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 ملخص البحث
في إطار تشكل نموذج تربوي عالمي يتداخل مع نموذج تربوي كويتي محلي 

قبل  تتعاظم وظائف األسرة الكويتية في عرس القيم التربوية لدي األبناء عامة وطفل ما
سواء كان الهدف مواجهة الوافد التربوي من خالل إحياء الموروث أو  ،المدرسة خاصة

ا البحث بناء عليه يحاول هذ ،ن قبول المحدث بصورة مطلقةبوية مإطالق المحاذير التر 
ما طبيعة العالقة بين المتغيرات التي تنطوي عليها األسرة  :اإلجابة علي تساؤل مفاده

سنوات( من حيث 6-3) قبل المدرسة الكويتية والقيم التربوية المراد غرسها لدي طفل ما
 ؟نوعيتها وترتيبها

ربعة محاور، كما استند علي إطار نظري ودراسة ولإلجابة يتقسم البحث إلي أ
أسرة كويتية، تتباين في خصائصها  150تطبيقية علي عينة نسبية طبقية بلغت 

وتمثلت أداة البحث في استمارة استبيان لتشخيص العالقة بين كل خاصية  الديموجرافية،
م التوصل إلي منها ومدي فاعلية غرس القيم التربوية لدي الطفل محل االهتمام. وقد ت

 العديد من النتائج التي تم تحليلها تربويا بصورة كمية وأخري كيفية، يتلخص أبرزها في:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عمر األب والمستوي التعليمي لالم  -

 ودرجة فاعلية دور األسرة الكويتية في مدي القيم التربوية لدي طفل ما قبل المدرسة.
ات داللة إحصائية بين عمر األم والمستوي التعليم لألب وجود فروق ذ -

غرس القيم التربوية لدي  وحجم األسرة ومتوسط الدخل الشهري ومهنة الوالدين وبين
 طفل ما قبل المدرسة.

بممارسة نموذج  حأخيرا قدم البحث عددا من التوصيات والمقترحات التي تسم
طفل ما قبل المدرسة إلي التوافق القيمي تربوي مثالي لدي األسرة الكويتية والوصول ب

 المأمول.
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 أوال: خطة البحث
 مشكلة البحث -1

شهدت القيم التربوية خالل العقدين األخير العديد من التغيرات سواء كانت 
وقد أكدت العديد من األدبيات والدراسات السابقة  ،خاصة بنوعية هذه القيم أو ترتيبها

ور األسرة في غرس القيم لدى األبناء مقابل تصاعد دور أن هناك تراجعا ملحوظا في د
وحدات اجتماعية أخرى مثل دور رياض األطفال ووسائل اإلعالم وثلة األقران، وتبقى 
التساؤالت المثارة هنا تدور حول موقع األسرة الكويتية في إمكانية غرس قيم تربوية 

ة الكويتية على التحكم في ومدى قدرة األسر  ،هادفة إلى تحديد أنماط سلوك األبناء
األدوار الموازنة التي تقدمها وسائل اإلعالم ودور رياض األطفال، باإلضافة إلى تحديد 

 المحيط االجتماعي والثقافي الذي يحكم ترتيب هذه القيم ونوعيتها.
وال شك أن تحديد هذا الدور وتقييمه أيضًا بصورة علمية يستلزم تبني آفاق 

ال يمكن إغفال تعدد روافد التنشئة االجتماعية للطفل الكويتي بدءًا للتحليل، فمن ناحية 
خاصة وأن المجتمع  ،من دور الجد والجدة واألعمام واألخوال في نمط األسرة الممتدة

الكويتي لم يشهد حتى اآلن نمط األسرة النووية بمعاييرها األساسية مثل االستقاللية 
ى دور األب واألم، ومرورًا بالدور الفاعل الذي التامة في تربية األبناء واالقتصار عل

تلعبه وسائل اإلعالم المرئي في التأثير على الطفل وإكسابه قيم دون أخرى لتضاف 
 ،وظيفة أخرى إلى األسرة الكويتية تتلخص في ضرورة مراقبة الطفل لضمان توحد القيم

في العالقات بين  أما المحيط التربوي الخاص بالطفل فيمكن تحديده من خالل التحكم
الطفل الكويتي وثلة األقران وتشكيل العمليات االجتماعية لدى الطفل كالتعاون والتكيف 

وكيفية إدارة الصراعات  ،اللعب والصراع وغيرها عن طريق توجيه الطفل نحو جماعة
خصية للطفل شويتصل بذلك تحديد السمات ال ،التي يمكن أن تنشأ بين الطفل وأقرانه

ألسرة من خالل مدى قدرة األسرة على غرس قيم محددة كالتدين والصدق عن طريق ا
أو أن  ،وهذا ال يعني أن قيم جميع أفراد المجتمع متشابهة ،واألمانة والتسامح وغيرها

ففي كل مجتمع توجد فئات وجماعات مختلفة قد  ،القيم تتجاوب مع البيئة بشكل مباشر
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السائد في المجتمع،فتشخيص القيم السائدة  تتعارض قيمها أو تختلف عن النسق القيمي
في المجتمع تعطينا فكرة جيدة عن نوع الثقافة السائدة وتساعدنا على تحديد وفهم 

من هنا تتبلور أهمية الدور التي تقوم به األسرة في غرس القيم ،األيديولوجيا العامة فيه
بل والجماعي  التربوية لدى طفل ما قبل المدرسة ليس على المستوى الفردي فقط

خاصة في ظل سيادة القيم المادية والعولمة والتقدم السريع في وسائل االتصاالت ،أيضاً 
وما ترتب عليها من تغيرات سريعة في مضمون العقل االجتماعي عند  ،المختلفة
وتكون بذلك انعكاس لألسلوب والطريقة التي يفكر بها الناس في حدود ثقافة  األفراد،

 منية معينة وتقوم بتوجيه سلوك ورغبات األفراد وأحكامهم المختلفة.معينة في فترة ز 
يتلخص األول في معرفة  ،وبناء عليه تتبلور مشكلة البحث بمدخلين

)المتغيرات المستقلة( والتي لها الدور  األسرةالخصائص الديموجرافية التى تنطوي عليها 
 6-3طفل ما قبل المدرسة ) األكبر في رسم خريطة القيم التربوية المراد غرسها لدى

مع التأكيد على وجود تباينات واضحة في هذه المالمح بين األسر وبعضها  ،سنوات(
الثاني فيعرض بالتفصيل  المدخلتفرز بصورة تلقائية تباين في ترتيب القيم ونوعيتها،

قبل المدرسة من خالل تحديدها وترتيبها من القيم  القيم التي يتم غرسها لدى طفل ما
لتربوية الجماعية التي تتم ممارستها داخل األسرة ثم إلى القيم الفردية الخاصة بالطفل ا

والتي تساهم في بناء شخصيته مع التأكيد على أن تحليل  ،)المتغير التابع( ذاته
المدخلين يرتبط بإطار عام يتمثل في التحوالت التربوية واالقتصادية واالجتماعية 

 الكويتية دون استثناء. ألسراوالثقافية التي تمر بها 
 :في سؤال أساسي هو وفق هذا التصور تتحدد مشكلة البحث

ما طبيعة العالقة بين المتغيرات التي تنطوي عليها األسرة الكويتية والقيم 
سنوات( من حيث نوعيتها 6-3) قبل المدرسة التربوية المراد غرسها لدي طفل ما

 ؟وترتيبها
  عة من التساؤالت الفرعية يتلخص أبرزها في:ويتدرج من هذا التساؤل مجمو 

إلى أي مدى تستطيع األسرة الكويتية غرس القيم التربوية في طفل ما قبل  .1
 المدرسة ما بين سن الثالثة والسادسة؟ 
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هل تتباين التوجيهات القيمية لدى طفل ما قبل المدرسة باختالف عمر األب  .2
 ؟ واألم، واختالف المستوي التعليمي لألب واألم

هل تتباين منظومة القيم التربوية من حيث نوعيتها وترتيبها لدي طفل ما قبل  .3
المدرسة باختالف المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة بدءا من حجم 

 األسرة حتى الدخل الشهري ومدي إشباع الحاجات؟ 
ما القيم التربوية التي يتحلى بها أطفال ما قبل المدرسة بدولة الكويت والتي  .4

 تظهر من خالل سلوكهم؟ 
 : أهمية البحث2

 أ. األهمية النظرية  
هاته القيمية، مع تزويده بالسلوك الحسن ياالهتمام بطفل ما قبل المدرسة وتوج -

 المتزن بما يقوي وينمي شخصيته. 
دراسة التوجهات القيمية لطفل ما قبل المدرسة بدولة الكويت في إطار نماذج  -

  .التداخلتربوية تتسم بالتعدد و 
تشخيص مدى قدرة األسرة الكويتية على غرس القيم التربوية المأمولة في إطار  -

 العديد من الضغوط المختلفة. 
 ب. األهمية التطبيقية 

تقديم المقترحات والتوصيات العلمية المدروسة للوصول إلى األفضل في  -
 تعديل قيم طفل ما قبل المدرسة بدولة الكويت بصورة متدرجة. 

استفادة المخططين من النتائج الميدانية التي سوف يتوصل إليها البحث عند  -
 قيامهم بدراسات تتعلق بالقيم. 

إلي جانب اآلباء واألمهات يستفيد القائمون على تربية طفل ما قبل المدرسة  -
كالمعلمات ومشرفات رياض األطفال ودور الحضانة من النتائج التي يمكن للبحث 

 . الوصول إليها
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 : أهداف البحث 3
التعرف نظريا على تأثير التحوالت االجتماعية والثقافية علي النماذج التربوية  - أ

 التي تتبناها األسرة الكويتية وتمارسها لغرس القيم التربوية لدي طفل ماقبل المدرسة.
الكشف عن القيم التربوية )الجماعية والفردية (التي تحاول األسرة الكويتية  - ب

 سنوات( من حيث ترتيبها ونوعيتها. 6-3طفل ما قبل المدرسة )غرسها لدى 
قياس العالقة بين بعض المتغيرات التي تنطوي عليها األسرة الكويتية )عمر  - ت

مهنة  متوسط الدخل الشهري/ حجم األسرة/ المستوي التعليمي للوالدين/ الوالدين/
 قبل المدرسة. ما الوالدين( ومدي قدرة األسرة علي غرس القيم التربوية لدي طفل

تقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي تتيح لألسرة الكويتية في حال األخذ  - ث
 بها ممارسة وظائفها التربوية بدرجة أكثر فاعلية.

