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  ملخص
ة األسرية لدى الالجئين الفلسطينيين، تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التنشئ

الطلبة الالجئين بجامعة (وتحديدًا سكان المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة آما يدرآها األبناء 
ومعرفة إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة األسرية بين اآلباء واألمهات  ،آنموذج) األقصى

وجهة نظر الطلبة الالجئين بجامعة الالجئين، والى أي مدى يختلف نمط التنشئة األسرية من 
ً لمتغير  ). المستوى التعليمي للوالدين، ومتوسط الدخل الشهري لألسرة ،النوع(األقصى تبعا

طالب ) 546(وبهدف تحقيق ذلك قام الباحث بتصميم استبانه،وطبقها على عينة مكونة من 
نمط التنشئة األسرية وتوصل إلى سيادة  ،وطالبة من مخيمات الالجئين الثمانية بقطاع غزة

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في رؤية الطلبة الفلسطينيين الالجئين  ،الديمقراطي
  .باستثناء االختالف بين اآلباء واألمهات  ،بالجامعة لنمط التنشئة األسرية السائد

 
Abstract 

This study aims to shed light on the reality of family upbringing in 
Palestinian refugees’ camps in the Gaza Strip as perceived by refugees 
students at Al aqsa University as a model of the extent to which different 
style family upbringing among parents of refugees، and to what extent 
different style family upbringing from the viewpoint of refugees students 
of Al aqsa University depending on the variable (type، educational level 
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of the parents، and the average monthly income of the family). In order 
to achieve this، the researcher prepared a questionnaire، and applied to a 
sample of (546) students from eight refugees’ camps in the Gaza Strip، 
and to achieve the rule of democratic family upbringing style، and that 
there is no statistically significant differences in the vision of Palestinian 
refugees students at the university to the prevailing pattern of family 
upbringing، with the exception of the difference between fathers and 
mothers. 

  
  المقدمة

من المواضيع الهامة التي تناولها الباحثون في مجال علم  األسريةُيعتبر موضوع التنشئة 
ألساليب، نظرًا ألهمية هذا الموضوع في اأو نفس، سواء من ناحية المضامين، االجتماع وعلم ال

 األخرس،(إعداد األجيال القادمة التي ستحافظ على استمرارية وجود المجتمع ماديًا ومعنويًا 
  ).1 ص ،2007

مكانة هامة على مستوى البحث  األسريةآما تحظى الدراسات واألبحاث في ميدان التنشئة 
القًا من أهمية هذه العملية على المستوى االجتماعي والتربوي واالنثربولوجي، وذلك انط

المعرفي بوصفها منطلقًا اجتماعيًا للكشف عن الهوية الثقافية واالجتماعية لطبيعة المجتمعات 
المدروسة، واتجاهات نموها وتطورها، خاصة في هذا الزمن المعولم الذي بدأت فيه األمم 

ء عصف التغيرات العالمية الجديدة، والشعوب تتلمس مخاطر وجودها وتلملم أطراف هويتها إزا
القديم آصمام أمن وآمان يمنح هذه األمم والشعوب بدورها التاريخي الجديد األسريةفتقوم التنشئة 

قدرة متجددة في بناء هويتها والمحافظة على وجودها، وإعادة إنتاج ذاتها وقيمها الحضارية في 
  ).233، ص 2004 ،الشهابو وطفة(انية الجديدة وجه التحوالت اإلنس

آعملية مستمرة، ال تقتصر فقط على مرحلة عمرية محددة، وإنما تمتد من   األسرية والتنشئة
ا         ة حساسة، ال يمكن تجاوزه ذا فهي عملي الطفولة فالمراهقة فالرشد وصوًال إلى الشيخوخة، وله

ابقها، و          ا عن س ة تنشئة خاصة تختلف في مضمونها وجوهره ال في أي مرحلة، ألن لكل مرحل
ذه       ر رسمية من ه يكاد يخلو أي نظام اجتماعي صغيرًا آان أم آبيرًا، وأي مؤسسة رسمية أو غي
ئة         ات التنش رز مؤسس ن أب دفها، وم لوبها ال به رى بأس دة ألخ ن واح ف م ا تختل ة، ولكنه العملي

ى في  رد وتبن ا الف أ فيه ي ينش ى الت ة األول ة االجتماعي ر البيئ ي تعتب ة تجد األسرة، الت ا االجتماعي ه
ي    ية ف دة األساس ة والقاع ئة االجتماعي ل للتنش ا المجااللحيوياألمث ة باعتباره الشخصية االجتماعي

يم   إشباع مختلف حاجات الفرد المادية منها والمعنوية بطريقة تساير فيها المعايير االجتماعية والق
ك من خالل  ة، وذل ة واألخالقي اعالديني ال إتب اط واألس دين مجموعة من األنم ي الوال باعيب ف  إش

  ).17 ، ص2005 حروش،(حاجات األبناء وخصوصًا في فترة المراهقة 



 1109ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليانعمران 

 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف       ي مختل اء ف ى األبن أثيرًا عل ات ت م العملي ن أه ة م ئة االجتماعي ة التنش ر عملي ث تعتب حي
دى       د إح ي ُتع ا، وه يتهم وتكامله كيل شخص ي تش ي ف ن دور أساس ا م ا له ة، لم راحلهم العمري م

ائدة في          عمليات التعلم التي عن طريق  يم الس د واالتجاهات والق ادات والتقالي اء الع ا يكتسب األبن ه
ددة،           تم من خالل وسائط متع ة ت ة التنشئة االجتماعي ا، وعملي بيئتهم االجتماعية التي يعيشون فيه

اء من      -األسرة  -وتعد األسرة أهم وسائط التنشئة األخرى، ويبرز دورها اد األبن ه وإرش في توجي
ا         خالل عدة أنماط تت ًال منهم ك وآ ر ذل د تكون سوية أو غي اط ق بعها في تنشئة األبناء، وهذه األنم

  .)1 ، ص2001 عبد الحفيظ،(ينعكس على شخصية األبناء وسلوآهم باإليجاب أو السلب 

تعد األسرة من أهم الجماعات المرجعية المسئولة عن تربية الجيل وتقويمه واالرتقاء به و
التحديات واألخطار التي تهدد استقرار األسرة وأمنها االجتماعي  إلى مستويات ترتقي إلى طبيعة

وتنميتها وحاضرها ومستقبلها، وتهدف عملية التربية األسرية إلى تعميق المسئولية االجتماعية 
عند األبناء، تلك المسؤولية التي تجعلهم مدرآين للمهام والواجبات التي تناط بهم، مستوعبين 

ية التاريخية التي يمر بها مجتمعهم، مسلحين بالوعي االجتماعي لطبيعة المرحلة الحضار
والسياسي الذي يمكنهم من درء األخطاء ومواجهة الصعاب وملمين بماهية ما ينتظره المجتمع 
منهم من أعمال وتضحيات جسيمة وعطاءات غير محدودة تضمن مسيرة المجتمع نحو تحقيق 

  .)17 ص ،2006 القديري،( .أهدافه العليا

فاألسرة هي التي تحول الطفل من آائن بيولوجي إلى آائن اجتماعي يشعر بذاته مستقًال عن 
ذه          ر ه ا، وأث ة وأنماطه ة الوالدي دين وأسلوب المعامل اآلخرين، وهناك يمكن أن نتجاهل دور الوال

ل   ه،          . المعاملة على شخصية الطف ة ل ة الوالدي ر من خالل المعامل درك أسلوب أو أآث ل ُي إن الطف
ي معظم وا ه ف ان رغبات ة ويلبي ة والثق ه الحري ة ويعطيان ة طيب ه معامل دين أن يعمالن ألجدر بالوال

ة        ين األخوة في المعامل ة ب ل،  (الحاالت، وأن يشعرا نه بالدفء األسري، وعدم التفرق  الشيخ خلي
  ). 1 ص ،2006

ل سلوك وإذا آانت األسرة من خالل دورها، آأهم وسيط من وسائط  التنشئة تسهم في تشكي
الذي تعيش فيه األسرة سواء أآان مجتمعًا  األبناء، فإنه ال يمكن إنكار دور المناخ االجتماعي

، وما يتسم به من بعض الصفات )مخيم -بدية -قرية - مدينة(محليًا، أومجاورة سكنية 
في  –والخصائص، والثقافة الفرعية التي تميزه عن غيره من سائر المجتمعات، والتي يكون لها 

أن المناخ االجتماعي  :تأثير ال يقل أهمية عن دور األسرة على إفرادها بمعنى –اعتقاد الباحث 
تختلف من مكان آلخر باختالف  األسريةيسهم بما ال يدعو للشك في تبنى أنماط معينة في التنشئة 

  .الثقافة الفرعية للمجتمع إلى جانب المستوى التعليمي وثقافة الوالدين داخل األسرة

وان آانوا خليطًا غير متجانس إال أنهم يتسمون ) الالجئين(ن سكان المخيمات عليه فإو
ببعض الخصائص التي ال تتواجد في مجتمعات أخرى، وقد أدى ذلك إلى اتسامها بالعديد من 

التي تتبعها األسرة  األسريةالثقافات، األمرالذي قد ينتج عنه ظهور العديد من أنماط التنشئة 
هذه المخيمات، وهناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع  في تنشئة األبناء في الفلسطينية

التنشئة االجتماعية بالبحث والدراسة، إال أنه رغم ثراء وغزارة تلك الدراسات، فإنها تخلو من 
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آما يدرآها  )المخيمات(في تلك المناطق  األسريةالتنشئة  )أنماط(واقع التي تناولت  األبحاث
الذي حسب اعتقاد الباحث ُيدرس ألول  ،)الالجئين الفلسطينيين(، وآذلك مجتمع الدراسة ناءاألب

 في األسريةالتنشئة  )أنماط( "واقعمرة، األمر الذي دفع الباحث إلجراء دراسته في موضوع 
  .مخيمات الالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة

