 .ماتسةت بعص اراالكيات اللس ة من االل المشاراة في ارنشعة المدرسية

ساهمت مشاراتي في منشعة الم خت المت وعة من تكوين الكبير من اراالكيات 

 .اللس ة ع دي
 متوست 1.19 3.49

 متوست 1.25 3.37 .ت مية ميولي وبعص هواياتي من االل المشاراة في ارنشعة العالبية مستععت

تعخمت اي  اسةةتبمر وكتي في عمل مفيد وممتع من االل المشةةاراة في ارنشةةعة 

 .المدرسية
 متوست 1.28 3.36

تعخمةةت بعص العرائق المفيةةدة لتمضةةةةةةيةةة موكةةات الفرا  في الم لل من االل 

 .ارنشعة العالبيةالمشاراة في 
 متوست 1.21 3.04

 متوست 0.71 3.67 المتوست واالنلراف المعياري اكل

  ت  ترتيا ب ود بعد ارسخو  الضم ي في الممارسات التربوية التي يتة اها المعخ  من ورهة نظر

  فوفقًا لخمدول السةةابق اان مسةةتوى مسةةخو  ارسةةخو  التربوي العال  ت ازلياً وفق متوسةةعاتها

(؛ 3.674الضةةةم ي بشةةةكل عا  متوسةةةعاً  حيث بخن متوسةةةت االسةةةتمابات عخت هذا الةعد اكل )

 [. وتوافق  كل االستمابة )ملايد(. 3.6 – 2.8وهي تقع حمن المدى ن

 (  من االل المشةةةةةةاراة نملت في تكوين عالكات طيةة مع اآلارين ( وهو )11احتل الة د رك

المرتةة ارولت في ترتيا ب ود الةعد حيث اان مسةةةةتواه ىيمابياً  وبخن  في االنشةةةةعة المدرسةةةةية(



 

 29 مها السعيد... .دور الممارسات التربوية في تفعيل صور التماسك االسري

 

 

 

( ويوافق  ةةةكل اإلرابة موافق؛ في حين احتل الة د 4.0380متوسةةةت اسةةةتمابات العال  عخيع )

راةةة في تعخمةةت احترا  اآلارين وتقةةةل درائه  من االل المشةةةةةةةا( المرتةةةة البةةانيةةة وهو )10)

( ومسةةةتواه ىيمابياً ميضةةةاً  بالمقابل حًل بالمرتةة 3.9506( بمتوسةةةت كدره )ارنشةةةعة المدرسةةةية

تعخمت بعص العرائق المفيدة لتمضةةةةةةية موكات الفرا  في الم لل ( وهو )8ارايرة الة د رك  )

ق ( ومستواه متوسعاً ويواف3.0418( بمتوست كدره )من االل المشاراة في ارنشعة العالبية.

  كل اإلرابة ملايد.

تتميل مهارة حل المشكالت اأسخو  تربوي يتة اه المعخ  لتفعيل صور التماسك االسري  ( 

 باإليمابية.

ولختلقق من الفرض ت  حسةةةةا  المتوسةةةةعات واالنلرافات المعيارية مرتةة ت ازلياً لكل ب د  

 (:6من ب ود بعد مسخو  حل المشكالت. اما يةي ها ردول )

 

 (6ردول )

 المتوسعات واالنلرافات المعيارية والوص  لكل ب د في بعد مسخو  حل المشكالت

 العبارة
 متوسطال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

يسةةةةةةةةاعةةدني المعخ  عخت ت ميةةة مهةةارات التفكير من االل حب ةةا عخت تلخيةةل 

 .المشكالت وىيماد حخول لها
 ىيمابي 1.15 3.75

 ىيمابي 1.17 3.74 .القردنية والم هج ال ةوي في حل ال لاعات ارسرية يةين ل ا المعخ  دور اآليات

 ىيمابي 1.14 3.71 .يقد  المعخ  ل ا مواك  تتضمن مشكالت ترتةت بلياة العال  وممتمعه 

يسةةاعدنا المعخ  عخت بيان ايفية اللد من تأثير مواكع التواصةةل االرتماعي عخت 

 تفكك الروابت ارسرية
 متوست 1.67 3.66

 متوست 1.18 3.46 .ي اكش المعخ  مع ا مه  اللخول التي يما اتةاعها لخلفاظ عخت ترابت االسرة