 المفاهيم األساسية للبحث -4
 أ : األسرة

تعد األسرة من أهم الجماعات المؤسسية المسئولة عن تربية الجيل الجديد 
اع به إلى مستويات ترتقي إلى طبيعة التحديات واألخطار التي تهدد وتقويمه واالرتف

كما تسهم في تعليم  ،استقرار األسرة وأمنها االجتماعي وتنميتها وحاضرها ومستقبلها
الناشئة المهارات االجتماعية ولعب األدوار الوظيفية وبلورتها في شخصيات األطفال 

ة والمنحرفة والتمرس باألعمال وأدائها على ونبذ القيم الضال ،واكتساب القيم الحميدة
-H. Johnson;1989,127) ،نحو ينمي المجتمع ويمكنه من بلوغ األهداف المتوخاة

ويمتد  ،فيتكيف لها ويكتسب معاييرها وقيمها الموجودة من خالل عملية التنشئة ،(129
اتحاد تلقائي  هذا ليشمل األقران والمؤسسات األخرى كالمدرسة ووسائل اإلعالم،فاألسرة

يتم نتيجة االستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية وهي ضرورة حتمية لبقاء 
وتلعب األسرة دورًا أساسيًا في سلوك  ،الجنس البشري واستمرار الوجود االجتماعي

وبالرغم من تعدد  ،األفراد بطريقة سوية أو غير سوية من خالل ما تقدمه للصغار
االجتماعية فهي ال تزال أقوى مؤسسة اجتماعية تؤثر في كل  مؤسسات التنشئة

فهي الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله شخصية  ،مكتسبات اإلنسان المادية والمعنوية
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وهي المؤسسة المستمرة مع  ،(H.Hyman;1989,65-68) ،الطفل تشكياًل تربويا
كم الهائل من إال أن هناك وبرغم ال ،استمرار حياة الفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

العديد من القضايا التي ال تزال بحاجة إلى فهم وإيضاح خاصة في بناء األسرة 
وهذا يدلل المكانة الهامة التي تحتلها األسرة  .(44 ،1996 ،قبالن المجالي) ،ووظائفها

مع االنتباه إلى أن أساليب التكيف التي  ،من حيث تأثيرها المباشر على شخصية الطفل
 يعتادها الطفل في جو األسرة تنتقل معه إلى المجتمع الخارجي. 

 ،ثقافية –نفسية –ة بأنها ) جماعة بيولوجيةفيعرفها معجم المصطلحات االجتماعي
منحصرة  ،: العائلة جماعة حاضرةبتعبير آخر ،ال تقبل الحصر في جماعات أخرى 

وتقوم  ،اجتماعيًا ألفرادها –تشكل بذاتها مالذًا نفسياً  ،ذات بنية خاصة وظروف معيشية
بأنشطتها الداخلية والخارجية كأصغر صورة نموذجية عن مجتمع جزئي ) خليل 

فيعرفان األسرة   (Beargess and lock)(  أما بيرجس ولوك 2010،328أحمد
فيكونون مسكنًا  ،: مجموعة من أشخاص يتحدون بروابط الزواج أو الدم أو التبنيبأنها

ن في تواصل مع بعضهم البعض بأدوارهم االجتماعية المختصة كزوج ويتفاعلو  ،مستقالً 
كمال ) ،(ألمر الذي ينشئ لهم ثقافة مشتركةا ،وأخ وأخت ،وأم وأب وابنة ،وزوجة

 .(246:  2011دسوقي 
مما سبق يعرف الباحث األسرة إجرائيا بأنها: فرد أو مجموعة أفراد يقيمون معًا 

نظام محدد يفرضها الواقع والطبيعة البشرية التي وهي ضرورة حتمية و  ،في مسكن واحد
  .األشكال إال بوفاة جميع أعضائها تتصف باالستمرار وال تنتهي بأي شكل من

 ب : القيم
إن تناول القيم من منظور تربوي يكاد يتبع من زاوية عالقتها بالمحيط 

النقدي، في  فالقيم تنتج عن عوامل بنائية عند أصحاب االتجاه ،الثقافياالجتماعي و 
حين يرى آخرون أن القيم في ذاتها مقولة أو بعد تفسيري ألنماط األفعال والسلوك كما 

بناء عليه  ،(24-1982،20)صالح قنصوة: فعل أصحاب االتجاه المثالي المحافظ
ركزت المعاجم اللغوية األجنبية على المعنى المادي للقيمة باعتبارها الثمن وعرفت 
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لعلوم االجتماعية كما أشار ويليام إلى االهتمامات والمتع الموسوعة العالمية ل
والمفاضالت والمهام وااللتزامات األخالقية والرغبات واالحتياجات وعوامل الخبرات 

بأنها )المعتقدات الرئيسية واألخالق ذات   Harperالمختلفة، وعرفها معجم هاربر
وعة (، وعرفت الموسئق العلميةوالتي تختلف عن الحقا المغزى بالنسبة للفرد والمجتمع

 Beaker andالباعث ألي احتياج أو تصرف أو رغبة  :القيم بأنها 1964االجتماعية 
Kolbo;1964,764-766))،  ويذكر آخرون أن القيمة تطلق على كل ما هو جديد

باهتمام الفرد العتبارات مادية أو معنوية أو اجتماعية أو أخالقية أو دينية أو جمالية 
بناء عليه  تعددت رؤية العلماء والباحثين في العلوم  (،2009،35الدين حسين )محيي

المختلفة بمجال دراسات القيم وربطها بالتطورات المجتمعية وتراوحت بين االختزال أو 
التجديد، وكذلك االختالط مع بعض المفاهيم األخرى كالمعايير والمعتقدات والحاجات 

في اآلونة األخيرة تعريفات للقيم ينظر إليها نظرة االتجاهات والرغبات، وقد ظهرت 
)أحمد  شاملة تتجاوز ما كان يحدها وبموجبها يتعاملون مع األشياء بالقبول أو الرفض

( وبالتالي أصبحت القيم إطارا مرجعيًا يحكم تصرفات 1996،23عواد ومحمد البدوي:
مات والمعتقدات التي يشترك الفرد والجماعة وبالتالي تعني الحصيلة الكلية للدوافع والس

 فيها جميع األفراد. 
وأيا كان األمر فان القيم وفق منطلقات هذا البحث تعد جزءًا من اإلطار 

كما أن التغيير يفسر على أنه إعادة ترتيب للقيم ضمن نظام قيمي  ،المرجعي للسلوك
ت ورغبات فالقيم تعتبر انعكاسًا لحاجا جديد حسب أولويات وتفضيالت تربوية جديدة،

د اإلنسان على اتخاذ مواقف محددة كما تتخذ القيم شكاًل ،واهتمامات األفراد وبالتالي تعو ِّ
 هرميًا، األكثر أهمية، فاألقل، واألقل هكذا. 

إجرائيًا بأنها: مجموعة المبادئ والمعتقدات والمعايير  ويعر ِّف الباحث القيم
خاصة  ،ن أعضاء األسرة الكويتيةالتربوية التي تحكم طريقة التفاعل والعالقات بي

سنوات بحيث أصبحت انعكاسا لنظام  6إلي  3وبين الطفل الكويتي من سن ،الوالدين
وتتحكم هذه المبادئ في تحديد  ،الحياة في المجتمع الكويتي بجوانبها المادية والمعنوية

 الخيارات أمام الطفل حسب المواقف اليومية من خالل التفضيالت. 
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لتربوية فيعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: مجموعة المبادئ والمعتقدات أما القيم ا
في غرسها لدي الطفل  –أو يجب أن يكون  –تسعي األسرة الكويتية والمعايير التي

مابين ثالثة وستة سنوات وتنعكس من خالل أنماط للسلوك الفردي وأشكال للعالقات 
ة واألمانة والتسامح والشجاعة التدين والصدق والطاعاالجتماعية وتتضمن تربويا 

 .واالستقاللية وعدم األنانية
 

 ثانيا : اإلطار النظري
 : مظاهر التبدل فل الكويتي والتحوالت االجتماعيةالط -1

أدت سرعة التحوالت وحدة تأثيرها على الصعيد البنائي إلى بلورة العديد من 
 والسلبية تتلخص في:  ةالمظاهر االيجابي

 ابية المظاهر اإليج-أ
تساع دائرة معارف الطفل الكويتي بسبب االوعي بالعالم، فمن المالحظ  -

ى الخارج أو االنفتاح على أطر تربوية جديدة سواء من خالل االنتقال مع األبوين إل
وفق ما يحدث بين أسرته والعالم الخارجي،  -بيرعإن صح الت -السباحة مع التيارات

امتد في مكوناته المعرفية واإلدراكية إلى العالم  فالوعي المكتسب لدى الطفل الكويتي
ويتجلى ذلك في العديد من السلوكيات ولغة التخاطب بين الطفل وأقرانه وبين  ،وكونيته

 الطفل وأشقائه وأبويه.

القدرة على تحديد المكانة االقتصادية واالجتماعية لألسرة، إذ أصبح الطفل  -
وأسس التمايز االقتصادي على مستوى البناء الكويتي نتيجة التبدالت في المكانات 

االجتماعي قادرًا على تحديد مكانة أسرته وفق مؤشر مدى تلبية حاجاته مقارنة بثلة 
األقران، وعن طريق روح العصر التي فرضت ثقافة مادية مغايرة يمكن للطفل تحديد 

 .(1993،16)إبراهيم سليمانمكانة مجتمعه في خارطة العالم

داخلي  .أولهما :ات وتقاليد جديدة، ويرتبط ذلك لدى الطفل بأمريناكتساب عاد -
في اكتساب القيم المحدثة واستيعاب العادات والتقاليد التي تمارسها األسرة بعيدًا عن 

بدءًا من األغاني  ،ى األخر الموروث التاريخي، ثانيهما خارجي يتمثل فيما تبثه الروافد 
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والعادية، فليس من الصعوبة رصد هذه المظاهر والمسلسالت حتى األفالم الكرتونية 
وداللتها االجتماعية والثقافية في نص الخطاب اليومي بين الطفل وأعضاء أسرته وثلة 

 (.126-123 ،2010 )أحمد زايد أقرانه
اكتساب شبكة عالقات جديدة، فقد اتسع مفهوم ثلة األقران واختلف عن  -

وكذا المستويات االقتصادية  ل األحياء األخرى،عالقات الجيرة والقرابة التقليدية ليشم
والثقافية األخرى بسبب إمكانية انتقال والديه إلى خارج البيئة المحلية سواء بسبب تطور 

إلي جانب حركة الجماعات  ،وسائل المواصالت وقدرة األسرة على امتالك سيارة خاصة
 الكويتية وتؤكد االنفتاح على العالم.

الثقافي ذ أدت عملية االنفتاح لدى الطفل الكويتي المعاصر، إاللباقة اللفظية  -
)إبراهيم  إلى نمو قدرة الطفل على الكالم غير المستند بالضرورة على التلقين األسرى 

بل أصبح أكثر تعبيرًا عن ذاته وتطلعاته  ،(26-25، 2003الشافعي وإبراهيم عثمان 
يكتسب  ألقران، فقياسًا بما هو نفسيوطموحاته المستقبلية أمام أسرته وفي محيط ثلة ا

فإذا تم توجيهها تربويًا  ،كالثقة في النفس والحرية واستغالل الطاقاتالطفل قيما إيجابية 
 يمكن الوقوف على مواهب الطفل الكويتي.

