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  ملخص
ى     اط هدفت الدراسة التعرف إل ائ    أنم ة الس دى األسرة الفلسطينية    ةدالتنشئة االجتماعي في   ل

ة ة األقصى عصر العولم ة جامع ة نظر طلب ن وجه ونس م ان ي ن ، خ ة م ة الدراس وتكونت عين
آما ، نهج الوصفيماستخدام الوتم ، خان يونسفي وطالبة من طلبة جامعة األقصى  ًاطالب) ٤٣١(

ى ال  وتوصل ،الباحثإعداد ، استخدم مقياس التنشئة االجتماعية ة  ت الدراسة إل ائج اآلتي يادة   - ،نت س
ة إحصائي   ووج  -. نمط التنشئة االجتماعية الديمقراطي روق ذات دالل ة     ةد ف في المجاالت المتعلق

ة  األسرة الفلسطينية في    بالنمط الديمقراطي لصالح   ر من  المدين يم  أآث روق     - .المخ عدم وجود ف
ة   ئة االجتماعي نمط التنش ة ل ة الجامع ة طلب ي رؤي ة إحصائية ف ائدذات دالل ًا، الس رات تبع  ،لمتغي

وعا ة األبو، لن ي ل، مهن توى التعليم ة   -. مألوالمس ئة االجتماعي اط التنش ي أنم اق ف د اتس ال يوج
 .الوالدية السائدة في األسرة الفلسطينية

 
Abstract 

This study aims at investigating the prevailed patterns of 
socialization of the Palestinian family from the perspective of Al-Aqsa 
University students in khanyunis. To achieve this aim, the researcher has 
designed a questionnaire and applied it to a random sample of 
431students of both sexes. This study indicates that، the democratic 
pattern of socialization is prevailed. The study also reveals that there is a 
significant difference among fathers and mothers. However, the study 
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does not indicate significant differences with regard to the sociological 
view of the prevailed pattern of socialization of the students of Al-Aqsa 
University.   

  
  مقدمة

ة    ة والمستمرة    م  Socialization Socialُتعد ظاهرة التنشئة االجتماعي ن الظواهر القديم
ا بلغت درجة بساطته أ     وفي المجتمع البشري بوجه عام؛ فال يخل ده ومنها مجتمع مهم ا  ، تعق ومهم

ا              ى ترسيخ قيمه ة عل انية عام لم الحضاري؛ حيث تحرص الجماعات اإلنس ه في الس آانت رتبت
ل معا اءونق ل األبن ى جي اء إل ل اآلب ن جي ة م ا الثقافي ا وأطره دة ، ييره الك ع ك مس ي ذل وتسلك ف

اً   ا وفق ض جوانبه ي بع ف ف ابه وتختل ي   تتش افي والقيم ق الثق اين النس ع ملتب رآلن مجتم  خ
انية   يحظى موضوع التنشئة االجتماعيةو .)١ ،٢٠١٠،بلغيث( وم اإلنس ا  ، بأهمية آبيرة في العل لم

رد والمجتمع   له من أهمية في ح  اة الف اء وتشكيل         ، ي ة األساس في بن د التنشئة االجتماعي حيث تع
ر مراحل النم      هتكسبو، نساناإلشخصية  انية عب ا     وسمته وخصائصه اإلنس ي يمر به ة الت المختلف

ل  ي اللحد       ، الطف د إل ة مستمرة من المه ع جوانب    ،والتنشئة االجتماعي املة لجمي ة وش وهي متكامل
ة والنفسية    شخصية اإلنسان األخالق ة والسلوآية والعقلي ة     ،ي وتحدث من خالل الممارسات الحياتي

ي إليه   ي ينتم ة        االت وى مؤسس ت أق ت وال زال رة آان ئة إال أن األس ات التنش دد مؤسس ،ومع تع
ة       ة والمعنوي ى في       ،اجتماعية تؤثر في آل مكتسبات اإلنسان المادي فاألسرة هي المؤسسة األول

ي   ومستمرة مع استمرار حياته بطريقة مباشرة أوهي المؤسسة ال ،حياة اإلنسان  أنغير مباشرة إل
   .)٢٧  ،٢٠٠٤ ،ناصر( يشكل أسرة جديدة خاصة به

نساق البناء ألالندماج في ؛ فالراشد ، ثم الصبي، التنشئة االجتماعية إلي إعداد الطفلتهدف و
ة االت     ائدة ولغ يم الس ة والق صال واالتجاهات الخاصة    االجتماعي والتوافق مع المعايير االجتماعي

ي ين ا وبالجماعات الت د فيه ي ول ات ، عضويتها ىم  إلضباألسرة الت وق والواجب تفهم الحق ا ي آم
ي يشغلها     تعلم األدوار المناسبة لكل مرآز   ، الملزمة المتعلقة بمجموعة المراآز الت تفهم   ،وي ا ي آم

  .)٨٤، ١٩٩٧ ،عويدات( ةالذين يتعامل معهم في المواقف االجتماعية المتنوع اآلخريندوار أ

ًا اء       وتأسيس اة األبن ى حي اتها عل ة وانعكاس ئة االجتماعي اله يتضح دور التنش اء أع ا ج ، لم
ي  ، عن طريقها يمكن ألمة أن تعيد إنتاجها لنوعها حيث، والمجتمع وهي منظومة من العمليات الت

اهيم   يم وعادات   و يعتمدها المجتمع في نقل ثقافته بما تنطوي عليه هذه الثقافة من مف د وق ى   تقالي إل
رد ، يتم فيها دمج الفرد في ثقافة المجتمع، وأفراده ذي   ، ودمج ثقافة المجتمع في أعماق الف األمر ال

اني التحوالت        ي تع يما في المجتمعات الت يعكس مدى خطورة هذه العملية التفاعلية اإلنسانية الس
المجتمع الفلسطيني  الجذرية في بناها االجتماعية واالقتصادية والوالعميقة  ذي الزال  ، سياسية آ ال

امل    وي الش تقاللي والتنم وطني بمضمونها االس رر ال ة التح يش مرحل ة  ، يع دى األهمي ث تتب حي
ة    ئة االجتماعي ة التنش تثنائية لعملي ة        ، االس ذه المهم ذ ه ا تنفي ى عاتقه ع عل ي يق اتها الت ومؤسس

والقومي ، واالنتماء الوطني الفلسطينيوما يمكن أن تقدمه من حصانة حضارية للهوية ، اإلنسانية
ة انية الرحب ا اإلنس ي بآفاقهم ي  ، العرب ام السياس ل االنقس ي ظ ة وف ر العولم ي عص يما ف الس
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ة الحوار    ، والجغرافي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني ى ثقاف األمر الذي شكل وال يزال خطورة عل
ة العنف    ، التسامحو أر ولصالح ثقاف ة التعصب القبل   ، الث ذا  ، والحزبي ، العشائري وي ثقاف هدفت  ل

في عصر    التعرف على أنماط التنشئة االجتماعية السائدة لدى األسرة الفلسطينية  الحالية الدراسة
  . بوصفها أحد أهم مؤسسات التنشئة، العولمة

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

اة       رة شملت معظم مجاالت الحي رات آبي م ت ، يمر العالم اليوم بمتغي قتصر التحوالت في    ول
ا         ه التكنولوجي ا وصلت إلي دير لم ه بإعجاب وتق العالم اليوم على التقدم التكنولوجي الذي ننظر إلي

بل إن التقدم التكنولوجي الكبير أدى إلى تغيير في جميع ، الغربية الحديثة من تقدم وتطور آبيرين
إن التقدم الحاصل له ، نشئة األسريةمجاالت الحياة ومرافقها ومنها الحياة االجتماعية وعمليات الت

ة جوانب  ا أ    إيجابي رد أن ينكره ة      وال يمكن ألي ف ه اليومي ا في حيات ا وأهميته وفي  ، ينكر وجوده
ر ول   ا تظه دأت آثاره لبية ب ب س ا جوان ه له ت نفس يط اآلنوالوق كل بس اطر  ، بش ذر بمخ ا تن لكنه

ا اه إليه دم االنتب ة ع ي حال ر ف م مظاهر ال، ومشاآل أآب وم ومن أه الم الي ا الع ي يواجهه ر الت تغيي
رة أ وه ي األس رد ف توى الف ى مس واء عل ة س اة االجتماعي اهر الحي ى مظ ة عل أثير العولم ى  مت عل