يت اول المعخ  المشةةةةةةكالت الواكعية التي ت اولتها وسةةةةةةائل االعال  مغارا حول 

 .العالكات ارسرية
 متوست 2.09 3.44

 متوست 1.29 3.23 .العخميةيدمج المعخ  القضايا االسرية المعاصرة ويربعها بالمادة 

ي اكش المعخ  مع ا مسةةةةةةةا  بعص المشةةةةةةكالت ارسةةةةةةرية االعالم والخالفات 

 .ارسرية ب ورة موحوعية
 متوست 1.34 3.20

يةين ل ةةا المعخ  اعورة اليوتيو  والةرامج الشةةةةةةةيهةةة في تعليل المشةةةةةةكالت 

 .االسرية
 متوست 1.31 3.19

التي ظهرت بسةةةةةا ورود وسةةةةائل ي اكشةةةة ي المعخ  في المشةةةةكالت ارسةةةةرية 

 .التواصل االرتماعي وسةل حخها
 متوست 1.30 3.12

 متوست 1.37 2.86 .يعخا م ا المعخ  اتابة مواحيع مو تقارير ت اكش مشكالت تربوية مو مسرية

 متوست 0.82 3.39 المتوست واالنلراف المعياري اكل

 

  ت  ترتيا ب ود بعد مسخو  حل المشكالت في الممارسات التربوية التي يتة اها المعخ  من ورهة

نظر العال  ت ازلياً وفق متوسعاتها  فوفقًا لخمدول السابق اان مستوى مسخو  حل المشكالت 

(؛ وهي تقع 3.398بشةةةكل عا  متوسةةةعاً  حيث بخن متوسةةةت االسةةةتمابات عخت هذا الةعد اكل )

 [. وتوافق  كل االستمابة )ملايد(. 3.6 – 2.8ى نحمن المد
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 (  يسةةةةةةةاعدني المعخ  عخت ت مية مهارات التفكير من االل حب ا عخت ( وهو )23احتل الة د رك

( المرتةة ارولت في ترتيا ب ود الةعد حيث اان مسةةةةةةتواه تلخيل المشةةةةةةكالت وىيماد حخول لها

( ويوافق  كل اإلرابة موافق؛ في حين 3.7567ىيمابياً  وبخن متوست استمابات العال  عخيع )

ية وهو )19احتل الة د ) بان ةة ال ية والم هج ال ةوي في ( المرت يةين ل ا المعخ  دور اآليات القردن

( ومستواه ىيمابياً ميضاً  بالمقابل حًل بالمرتةة 3.7414( بمتوست كدره )حل ال لاعات ارسرية

معخ  اتابة مواحيع مو تقارير ت اكش مشكالت تربوية يعخا م ا ال( وهو )18ارايرة الة د رك  )

 ( ومستواه متوسعاً ويوافق  كل اإلرابة ملايد.2.8669( بمتوست كدره )مو مسرية.

 

تتميل مهارة اللوار اأسخو  تربوي يتة اه المعخ  لتفعيل صور التماسك االسري باإليمابية   (و

المعيارية مرتةة ت ازلياً لكل ب د ولختلقق من الفرض ت  حسةةةةةا  المتوسةةةةةعات واالنلرافات 

 (:7من ب ود بعد مسخو  اللوار. اما يةي ها ردول )

 

 

 

 

 

 

 

 (7ردول )

 واالنلرافات المعيارية والوص  لكل ب د في بعد مسخو  اللوار اللسابية المتوسعات

 

 العبارة
 متوسطال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

دراي االارين وتقةخها مهما اانت مختخفة تعخمت في المدرسةةةةة مهمية احترا  

 .عما م من بع
 ىيمابي 1.14 3.80

سةةةةةةةاهمت المدرسةةةةةةةة في زيادة كدرتي عخت اللوار مع اآلارين بشةةةةةةكل 

 .موحوعي وبعيداً عن التع ا
 ىيمابي 1.14 3.74

 ىيمابي 1.13 3.73 .ماتسةت مهارة العالكة في التعةير مث اي اللوار مع اآلارين من المدرسة