ها عن عملية التحول الحاصل في إن هذه المظاهر اإليجابية ال يمكن عزل
عن العوامل واألسباب االقتصادية والثقافية التي الكويتي، كما ال يمكن فصلها  المجتمع

خل هنا مع بعضها في ضوء مدى الفاعلية والتأثير، فالعنف الحاصل في مناطق اتتد
العراق و  وخاصة الذي يلحق بأطفال بعض المجتمعات )فلسطين، كثيرة من العالم،

من خالل  نموذجًا( لم يكن بمعزل عن شعور الطفل الكويتي سواء من خالل األسرة أو
 .( 114-1999،112)أحمد عز الدين: وسائل اإلعالم

 المظاهر السلبية  - ب
تباين روافد التنشئة االجتماعية للطفل الكويتي، فعلى الرغم من انتشار األسرة  -

النووية إال أن االنتقال إلي المعايير الحاكمة لهذا النمط األسرى لم يصبح متكاماًل بعد، 
يتخذ هذا التداخل صورة النقد والتأنيب في حيث  ،ة الممتدةولم يبتعد عن تأثير األسر 

بما يدفع بالطفل الكويتي نحو الحيرة ( 2013،11)سامية الساعاتيكثير من األحيان 
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من منظومة القيم المكتسبة والشك في التوجيهات التربوية المقدمة إليه، وتزداد هذه 
ن، األول: يتلخص في اذلك أمر ويؤكد  ،الحيرة بفعل التعامل مع روافد ووسائط أخرى 

اغتراب الطفل عن محيطه  .عدم اكتمال وتوازي مجموع القيم المقدمة للطفل، والثاني
واللجوء إلى ما هو غير مباشر المتمثل هنا في وسائل اإلعالم وأساليب  المباشر،
 .(29-2004،27)فاروق البوهي وفوزية الشنو: االتصال

رحلة ما بعد الحداثة واالنطواء على العولمة على الرغم من أن العالم يعيش م -
إال أن معظم الدراسات  ،(71-67، 2014)السيد شريف ثقافي نضجكإطار اجتماعي و 

نتشار وتزايد ممارسة العنف بين أعضاء األسرة المعاصرة وزيادة معدالت الطالق اتؤكد 
 ،(220-217، 1999)مطاوع بركات  والتنوع في أشكال ودرجات التفكك األسرى 

واألسرة الكويتية لم تكن بمعزل عن هذا األمر نتيجة تنامي قيم الفردية واألنانية والتحول 
بالزواج نحو المصالح الخاصة، وينعكس ذلك على الطفل الكويتي بصورة مباشرة في 

وبناء عليه يمكن  ،(136-2012،133)سمير نعيم ضوء العالقة بين الوعي والوجود
خاصة إذا علمنا  ،لكويتي بعدم االستقرار األسرى والعائليالتأكيد على شعور الطفل ا

العنف  من أن الطفل يكون في كثير من األحيان معرضًا للعنف بأشكاله المختلفة بدءاً 
)فاطمة  الرمزي حتى البدني، كما يكون دافعًا لثمن الطالق والتفكك األسرى عامة

 .(2014،45سالم

علم وتعمل وأصبحت جت األم الكويتية لتتانعزال األم عن تربية الطفل، فقد خر  -
وإن كانت األم ،والقيام بمهامه والمهام التربوية عماًل ثانويًا بالنسبة لها شئون المنزل

بعد أن أصبحت األمهات في كثير من المجتمعات ، هو نسبي الكويتية تنطوي على ما
أدى إلى تحديد  إنجاب األطفال يتعارض مع قيامها بتولي الوظائف العامة مماأن ترى 

، وقد نجم (82-2012،79)عبد الرحمن عدسالنسل وعدم التفكير في إنجاب األطفال
ن المضاعفات معن تخلي األم عن وظيفتها التربوية لألبناء خاصة األطفال منهم كثير 

السيئة من أهمها انهيار البناء األسري بعد أن أصبح التقاء المرأة الكويتية العاملة 
الالزم للوقوف على  والنفسيبعيدًا عن الرباط االجتماعي  لتقاء سريعاً اا بزوجها وأطفاله
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وقد عبر العديد من العلماء والفالسفة عن االنعكاسات السلبية لعمل  ،حاجات األبناء
ن ان األساسياالفتيات واألمهات، مؤكدين على أن الطفل )واألم أيضًا( هما المتضرر 

 .(16-1999،12)ثروت إسحق:  لهذا التحول

تدني المستوى الصحي للطفل، ويعد هذا التدني مكماًل لما سبق وناتجًا عنه،  -
فقد تعرض الطفل الكويتي إلى التغذية االصطناعية وتعهدت المربية في دور الحضارة 

سواء بصورة جزئية أو كاملة، وعلى الرغم عن عدم تخلي األم  ،ورياض األطفال بذلك
عن غريزتها إال أنها وفق ( 257-2011،255العزبي: )بدريةالكويتية، والعربية عامة

يحدث كان التحوالت الجارية غير قادرة على تقديم العطف والحنان بصورة مماثلة لما 
وقد أثبتت الدراسات والتجارب العلمية أن  (72-1999،67)محمد حسن: من قبل

د )محم الطفل ال يكتسب عافيته على حليب أمه فحسب بل على عطفها وحنانها
يصل أهمية عن الغذاء  ، وأن هذا الغذاء العاطفي ال(37-2010،35الريماوي:

 الجسدي قياسًا بالمستوى الصحي للطفل.

استمرار التمييز الجنساني، فمن المالحظ أن األسرة الكويتية، والعربية أيضًا،  -
ية وما زالت ذكورية الطابع المضمون، فالتحديث كمظاهر لم يرتبط لدى األسرة الكويت

بين التربية زدواجية المعايير في ابل على العكس من ذلك استمرت  ،بالحداثة كسلوك
بدرجة  ىنثاألحت القيود على يكما ًأب ،(46-2014،44)سناء الخولي:الذكور واإلناث

والثقافية التربوية حدة عن ذي قبل بدعوى الخوف الضمني من التغيرات والتبدالت أكثر 
القيمي ر الضمني والذي يصرح به عادة من المستقبل الجارية وأيضًا الخوف غي

ويتجلى هذا التمييز في العديد من المظاهر المؤكدة له بدءًا من  ،بالمجتمع العام
 .هنالموقف من دور الحضانة للطفلة حتى معدالت العنف ضد

إذ فرضت  ،(123-117-2000)زينب العسال:  اكتساب الثقافة االستهالكية -
باعتباره عضوًا  ،من نمط استهالكي آلخرالكويتي ة إلى انتقال الطفل التحوالت الجاري

الثقافة الجديدة تتجلى في مدى إصراره على امتالك اللعبة  فهذهفي األسرة المعاصرة، 
دون النظر إلى إمكانيات األسرة  ،والمطالبة بمالبس جديدة من خالل التمرد على األم

 الفعلية.
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 جدلية التوحد والتفتت  :األسرة والطفل الكويتي  -2
 مرت األسرة الكويتية، وما تزال، بالعديد من المراحل التاريخية لكل منها

خصائصها ومظاهرها وآثارها اإليجابية والسلبية أيضًا، وإن كانت األسرة الكويتية شأنها 
إال أن ثمة  (،21-1994،17:ر)باقر النجا في ذلك شأن األسرة العربية بصفة عامة

دة تميزها من حيث الدرجة و النوع ذات الصلة بانعكاسات تلك التراكمات خصائص عدي
التاريخية التي تنطوي عليها، فال يمكن القول بأن هذه الخصوصية ذات صلة 
باألوضاع االقتصادية بصورة مطلقة بل تمتد إلى خصائص ومحددات بنائية تتضح 

 التحليل.حاجة إلى  ائدي متنوع فيفيما هو اجتماعي وثقافي، وما هو ديني وعق
لقد فرضت التحوالت االجتماعية والثقافية عددًا من الوظائف األساسية التي 
ينبغي على األسرة الكويتية القيام بها، كما فرضت على أعضائها ضرورة التعايش في 
ظروف بنائية خاصة، فاألسرة اقتصاديًا تعد وحدة اقتصادية مستقلة وعليها إشباع 

ألبنائها ومحاولة تحسين نوعية الحياة في ضوء التطور الدائم لهذه الحاجات األساسية 
أما تربويا فقد فرضت هذه المحددات عدم (، Migdal;1980,115-123) الحاجات

 ضرورة تبني ثقافة القبلية بصورة شبه مطلقة.
وما أدت إليه من ،وعلى الرغم من ثبات هذه األوضاع حسب تراكمات تاريخية

إال أن ثمة عوامل محدثة دفعت إلى ،ربوية تقترب إلى حدود العقيدةتحديد الثوابت الت
تحريك هذه الثوابت من سكونيتها التاريخية ومحاولة خلق فجوات بين القديم والجديد أو 

 باألحرى بين التقليدي والمحدث، وتتلخص هذه العوامل في النقاط التالية: 
يات متنوعة قياسًا التحول من نشاط اقتصادي ذي توجه واحد نحو اقتصاد - أ

 بالدخل ونوعية الحياة ومدى إشباع الحاجات. 

عوامل وأسباب خاصة أبرزها التمسك  قالتغير السريع في البنية السكانية وف - ب
 بقيم وعادات اإلنجاب الضمني. 

النمو الحضري السريع المصاحب الكتشاف النفط وكذا عوامل التحديث  - ج
ويتضح ذلك من المالمح  ،األخرى وما فرضته من هجرة ريفية حضرية
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م 2011المورفولوجية للتجمعات السكانية بدولة الكويت وتعدادها لعام 
تشير التقارير اإلحصائية إلى (، كما 2013،33)المجموعة اإلحصائية السنوية

حسب نوعية  من الحضريينالكويتيين % من إجمالي عدد السكان 96وجود 
 .(2014،23ادم:  دصابر واحمم )شكري 2013النشاط االقتصادي وفقا لعام 

االتجاه نحو تعليم الفتاة وخروج المرأة للعمل، فالتعليم بات هدفًا قوَيا ذات أبعاد  - ح
بنائية مع تبدل القيم الخاصة بتعليم اإلناث، وإن ارتبط ذلك كويتيا بوجود 
مؤسسات تعليمية وانتشارها إال أن خروج المرأة للعمل ارتبط أيضًا بضغوط 

زها التأرجح بين ثقافة اإلنتاج وثقافة االستهالك أو االنطواء على اقتصادية أبر 
 ثقافة استهالكية ال تعكس األوضاع اإلنتاجية الخاصة.