  .  )١ ،٢٠١٠،بلغيث( مستوى المجتمعات بصورة عامة

ت والفضائيات   زة االنترن ا وأجه ة فيه ات الهائل ة والتقني زة االتصال الحديث ود أجه وإن وج
ة ذات األ دياً المختلف ل تح ة تمث ات المتنوع اد واالتجاه رًا بع ان  آبي ض األحي ي بع رةلف ، ألس

اك حاجة أصالً    ، المجتمع في آيفية استخدامهاو ام      ومن يراقبها وهل هن ة القي ا وآيفي ى مراقبته إل
ذلك  ي  ، ب م ف وي والمه ذا الموضوع الحي ة ذات االتصال المباشر به ئلة المختلف ا من األس وغيره

مثلما لها جوانب ، إنها قد صعبت من دور األسرة في عملية التنشئة االجتماعية حيث، حياتنا اليوم
دة  إيجابية إن  ، آبيرة ومفي اراً  ف ا آث راد           له اة األف ة األساسية في حي ذه العملي ل خطورة عن ه ال تق

د يحمل في      إنحيث  ).٥٤ ،٢٠٠٠ ،عبد الحميد( والمجتمعات االندماج الثقافي في مجتمعات الغ
اً  ة وإضفاء سمة المعاصرة              أبعاده نوع ة المحلي ة مع تباعد عن الثقاف ة العالمي ديس للثقاف من التق

دأ     و، العولمة ضد التقليدية والمحليةووالحداثة على السلوك الذي ينزع نح ا من حيث المب إذا أقررن
داً   ا     أن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية التي تشكل هويته الذاتية، ويسعى جاه ى المحافظة عليه إل

ات        و ة للمجتمع يات الثقافي ة الخصوص أة وهيمن ت وط دحار تح دثار واالن ن االن يانتها م ص
دد   رة ته ديات آثي وم لتح ة واإلسالمية تتعرض الي ا العربي أن مجتمعاتن ول ب ا الق از لن األخرى،ج
يم            ادئ والق د من المب ى العدي ة واإلسالمية تنطوي عل ا العربي ك أن ثقافتن خصوصيتها الثقافية، ذل

ة  ن         الموجه ة م ى جمل وم إل رض الي يم تتع ادئ والق ذه المب اة، ه ون والحي ا للك لوآنا ونظرتن لس
ك      ريس تل ن تك اجزة ع ة ع ئة االجتماعي ث أصبحت التنش ا، حي ا وبقاءه دد وجوده ديات ته التح
ا          ا مجتمعاتن ي تواجهه ة الت ة والخارجي ديات الداخلي ك التح ل تل وس بفع ي النف يم ف ادئ والق المب

  . )٣ ،٢٠٠٩ ،الفوزان. (المعاصرة

لم          ى مشاهد الشباب المس زخم اإلعالمي عل وهكذا يرى البعض أن تدافع هذه الموجة من ال
هشاشته من شأنه أن يؤدي باألجيال من الشباب وصغار السن وفي غياب الوعي الثقافي والديني أ
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ي  ا العرب ي عالمن ياق نحوف ى االنس الم  واإلسالمي إل ه األف ا تحمل لوآي لم د الس ات األغوالتقلي ني
ي      ، والبرامج الكمبيوترية القادمة من الغربو ة الت ة العالمي ا خصائص الثقاف التي تحمل في طياته

ه األصلية           ا هي ثقافت الم بينم ذا الع دة في ه ة الوحي ا الثقاف ي  ) أي الغرب ( يسعى الغرب لجعله الت
ث ع    الم الثال ي الع باب ف ال الش قاق ألجي كالت االنش ت مش ا خلق ه، إال أنه دم أهداف ًاتخ ي  موم وف

  )٤  ،مصدر سابق، الفوزان( .المجتمع العربي المسلم على وجه الخصوص

ئ وهكذا بات واضحا أن المجتمع العربي اإلسالمي لم يه افي للتعامل     ي  اإليجابي بالشكل الك
خالصة ووبما أن المجتمع ه مما يؤدي إلى انفصال الحاضر عن الماضي،، مع عصر المعلومات

ي الح زة ف ى ضياع   الماضي المرآ ات إل ود المجتمع افي يق ي الثق ذا االنفصام الزمن إن ه اضر ف
لقيم المجتمع وجذوره  والعجز عن تشكيل محددات السلوك وفقًا،وغياب الوعي بالشخصية، الذات

راق  والضاربة في عمق التاريخ،وإذا انفصل الماضي عن الحاضر ضاعت معالم الغد  سهل االخت
افي ات تقف ؛الثق ل المجتمع ا يجع دعم   مم تمرار ال دم اس ة لع رق الطرق نتيج ام مفت رة أم ي حي ف

   ).٤٨ ،١٩٩٥ليلة، ( .التاريخي للوجود المعاصر لهذه المجتمعات

ذي            ة ال وني لنموذج العولم ان الك ة الطغي ومما يزيد من حدة التحديات في الظروف الراهن
ة وسلطة   مث، يقوم على تهميش واسعة النطاق لكثير من السلطات التقليدية الموروثة ل سلطة الدول

ة الشخصية          المدرسة وسلطة األسرة والمجتمع والقبيلة، وُتوسع في الوقت نفسه من مدى الحري
التكيف        وبالتالي بات لزامًا ،على حساب الرقابة االجتماعية ة ب اليب الكفيل البحث الجدي في األس
د،  الم المعق ذا الع ع ه ل م تديمة   األمث كاليات المس ن اإلش د م ه واح ف  ولعل ي مختل رح ف ي تط الت

ات، ة  الثقاف ة العولم ي تفرضها ثقاف ديات الت ه التح ي وج ال الحاضرة ف ى تقف األجي ر ، وحت غي
اعي   منغلقة على الحاضر معتزة بأصالتها البد من العمل على ربط مختلف مكونات النسق االجتم

ايير االجتم   ، عضها البعضب اني والمع يم والمع وترسيخها  ، ةاعي من خالل إعادة إنتاج منظومة الق
ئة وس الناش ي نف اعل، ف اع ونفالف ن األدوار   يوناالجتم ة م ن خالل جمل ع بعضهم م يرتبطون م

ائن      ، توجهها قيم ثقافية تم إنتاجها عبر آليات التنشئة االجتماعية اء شخصية الك ة بن التي هي بمثاب
ن خالل تم اني م ة ثاإلنس ين األدوار االجتماعي ة ب ات القائم بكة العالق ه لش ى ال تتضارب  ،ل وحت

اً    ات لزام ة ب ين        األدوار وتضطرب التنشئة االجتماعي ق التكامل ب ود بغرض تحقي مضاعفة الجه
ا     مية منه ة الرس ة وخاص ة المختلف ئة االجتماعي ات التنش داف    ؛مؤسس ي األه اقض ف ادي التن لتف

ع    ي المجتم ئة ف ه للناش ا تقدم مانًا، والمضمون فيم ئة الالم  ض ات الناش تثمار معلوم ية،الس  درس
ع المع  ى صعيد الواق ه عل ي المدرسة وترجمت وه ف ا تعلم ى حسن توظيف م اعدتهم عل ش، اومس

اقي مؤسسات التنشئة األخرى،      ك إال بالتنسيق والتخطيط       وهكذا دواليك بالنسبة لب أتى ذل ن يت ول
     .)٩٧ -٦٥ص، ١٩٩٥، سعاد محمد( الجيد على مختلف المستويات

راهن يستدعي العمل إن ع ال اعة  الواق رأي الواحد وإش ة ال ا ثقاف ى بقاي دريج للقضاء عل بالت
اد أسلوب الترغيب والترهيب     ي  ، ثقافة التنوع والتعدد وقبول الرأي المخالف من خالل اعتم وتبن

أثير،            ة في الت ى مجرد الرغب يس عل ل ول ى الفكر والعق ائم عل  الحوار والمصارحة واألسلوب الق
د أن يوجد         وتجنب ما أمكن أساليب القسوة والعنف ذا الب اهرة، وه د الضرورة الق اب إال عن والعق