تعخمت في المدرسةةةةةة مهمية التعةير وطر  تسةةةةةا الت مع من ه  ماةر م ي 

 .س ا واابر م ي اةرة
 ىيمابي 1.17 3.72

 ىيمابي 1.16 3.71 .تعخمت ددا  اللوار مع اآلارين من المدرسة

 ىيمابي 1.08 3.70 .تساعدني المدرسة عخت ت مية اخق التواحع اث اي اللوار مع اآلارين

الممال اي ن اكش المشكالت التي يوارها الممتمع في الوكت يتير المعخ  ل ا 

 .اللالي
 متوست 1.21 3.50

 متوست 1.28 3.06 .ت ظ  المدرسة انشعة مت وعة ت اكش فيها بعص القضايا االرتماعية

 متوست 1.20 3.02 .تهيئ ل ا المدرسة الفرصة لخمشاراة في حوارات موحوعية فير متشددة

 متوست 0.80 3.55 المعياري اكلالمتوست واالنلراف 

 

  ت  ترتيا ب ود بعد مسةةةةخو  اللوار في الممارسةةةةات التربوية التي يتة اها المعخ  من ورهة نظر

العال  ت ازلياً وفق متوسةةعاتها  فوفقًا لخمدول السةةابق اان مسةةتوى مسةةخو  اللوار بشةةكل عا  
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(؛ وهي تقع حةةمن المدى 3.554متوسةةعاً  حيث بخن متوسةةت االسةةتمابات عخت هذا الةعد اكل )

 [. وتوافق  كل االستمابة )ملايد(. 3.6 – 2.8ن

 (  تعخمت في المدرسةةةة مهمية احترا  دراي االارين وتقةخها مهما اانت ( وهو )28احتل الة د رك

( المرتةة ارولت في ترتيا ب ود الةعد حيث اان مسةةةةةةتواه ىيمابياً  وبخن مختخفة عما م من بع.

( ويوافق  ةةةكل اإلرابة موافق؛ في حين احتل الة د 3.8023العال  عخيع ) متوسةةةت اسةةةتمابات

سةةاهمت المدرسةةة في زيادة كدرتي عخت اللوار مع اآلارين بشةةكل ( المرتةة البانية وهو )24)

( ومسةةتواه ىيمابياً ميضةةاً  بالمقابل 3.7405( بمتوسةةت كدره )موحةةوعي وبعيداً عن التع ةةا.

تهيئ ل ا المدرسةةةة الفرصةةةة لخمشةةةاراة في حوارات ( وهو )27رك  )حًل بالمرتةة ارايرة الة د 

( ومسةةةتواه متوسةةةعاً ويوافق  ةةةكل اإلرابة 3.022( بمتوسةةةت كدره )موحةةةوعية فير متشةةةددة.

 ملايد.

تتميل ورهة نظر العال  بأن المعخ  يقد  نفسةةةةةع اقدوة حسةةةةة ة اأسةةةةةخو  تربوي يتة اه المعخ   (د

باإليمابية  ولختلقق من الفرض ت  حسةةةةةا  المتوسةةةةةعات لتفعيل صةةةةةور التماسةةةةةك االسةةةةةري 

واالنلرافات المعيارية مرتةة ت ازلياً لكل ب د من ب ود بعد القدوة اللسةةةةةة ة. اما يةي ها ردول 

(8:) 

 (8ردول )

 المتوسعات واالنلرافات المعيارية والوص  لكل ب د في بعد مسخو  القدوة اللس ة

 العبارة
 متوسطال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

يلرص معخمي عخت ته لت ةةا بةةالم ةةاسةةةةةةةةةات الةةدي يةةة المختخفةةة مبةةل العيةةدين 