التخلي التدريجي عن ثقافة القبيلة ذات الجبر واإللزام المطلق مقابل االتجاه  - خ
(، 97 ،2005 )محمد حسن نحو االندماج في إطار مؤسسات تربوية أخري 

ا التخلي يظهر محكومًا بدوافع فردية وأوضاع حياتية إلى جانب إال أن هذ
 السلوك في الحياة اليومية. طظروف ذات عالقة بأنما

في ضوء هذه العوامل، وغيرها، أصبحت األسرة الكويتية تتفاعل في ضوء 
-Fortes; 1962, 103، )وليس الحداثة بالضرورة، سندان التقليدية ومطرقة التحديث

ح وفق نماذج ثقافية متباينة، وإن كان هذا التأرجح يتجلى في الفعل وتتأرج( (109
االجتماعي والمضامين الثقافية إال أن ذلك يتنوع ويختلف من حيث الدرجة والنوع 
حسب متغيرات أساسية كالفئة العمرية والنوع محل اإلقامة والمستوى التعليمي والموقف 

رات الزمة إلجراء تشريح اجتماعي وثقافي ما بين التراث والمعاصرة،وغير ذلك من متغي
 األساسية المعاصرة.  لألسرة الكويتية والوقوف على تبدالتها

 الدراسات السابقة -3
ويعود ذلك من  ،تتميز إشكالية البحث بتاريخيتها من حيث االهتمام والتحليل

ة لألسرة  أولها: ديناميكية الوظائف التربوي، وجهة نظر البحث إلي ثالثة أسباب أساسية
ثانيها: مدي فاعلية دور وسائط التنشئة التربوية األخرى  ،في إطار التبدالت القيمية

ومدي انتشارها، ثالثها: التطور التكنولوجي وانعكاساته االيجابية والسلبية علي ثقافة 
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والتي ، الطفل( بناء عليه يحاول البحث هنا إلقاء الضوء علي بعض الدراسات السابقة
فقد  ، وأخري منهجية ةرها حسب االستفادة منها وفق اعتبارات نظرية تحليليجاء اختيا

عن تأثير القيم والممارسات الوالدية علي النمو الخلقي م دراسة 1971قدم شوفيت عام 
وقد اعتمدت علي المنهج الوصفي واستخدمت االستبيان علي عينة من اآلباء  لألبناء،

كدالة لألحكام  "كولبرج"ـ ن المواقف األخالقية لشاملة قائمة للقيم إلي جانب استبيا
وتوصلت إلي عدد من النتائج أهمها:وجود عالقة دالة موجبة بين  األخالقية الوالدية،

ووجود  ،في المناقشة األخالقية معهم اآلباء مستويات التفكير األخالقي لألبناء وأساليب
 ،يات الحكم الخلقي لألبناءعالقة ايجابية ودالة بين معاملة الحث والتحفيز ومستو 

ووجود عالقة سالبة بين أساليب معاملة توكيد السلطة وإهمال الحب من قبل اآلباء 
، كما قدم (.Shoffait; 1971 Cوبين مستويات التفكير والنضج الخلقي لدي األبناء )

 م دراسة عن العالقة بين نمو الحكم الخلقي لدي األبناء وعوامل البيئة1975باريخ عام 
واعتمدت علي المنهج المقارن بين مجموعة من األطفال الهنود الذين ينتمون ، األسرية

واشتقت ، ألسر ذات مستويات اقتصادية فوق المتوسطة بمجموعة أمريكية مماثلة
واستخدمت االستبيان ودليل دراسة ، فروضها من نظرية "كوبرج" في نمو الحكم الخلقي

حل النمو الخلقي يمثل خاصية عامة لدي وتوصلت إلي أن تتابع مرا، الحالة
إال أن األسر الهندية تميزت بتتابع أكثر فاعلية نظرا  ،المجموعتين الهندية واألمريكية

إلي جانب أن الوالدين اللذين يعمالن بطريقة ، لإلحساس الروحي والخلقي للثقافة الهندية
أطفال ناضجين  عقلية ناضجة خلقيا وتشعر بالمسئولية نحو أطفالها يكون لهما

ويتم ذلك من خالل إبداء العطف واالهتمام بالطفل واستخدام الحجج والبراهين ، أخالقيا
 .Bفي التفاعل في داللة علي مدي أهمية التدعيم والتشجيع من جانب الوالدين )

Parikh;1975).  
حول عالقة كل من دراسته قاسم الصراف أما بالنسبة للدراسات العربية فقد قدم  

ليم األم وعمرها وعدد األطفال على ٍأساليب تربية األبناء في المجتمع الكويتي،بهدف تع
الكشف عن مدى تأثير المستوى التعليمي، وفئات العمر على األبناء وتربيتهم، وتكونت 
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أم من العامالت في مؤسسات الدولة ولديهن أطفال في مرحلة ما قبل  330عينة من ال
وجود عالقة  :لي في دراسته وتوصلت الدراسة إلىلتحليالمدرسة،واستخدم المنهج ا

مباشرة بين تعليم األم وإمكانية تعليم الطفل سواء بالمقاييس الثقافية أو االجتماعية أو 
وجود تفاعل واضح بين ابتسامة األم وخلق الراحة مما يساعد على زيادة و  ،الترفيهية

 اضطراباتاالجتماعية يؤدى إلى  تفاعله اجتماعيًا، وأن التزمت الشديد في التنشئة
أوضحت أن ثقافة األسرة خاصة تدني  كما ،متعددة تنعكس على سلوك  الطفل وتفكيره

مستوى التعليم يجعل األم أكثر خضوعًا وامتثااًل للقيم والعادات والتقاليد الموروثة،وأن 
ألسرة إذا نوعية ا وأن ،عملية تنشئة األطفال مرتبطة بالمستوى التعليمي واالقتصادي

في األسرة النووية يكون االهتمام  كانت ممتدة تؤثر سلبًا على اهتمام األم باألبناء، أما
األم الكويتية تتفاوت في إدراك دورها الجديد في تربية األبناء خاصة  وان ،أكثر لألبناء

في مجال فرض الطاعة، والسماح للطفل في التعبير عن الذات، ويبعدها عن القسوة 
 نعكس على األبناءيعامل مع األبناء وأن المستوى التعليمي يعتبر مردودًا إيجابيًا في الت

 . م(1991)قاسم الصراف:
سلوك أطفال ما قبل المدرسة وعالقته بعنوان "منيرة الغصون دراسة وقدمت 

التعرف على سلوك األطفال العدواني  إلىببعض أساليب التنشئة الوالدية" هدفت 
عينة الدراسة  شملتو  يب التنشئة األسرية في مدينة الرياض،وعالقته ببعض أسال

مجموعة كبيرة من المشرفات في الرياض واألسر الذين لديهم أطفال في مرحلة ما قبل 
لألسرة  أن :المدرسة، واستخدمت الباحثة المنهج المقارن في هذه الدراسة، وتوصلت إلى

خاصة أن طريقة المكافأة  التي دور إيجابي وبارز على تصرفات األطفال وسلوكهم، و 
أن نسبة الذكاء عند األطفال كانت واضحة و  ،اتبعت كانت سببًا مباشرًا في التحكم بهم

للتعاون بين األسرة  وأنومرتفعة، بسبب الطريقة المتبعة في عملية التربية لألطفال 
ليس مردود إيجابي و  -والمعلمات داخل الرياض من ناحية أخرى  -واألبناء من ناحية

 دراسة بعنوان نجوى عبد الحميد وقدمت م(،1992)منيرة الغصون:عدوانيًا عند األطفال 
 ،"(سنوات 7-4عالقة االبتكار ببعض االتجاهات الوالدية لدى عينة من األطفال )"

 هدفت إلى التعرف على العالقة بين التفكير االبتكاري واالتجاهات الوالدية السوية، مثل
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طفاًل من الجنسين في مدينة القاهرة،  120عينة من الونت وتك ،التسلط والرفض
واستخدمت مقياس االتجاهات الوالدية من وجهة نظر األبناء من إعداد الباحثة، والنشاط 
األول من اختبار التفكير االبتكاري عند األطفال باستخدام الحركات واألفعال وكذلك 

أن أكثر  صلت الدراسة إلى:وتو  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
-4وأقلها إحساسًا من )سنوات  7-6المجموعات العمرية إحساسًا بالتسلط كانت من 

تبين أن أكثر المجموعات إحساسًا بالتسامح والتقبل كانت من الفئة  كما ،سنوات(5
دالة إحصائيًا بين المجموعات فروق عدم وجود و  (،سنوات 5-4العمرية األصغر سنًا )

وجود عالقة موجبة دالة بين ، و بالنسبة للتسامح واتجاه التقبل (سنوات 7-6)و (5-6)
التسامح والتقبل، وبين نمو  :االتجاهات الوالدية السوية في التنشئة االجتماعية مثل

تبين أيضًا وجود عالقة سالبة دالة بين االتجاهات و  القدرات االبتكارية لدى األطفال
 سلط والرفض وبين نمو القدرات االبتكارية لدى األطفالالت :الوالدية غير السوية مثل

 . (1994)نجوي عبد الحميد:
االتجاهات الوالدية وأثرها في تنمية التفكير دراسة بعنوان "هدى مصطفى وقدمت 

االبتكاري لطفل ما قبل المدرسة، بهدف التعرف على تأثير االتجاهات الوالدية مثل 
يمقراطية، والتقبل على نمو القدرات لدى األطفال من واإلهمال، والد الحماية الزائدة،

تضم األطفال  :هم إلى مجموعتين أساسيتين األولىالجنسين، وقامت الباحثة بتقسيم
تضم األطفال مرتفعي  :الثانية ،مرتفعي الحماية الزائدة ومنخفضي الحماية الزائدة

ئية، وقامت بإعداد واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصا ،اإلهمال ومنخفضي اإلهمال
مقياس خاص لقياس االتجاهات الوالدية، واستخدمت أيضًا اختبار التفكير االبتكاري 
عند األطفال باستخدام الحركات في مرحلة الرياض، باإلضافة إلى استمارة لقياس 

وتوصلت إلى: عدم وجود تأثير لالتجاهات  ،المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة
أن المتغيرات األسرية تلعب و  ،تفكير عند األطفال في مرحلة الروضةالوالدية على ال

والتفكير عند أطفال هذه المرحلة وهي المستويات  دورًا إيجابيًا في تنمية السلوك
األسرة نحو تنمية التفكير االبتكاري لطفل هذه اتجاه ، وأن االقتصادية واالجتماعية
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ة والوسائل والمثيرات الموجودة المحيطة والبيئ اإلخوةوكذلك التفاعل بين  ،المرحلة
كان لها األثر اإليجابي في تنمية قدرات األطفال وميولهم في هذه المرحلة  ،بالطفل

 . (م2000مصطفي:هدي ) بالرياض
التفكير االبتكاري لدى أطفال الحضانة دراسة بعنوان "زينب رمضان كما قدمت 

