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االتجاهاُت الوالديُة في التنِشئِة االجتماعيِة للناشئني كما يدرُكها 
  فلسطني/ طلبُة الصف الثاني الثانوي في جنوِب الضّفِة الغربيِة

  
  *محمـد عابدين

  
  

 19/4/2010 تاريخ قبوله     2009/ 9/2 تاريخ تسلم البحث

اهــاِت الوالديــِة فــي التنشــئة هــدفت الدراســُة الحاليــُة إلــى الكشــف عــن االتج  :ملخــص

ولتحقيـق أهــداف الدراســة، ُأعــدت   .فلســطين/ االجتماعيـة فــي جنــوب الضـّفة الغربيــة  

استبانٌة مكونٌة من ستين فقرًة بنموذجين لـألب ولـألم لقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي       

لصـف الثـاني   التنشئة االجتماعية، وتم توزيعها على عينـٍة طبقيـٍة عشـوائيٍة مـن طلبـة ا     

طالبـــًا خـــالل ) 423(الثـــانوي فـــي المـــدارس الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل بلغـــت 

ــَة كمــا     .2007شــهري شــباط وآذار   االتجاهــاِت الوالدي إلــى أن وقــد أشــارت النتــائج

 ي األب واألمًَة"يدرُكها الطلبُة في نموذجوتميل إلى الحماية الزائدة فـي  "ديمقراطي ،

وأظهرت النتائج وجود فـروق ذاِت داللـٍة    .لى اإلهمال في نموذج األبنموذج األم، وإ

ــًة مــع         ــًا للجــنس لصــالح اإلنــاث مقارن ــة َتبع ــطات اســتجابات الطلب إحصــائيٍة فــي متوس

التســّلط،  -الــذكور، وتبعــًا لفــرع الدراســة لصــالح الفــرع العلمــي فــي بعــِد الديمقراطيــة

اإلهمـــال، وتبعـــًا للمســــتوى    -ايـــة الزائــــدة ولفـــرع العلـــوم اإلنســـانية فــــي بعـــد الحم    

التسّلط لصالح أبنـاء اُألسـر ذاِت الـدخل المتوسـط      -االقتصادي في بعد الديمقراطية

  ط مقارنًة مع ذوي الدخل المنخفض، وتبعًا للمستوى التعليمـيوالدخل فوق المتوس

ليمـي األعلـى،   التسـّلط أيضـًا لصـالح ذوي المسـتوى التع     -لألب في بعـد الديمقراطيـة  

           لــألم ــر المســتوى التعليمــيداّلــٌة إحصــائيًا تبعــًا لمتغي بينمــا لــم تكــن هنــاك فــروق .

االتجاهـــات الوالديـــة، التنشـــئة االجتماعيـــة، الضـــّفة الغربيـــة،  : الكلمـــات المفتاحيـــة(

  ).فلسطين

  

ُتعــد عمليــُة التنشــئِة االجتماعيــِة ِمــن أقــدم العمليــات فــي         :المقدمــة

ــزٌة لكــلِّ المجتمعــات البشــرية فــي       الم وهــي ســمٌة ممي ،جتمــع البشــري

ويـتم   .متحضـرةً  أمناميـًة،   أمكانـت بدائيـًة،   أالماضي والحاضر، سواٌء 

مــن خــالل هــذه العمليــة مالءمــُة ســلوك الفــرد ليتطــابق مــع توّقعــات          

، والمحافظــُة علــى بقــاء )1991قنــاوي، (الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا  

تمراريته، وتحقيق التـوازن والتماسـِك فـي بيئـٍة مشـحونٍة      المجتمع واس

، وتحويــــُل )2003همشــــري، (بــــالتغيرات والمســــتجدات المتالحقــــة 

الفــرد مــن كــائن عضــويٍّ إلــى كــائن اجتمــاعيٍّ وفــرٍد ناضــج يعــي معنــى   

المســؤولية االجتماعيــة وكيــف يتحملهــا، وقــادٍر علــى ضــبط انفعاالتــه    

وتتطّلــب  ).2000الشــربيني وصــادق، (اجاتــه والــتحّكم فــي إشــباع ح

المحافظــُة علـــى البقــاء واالســـتمرارية نقــَل ثقافـــِة المجتمــع ومعـــاييره     

      والتماسـك آلخـر، بينمـا يتحّقـق التـوازن ة من جيلوضوابِطه السلوكي

بوجود قدٍر مشترٍك من القيم والمعايير والتقاليد بين أفراد المجتمـع  

  ).1992الكندري، (

ر علــم الــّنفس االجتمــاعي وعلــم اجتمــاع التربيــة إلــى        ويشــي

ــت       ِطيــالي ُأع ــٍة، وبالت ــٍة ومتداخل ــمياٍت مختلف ســة بم التنشــئة االجتماعي

  وخالصـُة تلــك التعـاريف أن التنشـئَة االجتماعيـة هــي      .تعـاريف متنوعـةٌ  

_________________________  

  .، فلسطينجامعة القدس، القدس كلية العلوم التربوية،*

  .اربد، األردن، 2010حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
 

  
Parental Attitudes Towards Youth Socialization as 

Perceived by 12th Graders at Southern West Bank / 
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Abstract: This study aimed at determining parental attitudes towards 
youngsters socialization at southern West Bank, Palestine. To carry 
out the study, a two-fold 30-item questionnaire was developed and 
distributed to a stratified random sample of (423) 12th graders during 
February and March 2007. Results showed that parental attitudes as 
perceived by students were "democratic" on one side, and were 
identified as "over protection" for mothers and "negligence" for 
fathers. No significant differences between the means of sample 
perceptions due to mother educational level were determined, 
whereas significant differences were determined with regard to 
gender, branch of study, family economic level, and father educational 
level. (Keywords: Parental Attitudes, Socialization, West Bank, 
Palestine). 
 

 
  

تفاعل الفرد مع البيئِة التي يعيش فيهـا، حيـث تتكـون شخصـيته     عمليُة 

ــة    ــدان، (وتنمــــو، وحيــــث ينــــدمج فــــي الجماعــ ، أي أن )2005الرشــ

اهتمامها ينصب على الجانبين االجتماعي والوجداني من حياة الطفـل  

ولمــا كانــت عمليــة التنشــئة االجتماعيــة   ).2007الناشــف، (والناشــئ 

التفاعـــَل والتبـــادَل بـــين الفـــرد والجماعـــة، ولـــيس مجـــرد       مســـتوجبًة 

االستسالم واالنقياد لألنظمة الثقافية واالجتماعية فـي المجتمـع، فقـد    

اجتماعيٍّ وذاتـيٍّ حيـث يتفاعـل مـا يريـده المجتمـع       : ذاَت بعدين عدت

من الّطفـل أو الناشـِئ مـع مـا يحتاجـه الطفـُل أو الناشـئ مـن المجتمـع          

ــدد بــــــدران ومحفــــــوظ   ).2003همشــــــري، ( ــد ) 1998(وحــــ البعــــ

االجتماعي في التنشئة االجتماعية بعمليـة انـدماج الفـرد فـي المجتمـع      

ــذاتي أو     ــد ال ــوجي(وانخراطــه فــي أنشــطته، والبع ــة ) األنثروبول بعملي

غــرس المهـــارات واالتجاهـــات الضـــرورية لـــدى الفـــرد ليقـــوم بـــاألدواِر  

علـــى ذلـــك، فـــيمكن النظـــر إلـــى التنشـــئة      وتأسيســـًا  .المطلوبـــة منـــه 

  .االجتماعية على أّنها عملية تعّلم وتكيٍف في آن واحٍد

اُألسـرُة، والروضـُة،   : وتقوم بالتنشئة االجتماعية عدُة مؤسساٍت، منهـا 

  ـدساُت اإلعالم؛ وُتعالعبادة، ومؤس والمدرسُة، وجماعُة الرفاق، ودور

ؤسســات فــي حيــاة األبنــاء فــي مختلــف مــراحلهم اُألســرُة أبــرز تلــك الم

العمريــة، حيــث تكــون أســاليب التنشــئة الوالديــة بمقــام الرقيــِب علــى         

؛ الشــربيني 2002الشــناوي وأبــو الــرب،   (أســاليِب التنشــئة األخــرى   

، وهـي مصـدر هـام إلشـباع حاجـة الطفـل مـن األمـن         )2000وصادق، 
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كـوين خبـرات الرضـا واالسـتقرار     واالطمئنان والعالقات الوجدانيـة، وت 

وظيفــــًة ) 1997(وقــــد عــــدها علــــواني    ).2007الناشــــف، (لديــــه 

        الفـرِد إلـى عضـو ن تنتهـي بتحويـليـًة للواِلـدًة دينيًة ومسؤولياجتماعي

   الخيـــر ـــًال أو دربـــًا مـــن ِفعـــلفـــي مجتمِعـــه، وأنهـــا ليســـت تفض عامـــل

ــنهم ــان مـ ــاحثون  .واإلحسـ ــري، (ويتّفـــق البـ ؛ العيســـوي، 2003همشـ

 ,Pereira, Canavarro, Cardoso, & Mendonca؛ 1995
2009; Beyers & Gossenes, 2008; Kochansks, Aksan, & 

Joy, 2008; Hardy, Padilla-Walker, & Carlo, 2008; (  بـأن

لألنماُط التي يستخِدمها الوالدان في تنشئة أبنـاِئهم دورًا فـي التكـوين    

 أو الســـلبي تنمـــو قـــدراُت   .لألبنـــاءاإليجـــابي ففـــي التكـــوين اإليجـــابي

  واالســـتقرار لهـــم األمـــن يًا، ويتحّقـــقًا ســـواُتهم نمـــواألبنـــاء وشخصـــي

والنجــاح، بينمــا يــدمر التكــوين الســلبي شخصــياِت األبنــاء، وتقــودهم   

إلــــى االضــــطراِب، واالنحــــراِف، والفشــــل.  أســــاليب وعليــــه، فتختلــــف

ن مجتمع آلخر، ولدى اُألسر والتجمعات المختلفة؛ التنشئة الوالدية م

وقــد يكــون األمــر أو الســلوك مقبــوًال فــي مجتمــع أو ُأســرٍة مــا، بينمــا   

  .يكون غير مقبول في مجتمع أو ُأسرٍة أخرى

  مصــطلح اســتخدام ــة"ويشــيعفــي التنشــئة " االتجاهــات الوالدي

الدافعيـــــة واالنفعاليـــــة االجتماعيـــــة تعبيـــــرًا عـــــن منظومـــــِة العمليـــــاِت 

واإلدراكية والمعرفية الموجهـة ألسـاليِب معاملـِة الواِلـدين أبنـاَءهم فـي       

ــة      ــة الموجهـ ــة الوالديـ ــاط الرعايـ ــى أنمـ ــًة علـ ــة، وداللـ المواقـــف الحياتيـ

تلك االتجاهاُت اختياريًة وذاتيـًة، ويـؤّثر    وتعد .لسلوك األبناء واآلباء

ــية الوا   ــُط شخصــ ــا نمــ ــاعي    فيهــ ــي واالجتمــ ــتواهم العلمــ ــدين، ومســ لــ

واالقتصادي، وطبيعُة إدراكهم للطفولـة، وتفـاعالُت العالقـات اُألسـرية،     

إضــافًة إلــى ثقافــة المجتمــع وحضــارته    وخصــائص الطفــل أو الناشــئ، 

ــف، ( ــدان، 2007الناشـــ ــاني، 2005؛ الرشـــ ــاوي، 2000؛ الكتـــ ؛ قنـــ

ع بتقــدم المراحــل العمريــة وأمــا تأثيرهــا فــي الناشــئة فيتراجــ ).1991

  ).Studsrod & Bru, 2009(لهم وبلوِغهم مراحَل الرشد 

. ، ص1959(ويعـرف إســماعيُل وإبـراهيم االتجاهــاِت الوالديــة   

ويتمسـُكون بـه مـن أسـاليب     ] الوالـدان  بل[ما يراه اآلباُء "بأّنها ) 17

رفتهـا  ، فـي حـين ع  "في معاملـة األطفـال فـي مواقـف حيـاتهم المختلفـة      

اإلجـراءاُت واألسـاليب التـي يّتبعهـا     "بأّنها ) 83. ، ص1991(قناوي 

وأشـــارت إليهـــا  ".الوالـــدان فـــي تطبيـــع أو تنشـــئة أبنائهمـــا اجتماعيـــاً 

بأّنها وسيلٌة لآلباء واألمهات للتفاعل والتواصـل مـع   ) 2000(الكتاني 

االجتماعي هم النفسيعبرها نمو أبنائهم، والتي يتم.  

ة من خالل أقـوال   ودأباالتجاهات الوالدي على قياس الباحثون

األبوة مقابَلًة  كوناألم بشكل أساسي، ثم تمت االستعانُة بأقوال األب 

؛ الســعادات، 2008شــوامرة، (واتجهــت الدراســاُت الحديثــُة  .لألمومــة

ــوج، 2003 ــى تعــــرِف  ) Padilla-Walker, 2008؛ 2002؛ خــ إلــ

ية من خالل وجهاِت نظـر األبنـاِء أنفسـهم، باعتبارهـا     االتجاهات الوالد

ــا    ــالّنمو النفســــي واالجتمــــاعي لألبنــــاء مــــن ارتباِطهــ ــًا بــ أكثــــر ارتباطــ

ــدين  واســتخدم البــاحثون والمتخصصــون فــي    .بالســلوِك الفعلــي للواِل

دراســــِتهم لالتجاهـــــات الوالديـــــة المالحظـــــَة، والمقابلـــــَة الشخصـــــية،  

  ).2000الكتاني، (تبانات، واختبارات اإلسقاط والمقاييس واالس

المـــنهج  : وُتصـــّنف االتجاهـــاُت الوالديـــة عمومـــًا فـــي منهجـــين      

إلــــى أن ) 1990(وأشــــار طــــاهر  .الســــوي، والمــــنهج غيــــر الســــوي 

التقبــــل، : أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة ُتصــــّنف فــــي أربــــع مجموعــــاتٍ 

 & Bukatko(دايهلير أما بوكاتكو و .والتحّكم، والتسيب، والتذبذب
Daehler, 1992 (  ـــة ثـــالث مجموعـــاٍت فـــي االتجاهـــاتثم نـــا أنيفب

ــي  ــة، هـــ ــُغ : الوالديـــ ــرح  ) induction(التبليـــ ــاليب الشـــ ــمل أســـ ويشـــ

ــوة     ــد القـ ــلوك، وتأكيـ ــايير السـ ــير لمعـ ) power assertion(والتفسـ

      ،ــير ــرح وتفسـ ــرض دون شـ ــّلط والفـ ــوة والتسـ ــاليب القسـ ــمل أسـ ويشـ

ويشــــمل أســــاليب الــــرفض  ) love withdrawal(ب وســــحب الحــــ

) Baumrind(تصنيفًا للباحثـة  ) بوكاتكو ودايهلير(وأورد  .واإلهمال

التسـّلُط، والتسـاهُل، والسـواُء،    : بأن هناك أربعَة اتجاهاٍت والديـٍة هـي  

وبنـاًء عليـه، يتبـين أن هنـاك اتجاهـًا والـديًا إيجابيـًا يـؤدي          .واإلهماُل

 ,Karlen(ســويٍّ، واتجاهــًا ســلبيًا يــؤدي إلــى نمــوٍّ ســلبيٍّ   إلــى نمــوٍّ
ــلبية  ).1996 ــاُت الوالديـــة السـ ــوَة : وتضـــم االتجاهـ ، )cruelty(القسـ

ــَة )hesitation(، والّتذبـــــــذب )negligence(واإلهمـــــــاَل  ، والحمايـــــ

ــدَة  ــاهَل )over protection(الزائـ ــّلَط )fondling(، والتسـ ، والتسـ

)authoritarianism(   ــاه ــلبية اتجــ ــَل االتجاهــــات الســ ؛ ويقابــــل مجمــ

يــتم ممارســة "حيــث ) normality(والــدي ســوي هــو اتجــاه الســواء 

األســاليب الســوية مــن وجهــة نظــر الحقــائق التربويــة، وعــدم ممارســة    

ــر الســليمة     ــرة عــن االتجاهــات غي ــاني، " (األســاليب المعب ، 2000الكت

جملــًة مــن أســاليب  ) 2005(ومــن جهتــه، عــدد الرشــدان   ).82. ص

المسـاندُة  : التنشئة االجتماعية التي تتداخُل أو تترداف أحيانـًا، وهـي  

العاطفيُة، والضبُط، والعداُء، والتذبذب، والحمايـُة الزائـدُة، والتسـّلُط،    

     ــاب ــيُل، واإلعجـ ــُذ، والتفضـ ــاُل، والنبـ ــامحُة، واإلهمـ ــاهُل والمسـ والتسـ

  .الزائد، واالعتماديُة

ًا على ما سبق يمكن القوُل إن لالتجاهات الوالديـة فـي   وتأسيس

ــة دورًا فــي تحريــِك ســلوِك األبنــاء وتوجيهــه، وفــي      التنشــئة االجتماعي