ئة   و ة التنش تم عملي ريةت اليب مت    األس اط وأس الل أنم ن خ ددةم ة  ع ك المرتبط يما تل  ، الس
ر  باالتجاهات الوالدية في التنشئة   اء و      ، بوصفها تعب اليب التعامل مع األبن ة   عن أس اط الرعاي أنم

ديمقراطي،  ( :هي بلورتها في ثالثة أنماط رئيسية والوالدية التي يمكن  نمط ال نمط التسلطي   ال  ،وال
تها خالل    في عدة أساليب آل من هذه األنماط يتجسد و ،)الفوضويأو  لتسيبياوالنمط  تم ممارس ي

ئة ة التنش ان الكثعملي ًا ب لوب، و، علم ومي نمط وأس ين مفه ون ب رين ال يفرق روي يئين ي ا ش ا فيهم
اثلين نمط  متم رى أن ال ا ن ين أنن ي ح لوب ، ف ن األس مل م ع و أش وم أوس و مفه رى أن ه ذلك ن ، ل

ر     األنماط محصورة في ثالث لكن األسا دد بكثي ذا الع داً ليب تتجاوز ه رى     ج اك من ي ا أن هن ، آم
ى منهجين       دان تنقسم إل ا الوال ي يتبعه نهج السوي،     ،بأن التنشئة االجتماعية السيما الت أحدهما الم

  ).34 ص ،2000 القططي،( لكل منهما أساليبهسوي، وواآلخر المنهج غير ال

  مشكلة الدراسة و تساؤالتها
ى رأسها ا    ايرة      تتم عملية التنشئة من خالل عدة مؤسسات وعل اط متغ د أنم ي تعتم ألسرة الت

اط (ما واقع  :السؤال الرئيس التالي ، لذا تحاول هذه الدراسة اإلجابة علىاألسريةفي التنشئة  ) أنم
دى األسرة الفلسطينية في      األسرية  التنشئة  ين  السائدة ل درآها   مخيمات الالجئ ا ي اء  آم  ؟ األبن

 :والذي يتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية

ين األمهات و  األسرية  أي مدى تختلف أنماط التنشئة إلى  .1 اء في األسرة الفلسطينية     ب في  اآلب
 ؟ األبناء آما يدرآها مخيمات الالجئين

ئة   .2 اط التنش ف أنم دى تختل ى أي م ريةإل ائدة األس رة الس دى األس طينية  ل ات الفلس ي مخيم ف
  ؟تبعًا لمتغير نوعهم  األبناء كما يدرآهاالالجئين

دى تخ .3 ى أي م ات    إل ي مخيم طينية ف رة الفلس دى األس ائدة ل رية الس ئة األس اط التنش ف أنم تل
  تبعًا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين ؟ األبناء آما يدرآها الالجئين

ئة ا    .4 ط التنش ف نم دى يختل ى أي م ريةإل طينية     ألس رة الفلس دى األس ائد ل ات  الس ي مخيم ف
 ؟ لألسرة دخل الشهريط المتوستبعًا لمتغير  األبناء آما يدرآهاالالجئين 

  أهمية الدراسة
أنها تبحث موضوعًا جديدًا ومهمًا حول واقع التنشئة األسرية في  الدراسة فيهذه تكمن أهمية 

ي        مخيمات الالجئين الفلسطينيين، فرغم أهمية  ر من الدراسات الت ئة، ووجو الكثي موضوع التنش
ين  بدأت مؤخرًا تبحث فيه، إال أن محاوالت بحث واقع الت نشئة األسرية لدى الفلسطينيين، والالجئ

أن الفلسطينيين         - إن لم تكن غائبة –تحديدًا ال زالت خجولة  ؤخرًا ب ه م تم مالحظت ات ي ا ب رغم م
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ديمقراطي،     بشكل عام والالجئين بشكل خاص يبدون اهتمامًا واضحًا نمط ال ى ال بتنشئة أبنائهم عل
 .نمط  التسيبي الفوضويوُبعدهم عن النمط الديكتاتوري التسلطي، وال

  أهداف البحث
  تهدف هذه الدراسة إلى

ع   .1 ى واق رف عل اط(التع كان     ) أنم دًا س طينيين، وتحدي ين الفلس دى الالجئ رية ل ئة األس التنش
ة  اط الثالث تعراض األنم الل اس ن خ زة، م اع غ طينية بقط ات الفلس ديمقراطي (المخيم ال

  ،)لفوضويأوالتسامحي، الديكتاتوري أوالتسلطي، التسيبي أوا

  .إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة األسرية بين اآلباء واألمهات الالجئين التعرف .2

ة          التعرف .3 ين بجامع ة الالجئ ة نظر الطلب الى أي مدى يختلف نمط التنشئة األسرية من وجه
  ).المستوى التعليمي للوالدين، ومتوسط الدخل الشهري لألسرة ،النوع(األقصى تبعًا لمتغير 

ى .4 دى التعرف عل ة م رة ممارس طينية األس ي الفلس ذه ف ات ه ذه المخيم اط له اليبها األنم  وأس
  .األبناء يدرآها آما المتعددة

  ةحدود الدراس
ى     ذه الدراسة عل ة التقتصر ه ين ب  الفلسطينيين  طلب ة األقصى ب  الالجئ في   ،غزة قطاع  جامع

الغ عددهم    ،م2012-2011الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ة  ) 10924(والب ، طالب وطالب
  .م2012حزيران \آذار، وينتهي في يونيو/ والذي يبدأ من بداية مارس

  مصطلحاتها مفاهيم الدراسة و
  :ضرورة توضيحها ومنها، التي نرى صطلحاتالمت في هذه الدراسة بعض المفاهيم وورد

  سريةالتنشئة األ  .1
اة    أنها " بارسونز"يرى  ين والمحاآ ى التلق ة     عملية تعلم تعتمد عل اط العقلي والتوحد مع األنم

ة في نسق      والعاطفية واألخالقية عند الطفل والراشد، وهي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقاف
أثر         ة وتت ي المدرس تمر ف رة وتس ل األس يالد داخ ن الم دأ م تمرة تب ة مس ي عملي ية، وه الشخص

رة    اع دائ تمر بأتس م تس ن ث ة وم ق المهن ران وبنس ة األق اق التف بجماع رء  أنس ر الم ا آب ل آلم اع
)parsons،1965;p16( ، رد ي يصبح الف ية الت ة األساس ة االجتماعي ة العملي الي فهي بمثاب وبالت

ا، من خالل             ة دوره فيه ا ومعرف م ثقافته ة من خالل تعل عن طريقها مندمجًا في جماعة اجتماعي
  ).56 ص ،2000عبد الحميد، (مؤسسات وهيئات التنشئة االجتماعية المتعددة 

  األسرة الفلسطينية  .2

ر األسرة  ين الُتعتب ات ب ألف من مجموعة من العالق دة أو مؤسسة تت اءوح ، زوجين واألبن
رحيم،   (ساس لعملية التنشئة  تمثل األن إطار قيمي يحكم تلك العالقات وعالقات تتنزل ضم د ال عب
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ا تعريف .)378 ص ،2006 داد األسرةتعريفأم ب التع آت     حس اآن والمنش كان والمس ام للس الع
ي : الفلسطيني ادة ف ة، ويقيمون ع ربطهم صلة قراب ربطهم أو ال ت راد ت رد أو مجموعة أف ا ف بأنه

ة  ات المعيش ن ترتيب ه م ي أي وج ل أو ف ي المأآ ترآون ف ه، ويش د أو جزء من ث .مسكن واح بحي
اتهم االستهالآية من السلع والخدمات،      تتكون منهم جميعا وحدة معيشية واحدة تتفق على  احتياج

رد     دره ف ان مص واء آ ديها س ع ل دي المتجم راد النق ن اإلي رة أو  وم راد األس ن أف دا م ا واح
  )17،ص1999لإلحصاء، الفلسطيني الجهاز المرآزي(أآثر

  األسريةالتنشئة ) أنماط(واقع   .3
ئة  ع التنش ة  ُيقصد بواق ذه الدراس ي ه ااأل: ف ا نم ي تتبعه ة ط الت ي عملي طينية ف ر الفلس  األس

ئة  ريةالتنش اء األس اليب لألبن دة أس ى ع وي عل ةالتي تحت اذج المعياريةالمرآب ي النم ط  ،، وه ونم
ة         ئة االجتماعي ة التنش ي عملي تخدامها ف تم اس ة ي ذهب وطريق و م ئة ه دات، ( التنش : 2008عبي

  ). 75ص

اط التنشئة    ر شيوعا إ    األسرية ويمكن تقسيم  أنم ة األآث اط هي    الوالدي ة أنم ى ثالث نمط  (: ل ال
  ). النمط الفوضوي أو التسيبي -النمط المتسلط أو المتشدد -المتسامحأوالديمقراطي 

 مخيمات الالجئين الفلسطينيين  .4
وعادة ما يكون سّكان هذا  ،لجؤوا إليه ألسباب قسريةمخيم الالجئين هو مكان يأوي سكانًا

 أو تفاديًا لعمليات تهجيرأو يكونون ضحايا  حروبأو الهاربين من  سياسيًاالمخيم من المالحقين 
ضحايا الكوارث  وتنطبق تسمية مخّيم الجئين على المأوى الذي يلجأ إليه أيضًا ،لعمليات تطهير

ما تقوم مؤسسات إنسانية ببناء هذه المخيمات، من  وعادًة ،)ضحايا بيئة(الطبيعية والمجاعات 
واحد أن يستوعب  الجئينيمكن لمخيم و .والصليب األحمراألمم المتحدة: تضمن تلك المؤسسا

تقضي بأن  الالجئينمع أن فكرة مخيمات  .لماليين من الالجئينأحيانا مئات األلوف أو حتى ا
يكون المخيم مأوى مؤقتا لسكانه ليعودوا إلى ديارهم حالما سنحت لهم األوضاع بعد زوال أسباب 