التعرف على العوامل األسرية التي هدفت إلى  ،"وعالقته بالمستوى الثقافي األسري 
يمكن أن تؤدي إلى تنمية شخصية الطفل في مجال األسرة، وما يرتبط بها من عوامل 

طفل من الجنسين من المستويات االقتصادية  100عينة الومتغيرات، وبلغت 
واالجتماعية والثقافية المتباينة من عدة أحياء في مدينة القاهرة، واستخدمت الباحثة 

المستوى االقتصادي  استمارة، و Toranceار التفكير االبتكاري لتورانس اختب
االجتماعي والثقافي، وكذلك اختبار )ت( التوصل إلى داللة الفروق بين المجموعات و 

وجود فروق ذات داللة إحصائية دالة  وكشفت الدراسة عن، وحساب معامالت االرتباط
مستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافة في التفكير االبتكاري والذكاء بين أطفال ال

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أطفال المستويات االجتماعية  ، وأنالمرتفعة
وجود فروق دالة إحصائيًا خاصة  ،والثقافية المنخفضة من الجنسين واالقتصادية

ة من المنخفض وكانت لصالح أطفال المستويات ،العوامل األسرية ومستوياتهم المختلفة
والفعال في تنمية التفكير عند األطفال  األسرية لها الدور الكبيرالتنشئة ، وأن الجنسين

 .(م2007رمضان:زينب ) من حيث االستقرار المعيشي
حول تأثير وعي األمهات فيما يتعلق  :فقد قدمت دراسةأمينة محمد كامل أما 

درسة، وذلك بهدف التعرف باللعب واأللعاب على معامالت الذكاء في مرحلة ما قبل الم
على بعض العوامل والمتغيرات الخاصة مثل جنس الطفل وعمره وترتيبه الميالدي 

الت الذكاء دومقاييس جسمه والمستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألسرة على مع
طفاًل من الجنسين وأمهاتهم، واستخدمت  280من  عينةالوقدرات الطفل، وتكونت 

ع البيانات يب اإلحصائية واالنحراف المعياري، واستبيان خاص لجمالباحثة األسال
متوسط الدخل الشهري، و عملها، و : سن األم، مستواها التعليمي، األساسية عن األم مثل

 بينوجود عالقة موجبة دالة نوعية  وتوصلت الدراسة إلى:، عمل األبو سن األب، و 
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وجود عالقة دالة بين ى األطفال،قلية لدلعب الطفل مع الوالدين وبين الذكاء وقدراته الع
 ،سن الوالد، وجنس الطفل، وبعض المقاييس الجسمية :بعض العوامل والمتغيرات مثل

وجود عالقة موجبة ودالة بين مستوى الوعي ، وأن بين القدرة العقلية لدى األطفالو 
ر العوامل أظهرت النتائج أيضًا عن أن تأثي، و القدرات لدى األطفالبين وثقافة األم و 

 .(م2012)أمينة كامل:األسرية والبيئية كانت قوية جدًا عند األطفال من الجنسين 

 التعليق علي الدراسات السابقة 
قبل  تناولت الدراسات السابقة العديد من القضايا النظرية الخاصة بقيم طفل ما

 :يتتمثل أبرز هذه القضايا فيما يلالمدرسة ودور األسرة في غرس هذه القيم و 
أبعاد دون أخري فالقضايا المطروحة تركز على ،عدم وجود مفهوم موحد لألسرة -

شكل مقابل دراسات أخرى ركزت على  نموذجا( منير الغضون  ،)قاسم الصراف
وان  –معا يش الشكلينة تعالعربي اتولما كان المجتمعاألسرة )النووية والممتدة( 

ه المجتمعات لم تنطو بعد على فإن ما يمكن قوله أن هذ-اختلفت درجة التعايش
 .الطفل قرار العائلي وانعكاساته علىالمدى استقاللية قياسا باألسرة النووية 

مضمون االقتصادي لألسرة ودوره في تحديد قيم القلة الدراسات التي تناولت  -
بناء عليه يتميز هذا البحث من ( نموذجا الطفل فباستثناء دراسة )هدى مصطفى

يد من المتغيرات التي تكشف عن مدي تأثير العوامل المختلفة في خالل تبني العد
 .غرس القيم التربوية لدي طفل ما قبل المدرسة بدولة الكويت

ركزت بعض الدراسات على أن الطفل ليس مكتسبًا فقط ولكنه يؤثر في األسرة  -
 ن خالل عدد األطفال )قاسم الصراف نموذجا(.أيضًا،ويتضح ذلك م

فأغلب الدراسات تناولت موضوعها من  ،ز على مناهج دون أخرى لوحظ التركي -
خالل المنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل والتركيب وال شك أن هذا المنهج 

قبل المدرسة بقيمه،ويساعد هذا المنهج  يعد أحد المناهج الرئيسة في فهم طفل ما
حيث غابت بعض المناهج عن مجمل هذه  ؛على تحديد الدور االجتماعي
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حسب هذا البحث ستند عليه األفقية الذي ي الدراسات على سبيل المثال المقارنة
 متغيرات وبصورة راسية حسب الزمن.ال

 ثالثا: اإلجراءات املنهجية للبحث
 : متغيرات البحث 1

 المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة
 عمر األب. -أ 

 عمر األم. -ب 

 التعليمي لألب.المستوي  -ج 

 لالم. يالمستوي التعليم -د 

 .حجم األسرة -ه 

 .متوسط الدخل الشهري لألسرة -و 

 مهنة األب. -ز 

 .مهنة األم -ح 

القيم التي يتم غرسها لدى طفل ما قبل المدرسة 
والتي تحرص عليها األسرة، وتشمل التدين 
والصدق والطاعة واألمانة والتسامح والشجاعة 

 واالستقاللية وعدم األنانية. 

 
 -: بحثفروض ال -2

( بين عمر األب 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-أ
 6-3قبل المدرسة ) من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةوغرس 
 .سنوات(

( بين عمر األم 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-ب
 6-3قبل المدرسة ) ن حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل مام القيم التربويةوغرس 
 .سنوات(

( بين المستوى 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-ج
قبل  من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةالتعليمي لألب وغرس 

 .سنوات( 6-3المدرسة )
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( بين المستوى 0.05عند مستوى داللة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية -د
قبل  من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةالتعليمي لألم وغرس 

 .سنوات( 6-3المدرسة )

حجم األسرة ( بين 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-و
 6-3قبل المدرسة ) من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةوغرس 
 .سنوات(

( بين متوسط 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-و
قبل  من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةالدخل الشهري وغرس 

 .سنوات( 6-3المدرسة )

( بين مهنة األب 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-ز
 6-3قبل المدرسة ) من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةوغرس 
 .سنوات(

( بين مهنة األم 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-ح
 6-3قبل المدرسة ) من حيث نوعيتها وترتيبها لدى طفل ما القيم التربويةوغرس 
 .سنوات(

 حدود البحث-3
 : دولة الكويت وفق حدودها المتعارف عليها.ي/ المكانيالحد الجغراف - أ

ل الفترة ابريل حتى نوفمبر : استغرق هذا البحث ثمانية شهور خاليالحد الزمن - ب
 م.2015

من األسر الكويتية المتباينة قياسا بالمتغيرات  150: عدد "العينة" ي الحد البشر  - ت
 المستقلة تم اختيارها بصورة نسبية طبقية.

 األدوات المستخدمةالمناهج و  -4
نظرًا لما يوفره من إمكانيات  الوصفي التحليليتعتمد على المنهج  المنهج:-أ

وأيضًا التحقق من  تساؤالته، نومساهمات في تحقيق أهداف البحث واإلجابة ع
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حيث يساعد علي فهم الفروق القائمة بين األسر بصورة  المقارنة:جانب  إلى فروضها،
بنوعية القيم التربوية  )المتغير التابع الخاص وأخري راسية قلة(أفقية )المتغيرات المست

 .(وترتيبها
 بحثالتي تم إعدادها بما يتالئم مع موضوع الاستمارة االستبيان األدوات: -ب

سؤااًل، مقسمة إلى أربعة محاور ومتضمنة  62، وقد احتوت على عدد إجمالي وأهدافه
 .يها وتوضيح دورها بشكل أكثر تفصيالً سؤالين مفتوحين للسماح لألسرة بإبداء رأ

 الدراسة االستطالعية  -5
عرضها على الخبراء والمحكمين الذين ستبيان تم بعد إعداد وتطوير استمارة اال

قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على  ،والمهتمين بقضايا الطفل ،لهم خبرة أكاديمية
تحليل البيانات  بهدفسية للدراسة، وذلك لم يتم إدخالها في العينة األسا ،أسرة 15عدد 

الواردة تحلياًل بسيطًا بهدف تحديد مدى وضوح األسئلة والتأكد من االرتباطات التي 
 تهدف إلى معرفتها بصورة إحصائية.

 صدق وثبات البيانات  -6
على عدد من األساتذة من ذوي  حيث تم عرض االستمارة ،الصدق الظاهري 

تم قياسه  معامل الصدق الذاتي حيث ،إلي جانبالتربويةالخبرة في مجال البحوث 
طريقة االتساق باإلضافة إلي استخدام  ،0.97بحساب الجذر التربيعي حيث كان ثباته 

أن يعطي االختبار نتائج  هب فيقصد أما الثبات، نباخو معادلة الفاكر باستخدام الداخلي 
ريقة نفسها أو الشروط لقد استخدم متقاربة جدًا إذا أعيد تطبيقه على نفس األفراد وبالط

قدره  حيث تم  تطبيقه بفاصل زمني ستطالعيةاالعينة الإعادة االختبار على  الباحث
(، وكان ثباته 0.05وكانت النتيجة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،عشرة أيام

(، وكان ثباته 0.05ي )كانت النتيجة دالة عند مستو عند إعادة االختبار (، و 0.95)
تطبيقين باستخدام معامل تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات في ال(، حيث 0.97)

وللتحقق أكثر من ثبات أداة الدراسة تم احتساب معامل الثبات من خالل  االرتباط،
 .(SPSSالحقيبة اإلحصائية )

 جمع البيانات وإدخالها الحاسب اآللي -7
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 IBMطابقة االستخدام بطاقة بعد جمع البيانات تمت عملية ترميز البيانات م
وذلك لتحويل البيانات إلى رموز رقمية، حيث تم إعطاء أرقام لكل المتغيرات التي 

 احتوتها الدراسة، وتم تفريغ االستمارات في ضوء المتغيرات الرقمية الدليل الترميز.
قام الباحث باستخدام برنامج تحليل  :ام الحاسب اآللي وإدخال البياناتاستخد -أ

 .SPSSنات المعروف بـالبيا
تمت عملية المراجعة عن طريق الحاسب اآللي،  :مراجعة البيانات بعد إدخالها -ب

 وذلك بالمقارنة بين بطاقة الترميز وأرقام األعمدة.
تم إجراء التحليالت اإلحصائية وفقًا ألسلوبين األول  -:أسلوب تحليل البيانات-ج