ا الم وغيره يم واإلع ي التعل تويات ف ة المس ى آاف ائهم ، عل ن أبن التقرب م البون ب اء مط فاآلب
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ه   ا تسمح ب دود م ي ح باعها ف ى إش اعدتهم عل اتهم ومس ولهم ورغب ى مي ومصادقتهم والتعرف إل
ف، نهم الحني اليم دي ل الم تع ل عوام دهم بك الم  وتزوي ا ع ح به ي يطف موم الت ة ضد الس ة الذاتي ناع

ذا ل  ، الشاشة المنفلت في الغالب األعم  رامج مع        ووحب ة من الب وفروا بعض الوقت لمشاهدة طائف
ة للمجتمع    انسجامًا، ونقدها، ومساعدتهم على تحليلها وفك غوامضها أبنائهم، مع المنظومة الثقافي
لم تكماًال، المس ا   واس ة وغيره ود المدرس ذا   لجه ي ه رى ف ة األخ ات االجتماعي ن المؤسس م

  ).٤٨ ،١٩٩٥ليلة، (. حتى نتمكن من تكوين عقل مؤمن وإيمان عاقل المضمار،
  

  النظريات المفسرة للتنشئة االجتماعية
ة      ئة االجتماعي ير التنش ت تفس دة حاول ات عدي رت نظري ا، ظه لوآية ، منه ات الس ، النظري

ن و م ال ا عل د عليه ي يعتم كال الت ة األش د ، فسنظري دى فروي ل النفسي ل ات التحلي رورًا بنظري ، م
ي النم و ون ف ة اديكس ي ونظري اعيوالنفس تعلم   ، واالجتم ة ال ن نظري دءًا م تعلم ب ات ال نظري

ان دورا "مثل نظرية ، التنميطوالتعلم بالتقليد أ، واالجتماعي ق       "ب اعي عن طري تعلم االجتم في ال
ة ا   ، والمالحظ ائن اجتم ان آك رض أن اإلنس ي تفت رين  الت ات اآلخ أثر باتجاه اعرهم وعي يت مش

دها ويتعلم عن طريق مالحظة استجاباتهم   وبالتالي فه، وتصرفاتهموسلوآياتهم و ى جانب   ، تقلي إل
االشتراط اإلجرائي التي يندرج تحتها جميع أنواع السلوك اإلنساني ونظرية االشتراط الكالسيكي 

لوآيي   نفس الس ال  وفقًا لرواد هذه النظرية من علماء ال دايك و سكنر، (ن أمث لم ) (ثورن  ،١٩٩٧، مس
٢٦٤-٢٤٩.(   

وم  ونظرية الدور االجتماعي آأحد أهم النظريات في تفسير التنشئة االجتماعية ووتبد التي تق
ة  والدور االجتماعي ، على مفهومين رئيسيين هما ة االجتماعي ة التفاعل     ، المكان ى نظري إضافة إل

ة التنشئة اال   والرمزي  رى أن عملي اً     التي ت ا دام اإلنسان حي ة تستمر م ا    ، وجتماعي هي تنشط آلم
اعي للسلوك       ، التقى اإلنسان بشخص آخر  ى االجتم تعلم المعن ا ي الفرد هن اني الموضوعات   وف مع

ه       وألن الفرد يولد ، ومن خاللهاواألفكار بواسطة اللغة و إن قدرت زة ف ه المتمي ه وعي بذات ليس لدي
ة تمكن   ة المحكي وز اللغ تخدام رم ى اس ى عضوية   عل ة إل ن عضوية بيولوجي ور م ن أن يتط ه م

ة ذات   ، واجتماعي عور بال ه ش ور لدي دما يتط اعي عن ل االجتم ي التفاع دخل ف الي ي ين ، بالت أي ح
  ).٥٩ ،١٩٨٥، عقل(اته،آما يشير إلى ذوات اآلخرين يستطيع أن يشير إلى ذ

ة بشكل       دي   وفي سياق تناول النظريات التي عالجت موضوع التنشئة االجتماعي علمي ونق
ل   ،"التعاهد االجتماعي المتبادل"تبرز نظرية  التي جاءت بمثابة الرد العلمي على نظريات التحلي

ي تعلم ،النفس اعي  ،وال دور االجتم ئة        ،وال ير التنش ده لتفس ًا وح يس آافي ا ل ًال منه ار أن آ باعتب
ابك،      ،االجتماعية د والتش ة االتساع والتعقي ة بالغ ة  و التي هي عملي وم نظري اعي    تق د االجتم التعاه

اق أ   ،عملية التفاعل االجتماعيعلى المتبادل  ى اتف د ضمني   وباعتبار أن هذه العملية تقوم عل تعاه
ل ويتوقع نوعًا من األخذ أ   ،صريح بين أطراف هذا التفاعل على أن الطرف الذي يعطيوأ  ،المقاب

توقعات   وذا التنظيم نح  نه في أي تنظيم اجتماعي متكامل ال بد أن يكون توجه أعضاء ه  ألوذلك 
ه         ،اآلخرين تبادليًا ة يحدد سلوآه وفق توقعات اآلخرين من  ،بمعني أن آل فرد في جماعة منظم

أي أن توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة     ،نفسهوبينما يحدد اآلخرون سلوآهم في ضوء توقعاته ه
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ة  بعض متبادل هم ال قو، لبعض باع    يحق ن الشخص إش ات م ب للتوقع لوك المناس اء الس ًا وإرض
رين ه    ،لآلخ باعًا وإرضاء ل نهم إش ات الشخص م رين المناسب لتوقع لوك اآلخ ق س ذلك يحق وآ
داً  ،أيضًا وة وتأيي لوك ق ذا الس ات المتصلة به ايير والتوقع يم والمع التين تكتسب الق ي الح أي  ،وف

ة الجماعة أ    دعم ثقاف ديولوجيتها وتت ة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات أعض     ،أي ائها أي أن مطابق
ر  بعض اآلخ ام ال دهم  ،لبعضهم أم ا عن ى الرض ؤدي إل ن  ووه ،ي ًا م ل نوع م يمث دعيم "من ث الت

ا        " االجتماعي ا ومعاييره ا وقيمه ايرة توقعاته ى مس ويحدث العكس   ، يشجع أعضاء الجماعة عل
ر     نهم لآلخ ل م ات آ ع توقع ة م اء الجماع لوك أعض ابق س دما ال تتط ن   ،عن راف ع ذا االنح وه

ه    ،والقلق ،لى عدم الرضاالتوقعات يؤدي إ وتقابله الجماعة بنوع من العقاب يختلف نوعه ودرجت
ة  ة الجماع ًا لطبيع د    ، وفق اس التعاه ى أس ائم عل ة ق ل الجماع اعي داخ ل االجتم ك ألن التفاع وذل

لكوا وفق توقعات     ،على أن يعطي أعضاء الجماعة ويعطوا    ،الضمنيوالمتبادل الصريح أ أي يس
ر   ن اآلخ نهم م ل م ا      وأن، آ ابق معه ا ال يتط اقبوا م ات ويع ذه التوقع ع ه ابق م ا يتط دعموا م  ي

  . )١٢ ،١٩٩٠، عثمان(

ة      ، وآما تعد نظرية الصراع إحدى نظريات التنشئة االجتماعية دأ الخطيئ ى مب تند إل ي تس الت
ر من الفالسفة     رو  ، الوعاظ والذي آان يعتقد به آثي ذين ي اتهم في       نال دون من أمه ال يل أن األطف

دون   ، الخطيئةوضع من  زهم        وحيث يول ا يحف ة م ة الغريزي دوافع الفطري ديهم من ال تثيرهم  ول يس
تتعارض هذه الرغبة الجامحة مع و ،)الحيوانية(ية إلشباع غرائزهم البهيم ؛للسلوك بطريقة معينة

وين    لذلك يأتي دور التنش، متطلبات الجماعة التي ينتمي إليها الطفل ق األب ئة االجتماعية عن طري
رةاأل( ة   ) س ه البهيمي يم إرادت ه لتحط ى لوالدت ات األول ذ اللحظ زه ، من اح غرائ بح جم يم ، وآ تنظ