تشكيل شخصياِتهم وقياِمهم بالوظائِف واألدواِر المتوّقعِة مـنهم، وفـي   

ــديهم       ــليمة لــ ــاِت الســ ــيمِ واالتجاهــ ــوين الِقــ ــتقبِلهم، وتكــ ــِد مســ تحديــ

خصوصــًا وأن األسـرَة أمينــٌة علــى أهـداف المجتمــع الــذي    وترسـيِخها، 

تنتمي إليه، وأّنها الرافدُة له بـالخبرات، والطاقـات، والمهـارات الالزمـة     

وإن  .للمحافظة على وجوده واستمراره، وتحقيـق التنميـة الشـاملة لـه    

نمط التنشئة االجتماعيـة يـؤدي إلـى تكـوين الَطبـع لـدى الفـرد، بحيـث         

سـلوكاُته بنـاًء علـى ذلـك        يمكن أن ي ـموأن ُتفه ،نمعـي منه سـلوك توّقع

ــع  ــين، (الطبــــ ــديهم    ).2005األمــــ ــاء بوالــــ ــُل األبنــــ ويتطّلــــــب تواصــــ

ومجــتمِعهم التفاعــَل المســتمر والتــأثير المتبــادَل بيــنهم؛ فالتفاعــُل ذو    

 الرفض واإلهمال يؤدي باألبناِء إلـى : المظاهر السلبية للواِلدين، مثل

الشخصـيِة وتشـوِهها، بينمـا     واضـطراب االنزعاج واالسـتجابِة السـلبية   

التقبــل والمســاندة إلــى  : يــؤدي التفاعــُل ذو المظــاهر اإليجابيــة، مثــل  

ــٍة وســويةٍ   إيجابي ولــذلك، فدراســُة   .ارتيــاح األبنــاء واالســتجابِة بطــرق

ء ومحـددات  االتجاهاِت الوالدية ُتسهم في فهم محـددات سـلوِك األبنـا   

النمو االنفعالي والنفسي واالجتماعي لديهم، نظـرًا ألن سـلوك األبنـاء    

والمتعّلمــين فــي حيــاتهم الدراســية واالجتماعيــة يتــأّثر بعــدة عوامــل،     
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أساليب التنشئة الوالدية المستخدمُة، رفضًا وإهمـاًال، أو رعايـًة   : منها

دراسَة االتجاهات الوالدية ُتسهُل ويضاف إلى ذلك أن  .زائدًة وتدليًال

للبــاحثين الوقــوف علــى منظومــِة العمليــات الموجهــة لســلوك الوالــدين 

أنفسهم في المواقف الحياتية المختلفة، وُتسـهم فـي التأسـيس للتربيـة     

ــد       ــوف عنـ ــن الوقـ ــر مـ ــليم خيـ ــيس السـ ــويِة، ألن التأسـ ــئة السـ والتنتشـ

  . معالجِة السلبيات

ــا     ويالحــ ُظ أن الدراســاِت اهتمــت بدراســِة األســاليب التــي يّتبعه

الواِلــدان فــي تنشــئة أبنــائهم فــي بيئــاٍت عربيــٍة وأجنبيــٍة مختلفــٍة، وأّنهــا  

رّكزت على العالقة بينها وبين متغيـراٍت اجتماعيـٍة ونفسـية وتحصـيلية     

ــاء   ــاك شــيئًا مــن      .متنوعــٍة لــدى األبن ــح للباحــِث أن هن هــذا وقــد اتض 

التضارب في نتائج البحوث السابقة، وأن أساليب المعاملِة الوالديـِة ال  

ُتمـــارس علـــى وتيــــرٍة واحـــدٍة، وأّنهــــا غالبـــًا مــــا تتـــأّثر بالمســــتويات      

كمـا الحـظ الباحـث أن     .االقتصادية واالجتماعيـة والتعليميـة للوالـدين   

     ـِة فـي البيئـة الفلسـطينية دراسَة أساليِب المعاملـِة الوالدي-   حيـث تعـيش

ــر       ــٍة غي ــٍة واجتماعي ٍة وأمنيُة فــي ظــّل أجــواء سياســيالفلســطيني ــر األس

لم تنـل حّظـًا وافـرًا مـن الدراسـة والبحـث،        -مستقرة منذ بضعة عقوٍد

  . وهذا ما يبرر إجراء هذه الدراسة

يحاوُل الباحثون في الميدان التربوي فهم السـلوِك   :مشكلُة الدراسة

 ه اإلنســــانيــــِة، وتفســــيرــــٍة، وســــلوِك الناشــــئِة والمتعّلمــــين بخاصبعام

وهنـاك هـزاٌت ُأسـريٌة واجتماعيـٌة      .والوقوف على العوامل المؤّثرة فيـه 

وتغيــراٌت فــي األعــراف والقــيم والمــوازين وغــزواُت العولمــِة والتغريــِب  

. طالت المجتمع العربـي المعاصـر وأفـرزت ممارسـاٍت والديـًة متضـاربةً      

   للطلبة في مرحلتـي البلـوغ والصفي لق بالسلوِك االجتماعيوفيما يتع

 دالثامنـة عشـرة     -واَألش التـل،  ( -أي مرحلة الرشِد التي تبـدأ فـي سـن

، فــيالحُظ أن هنــاك ازديــادًا فــي وتيــرِة التــذمر والتشــّكي مــن     )2005

ين، ممــا مشــكالِته ِمــن ِقبــل المــديرين والمعّلمــين والمرشــدين التربــوي 

 ــٍة تعرقــُل تحقيــقــٍة اجتماعيبوجــود أزمــٍة تربوي يــدفع المــرَء إلــى الظــن

ويتـذمر مربـون مـن ظهـور بعـض أشـكال        .أهداِف التنشـئة االجتماعيـة  

العنف والعدوانية، والعجـز  : السلوِك غير المحموِد في المدارس، مثل

اهر سـلوكيٍة  عن التكيف واالندماج؛ كما يتذمر آخرون من وجـوِد مظـ  

ــأن       ــي الشـ ــدّخل فـ ــي التـ ــراق فـ ــين اإلغـ ــأرجح بـ ــدين تتـ ــٍة للوالـ متناقضـ

المدرسي وفي الحماية الزائدة لألبناء من ناحيٍة، وبين عدم االكتـراث  

لـذلك، فإّنـه مـن المهـم دراسـُة االتجاهـاِت        .والتسّلط من ناحيـٍة أخـرى  

ــة     علــى نوعي ــة، والوقــوف ــة فــي التنشــئة االجتماعي اِت الوالديالســلوكي

ــَة فــي       االتجاهــاِت الوالدي ــار أن ــدان باعتب ــا الوال هــة التــي ينتهج التربوي

ــة والمدرســية       ــاِة االجتماعي ــة عوامــُل أساســيٌة للحي التنشــئة االجتماعي

وإذا . الناجحة، وللتوافق السليم للناشـئة فـي مرحلـة مـا بعـد الطفولـة      

تماعيــــة متنوعــــًة وفقــــًا كانـــت االتجاهــــاُت الوالديــــُة فــــي التنشـــئة االج  

لخصوصــية الوســط االجتمــاعي لألســرة، فمــا هــي تلــك االتجاهــاُت فــي  

  ــطيني ــع الفلســ ــافظ"المجتمــ ــتالل   " المحــ ــاِر االحــ ــت أخطــ ــابع تحــ القــ

ــُة نهايــة المرحلــة الثانويــة      واالقــتالع والتــذويب؟ وكيــف يحــددها طلب

ــيم ال     ــِة التعلــ ــن مرحلــ ــال مــ ــواِب االنتقــ ــى أبــ ــم علــ ــذين هــ ــي الــ مدرســ

       حيـث تـزداد الجـامعي باألسرة إلـى مرحلـِة التعلـيم الواضح وااللتصاق

وعليــه، تحــددت مشــكلُة هــذه الدراســة فــي تعــرِف    اســتقالليُة األبنــاء؟

االتجاهاِت الوالدية في التنشئة االجتماعية الشـائعِة فـي جنـوب الضـّفة     

الحمايـــة "و" يالتســـّلط-الـــديمقراطي: "فلســـطين ببعـــديها / الغربيـــة

مــن وجهــاِت نظــر طلبــِة الصــف الثــاني الثــانوي فــي   " اإلهمــال-الزائــدة

  .المدارس الحكومية

وانطالقًا من مشكلة الدراسة المشـار إليهـا، تحـدد سـؤاالن أساسـيان      

  :على النحو اآلتي

مــا االتجاهــاُت الوالديــُة فــي التنشــئة االجتماعيــة األكثــر شــيوعًا    .1

ــةفــي جنــوب الضــّفة    الغربي /    ــُة الصــف فلســطين كمــا يراهــا طلب

 الثاني الثانوي في المدارس الحكومية؟
هـــل تختلـــف آراُء طلبـــة الصـــف الثـــاني الثـــانوي فـــي المـــدارس   .2

ــئة      ــي التنشـــ ــِة فـــ ــاِت الوالديـــ ــد االتجاهـــ ــي تحديـــ ــة فـــ الحكوميـــ

        الطالـب، وفـرع ـراِت جـنسة تبعًا لكـل واحـٍد مـن متغياالجتماعي

توى االقتصـادي ألسـرِته، والمسـتوى التعليمـي     دراسِته، والمسـ 

 لكلٍّ من واِلديه؟
انبثقــت عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلِة الدراســة   :فرضــياُت الدراســة

  :ستُّ فرضياِت، هي

) α ≥ 0.05(ال يوجـد فــرق ذو داللــٍة إحصـائيٍة عنــد مســتوى    .1

بــــين متوســــَطي تقــــديراِت طلبــــة الصــــف الثــــاني الثــــانوي فــــي  

فلســطين علــى / لحكوميــة فــي جنــوب الضــّفة الغربيــة المــدارس ا

كـــّل بعـــٍد مـــن أبعـــاد مقيـــاس االتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة  

 .االجتماعية تبعًا لجنس الطالب
) α ≥ 0.05(ال يوجـد فــرق ذو داللــٍة إحصـائيٍة عنــد مســتوى    .2

بــــين متوســــَطي تقــــديرات طلبــــة الصــــف الثــــاني الثــــانوي فــــي  

فلســطين علــى / فــي جنــوب الضــّفة الغربيــة المــدارس الحكوميــة 

كـــّل بعـــٍد مـــن أبعـــاد مقيـــاس االتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة  

 .االجتماعية تبعًا لفرع الدراسة
ــتوى      .3 ــد مســ ــائيٍة عنــ ــٍة إحصــ ــروق ذاُت داللــ ــد فــ  ≤ α(ال توجــ

بــين متوســطات تقــديرات طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي   ) 0.05

ــو     ــي جن ــة ف ــة فــي المــدارس الحكومي فلســطين / ب الضــّفة الغربي

على كّل بعٍد من أبعاد مقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة      

 .االجتماعية تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة
ــتوى      .4 ــد مســ ــائيٍة عنــ ــٍة إحصــ ــروق ذاُت داللــ ــد فــ  ≤ α(ال توجــ

بــين متوســطات تقــديرات طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي   ) 0.05

ــة   ــة    فــي المــدارس الحكومي ــوب الضــّفة الغربي ــي جن فلســطين / ف

على كّل بعٍد من أبعاد مقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة      

 االجتماعية تبعًا للمستوى التعليمي لألب؟
ــتوى      .5 ــد مســ ــائيٍة عنــ ــٍة إحصــ ــروق ذاُت داللــ ــد فــ  ≤ α(ال توجــ

بــين متوســطات تقــديرات طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي   ) 0.05

ــة    فــي المــدارس الحكو  ــوب الضــّفة الغربي ــي جن ــة ف فلســطين / مي

على كّل بعٍد من أبعاد مقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة      

 االجتماعية تبعًا للمستوى التعليمي لألم؟
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ــة  ــدف الدراسـ ــات      :هـ ــرِف االتجاهـ ــى تعـ ــُة إلـ ــُة الحاليـ ــدفت الدراسـ هـ

الضـــّفة الوالديـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة األكثـــر شـــيوعًا فـــي جنـــوب 

فلســطين مــن وجهــاِت نظــر طلبــِة الصــف الثــاني الثــانوي فــي   / الغربيــة

المدارس الحكومية، وإلى تحديد االختالفات فـي وجهـاِت النظـر بهـذا     

جـنس الطالـِب، وفـرع    : الشأن تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقّلة، وهـي 

ب، الدراسة، والمستوى االقتصادي لألسرة، والمسـتوى التعليمـي لـأل   

والمستوى التعليمي ٍة عـن   .لألمٍة موضوعيكما هدفت إلى توفير خلفي

ــة يمكــن أن تكــون أساســًا      ــة فــي التنشــئة االجتماعي االتجاهــات الوالدي

  . إلجراءاٍت وأنشطٍة تربويٍة وإرشاديٍة، ومنطلقًا لدراساٍت مستقبلية

جتماعيـة ذاِتـه   عالوًة على أهمية موضوع التنشئة اال :أهميُة الدراسة

فـــي زمـــن تتضـــاربه األزمـــاُت االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية،       

وتتصـــــارع فيـــــه المفـــــاهيم واتجاهـــــاُت العولمـــــِة والمعاصـــــرِة مقابـــــل 

الخصوصية واألصـالة، إذ يضـفي ذلـك علـى الدراسـة أهميـًة مـن حيـث         

عــن  الموضــوع، فــإن لهــذه الدراســة أهميَتهــا التــي تتمّثــُل فــي الكشــفِ  

ــِة األكثـــر شـــيوعًا المســـتخدمِة فـــي تنشـــئة األبنـــاء    االتجاهـــات الوالديـ

وتـــربيِتهم، وذلـــك لإلســـهام فـــي تعزيـــز الســـلوكيات الجيـــدة، وتعـــديل   

السلوكيات السيئة، وتوجيـه الوالـدين للصـواب منهـا مـن ناحيـٍة، وفـي        

ومــن المرجــو أن تســاعد   .التأســيس لتنشــئٍة ســويٍة مــن ناحيــٍة أخــرى  

ه الدراسُة فـي لفـت االنتبـاه إلـى دور القـادِة والمرشـدين التربـويين        هذ

فـــي تنظـــيم بـــرامج إرشـــادية ُأســـرية، وفـــي لفـــت انتبـــاه البـــاحثين فـــي    

المجتمع العربي الفلسطيني إلى الحاجـِة إلـى استقصـاِء عالقـة التنشـئة      

ــات     ــدن والقـــــرى والمخيمـــ ــراٍت أخـــــرى فـــــي المـــ ــة بمتغيـــ االجتماعيـــ

ــز باختيــار    .ةالفلســطينيهــذه الدراســة تتمي وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن

طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي مجتمعــًا لهــا، حيــث إّنهــم يشــّكلون نهايــة   

المرحلة المدرسية، وأّنهم في البيئة الفلسطينية سـيخرجون بعـد هـذه    

المرحلة إما إلـى الحيـاة االجتماعيـة العمليـة بـالزواج أو االنخـراط فـي        

مــل، أو إلــى الحيــاة الجامعيــة التــي تمــنح طلبتهــا قســطًا أوفــر مــن     الع

االسـتقاللية، وأن كـال المســارين يتطّلبـان اسـتقرارًا وأمنــًا يمكـن لهــذه      

   .الدراسة أن تسهم في استقراء واقعه

  :التعريفاُت المفاهيميُة واإلجرائية

اصــل مــع أســاليب الواِلــدين للتفاعــل والتو : االتجاهــاُت الوالديــة •

أبنــائهم فــي المواقــف اليوميــة التــي تجمعهــم، والتــي يــتم عبرهــا  

االجتماعي م النفسيهر عنها فـي الدراسـة مـن خـالل      .نموعبوي

المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد العينــة علــى مقيــاس       

االتجاهات الوالدية في التنشـئة االجتماعيـة والداّلـة علـى اتجـاه      

طيــة مقابــل التســّلط، والحمايــة الزائــدة مقابــل اإلهمــال  الديمقرا

لكلٍّ من األب واألم. 
العمليـُة التـي تتشـّكُل مـن خاللهـا معـايير       : "التنشئُة االجتماعيـةُ  •

الفرِد ومهاراُته ودوافعه واتجاهاُته وسـلوُكه لتكـون متناغمـًة مـع     

     مرغوبــًا ألدواره الراهنــِة والمســتقبلي ــا يعتبــره المجتمــع ِة فــي م

 ).208. ، ص1985العيسوي، " (المجتمع

•   ــانوي ــاني الث ــام     : الصــف الث ــيم الع آخــر صــفٍّ مــن صــفوِف التعل

األثني عشر بمرحلتيه األساسية والثانويـة، ويتقـدم الطالـب فـي     

نهايتـــه المتحـــان شـــهادة الدراســـة الثانويـــة العامـــة التـــي تؤهلـــه 

 .لاللتحاق بالتعليم العالي
ذلك الجزُء من أرض فلسطين الواقع غربي نهـر  : بيُةالضّفُة الغر •