باالهتمام بتوزيع المتغيرات ووصف عينة  وذلك، تحليل البيانات بأسلوب المتغير الواحد
في شكل جداول تكرارية ونسب مئوية،الثاني:تحليل البيانات باستخدام العالقة البحث 

وذلك بهدف إجراء تحليل إحصائي للعالقة بين كل متغير مستقل ، بين متغيرين
درسة، والمتغير التابع المتمثل في نوعية القيم التي يتم غرسها لدى طفل ما قبل الم

أيضًا تم اختيار عدد من المقاييس الدالة اإلحصائية لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق 
( لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة 2ذات داللة إحصائية وذلك باستخدام )كا

الدين، إحصائية بين األسر وعملية غرس القيم ذات العالقة وفق متغيرات عمر الو 
 مهنة الوالدين، متوسط الدخل الشهري لألسرة، حجم األسرة،دين، المستوي التعليمي للوال

حيث تم تحديد مستوى الداللة للقيم اإلحصائية من الفروق المشاهدة وحدت بمستوى 
 .( أي بنسبة األخطاء في حالة اتخاذ قرار غير صحيح0.95( بدرجة ثقة )0.05)

ا: نتائج البحث
ً
 رابع
( بين عمر األب وغرس 0.05ند مستوى داللة ) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ع

 سنوات. 6 – 3القيم التربوية لدى طفل ما قبل المدرسة من سن 
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 ( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي1جدول )
 Least Significant Difference Test طبقًا للحالة العمرية لألب باستخدام

(LSD) 

 م

الحالة 

 العمرية

 

م القي

التربوية 

محل 

 االهتمام

 25اقل من 

(1) 

 (8)ن 

25 - 30 

(2) 

 (64)ن 

30 – 35 

(3) 

 (57)ن 

 35أكثر من 

(4) 

 (21)ن 

قيمة ف 

 وداللتها

 التباين بين المجموعات باستخدام

  LSD TEST 

عالقة 

الفروق 

بين 

المجموع

 ات

فرق 

الو

 سط

الخطأ 

المع

 ياري

مستوى 

 الداللة
__ 

 س
σ 

__ 

 س
σ 

__ 

 س
σ 

__ 

 س
σ 

 1.76 0.57 1.68 0.70 1.83 0.53 1.50 التدين 1
0.4

4 
1.003 - - - - 

 1.62 0.60 1.51 0.56 1.48 0.52 1.38 الصدق 2
0.4

9 
0.451 - - - - 

 2.57 0.96 2.07 0.94 1.97 1.04 1.75 الطاعة 3
1.1

2 
2.338 - - - - 

 2.05 0.44 2.05 0.38 2.02 0.64 1.88 األمانة 4
0.3

8 
0.454 - - - - 

 2.29 0.57 2.42 0.60 2.22 0.83 2.13 التسامح 5
0.4

6 
1.467 - - - - 

 2.24 0.57 2.29 0.54 2.27 0.71 1.75 الشجاعة 6
0.6

2 
2.192 - - - - 

7 

االستقاللية 

واالعتماد علي 

 الذات

1.38 0.52 1.58 0.49 1.58 0.49 1.62 
0.4

9 
0.485 - - - - 

8 
حب اآلخرين 

 نانيةوعدم األ
2.50 0.76 2.53 0.76 2.67 2.66 2.62 

0.5

9 
0.433 - - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
نه ال يوجد شكل منتظم لمسار توزيع أيتضح من بيانات الجدول السابق 

،وهذا ما يضعف العالقة بينهما، وللتحقق من مدى بحثالمتغيرين لدى أفراد عينة ال
ذات داللة إحصائية بين المتغيرين احتسب معامل التوافق فكانت قيمته وجود عالقة 

(، وبالتالي لم يتحقق 0.05وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (،0.369)
لدى  القيم التربويةالفرض الذي يشير إلى وجود عالقة بين متغيري عمر األب وغرس 

د العينة، وبناء عليه يمكن القول سنوات لدى أفرا 6 – 3طفل ما قبل المدرسة من سن 
بأن عمر األب ال يمثل الدور الفاعل في غرس القيم التربوية لدي طفل ما قبل 

حيث يكاد يقتصر دور األب خالل هذه المرحلة العمرية علي اللعب مع الطفل ،المدرسة
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واالعتقاد بان دور األب يأتي عند التحاق الطفل بالمدرسة بل والمراحل العمرية 
 حقة.الال

( بين عمر األم 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -2
 سنوات. 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  القيم التربويةوغرس 

( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي طبقًا للحالة العمرية 2جدول )
 لألم باستخدام 

Least Significant Difference Test (LSD) 

 م

الحالة 
 العمرية

 
القيم 

التربوية 
محل 
 االهتمام

 (1سنة  ) 25 <
 (5)ن 

25 – 30 
(2) 
 (32)ن 

30 - 40 
(3) 
 (79)ن 

40 - 50 
(4) 
 (24)ن 

 سنة فأكثر 50
(5) 
قيمة  (10)ن 

ف 
وداللت
 ها

 التباين بين المجموعات باستخدام 

          LSD TEST 

عالق
ة 

الفرو
ق 

ن بي
المج
موعا
 ت

فرق 
الو
 سط

الخطأ 
المع
 ياري

مستو
ى 
الدالل

 σ س_ σ س σ س_ σ س σ س_ ة

 0.71 2 التدين 1
1.7
5 

0.67 1.73 0.63 1.67 0.56 1.90 
0.3
2 

0.47
0 

- - - - 

 الصدق 2
1.6
0 

0.55 
1.3
1 

0.47 1.53 0.57 1.58 0.65 1.70 
0.4
8 

1.44
0 

- - - - 

 الطاعة 3
1.8
0 

1.30 
1.8
4 

0.92 2.09 0.98 2.17 0.96 2.70 
1.1
6 

1.59
8 

- - - - 

 األمانة 4
2.2
0 

0.84 2 0.36 2.05 0.45 1.96 0.20 2 
0.4
7 

0.47
9 

- - - - 

 التسامح 5
2.2
0 

0.84 
2.1
9 

0.64 2.39 0.59 2.17 0.48 2.30 
0.4
8 

1.13
0 

- - - - 

 الشجاعة 6
2.2
0 

0.84 
2.1
6 

0.63 2.29 0.56 2.21 0.51 2.30 
0.6
7 

0.36
2 

- - - - 

7 
االستقاللية 
واالعتماد 
 علي الذات

1.4
0 

0.55 
1.5
9 

0.49 1.53 0.50 1.58 0.50 1.90 
0.3
2 

1.40
6 

- - - - 

8 

حب 
اآلخرين 
وعدم 
 األنانية

2.6
0 

0.55 
2.5
0 

0.76 2.62 0.70 2.67 0.70 2.50 
0.5
3 

0.28
0 

- - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
نه علي الرغم من عدم وجود شكل منتظم أات الجدول السابق يتضح من بيان

( وهي 0.548ن قيمة معامل التوافق )إفالبحث لمسار توزيع المتغيرين لدى أفراد عينة 
(، وبالتالي يتحقق الفرض الذي يشير إلى وجود 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
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 3ى طفل ما قبل المدرسة من سن لد القيم التربويةعالقة بين متغيري عمر األم وغرس 
، ويمكن تفسير ذلك تربويا أن طفل ما قبل المدرسة يكون سنوات لدى أفراد العينة 6 –

كما أن غريزة األمومة ، أكثر التصاقا باألم دون االلتفات إلي الفئة العمرية الخاصة بها
الرغم من المظاهر فعلي ،لدي المرأة الكويتية تمتاز بالديمومة من حيث التأثير والفاعلية

الدالة علي أنها تقل كلما تقدمت األم في العمر إال أن المالحظة المتأنية للدور التربوي 
 .سنوات6و3لالم تشير إلي دور الخبرة التي تكتسبها األم في مجال تربية الطفل مابين 

( بين المستوى 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
 سنوات. 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  القيم التربويةمي لألب وغرس التعلي

( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي طبقًا للحالة التعليمية  3جدول ) 
 Least Significant Difference Test (LSD)  لألب باستخدام

 م

الحالة 
 التعليمية

 
القيم 

التربوية 
محل 

 االهتمام

 (1ابتدائية    )
 (13)ن 

 إعدادية
(2) 
 (11)ن 

 ثانوية أو ما يعادلها
(3) 
 (54)ن 

 -بكالوريوس 
 ليسانس

(4) 
 (62)ن 

 ماجستير
(5) 
 (10)ن 

قيمة ف 
 وداللتها

 التباين بين المجموعات باستخدام       
    LSD TEST 

عالقة 
الفروق 

بين 
المجموع

 ات

فرق 
 الوسط

الخطأ 
 المعياري

 مستوى
 الداللة

__ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ 

 1.64 0.64 2.08 التدين 1
0.5
0 

1.67 0.61 
1.7
9 

0.60 1.60 0.69 1.493 - - - - 

 1.64 0.66 1.54 الصدق 2
0.6
7 

1.56 0.57 
1.4
4 

0.53 1.50 0.53 0.497 - - - - 

 2.36 1.14 1.85 الطاعة 3
1.2
9 

2.15 1.04 2 0.91 2.20 0.79 0.598 - - - - 

 2.09 0.28 1.92 األمانة 4
0.5
4 

2.04 0.39 
2.0
3 

0.44 2 0.47 0.282 - - - - 

 2.73 0.65 2.38 التسامح 5
0.4
7 

2.29 0.57 
2.2
4 

0.62 2.10 0.32 2.014 - - - - 

 2 0.51 2.38 الشجاعة 6
0.6
3 

2.19 0.59 
2.3
2 

0.59 2.20 0.42 1.124 - - - - 

7 
االستقاللية 

د واالعتما
 علي الذات

1.54 0.52 1.64 
0.5
0 

1.48 0.50 
1.6
5 

0.48 1.60 0.52 0.851 - - - - 

8 

حب 
اآلخرين 
وعدم 
 األنانية

2.54 0.66 2.36 
0.9
2 

2.44 0.77 
2.7
1 

0.61 3 0 2.301 - - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
لمسار توزيع المتغيرين نه يوجد شكل منتظم أيتضح من بيانات الجدول السابق 

وللتحقق من مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  ،البحثلدى أفراد عينة 
( وهي دالة إحصائيا عند 0.421المتغيرين احتسب معامل التوافق فكانت قيمته )

وبالتالي يتحقق الفرض الذي يشير إلى وجود عالقة بين (، 0.05مستوى داللة )
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لدى طفل ما قبل المدرسة من  القيم التربويةلألب وغرس  متغيري المستوى التعليمي
 سنوات لدى أفراد العينة. 6 – 3سن 