 آمخيمات اللجوء الفلسطينية، لكننا نرى أن هناك مخيمات قد طال وجودها لمدة عقود اللجوء
  )  http://ar.wikipedia.org/wiki"مخيمات الالجئين"،2012(

  الالجئ الفلسطيني  .5
تعريف األونوروا لالجئ فلسطيني هو آل شخص آان مكان عيشه أو سكنه الطبيعي في 

 الذين فقدوا بيوتهم ووسائل آسب، و1948يو وما 1946فلسطين خالل الفترة ما بين يونيو 
آما يغطي تعريف األونوروا لالجئ الفلسطيني أحفاد وأوالد . 1948رزقهم آنتيجة لحرب 

وآالة األمم  2012مجلة الشتات الفلسطيني، ( ."1948األشخاص الذين أصبحوا الجئين في سنة 
  )المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسريةالنظريات المفسرة للتنشئة 
ذه      إ ق من أهداف ه د وأن ينطل ن أي تحليل سوسيولوجي علمي وعميق للتنشئة االسرية، الب

ا        ى اإلطالق وآم ا عل ى الوظائف وأهمه العملية ووظائفها االجتماعية والتربوية، السيما وأن أول
ة،        نفس، والتربي م ال اع، وعل م االجتم رية آعل ئة األس تم بالتنش ي ته وم الت ات العل ل أدبي ع آ تجم

ع، وضبط سلوك     : (روبولوجيا هيواألنث إآساب األفراد المعايير والقيم والمثل السائدة في المجتم
ة    م األدوار االجتماعي دده، وتعل ع ويح ا يفرضه المجتم ًا لم اتهم وفق باع حاج اليب إش راد وأس األف
اط السلوك          ة أنم راد آاف اعي، وإآساب األف زه االجتم ه ومرآ المتوقعة بحسب جنس الفرد، ومهنت

غوبة، وإآسابهم أيضًا العناصر الثقافية للجماعة، وتحويل الطفل من آائن بيولوجي إلى آائن المر
  ) .27، ص 2004ناصر،(اجتماعي 

ر    و دد آبي ي اهتمت بدراسة التنشئة       يصطدم الباحث بع ات الت دأ   األسرية من النظري د تب ، ق
ة األ بالنظريات السلوآية، و  نفس      نظري م ال ا عل د عليه ي يعتم ل  رورًا بنظري ، م شكال الت ات التحلي

اعي    " اديكسون "، ونظرية فرويد"النفسي لدى  تعلم   في النمو النفسي واالجتم ات ال دءًا  ، ونظري ب
اعي، و    تعلم االجتم ة ال ن نظري د أو ال م تعلم بالتقلي ة   ال ل نظري يط مث ان دورا"تنم تعلم  "ب ي ال  ف

ق المالحظة، و اعي عن طري اعاالجتم ائن اجتم ي تفترض أن اإلنسان آك أالت ثر باتجاهات ي يت
علم عن طريق مالحظة استجاباتهم   بالتالي فهو يتوتصرفاتهم، و سلوآياتهماآلخرين ومشاعرهم و

ى وتقليدها ة االشراط الكالسيكي و     ، إل ع       جانب نظري ا جمي درج تحته ي ين ي الت االشراط اإلجرائ
لوآيين      نفس الس اء ال ن علم ة م ذه النظري رواد ه ًا ل اني وفق لوك اإلنس واع الس ال أ أن كنر، "مث س

  ).264-249 ص ،2005 ،الرشدان( "ثورندايكو

ا  وم   و األسرية ت في تفسير التنشئة    وتبدو نظرية الدور االجتماعي آأحد أهم النظري ي تق الت
ة   ، الدورلى مفهومين رئيسيين هماع ة االجتماعي ة التفاعل     االجتماعي والمكان ى نظري ، إضافة إل

ا التقى    هي ت تستمر ما دام اإلنسان حيًا، و سريةاألالتي ترى أن عملية التنشئة والرمزي  نشط آلم
األفكار وعات ومعاني الموضيتعلم المعنى االجتماعي للسلوك و، فالفرد هنا اإلنسان بشخص آخر

ا    ة ومن خالله د و بواسطة اللغ رد يول زة   ، وألن الف ه المتمي ه وعي بذات يس لدي ى   ،ل ه عل إن قدرت ف
ة،     ن أن يتطور من عضاستخدام رموز اللغة المحكية تمكنه م ى عضوية اجتماعي ة إل وية بيولوجي

حين يستطيع أن يشير  ، أيعي عندما يتطور لديه شعور بالذاتبالتالي يدخل في التفاعل االجتماو
  ).59 ص ،1985، عقل(ذوات اآلخرين  ، آما يشير إلىإلى ذاته

رز    بشكل علمي األسريةوفي سياق تناول النظريات لتي عالجت موضوع التنشئة  دي تب ونق
التي جاءت بمثابة الرد العلمي  ،"سيد أحمد عثمان"التعاهد االجتماعي المتبادل لصاحبها "نظرية 

ًا وحده      ،والدور االجتماعي ،والتعلم ،على نظريات التحليل النفسي يس آافي ا ل باعتبار أن آًال منه
اعي   ع االجتم ة التطبي ير عملي ئة (لتفس ريةالتنش ة   ،)األس ي عملي ي ه د  الت اع والتعقي ة االتس بالغ

ع      ،ففي آل نظرية منها نواحي قصورها. والتشابك ًا من جوانب التطبي إال أن آًال منها يفسر جانب
ليماً  يرًا س اعي تفس ذه     ،االجتم موًال له ر ش ير أآث اء تفس ي إعط ًا ف ل جميع ن أن تتكام ث يمك بحي

   .)54-53 ص ،1990 ،عثمان(العملية 
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ة الصراع إحدى       د نظري ا تع ات التنشئة   نآم ة     ، واألسرية ظري دأ الخطيئ ى مب تند إل ي تس الت
ان يعت  ر من الفالسفة و     الذي آ ه آثي د ب اتهم في        الوعاظ ق دون من أمه ال يل روا أن األطف ذين ي ، ال

دون و  وضع من الخطيئة دوا   ، حيث يول ديهم من ال زهم و    ل ا يحف ة م ة الغريزي تثيرهم  فع الفطري يس
تتعارض هذه الرغبة الجامحة مع   ، و)الحيوانية(لبهيمية غرائزهم ا للسلوك بطريقة معينة إلشباع

ل     متطلبات ا الطف ي ينتمي إليه أتي دور التنشئة    الجماعة الت ذلك ي وين     األسرية ، ل ق األب عن طري
رة( ى) األس ذ اللحظات األول ة من ه البهيمي يم إرادت ه لتحط زه، ولوالدت اح غرائ بح جم يم ، وآ تنظ

ة وضبطها، و ه الطبيعي لوآيات غي إجانطالق أدوات ي س ى تبن اره عل ات ب ة لرغب ة موافق ر فطري
  ).62-61 ص ،2003 ،همشري(متطلباته المجتمع و

ي تناولت التنشئة        ات الت ل من النظري ذا الموضوع،     األسرية يوضح هذا الكم الهائ ة ه أهمي
ه    ة حول ورات الفكري تالف المنظ دد واخ دى تع ة وم ات األيديولوجي ًا لالختالف احثين  ، تبع للب

هو اإلنسان الذي يعيش في جماعة    الجوهري  األسريةذلك ألن موضوع التنشئة ، وين بهالمهتمو
ه    ، وي يؤمن بهيتفاعل مع مجتمعه ضمن إطار ثقافو ى تراث يتمسك بمحتواه من أجل المحافظة عل

ه،    آلما ارتقى اإلالمراحل التاريخية، وب الحقب والمتراآم عق نسان وتقدمت وسائل الحضارة لدي
نظم، و  احتاج إلى واسطة تية أآثر فأآثر واحتاج للترب ك إال من    نقلها إلى األفراد بشكل م تم ذل ال ي

رد    ية بوصفها آسرخالل التنشئة اال ة سلوك الف ر    لية تستخدم في تنمي ي في مدى أآث ديثًا،   العقل تح
ة ودينامي       المقبول طبقًا لمعوهو المدى المعتاد و ة دائم ا، وهي عملي أ فيه ي ينش ، ةايير الجماعة الت

  .)25-21 ص ،2000الكتاني، (تبدأ منذ والدة اإلنسان حتى مماته 

  الدراسات السابقة
دان   ي مي ة ف ات الجاري ت الدراس د بين ئة  لق ريةالتنش ة   األس لطية والتقليدي اليب التس أن األس

ال الذينيعيشون     ال، فاألطف تؤدي إلى هدم البنية النفسية واالجتماعية والعقلية للشخصية عند األطف
دفي   ئة  أوساط أسرية تعتم ةالتسلطية يتسمون  نمط التنش ةو، بالتبعي اط ،األناني ، والكسل واإلحب

ك    و، والقلق، والعدوانية، واالضطرابات االنفعالية، والتوافقية ى خالف ذل الحزن واالآتئاب، وعل
د     ة  الديمقراط نمط التنشئة   تبين هذه الدراسات أن األطفال الذين يعيشون في أوساط أسرية تعتم ي

تقالل،  زون باالس ةيتمي ة االجتماعي ازو، والنزع ة واالنج ذاتيالمواظب وازن ال داع، ، والت ، واإلب
  ). 267-266 ص ،2000 برآات،( الفرح والسعادةو، واإلحساس باألمن، والمودة

ة وحجم األسرة       ) 1995 ،حبيب: (دراسةومن هذه الدراسات  ة الوالدي اليب المعامل حول أس
ة     األبناء في استجاباتهم كرة لتطرفآمحددات مب ة الوالدي اليب المعامل ى أن أس ، توصل الباحث إل

اخ    ف ب اء تختل درآها األبن ا ي اء، و آم دين أو األبن نس الوال اء المتط تالف ج ب األبن رفين أن أغل
م، و   رة الحج رة آبي ي أس ون ف اليب     يعيش ى أس د عل ين يعتم ن الجنس اء م رف األبن دت أن تط أآ