ة  ه الطبيعي ات  ، ضبطهاوانطالق أدوات ة لرغب ة موافق ر فطري لوآيات غي ي س ى تبن اره عل وإجب
  ).٦٢-٢٠٠٣،٦١ همشري،( متطلباتهوالمجتمع 

ئة االجتم      إن  ت التنش ي تناول ات الت ن النظري ل م م الهائ ذا الك ةه ح  اعي ذا   يوض ة ه أهمي
وع دد  ، والموض دى تع ه   وم ة حول ورات الفكري تالف المنظ ة   ، اخ ات األيديولوجي ًا لالختالف تبع

اإلنسان الذي يعيش في جماعة   وذلك ألن موضوع التنشئة االجتماعية هوالمهتمين به، وللباحثين 
ه    يتمسك بمحتواه من أجل المحا، ويتفاعل مع مجتمعه ضمن إطار ثقافي يؤمن بهو ى تراث فظة عل

ه   وآلما ارتقى اإلنسان ، والمراحل التاريخيةوالمتراآم عقب الحقب  ، تقدمت وسائل الحضارة لدي
ك إال من   ، وواحتاج إلى واسطة تنقلها إلى األفراد بشكل منظم ،احتاج للتربية أآثر فأآثر ال يتم ذل
ي في م   ب التي تقومخالل التنشئة االجتماعية  ديثاً  تنمية سلوك الفرد  العقل ر تح المدى  وه، ودى أآث

اد  اوالمعت أ فيه ي ينش ة الت ايير الجماع ًا لمع ول طبق ي، المقب ة  وه ة دائم ة وعملي انيا(دينامي ، لكت
٢٥-٢١ ،٢٠٠٠( .  

اط   و الل أنم ن خ ة م ئة االجتماعي ة التنش تم عملي ددةوت اليب متع ة ، أس ك المرتبط يما تل الس
ر ع   ، باالتجاهات الوالدية في التنشئة   اء     بوصفها تعب اليب التعامل مع األبن ة   ون أس اط الرعاي أنم

اط رئيسية    ة أنم ديمقراطي،  ( هي ، والوالدية التي يمكن بلورتها في ثالث نمط ال ، النمط التسلطي وال
تها خالل      و ،)الفوضويووالنمط التسيبي أ تم ممارس اليب ي آل من هذه األنماط يتجسد في عدة أس
ًا  ، عملية التنشئة أن علم رين ال يفرق   ب ين مفهومي نمط    الكثي رو ، وأسلوب وون ب يئين    ني ا ش فيهم
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اط  ، أشمل من األسلوبومفهوم أوسع وفي حين أننا نرى أن النمط ه، متماثلين لذلك نرى أن األنم
ي ثالث داً ، ةمحصورة ف ر ج دد بكثي ذا الع اوز ه اليب تتج ن األس أن ، لك رى ب ن ي اك م ا أن هن آم

د    ا الوال ي يتبعه يما الت ة الس ئة االجتماعي ين التنش ى منهج م إل وي،   ،ان تنقس نهج الس دهما الم أح
نهج السوي    ، و)٣٤ ،٢٠٠٠ ،القططي ( لكل منهما أساليبهواآلخر المنهج غير السوي، و ل الم يمث

ام    ى االهتم ل  وتلك األساليب التي تعتمد عل الحوار  واالستقالل  والعطف  والحب  والتسامح  والتقب
ة و اونوالحري اليب ا  ، والتع ا أس ًا برأين ذه جميع ديمقراطي ه نمط ال ر   ، ل نهج غي ين أن الم ي ح ف

وي دد  ، الس ى التش د عل ي تعتم اليب الت ه األس ةوتمثل وة ، والمبالغ ذيب والقس لط والتع وم والتس الل
اب الجسدي و خ... النفسيوالعق ديكتاتوري، وال نمط التسلطي ال ل ال ذه تمث نمط ، ه ي حين أن ال ف

يبي أ ي والتس ي التراخ اليبه ف ل أس وي تتمث ال اإلوالفوض ةوهم دم المراقب ه، وع دم التوجي ، ع
د  ، والحرية المطلقة، والحماية الزائدةو دليل الزائ انية    وعدم المحاسبة أ  ، والت اب بأشكاله اإلنس العق

  . المعقولة

ة     لقد بينت و اليب التسلطية والتقليدي ة أن األس الدراسات الجارية في ميدان التنشئة االجتماعي
ية واال    ة النفس دم البني ى ه ؤدي إل ذين     ت ال ال ال، فاألطف د األطف ية عن ة للشخص ة والعقلي جتماعي

ة       ة التسلطية يتسمون بالسمات التالي ة  ،يعيشون في أوساط أسرية تعتمد التنشئة االجتماعي ، التبعي
ة ، ، الكسل واإلحباط)مرآزية الذات(األنانية  ة ، االضطرابات االنفعالي ة ، التوافقي ق ، العدواني ، القل

ذين يعيشون في أوساط          وعل، الحزن واالآتئاب ال ال ذه الدراسات أن األطف ين ه ك تب ى خالف ذل
ة       مات التالي زون بالس ة يتمي ة الديمقراطي ئة االجتماعي د التنش رية تعتم ة   ،أس تقالل، النزع باالس

ة ة ، االجتماعي ازالمواظب ذاتي ، واإلنج وازن ال داع، الت ودة، اإلب األمن ، الم اس ب رح ، اإلحس الف
  ). ٢٦٧-٢٦٦ ،١٩٩٩  ،برآات(والسعادة 

اعي    ارتباطعدم التي بينت ) ١٩٩٠( دراسة إسماعيل، ومن هذه الدراسات المستوى االجتم
ة      د بسحب العالق واالقتصادي بأي من أساليب التنشئة الخاصة باألب للذآور سوى أسلوبي التهدي

وارتباط بأسلوب الدفء،  وارتباط المستوى االجتماعي واالقتصادي إيجابيًا، لوسوء معاملة الطف
درآها        ا ي دى األم آم اليب التنشئة ل اط أس الضبط سلبيًا بأسلوب العقاب البدني للرفض، وعدم ارتب

   .األبناء بالمستوى االجتماعي واالقتصادي ألسرهم

تو قير  أثبت ة ش ة      )١٩٩٠( دراس رية الثالث ئة األس اد التنش ين أبع اط دال ب ود ارتب وج
الفئة التي عايشت مستوى مرتفعا من التنشئة األسرية، وذلك لدى ) عدم االتساق-التشدد-السماحة(

   .بينما لم يوجد هذا االرتباط لدى الفئة التي عايشت مستوى منخفضا من التنشئة األسرية

بأنهم حازمون   آباءهم واأن المراهقين ممن وصف) lamborn, etal. 1991( وبينت دراسة
جلو ية واالجت     اس درة النفس اس الق ي مقي ى ف ات أعل ةدرج اييس    ، ماعي ى مق ى عل ات أدن ودرج

اوالً       ، االضطرابات النفسية والسلوآية  ر تن انوا أآث ة آ وت المهمل راهقين من البي اقير  لل وأن الم عق
 . في الدراسة وأقل انهماآًا، والتصرفات السيئة في المدرسة، مخدراتوال
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ا     ) (Brown, et al 1993وأظهرت دراسة   ة من إشراك األبن ء في  ، أن المعدالت العالي
ذات    ى ال اد عل ، القرارات األسرية آانت تشير إلى معدالت عالية  في الدرجات المدرسية واالعتم

  .وبالمستوى األدنى من تعاطي المخدرات

ل ذ  )١٩٩٣( ونغص دراسة ال  نتائج وأوضحت اليب       اأن الطف أ بأس د نش دواني ق السلوك الع
وية  ى الس ر إل ذب ، تفتق ة والتذب وة والتفرق ى القس د عل ا توصلت إل  وتعتم ة، آم ي المعامل أن  ىف
  .وأن الذآور أآثر عدوانية من اإلناث، من الذآور اإلناث أآثر ذآاًء

دوني    ة  أن) ١٩٩٥(وبينت دراسة عب ة تستخدم     غالبي ديمقراطي   األسر األردني نمط ال في  ال
ذآور     الوالنوعين من آال  التعامل مع أبنائها ين ال اث تفرق في التعامل ب لتنشئة  ن نمط ا أ، وواإلن