 .ورمضان
 ىيمابي 91. 4.38

 ىيمابي 87. 4.37 .يغاد معخمي دائماً عخت مهمية احترا  الوالدين وبرهما

 ىيمابي 86. 4.21 يلرص معخمي عخت فرس رو  التعاون والعمل المماعي

اآلدا  االسةةةالمية ااالسةةةتلذان وىفشةةةاي السةةةال  ومسةةةاعدة تعخمت من معخمي 

 الكةار.
 ىيمابي 1.04 4.02

 ىيمابي 1.15 3.91 .يفي معخمي بوعوده  ىذا وعدنا بمكافأة ما مو زيادة دررات

 ىيمابي 1.09 3.82 .ي  ي معخمي باهتما  رفكار العال  ومقترحاته 

مشةةةةةةكالته  ومشةةةةةةاراته  تعخمت من معخمي مهمية مسةةةةةةاعدة اآلارين للل 

 مفراحه .
 ىيمابي 1.04 3.78

 متوست 1.05 3.69 .يدرب ا المعخ  عخت تسوية االفات ا من االل تعةيق ارسس اإلسالمية

 متوست 1.10 3.63 .يعالج معخمي ماعاي العال  بتعقل وهدوي وحكمة

 متوست 1.14 3.62 معخمي كدوة لي في سخواياتع وتعامخع واحترامع

 متوست 1.19 3.57 .المعخ  اخق ات  ارسرار عن طريق احترامع رسراري تعخمت من

يساعدنا المعخ  عخت تهيلة الةيلة ال فية لختعخ  عن طريق ت ظي  فرفة ال   

 .ونظافتها
3.52 1.33 

 متوست

 متوست 1.34 3.42 .م عر من معخمي هو م  / م  ثاني في تعامخع مع ا

 متوست 96. 3.40 العال  دون تليل مو تمييلاعتقد من معخمي يقو  بتقوي  

 ىيمابي 0.63 3.81 المتوست واالنلراف المعياري اكل
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  ت  ترتيا ب ود بعد مسةةخو  القدوة اللسةة ة في الممارسةةات التربوية التي يتة اها المعخ  من ورهة

اللسةة ة لخمعخ  نظر العال  ت ازلياً وفق متوسةةعاتها  فوفقًا لخمدول السةةابق اان مسةةتوى القدوة 

(؛ وهي تقع حمن 3.815بشكل عا  ىيمابياً  حيث بخن متوست االستمابات عخت هذا الةعد اكل )

يلرص ( وهو )33[. وتوافق  ةةةةةةكل االسةةةةةةتمابة )موافق(. واحتل الة د رك  )4.5-3.7المدى ن

في ( المرتةة ارولت معخمي عخت ته لت ا بالم اسةةةةةةةات الدي ية المختخفة مبل العيدين ورمضةةةةةةان

( 4.3840ترتيا ب ود الةعد حيث اان مسةةةتواه ىيمابياً  وبخن متوسةةةت اسةةةتمابات العال  عخيع )

يغاد معخمي دائماً ( المرتةة البانية وهو )38ويوافق  ةةةةةكل اإلرابة موافق؛ في حين احتل الة د )

مقابل ( ومستواه ىيمابياً ميضاً  بال4.3726( بمتوست كدره )عخت مهمية احترا  الوالدين وبرهما

اعتقد من معخمي يقو  بتقوي  العال  دون تليل مو ( وهو )36حًل بالمرتةة ارايرة الة د رك  )

 (.تمييل

  وكد ت  ترتيا مبعاد مقياس الممارسات التربوية التي يتة اها المعخ  لتفعيل التماسك ارسري وفق

 (9متوسعات االستمابات عخيها اما يةي ها ردول )

 (9ردول )

 مقياس الممارسات التربوية التي يتة اها المعخ  لتفعيل التماسك ارسري ترتيا مبعاد

 البعد
 متوسطال

 الحسابي
 المستوى االنحراف المعياري

 ىيمابي 0.63 3.81 القدوة اللس ة

 متوست 0.71 3.67 الممارسات الضم ية

 متوست 0.80 3.55 اللوار

 متوست 0.82 3.39 حل المشكالت

المعياري اكلالمتوست واالنلراف   متوست 1.91 3.62 

 

(  يخيع بعد الممارسةةةةةات الضةةةةةم ية بمتوسةةةةةت 3.815احتل بعد القدوة اللسةةةةة ة المرتةة ارولت بمتوسةةةةةت )

 (.3.398(  ومايراً بعد حل المشكالت بمتوست )3.55) بمتوست(  يخيع بعد اللوار 3.674)

ية في وجهة نظر  ثاني: توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائ ثانوية نحو الفرض ال طالب المرحلة ال

فاعلية هذه الممارسااااات التربوية اسااااتناداً إلا متسير الجنل والمرحلة الدراسااااية، والتخصااااص 

 الدراسي، والنظام الدراسي، ونوع المدرسة.