دال  ، في حين أن المعاملة الوالدية السوية أدوية من قبل اآلباءوالدية غير السالمعاملة ال ت إلى اعت
ين   ن الجنس اء م ة . األبن ا دراس ل، : (أم ة      )1999قابي روق ذات دالل ود ف ى وج دت عل د أآ ، فق

ت  قالل، إحصائية في أساليب التنشئة األسرية في الحضر لصالح الذآور من حيث إآسابهم قيم االس
امح، وتح  ل، والتس ئولية والتقب ل المس ة . م ا دراس دات، ( :أم اط   )1997عوي ر أنم دت أث د أآ ، فق
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ة في الصف        جابية والتنشئة األسرية اإلي دى الطلب ات السلوآية ل ى االنحراف لبية عل امن،  الس وف الث
اط التنشئة     ، األمر الذي يدلل على وجود اتجاهات واضحة والتاسع، والعاشر اء نحو أنم لدى األبن

تيتة و ( :ذلك ما أآدته دراسة و دون  س ا آانت        )1997عب ان نمط التنشئة ديمقراطي آلم ا آ ، فكلم
، حيث يتفق األبناء مع اآلباء في أساليب التنشئة من خالل ممارستهم ألبناء أآثر إيجابيةاتجاهات ا

اليب التنشئة اال  )1999 نذر،: (االجتماعية داخل األسرة و ذلك ما أآدته دراسة ية سر ، آما أن أس
وع وح ة بن ع، ومرتبط ها المجتم ي يعيش م التحوالت الت ةج ه دراس دت علي ا أآ ذا م ، ديالمه( :ه

ي تطرأ       يصبح مطلوب من األسرة أن تتكيف و   ، حيث )2000 ا مع المستجدات الت تكيف أبناءه
ة مباشرة و  ، فق)2001المدهون، ( :على المجتمع، أما دراسة ة  د توصلت إلى وجود عالق ين  قوي ب

ة و  ئة االجتماعي اليب التنش توىمأس ة  س اء الطلب ي لألبن ة  التحصيل الدراس اليب عالق ا لألس ، آم
اء، خاصة و   بت د األبن يس،  (: أن دراسة عزيز السمات الشخصية اإليجابية والسلبية عن ) 2001خم

اء     قد أثبتت وجود عالقة ذات داللة إحصا ة والظروف النفسية لألبن ة الوالدي ، ئية بين سوء المعامل
ة النفسية من قبأل       علمًا بأن األطفال الفلسطينيي اءة المعامل انون من إس ذين يع اد    ن ال ائهم في ازدي ب

ر أثيخطي ال ت ة باإلهم لبية ممثل ة الس ة الوالدي ا أن للمعامل ي ، آم ذآاء المعرف و ال ى نم لبي عل ر س
ه دراسة   واالنفعالي واالجتماعي لدي األبناء، و ا أآدت   )2002 ،راضي ( :ذلك ما أآدت علي ، آم

ة اعر( :دراس ة ال )2003، الش اليب المعامل ين أس ة ب اك عالق ى أن هن مات عل ة وبعض الس والدي
ة، و   رامة العقلي اط، والص االنطواء، واالنبس ية آ ة الالشخص الي،  الدق زان االنفع ة، واالت علمي

ا تح   و ة بم اليب المعامل ا أس ة، أم ة الجامع اء طلب دى األبن ابية ل اه   العص ة تج اءة لفظي ن إس ه م مل
ال ةاألطف ان، ( :، آانت موضع دراس اءة ، و)2004دن ر عرضة لإلس اث أآث ي أآدت أن اإلن الت

دين   أنه آلما ء وبالتالي فهن أآثر تأثرًا، واللفظية من قبل اآلبا ا ارتفع المستوى التعليمي للوال  ، آلم
ر من      زاد تعرض الطفل لإلساءة اللفظية ة    %) 60(، حيث أثبتت الدراسة أن أآث اث عين من اإلن

ة  الدراسة يتعرضن لإلساءة ال ة العام ا   .لفظية من قبل والدهن ذي التحصيل العلمي فوق الثانوي آم
ة ي،( :بينت دراس ئة   ،)2004 العتيب ى تنش رة عل م األس ر حج وي طردي لمتغي أثير معن ود ت وج

ت   ة الوق ي، وقيم وح التعليمي والمهن ة الطم ة، وقيم داع واإلنتاجي يم اإلب ى ق اء عل وآشفت . األبن
رتبط بالضبط األسري من     أن مم) 2004 ،القريني( :دراسة ارسة األسرة للدور الخاص بها والم

دليل              ين آل من أسلوب القسوة وأسلوب الت ة ب شأنه أن يخفض مظاهر سلوك العنفووجود عالق
دوز ( :وأسفرت دراسة   .واتجاه الطالب نحو مظاهر العنف    ة ذات     )2007، القن عن وجود عالق

ال  تعمال القسوة، واالختالف في التنشئة  ، واسداللة إحصائية بين آل من قلة حوار األسرة ، وإهم
  .األسرة وجنوح األحداث

قة بين أساليب ، وجود عال)xie، 1996( :، أثبتت دراسةوفي فضاء آخر أجنبي غير عربي
دي األب واألم في الصين، في حين        مستوى التحص  التنشئة األسرية و ال وحي يل الدراسي لألطف

ة اليب وجود عال) HoweR، 1997( :أآدت دراس ين أس ة ب ة وق ة الوالدي و الصفات نالمعامل م
أثير مباشر      )Bierer & Other، 2003( :، آما أآدت دراسة  األخالقية لدى األبناء اك ت ان هن ب

ه اإلنسان  لألذى و ا دراسة        اإلهمال الذي يتعرض ل ى اضطرابات الشخصية، أم ه عل  :في طفولت
)Race & Other, 2003(   ية ا ة الشخص ت عالق د تناول ا   ، فق ي عالقته ة ف ئة ألبوي بالتنش
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ال، و   دى األطف اء في التنشئة          االجتماعية ل ى األبن ؤثر عل ائج أن شخصية األمهات ت أظهرت النت
تراتيجيات  ، بينما آانت المواقف الوالدية ذات عالقة إيجابية االجتماعية بدرجة أآبر من اآلباء باس

د تناول  التنشئة االجتماعية، و ة    ) Rogosch & Other, 2004( :ت دراسة ق ة سوء المعامل عالق
ائج الدرا في الطفولة ونشأة الشخصية، و ال من عمر      أآدت نت أن األطف ذين  سنوات، و ) 6(سة ب ال

ة  أظهروا تكيف اقل من اآلخرين تعرضوا لسوء المعاملة قد ، ، وعصبية أآثر من المجموعة الثاني
  .الفردية مستقبًالآما أظهرت أن سوء المعاملة الوالدية ستترك آثارها على الشخصية 

  اإلجراءاتالطريقة و
ة      استخدم الب  :أسلوب البحث ي، والمسح بالعين ذا   احث األسلوب الوصفي التحليل ة ه ، ألهمي

  .األسلوب في مثل هذا النوع من الدراسات

ة  جميعال مجتمع الدراسة   يشمل  :عينة الدراسةمجتمع و ين ب طلب ة األقصى في    جالالجئ امع
امعي  ام الج ددهمو، 2012-2011الع ة) 10924( ع ب وطالب نهم  ،طال ر، ) 3043(م ب ذآ طال

ة عشوائية    من المجتمع األصلي     )%5(الباحث نسبة    اعتمدوطالبة أنثى،) 7881(و ة طبقي آعين
ر، و  ) 152(طالب وطالبة من الالجئين، منهم ) 546(لدراسته، أي ما مجموعه  ) 394(طالب ذآ

ذا        طالبة أنثى، حيث ُتعتبر العينة العشوائية الطب ل ه ة في مث ا دق ات وأآثره واع العين قية أفضل أن
ا              ز تكنولوجي ًا لمرآ مية وفق وف الرس ن الكش ة م حب العين م س ث ت ات، حي ن الدراس وع م الن

الرقم         دأت ب ي ابت ار الت ة االختي ًا آللي ة، تبع م   ) 1(المعلومات في الجامع م رق رك   ) 20(ث دها ت وبع
ى نهاي      ه حت ذي يلي رقم ال ة    ) 1( والجدول . ة الكشوف تسعة عشر اسمًا وأخذ ال ع عين يوضح توزي

   ). 2012: المعلومات مرآزتكنولوجيا -جامعةاألقصى(الدراسة وخصائصها 

  .العينة وتوزيعها وفقًا لمتغيرات الدراسة خصائص: )1(جدول 

 المئوية النسبة رارـــــــالتك راتـــــالمتغي انـــــــالبي
 %27.84 152 ذآر النوع

 %72.16 394 أنثى
  %100 546  المجموع

 %56.8 310 فأقل ثانوي المستوى التعليمي لألب
 %15.9 87 دبلوم

 %25.3 138 جامعي
 %2.0 11 عليا دراسات
  %100 546 المجموع
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  )1(تابع جدول رقم ... 
 المئوية النسبة رارـــــــالتك راتـــــالمتغي انـــــــالبي

 %73.4 401 فأقل ثانوي لألم التعليمي المستوى
 %14.5 79 دبلوم

 %11.5 63 جامعي
 %0.6 3 عليا دراسات
  %100 546 المجموع

 %66.83 365  أقل من  500 $ مستوى الدخل الشهري لآلسرة
  %26.92  147  من 501 – 1000 $

  %6.25  34 أآثر من 1000 $
  %100  546  المجموع

ة ئة         :أداة الدراس ول التنش ر ح ا نش ى م ث عل الع الباح الل اط ن خ ريةم م   األس ي عل ف
ا  ا البحوث و يما الدراسات و س  ، الاالجتماع، وعلم النفس، والتربية، واألنثروبولوجي استخدمت   م