وتشير النظرة اإلجمالية للبيانات الواردة بالجدول إلي انه:كلما كان األب حاصال 
قبل المدرسة أكثر فاعلية  علي مؤهل دراسي اعلي كلما كانت توجيهاته القيمية لطفل ما

 .هة والمثال وما شابحسب مقوالت القدو 
( بين المستوى 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -4

 سنوات. 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  القيم التربويةم وغرس التعليمي لأل
 ( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي 4جدول )

 Least Significant Difference Testستخدام طبقًا للحالة التعليمية لألم با
(LSD) 

 م

الحالة 
 التعليمية

 
القيم 

التربوية 
محل 

 االهتمام

 (1ابتدائية    )
 (15)ن 

 إعدادية
(2) 

 (9)ن 

 ثانوية أو ما يعادلها
(3) 
 (51)ن 

 ليسانس -بكالوريوس 
(4) 
 (71)ن 

 ماجستير
(5) 

 (4)ن 

ف  قيمة
 وداللتها

 LSDستخدام           التباين بين المجموعات با
TEST 

عالقة 
الفروق 

بين 
المجموعا

 ت

فرق 
 الوسط

الخطأ 
المعيار

 ي

مستوى 
 الداللة

__ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ 

1 
 التدين

1.93 0.46 1.89 
0.9

3 
1.76 0.51 1.66 

0.6
5 

2 
0.
82 

0.9
82 

- - - - 

2 
 الصدق

1.67 0.62 1.56 
0.7

3 
1.51 0.58 1.46 

0.5
3 

1.50 
0.
58 

0.4
10 

- - - - 

3 
 الطاعة

2.07 1.03 2.56 
1.4

2 
2 1 2.07 

0.9
2 

2.25 
1.
26 

0.6
24 

- - - - 

4 
 األمانة

1.87 0.35 1.89 
0.3

3 
2.04 0.39 2.04 

0.4
3 

2.50 
0.
58 

2.1
92 

- - - - 

5 
 التسامح

2.20 0.41 2.22 
0.6

7 
2.37 0.59 2.27 

0.6
1 

2.50 
0.
58 

0.5
05 

- - - - 

6 
 جاعةالش

2.13 0.64 2 
0.7

1 
2.27 0.53 2.25 

0.5
8 

2.75 
0.
50 

1.3
55 

- - - - 

7 

االستقاللية 
واالعتماد 
 علي الذات

1.60 0.51 1.44 
0.5

3 
1.49 0.50 1.62 

0.4
9 

2 0 
1.4
31 

- - - - 

8 
حب اآلخرين 

 2.11 0.63 2.60 وعدم األنانية
0.9

3 
2.49 0.76 2.70 

0.6
2 

3 0 
2.2
23 

- - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01ند ** معنوي ع
نه ال يوجد شكل منتظم لمسار توزيع أيتضح من بيانات الجدول السابق 

وهذا ما يضعف العالقة بينهما، وللتحقق من مدى ، البحثالمتغيرين لدى أفراد عينة 
احتسب معامل التوافق فكانت قيمته  ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرين
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(، وبالتالي لم يتحقق 0.05( وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة )0.364)
القيم م وغرس الفرض الذي يشير إلى وجود عالقة بين متغيري المستوى التعليمي لأل

 .سنوات لدى أفراد العينة 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  التربوية
تدرك دورها االيجابي تجاه ويمكن تفسير ذلك تربويا بان األم الكويتية مازالت 

وذلك علي العكس من حال األم في العديد ،أطفالها دون االلتفات إلي مستواها التعليمي
كما تقف هذه النتيجة علي العكس مما  -خاصة الغربية –من المجتمعات األخرى 

أشارت إليه العديد من الدراسات وما قدمته األدبيات التربوية في مجال األمومة 
 .والطفولة

 حجم األسرة( بين 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -5
 .طفل ما قبل المدرسة لدي القيم التربويةوغرس 

( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي طبقًا لعدد أفراد األسرة  5جدول ) 
 باستخدام 

Least Significant Difference Test (LSD) 

 م

دد أفراد ع
 األسرة

 
القيم 

التربوية 
محل 

 االهتمام

 (1أفراد  ) 4< 
 (34)ن 

4-6 
(2) 

 (89)ن 

6-8 
(3) 

 (15)ن 

8-10 
(4) 

 (8)ن 

10-12 
(5) 

 (4)ن 
قيمة ف 
وداللته

 ا

 التباين بين المجموعات باستخدام 
          LSD TEST 

عالقة 
الفروق 

بين 
المجموع

 ات

فرق 
 الوسط

الخطأ 
 المعياري

مست
وى 
الدالل

 ة
__ 
 س

σ 
__ 
 س

σ 
__ 
 س

σ 
__ 
 س

σ 
__ 
 س

σ 

 1.91 التدين 1
0.7

1 
1.6

9 
0.5

9 
1.6

7 
0.62 1.75 0.46 1.75 0.50 

0.81
9 

- - - - 

 1.35 الصدق 2
0.5

9 
1.5

6 
0.5

6 
1.6

0 
0.51 1.50 0.53 1.25 0.50 

1.15
7 

- - - - 

 1.65 الطاعة 3
0.8

5 
2.1

8 
0.9

5 
2.5

3 
1.25 1.50 0.53 3 1.15 

4.55
6** 

5/4 
1.500

0 
0.581

22 
* 

 1.97 األمانة 4
0.5

8 
2.1

0 
0.3

0 
1.8

0 
0.41 1.88 0.64 2 0 

2.32
1 

- - - - 

 2.18 التسامح 5
0.5

8 
2.3

1 
0.5

8 
2.4

0 
0.63 2.63 0.52 2 0.82 

1.38
3 

- - - - 

 2.15 الشجاعة 6
0.5

0 
2.2

9 
0.5

7 
2.1

3 
0.74 2.38 0.74 2.25 0.50 

0.62
5 

- - - - 

7 
ستقاللية اال

واالعتماد علي 
 الذات

1.47 
0.5

1 
1.6

6 
0.4

8 
1.3

3 
0.49 1.38 0.52 1.75 0.50 

2.51
1* 

2/3 
0.329

6 
0.135

78 
* 

8 
حب اآلخرين 

 وعدم األنانية
2.47 

0.7
5 

2.6
7 

0.6
4 

0.6
7 

0.72 2.38 0.92 2 0.82 
1.55

2 
- - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
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نه علي الرغم من عدم وجود شكل منتظم أ( 6الجدول رقم ) يتضح من بيانات
( وهي 0.511ن قيمة معامل التوافق )إف ،البحثلمسار توزيع المتغيرين لدى أفراد عينة 

(، وبالتالي يتحقق الفرض الذي يشير إلى وجود 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
لديهم لدى  القيم التربويةغرس سنوات و  6 – 3عالقة بين متغيري عدد األبناء من سن 

 أفراد العينة.
وبنظرة إجمالية علي البيانات الواردة بالجدول يمكن استخالص نتيجة مفادها: 
انه كلما كان حجم األسرة صغيرا كلما كان الوالدين أكثر قدرة علي غرس القيم التربوية 

سرة النووية )الجيل كما يمكن التأكيد وفق هذا اإلطار أن األ، لدي طفل ما قبل المدرسة
الواحد( أكثر فاعلية في غرس القيم التربوية لدي األبناء مقارنة باألسرة الممتدة )أكثر 
من جيل واحد( فعادة ما يفرز التفاعل التربوي للطفل مع نماذج تربوية تتباين حسب 

 .الجيل نوعا من صراع القيم بين التقليدية والحداثة
( بين متوسط الدخل 0.05حصائية عند مستوى داللة ) ال توجد عالقة ذات داللة إ -6

 سنوات. 6 –3القيم التربوية لدى طفل ما قبل المدرسة من سن وغرس  لألسرة الشهري 
 ( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي  6جدول ) 

 Least Significant Difference Test (LSD)طبقًا لمتوسط الدخل الشهري باستخدام 

 م

الدخل 
 الشهري

 
ا القيم 

التربوية 
محل 
 االهتمام

 (1دينار     ) 500< 
 (66)ن 

 دينار 500-1000
(2) 
 (65)ن 

 دينار 1001-1500
(3) 
 (15)ن 

 دينار فأكثر 2500
(4) 

 (4)ن 
قيمة ف 
 وداللتها

 التباين بين المجموعات باستخدام 
          LSD TEST 

عالقة 
الفروق 

بين 
المجموع

 ات

فرق 
 الوسط

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

__ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ 

 - - - - 0.299 0.58 1.50 0.56 1.80 0.58 1.77 0.67 1.73 ترك التدين 1

 - - - - 0.905 0.58 1.50 0.52 1.47 0.49 1.43 0.63 1.59 الصدق 2

 - - - - 2.186 1.15 3 1.30 2.47 0.86 2.02 1.01 2 الطاعة 3

 0.527 3/1 *7.401 0 2 0.52 2.47 0.37 2.02 0.39 1.94 االمانة 4
0.112

23 
** 

 - - - - 1.012 0.50 2.25 0.64 2.53 0.56 2.31 0.61 2.24 التسامح 5

 - - - - 1.459 0.96 2.25 0.63 2.40 0.56 2.14 0.56 2.32 الشجاعة 6

7 
االستقاللية 
واالعتماد 
 علي الذات

1.48 0.50 1.65 0.48 1.60 0.51 1.75 0.50 1.359 - - - - 

8 

حب 
اآلخرين 
وعدم 
 األنانية

2.36 0.82 2.75 0.56 2.80 0.41 3 0 4.782* 4/1 
0.436

4 
0.191

93 
* 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
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الرغم من عدم وجود شكل منتظم  ىنه علأيتضح من بيانات الجدول السابق 
( وهي 0.572فان قيمة معامل التوافق )البحث ع المتغيرين لدى أفراد عينة لمسار توزي

(، وبالتالي يتحقق الفرض الذي يشير إلى وجود 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
لدى طفل ما قبل  القيم التربويةعالقة بين متغيري متوسط الدخل الشهري لألسرة وغرس 

 اد العينة.سنوات لدى أفر  6 – 3المدرسة من سن 
وبنظرة إجمالية علي البيانات الواردة بالجدول يمكن استخالص نتيجة مفادها: 
أنه كلما كان متوسط الدخل الشهري لألسرة مرتفعا كلما كان الوالدين أكثر قدرة علي 

 .غرس القيم التربوية لدي طفل ما قبل المدرسة والعكس صحيح
( بين مهنة األب 0.05توى داللة ) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مس -7

 سنوات. 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  القيم التربويةوغرس 
 ( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي  7جدول ) 

 Least Significant Difference Test طبقًا للحالة المهنية لألب باستخدام
(LSD) 