    ة ثــمــة الهاشــمياألردن، والــذي كــان جــزءًا مــن المملكــة األردني

م، والـذي  1967احتلته القـوات اإلسـرائيلية فـي حـرب حزيـران      

حاليـًا السـلطُة    -عـدا القـدس  -تتوّلى إدارةََ المدن الرئيسـية فيـه   

م بين 1993الموّقعة عام ) أوسلو(الفلسطينيُة بموجب اتفاقية 

 .منّظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية
الخليـل،  ( مدن محافظة الخليل وبلـداُتها : جنوب الضّفة الغربية •

 .وقراها) دورا، يّطا، حلحول
مستوى دخل األسرة معبرًا عنـه  : المستوى االقتصادي لألسرة •

ــرا    ــالي بالعملـــة اإلسـ ــدخل اإلجمـ ــماة بالـ " الشـــاقل"ئيلية المسـ

ــة    ــدد فــي   .والمســتخدمِة فــي األراضــي الفلســطينية المحتّل وتح

 .الدراسة بثالثة مستويات
ــُة • ــّلط-الديمقراطيـ ــي    : التسـ ــة فـ ــات الوالديـ ــدي االتجاهـ ــد بعـ أحـ

 نن فـــي أداة الدراســـة والمتضـــميدـــة المحـــدالتنشـــئة االجتماعي

ــاه األب أو األ ) 30( ــرًة تصـــف اتجـ ــة  فقـ م فـــي المعاملـــة الوالديـ

والــذي يتــراوح بــين فــرض الــرأي علــى الطفــل أو الناشــئ دون   

إتاحــة الفرصــة لــه لتحقيــق رغباتــه بطريقتــه الخاصــة مــن جهــٍة،     

واحترام حرية الطفل أو الناشئ فـي التصـرف بطريقتـه الخاصـة     

فـــي شـــؤونه الشخصـــية والمدرســـية، واالجتماعيـــة مـــن جهـــٍة       

 .أخرى
أحــد بعــدي االتجاهــات الوالديــة فــي : اإلهمــال-لزائــدُةالحمايــُة ا •

 نن فـــي أداة الدراســـة والمتضـــميدـــة المحـــدالتنشـــئة االجتماعي

ــة   ) 30( ــاه األب أو األم فـــي المعاملـــة الوالديـ ــرًة تصـــف اتجـ فقـ

الــذي يتــراوح بــين حــرص األب أو األم علــى حمايــِة الطفــل أو    

واجباتــه وأداء مســؤولياته نيابــًة الناشــئ والمبــادرِة إلــى القيــام ب 

عنه من جهـٍة، وتركـه يفعـُل مـا يشـاء دون توجيـٍه أو إرشـاٍد أو        

  .أو محاسبٍة أو مساءلٍة من جهٍة أخرى تدريٍب
  : للدراسة الحالية محدداتها اآلتية :محدداُت الدراسة

1.    الثــاني الثــانوي نــٍة مــن طلبــة الصــفاقتصــرت الدراســة علــى عي

/ في المدارس الحكومية في جنـوب الضـّفة الغربيـة    ذكورًا وإناثًا

الفــرعين العلمــي والعلــوم   (فلســطين، فــي الدراســة األكاديميــة    

 ).اإلنسانية
اقتصرت األداة المسَتْخدمة فـي دراسـة االتجاهـاِت الوالديـة فـي       .2

التنشئة االجتماعيـة فـي نمـوذجي األب واألم علـى بعـدين فقـط،       

عمــيم نتائجهــا علــى كــّل األبعــاد التــي ُتغّطــي  وبالتــالي ال يمكــن ت

وقـد غّطـت    .مفهوم االتجاهات الوالدية في التنشـئة االجتماعيـة  

بنود األداة بعدين فقط في االتجاهـات الوالديـة يشـّكالن طرفـي     

ــة    ــا الديمقراطيـ ــة، وهمـ ــات الوالديـ ــدي االتجاهـ ــّلط، -أو حـ التسـ

ــدة ــة الزائــ ــال، حيــــث يمــــّثال -والحمايــ ــنهج الســــوي اإلهمــ ن المــ
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والمنهج غيـر السـوي، فـي حـين اسـُتْثِني االتجـاه األوسـُط وهـو         

النبذ ظّنًا من الباحث أن البعـدين اآلخـرين يمكـن     -اتجاه التقبل

أن يعطيا صورًة صادقًة عـن منهجـي السـواء وغيـر السـواء فـي       

 .التنشئة االجتماعية
ا خـالل الفتـرة الزمنيـة الواقعـة     تم تطبيق الدراسة وجمع بياناته .3

م، أي في الفصل الثـاني  2007خالل شهري شباط وآذار للعام 

 2006/2007من العام الدراسي . 
ــة  ــراُت الدراسـ ــو    :متغيـ ــدًا هـ ــًا واحـ ــرًا تابعـ ــُة متغيـ ــمنت الدراسـ : تضـ

تقديراُت أفراِد الدراسـة لالتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئِة االجتماعيـة؛       

  :خمسَة متغيراٍت مستقّلة هيكما تضمنت 

 .اإلناث والذكور: وله فئتان: جنس الطالب 
ويقتصــــر علــــى الفـــرع العلمــــي وفــــرع العلــــوم  : فـــرع الدراســــة  

 اإلنسانية، 
والمســتوى االقتصــادي لألســرة، ويتحــدد بــثالث فئــاٍت بحســب    

الـدخل  : ، وهـي "الشـاقل " الدخل بالعملة اإلسرائيلية المسـماةِ 

، والـــــدخل المتوســـــط )شـــــاقل 1500مـــــن  أقـــــّل(المـــــنخفض 

أكثــر مــن  (، والــدخل فــوق المتوســط  )شــاقل 2500- 1500(

 ،)شاقل 2500
المرحلــة : ويتحــدد بــأربع فئــاٍت هــي : المســتوى التعليمــي لــألب 

ــن      ــى مــ ــالوريوس، وأعلــ ــط، بكــ ــوم متوســ ــأدنى، دبلــ ــة فــ الثانويــ

 .بكالوريوس
  لــألم ــاٍت هــ  : المســتوى التعليمــي المرحلــة : يويتحــدد بــأربع فئ

ــن      ــى مــ ــالوريوس، وأعلــ ــط، بكــ ــوم متوســ ــأدنى، دبلــ ــة فــ الثانويــ

 .بكالوريوس
اهتم الباحثون بدراسة أساليِب التنشـئة الوالديـة    :الدراساُت السابقة

وعالقِتهـــا بـــبعض  وأنمـــاِط المعاملـــة الوالديـــة، واالتجاهـــاِت الوالديـــة،

ــّذات، وداف     ــدير الـ ــالّنفس، وتقـ ــة بـ ــو الثقـ ــرات نحـ ــاز،  المتغيـ ــة اإلنجـ عيـ

وهـاكم عـرض لعينـٍة مـن      .وغيرها، واستخدموا لذلك مقاييس متنوعـةً 

تلــــك الدراســــات بــــدءًا بالدراســــات التــــي تناولــــت أســــاليب المعاملــــة  

الوالدية، ثـم الدراسـات التـي تناولـت االتجاهـات نحـو أنمـاط التنشـئة،         

الديـة، ثـم   ثم الدراسات التي تناولت أخطاء الوالـدين فـي المعاملـة الو   

الدراســات التــي تناولــت عالقــة أســاليب المعاملــة الوالديــة بــالمتغيرات   

ــا   ــًا فــــي كــــلٍّ منهــ ــًة تنازليــ َفمــــن  .النفســــية والتربويــــة المتنوعــــة مرّتبــ

الدراســاِت التــي دارت حــوَل أســاليِب المعاملــة الوالديــة دراســُة مســّلم   

ــتطلعت آراَء  ) 2003( ــي اسـ ــٍة  ) 500(أٍب وأمٍّ و) 500(التـ ــن وابنـ ابـ

حول واقع التنشئِة االجتماعيـِة فـي محافظـاِت غـزة باسـتخدام اسـتبانٍة       

وأظهرت النتائج أن النمَط الـديمقراطي المتسـامح هـو     .أعدها الباحُث

األكثــر شــيوعًا فــي اُألســرة الفلســطينية، وأن آراَء الواِلــدين واألبنــاء       

ألسرَة الفلسطينية أكثـر تشـددًا فـي    بهذا الشأن جاءت متطابقًة، وأن ا

وفي البيئة السـعودية، قـام السـعادات     .تنشئة اإلناِث مقارنًة مع الذكور

بالكشِف عن أساليب معاملة اآلباِء لألبنـاِء مـن وجهـات نظـر     ) 2003(

األبناء أنفِسـهم، حيـث قـام الباحـُث باختيـار عينـٍة عشـوائيٍة مكونـٍة مـن          

الســـنة الجامعيـــة اُألولـــى بكليـــِة التربيـــة فـــي   طالبـــًا مـــن طلبـــة) 180(

فقـــرًة ) 15(جامعـــة الملـــك ســـعود، واســـُتْخِدمت اســـتبانٌة مكونـــٌة مـــن 

وأوضـــحت النتـــائج أن أســـاليب  .ُتحـــدد العالقـــَة بـــين الطالـــِب ووالـــده 

ــاء     ــة باألبنـ ــٌة تقـــوم علـــى الثقـ ــا الوالـــد ديمقراطيـ المعاملـــة التـــي يّتبعهـ

ُتظهر النتائج فروقًا ذاَت داللٍة إحصائيٍة فـي   واحترام شخصياتهم، ولم

ــة       ــة الوالدي اســتجابات المبحــوثين بخصــوص تحديــد أســاليب المعامل

الســائدة بــاختالف المســتوى التعليمــي للوالــد، أو عمــر الطالــب، أو       

  .ترتيب الطالب في األسرة، أو عدد اإلخوة في األسرة

ــا    ــرى جـ ــرويج، أجـ ــي النـ ــل  ڤوفـ ــغ وهيارهـ  ,Javo(و وروننـ
Ronning, & Heyerahl, 2004 ( ٍة فيدراسًة لعقد مقارنٍة ِعبرثقافي

االتجاهــات الوالديــة وتوّقعــات الوالــدين، وُطبقــت الدراســة علــى عينــٍة   

أبــًا مــن اآلبــاء واألمهــات النــرويجيين مــن  ) 116(أمــًا و) 162(بلغــت 

وأظهــرت  .أصــول إســكندافية وغيــر النــرويجيين مــن خــالل المقــابالت   

نتائج وجود اختالٍف في اتجاهـات الفئتـين، حيـث كـان الوالـدان غيـر       ال

النرويجيين أكثر تساهًال مـع عدوانيـة أطفـالهم وَغيـرتهم مـن الوالـدين       

ــال     ــًا مـــن األطفـ ــتقالًال اجتماعيـ ــر اسـ ــالهم أكثـ ــان أطفـ ــرويجيين، وكـ النـ

ــرويجيين ــدواني      .النـ ــتيتية وعـ ــأجرت اسـ ــة، فـ ــة األردنيـ ــي البيئـ ــا فـ وأمـ

دراسًة لتعرف اتجاهات طلبة المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة      )1997(

ــة وعالقِتهــا بمتغيــرات الجــنس         ــان نحــو أنمــاط التنشــئة االجتماعي عم

ــان      ــام الباحثـ ــرة، وقـ ــرة ودخـــل اُألسـ ــرب اُألسـ ــي لـ والمســـتوى التعليمـ

طالبـًا  ) 389(بتوزيع مقياس التنشئة االجتماعية على عينٍة مكونٍة مـن  

وأشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـوِد       .ول الثانوي األكـاديمي من طلبة األ

فروق ذاِت داللٍة إحصائية في اسـتجابات الطلبـة علـى مقيـاس التنشـئة      

   .االجتماعية ُتعزى إلى أيٍّ من متغيرات الدراسة

وفي موضوع أخطـاء التنشـئة الوالديـة، قـام أبـو دف وأبـو دّقـة        

الشـائعِة فـي تربيـة األبنـاء مـن       بدراسٍة للكشف عن األخطاِء) 2008(

ــٍة مــن        ــة مــن خــالل اســتبانٍة مكون ــاِت نظــر الطلب ــم  ) 43(وجه ــرًة ت فق

توزيعهــا علــى عينــٍة عشــوائيٍة مــن طلبــِة الدراســات العليــا فــي الجامعــة  

ــزة بلغــت    ــًا) 146(اإلســالمية بغ ــرز     .طالب ــائج أن أب وقــد أظهــرت النت

اآلبـاء بأبنـاِئهم وبالحمايـة الزائـدة     األخطاء كانت تلك المرتبطة بعالقة 

لهم، وأداء الواجبات تجاههم، وأن أبرز أسباِب الوقوع في الخطأ هي 

   ،الـديني الـوازع ُة، وضعفُة والسياسية واالقتصادياالجتماعي الظروف

كمـا بينـت النتـائج وجـود فـروق ذاِت دالّلـٍة        .وانشغاُل اآلباء بأعمـاِلهم 

وجهـاِت نظـر الطلبـة لصـالح طلبـِة فـرع العلـوم اإلنسـانية         إحصائيٍة في 

مقارنًة مع طلبة فرع العلوم العلمية، وأن األخطـاَء كانـت أكثـر شـيوعًا     

لألب واألم في حال تدّني المستوى العلمي.  

وأمــا الدراســاُت التــي دارت حــوَل العالقــة بــين أســاليب التنشــئة   

) 2008(فقــد أجــرى شــوامرة  .االجتماعيــة ومتغيــرات أخــرى فكثيــرةٌ 

دراسًة للتعرف إلى أنماط التنشئة الوالدية ومسـتوى الخجـل والعالقـِة    

بينهما مـن وجهـات نظـر طلبـة الصـف األول الثـانوي فـي محافظـة رام         

وُطبقــت الدراســُة علــى عينــٍة عنقوديــٍة مكونــٍة   .فلســطين/ اللــه والبيــرة

ــن  ــدارس ال   ) 484(مـ ــن المـ ــًة مـ ــًا وطالبـ ــي   طالبـ ــة فـ ــة والخاصـ حكوميـ

المحافظـــة باســـتخدام اســـتبانة أنمـــاط التنشـــئة االجتماعيـــة للســـّقار        

وأظهـــرْت النتـــائج أن   ).ت.د(، واســـتبانة الخجـــل للـــدريني   )1984(
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لــألب  أنمــاَط التنشــئة الوالديــة كمــا يحــددها األبنــاُء هــي الديمقراطيــة  

فـروق ذاِت   واألم من جهٍة، واإلهمال لألب من جهٍة أخرى، مـع وجـود  

لصالح اإلنـاث مقارنـًة مـع    ) α  =0.05(داللٍة إحصائيٍة عند مستوى 

        ،ة مقارنـًة مـع طلبـة الفـرع العلمـيالذكور، وطلبة فرع العلـوم اإلنسـاني

وأبنــاء الوالــدين ذوي التعلــيم والــدخل العــالي والمتوســط مقارنــًة مــع   

ــنخفض، وأن مســــتوى   ــيم المــــنخفض والــــدخل المــ ــاء ذوي التعلــ  أبنــ

وأظهـرت النتـائج أيضـًا أن هنـاك عالقـًة عكسـيًة        .الخجل كان متوسطًا

ــة ومســتوى الخجــل بحيــث كّلمــا اتجهــت        ــين أنمــاط التنشــئة الوالدي ب

   .أنماط التنشئة نحو الديمقراطية قّل مستوى الخجل

وفيما يتعّلق بعالقِة أسـاليِب التنشـئة الوالديـة بدافعيـة اإلنجـاز،      

طالباًً ) 423(بدراسٍة على عينٍة بلغت ) 2006(الوة فقد قام أبو الح

مـــن طلبـــة التـــوجيهي فـــي الخليـــل باســـتخدام أداتـــين لقيـــاس أســـلوب 

      أن نوـرالطلبـَة ي هـا أنَنـت نتائجية اإلنجـاز، وبة ودافعيالتنشئة الوالدي

       واقـــع ـــًة فـــي التنشـــئة، وأنأســـاليب ديمقراطي ونوالـــديهم يســـتخِدم

إلنجـاز لـدى الطلبـة كـان عاليـًا، وأن هنـاك عالقـًة طرديـًة ذاَت         دافعية ا

دالّلـــٍة إحصـــائيٍة بـــين أســـاليب التنشـــئة الوالديـــة ودافعيـــة اإلنجـــاز، إذ  

 .يزداد مستوى دافعية اإلنجاز كّلما كانت أساليب التنشئة ديمقراطيـةً 

بدراسٍة للكشف عن العالقـة بـين أنمـاط    ) 1999(كما قامت الشمايلة 

التنشـــئة األســــرية ودافعيـــة اإلنجــــاز لــــدى طلبـــة األول الثــــانوي فــــي    

وُطبقت الدراسة على عينٍة طبقيـٍة عشـوائيٍة مكونـٍة مـن      .محافظة إربد

وأشـارت النتـائج    .المعـرب ) هيرمـانز (طالبًا باستخدام مقياس ) 660(

ئة إلـــى أن هنـــاك عالقـــًة ذاَت داللـــٍة بـــين دافعيـــة اإلنجـــاز ونمـــط التنشـــ

ــًا، وأّنــه ال توجــد فــروق ذاُت        ــألم، ولــألب واألم مع اُألســرية لــألب، ول

   .داللٍة في دافعية اإلنجاز وأنماط التنشئة تبعًا لجنس الطالب

ــاط   ) 2005(وأجـــرى دغـــش  ــين أنمـ ــِة بـ ــة العالقـ ــًة لمعرفـ دراسـ

التنشــئة وتقــدير الــذات لــدى عينــٍة مــن األطفــال يعــانون مــن اضــطراِب 

وُطبقــْت الدراســُة  .اِه والنشــاِط الزائــد فــي الجليــل المحتــّلعجــز االنتبــ

ــع       ــّفوف الرابـ ــي الصـ ــاث فـ ــذكور واإلنـ ــن الـ ــيٍّ مـ ــٍب عربـ ــة طالـ ــى مائـ علـ

والخامس والسادس االبتدائية في الجليل المحتـّل باسـتخدام اسـتبانة    

التسـّلطي، والواثـق،   (العالقات اُألسرية لقياس أنماط التنشئة اُألسـرية  

-Lipsitt's Self)لقياس مفهوم الـذات  ) ليبسيت(، وأداة )والمتساهل
concept scale for children LSCSC) )Lipsitt, 1958.( 

وأظهــرت النتــائج أن تقــدير الــذاِت لــدى األطفــال العــاديين أعلــى منــه     

لـــدى األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن اضـــطراب عجـــز االنتبـــاه والنشـــاط 

اُألســــرية شــــيوعًا لــــدى األطفــــال  الزائــــد، وأن أكثــــر أنمــــاط التنشــــئة

العاديين هو النمُط الواثق، بينمـا أكثـر األنمـاط شـيوعًا لـدى األطفـال       

الذين يعانون مـن اضـطراب عجـز االنتبـاه والنشـاط الزائـد هـو الـنمُط         

وأظهـــرت النتـــائج أيضـــًا عـــدم وجـــوِد عالقـــٍة ذات داللـــٍة        .التســـّلطي

ٍة بين أنماط التنشئة اُألسرية وتقدير الذاتإحصائي.  