  .تساؤالتهام األداة وفقًا لمضمون الدراسة وقام بتصميمن أدوات لجمع بياناتها، 

ة من      تكونت أداة ال  :الصورة األولية لألداة  رة موزعة   ) 72(دراسة في صورتها األولي فق
االت اال ى مج اوي أي عل ة بالتس تبانة الثالث ط، و ) 24( س ل نم رة لك د فق اس  صممتق ًا لمقي وفق

رة، و  ا     يأخذ  الرتب الثالثي، حيث توضع من خالله الفق ى   (درجة استجابة المبحوث عليه م، إل نع
  .على التوالي ) 2،1،0(قد أعطى لكل استجابة قيمة رقمية مرتبة تنازليًا من و) حد ما، ال

اتها آما ، قام الباحث بحساب صدقها وثبلضبط أداة الدراسة قبل تطبيقها :ضبط أداة الدراسة
  :يلي

  صدق األداة  :أوًال
  :رف على صدق أداة الدراسة من خاللقام الباحث بالتع

ة       :)الصدق الظاهري( صدق المحكمين حيث قام الباحث بعرض األداة في صورتها األولي
ى   ن  عل دد م اتذة    ال ع ن أس ين م ات     محكم ي تخصص طينية ف ات الفلس اع،  (الجامع م االجتم عل

ا أ )االنتربولوجيا، وعلم النفس ة ، وقد تم حذف العبارات التي لم يوافق عليه ين  غلبي وفي   ،المحكم
ة من      ك أصبحت األداة مكون رة ) 60(ضوء ذل رات في        فق ديل صياغة بعض الفق م تع ذلك ت ، وآ

  .ضوء رؤية المحكمين
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  ثبات األداة: ثانيًا
تبانة استخ   ة النصفية    للتأآد من ثبات االس ة التجزئ ذا ال   دم الباحث طريق غ ه معامل  ، حيث بل

  .لالستبانة ، وهي قيمة تدل على ثبات مرتفع جدًا)0،92(

  الصورة النهائية ألداة الدراسة
ة من       داة وثباتهابعد التأآد من صدق األ تبانة في صورتها النهائي رة ) 60(، تكونت االس ، فق

اط التنشئة اال    ى أنم دها الباحث وهي      موزعة بالتساوي عل ي اعتم ديمقراطي،   (سرية الت نمط ال ال
ديكتاتوري   نمط ال لطي(وال يبي  )التس نمط التس ط  )الفوضوي(، وال ل نم رة ) 20(، ووضع لك فق

اء ل اآلب ارس من قب لوك المم ا  تعكس جوهر الس م ترتيبه ائهم، وت ئتهم ألبن ات خالل تنش واألمه
م     بشكل دائري رة رق ر الفق نمط   ) 1(، بحيث تعب ديمقراطي عن ال م   ال رة رق نمط   ) 2(، والفق عن ال
م    )الفوضوي(عن النمط التسيبي ) 3(، والفقرة رقم )التسلطي(الديكتاتوري  وال ت ذا المن ، وعلى ه

ام الباحث بص    باآلباء وتلك المتعلقة باألمهات توزيع الفقرات في االستمارة المتعلقة ياغة ، حيث ق
على الفروق بين أنماط التنشئة المتبعة من قبل آل   ، حتى يتم التعرفنفس العبارات لكال الوالدين

  .)عينة الدراسة( -الالجئين طلبة الجامعة -آما يدرآها األبناءمنهما 

  ائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرهانت
  :توصل الباحث إلى النتائج التالية، ء معالجة بيانات الدراسة إحصائيًافي ضو

ا  : "والذي نص عليعلقة بالسؤال األول النتائج المت: أوًال ع  م  األسرية التنشئة   )نمط (واق
  ؟آما يدرآها األبناء  الالجئين الفلسطينيين مخيماتفي 

ة لكل نمط        ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي والنسبة المئوي
  .نتائجيوضح ال) 2(، وجدول الثة سواء لدى اآلباء أو األمهاتالث األسريةمن أنماط التنشئة 

لآلباء  األسريةالمتوسط الحسابي والنسبة المئوية لكل نمط من أنماط التنشئة :  )2(جدول 
  .في مخيمات الالجئين األسرة الفلسطينية لدىواألمهات 

نمط 
التنشئة 

  يةسراال

المتوسط الحسابي 
  والنسبة المئوية لآلباء

المتوسط الحسابي 
والنسبة المئوية 

المتوسط   لألمهات
  العام

نسبة ال
المئوية 
المتوسط   العامة

  الحسابي
النسبة 
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  %64.05  1.156  %65.4  1.181  %62.7 1.131  مقراطيالدي
  %39.35 0.902  %39.8 0.912  %38.9  0.893 كتاتوريالدي

  %22.1  0.442  %20.6  0.413  %23.5 0.471  الفوضوي
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دول   ن الج دي  أن ا) 2(يتضح م ئة ال نمط التنش ابي ل ط الحس و   مقراطيلمتوس اء ه دى اآلب ل
بة ) 1،131( ات %)62،7(أي بنس د األمه ابي عن ط الحس ان المتوس بة ) 1،181(، وآ أي بنس
نمط التنشئة   %)65،4( دي  األسرية ، في حين آان المتوسط الحسابي العام ل ي في األسرة   مقراطال

طينية ين الفلس ات الالجئ ي مخيم بة أي بن) 1،156( ف ئة %)64،05(س ط التنش ه نم رية، يلي  األس
اء     الديكتاتوري دى اآلب ، في حين أن المتوسط    %)38،9(أي بنسبة   )0،893(بمتوسط حسابي ل

نمط   ديكتاتوري الحسابي لدى األمهات في هذا ال ا المتوسط   %)39،8(أي بنسبة  ) 0،912( ال ، أم
دي  األسرية الحسابي العام لنمط التنشئة  دى األ كتاتورال ين    سرة الفلسطينية  ي ل  في مخيمات الالجئ

درها  ) 0،902(فهو  ا نمط التنشئة     ،%)39،35(بنسبة مئوية ق ) الفوضوي (التسيبي   األسرية أم
ذا    %)23،5(أي بنسبة ) 0،471(لدى اآلباء فحصل على متوسط حسابي مقداره  ، في حين أن ه

، أما المتوسط %)20،6(أي بنسبة ) 0،413(النمط لدى األمهات فقد حصل على متوسط حسابي 
دى األسرة الفلسطينية   األسريةالعام لنمط التنشئة  ين    التسيبي ل و   في مخيمات الالجئ ) 0،442(فه

  .%)22،1(أي بنسبة 

في مخيمات  السائد لدى األسرة الفلسطينية األسريةيتضح مما سبق أن نمط التنشئة 
وأن لدى  ،بجامعة األقصى الالجئينطلبة الي من وجهة نظر مقراطهو النمط الدي الالجئين،

لتغيير األساليب التسلطية والتسيبية والتخلي األسرة الفلسطينية في مخمات الالجئين االستعداد 
في أن أنماط  )2000( "المهدي" دراسة ما أآدت عليه تنا الحاليةوربما تؤآد نتائج دراس عنها،

حيث يصبح مطلوب من  ،جتمعية مرتبطة بنوع وحجم التحوالت التي يعيشها المسرالتنشئة اال
، آما تتناقض نتائج المستجدات التي تطرأ على المجتمعاألسرة أن تتكيف وتكيف أبنائها مع 

، والتي تؤآد على أن األطفال الفلسطينيين يعانون )2001( "خميس" دراسةمع الحالية دراستنا
  .من إساءة المعاملة الوالدية

عامة، بصفة  فعًال بظروف المجتمع الفلسطينيويعتقد الباحث بأن هذه النتائج مرتبطة 
الذي يعيش مرحلة التحوالت الكبرى من مجتمع هذا المجتمع وظروف المخيمات بصورة خاصة،

آما أن  ،والتعددية الحزبيةواقع تحت االحتالل اإلسرائيلي إلى مجتمع في طريقه للتحرر والتنمية 
قوم على التسامح والحوار وحرية التعبير التعددية الحزبية تستلزم وجود ثقافة ديمقراطية ت

إلى جانب أن اعتماد نمط في التنشئة غير  الرأي اآلخر بحكم وجوده الموضوعيواحترام 
ربما تدفع  ،في مثل هذه الظروف في مخيمات الالجئين رة الفلسطينيةالديمقراطي لدى األس

ط في العمل الميليشياوي السيما الشباب الجامعي منه للتمرد على األهل واالنخرا األبناء
ستقاللية اقتصادية للمنخرطين مثل هذا االنخراط من االفوضوي الذي يغنيه عن اآلباء بحكم ما ُي

وهو ما ال ُيريده األباء واألمهات بفعل تأثرهم بحالة  يعزز نزعة االستقالل عند الشباب مما ،فيه
يدون فقدان أبنائهم، مما يدفعهم التباع اللجوء والتهجير والتشرد التي أفقدنهم آل شيئ فهم ال ُير

وتحمل  ،والتسامح ،والتقبل ،بما يكسبهم قيم االستقالل مبنائهأل مئتهالنمط الديمقراطيفي تنش
هي خاصة وأن األسرة  ،وغيرها من القيم التي تعزز من التماسك األسري وتنميه المسئولية

  .المعقل األول واألخير لألفراد
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إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة : ة بالسؤال الثاني والذي نص علىقعلالنتائج المت: ثانيًا
  ؟ األبناء آما يدرآها في مخيمات الالجئين بين اآلباء واألمهات في األسرة الفلسطينية األسرية

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لنمط 
 ،ء واألمهات في األسرة الفلسطينية في مخيمات الالجئينقبل آل اآلباالسائد من  األسريةالتنشئة 
 األسريةأوضح أن المتوسط الحسابي لنمط التنشئة  ثحي ،)2(ا ما وضحه الجدول وهذ
في  ،%)62.7(أي بنسبة ) 1.131(هو  في مخيمات الالجئين ي لدى اآلباء الفلسطينيينمقراطيالد