الحالة 
المهني

 ة
 

القيم 
بوالتر

ية 
محل 
االهتما

 م

 عمل زراعي
(1) 
 (21)ن 

 عمل فني
(2) 
 (15)ن 

 عمل عسكري
(3) 
 (14)ن 

 عمل إداري
(4) 
 (57)ن 

 عمل تجاري
(5) 
 (29)ن 

 عمل أكاديمي
(6) 
 (14)ن 

قيمة ف 
 وداللتها

التباين بين المجموعات باستخدام           
LSD TEST 

عالق
ة 

الفرو
ق 
بين 
المج
موعا
 ت

فرق 
 الوسط

الخطأ 
 يرايالمع

مست
وى 
الدالل

 __ ة

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ 

 1.57 0.52 1.53 0.60 1.81 التدين
0.6
5 

1.84 
0.6
5 

1.69 
0.6
0 

1.79 0.58 0.96 - - - - 

 1.71 0.52 1.47 0.59 1.62 الصدق
0.6
1 

1.33 
0.4
8 

1.62 
0.6
2 

1.64 0.63 2.11 - - - - 

 2.36 0.79 1.73 1.09 2.09 الطاعة
1.2
2 

1.98 
0.9
2 

2.45 
1.0
6 

1.79 0.80 1.78 - - - - 

 1.86 0.26 1.93 0.48 1.86 االمانة
0.5
3 

2.05 
0.3
5 

2.21 
0.4
9 

2.07 0.27 2.61* 5/3 0.38 1.36 ** 

 2.29 0.49 2.33 0.70 2.24 التسامح
0.6
1 

2.33 
0.6
1 

2.38 
0.4
9 

2.07 0.62 0.65 - - - - 

 2.21 0.52 2.13 0.64 2.29 الشجاعة
0.5
8 

2.23 
0.5
4 

2.31 
0.6
6 

2.29 0.61 0.22 - - - - 

االستقالل
ية 

واالعتماد 
علي 
 الذات

1.43 0.51 1.67 0.49 1.71 
0.4
9 

1.71 
0.4
7 

1.53 
0.5
0 

1.62 0.49 0.86 - - - - 

حب 
اآلخرين 
وعدم 
 األنانية

2.43 0.81 2.60 0.74 2.43 
0.7
6 

2.63 
0.6
4 

2.55 
0.7
8 

2.93 0.27 1.11 - - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
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نه  يوجد شكل منتظم لمسار توزيع أ( 8يتضح من بيانات الجدول رقم )
، وللتحقق من مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية البحثالمتغيرين لدى أفراد عينة 

الة إحصائيا عند (،وهي د0.444بين المتغيرين احتسب معامل التوافق فكانت قيمته )
(، وبالتالي يتحقق الفرض الذي يشير إلى وجود عالقة بين 0.05مستوى داللة )

 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  القيم التربويةمتغيري مهنة األب وغرس 
 سنوات لدى أفراد العينة.

وبنظرة إجمالية علي البيانات الواردة بالجدول يمكن استخالص نتيجة مفادها : 
ه كلما كانت مهنة األب ذات مضمون تربوي ) عمل اكاديمي /إداري علي سبيل ان

 المثال ( كلما كان األب أكثر قدرة علي غرس القيم التربوية لدي طفل ما قبل المدرسة
م ( بين مهنة األ0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -8

 سنوات. 6 – 3لمدرسة من سن لدى طفل ما قبل ا القيم التربويةوغرس 
 ( تحليل التباين للقيم التربوية محل االهتمام البحثي  8جدول ) 

 Least Significant Difference Test طبقًا للحالة المهنية لألم باستخدام
(LSD) 

الحالة 
 المهنية
القيم 

التربوية 
محل 
 االهتمام

 (1ال يعمل    )
 (65)ن 

 عمل فني
(2) 

 (6)ن 

 عمل إداري
(3) 
 (44)ن 

 عمل تجاري
(4) 

 (5)ن 

 عمل أكاديمي
(5) 
 (30)ن 

قيمة ف 
 وداللتها

التباين بين المجموعات باستخدام           
LSD TEST 

عالقة 
الفروق 

بين 
المجموع

 ات

فرق 
 الوسط

الخطأ 
المعيا
 ري

مستو
ى 

 الداللة
__ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ __ 

 س
σ 

 1.78 التدين
0.6
2 

1.83 0.41 1.86 0.63 2 0 1.43 0.57 
2.774

* 
3/5 0.430 

0.1
42 

** 

 1.49 الصدق
0.5
6 

1.50 0.55 1.50 0.59 1.80 0.45 1.50 0.57 0.345 - - - - 

 2.17 الطاعة
1.1
4 

1.83 0.75 1.98 0.88 2.40 1.14 2.03 0.85 0.481 - - - - 

 2.02 األمانة
0.4
5 

2.17 0.75 2 0.37 2.20 0.45 2.03 0.32 0.437 - - - - 

 2.23 التسامح
0.5
8 

2.83 0.41 2.29 0.55 2.40 0.55 2.33 0.66 1.543 - - - - 

 2.18 الشجاعة
0.6
3 

2.83 0.41 2.23 0.48 2.40 0.55 2.27 0.58 1.882 - - - - 

االستقاللية 
واالعتماد 
 علي الذات

1.48 
0.5
0 

1.83 0.41 1.57 0.50 1.80 0.45 1.70 0.47 1.815 - - - - 

حب 
اآلخرين 
وعدم 
 األنانية

2.45 
0.7
9 

2.67 0.52 2.64 0.65 3 0 2.77 0.57 1.709 - - - - 

 0.05* معنوي عند            0.01** معنوي عند 
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نه يوجد شكل منتظم لمسار توزيع أ( 9يتضح من بيانات الجدول رقم )
لة إحصائية ، وللتحقق من مدى وجود عالقة ذات دالالبحثالمتغيرين لدى أفراد عينة 

( وهي دالة إحصائيا عند 0.317بين المتغيرين احتسب معامل التوافق فكانت قيمته )
(، وبالتالي يتحقق الفرض الذي يشير إلى وجود عالقة بين 0.05مستوى داللة )

 6 – 3لدى طفل ما قبل المدرسة من سن  القيم التربويةم وغرس متغيري مهنة األ
 سنوات لدى أفراد العينة.

 يات البحثتوص
تربوي يعكس مـا هـو خـاص  من الضروري تبني األسرة الكويتية نموذج .1

بحيـث يتماشـي هـذا النمـوذج مـع  ،ق الطفل في غـرس القـيم التربويـة االيجابيـة بأهمية ح
أمرين أولهما: االستجابة لمجموعة التغيرات التربويـة التـي سـرعان مـا أثـرت علـي األسـرة 

أن يتــيح هــذا النمــوذج ممارســة الحقــوق التربويــة للطفــل ثانيهمــا:  والطفــل بدولــة الكويــت،
خاصــة وأن تــدني هــذه الممارســات ســوف يــنعكس علــي  ،الكــويتي بصــورة مثاليــة مطلقــة

 مستقبل. ال
مــن الضـــروري أن تكــون أســـس اختيـــار شــريك الحيـــاة قائمــة علـــي الـــود  .2

ود ذلــك ويعــ،والتــراحم وفــق مــا أوضــحته الــديانات وركــز عليهــا الــدين اإلســالمي  الحنيف
إلي ارتباط هذا المعيار بإمكانية اكتساب الطفل القـيم التربويـة االيجابيـة بـدءا مـن التـدين 

مـن كما يسـمح بوضـوح أدوار كـل ،حتى حـب اآلخـرين وعـدم األنانيـةوالشجاعة والصدق 
 األب واألم في تنشئة الطفل بصورة سليمة. 

ـــين .3 األب  حتميـــة االبتعـــاد بالطفـــل عـــن أيـــة نزاعـــات يمكـــن أن تحـــدث ب
إذ أوضحت بعض الدراسات أن الطفل الذي يعيش في ظل والدين مطلقـين يكـون  ،واألم

كمـا ينبغـي عـدم قبـول  ،أسعد حاال من الطفل الذي يعيش في إطار نزاعات أسرية دائمـة
حـــق الطفــــل فــــي اكتســـاب قــــيم تربويــــة ايجابيـــة للمســــاومة أو الحلــــول التـــي تســــتند علــــي 

الوضـــعي يوضـــح وبجـــالء ضـــرورة تلبيـــة الحاجـــات  خاصـــة وأن القـــانون الرســـمي،العرف
التربويـــة للطفـــل وتحقيـــق رفاهيتـــه الن البـــديل عـــن ذلـــك يكـــون التشـــرد والتســـول والســـرقة 

 وغيرها. 
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مــن األهميــة بمكــان تثقيــف األســرة الكويتيــة حــول الحالــة النفســية للطفــل  .4
ذهنيـة العديـد وعوامل ثباتها وتغيرها، فالصحة النفسية مازالت غير مكتملة العناصر فـي 

مـــن األمهـــات ويـــرتبط ذلـــك بالمؤسســـات التربويـــة وعـــدم االنتقـــال بـــالبحوث العلميـــة إلـــي 
كمـا يتعلـق ذلـك بفهـم اآلبـاء للتحـوالت العالميـة وانعكاسـاتها علـي مـدي  ،مستوى التطبيـق

  .استعداد الطفل لغرس القيم التربوية المأمولة

غـرس قـيم ايجابيـة لــدي  العمـل علـي تثقيـف كافــة الفئـات بمـدى أهميـة وجــدوى  .5
ويــتم ذلــك مــن خــالل بــث المزيــد مــن البــرامج المتخصصــة ذات  ،قبــل المدرســة طفــل مــا

   .العالقة
ـــ .6  فإنشـــاء المزيـــد مـــن أمـــاكن الترفيـــه الخاصـــة باألطفـــال وامتـــدادها إلـــي مختل

  .المناطق الكويتية

 مقرتحات البحث
ســرة الكويتيــة إجـراء المزيــد مـن البحــوث والدراسـات المتخصصــة حـول دور األ - 1

خاصــة مــع التراجــع الســريع فــي هــذا الــدور وتخلــي بعــض ، فــي غــرس القــيم لــدي األبنــاء
  .األسر الكويتية عن وظيفتها التربوية األساسية

ضـــرورة التوســـع فـــي إنشـــاء المؤسســـات التثقيفيـــة والوقائيـــة الخاصـــة بأوضـــاع  - 2
قليــدي الــذي أصــبح ال الطفــل الكــويتي مــن أجــل الخــروج باألســرة مــن النمــوذج الثقــافي الت

  .يعبر عن روح العصر بفعل سرعة التغيرات وحدتها
توزيــــع المتخصصــــين التربــــويين فــــي مجــــال الطفولــــة علــــي المؤسســــات ذات  - 3

فبدون وجود هذا المتخصص يظل دور هـذه المؤسسـات قاصـرا  ،العالقة بأوضاع الطفل
  .قبل المدرسة علي بعض الجوانب دون أخرى ويشكل مناخا لصراع قيمي لدي طفل ما

إضــافة مقــرر دراســي بمؤسســات التعلــيم العــالي بدولــة الكويــت حــول الحقــوق  - 4
 التربوية للطفل.
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