وهنـــــاك دراســـــاٌت حـــــول عالقـــــة أســـــاليِب التنشـــــئة بالســـــلوك  

ــي ــي    .االنحراف ــد أجــرى القرن ــة    ) 2005(فق ــر الحال ــرِف أث دراســًة لتع

ــطة        ــة المتوس ــات المرحل ــدى طالب ــي ل ــى الســلوك االنحراف ــرية عل اُألس

طالبـًة باسـتخدام اسـتبانٍة خاصـٍة     ) 350(بمّكة المكرمة، وُطبقـت علـى   

وأظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــًة قويـــًة ذاَت داللـــٍة       .ذا الغـــرضلهـــ

        ،والســلوِك االنحرافــي ونمــِط اإلهمــال ٍة بــين العنــف اُألســريإحصــائي

ــن للعنــف اُألســري أو اإلهمــال      ضحيــث أظهــرت الطالبــاُت اللــواتي تعر

 الوالــدي ســلوكياٍت انحرافيــًة أكثــر مــن زمــيالتهن اللــواتي لــم يتعرضــن 

فقام بتعرف عالقِة أساليِب التنشـئة  ) 2001(وأما عبد الحفيظ  .لذلك

االجتماعية بالسلوك االنحرافي من خالل دراسة عينـٍة مـن المتسـربين    

ذوي الســــلوك االنحرافــــي مــــن منــــاطق عــــرب المــــدابغ فــــي الصــــعيد 

ــري بلغـــت   وأظهـــرت  .متســـربًا مـــن المرحلـــة اإلعداديـــة   ) 18(المصـ

 أن نــة تميــُل إلــى  النتــائجالتنشــئِة المســتخدمِة لــدى أفــراد العي أســاليب

أســاليب القســوة والحرمــان واإلهمــال، وأن اســتخدام تلــك األســاليب       

ارتــبط بالســلوكيات غيــر الســوية لــدى األبنــاء، كمــا ارتــبط بمســتوياٍت 

   .تعليميٍة واقتصاديٍة منخفضٍة لدى ُأسر المتسربين

لفحـص عالقـة الخجـل بكـلٍّ مـن       بدراسٍة) 2002(وقامت خوج 

الشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاملِة الوالديِة لدى عينٍة مكونـٍة  

واسـُتخِدمت   .طالبًة من المرحلة المتوسطة بمّكة المكرمـة ) 484(من 

ــُة مقــــاييس لقيــــاس الخجــــل، والوحــــدِة النفســــية،    فــــي الدراســــة ثالثــ

ت النتائج أن هناك عالقًة موجبًة ذاّت وبين .وأساليِب المعاملِة الوالدية

ــلوِب ســـحِب الحـــب فـــي     ــلوِب العقـــابي وأسـ ــائيٍة بـــين األسـ ــٍة إحصـ دالّلـ

المعاملــة الوالديــة وبــين الخجــل لــدى الطالبــات، بينمــا كانــت العالقــُة     

ذاُت الداللــة اإلحصــائية بــين أســلوب التوجيــه واإلرشــاد فــي المعاملــة    

ولـم ُتظهـر النتـائج عالقـًة      .البات سـالبةً الوالدية وبين الخجل لدى الط

ذاَت داللٍة بين األسلوب العقابي للوالـدين والشـعور بالوحـدة النفسـية     

لــدى الطالبــات، فــي حــين كانــت ثمــة عالقــٌة ســالبٌة داّلــًة إحصــائيًا بــين   

 .أسلوب سحب الحب لـألم والشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى الطالبـات      

ــُة بركـــات  حـــوَل العالقـــة بـــين أســـاليِب المعاملـــة  ) 2000(وأمـــا دراسـ

حالــًة ) 135(الوالديــة واالكتئــاب لــدى المــراهقين والتــي ُطبقــت علــى   

ــة       مــن مراجعــي العيــادة النفســية فــي مستشــفى الصــحة النفســية بمدين

ــة واالكتئــاب،       ــة الوالدي ــين ألســاليب المعامل الطــائف باســتخدام مقياس

قٍة موجبٍة ذاِت داللٍة إحصـائيٍة بـين   فقد أشارت نتائجها إلى وجوِد عال

األســلوب العقــابي لــألب واالكتئــاب لــدى أفــراد العينــة الــذكور وأفــراد     

العينــة الكليــة، ووجــود عالقــٍة ســالبٍة ذاِت دالّلــٍة إحصــائيٍة بــين أســلوِب 

التوجيــه واإلرشــاد لــألب واالكتئــاب لــدى أفــراد العينــة اإلنــاث وأفــراد     

حـــين لـــم ُتظهـــر النتـــائج وجـــود عالقـــٍة ذات داللـــٍة  العينـــة الكليـــة، فـــي

ــة مــن        ــاب لــدى أفــراد العين ــين أســلوب معاملــة األم واالكتئ إحصــائيٍة ب

  .الذكور واإلناث

ــاني   ــرت الكتــ ــات   ) 2000(وأجــ ــن االتجاهــ ــف عــ ــًة للكشــ دراســ

الوالديــة فــي تنشــئة األطفــال وعالقتهــا بمخــاوف الــذات لــديهم، حيــث   

  قـــت الدراســـة علـــى عينـــٍة مـــن طلبـــة الصـــفوف الرابـــع والخـــامس      ُطب

ــت     ــرب، بلغـ ــي المغـ ــة فـ ــادس االبتدائيـ ــتخدام  ) 810(والسـ ــًال باسـ طفـ

وقــد أظهـــرت النتيجـــُة وجـــود عالقـــٍة   .مقيــاس خـــاصٍّ أعدتـــه الباحثـــة 

ــٍة،        ــذات مــن جه ــل لمخــاوف ال ــين اســتعداد الطف ــٍة ب ــٍة ذات دالل إيجابي

والقســوة، واتجــاه األب  واتجــاِه األم نحــو التســّلط والحمايــة الشــديدة

نحــو التســّلط والقســوة مــن جهــٍة أخــرى، ووجــود عالقــٍة ســلبيٍة بــين      
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استعداد الطفل لمخاوف الذات واتجاه السواء لدى اآلباء واألمهـات،  

ــواء فــي معاملــة       ــة والس أي كّلمــا كــان الوالــدان يمــيالن نحــو اإليجابي

ئج أن مخـاوف  وبيّنـت النتـا   .أطفالهما انخفضـت مخـاوف الـذات لـديهم    

ــا     ــًا باتجاهــــات األم مــــن ارتباطهــ الــــذات لــــدى األطفــــال أكثــــر ارتباطــ

باتجاهات األب في التنشئة، وأن هنـاك تنوعـًا فـي االتجاهـات الوالديـة      

إهمـاٌل وقسـوٌة   (حسب الوسط االجتماعي، إذ إّنها أكثر مـيًال للسـلبية   

يــة فــي الوســطين فــي الوســط المــنخفض، وأكثــر مــيًال لإليجاب) وتسـّلطٌ 

المتوســط والمرتفــع، وكانــت األمهــات فــي الوســط المرتفــع أكثــر مــيًال      

لإليجابية من األمهات فـي الوسـط المتوسـط، وكـان اآلبـاء فـي الوسـط        

وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق بــين الــذكور       .المرتفــع أكثــر تســاهالً  

أن أمهـاِتهن   واإلناث في تحديد االتجاهات الوالدية، حيث ترى اإلناُث

  . أكثر حمايًة، بينما يرى الذكور أن أمهاِتهم أكثر قسوًة

التي ُأجريت لتعرِف عالقـِة  ) 1999(وأشارت نتيجُة دراسة بدر 

        ــة ومفهـوم الـذات بالسـلوك العــدوانيكـلٍّ مـن أسـلوب المعاملـة الوالدي

طالبــًة ) 174(لــدى طالبــات المرحلــة اإلبتدائيــة بجــدة، وُطبقــت علــى   

ــائيٍة بـــين إدراِك الطالبـــات    ــٍة إحصـ ــالبٍة ذاِت دالّلـ ــٍة سـ إلـــى وجـــود عالقـ

   ،لــديهن ومســتوى الســلوك العــدواني مــن األب واألم ــول الوالــديللَقب

وعالقـــٍة موجبـــٍة ذاِت دالّلـــٍة إحصـــائيٍة بـــين إدراك الطالبـــات للـــرفض       

البٍة الوالــدي ومســتوى الســلوك العــدواني لــديهن، ووجــود عالقــٍة ســ    

وهنـاك   .بين مفهوم الذات ومستوى السلوك العـدواني لـدى الطالبـات   

لفحــص العالقــِة بــين أنمــاط ) 1997(دراســٌة أخــرى أجراهــا الطراونــة 

التنشــئة اُألســرية والســلوك العــدواني، وأثرِهمــا فــي التحصــيل لــدى        

) 210(طلبة الصف التاسـع فـي مدينـة المـزار األردنيـة، وُطبقـت علـى        

مـــن العـــدوانيين وغيـــر العـــدوانيين باســـتخدام مقيـــاس الســـّقار   طلبـــٍة

أظهــــرت النتــــائج أن هنــــاك عالقــــًة إيجابيــــًة بــــين الســــلوك   ).1984(

ــاث العــدوانيين ونمــط التنشــئة اُألســرية        ــذكور واإلن ــدى ال العــدواني ل

واإلهمـــــال لـــــدى األب واألم، وأن هنـــــاك أثـــــرًا ذا داللـــــٍة / التســـــّلطي

  .وك العدواني على التحصيل لدى اإلناث دون الذكورإحصائيٍة للسل

دراسـًة  ) Wintzel & Asher, 1995(وأجـرى ونتـزل وآشـر    

حول األوضاع األكاديمية للطلبـة المنبـوذين وذوي المشـكالت لتعـرف     

عالقِة السلوِك العدواني للطفل وتحصيِله الدراسـي بأسـاليِب المعاملـة    

طفـــًال مـــن طلبـــة الصـــّفين    ) 423( ُطبقـــت الدراســـُة علـــى   .الوالديـــة

وأظهــرت النتــائج أن شــعور  .الســادس والســابع فــي الواليــات المتحــدة

       ــًا بالســلوك العــدواني ــرتبط ارتباطــًا موجب ــدي ي ــالرفض الوال ــاء ب األبن

لديهم، وأن الرفض الوالدي والسلوك العدواني لدى الطفـل يرتبطـان   

 Geri(دراسة جيري ودانا  وأشارت نتيجُة .بتدني مستوى التحصيل
& Dana, 1993 (      ريــت لفحــص عالقــِة أســاليِب المعاملــةالتــي ُأج

ــال األمــريكيين، وُطبقــت       ــة باالضــطرابات الســلوكية لــدى األطف الوالدي

طفــًال تتــراوح أعمــارهم بــين ثمانيــٍة إلــى ســتَة   ) 420(علــى عينــٍة مــن  

ــٍة   إحصــائيٍة بــين أســاليِب عشــر عامــًا أن هنــاك عالقــًة موجبــًة ذاَت دالّل

المعاملــة الوالديــة المتمّثلــة فــي الــرفض واإلهمــال وعــدم المبــاالة مــن   

ــٍة        ــال مــن جه ــاب والســلوك العــدواني لــدى األطف ــٍة والقلــق واالكتئ جه

  .أخرى

ــار   أســاليِب التنشــئة    ) 1991(وقــام النج ــأثير بدراســٍة لتعــرِف ت

حلــة االبتدائيــة فــي   الوالديــة علــى التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة المر     

طالبــًا مـــن الصــف الرابــع فـــي    ) 644(وُطبقــت الدراســـُة علــى   . مصــر 

وأشارت النتائج إلـى أن ثمـَة    .مدينتي دسوق وكفر الشيخ المصريتين

      ــداعي ــر اإلبـ ــة والتفكيـ ــة الوالديـ ــاليِب المعاملـ ــين أسـ ــًة بـ ــًة إيجابيـ عالقـ

لــى لــدى الطلبــة  للطلبــة، حيــث كانــت متوســطاُت التفكيــر اإلبــداعي أع  

الذين َتَلقَّوا معاملـًة والديـًة إيجابيـًة ُتشـجع الطالقـَة الشخصـيَة والثقـَة        

دراســًة لمعرفــة عالقــة  ) 1989(وفــي األردن، أجــرى جبــالي  . بــالّنفس

أساليب التنشئة الوالدية بمفهوم الّذات لـدى المـراهقين، مطبقـًا إياهـا     

مســتخدمًا مقياسـين لقيــاس   طالبــًا مراهقـًا مــن الجنسـين  ) 468(علـى  

ــذات لــدى المــراهقين     ــائج أن   .أســلوب التنشــئة ومفهــوم ال وبينــت النت

هناك عالقًة ذاَت داللٍة إحصائيٍة بين أساليب التنشئة الوالديـة ومفهـوم   

        نـوالـذات أعلـى لـدى الطلبـة الـذين يترب ُط مفهـومالّذات، وكان متوس

المحبـِة والحمايـِة مـن األهـل، مقارنـًة      في أجواء من التقبـل والتقـدير و  

وأمـــا  .بأولئـــك الـــذين يَتربـــون فـــي أجـــواِء الّنبـــِذ والـــرفض واإلهمـــال  

حــــوُل عالقــــِة التنشــــئة اُألســــرية وجــــنس ) 1987(دراســــُة حواشــــين 

الطالـــب وتخصِصـــه بـــالتفكير اإلبـــداعي فقـــد ُطبقـــت علـــى مئـــة طالـــٍب   

    ــديهم فــي محافظــة نــابلس الفلســطيني ة، وأظهــرت نتــائج مختلفــًة   ووال

تشــير إلــى أّنــه ال عالقــَة بــين تســامح الوالــدين أو تســّلِطهم بمســتوى   

التفكير اإلبداعي لدى أبنائهم، بينما كانـت هنـاك عالقـٌة داّلـة إحصـائيًا      

بــين الجــنس والتفكيــر اإلبــداعي لصــالح الــذكور مقارنــًة باإلنــاث، وبــين 

ــالح   ــداعي لصــ ــر اإلبــ ــًة   التخصــــص والتفكيــ ــي مقارنــ التخصــــص العلمــ

ص األدبيبالتخص.  