وبالتالي  ،%)65.4(أي بنسبة ) 1.181(لدى األمهات هو  حين أن المتوسط الحسابي لنفس النمط
 ألمهاتي أن اأ ،مهاتلصالح األ ،)0.51(بمتوسط حسابي %) 2.7(يصبح االختالف بنسبة 

رغمًا  ،ن أآثر عاطفة من اآلباءوهذه النتيجة مفهومة ألن األمهات يك ،باءية من اآلمقراطأآثر دي
السائد لدى  األسريةألمهات لجهة نمط التنشئة عن أن االختالف ليس جوهري بين اآلباء وا

وما يؤآد ذلك هو تقارب المتوسطات الحسابية في  ،في مخيمات الالجئين األسرة الفلسطينية
ن وذلك دليل على مدى التفاهم والتناغم بي ،)الفوضوي(ي والتسيبي كتاتورالنمطين التاليين الدي

من  نفسهاواللذين يعيشان الظروف الصعبة  ،جئينفي مخيمات الال الوالدين في األسرة الفلسطينية
مما يدفعهم إلى التفاهم أآثر حتى يستطيعوا تحمل  ،إلخ...داخلي انقساملجوء وحصار وظروف 

خاصة في ظروف الخطر المميت الذي يواجه الشعب  ،هذه الظروف وتنشئة أبنائهم في ظلها
 والتي تتميز بالقصف واالغتيال ،يةالإلنسانالفلسطيني من جراء سياسة االحتالل القمعية و

واالنقسام السياسي الداخلي بين حرآتي فتح  ،راضي التابعة للسلطة الفلسطينيةوالتوغالت في األ
 وحماس، وما لها من تبعات اجتماعية خاصة على األسرة الفلسطينية في مخيمات الالجئين،

حزبًا وحرآة فلسطينية مقاتلة  حالة التعددية الحزبية التي أوجدت أآثر من خمسة عشرآذلك و
 مما يدفع األسرة الفلسطينية ،ة التحرير واآلخر ليس عضوًا فيهاجزء منها منضو في إطار منظم

ية سر، للبحث عن أفضل نمط للتنشئة االواألبناء ثانيًاأوًال،  الوالدينممثلًة في في مخيمات 
ؤسسة األقدم واألعرق واألبقى من بين بأساليبه المتعددة حتى يتم الحفاظ على األسرة بوصفها الم

  .لمؤسسات التي يقوم عليها المجتمعجملة ا

مدينة، (بعضهم البعض رغم تعدد مرجعياتهم الثقافية مع  أبناء المخيماتآما أن تعايش 
الفلسطينية في مخيمات التشرد سمح لألسرة اللجوء و وتكيف أبناءه مع ظروف، )قرية، بادية
األمر الذي عكسته على  ،برات ومهارات تغني وتثري تجربتها التربويةبان تكتسب خ ،الالجئين

تتمثل النمط الديمقراطي في مخيمات الالجئين فأخذت المرأة الفلسطينية  ،أساليب تنشئتها ألبنائها
 ،آأنماط تؤثر سلبًا على شخصيات أبنائها ،وتحارب الفوضوية والدآتاتورية ،في تنشئتها ألبنائها

أي في تأمين مستلزمات الحياة  ،وأن اآلباء منشغلين في الجانب االقتصاديالسيما أيضًا 
وهي لذلك اعتمدت  ،مما جعل المرأة تتحمل مسؤولية أآثر من الرجل في تنشئة أبنائها ،ألسرهم

فالمرأة هي التي تبقى في . النمط الديمقراطي أآثر من الرجل المشغول بهموم العائلة المادية
 ،وهي المتسامحة والمرنة أآثر من اآلباء ،تعايش مع األبناء أآثر من اآلباءوهي التي ت ،البيت

لذلك تجتمع العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية لتسهم مع بعضها البعض في تعزيز 
  .األسريةالنمط الديمقراطي في التنشئة 
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ي مدى يختلف نمط التنشئة إلى أ: لقة بالسؤال الثالث والذي نص علىالنتائج المتع: ثالثًا
  ؟  آما يدرآها األبناء في مخيمات الالجئين السائد لدى األسرة الفلسطينية األسرية

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ة السائد يسرالستجابات آل من الذآور واإلناث أفراد عينة الدراسة على نمط التنشئة اال

آما قام بحساب النسب المئوية ومن ثم حساب قيمة  ،لدى اآلباء واألمهات) الديمقراطي(
دراسة لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات استجابة الذآور واإلناث على أداة ال) ت(اإلحصائي 

  .يوضح نتائج الدراسة الميدانية) 3(والجدول  ،من واقع الدراسة الميدانية

وسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوعهم المت: )3(جدول 
  .في مخيمات الالجئين) الديمقراطي(السائد  األسريةعلى نمط التنشئة 

متغير 
المتوسط   العدد  النوع

  الحسابي
النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
مستوى   الداللة  )ت(

  الداللة
دال إحصائيًا   0.000 -4.031 0.31514  %63.7 1.091 152  ذآر

عند مستوى 
)0.05(  

 0.30985  %76.6   1.797  394  أنثى
    %70.15  1.444  546  المجموع

في  ،%)63.7(بنسبة مئوية ) 1.091( أن المتوسط الحسابي للذآور) 3(يتضح من الجدول 
لك يعني وجود وذ ،%)76.6(بنسبة مئوية ) 1.797(حين أن المتوسط الحسابي لإلناث هو 

ويمكن تلمس الفرق بين المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل من الذآور  ،فروق واضحة
أي أن اإلناث يعتقدن بشيوع  ،لصالح اإلناث) 0.05(ة التي بلغت واإلناث في الداللة اإلحصائي

ين أآثر من في مخيمات الالجئ الديمقراطي وتسيده لدى األسرة الفلسطينية األسريةنمط التنشئة 
ؤشرات ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس عمليًا الرؤية النسبية لمعايير وم ،الذآور

أي أن  ،الذآور واإلناثآل من  آما يدرآهابل آنمط وأسلوب حياة  ،الديمقراطية آنظام ومنظومة
حن يمنوأن اإلناث قانعات بالقدر الذي  ،راطية أآثر نسبية من رؤية الذآوررؤية اإلناث للديمق

عتبر تسيبية وفوضى ال تسمح بها الثقافة وما بعد ذلك ربما ُي ،إياه من الديمقراطية في أسرهن
، وخاصة الثقافة السائدة في المجتمع المخيمجي بما بصفة عامة الفلسطينيالسائدة في المجتمع 

في المجتمع السيما وأن الثقافة السائدة  ،تشتمل عليه من قيم، ومثل، ومعايير، وعادات وتقاليد
وهي عمليًا تعكس العالقة  ،ثقافة ذآورية ،آما التي تسود في المجتمع العربيالفلسطيني هي 

هذا الوعي  ،ض لها الفرد وبين وعيه االجتماعيالتي يتعر األسريةالجدلية بين عملية التنشئة 
  .س غير ميكانيكي للوجود االجتماعيالذي يشكل عمليًا انعكا

في أن أساليب  ،)1995 ،حبيب( :لتتفق مع جوهر نتائج دراسةوجاءت نتائج دراستنا 
األمر الذي يعلل رؤيتها لنمط  ،آها األبناء تختلف باختالف الجنسالمعاملة الوالدية آما يدر

يعطيها هامشًا محدودًا من باعتباره  ،ى أسرتها بكونه نمطًا ديمقراطيًاالسائد لد األسريةالتنشئة 
في ظل الظروف  ،لها بالخروج من البيت لجامعتهاوالسماح  ،عيفي التعليم الجام ،الحرية
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فهذا تعبير ملموس من  ،وخاصة في مخيمات الالجئين ة التي يعيشها المجتمع الفلسطينيالصعب
يطرة وذلك وفقًا للمعايير المس ،األسريةوجهة نظرها عن سيادة النمط الديمقراطي في التنشئة 

  .والمهيمنة في ثقافة المجتمع

ًاراب ؤال  : ع ة بالس ائج المتعلق ى  النت ذي نص عل ع وال اط   : الراب ف أنم دى تختل ى أي م إل
ًا       اء تبع درآها األبن ا ي ين آم التنشئة األسرية السائدة لدى األسرة الفلسطينية في مخيمات الالجئ

  ؟)ثانوية فما دون، دبلوم، جامعي، دراسات عليا(لمتغير المستوى التعليمي للوالدين 
اط التنشئة األسرية      تحليل التباين األحادي ب ذا السؤال قام الباحثولإلجابة على ه اس أنم لقي

ة الدراسة     ،والنسب المئوية ،حساب المتوسطات الحسابيةو واالنحراف المعياري الستجابات عين
ًا  دين  تبع ي للوال توى التعليم ر المس ًا لمتغي ا (تبع ات علي امعي، دراس وم، ج ا دون، دبل ة فم  )ثانوي

  :يوضح نتائج الدراسة )4( والجدول

 ،تحليل التباين األحادي لقياس أنماط التنشئة األسرية وحساب المتوسطات الحسابية: )4(جدول 
المستوى التعليمي  واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة تبعًا لمتغير ،والنسب المئوية

  .للوالدين

مجموع  البيان البعد
 المتوسطات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 م الداللة قيمة ف  بعاتالمر

طي
را
يمق
الد

 

 دالة إحصائيا 4.245 497. 6 1.097 بين المجموعات
عند مستوى 

0.01 
 087. 539 39.934 داخل المجموعات

  545 38.357 المجموع

طي
سل
الت

 

دالة إحصائيا  4.483 514. 6 1.149 بين المجموعات
عند مستوى 

0.01 
 087. 539 39.682 داخل المجموعات

  545 38.154 المجموع
بي
سي
الت

 
دالة إحصائيا  4.658 0.51 6 1.137 بين المجموعات

عند مستوى 
0.01 

 0.11 539 37.870 داخل المجموعات
  545 37.168 المجموع

  2.66)=  539،6(عند درجات حرية 0.05قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة 