  . لألسرةالتعليمي واالقتصادي  المستوىالوالدية ال يختلف باختالف 

ة وأظهرت رتبط ) ,et al Chen  (1997دراس ت ت لطية آان ة التس أن الممارسات الوالدي
لبياً  إيجابيًا ارتباطًا األقران  بالعدوانية وترتبط س درات أ ، ب ة  ووالق ات االجتماعي والتحصيل  ، القابلي

اديمي المدرس  رتبط    ، وياألآ ان ي ازم آ لوب الح كل بأن األس ابيش ي    إيج ف المدرس ع التكي م
  .مع مشكالت التكيف ويرتبط سلبًا، واالجتماعي

ذات     )٢٠٠٠(دراسة الكتاني  وأوضحت تعدادًا لمخاوف ال أن آباء وأمهات األطفال األقل اس
أة بالتشجيع،    الهم    أآثر ميًال التجاهات السواء واستخدام أساليب الثواب، آالمكاف بًال ألطف ر تق وأآث

تعدادًا      ر اس ال األآث ات األطف ت أمه ل آان اآلهم، وبالمقاب ارهم ومش تماعًا ألفك م واس داقة له وص
دم  ، للخوف أآثر ميًال لممارسة أساليب اتجاهات القسوة والتسلط وآل من األب واألم أآثر ميًال لع

ل استعدادًا للخوف أآثر ميًال للتساهل  أن آباء وأمهات األطفال األقو ،االتفاق في أساليبهم التربوية
  .أي أآثر تسامحًا ولينًا وتحقيقًا لمطالب الطفل ألخطائه

أثيراً  ) (Bierer, et al. 2003 وآشفت دراسة   اك ت ألذى   مباشراً  أن هن ذي   ول ال ال اإلهم
  . يتعرض له اإلنسان في طفولته على اضطرابات الشخصية في المستقبل

اء في        ) ,et al Race  (2003وأسفرت دراسة   ى األبن ؤثر عل عن أن شخصية األمهات ت
اء   ن اآلب ر م ة أآب ة بدرج ئة االجتماعي ة   ، التنش ة إيجابي ة ذات عالق ف الوالدي ت المواق ا آان بينم

  .باستراتيجيات التنشئة االجتماعية

د    ) Rogosch, et al 2004( وأظهرت دراسة ة ق أن األطفال الذين تعرضوا لسوء المعامل
ر   أظهروا تكيفًا ى       ، وأقل من اآلخرين، وعصبية أآث ا عل ة ستترك آثاره ة الوالدي أن سوء المعامل

  .   الشخصية الفردية مستقبًال

وجود تأثير معنوي طردي لمتغير حجم األسرة على تنشئة ، )٢٠٠٤(العتيبي  دراسة بينتو
 .وقتاألبناء على قيم اإلبداع واإلنتاجية، وقيمة الطموح التعليمي والمهني، وقيمة ال
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رتبط بالضبط       )٢٠٠٤( دراسة القريني آشفتو ا والم دور الخاص به أن ممارسة األسرة لل
أنه أن يخفض مظاهر سلوك العنف        ين   ووجود  األسري من ش ة ب أسلوب القسوة    آل من   عالق

   .مظاهر العنفواتجاه الطالب نحووأسلوب التدليل 

ات،    ارتفاع المستوى التعليمي واال  )٢٠٠٤(وأثبتت دراسة الحربي  قتصادي ألسر الموهوب
اء،         ام األبن دين أم ين الوال ات ب دم حدوث خالف تقرارًا لع أن أمهات  و وأن أسر الموهوبات أآثر اس

ات  اتهن    الطالب دارس بن ال بم ى االتص ًا عل ر حرص ات أآث ام  ، الموهوب ن اهتم فت ع اءوآش  آب
وعلى وجود  ، العادياتت الطالبا آباءدراسيًا على العكس من بناتهن الموهوبات بمتابعة الطالبات 

ون في أسر       ذاآرة ومشاهدة التلفزي ات  أوقات محددة لم ى العكس من أسر      الطالب ات عل  الموهوب
ات ام  الطالب ى اهتم ات، وعل اءالعادي ات  آب اع  بالموهوب ة واإلقن ه وأن المناقش ت وتنظيم الوق

ة    نبينما تبين أ، الموهوبات الطالبات األسلوب الذي تتعامل به أغلبية أمهاتوه ة األب لالبن معامل
  .الموهوبة تكون بالمعاملة العادية

دوز    وأسفرت ين       عن  )٢٠٠٧(دراسة القن ة إحصائية ب ة ذات دالل ة    وجود عالق آل من قل
  .وجنوح األحداث  األسرة وإهمال، واالختالف في التنشئة، واستعمال القسوة، األسرةحوار 

  
  أسئلتهاومشكلة الدراسة 

ئة اال   ة التنش عى عملي ع      تس يم المجتم ى ق ون إل راد يمتثل ل األف ى جع ة إل اييره وجتماعي مع
رة         ، باإلآراهوإما باإلقناع أ، نظمهو ه المبك رد من مراحل طفولت ي تشكل الف ة الت ، بوصفها العملي
ر أسرته           و ا مع آخرين من غي ي يتعامل فيه ة الت ة المقبل اة االجتماعي ة    ، تعده للحي ذه العملي ذا فه ل

ابهًا في خطوط شخصيته األساسية مع          معاوتعلمه قيم المجتمع  ي ستجعله متش ييره األساسية الت
ه     ذي سيعيش في ة التنشئة من خالل عدة       و، )٥٥ ،٢٠٠٠  ،طلعت ( أعضاء المجتمع ال تم عملي ت

لذا تحاول هذه الدراسة ، متغايرة في التنشئة االجتماعية ًااألسرة التي تعتمد أنماط أهمهامؤسسات 
   ،يةاآلت األسئلة عناإلجابة 

ائد     .١ ة الس اط التنشئة االجتماعي ة          ةما أنم ة جامع ة نظر طلب دى األسرة الفلسطينية من وجه ل
 ؟ األقصى

ائد    في ف ختالا هل يوجد .٢ ة الس اط التنشئة االجتماعي ة       ةأنم دى األسرة الفلسطينية من وجه ل
  ؟) أنثى، ذآر(نوع النظر طلبة جامعة األقصى تبعًا لمتغير 

اط ا هل يوجد اختالف في  .٣ ائد   أنم ة الس ة       ةلتنشئة االجتماعي دى األسرة الفلسطينية من وجه ل
  ؟) مخيم، مدينة، قرية(سكن النظر طلبة جامعة األقصى تبعًا لمتغير مكان 

ائد     هل يوجد اختالف في .٤ ة الس اط التنشئة االجتماعي ة       ةأنم دى األسرة الفلسطينية من وجه ل
ر   ًا لمتغي ة األقصى تبع ة جامع ينظر طلب توى التعليم دين المس انوي( للوال لأف ث وم ،ق  ،دبل

  ؟)دراسات عليا جامعي،
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ة           هل يوجد اختالف في   .٥ دى األسرة الفلسطينية من وجه ائد ل ة الس اط التنشئة االجتماعي أنم
ة رب األسرة  ر مهن ًا لمتغي ة األقصى تبع ة جامع ومي،(نظر طلب  قطاع خاص، قطاع حك

  ؟)عاطل عن العمل عامل،، مزارع ،رجل أعمال

  ؟بين الوالدين في نمط التنشئة االجتماعية السائد لدى األسرة الفلسطينية ق هل يوجد اتسا .٦

  أهمية الدراسة
  تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

وهي التنشئة االجتماعية في ظل ظروف صعبة     ، االهتمام بقضية مهمة في الحياة اإلنسانية .١
ع الفلسط    ، وغير مستقرة يعيشها المجتمع الفلسطيني    ز الواق ي تمي ذي يعيش تحت    الت يني ال

ات   ويعاني الحصار الدولي،واالنقسام السياسي واالحتالل  الجغرافي لوطنه في ضوء الخالف
  . الفلسطينية –الفلسطينية 

م    .٢ ي عل ن المتخصصين ف د م دى العدي وًال ل د مجه ع يع دي عن مجتم ري نق هام فك ديم إس تق
ى  الذي يحتل األول ،سياسيواالجتماع بفعل توجيه االهتمام لما ه وية في الفكر الفلسطيني عل