دراســًة لتعــرِف أثــر نمــِط التنشــئة     ) 1985(وأجــرى الريحــاني  

مراهقــًا ) 450(اُألســرية فــي شــعور المــراهقين بــاألمن، وُطبقــت علــى   

من الجنسين من مدينة عمان وضـواحيها، باسـتخدام مقيـاس التنشـئة     

رت النتــائج أن هنــاك فروقــًا  وأشــا .لألمــن) ماســلو(اُألســرية ومقيــاس 

ذاَت داللٍة إحصائيٍة في درجة الشعور بـاألمن بحسـب أسـلوب التنشـئة     

األســرية، حيــث كانــت درجــاُت الشــعور بــاألمن لــدى المــراهقين الــذين  

عاشــوا فــي ُأســر متســامحٍة تتعامــل بــاالحترام والتقــدير عاليــًة، بينمــا     

ــذ     ــاألمن لــدى األفــراد ال ــر   كانــت درجــات الشــعور ب ــوا فــي ُأس ين عاش

متسّلطٍة منخفضًة؛ وأن درجـة الشـعور بـاألمن لـدى اإلنـاث أعلـى ممـا        

  .هي لدى الذكور

بدراســٍة للكشــف عــن عالقــة    ) 1982(وقــام منســي والكاشــف   

ــة     ــات الوالديــ ــرة باالتجاهــ ــادي لألســ ــاعي واالقتصــ ــتوى االجتمــ المســ

ــاء   ــي لألبنـ ــيل الدراسـ ــى مئتـــ   .والتحصـ ــُة علـ ــت الدراسـ ــٍب وُطبقـ ي طالـ

وطالبٍة في مدينة اإلسكندرية اختيـروا عشـوائيًا، وتـم اسـتخدام ثـالِث      

أدواٍت لقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي واالتجاهات الوالديـة  

وأظهــرت النتــائج أن هنــاك ارتباطــًا  .إضــافًة إلــى نتــائج الطلبــة الفصــلية

صـــادي لألســـرة  إيجابيـــًا جوهريـــًا بـــين المســـتوى االجتمـــاعي واالقت    

ــاُء، إذ كانـــت االتجاهـــاُت    واالتجاهـــات الوالديـــة حســـبما يـــدركها األبنـ

الوالديــُة أقــرب إلــى الســواء لــدى اُألســر المتوســطة والغنيــة مقارنــًة         

وأمـــا  .باألســـر ذوات المســـتويات االجتماعيـــة واالقتصـــادية المتدنيـــة 
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عـن العالقـة   التـي ُأجريـت للكشـف    ) Church, 1980(دراسُة تشـيرش  

بين االتجاهات الوالدية نحو تنشئة األطفال وتحصيلهم، وُطبقت علـى  

طالـٍب فــي الواليــات المتحــدة باســتخدام مقياســين لالتجاهــات  ) 400(

ــًة ذاَت       ــة والتحصــيل، فقــد أشــارت نتائجهــا إلــى أن هنــاك عالق الوالدي

ــة والتحصــيل، حيــث انخ      ــين االتجاهــات الوالدي ــٍة إحصــائيٍة ب فــض دالل

ــاُتهم أســلوب التســيب فــي        ــذين تمــاِرس أمه ــة ال التحصــيُل لــدى الطلب

المعاملة الوالدية مقارنًة مع أبناء األمهاِت اللـواتي يماِرسـن المسـاندَة    

  .والتقبل

  ا اإليجـابيهة أثرة اإليجابيلالتجاهاِت الوالدي أن وخالصُة األمر

إبـــداِعهم، وأمـــِنهم،  علـــى شخصـــيات األبنـــاء، وتحصـــيِلهم، ومســـتوى 

ومفهـــوِمهم لـــذواتهم، وخصائِصـــهم النفســـية، بينمـــا تزيـــد االتجاهـــات  

الوالدية السلبية من مخاوِف الذات، والقلـق، واالكتئـاِب لـدى األبنـاء،     

     والشــعوِر بـــاألمن، ومســتوى التفكيـــر ،التحصـــيل فـــي خفــض وُتســهم

  .اإلبداعي لديهم

  وإجراءاُتها منهج الدراسة

 .تقوم هذه الدراسُة على المنهج الوصفي :هج الدراسةمن
تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة الصــف الثــاني       : مجتمــع الدراســة 

الثــانوي األكــاديمي فــي المــدارس الحكوميــة التابعــِة لمــديريات التربيــة  

فلســــطين للعــــام الدراســــي   / والتعلــــيم فــــي جنــــوب الضــــّفة الغربيــــة    

2006/2007  عــدد ــالغ ــًا، مــنهم  ) 8461(هم والب مــن ) 3959(طالب

ــذكور، و ــرعين   ) 4502(الــ ــاث، فــــي الفــ العلمــــي والعلــــوم  : مــــن اإلنــ

وقــد تــم اختيــار   ).2007وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي،  (اإلنســانية 

طلبة الصف الثاني الثانوي مجتمعًا للدراسـة بوصـفهم يحيـون مرحلـًة     

تعلـيم المدرسـي، ويخرجـون بعـدها     عمريًة هامـًة وهـي نهايـة مرحلـة ال    

الحيــــاة الزوجيــــة والعمــــل، : إلــــى أحــــد مســــارين أو كالهمــــا، وهمــــا

ــتقالُل       ــا االسـ ــرز فيهمـ ــي أن يبـ ــاران ينبغـ ــا مسـ ــالي، وهمـ ــيم العـ والتعلـ

ــع       ــة مـ ــا العالقـ ــن خاللهمـ ــدد مـ ــا تتحـ ــادُة، كمـ ــداع والقيـ ــن واإلبـ واألمـ

 . شركاء وزمالء: اآلخرين
مـن  %) 5(ختيـار عينـٍة طبقيـٍة عشـوائيٍة نسـبتها      تم ا: عينُة الدراسة

طالبـًا،  ) 198(طالبـًا وطالبـًة، مـنهم    ) 423(مجتمع الدراسـة، وبلغـت   

مدرســـًة فـــي مـــديريات التربيـــة  ) 68(طالبـــًة مـــوزعين علـــى ) 225(و

ويبـين الجـدوُل    .فلسـطين / والتعليم الثالثة فـي جنـوب الضـّفة الغربيـة    

 .ينة وفقًا لمتغيرات الدراسةخصائص المجتمع والع) 1(

وفقًا  )بالخط الغامق(توزيع مجتمع الدراسة وعينتها  :)1(جدول 

  لمتغيرات المديرية وجنس الطالب وتخصصه

  المجمــوع  الجنس  التخصص  المديريـة

  ذكـــر  أنثـــى

  )43( 857  )24( 482  )19( 375  العلمي  الخليل

  )117( 2334  )47( 940  )70( 1394  العلوم اإلنسانية

  )26( 517  )16( 308  )10( 209  العلمي  شمال الخليل

  )69( 1391  )30( 607  )39( 784  العلوم اإلنسانية

  )38( 767  )23( 458  )15( 309  العلمي  جنوب الخليل

  )130( 2595  )58( 1164   )72( 1431  العلوم اإلنسانية

  )423( 8461  )198( 3959  )225( 4502  المجمــــــــــوع

 
بعـد اإلّطـالع علـى عـدٍد مـن األدوات المسـتخدمة فـي        : أداُة الدراسة

الدراسات السابقة، تم إعداد أداٍة خاصـٍة مسـتقاٍة بشـكل أساسـيٍّ مـن      

والتـي تضـمنت تسـعين فقـرًة موزعـًة بالتسـاوي       ) 1984(أداة السقار 

النبــذ، والحمايــة -التســّلطي، والتقبــل -الــديمقراطي: حــول ثالثــة أبعــاٍد

ــا أداُة الدراســة الحاليــة فتتكــون مــن ســتين فقــرًة     .اإلهمــال-الزائــدة أم

تقيس االتجاهاِت الوالديَة في التنشئة االجتماعية كما يدرُكها األبنـاُء،  

 -التســّلط، والحمايــة الزائــدة -الديمقراطيــة: وتــدور حــول بعــدين همــا 

حدي أو طرَفي االتجاهـات الوالديـة    اإلهمال؛ وهذان البعدان يشّكالن

في التنشئة االجتماعية، وإن االقتصار عليهما يمكـن أن يفـي بـالغرض    

ــة    ــات الوالديــ ــن االتجاهــ ــادقًة عــ ــورًة صــ ــي صــ ــد   .ويعطــ ــمن بعــ وتضــ

ــة ــّلط -الديمقراطيــ ــي    ) 30(التســ ــاه األب أو األم فــ ــف اتجــ ــرًة تصــ فقــ

رض الـــرأي علـــى الطفـــل أو المعاملـــة الوالديـــة حيـــث يتـــراوح بـــين فـــ 

الناشئ وعدم إتاحـة الفرصـة لـه لتحقيـق رغباتـه بطريقتـه الخاصـة مـن         

جهٍة، واحترام حرية الطفـل أو الناشـئ فـي التصـرف بطريقتـه الخاصـة       

كمـا   .في شؤونه الشخصية والمدرسية، واالجتماعية من جهـٍة أخـرى  

أيضـًا تصـف حـرص     فقـرةً ) 30(اإلهمال -يتضمن بعد الحماية الزائدة

ــام      ــى القيـ ــادرِة إلـ ــئ، والمبـ ــل أو الناشـ ــة الطفـ ــى حمايـ األب أو األم علـ

بواجباِته وأداِء مسؤولياِته نيابًة عنه من جهـٍة، وترِكـه يفعـُل مـا يشـاء      

أو محاســـبٍة أو مســـاءلٍة مـــن جهـــٍة  دون توجيـــٍه أو إرشـــاٍد أو تـــدريٍب

مرة األولـى يعطـي   ويجيب الشخص عن كّل فقرٍة مرتين؛ في ال .أخرى

، وفـي المـرة   ]نمـوذج األب [الطالب إجابَته عن اتجاه األب في التنشئة 

، ]نمـوذج األم [الثانية يعطي الطالب إجابَته عن اتجاه األم في التنشئة 

دائمـــًا، غالبــــًا، أحيانــــًا، أو  : "وتتـــدرج اإلجابــــُة وفـــق تــــدرج ربــــاعيٍّ  

على التوالي ) 1، أو 2، 3، 4(، وأعطيت اإلجاباُت الدرجات "إطالقًا

علــى التــوالي أيضــّا ) 4، أو 3، 2، 1(للفقــرات اإليجابيــة، والــدرجات 

ويتـــراوح مجمـــوع الـــدرجات التـــي يحصـــُل عليهـــا   .للفقـــرات الســـلبية

     ــٍد ســواًء فــي نمــوذج األب أو نمــوذج األم علفقــراِت كــّل ب المســتجيب

 .فـي الحـد األقصـى    درجـةً ) 120(درجًة في الحد األدنى و) 30(بين 

إذا كـــان : وبنـــاًء عليـــه، تـــم اعتمـــاد المفتـــاح اآلتـــي لتحديـــد االتجـــاه  

ــٍد   ــّل بعـ ــألم{مجمـــوع درجـــات كـ ــر مـــن } لـــألب أو لـ يكـــون ) 75(أكثـ

 بالتحديد ) 75(االتجاه ديمقراطيًا وحمايًة زائدٍة؛ وإذا بلغ المجموع



  عابدين
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فيكــون ) 75(ن فيكــون االتجــاه حياديــًا؛ وإذا كــان المجمــوع أقــلَّ مــ      

 .االتجاه تسّلطًا وإهماًال
 1984(إضـــافًة إلـــى صـــدق أداة الســـقار     : الصـــدق (  ة، تــــماألصـــلي

التحّقــق مــن الصــدق الظــاهري لــألداة المعدلــة فــي هــذه الدراســة مــن    

خـالل عرِضــها علـى اثنــي عشــر شخصـًا مــن المتخصصـين فــي التربيــة     

ــوي، حيــث ُطلــب مــنهم إبــ       ــنفس والبحــث الترب ــم ال ــرأي فــي  وعل داُء ال

ــِب     ــوَل ترتيــ ــدوا بعــــض الملحوظــــات حــ ــا، فأبــ صــــالحيِتها، ومالءمِتهــ

الفقرات، وشكل إخراج األداة، وتم األخُذ بملحوظـاتهم مـع المحافظـة    

ــا    ــرات وترتيبه ــع الفق ــم     .علــى توزي ــى صــدق المحّكمــين، ت وعــالوًة عل

حيـث  ) 2(حساب ارتباِط كّل فقرٍة مع األداة الكلية كما يبينه الجـدول  

كانــت جميــع ِقــيم معــامالت االرتبــاط داّلــة إحصــائيًا، األمــر الــذي يــدّل   

 .على صدق األداة

  معامل ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة :)2(جدول 

  " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم 

1  0.57  13 0.64 25 0.17 37  0.25  49  0.30  

2  0.15  14 0.42 26 0.37 38  0.29  50  0.47  

3  0.44  15 0.45 27 0.21 39  0.61  51  0.12  

4  0.28  16 0.24 28 0.35 40  0.36  52  0.20  

5  0.34  17 0.28 29 0.32 41  0.21  53  0.16  

6  0.28  18 0.30 30 0.39 42  0.20  54  0.24  

7  0.31  19 0.18 31 0.41 43  0.38  55  0.25  

8  0.15  20 0.43 32 0.58 44  0.24  56  0.24  

9  0.17  21 0.42 33 0.43 45  0.49  57  0.30  

10  0.31  22 0.27 34 0.35 46  0.23  58  0.32  

11  0.23  23 0.58 35 0.29 47  0.25  59  0.17  

12  0.38  24 0.41 36 0.34 48  0.65  60  0.40  

  ).α ≥ 0.01( جميعها ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى* 

يالحـُظ أن جميـع القـيم ذات داللـٍة إحصـائية، ممـا يشـير إلـى االتســاق         

الداخلي لألداة، وأّنها تقيس ما بنيت ألجله، وهو االتجاهـاُت الوالديـة   

  .في التنشئة االجتماعية

ــاُت ــاِت االتســاق      :الثب ــم التحّقــق مــن ثب ــألداة باســتخدام   ت ــداخلي ل ال

ــدين       ــي البعـ ــات فـ ــامالُت الثبـ ــت معـ ــث كانـ ــا، حيـ ــاخ ألفـ ــة كرونبـ : معادلـ

ــا(، وبلغــت قيمــة  )0.75(، ولنمــوذج األم )0.73(لنمــوذج األب  ) ألف

ــة   ــة الكليــ ــى الدرجــ ــراض    ) 0.79(علــ ــٍة ألغــ ــاٍت مالئمــ ــيم ثبــ ــي ِقــ وهــ

ويشــار إلــى أن أداَة الســّقار فــي األصــل تمّتعــت بقيمــة ثبــاٍت  .الدراســة

التسـّلط  -في بعـد الديمقراطيـة  ) 0.82(بطريقة التجزئة النصفية بلغت 

 .اإلهمال-في بعد الحماية الزائدة) 0.76(و
إعـداد  : تم تطبيق الدراسِة وفقًا للخطوات اآلتية: إجراءاُت الدراسة

الحصــــوُل علــــى   أداة الدراســــة والتحّقــــق مــــن صــــدقها وثباتهــــا، ثــــم

الموافقــة الرســمية الالزمــة مــن الجهــات ذات العالقــة إلجــراء الدراســة، 

ثم حصر مجتمع الدراسة واختيار عينتها، ثـم توزيـع االسـتبانات علـى     

ــة وعــددهم   ــًا) 413(فــردًا، اســتجاب مــنهم  ) 423(أفــراد العين  .طالب

ن أناســـتبانًة غيـــر صـــالحٍة ) 13(هنـــاك  وبعـــد فـــرز االســـتبانات، تبـــي

للتحليــل لعــدم تعبئتهــا بشــكل ســليم فاســُتبِعدت، وبالتــالي تــم تحليــُل    

% 94.6استبانٍة فقط، وُتشّكل ) 400(االستبانات الصالحة وعددها 

  .من االستبانات التي تمّ توزيعها
ــائية  ــاُت اإلحصـــ ــابية   : المعالجـــ ــاب المتوســـــطاِت الحســـ ــم احتســـ تـــ

حرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة لإلجابــة عــن الســؤال   واالن

، وتحليـــل التبـــاين أألحـــادي، "ت"األول، كمـــا تـــم اســـتخدام اختبـــار 

ــار  ــيفيه(واختبـ ــى   ) شـ ــافًة إلـ ــيات، إضـ ــة لفحـــص الفرضـ للفـــروق البعِديـ

وذلك من خالل برنامج الـرزم  ) كرونباخ ألفا(معامل االرتباط، ومعامل 

ة اإلحصائية للعلوم االجتماعي)SPSS.( 

  الدراسة ومناقشُتهاعرض نتائج 

ــؤال األول : أوًال ــُة الســـ ــى  :نتيجـــ ــؤاُل األوُل علـــ ــا : "نـــــص الســـ مـــ

االتجاهاُت الوالديُة فـي التنشـئة االجتماعيـة األكثـر شـيوعًا فـي جنـوب        

فلســطين كمــا يراهــا طلبــُة الصــف الثــاني الثــانوي فــي / الضــّفة الغربيــة

ــدا ــة؟المـ ــطاِت     ".رس الحكوميـ ــاب المتوسـ ــم احتسـ ــه، تـ ــة عنـ ولإلجابـ

     ــد ــة وتحديـــ ــتجابات الطلبـــ ــة الســـ ــاِت المعياريـــ ــابية واالنحرافـــ الحســـ

  ).3(االتجاهات الوالدية األكثر شيوعًا كما يبينه الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)3(جدول 

تجاهات الوالدية في التنشئة الستجابات أفراد العينة حول اال

 االجتماعية األكثر شيوعًا

  البعـــــد  الوالـد
المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  
االتجاه الوالدي  