ا  ية في مجاالت مقياس موضع الدراسة وق معنويتضح من الجدول السابق انه توجد فر ؛ تبع
دين  ل ر المستوي التعليمي للوال وآي     متغي ار ت تخدام اختب ام الباحث باس روق ق اه الف ة اتج ، ولمعرف

ي           توي التعليم ر المس ا لمتغي ة؛ تبع ع الدراس اس موض االت مقي ي مج روق ف ى الف رف عل للتع
 .للوالدين
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  .وسطاتاختبار توآي لقياس فروق المت: )5(جدول 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي فأقل البيان
  *-0.26207 -0.08631 -0.1427 - ثانوي فأقل

 *-0.3071 -0.1542 - 0.1427 دبلوم
  -0.29011*  - 0.1542 0.08631 جامعي

  -  *0.29011 *0.3071 *0.26207 دراسات عليا

  0.05دالة عند مستوى 

ديمقراطي   يتضح من الجدول السابق انه توجد فروق م د ال لصالح الدراسات    ،عنوية في البع
  .العليا

  .نتائج اختبار توآي للفروق بين المتوسطات البعد التسلطي: )6(جدول 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي فأقل البيان
  *-0.28003 -0.0923   - ثانوي فأقل

  *-0.3182  *-0.1629  -0.1548    دبلوم
  *-0.32964 - 0.1548 0.0923 جامعي

  -  *0.32964  *0.3182  *0.28003 دراسات عليا

  0.05دالة عند مستوى 

د التسلطي         ة في البع روق معنوي ه توجد ف لصالح الدراسات     ،يتضح من الجدول السابق أن
  .العليا

  .نتائج اختبار توآي للفروق بين المتوسطات البعد التسيبي: )7(جدول 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي فأقل البيان
  *-0.28172 -0.0912    - نوي فأقلثا

  *-0.3088 -0.1922 0.1499    دبلوم
  *-0.29781  - 0.1922 0.912 جامعي

  -  *0.29781  *0.3088  *0.28172 دراسات عليا

  0.05دالة عند مستوى * 

يبي  د التس ي البع ة ف روق معنوي د ف ه توج ابق ان دول الس ن الج لصالح الدراسات  ،يتضح م
ك ويعزو الباحث ذ   .العليا ر المستوى     ل ى اث ى نمط التنشئة     إل اء عل ا    التعليمي لآلب ه آلم ، حيث ان

العكس  ارتفع المستوى التعليمي لآلباء آلما زاد من ممار ديمقراطي وب والجدير   ،ستهم لألسلوب ال
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ة    ه الحياتي ى ظروف اء    ،ذآرهأن الشعب الفلسطيني اتخذ من التعليم سالحًا ينتصر به عل خاصة أبن
د  ذين فق ات ال يم     المخيم ال إال التعل م رأس م ق له م يتب رى، ول م األخ ادر رزقه وا األرض ومص

ه     ليستثمروا فيه ويواجهون به ظروف  اه جراء نكبت ذي عان التشرد والتشتت والبؤس والحرمان ال
ام  ع     ،م1948ع يش م رى والع ى دول أخ ه عل طيني وتوزيع عب الفلس ق الش ى تفري ي أدت إل الت

اعي شعوبها مما أآسبه القدرة على التو ه      ،اصل االجتم اهم مع ل اآلخر والتف م تقب واآتساب   ،وتعل
  .وتحويلها إلى قيم تشكل قاعدة للسلوك المجتمعي الفلسطيني ،ثقافة التسامح

ائج المتع :خامساً  ة بالسؤال الالنت ىسادلق ذي نص عل ى أي مدى يختلف نمط : س وال إل
تبعًا  آما يدرآها األبناء الالجئين في مخيمات التنشئة االجتماعية السائد لدى األسرة الفلسطينية

  ؟لألسرة  الشهريمتوسط الدخل لمتغير 
 ،ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية

واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة وفقًا لمتغير متوسط الدخل الشهري ألسرهم على 
، في مخيمات الالجئين لدى األسرة الفلسطينية) الديمقراطي(د ية السائسرنمط التنشئة اال

  .يوضح ذلك) 9(والجدول 

الدخل متوسط  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير: )9(جدول 
  .الموضح أعاله لألسرة الشهري

 نحراف المعيارياال  النسبة المئوية  المتوسط الحسابي العدد *متغير الدخل الشهري
  0.37472  %72.9  3651.4672  $500أقل من 

501-1000 $  1471.5154 75.3%  0.31143  
  0.26432  %69.5  1.3992  34  $1000أآثر من 

  .الدخل الشهري المعتمد هو الدوالر األمريكي متوسط∗

، يةفي المتوسطات الحسابية، والنسب المئو أن هناك فروقًا) 9(يتضح من الجدول السابق 
بنسبة ) 1.5154(آان متوسطهم الحسابي ) $1000ـ  501(بحيث أن الذين يقع دخلهم ما بين 

، إذ بلغ متوسطهم شهريًا) $500(، أي ما دون ، يليهم أصحاب الدخل األدنى%)75.3(مئوية 
، في حين آان المتوسط الحسابي ألصحاب الدخول %)72.9(بنسبة مئوية ) 1.4672(الحسابي 

وللتعرف ، %)69.5(بنسبة مئوية ) 1.3992(شهريًا ) $1000(لية والتي تفوق الشهرية العا
لدى ) الديمقراطي(ية السائد سرعلى داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في نمط التنشئة اال

، قام الباحث بحساب متوسط الدخل الشهري تبعًا لمتغير بمخيمات الالجئين  األسرة الفلسطينية
   .)10(الجدول  قي، فكانت النتائج آما )ANOVA( التباين األحادي

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة حسب : )10(جدول 
في  ية السائد لدى األسرة الفلسطينيةسرمتغير متوسط الدخل الشهري على نمط التنشئة اال

  .مخيمات الالجئين
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متغير متوسط الدخل 
  الشهري

 مجموع
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى   "ف"قيمة   المربعات

  الداللة
غير دال   0.587 0.087  4  1.641  بين المجموعات

  0.168  541  15.703  داخل المجموعات  إحصائيًا
   545  17.344  المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد ) 10(يتضح من الجدول السابق 
، وهذا يعني لمتغير متوسط الدخل الشهري راسة في استجابتهم على أداة الدراسة تبعًاعينة الد

لدى األسرة ) الديمقراطي(ية السائد سرتوافق عينة الدراسة في آرائهم حول نمط التنشئة اال
، ويرى الباحث أن هذه النتائج تعود إلى عدم وجود تمايز طبقي في مخيمات الالجئين الفلسطينية
، إلى جانب فيها بحكم عدم توفر الموارد الطبيعية ًةعد فقيرُتي ت، الهذه المخيمات واضح في

مخيماتفي نمط ، هذه الظروف التي توحد أبناء الالمخيماتالظروف الصعبة التي يعيشها سكان 
وازداد األمر بؤسًا  ،قطاع غزة، ال سيما في ظل الحصار الظالم المفروض على تنشئتهم ألبنائهم

، واشتد الحصار االغتياالت ، حيث زادت ممارسة االحتالل لسياسة2007ث حزيران بعد أحدا
المواد األولية والضرورية للناس والذي بدوره أثر حتى على الخدمات التي  الدولي حتى طال

في همومهم  سكان المخيماتذي وحد ، األمر الوآالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين تقدمها
، علمًا بأن دخل الموظفين كومة لم تستطع دفع رواتب موظفيهاوأن الح أيضًا يما، ال سالمعيشية

لى جانب ، إقطاع غزة تابعين للسلطة الوطنية ألف موظف في 77الذين يتجاوز عددهم 
ذي ، هو األساس الالموظفين في وآالة الغوث، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني

، فحين عدم دفع الرواتب تتوقف عمليًا الدورة االقتصادية التي نييقوم عليه االقتصاد الفلسطي
  .تسّير حياة الناس 

  استخالصات وتوصيات

، توصل الباحث إلى عدد من االستخالصات والتوصيات ضوء نتائج الدراسة الميدانية في
  :العامة

  االستخالصات  :أوًال
في مخيمات  لدى األسرة الفلسطينيةية السائد سرتوضح النتائج الميدانية بأن نمط التنشئة اال .1

، آما توصلت %)64.05(هو النمط الديمقراطي، والذي ساد بنسبة  الالجئين بقطاع غزة
ية بين اآلباء واألمهات لصالح سرالدراسة إلى أن هناك اختالفات في نمط التنشئة اال

مارسنها ية التي يسرات، حيث آانت نسبة شيوع النمط الديمقراطي في التنشئة االمهاأل
 %).62.7(مقابل اآلباء الذين حصلوا على نسبة %) 65.4(بنسبة 

االجتماعية الديمقراطي لدى على سيادة نمط التنشئة ) ، إناثذآور(توافق عينة الدراسة  .2
  .لصالح اإلناث) 0.05(، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أسرهم
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إحصائية عند أي مستوى في استجابات  توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة .3
في  لدى األسرة الفلسطينية) الديمقراطي(ية السائد سرعينة الدراسة على نمط التنشئة اال

، ، ومتوسط الدخل الشهرياألمهات مستوى تعليم األباءةتبعًا لمتغيري  مخيمات الالجئين
، بما المخيم الفلسطيني افة السائدة في مجتمعوبالتالي هناك قواسم مشترآة عالية في الثق

 .تشتمل عليه هذه الثقافة من قيم ومعايير وعادات وتقاليد

  التوصيات: ثانيًا
  : بما يلي على ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية يوصي الباحث

في  ية الديمقراطي السائد لدى األسرة الفلسطينيةسرضرورة الحفاظ على نمط التنشئة اال .1
عزيزه وتنميته من خالل اشتراك وتوافق آافة مؤسسات التنشئة ، وتمخيمات الالجئين

الوظيفة الهامة، ال سيما ية األخرى التي تشارك األسرة في هذا الدور وهذه سراال
، وبالتالي يتم توحيد سياسة وخطاب الخ.... المؤسسات التعليمية، والدينية، واإلعالمية 

، واالبتعاد عن في مخيمات اللجوء طينيالديمقراطي في المجتمع الفلسية سرالتنشئة اال
 .ية وأساليبها سرالتناقض في أنماط التنشئة اال

منهجية في تعزيز برامجها وأنشطتها المنهجية والالضرورة تفعيل دور الجامعة من خالل  .2
، وبالتالي تعزيز قيم الديمقراطية السرية الديمقراطي لدى طالبهاوتنمية نمط التنشئة ا

لمخرجات التعليمية ، حتى تكون اشخصية طالبها السوية المنتجةي من والحرية بما ينم
 .، خالقة ومبدعة منتجة ومعطاءة

ية بما يشمله هذا سرضرورة وجود تفاهم وانسجام بين اآلباء واألمهات على نمط التنشئة األ .3
من انعكاسات ايجابية ، لما لذلك رائق متعددة تكون النمط بشكل عامالنمط من أساليب وط

، ويقلل من فرص التفكك األسري ن اآلباء يعزز من الوحدة األسرية، فالتكامل بيلى األبناءع
. 