 .ثقافيواجتماعي وما عداه من جوانب أخرى دون النظر إلى ما ه

نمط   و، التنشئة االجتماعيةولفت انتباه المعنيين باألسرة الفلسطينية  .٣ ذ ال  ،القمعي  التسلطي (نب
راه    ،)الدآتاتوري ى اإلآ ة     والقائم عل ا المادي وة بأبعاده ة واستخدام الق ز نمط   ، والرمزي تعزي

القيم   التنشئة الديمقراطي  ل  والقادر على بناء إنسان فلسطيني مسلح ب ة   والمث ايير الوطني المع
 . األصيلة ذات العمق العربي القومي بآفاقها اإلنسانية الرحبة

  أهداف الدراسة
  تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

ة    التعرف على أنماط التنشئة االجتماعية السائدة لدى األسرة الفلسطينية م .١ ة نظر طلب ن وجه
 ؟ فئة مهمة في المجتمع بوصفهم جامعة األقصى

ة           االختالف في  معرفة  .٢ دى األسرة الفلسطينية من وجه ائدة ل ة الس اط التنشئة االجتماعي أنم
ة ة الدراس رات؛ نظر عين ًا لمتغي وع ،تبع كن،، الن ان الس ي و مك توى التعليم دينالمس ، للوال

 .مهنة رب األسرةو

  . لوالدين في نمط التنشئة االجتماعية السائد لدى األسرة الفلسطينيةبين اتساق االمعرفة  .٣

  حدود الدراسة

اً ) ٤٣١(بالعينة المكونة من  تتحدد الدراسة  ة األقصى      طالب ة جامع ة من طلب واألداة ، وطالب
  .  الباحث إعداد، المستخدمة هي مقياس التنشئة االجتماعية لدى األسرة الفلسطينية
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  الدراسةمصطلحات 
ة        ولقد تعددت التعريفات  ،ألسرةا ه آل محاول ق من ذي تنطل ًا للتوجه النظري ال  . تنوعت تبع

رأة  ايش ام ًا تع رة أحيان ع ورجل أوفاألس ا المجتم ات يقره ار عالق ي إط ر ف ا و ،أآث ب عليه تترت
ين األطراف    ورعايتهم ولعل أآثرها بروزًا تربية األطفال  ،حقوق وواجبات ع السلطة ب إال ، توزي

و اب        أن ال ى إنج وجي إل اب البيول دة اإلنج ل وح ًا تحي قًا قائم ا نس ا باعتباره روا إليه ظيفيين نظ
اعي  افيواجتم دة أ      . ثق ا وح رة باعتباره ع األس املوا م ون فتع ا البنيوي ن   وأم ألف م ة تت مؤسس

زوجين     ين ال ات ب ن العالق ة م اءومجموع ك     ، األبن م تل ي يحك ار قيم من إط زل ض ات تتن عالق
ين  ، و)٣٧٨ ،٢٠٠٦، حافظ(ساس لعملية التنشئة االجتماعية تمثل األوالعالقات  هناك من يماثل ب

" أسر "مشتقة من فعل   " األسرة"آلمة ، وآخرون آثروا التمييز بينهما، والعائلةومفهومي األسرة 
وم األسرة باألسر   و ران مفه ي   وأن اقت ده ف ل نج ة وحدها ب ة العربي ى اللغ ة ال يقتصر عل العبودي

ة أيضاً  ، والصينيةوالسريانية والعبرية واآلشورية و اللغات اآلآادية أن الصلة  ، وفي اللغة الالتيني
ة   ين آلم رة"ب ر"و" أس بس " أس ى ح زواج   ، وبمعن اتم ال ى خ ون عل بس"يطلق وك" (المح ، الش

ة     ، فالمادة المعجمية للكلمتين واحدة، ال غرابة في ذلكو ،)١٢ ،١٩٩٧ رى آخرون أن آلم ا ي بينم
رة" ى ا" أس ير إل آزر أتش ا، العصبيةوالتعاضد والتضامن والتناصر ولت ى  إنه وم عل عصبية تق

، فيتقاسم أفرادها األفراح آما األحزان، التوحد في مصير مشترك، واللحمة النسبيةوأواصر الدم أ
ائر و ا اإلذالل   ، والمكاسب آما الخس ة آم اعي    وأ ،)٣٥٤  ،٢٠٠٠، برآات (الكرام اء اجتم هي بن

ن أدوار اجتماع  ون م وع     يتك اس الن ى أس ة عل ة مرتب ةوي زوج    ، المكان ن ال ل م ها دور آ أساس
ة واحد   ياللذوالزوجة و ان إقام ة لبعضها      ، ون يشترآان في مك ة اقتصادية مكمل نشاطات اجتماعي

وم األسرة             ، والبعض اًال تق ا شرعيًا ينجب الزوجان أطف ة الجنسية المعترف به من خالل العالق
ة    ، وتهم المختلفةتزويدهم بحاجاوحمايتهم وبرعايتهم  ذه هي األسرة النووي د لتشمل    ، وه حين تمت

اربهم    ، أحفاد هؤالء واألبناء المتزوجين للزوجين األساسيين  تأخذ األسرة في    ، مع آخرين من أق
تقاقها من الفعل       ، )١٨٧ ،١٩٩٩، عثمان(هذه الحالة الشكل الممتد  م اش ة ت ة عائل في حين أن آلم

راد    ، ولى عالقات االعتماد المتبادلةيشير إ، و"يعيل"، "أعال"، "عال" ى الم تكشف لنا عن المعن
ل أ  ، بها يلهم معي رحيم  ( آاسب  وآونها مجموعة من األفراد الذين يع د ال ره   ، عب   ،مصدر سبق ذآ

٣٧٧(.  

في المأآل   ويشترآون معًا، مجموعة أفراد يقيمون في مسكن واحد هي ،األسرة الفلسطينية
اً  والمشرب وغيرها من شئون المعيش نهم جميع ى       ة بحيث تتكون م وحدة معيشية واحدة تتفق عل

دمات   لع والخ ن الس تهالآية م اتهم االس ان    ، احتياج واء آ ديها س ع ل دي المتجم راد النق ن اإلي وم
  .)١٧ ،١٩٩٩ ،الجهاز المرآزي لإلحصاء(أآثر  ممصدره فردا واحدا من أفراد األسرة أ

تم بمقتضاها      ،ة مفاهيميًاتعريف التنشئة االجتماعي ،التنشئة االجتماعية ي ي هي العملية الت
وجي  أ ائن البيول نة الك ي( نس ائن  ) الح ى آ ه إل ان( أي تحويل اعي )إنس ابه   ، اجتم الل إآس ن خ م

انية  ة اإلنس اي ، الصفات االجتماعي يم ومع د وق ادات وتقالي ي ع ن  يوه ة ودي وانين ولغ م وق ر ونظ
 ،وضميره سئولة عن تكوين شخصية اإلنسانوهذه العملية هي الم، وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه
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ا أن  ، غير مجرم وأ ًاجانحو ًافإما أن يكون مجرم، عي، وعالقاته مع اآلخريناالجتما وسلوآه وأم
  .يتمتع بالصحة النفسيةوأ نفسيًا ًايكون مريض

ا       ،إجرائيا االجتماعية تعريف التنشئة تم من خالله ة ي راد   هي عملي دات   إآساب األف المعتق
راد    ، والسائدة في المجتمعالجتماعية والدينية والقيم ا ا     وضبط سلوك األف ًا لم اتهم وفق إشباع حاج

مرآزه ومهنته ، وتعلم األدوار االجتماعية المتوقعة بحسب جنس الفرد، ويحددهويفرضه المجتمع 
ة للجماعة   ، وإآساب األفراد آافة أنماط السلوك المرغوبة، واالجتماعي  ،إآسابهم العناصر الثقافي

  .تحويل الطفل من آائن بيولوجي إلى آائن اجتماعيو

ة  ئة االجتماعي اط التنش د ي  ،أنم اطقص ة   بأنم ذه الدراس ي ه ئة ف  ةمعياريالذج انمال، التنش
ة   وهنمط التنشئة و ،عدة أساليب تحتوي علىالتي  ةمرآبال مذهب وطريقة يتم استخدامها في عملي

ة ئة االجتماعي اط التنو، التنش يم أنم ن تقس ة يمك ة الوالدي ئة االجتماعي رش يوعًا األآث ى ش ة  إل ثالث
   ،هي، أنماط