  الديمقراطية  10.17  83.57  التسّلط –الديمقراطية   األب

  اإلهمال  08.63  74.08 اإلهمال –الحماية الزائدة 

ة   األمة  09.94  84.80  سّلطالت –الديمقراطيالديمقراطي  

  الحماية زائدة  08.61  76.96 اإلهمال –الحماية الزائدة 

  الديمقراطية  9.83  84.18  التسّلط –الديمقراطية  الوالدان معًا

  الحماية الزائدة  8.69  75.52 اإلهمال –الحماية الزائدة 

ــين مــن الجــدول    ــام   ) 3(يتب ــدي الع ــدين ل(أن االتجــاه الوال لوال

ــًا ــة       ) مع ــٍة والحماي ــة مــن جه ــُة هــو الديمقراطي ــراه الطلب الشــائع كمــا ي

ويالحــظ أن اتجاهــاِت التنشــئة لــدى اآلبــاء    .الزائــدة مــن جهــٍة أخــرى  

) 75 >المتوسط الحسابي (أقرب إلى االتجاه الديمقراطي من جهٍة 

 ، بينمـا كانـت  )75 <المتوسـط الحسـابي   (واإلهمال من جهٍة أخرى 

ــٍة     ــة مــــن جهــ ــاُت األمهــــات تميــــل إلــــى الديمقراطيــ المتوســــط (اتجاهــ

 ــط (والحمايــة الزائــدة مــن الجهــة األخــرى   ) 75 >الحســابيالمتوس

 ا أظهرته نتائج دراسـتي   ).75 >الحسابيهذه النتيجُة عم وتختلف

حيـث كـان الـنمُط السـائد     ) 1997(والطراونـة  ) 2001(عبد الحفـيظ  
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ة هــو القســوة والتســّلط واإلهمــال، كمــا يختلــف    فــي المعاملــة الوالديــ 

من انتشـار السـلطوية فـي التنشـئة     ) 2009(عما أشار إليه السورطي 

اُألســــرية العربيــــة، فــــي حــــين اتفقــــت مــــع نتــــائج دراســــات الشــــوامرة 

حيث كانت معاملـُة  ) 2003(و السعادات ) 2003(ومسّلم ) 2008(

  .الديمقراطي في المعاملة الوالديةاآلباِء لألبناء إيجابيًة وساد النمط 

ــِة واالنفتــاح فــي       ــة علــى المرون اتجــاه الديمقراطي ويــدّل شــيوع

تربيِة األبناء وتنشئِتهم لدى الواِلدين في المجتمع الفلسـطيني، وعلـى   

   الفلســطيني االجتمــاعي َة ليســت نســقًا ســائدًا فــي النظــامالســلطوي أن

دين السـائد فـي محافظـة الخليـل أثـره      المعاصر؛ وقد يكون التجاه الت

         عــالوًة علــى ارتفــاع المســتوى التعليمــي ،فــي هــذا االتجــاه الوالــدي

للوالدين، والتأثر بمنظومة ِقـيم الحركـة الوطنيـة والتعدديـة السياسـية      

الســائدة والتــي تتطّلــب نوعــًا مــن احتــرام حريــة الناشــئ فــي التصــرف    

أن هـذا االتجـاه الوالـدي بشـرى خيـر فـي        ويبدو .والتفكير واالختيار

المجتمــع الفلســطيني المعاصــر، إذ مــن المــأمول أن يســهم فــي تنميــة     

قدراِت الناشئين ومهاراِتهم المستقبلية وتعزيزها، وفي دعـم دافعيـِتهم   

لإلنجــاِز وتحقيــق األمــن النفســي واالجتمــاعي لهــم، وفــي تعزيــز ثقــِتهم  

علـــى ذواِتهـــم، وفـــي دعـــم كفـــايِتهم وفـــاعليتهم،  بأنفِســـهم واعتمـــادهم

 حّققاللــِه وتوفيِقــه-خصوصــًا وأّنهــم الجيــُل الــذي ســي بــإذن-  التحريــر

فـــــي المجتمـــــع الفلســـــطيني حاضـــــرًا  والتغييــــر واإلصـــــالح والتنميـــــةَ 

  .ومستقبًال

وفي المقابل، ينُظر الباحُث بقلق إلى شيوع اتجـاه اإلهمـال فـي    

وية باعتباره شكًال مـن االتجاهـات السـلبية التـي يمكـن أن      المعاملة األب

يفضي إلى تدّني اإلحساس باألمن لدى األبناء والذي يعـد أحـد أبـرِز    

وقــد يكــون شــيوع هــذا االتجــاِه   ).2001عابــدين، (أســباِب التســرب 

لدى اآلباء تكرارًا لألسلوِب الذي عوملوا به حين كانوا صـغارًا، ذلـك   

، )1991بــولبي، (مــاَط الســلوك تنتقــُل مــن الســَلف إلــى الَخَلــف     أن أن

ــاِء بالبحــث عــن         ــأّثرًا بانشــغال اآلب كمــا أن هــذا االّتجــاه قــد يكــون مت

 -للعمــل–أرزاِقهــم وبالغيــاِب الطويــل أو المســتمر عــن منــاِزِلهم طوعــَا  

ممـــا يقّلـــُل مـــن فـــرص   -بـــالحبس لـــدى المحتـــّل الغاصـــب –أو َقســـرًا 

ِث معهــــم واإلصــــغاءِِ إلــــيهم وتلبيــــِة   اجتمــــاعاآلبــــاء باألبنــــاء والتحــــد

كمـا ينَظـر بقلـق     .حاجاِتهم، وهو ما يعني نوعًا مـن التقصـير باألمانـة   

ــٍة، ولــدى        ــة الزائــدة لــدى األمهــات مــن ناحي إلــى شــيوع اتجــاه الحماي

 واء، وقد يعيقن من ناحيٍة أخرى، فهو ليس من اتجاهات السيالواِلد

 نمــو   ًا اتجــاه الطاعــِة للســلطة والتعّلــقزة لــدى األبنــاء معــزاالســتقاللي

بالوالــدين، أو يفضــي إلــى نــوع مــن قّلــة الثقــة بــالنفس وتــدّني القــدرة    

ــبِط والشـــعوِر بـــاألمن لـــديهم، أو إلـــى ضـــعف القـــدرِة علـــى     علـــى الضـ

م االستمرار في التعّلم وتحمل المسؤولية، ويحرم األبنـاَء فـرص الـتعلّ   

وقد يكون هذا األمر ناتجًا عن رغبـِة األمهـات بـأن يحّقـق      .من الخطأ

ــٍة مـــن التحصـــيل واإلنجـــاِز فيبـــاِلْغن فـــي الرعايـــة    أبنـــاؤهن أعلـــى درجـ

ــَة فــي      الحكومي والحمايــة تعويضــًا عــن العجــز الــذي يعتــري المــدارس

 تفهـــم مشـــكالِت الطلبـــة وحلِّهـــا وتـــوفير فـــرص تحقيـــق الـــذات لـــديهم

، أو ناتجــًا عــن عاطفــة أمومــٍة قويــٍة متمّثلــٍة بخــوٍف )2000عابــدين، (

  .شديٍد أن تناَل األبناَء سطوُة المحتّل الغاصب

تمــت اإلجابــُة عنــه مــن خــالل فحــص  : نتيجــُة الســؤال الثــاني: ثانيــًا

  :الفرضيات الفرعية على النحو اآلتي

ــها   ] 1[ ــى، ونصـ ــيِة األولـ ــرق: "فحـــص الفرضـ ــٍة  ال يوجـــد فـ ذو داللـ

بــين متوســَطي تقــديرات ) α ≥ 0.05(إحصــائيٍة عنــد مســتوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

      ــنس ــًا لجــ ــة تبعــ ــئة االجتماعيــ ــي التنشــ ــة فــ ــات الوالديــ االتجاهــ

كمـا يبينـه   " ت"سـُتخِدم اختبـار   ولفحـص الفرضـية، ا   ".الطالب

  ).4(الجدول 

للفروق بين متوسطات استجابات " ت"نتيجُة اختبار  :)4(جدول 

  أفراد العينة تبعًا لجنس الطالب

المتوســــط  الجنس  البعــد الوالـد

الحسابي  

االنحـراف

المعياري  

ــة قيمــــــــ

  "ت"

الداللــــــــــــــة

  اإلحصائية

–الديمقراطيــــــــــــة   األب

  التسّلط

  *0.000  5.217  9.88  86.04  أنثـى

  9.83  80.89  ذكـر

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  0.467  0.728  9.49  74.38  أنثـى

  7.60  73.76  ذكـر

ــــــــــــة   األمالديمقراطي–

  التسّلط

  *0.000  6.841  9.61  87.90  أنثـى

  9.20  81.45  ذكـر

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  *0.005  2.797  9.55  78.11  أنثـى

  9.29  75.71  ذكـر

الوالدان 

  معًا

–الديمقراطيــــــــــــة 

  التسّلط

  *0.000  6.093  9.75  86.93  أنثـى

  9.41  81.16  ذكـر

-الحمايـــة الزائـــدة 

  اإلهمال

  *0.034  1.621  9.53  76.24  أنثـى

  7.50  74.73  ذكـر

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *

ــٍة  ) 4(ول رقــــم يالحــــُظ مــــن الجــــد  ــًا ذاَت داللــ أن هنــــاك فروقــ

إحصــائيٍة فــي اســتجابات أفــراد العينــة تبعــًا للجــنس، وذلــك فــي بعــدي   

اإلهمـال للوالـدين معـًا ولكـلٍّ     / التسـّلط والحمايـة الزائـدة   -الديمقراطية

اإلهمال لـألب، وذلـك لصـالح    / على حدٍة، ما عدا بعد الحماية الزائدة

ْت اسـتجاباُتهن علـى متوسـطاٍت حسـابيٍة أعلـى مـن       اإلناِث الالئي حصَل

وتّتفــق هــذه   .زمالئهــن الــذكور، وبالتــالي يــتم رفــض الفرضــية األولــى    

، )2000(والكتـــاني ) 2008(النتيجـــُة مـــع نتـــائج دراســـَتي الشـــوامرة 

ــمايلة     ــَتي الشــ ــائج دراســ ــن نتــ ــف عــ ــا تختلــ ــتيتية ) 1999(بينمــ واســ

ظهـــرا فروقـــًا ذاَت داللـــِة فـــي أنمـــاِط  اللتـــين لـــم ُت) 1997(وعبـــدوني 

ويـــــرى الباحـــــُث أن شـــــيوع   .التنشـــــئة االجتماعيـــــة حســـــب الجـــــنس 

الديمقراطية والتسامح تجاه الذكوِر بشكل أكبر ممـا هـي الحـاُل تجـاه     

اإلنــاث ربمـــا يكــون تعبيـــرًا عــن رغبـــة الواِلــدين بمـــنح فــرص حياتيـــة      

عاشها الواِلدان في ظّل النكبـاِت  ألوالدِهم الذكور أفضَل من تلك التي 

ولعـّل انتشـار اتجـاه     .المتتاليِة وحياة الغموض والضياع للفلسطينيين

الحمايــِة الزائــدة مــع اإلنــاث أكثــر مــن الــذكور أمــر طبيعــي ينســجم مــع   

القــيم واألعــراِف االجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني حيــث    

ــر تعّلقـــ  ــاُت أكثـ ــون األمهـ ــع   تكـ ــاتهن، ومـ ــًا علـــى بنـ ــتحواذًا وخوفـ ًا واسـ

الشـعوِر بالمسـؤولية االجتماعيـة والدينيـة عمـا اسـترعى اللـه األمهـاِت         

عليــه، وحيــث تكــون اُألســرُة أكثــر تشــددًا مــع اإلنــاث مقارنــًة بالــذكور     
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وبالرغم من ذلـك، فـإن هـذا     .بسبب تباين الدور االجتماعي لكلٍّ منهم

عـــادَة الّنظـــر فـــي أســـلوب تنشـــئة اإلنـــاث، خصوصـــًا األمـــر يســـتدعي إ

      ـا يسـتوجبمسـتقبًال، مم إلـى أبنـاِئهن تنشئتهن أسلوب ْنُقْلنسي وأنهن

بناَء اتجاهاِت االعتماِد على النفس والثقة والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار     

الــــذكوِر إلــــى المجتمــــع    .لــــديهن خــــروج وفــــي المقابــــل، قــــد يكــــون

ل العمـل الشـبابي والتطـوعي والنضـالي المختلفـِة      وانخراُطهم في أشكا

ــغط       ــِة والضـ ــل الرقابـ ــى تقليـ ــهم علـ ــدين أنفسـ ــد الواِلـ ــي توطيـ ــببًا فـ سـ

  .الخارجي عليهم

      االســتدالُل مــن النتيجــة الســابقة أن مكنــٍة أخــرى، فــي مــن ناحي

توّقعــاِت الطلبــِة الــذكوِر مــن والــديهم بمــنِحهم قــدرًا أكبــر مــن الحريــة    

النطـــالق والحـــوار واالســـتقالل أعلـــى ممـــا هـــي الحـــاُل لـــدى اإلنـــاث  ل

الالئـــي قـــد يُكــــن أكثـــر تحسســـًا النتقــــاِد ُأســـرِهن، وبالتـــالي جــــاءت       

متوسطاُت تقديراِت الذكور لديمقراطية الواِلدين أدنى من متوسـطاِت  

  .تقديراِت اإلناث لذلك

ــها    ] 2[ ــة، ونصـ ــية الثانيـ ــٍة  ال ي: "فحـــص الفرضـ ــرق ذو داللـ ــد فـ وجـ

بــين متوســَطي تقــديراِت ) α ≥ 0.05(إحصــائيٍة عنــد مســتوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا لفـــــرع    ــة تبعـــ ــة فـــــي التنشـــــئة االجتماعيـــ االتجاهـــــات الوالديـــ

لفحـص الفرضـية كمـا يبينـه     " ت"اختبـار  واسـُتخِدم   ".الدراسة

  ).5(الجدول 

للفروق بين متوسطات استجابات " ت"نتيجة اختبار  :)5(جدول 

  أفراد العينة تبعًا لفرع الدراسة

  البعــد  الوالد
فرع 

  الدراسة

المتوسط

الحسابي 

االنحراف

المعياري  

قيمة

  "ت"

الداللة

اإلحصائية

الديمقراطيـــــة  األب

  سّلطالت –

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

82.62 10.17 2.990 0.003*  

09.82 85.97  العلمي 

الحمايـــــــــــــــــة

–الزائــــــــــــدة 

  اإلهمال

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

75.23 08.70 4.319 0.000*  

07.74 71.17  العلمي 

ـــــة  األمالديمقراطي

  التسّلط –

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

84.05 09.74 2.435 0.015*  

10.25  86.72  العلمي 

الحمايـــــــــــــــــة

–الزائــــــــــــدة 

  اإلهمال

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

77.65 08.88 2.721 0.006*  

07.65 75.20  العلمي 

الوالــدان

  معًا

الديمقراطيـــــة

  التسّلط –

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

83.33 09.95 3.351 0.001*  

10.02 86.34  العلمي 

الحمايـــــــــــــــــة

–الزائــــــــــــدة 

  اإلهمال

ــوم العلــــــــــــــ

ةاإلنساني  

76.44 08.82 3.518 0.000*  

07.69 73.16  العلمي 

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *  

أن هنـاك فروقـًا ذاَت داللـٍة إحصـائيٍة     ) 5(ويالحُظ مـن الجـدول   

فــي اســتجابات الطلبــة تبعــًا لفــرع الدراســة فــي البعــدين للوالــدين معــًا  

وتّتفـق هـذه    .يتم رفض الفرضية الثانيـة  ولكلٍّ على حدٍة، وبالتالي فال

مـن حيـث تـأثير    ) 2008(النتيجُة مع نتائج دراسة أبـو دف وأبـو دّقـة    

ــتيتية      ــة اسـ ــُة دراسـ ــه نتيجـ ــا أظهرتـ ــا تختلـــف عمـ ــة، بينمـ فـــرع الدراسـ

وقد كانت الفروق ذاُت الداللة لصالح طلبة فـرع   ).1997(وعبدوني 

ــد الحما   ــي بعـ ــانية فـ ــوم اإلنسـ ــدة العلـ ــة الزائـ ــال-يـ ــألم  / اإلهمـ ــألب ولـ لـ

ــن اتجـــاٍه نمطـــيٍّ فـــي          ــون ذلـــك ناتجـــًا عـ ــدين معـــًا، وربمـــا يكـ وللوالـ

المجتمعــات العربيــة بــأن الطلبــَة الدارِســين فــي فــرع العلــوم اإلنســانية    

ــرار      ــاِذ القـ ــِد واتخـ ــر الناقـ ــى التفكيـ ــدرًة علـ ــاًء وقـ ــلُّ ذكـ ــوري (أقـ الحمـ

ثر احتياجاًً إلى الرعايـة والمسـاعدِة   ، وبالتالي فهم أك)1998والوهر، 

       ــدفع ــا يـ ــيل، ممـ ــة والتحصـ ــى الدراسـ ــض علـ ــل والحـ ــاِز العمـ ــي إنجـ فـ

ــدين إلــى انتهــاج أســلوِب الحمايــِة الزائــدِة فــي معــاملِتهم     وربمــا  .الواِل