سرية، بحيث تشمل ميدانية حول التنشئة االمستقبلية ضرورة إجراء بحوث ودراسات  .4
إلى جانب إجراء دراسات ،ئح وفئات اجتماعية وعمرية مختلفة، وشراعينات أآثر عددًا

السيما الجامعات في تعزيز نمط التنشئة  ،االجتماعية األخرى حول دور مؤسسات التنشئة
ية الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، حتى تتحول الديمقراطية إلى نمط وأسلوب سراال

 .حياة 
ضرورة االهتمام وتكريس الدراسات االجتماعية على سكان المخيمات الفلسطينية في آافة  .5

اط المجتمعات وفريد ينفرد به المجتمع الفلسطيني، أماآن تواجدهم، ألنه نمط جديد من أنم
 . يستحق الترآيزعلى دراسة قضاياه ومشكالته والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها 

 
References (Arabic & English) 
− Abdel-Hamid, Talaat. (2000). Education and Industry Oppression, 

Merit Publishing and Information, Cairo. 



 1127ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليانعمران 

 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

− Abdul Hafeez, Ezzat. (2001). Methods of Socialization and its 
Relation to Deviant Behavior, Unpublished MA Thesis, Assiut, A. R. 
E. 

− Abdul Rahim, Hafez. (2006). political patronage in the Arab 
community - read social and political - in the experience of national 
construction in Tunisia, a series of doctoral dissertations (59), Center 
for Arab Unity Studies, Beirut. 

− Aql, Abdul Latif. (1985). Social Psychology, Najah National 
University, Nablus, Palestine 

− Akhras, Sami. (2007). Family and Socialization, Civilized Dialogue, 
number (1879). 

− Alguendoz, Amina. (2007). Methods of  Family Upbringing and 
their Relation to Juvenile Delinquency, a field study on juvenile 
offenders reform and rehabilitation institutions in the cities of 
Misrata, Seventh of October University, Faculty of Arts, Master 
Thesis, Libya. 

− Alkodery, Rima. (2006). Family Upbringing and the Relationship 
with Students Deviation, "a case study of Abyan province," 
Unpublished MA -Thesis, Faculty of Arts, University of Aden 
Yemen. 

− Almadhon, Abdul Karim. (2001). The Study of Methods of 
Socialization and its Relation to the Characteristics of Personal and 
Academic Achievement Among High School Students in Gaza 
Governorates, "unpublished Ph.D. thesis, a joint program between 
the universities of Al-Aqsa in Gaza, and Ain Shams, Cairo. 

− Alotaibi, Nora. (2004). The Role of the Family in Upbringing of 
Children on the Values of Development and Modernization, "a 
Sociological Study of a Sample of Children and Mothers in the City 
of Riyadh", Ph.D. thesis, King Saud University, Graduate Studies, 
Department of Social Studies, Saudi Arabia. 

− Alqtti, Walid. (2000), Methods of Parental Upbringing and their 
Relationship to Aggressive Behavior among the Students of High 



 ...... "واقع التنشئة األسرية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين آما "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1128

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Basic Stage in the southern Governorate of Gaza, Master Thesis, 
Islamic University, Gaza, Palestine . 

− Alshaer, Abdul Hamid. (2003). Methods of Parental Treatment of 
Children and Relationship with their personal Raits and Academic 
Achievement, practical study on college students, "Unpublished MA 
Thesis, Al-Azhar University, Gaza, Palestine. 

− Barakat, Halim. (2000). The Arab Community in the Twentieth 
Century, in search change conditions and relations, Center for Arab 
Unity Studies, Beirut. 

− Bierer, L.M & others (2003). Abuse and neglecting childhood 
relationship , to personality disorder diagnoses , personal disorder , 
V.118 

− Central Bureau of Statistics. (1999). The General Census of 
Population and Housing and Facilities, Ramallah, Palestine. 

− Danan, Lowna. (2004). Verbal Violence and Verbal Abuse against 
Children by the Parents and their Relationship with some Variables 
Related to the Family, in a safety -mail: Www.amanjordan.org / 
aman-studies. 

− Ebiadat, Maher, (2008). Patterns of Family Upbringing and Self-
Efficacy among a Sample of Students in the High Basic Stage in the 
light of some of the variables, Unpublished MA Thesis, Faculty of 
Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

− Habib, Majdi. (1995). Methods of Treatment and Parental Family 
Size Delimiters early to overdo the children in their responses, 
Journal of Psychology, the number (33), the Egyptian Authority for 
the book, Cairo. 

− Hmshari, Omar. (2003). The Socialization of Children, Dar fineness 
for publication and distribution, Oman.  

− Hower, John .Tilghman (1997). The effect of parental child 
relationship on the development of moral character with supplement 
,The relation between moral characters and adolesception of 
parental behavior , dissertation abstract , Vol.37 



 1129ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليانعمران 

 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

− Hroch, Rabh. (2005). Methods of Family Upbringing and their 
Impact on the Teenager, Unpublished MA Thesis, Faculty of Social 
Sciences and Humanities, Bbatna, Algeria. 

− Journal of the Palestinian Diaspora, (2012). United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. 

− Kettani, Fatima. (2000). Trends in Parental Socialization and its 
Relation to the Concerns of Self-fear in Children, Sunrise House for 
Publishing and Distribution, Amman, and Ramallah. 

− Khamis, Vivian. (2001). psychological abuse of a child in a 
Palestinian family, childhood and Development Journal, Volume I, 
the Arab Council for Childhood and Development, Cairo 

− Mahdi Nasser. (2000). Social Changes and their Impact on the Role 
of the Family in the Process of Socialization, Unpublished MA 
Thesis, Faculty of Education, Ain Shams University, Cairo. 

− Nasser Ibrahim. (2004). Socialization, Dar Amman for publication 
and distribution, Amman. 

− Nither, Fatima. (1999). The socialization of Democracy as Perceived 
by Parents and Children in the Family of Kuwait, unpublished study, 
Kuwait University, Kuwait. 

− Osman, Syed. (1990). Social Psychology of Education, the first part, 
the social normalization, 4th Floor, Anglo Egyptian Bookshop, 
Cairo. 

− Owaidat, Abdullah. (1997), The Impact of Patterns of Family 
Formation on the Nature of  Behavioral Abnormalities of eighth, 
ninth and tenth grade male students in Jordan, Journal of Studies, 
Volume 24, Issue (1), Amman. 

− Parsons, Talcott (1965). Social structure and personality printing, 
Macillan Company Inc, London. 

− Qabil, Ahmed. (1996). An Analytical Study of the levels of Anxiety in 
Adolescence and its Relation to the Methods of socialization, 



 ...... "واقع التنشئة األسرية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين آما "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1130

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

unpublished Ph.D. thesis, Faculty of Education, University of Assiut, 
Egypt. 

− Quraini, Saad. (2004). The family Control and Relationship toward 
High School Students about Violence, Master Thesis, Naif Arab 
University for Security Sciences, Faculty of Graduate Studies, 
Department of Social Sciences, specialty rehabilitation and social 
welfare, Saudi Arabia. 

− Race, Eleanor, Ann (2003). Parental personality and its relationship 
to socialization of sadness in children, (Eric#: Ed 477946). 

− Radi, Fawqia. (2002). The Impact of Abuse and Neglect of Parental 
Intelligence on Cognitive , Emotional , and Social Development of 
Children , Egyptian Journal of Psychological Studies , Volume 12 , 
Issue (36), the Anglo- Egyptian Library , Cairo 

− Rashdan, Abdullah. (2005). Education and Socialization, Dar Wael 
for Publishing and Distribution, Amman. 

− Rogosch, F.A. & others (2004). Child maltreat mint and Emergent 
personality organization, Perspectives from The five – factor model 
personal Disorder, V.132.  

− Sheikh Khalil, Jawad. (2006). The Reality of Socialization, network 
news, informatics, December. Http:www.annabaa.org \ nabanews \ 
60 \ 615.htm 

− Stitah, Dalal & Abdoun, Kamil. (1997). Attitudes Toward Patterns of 
Children Raising Children and their Relationship Variables Gender, 
educational level and family income high school in Amman major , 
Master Thesis , Yarmouk University , Jordan . 

− Watfa, & Shehab Ali, Ali. (2004). School Sociology, A Structural 
Phenomenon of School and Social Function, University Corporation 
for Studies and Publishing, Beirut.   Http: / / ar.wikipedia.org / wiki) 
in September 2012 13:24, 22). 

− Xie qinget (1996). Parenting style and only childrens school 
achievement in china, American education research association, 
A.S.A. 