رفض         ،المتشددوأالمتسلط النمط  .١ ل وال القوة والشدة وعدم التقب ه ب حيث يتصف الوالدان في
ال وف ، واإلهم اموالوق ات  أم اءرغب تخدام  ،األبن اليبواس ف أس ر  ،والزجر،التعني والتحقي
  . اإلخوةوعدم المساواة بين  والنفسيوالعقاب البدني  ،األحكاموفرض 

نمط .٢ ديمقراطي  ال امح(ال ائهم و  ايتصف الو ،)المتس ل أبن نمط بتقب ذا ال ي ه دان ف اممل هم لتع
 . على تحقيق ذاتهم ويساعدانهم، بالحب والحنان ودفء العاطفة واحترام المشاعر

نمط الفوضوي أ .٣ ي التراخي  ،التسيبيوال اليبه ف ل أس ال وتتمث ةواإلهم دم المراقب دم ، وع ع
دة ، التوجيه ة  ، والحماية الزائ ة المطلق د  ، والحري دليل الزائ ل دون تشجيع    ، والت رك الطف أي ت

ر المرغوب  ، على السلوك المرغوب ال   ، ودون المحاسبة على السلوك غي ال آاإلهم واإلهم
دني أ اطفي والب ال الع ه أ   ،اإلهم دم حمايت ل وع دير الطف دم تق ة ع وآع دم اإلجاب ئلته  نع أس
ة ه أ   وتج، المختلف ادة ب تحق اإلش ل يس ه بعم د قيام ه عن ل مدح يواه ه الدراس  تفوق

  ).٣٤ ،٢٠٠٠،القططي(

ة ة،      ،)Globalization( العولم ى الكوني زي بمعن طلح اإلنجلي ذا المص بعض ه رجم ال ت
ة وأ الكوآبة،وأ ه آخرون بالشوملة    الكوآبي ة أ وأ، وترجم ـاألمرآة والعالمي  )٨، ١٩٩٨ عيسى، . (ب

ابر   ، تظاهرة العالمية المعاصرةتسميات مختلفة لتلك ال ة ومن وثمة خالف سائد في فقه اللغة العربي
ذي يشير   ) Globalization(آانت التسميات فإنها ترجمة لمصطلح   وأيًا، الفكر حول تسميتها ال

ا   اليم           "إلى أنه داخلي لألق وازن ال ل الت افي تقل اعي وثق وجي واقتصادي واجتم ة تحول تكنول عملي
ي        ، ذاتهاعامة وللدول في حد  ة الت ة المحكم ات المتبادل دًا من العالق ًا معق وهذه العملية تدعم نظام

اليم   ل األق بكات االتصال مح ا ش ل فيه ل   ، تح ام بيروقراطي يعم رد نظ ا مج ة فيه وتصبح الدول
  . لتحسين األداء االقتصادي والتنافس التجاري
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الم     اديات دول الع الل اقتص ن خ اديًا م ة اقتص رزت العولم اطق  وتوحي، وب واق ومن د األس
ادية   اهيم اإلدارة االقتص ايير األداء ومف دويل مع اج وت وال  ، اإلنت ال رؤوس األم هولة انتق وس

  .)١٤٢ ،١٩٩٧متري، (والتكنولوجيا وشبكات المعلومات عبر الحدود السياسية 

جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من حيز المحدود   هي  :العولمة مفاهيميًاتعريف   .أ 
الم بأسره   إلى آفا ا  ، ق الالمحدود؛ أي الع ة والتعامل والتفاعل      ، ومن هن يصبح إطار الحرآ

وره  تالف ص ى اخ ادل عل اده، والتب ة ،وأبع ة، والتقني ادية، والثقافي ية، واالقتص ... السياس
دول،     ة لل ة المعروف دود الجغرافي اوزة الح ا، متج يو وغيره يء  ،يعن يم الش يع ، تعم وتوس

ة والسياسية واالقتصادية      ،وتحديًدا بعبارة أآثر دقةودائرته، أ اط الفكري تعميم نمط من األنم
ه،  ومجتمع معين، أوأ، تختص به جماعة ما، والثقافية أمة بذاتها على الجميع، أي العالم برمت

ا مجرًدا ا نظرًي ة ليست مفهوًم اني وأ، لكن العولم المي العي ع الع ا للواق ا مفارًق تصوًرا ذهنًي
و    ي مفه ا ه ي، وإنم د     المعيش ي آن واح ا ف ده عملًي ات تجس ك آلي ري، يمتل ات( م نظ  ،الزي

،٦، ٢٠٠١(.  

اً   .ب  ة إجرائي ف العولم ي  :تعري ديولوجي   ه ه أي ن توج ر ع وم ُيعّب ة مفه يعكس إرادة ، العولم
الم  ى الع ة عل تقطاب والهيمن ة لالس وذج حضاري   ، مرآزي ي نم ى تبن دعوة إل الل ال ن خ م

ة       محدد، وإرساء دعامات هذا النموذج وتكريسه ات السياسة واالقتصاد والثقاف باستخدام آلي
ة          ة والنامي رة، المتقدم ات المعاص ل المجتمع ي آ الغ ف ق ب ؤثر بعم ال، وت  ،سي(واالتص

٥  ،١٩٩٨(.   
  

  دراسةال إجراءات
ة  نهج الدراس ى      :م رف عل في للتع نهج الوص ى الم ة عل د الدراس ئة  تعتم اط التنش أنم

طينية  رة الفلس دى األس ة ل ث   فاأل، االجتماعي ة، حي ذه الدراس ام وضروري له لوب الوصفي ه س
ذا  و، األسرة الفلسطينيةلدى  ألنماط التنشئة االجتماعيةيسعى للوصف الكمي والكيفي  من خالل ه

ام   واألسلوب نستطيع رصد أي خصائص مادية أ رأي الع راد ال نشاط  ومجموعات أ وأ، معنوية ألف
  ).١٧٩، ١٩٨٨ ،أحمد(شر حتى أنماط من التفاعل بين البومؤسسات أوإنساني، أ

ونس   :مجتمع الدراسة الغ عددهم   ، يمثل مجتمع الدراسة طلبة جامعة األقصى في خان ي الب
ام     ) ٥٩٣٦(و ،طالبًا) ٢٦٩٠( منهم ،طالبًا وطالبة )٨٦٢٦( اني للع طالبة في الفصل الدراسي الث

امعي جيل) (٢٠٠٩-٢٠٠٨( الج ول والتس ادة القب ا، عم ة األقصى،إحصائية الع يجامع  م الدراس
٢٠١٠ -٢٠٠٩( .   

نهم  ، طالبًا وطالبة )٤٣١(تتكون عينة الدراسة من   :عينة الدراسة ًا و  ١٣٤(م ) ٢٩٧(طالب
ة، ع  طالب وائية  %) ٠.٠٥(وبواق ة العش ا بالطريق م اختياره ة، وت ع الدراس راد مجتم ًا من أف تقريب

  . وفيما يلي الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسةالبسيطة 
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  .الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة وضحي ،)١(جدول 

 المئوية النسبة التكرار البيان
 ٣١.١  ١٣٤ ذآر  النوع

 ٦٨.٩ ٢٩٧ أنثى
 ٥١.٠ ٢٢٠ قلأف ثانوي األسرة لرب التعليمي المستوى

 ١٧.٤ ٧٥ دبلوم
 ٢٩.٥ ١٢٧ جامعي
 ٢.١ ٩ عليا دراسات

 ٧٢.٢ ٣١١ قلفأ ثانوي األسرة لربة التعليمي المستوى
 ١٥.٥ ٦٧ دبلوم

 ١٢.١ ٥٢ جامعي
 ٠.٢ ١ عليا دراسات

 ٥٢.٢ ٢٢٥ مدينة مكان السكن
 ١٧.٤ ٧٥ قرية
 ٣٠.٤ ١٣١ مخيم

 ٢٧.٦ ١١٩ حكومي قطاع األسرة رب مهنة
 ٢.٦ ١١ خاص قطاع
 ١.٢ ٥ أعمال رجل
 ٣.٩ ١٧ أمنية أجهزة
 ٧.٠ ٣٠ مزارع
 ١٥.٥ ٦٧ عامل
 ٣٣.٢ ١٤٣ يعمل ال
 ٩.٠ ٣٩ خرىأ