      ة أكثـرالطلبَة الدارسين فـي فـرع العلـوم اإلنسـاني دّلت النتيجُة على أن

ــروف االقتصـــ   ــًا للظـ ــّكُل    تفهمـ ــي ُتشـ ــية التـ ــة والسياسـ ادية واالجتماعيـ

ــر مـــيًال للتعـــاطِف مـــع أبنـــاِئهم         ــغطًا علـــى الواِلـــدين وتجعُلهـــم أكثـ ضـ

/ التسـّلط -وأمـا أن الفـرق ذا الداللـة فـي بعـِد الديمقراطيـة       .وحمايِتهم

لــألب ولــألم وللوالــدين معــًا جــاء لصــالح طلبــة الفــرع العلمــي فــيمكن      

لالهتمــام   عــزوه إلــى أن الطالــب تســتنهض الدراســَة فــي الفــرع العلمــي

الحمـوري والـوهر،   (والدراسة المتميـزة اسـتعدادًا للمنافسـة والتفـوق     

ــا تزيـــد توّقـــع الفعاليـــة الذاتيـــة  ) 1998 لديـــه ) self-efficacy(وأّنهـ

)Desrichard & Kopatz, 2005 (  ــالي فهـــذا يعنـــي أن ، وبالتـ

لتدّخل في حياة الطالـب ومراقبتـه فـي الدراسـة     الوالدين ال يضطران ل

وفي سلوكه اليومي كوُنه يقضي وقَته في الدراسـة، وباعتبـاِر أن لديـه    

فيلمس أن والديه يعامُلوَنه بحريـٍة  ) 2009التح، (توّقعاِت أداٍء عاليًة 

  .وديمقراطيٍة

ــها    ] 3[ ة الثالثــة، ونصالفرضــي ذاُت داللــ : "فحــص ٍة ال توجــد فــروق

بـين متوسـطاِت تقـديراِت    ) α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا للمســـتوى    االتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة تبعـ

ــرة  ــادي لألسـ ــاب   ".االقتصـ ــم احتسـ ــابية  وتـ المتوســـطات الحسـ

واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات الطلبــة علــى أداة الدراســة      

   ).6(تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة كما يبينه الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)6(جدول 

  الستجابات أفراد العينة تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة

    دالبعـ  الوالد

أقّل من 

1500 

  شاقل

1500-

2500 

  شاقل

أكثر من 

2500 

  شاقل

–الديمقراطيــــــة   األب

  التسّلط

  84.01  85.13  81.78  المتوسط

  11.13  9.30  10.12  االنحراف

الحمايـــة الزائـــدة

  اإلهمال –

  73.51  74.64  74.34  المتوسط

  8.70  8.60  8.47  االنحراف

األم  

  

  

  

  

–الديمقراطيــــــة 

  التسّلط

  87.06  86.51  81.91  لمتوسطا

  9.24  9.86  9.90  االنحراف

الحمايـــة الزائـــدة

  اإلهمال –

  76.82  77.44  77.02  المتوسط

  9.33  8.59  8.15  االنحراف
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    دالبعـ  الوالد

أقّل من

1500 

  شاقل

1500-

2500 

  شاقل

أكثر من

2500 

  شاقل

الوالـــدان

  معًا

–الديمقراطيــــــة 

  التسّلط

 86.54 88.86 80.19  المتوسط

 10.19 9.98 9.88  االنحراف

الحمايـــة الزائـــدة

  اإلهمال –

 75.17 76.04 75.68  المتوسط

 9.11 8.60 8.31  االنحراف

ــين الجــــــدول  ــابية واالنحرافــــــات  ) 6(يبــــ المتوســــــطات الحســــ

ــٍد مــن أبعــاد أداة الدراســة؛     عــة الســتجابات الطلبــة علــى كــّل بالمعياري

ولمعرفـــة إذا كانـــت الفـــروق بـــين المتوســـطات ذات داللـــة إحصـــائية       

  ة الثالثــة، تــمالفرضــي كمــا  وفحــص التبــاين األحــادي تحليــل اســتخدام

  ).7(يبينه الجدوُل 

  نتيجة تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات أفراد العينة تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة ):7(جدول 

 إلحصائيةالداللة ا  "ف"قيمة  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعــد  الوالد

  *0.016  4.159  426.79 2 00853.57  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   األب

  102.62 397 40739.35  داخل المجموعات

399 41592.92  الكّلــي   

  0.606  0.502  036.87 2 00073.74  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  073.51 397 29184.66  داخل المجموعات

399 29258.40  الكّلــي   

ة   األم0.000  11.920  1128.83 2 02257.66  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطي*  

  0094.70 397 37597.49  داخل المجموعات

399 39855.15  الكّلــي   

  0.852  0.160  11.85 2 00023.70  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.01 397 29383.56  داخل المجموعات

399 29407.26  الكّلــي   

  *0.000  4.350  438.62 2 00877.24  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   الوالدان معًا

  101.53 397 40307.15  داخل المجموعات

399 41184.39  الكّلــي   

  0.410  0.710  52.85 2 00105.69  موعاتبين المج  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.42 397 29544.74  داخل المجموعات

399 29650.43  الكّلــي   

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *

عدم وجوِد فروق ذاِت داللٍة إحصـائيٍة  ) 7(يالحُظ من الجدول 

/ الحمايــــة الزائــــدة فــــي متوســــطاِت اســــتجاباِت الطلبــــِة تتعّلــــق ببعــــِد

اإلهمال، بينمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذاِت داللـٍة إحصـائيٍة فـي         

لكـلٍّ مـن األب   / التسـّلط  -متوسطات االستجابات في بعد الديمقراطيـة 

ــة فــي هــذا         ــوُل الفرضــية الثالث ــتم َقب ــالي فــال ي ــًا، وبالت واألم ولهمــا مع

رت إليـــه نتـــائج دراســـات   وتّتفـــق عـــذه النتيجـــة مـــع مـــا أشـــا      .البعـــد

) 1982(ومنســي والكاشـــف  ) 2000(والكتـــاني ) 2008(الشــوامرة  

مــن تــأثير المســتوى االقتصــادي للواِلــدين علــى تحديــِد األبنــاِء لــنمط 

 ,Pelsky(المعاملة الوالدية، كما أّنه ينسجم مع ما أشار إليه بلسكي 
 .لوالديــةمــن اعتبــار المســتوى االقتصــادي أحــد محــددات ا     ) 1984

 اسُتخِدم اختبار ،شيفيه(ولمعرفة مصدِر الفروق /Scheffe (  للفـروق

  ).8(البعدية كما يبينه الجدول 

  للمقارنات البعدية تبعًا للمستوى االقتصادي لُألسرة) شيفيه(نتائج اختبار  :)8(جدول 

أقّل (الدخل المنخفض   المستوى االقتصادي  البعــد

  )1500من 

المتوســــــــــــط  الــــــــــــدخل

)1500-2500(  

الــــدخل فــــوق المتوســــط 

  )2500أكثر من (

  * 2.23  * 3.35    )1500أقّل من (الدخل المنخفض   لألب/ تسّلط-ديمقراطية

  1.12      )2500-1500(الدخل المتوسط 

        2500أكثر من (الدخل فوق المتوسط 

  * 5.15  * 4.60    )1500أقّل من (الدخل المنخفض   لألم/ تسّلط-ديمقراطية

  0.55      )2500-1500(الدخل المتوسط 

        2500أكثر من (الدخل فوق المتوسط 

  * 6.35  * 8.67    )1500أقّل من (الدخل المنخفض   للوادين معًا/ تسّلط-ديمقراطية

  * 2.33      )2500-1500(الدخل المتوسط 

        2500أكثر من (الدخل فوق المتوسط 

  )α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى ذات داللٍة  *     
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/ التسـّلط  -أن الفـروق فـي بعـد الديمقراطيـة    ) 8(يبين الجـدول  

لــألب وللــألم وللواِلــدين معــًا كانــت بــين آراء الطلبــة أبنــاِء اُألســر ذاِت   

مـن جهـٍة، وكـلٍّ مـن ذوي     ) شـاقل  1500أقـّل مـن   (الدخل المنخفض 

وذوي الـــــدخل فـــــوق   ) شـــــاقل  2500-1500(الـــــدخل المتوســـــط  

ــط  ــر مــن  (المتوس ــط   ) شــاقل 2500أكث ــدخل المتوس لصــالح ذوي ال

وذوي الدخل فوق المتوسط؛ كما أن الفروق ذات الداللـة اإلحصـائية   

التســـّلط للولـــدين معـــًا كانـــت أيضـــًا بـــين آراء  -فـــي بعـــد الديمقراطيـــة

خل الطلبة أبنـاء اُألسـر ذات الـدخل المتوسـط وأقـرانهم مـن ذوي الـد       

ويسـتدّل ممـا سـبق أن االتجـاه      .فوق المتوسـط لصـالح الفئـة األخيـرة    

الوالدي الديمقراطي أقلُّ شيوعًا لدى اُألسر ذاِت الـدخل المـنخفض،   

أي أن الواِلــدين فــي اُألســر منخفضــِة الــدخل قــد يميلــون أكثــر مــن          

وي غيرهم نحو التسّلط، وهـذا ينسـجم مـع مـا يشـير إليـه األدب التربـ       

بــــأن الــــنمَط الــــديمقراطي   ) 2005؛ الرشــــدان، 2008الشــــوامرة، (

  .المنفتح أكثر شيوعًا لدى اُألسر ذاِت الوضع االقتصادي المرتفع

ويـــرى الباحـــُث أن هـــذه النتيجـــَة منطقيـــٌة حيـــث إن اُألســـر ذاَت 

الــدخل األعلــى هــي علــى األرجــح أكثــر قــدرًة علــى تحقيــق مســتوى          

جتمــاعيٍّ أعلــى، وبالتــالي فهــي أكثــر قــدرًة ومــيًال نحــو تلبيــة    ثقــافيٍّ وا

      ــاعي ــي واالجتمـ ــق النفسـ ــق التوافـ ــهيل تحقيـ ــاِئهم وتسـ ــاِت أبنـ احتياجـ

ــين بعيــدًا عــن الشــدة والعنــف    ــا األســرُة ذاُت   .لــديهم بــالرفق والّل وأم

الــدخل المــنخفض فتكــون أقــلَّ قــدرًة علــى تــوفير احتياجــات الطفــل،      

ًة أكبـر، ورقابـًة واستنهاضـًا       وبالتالي يالوالدان فيهـا تـدّخًال وشـد رظه

   غيـــر خوفـــًا مـــن المســـتقبل والكفـــاح ـــدوالج ن لألبنـــاء، للعمـــلـــيدائم

اآلِمن، األمـر الـذي يـؤدي إلـى أن يحمـَل األبنـاُء شـعورًا بالتسـّلط مـن          

  .الوالدين

ذاُت داللــٍة  ال توجــد فــروق: "فحــص الفرضــية الرابعــة، ونصــها   ] 4[

بـين متوسـطاِت تقـديراِت    ) α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا للمســـتوى    االتجاهـــاِت الوالديـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة تبعـ

ــي لـــألب ــم ".التعليمـ ــابية   وتـ أوًال احتســـاب المتوســـطات الحسـ

واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات الطلبــة علــى أداة الدراســة      

  ).9(كما يبينه الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)9(جدول 

  الستجابات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعليمي لألب

    البعـد  الوالد

المرحلة 

الثانوية 

  أدنىف

دبلوم 

  متوسط
  بكالوريوس

أعلى من 

  بكالوريوس

ــة   األب –الديمقراطيـــــــــ

  التسّلط

  90.11  84.32  83.67  83.08  المتوسط

  8.10  9.78  8.51 10.39  االنحراف

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  71.23  72.11  73.35  74.61  المتوسط

  7.89  7.60  9.50  8.58  االنحراف

ــة   األم –الديمقراطيـــــــــ

  التسّلط

  90.23  86.16  74.40  84.36  المتوسط

  9.22  9.71  9.61 10.46  االنحراف

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  73.58  74.23  77.59  77.46  المتوسط

  9.44  9.46 10.56  8.59  االنحراف

الوالـــــدان

  معًا

ــة  –الديمقراطيـــــــــ

  التسّلط

  90.23  85.03  84.10  83.78  المتوسط

  8.87  9.70  9.16 10.44  االنحراف

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  72.41  73.17  75.50  76.05  المتوسط

  8049  8.71 10.03  8.80  االنحراف

ــر الجـــدول   ــين متوســـطات   ) 9(يظهـ ــة بـ ــروق ظاهريـ ــود فـ وجـ

استجابات الطلبة تبعًا لمتغيـر المسـتوى التعليمـي لـألب؛ ولمعرفـة إذا      

  ــائي ــٍة إحصـ ــروق ذات داللـ ــت الفـ ــم   كانـ ــة، تـ ــية الرابعـ ة ولفحـــص الفرضـ

  ).10(استخدام تحليل التباين األحادي كما يبينه الجدول 

  نتيجة تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعليمي لألب :)10(جدول 

  الداللة اإلحصائية  "ف"قيمة  لمربعاتمتوسط ا  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعــد الوالد

  *0.030  2.498  254.021 4 01016.08  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   األب

  101.680 395 40163.60  داخل المجموعات

399 41179.68  الكّلــي   

  0.271  1.283  95.284 4 00381.14  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.291 395 29344.95  داخل المجموعات

399 29726.09  الكّلــي   

ة   األم0.013  2.915  281.761 4 01127.04  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطي*  

  096.653 395 38177.94  داخل المجموعات

399 39304.98  الكّلــي   

  0.093  1.903  139.680 4 00558.72  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  073.406 395 28995.37  داخل المجموعات

399 29554.09  الكّلــي   

  *0.021  2.601  264.113 4 01056.45  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   الوالدان معًا

  101.529 395 40104.22  داخل المجموعات

399 41160.67  الكّلــي   

  0.148  1.855  137.165 4 00548.66  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  073.924 395 29199.98  داخل المجموعات

399 29748.64  الكّلــي   

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *  
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وجــود فــروق ذاِت داللــٍة إحصــائيٍة ) 10(ويالحــُظ مــن الجــدول 

طات اســتجابات الطلبــة تبعــًا للمســتوى التعليمــي لــألب فــي بــين متوســ

التسـّلط فـي نمـوَذجي األب واألم وكـذلك للوالـدين       -بعِد الديمقراطيـة 

معـــًا، بينمـــا لـــم تكـــن الفـــروق ذاَت داللـــٍة إحصـــائيٍة فـــي بعـــِد الحمايـــة 

ع لــألب ولــألم وللوالــدين معــًا، األمــر الــذي يّتفــق مــ / اإلهمــال -الزائــدة

ــة     ــو دّقـ ــو دف وأبـ ــات أبـ ــائج دراسـ ــوامرة ) 2009(نتـ ) 2008(والشـ

، بينما يختلـف عمـا أشـارت إليـه دراسـُة الكتـاني       )2003(والسعادات 

ــة؛      ) 2000( ــات الوالديـ ــي االتجاهـ ــي فـ ــتوى التعليمـ ــأثير المسـ ــن تـ مـ

ــِد        ــق ببعـ ــا يتعّلـ ــًا، أي فيمـ ــة جزئيـ ــية الرابعـ ــض الفرضـ ــتم رفـ ــه يـ وعليـ

ولتحديــد مصــدِر الفــروقِ المشــاِر إليهــا،    .تســّلط فقــطال-الديمقراطيــة

 شــــيفيه(اســــُتخِدم اختبــــار /Scheffe ( نــــهــــة كمــــا يبيعديللفــــروق الب

  )11(الجدوُل 

  للفروق البعِدية تبعًا للمستوى التعليمي لألب) شيفيه(نتائج اختبار  :)11(جدول 

  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس  دبلوم متوسط فأدنىالمرحلة الثانوية المستوى التعليمي لألب البعــد

  * 7.03  1.24 0.59    المرحلة الثانوية فأدنى  لألب/ تسّلط-ديمقراطية

  * 6.44  0.65      دبلوم متوسط

  * 5.79        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

  * 5.87  1.80 0.04    المرحلة الثانوية  لألم/ تسّلط-ديمقراطية

  * 5.83  1.76      متوسط دبلوم

  * 4.07        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

/ تســـــــــّلط-ديمقراطيـــــــــة

  للوادين معًا

  * 6.45  1.52 032    المرحلة الثانوية

  * 6.13  1.20      دبلوم متوسط

  * 4.93        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *     

ــين مــن النتيجــة فــي الجــدول      ــين   ) 11(يتب أن الفــروق كانــت ب

متوســـطات تقـــديرات الطلبـــة أبنـــاِء ذِوي المســـتوى التعليمـــي األدنـــى 

ومتوسطات تقديرات زمالئهم الذين يزيد المستوى التعليمـي آلبـاِئهم   

ويمكــن عــزو  ).أعلــى مــن بكــالوريوس (عــن البكــالوريوس لصــالح فئــة  

إلــى أن اآلبــاَء األعلــى فــي المســتوى التعليمــي هــم أكثــر    هــذه النتيجــة