ولختلقق من صةةةلة هذه الفرض ت  اسةةةتخدا  مسةةةخو  تلخيل التةاين متعدد المت يرات التابعة 

(MANOVA لدراسةةةةةةة تأثير ال من )  مت ير الم س والمرحخة الدراسةةةةةةية  والتخ ةةةةةةا وال ظا

الدراسةةةةةةي  ونوم المدرسةةةةةةة عخت مبعاد المقياس والدررة الكخية  اما ت  حسةةةةةةا  مربع معامل ىيتا 

Partial Eta Squared  وذلك باستخدا  الةرنامج اإلح ائيSPSS( نتائج 10  ويوحر المدول )

 االاتةارات المتعددة: 

 (10ردول )

ةارات المتعددة ع د دراسة تأثير المت يرات المستقخة عخت مبعاد مقياس الممارسات نتائج االات

 التربوية والدررة الكخية لع
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المتسير 

 المستقل
 درجات الحرية ف القيمة التأثير

خطأ 

درجات 

 الحرية

 الداللة
مربع معامل 

 إيتا

 الم س
ويخكس 

Wilks 
.965 2.285a 4.000 252.000 .061 .035 

 المرحخة
ويخكس 

Wilks 
.953 1.530a 8.000 504.000 .144 .024 

 التخ ا

       

ويخكس 

Wilks 
.936 2.119a 8.000 504.000 .033 .033 

 ال ظا 

       

ويخكس 

Wilks 
.989 .715a 4.000 252.000 .583 .011 

       

       

 المدرسة

       

ويخكس 

Wilks 
.912 6.073a 4.000 252.000 .000 .088 

       

       

 

  ( ما يخي:10يتضر من ردول )

 دال ىح ائيًا. Wilks   ل  يكن ااتةار الجنل والنظام الدراسيبال سةة لمت ير  -1

 اراتةار ل  يكن داالً ىح ائياً فإن  المرحلة الدراسيةبال سةة لمت ير  -2

 ىح ائيًا. داالً اان اراتةار  ونوع المدرسة التخصص الدراسيبال سةة لمت ير  -3

 ( نتائج تلخيل التةاين متعدد لخمت يرات التابعة.11ويةين المدول )

  

 

 

 

 

  (11ردول )

نتائج تلخيل التةاين متعدد المت يرات التابعة والمستقخة ع د دراسة تأثير المت يرات المستقخة عخت 

 مبعاد المقياس والدررة الكخية لع
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 المتسيرات المستقلة

المتسيرات 

 التابعة

وع مجم

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الداللة ف المربعات

مربع معامل 

 إيتا

 الم س

 

 002. 430. 624. 43.242 1 43.242 حم ي

 000. 845. 038. 2.987 1 2.987 مشكالت

 001. 562. 338. 17.386 1 17.386 حوار

 011. 090. 2.903 229.889 1 229.889 كدوة

 000. 919. 010. 7.227 1 7.227 اخي

 المرحخة

 

 037. 008. 4.875 337.617 2 675.234 حم ي

 001. 838. 176. 13.682 2 27.364 مشكالت

 019. 085. 2.483 127.783 2 255.566 حوار

 005. 541. 615. 48.692 2 97.384 كدوة

 017. 109. 2.234 1563.502 2 3127.005 اخي

 التخ ا

 

 014. 175. 1.757 121.685 2 243.370 حم ي

 045. 003. 5.949 461.684 2 923.368 مشكالت

 006. 465. 767. 39.479 2 78.957 حوار

 016. 127. 2.077 164.422 2 328.844 كدوة

 024. 043. 3.178 2223.713 2 4447.427 اخي

 ال ظا 

 

 003. 413. 673. 46.574 1 46.574 حم ي

 000. 996. 000. 002. 1 002. مشكالت

 004. 338. 923. 47.472 1 47.472 حوار

 001. 706. 142. 11.267 1 11.267 كدوة

 001. 695. 155. 108.126 1 108.126 اخي

 المدرسة

 

 001. 579. 309. 21.406 1 21.406 حم ي

 031. 005. 8.166 633.714 1 633.714 مشكالت

 008. 146. 2.129 109.578 1 109.578 حوار

 007. 185. 1.768 140.008 1 140.008 كدوة

 002. 469. 526. 367.965 1 367.965 اخي
 

 ( ما يخي:11تةين من المدول )

  اان تأثير نوم المدرسةةةةة عخت مقياس الممارسةةةةات التربوية  وع د ىرراي ااتةار  ةةةةيفيع لتلديد

مقارنة مع نظرائه  اتماه الفروم تةين من الفروم اانت ل ةةةةالر العال  في المدارس اللكومية 

في المدارس الخاصةةةةةة في بعد حل المشةةةةةكالت فقت  ول  يكن ه اق تأثير لهذا المت ير عخت بقية 

 اربعاد.

  اان ه اق تأثير لخمرحخة الدراسةةية عخت مقياس الممارسةةات التربوية  وع د ىرراي ااتةار  ةةيفيع

ل البانوي مقارنة مع البالث لتلديد اتماه الفروم تةين من الفروم اانت ل ةةةةةالر العال  في ارو

 ثانوي في بعد ارساليا الضم ية فقت  ول  يكن ه اق تأثير لهذا المت ير عخت بقية اربعاد.

  اان ه اق تأثير لختخ ةةةةةا الدراسةةةةةي عخت مقياس الممارسةةةةةات التربوية  وع د ىرراي ااتةار

 ةةا اردبي مقارنة  ةةيفيع لتلديد اتماه الفروم تةين من الفروم اانت ل ةةالر العال  في التخ

مع التخ ةةةةةا العخمي في بعد حل المشةةةةةكالت فقت  ول  يكن ه اق تأثير لهذا المت ير عخت بقية 

 اربعاد.
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 توصيات الدراسة:

ت اولت الدراسةةةةةةة مثر ممموعة من الممارسةةةةةةات التربوية التي يتة اها المعخ  وتأثيرها عخت 

تفعيل صور التماسك االسري. وكد وصخت الدراسة ىلت من لهذه الممارسات التربوية تأثيرا متوسعا 

 عخت مسةةةتوى تماسةةةك اسةةةر العال  وعائالته . وفي المقابل فأن بعد" القدوة اللسةةة ة" اان ذا تأثيرا

ايمابيا عخت تفعيل صةةةةور التماسةةةةك االسةةةةري لدى العال  وهذا مغ ةةةةر واحةةةةر عخت الدور الفعال 

والمخي لخمعخ  داال فرفة ال    حيث من سخوايات المعخ  تتعدى دورها فرفة ال    لتشمل ال 

 ما يعيشةةةع العالا ويوارع في حياتع االرتماعية واالسةةةرية. اما من هذه ال تيمة كد تعكس اثر االبعاد

االارى عخت التماسةةك االسةةري مبل التدريس الضةةم ي رنع اليمكن ان يت  بدون ورود معخ  ذا كدوة 

 حس ة لعالبع.

ومن رانا دار م ةةةةارت الدراسةةةةة ىلت من التخ ةةةةا الدراسةةةةي ونوم المدرسةةةةة لها تأثير 

ىيمابي عخت التماسةةةةك ارسةةةةري ل ةةةةالر التخ ةةةةا اردبي في المدارس اللكومية وهو يشةةةةير ىلت 

الممخكة العربية السعودية في حرورة مساواة االكسا   يغولية المخقاة عخت عاتق وزارة التعخي  فالمس

االدبية والعخمية والمدارس اللكومية واالهخية ب وعية ومسةةةةةةتوى ابافة الةرامج التربوية الم همية 

 والالم همية التي من  أنها تساه  في ب اي  خ ية ىسالمية سوية داال نعام االسرة. 
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