حساسيًة وشعورًا باألمن وتوافقًا مع بيئاتهم، وأّنهم أكثر إدراكًا لألثـر  

الســــلبي الــــذي ُتحِدُثــــه األنمــــاُط غيــــر الســــوية علــــى األبنــــاء نفســــيًا 

ــواًء،         ــر سـ ــًة أكثـ ــاِئهم معاملـ ــِة أبنـ ــى معاملـ ــدفعهم إلـ ــا يـ ــميًا، ممـ وجسـ

شجيِعهم على االعتماِد على الـنفس واتخـاذ القـرارات التـي تخصـهم      وت

   إليـــه الرشـــدان مـــا أشـــار ذلـــك ؤكـــدـــٍة دون إكـــراٍه أو تســـّلٍط، وييبحر

)2005 (      األعلـــى أكثـــر ي المســـتوى التعليمـــين َذويالواِلـــد مـــن أن

    الواِلـد األدنـى، وأن ًة من اآلباء ذوي المسـتوى التعليمـين ديمقراطيي

 ميًال للضغِط على أبناٍئهم لتحقيق ثانويٍّ فأقّل أكثر من مستوى تعليم

  عــال تحصــيل.      ــٍة أخــرى، فقــد يكــون المســتوى التعليمــي ومــن ناحي

األدنى سببًا في شعور األِب بعدم التوافق والقلـق المسـتمر، وبالتـالي    

  .ومستقبِلهميصبح األب أقلَّ ميًال لعدم التدّخل في حاضر أبناِئه 

ال توجـد فـروق ذاُت داللـٍة    : "فحص الفرضية الخامسة، ونصها  ] 5[

بـين متوسـطاِت تقـديراِت    ) α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا للمســـتوى   االتجاهـــاِت الوالد ــئِة االجتماعيـــة تبعـ يـــة فـــي التنشـ

لــألم ن الجــدول  ".التعليمــية ) 12(ويبــيــطات الحســابيالمتوس

  .واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على أداة الدراسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )12(جدول 

  مي لألمالستجابات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعلي

    البعـد  الوالد

المرحلة 

الثانوية 

  فأدنى

دبلوم 

  متوسط
 بكالوريوس

أعلى من 

 بكالوريوس

ــة   األب –الديمقراطيــــــــ

  التسّلط

  84.92  84.33 85.03  83.34 المتوسط

  12.13  11.67 11.17  10.18االنحراف

–الحماية الزائـدة  

  اإلهمال

  71.46  71.96 72.92  74.45 المتوسط

  9.82  8.22  8.84  9.37نحرافاال

ــة   األم –الديمقراطيــــــــ

  التسّلط

  85.76  87.59 86.34  84.42 المتوسط

  9.00  10.28 12.41  9.80االنحراف

–الحماية الزائـدة  

  اإلهمال

  74.38  75.33 74.50  77.39 المتوسط

  11.14  9.70  8.85  8.93االنحراف

الوالدان 

  معًا

ــة  –الديمقراطيــــــــ

  التسّلط

  85.35  85.93 85.70  84.29 لمتوسطا

  11.38  10.74 11.67  10.13االنحراف

–الحماية الزائـدة  

  اإلهمال

  72.92  73.17 73.72  74.94 المتوسط

  10.74  9.12  8.84  8.87االنحراف

ــر الجــدول    ــطات     ) 12(يظه ــين متوس ــة ب ظاهري ــروق وجــود ف

ليمـي لـألم؛ ولمعرفـة إذا    استجابات الطلبـة تبعـًا لمتغيـر المسـتوى التع    

      ــم ــٍة إحصــائية ولفحــص الفرضــية الخامســةة، ت كانــت الفــروق ذات دالل

  ).13(استخدام تحليل التباين األحادي كما يبينه الجدول 



  عابدين
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  نتيجة تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعليمي لألم :)13(جدول 

 الداللة اإلحصائية  "ف"قيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  عــدالب الوالد

  0.537  0.818  084.921 4 00339.68  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   األب

  103.826 395 41011.27  داخل المجموعات

399 41350.95  الكّلــي   

  0.331  1.155  85.933 4 00343.73  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.410 395 29391.95  داخل المجموعات

399 29735.68  الكّلــي   

ة   األم0.003  3.695  353.717 4 01414.87  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطي*  

  095.740 395 37817.30  داخل المجموعات

399 39232.17  الكّلــي   

  0.278  1.266  93.699 4 00374.80  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  73.990 395 29226.05  داخل المجموعات

399 29600.85  الكّلــي   

  0.106  1.904  194.898 4 00779.59  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   الوالدان معًا

  102.376 395 40438.68  داخل المجموعات

399 41218.27  الكّلــي   

  0.460  0.987  73.162 4 00292.65  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.122 395 29278.19  داخل المجموعات

399 29570.84  الكّلــي   

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *  

ــد   ــن الجـ ــُظ مـ ــروق ذاِت داللـــٍة    ) 13(ول ويالحـ ــوِد فـ ــدم وجـ عـ

  ــطات اســتجاباِت الطلبــة تبعــًا للمســتوى التعليمــيٍة بــين متوسإحصــائي

 -لألم في نموذجي األب واألم وللوالدين معًا، سوى بعد الديمقراطيـة 

عنــد مســتوى بلــغ  ) 3.695" (ف"لــألم، حيــث كانــت قيمــُة  / التســّلط

)0.003( عــدم عــامٍّ  ، وبالتــالي يــتم ة الخامســة بشــكلالفرضــي رفــض. 

واسـتيتية  ) 2003(وتّتفق هذه النتيجُة مـع نتيجـة دراسـَتي السـعادات     

ــدوني  ــه نتيجــــُة دراســــة      )1997(وعبــ ــف عمــــا أظهرتــ ، بينمــــا تختلــ

ــنمِط      ) 2008(الشــوامرة  ــِد ال ــة فــي تحدي حيــث كانــت ثمــَة فــروق داّل

لألم تبعًا للمستوى التعليمي ول .الوالدي    طبيعـي عّل هذه النتيجـَة أمـر

    ــطيني ــع الفلســ ــي المجتمــ ــاِت فــ ــث إن األمهــ ــن   –حيــ ــر عــ ــض النظــ بغــ

يظهــرن قــدرًا ملحوظــًا مــن القــرِب وااللتصــاق    -مســتوياِتهن التعليميــة

باألبناء، أو يظهرن اهتمامًا بمساعدِتهم ومتابعِة دروِسهم وتحصيِلهم 

هن بالمسـؤولية يكـاد أن يكـون    ، كمـا أن إحساسـ  ).2003البلبيسي، (

/ شـيفيه (ولفحص مصدر هذِه الفروق، تم استخدام اختبـاِر   .متساويًا

Scheffe ( نه الجدولة كما يبيعديللفروق الب)14.(  

للفروق البعِدية تبعًا للمستوى ) شيفيه(نتائج اختبار  :)14(جدول 

لألم ميالتعلي  

  البعــد
 المستوى التعليمي

  ملأل

المرحلة

الثانوية 

  فأدنى

دبلوم 

  متوسط
 بكالوريوس

أعلى من 

 بكالوريوس

-ديمقراطيـــة

 لألم/ تسّلط

 1.34  * 3.17  * 1.92   المرحلة الثانوية فأدنى

 0.58 1.25      دبلوم متوسط

 1.83        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *

أن الفــروق ذاَت الداللــِة اإلحصــائيِة فــي    ) 14(بــين الجــدوُل  وي

لألم جاءت بين متوسط استجابات الطلبـة  / التسّلط -بعد الديمقراطية

ــة      ــة  (الــذين يقــع المســتوى التعليمــي ألمهــاِتهم فــي فئ ــة الثانوي المرحل

مـن  ) بكـالوريوس (وفئة ) دبلوم متوسط(من جهٍة وكلٍّ من فئة ) فأدنى

ــة   ج ــة ) دبلــوم متوســط (هــٍة أخــرى لصــالح فئ وقــد  ).بكــالوريوس(وفئ

يكون السبب فـي ذلـك أن األمهـاِت الحاصـالت علـى شـهاداٍت متوسـطٍة        

 ٍة أثناء دراستهنٍة وعالميالتفاعلَُ مع خبراٍت إقليمي ٍة ُأتيح لهنوجامعي

ُأتــيح  فــي الكليــات والجامعــات مــن خــالل المكتبــِة واإلنترنــت أكثــر ممــا 

لغيـــرِهن، فتـــرك ذلـــك أثــــره علـــى ســـلوِكهن، وإدراِكهـــن، ومســــتوياِت       

ــاء    ــاملِتهن لألبن ــَطي     .نضــجهن، وأســاليِب مع ــين متوس ــرق ب ــا أن الف أم

ــأدنى      ــانوي فـ ــيم ثـ ــتوى تعلـ ــات مـــن مسـ ــاء األمهـ ــة أبنـ ــديراِت الطلبـ تقـ

    ــيم ــتوى تعلـ ــن مسـ ــاء األمهـــات مـ ــم أبنـ ــن  (وتقـــديرات زمالِئهـ ــى مـ أعلـ

لــم يُكــن داال فــأمر غيــر متوّقــع، ولعلــه نــاتج عــن انشــغال ) كــالوريوسب

  األعلــــى مــــن بكــــالوريوس فــــي شــــؤون هــــات ذواِت التعلــــيمأكبــــر لألم

الدراسة والبحِث مما يحد من فـرص التفاعـل األسـري لـديهن، فيقّلـل      

ى ذلك من الفرق في النمِط الوالدي بينهن وبـين األمهـاِت مـن المسـتو    

  . التعليمي األدنى

  :بناًء على نتائج الدراسة، فإن البحَث يوصي باآلتي :التوصياُت

أن تبادر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلـى إنشـاء مراكـز     .1

ونواٍد شبابية يتم فيها دعوة األبناء واآلباء لمسابقاٍت وأنشطٍة 

ــاً   ــربهم مـــــن بعضـــــهم بعضـــ ــة تقـــ ــيٍة وترويحيـــ ــٍة ورياضـــ ، ثقافيـــ

وتســـــاعدهم علـــــى التحـــــدث مـــــع بعضـــــهم وتمكـــــين الـــــروح       

 .الديمقراطية في العالقات البينية لديهم



 المجلة األردنية في العلوم التربوية
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2.        ة بـدعم الطـابع اإليمـانية والشـعبيسـات الرسـميالمؤس أن تهتم

وتشجيعه في البالد لما له مـن أثـر مرجـوٍّ فـي تشـجيع التوجيـه       

 .مالسليم للناشئة وتحقيق األمن النفسي واالجتماعي له
أن يعمل المرشدون التربويـون فـي المـدارس علـى بنـاء بـرامج        .3

   مـن أبنـائهن هات لعدم المبالغة في توقعاتهنإرشاٍد وتوجيٍه لألم

وخصوصًا فـي المرحلـة الثانويـة، وتـدريبهن علـى التخفيـف مـن        

 .اتجاهات السيطرة والحماية
نــاث أن تتبّنــى اإلداراُت المدرســية بشــكل عــامٍّ، وفــي مــدارس اإل .4

بشكل خاصٍّ، نمَط اإلدارة الديمقراطية والقيـادة التحويليـة فـي    

التعامــل مــع الطلبــة، بحيــث يفــتح المجــال للطلبــة، وخصوصــًا        

اإلناث، للمشاركة في صناعة القرار من أجل تعزيـز االسـتقاللية   

  ،الــذات، والثقــُة بــالنفس وتقــدير ،فيتحقــق بــذلك األمــن ،لــديهن

وتتم المحافظة على سواِء شخصية الطالـب   والشعور باإلنجاز،

 . وتعزيز رغبِته في االستمرار في التعّلم
أن تهــتم المؤسســـات الرســـمية وغيــر الرســـمية بأبنـــاء اُألســـر     .5

ذات الـــدخل المـــنخفض بتـــوفير البـــرامج واألنشـــطة الترويحيـــة  

ــة، مثــــل  المســــابقات ومخيمــــات الشــــباب  : والكشــــفية والتربويــ

تطوعيـــة لتنميـــة العصـــامية ومهـــارات اتخـــاذ القـــرار واألعمـــال ال

والقيادة لـديهم تعويضـًا عـن أي قصـوٍر فـي االسـتطاعة الماليـة        

ــة         ــة الوالدي ــل فــي المعامل ــه مــن خل ــتج عن ــديهم ومــا قــد ين لوال

 .السوية
أن يصار إلـى تسـهيل إنشـاء جمعيـاٍت ومراكـز نسـائية للتمكـين         .6

ــًا غيـــر الجامع  يـــات مـــنهن، حيـــث يمكـــن أن  لألمهـــات، وخصوصـ

تتوّفر الفرص لهن للتعّلم المسـتمر، وللتفاعـل وتبـادل الخبـرات     

مع بعضهن. 
أن يتم إدخاُل وحداٍت تعليمية تختص بالتنشئة االجتماعية فـي   .7

ــوية      ــئة السـ ــاط التنشـ ــة بأنمـ ــية لتعريـــف الطلبـ ــاهج المدرِسـ المنـ

 .الحقًاوتهيئِتهم لألخذ بها في حياتهم اُألسرية 
أن يصار إلى بناء بـرامج إرشـاٍد جماعيـٍة وفرديـٍة فـي المـدارس        .8

للوقاية من الوقوع في مشكالٍت نفسيٍة وتعليميـٍة قـد تنـتج عـن     

ــة،      ــة الوالديــ ــي المعاملــ ــال فــ ــدِة أو اإلهمــ ــة الزائــ ــط الحمايــ نمــ

 .ولمعالجتها حيثما وجدت
مدرســية التــي  أن تهــتم اإلداراُت المدرســية بأشــكال األنشــطة ال   .9

       ــر المســتقّل واإلبــداع ــب للتخطــيط والتفكي تمــنح المجــاَل للطال

 .والقيادة بشكل يعزز استقالليَته وثَقَته بنفسه
أبــرزت النتيجـــُة أن الوالـــدين ذوي المســـتوى التعليمـــي األدنـــى   .10

ــة الثانويــة فــأدنى  ( هــم األكثــر قربــًا مــن األنمــاط غيــر      ) المرحل

ــدأ   الســـوية، ولـــذلك فمـــن   ــار إلـــى تفعيـــل مبـ ــروري أن يصـ الضـ

إلزامية التعليم، وسن تشريعاٍت تربويٍة تمنع تـرك المدرسـة فـي    

كّل مراِحِلها، األمـر الـذي يسـهم فـي زيـادة الـوعي لـدى الطلبـة         

بأنماط التنشئة السـوية وتبّنـيهم إياهـا بوصـِفهم آبـاَء المسـتقبل       

 .وأمهاِته
  

 لتوصيات السابقة، فإن البحَث يقترحوإضافًة إلى ا :المقترحاُت
ــد        .1 ــى عق ــاء والمعّلمــين فــي المــدارس عل أن تعمــَل مجــالس اآلب

   ين نحـو اسـتخدامِه الواِلدتوج الندوات واللقاءات بهدف تعزيز

 .أساليب تربويٍة إيجابيٍة مع األبناء
2.  نن الــذين يتبــيية إلــى تكــريم الواِلــدأن تبــادر اإلداراُت المدرســي

خدامهم أســاليب الســواء فــي المعاملــة الوالديــة والتنشــئة      اســت

 .االجتماعية تعزيزًا التجاِه الديمقراطية في المعاملة الوالدية
أن تقـــوم الجامعـــاُت المحليـــُة بتـــدريس مســـاق حـــول الرعايـــة        .3

ــًة لهـــم     ــة تهيئـ ــئتهم لجميـــع الطلبـ ــاء وتنشـ ــة األبنـ اُألســـرية وتربيـ

 .اِرِهم آباَء المستقبل وأمهاِتهللحياة المستقبلية باعتب
أن تتعــاون المحـــاكم الشـــرعية ووزارُة التربيــة والتعلـــيم العـــالي    .4

على إعداد دليل إرشاديٍّ عمليٍّ يتضـمن إرشـاداٍت فـي التعامـل     

مـــع األبنـــاِء وتـــربيِتهم ويـــتم توزيعـــه علـــى الشـــباب والفتيـــاِت        

ــاِة ا     ــليم للحيــ ــيس الســ ــزواج للتأســ ــى الــ ــين علــ ــرية المقبلــ ُألســ

ــِة     ــاب الذريــ ــا إنجــ ــِة ومنهــ ــاة الزوجيــ ــِف بمقاصــــد الحيــ والتعريــ

 .الصالحِة والعمُل على صون فطرِتها وسواِء سلوِكها
5.   ــة بالتحصــيل الدراســيدراســة عالقــة االتجاهــات الوالدي أن يــتم

ــتقرارًا أو      ــرية اسـ ــاتهم اُألسـ ــاء، وبحيـ ــامعي لألبنـ ــانوي والجـ الثـ

وممارســــــاتهم النضــــــالية، وخبــــــراتهم  اضــــــطرابًا، وبخبــــــراتهم

ومراكـــزهم االجتماعيـــة، وبعالقـــِة اُألســـرة بـــاإلدارة المدرســـية      

ومساندِتها للتعليم المدرسي. 
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