ة ى    :أداة الدراس رف عل اس  للتع ميم مقي م تص رة     ت دى األس ة ل ئة االجتماعي اط التنش أنم
 ةأربع تمت صياغتها في ، مجاالت ثالثةيتضمن المقياس  ،آأداة رئيسة  لجمع البيانات الفلسطينية

   ،فيما يلي عرض لها، وسؤاًال نيوست

ئلة حول  يشمل هذا القس   ،البيانات األولية :القسم األول ة السكن، ودخل     ،م أس النوع،ومنطق
  ).٤-١( أسئلة من ةأربعوبلغ عدد األسئلة في هذا القسم ، والمستوى التعليمي للوالدين األسرة،

ديمقراطي        :القسم الثاني نمط ال ئلة حول ال ذا القسم أس ذا      ، يشمل ه ئلة في ه غ عدد األس وبل
  ).٣٤-٥(سؤاًال  نيثالثالقسم 
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ئلة في     ، ا القسم أسئلة حول النمط التسلطي والتسيبي  يشمل هذ :القسم الثالث غ عدد األس وبل
  ).٦٤-٣٥(سؤاًال  نيثالث هذا القسم

  
  صدق وثبات المقياس

  صدق المقياس  :أوال
   ،تم حساب صدق المقياس من خالل ما يلي

ين     تم  :)صدق المحكمين(الصدق الظاهري  .١ في  عرض المقياس على مجموعة من المحكم
ا وضع من    لتأآد من أن المقياس لمجال االختصاص  ادة    ، ل قياسه أج يقيس م د تمت اإلف وق

راء تامن مالحظ ًا، الخب ئلة وفق ادة صياغة بعض األس اتهم وإع ع ، لمالحظ ر جمي د أق ولق
  .المحكمين أن المقياس يقيس ما وضع ألجل قياسه

اء   .٢ داخلي   (صدق البن ة استطالعية عدد        :)صدق االتساق ال ى عين اس عل ق المقي م تطبي  هات
ه  المجال ، وذلك إليجاد معامالت االرتباط لكل فقرة ب)فردًا ٥٠( امالت  ، والذي تنتمي إلي مع

   ،آما في الجداول اآلتية، االرتباط بين آل مجال والدرجة الكلية

  مجال الديمقراطيللصـدق االتسـاق الداخلـي   .أ 
 .والمجال الديمقراطييوضح قيمة معامل االرتباط بين الفقرة  ،)٢(جدول 

قيمة معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **  ,٥٥٩  .أرائي التي أبديهاالدي يحترم و ١

مع والدتي في آثير من األمور التي تتعلق ى يتشاور والد ٢
 ** ,٦١٨  .بشئون األسرة

 ** ,٦٠٦  .الدينفسي من ووأتعرض لعقاب بدني  أ  ٣
 ** ,٤٠٧  . بنتائج االمتحان مهما آانت النتائج الديأصارح و ٤
 ** ,٥٦٧  . عندما أحرز نجاحا في دراستي الدييكافئني و ٥

األمور التي تخصني قبل اتخاذ في  ىيشاورني والدا ٦
 ** ,٥٤٢  .القرار بشأنها

 ** ,٦٨٨  . على توفير حاجاتي ىيحرص والدا ٧
 ** ,٦٠٦  .بي إلى حد بعيد الدييثق و ٨
 ** ,٥٣٦  . ةعلى ممارسة هواياتي الخاص الدييشجعني و ٩

رائي في مختلف ألعند استماعهما  الدييناقشني و١٠
 ** ,٥١٠  .المسائل التي أبدي فيها رأيا
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قيمة معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معظم األمور التي تخص األسرة للنقاش  الدييطرح و١١
 ** ,٦١١  . الجماعي

 ** ,٤٧٩  .األعمال الناجحة التي أقوم بها الدييقدر و١٢

بير شئوني في ن أآون قادرا على تدأل الدييحثني و١٣
 ** ,٤٩٦  .المستقبل بنفسي

 ** ,٧٦٥  .شئون أسرتنافي األمور التي تخص  الدي يستشيرني و١٤
 ** ,٦٧٥  .أنه يجب أن أتمتع بالحرية الدييؤمن و١٥
 ** ,٥٩١  .بأنني صديق لهما الدييشعرني و١٦
 ** ,٧٦٣  .الديأختار مالبسي بنفسي دون تدخل من و١٧
 ** ,٥٥٨  .الديالتي أرغبها دون تدخل من و أشاهد البرامج١٨
 ** ,٥٢٢  .معي في أوقات الفراغ الدييمرح و١٩

أن اختار المؤسسات التي أقضي فيها  الدييسمح لي و٢٠
 ** ,٥٤٢  . أوقات فراغي

 ** ,٤٥١  . دون مبررال ينتقداني  الديأؤآد أن و٢١
 ** ,٥٤١  . تيلي باهتمام عندما أصارحهما  بمشكال والدييصغي ٢٢
 ** ,٧١٢  . أن أختار أصدقائي بنفسي الدييسمح لي و٢٣
 ** ,٥٧٢  .جل سعادتناأليًال نهارًا من  الدييعمل و٢٤
 ** ,٦٣٧  .يحبوني وأخوتي بدرجة واحدة الديأشعر أن و٢٥
 ** ,٧٤٧  .آإنسان ناضج ييعاملني والد٢٦
 ** ,٧٢٧  .نظرتي حول مشكالت مجتمعنا ىيتفهم والدا٢٧
 ** ,٦٠٨ رغب فيها أفي اختيار نوع الدراسة التي الدي يسمح لي و٢٨
 ** ,٧١٦  .على القيام ببعض واجباتيالدي يساعدني و٢٩
 ** ,٦١٦  . الديتحظى أرائي عادة باحترام و٣٠

    ٠.٠١دالة إحصائيًا عند  :**
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  مجال التسلطي والتسيبيللصـدق االتسـاق الداخلـي   .ب
  .المجال التسلطي والتسيبيوح قيمة معامل االرتباط بين الفقرة يوض :)٣(جدول 

قيمة معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ** ,٦٥٩  .ي وآأني مازالت طفال صغيراالديعاملني و ١
 ** ,٦١٨  .ي ال يقوما بالثناء علي أمام أخوتي وأصدقائيالدأؤآد أن و ٢
 ** ,٦٠٦  .آان صائبًاوول رائين ي بآرائهما ويرفضاالديتمسك و ٣
 ** ,٤٠٧  .شديدان علي بشكل ال مبرر له الديأشعر أن و ٤
 ** ,٧٦٥  . الدياشعر أنني محتاج إلى عطف وتشجيع و ٥
 ** ,٥٦٤  . ي اهانتي وضربيالديتعمد و ٦
 ** ,٥٦٨  .ي في المشارآة في الرحالت التي أرغبهاالديمنعني و ٧
 ** ,٧٥٦  .تخصص الذي أدرسهي حددا لي نوع الالداجزم أن و ٨

٩ 
د    الدينزعج و  يهم مشكالت يعتق ا  ان  ي عندما أعرض عل أنه

 ** ,٥٥٦  .تافهة

 ** ,٦٦٦  .ي أن أقوم ببعض األعمال الموآلة إلخوتيالديجبرني و ١٠
 ** ,٦٧٧  . آرتي لدروسي وتحديد أوقاتهااي في طريقة مذالديتدخل و  ١١
 ** ,٦٥٥  .خواتي اإلناثيفضل والدي أخواني الذآور على أ ١٢
 ** ,٦٨٧  .ي بعيوبي وفشلي دومًاالديذآرني و ١٣
 ** ,٧٨٨  . تختلف طريقة والدي عن طريقة والدتي في معاملتنا ١٤
 ** ,٨٦٧  .في المنزل تباع نظام دقيق جدًااعلى  يالديحرص و ١٥
 ** ,٧٩٢  .نوع البرامج التي أشاهدها ىي أن يفرضا علالديحاول و ١٦
 ** ,٥٦٧  . ي السماح لي باتخاذ القرارات التي تخصنيالدض  ويرف ١٧
 ** ,٤٥٩  . ي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي إلخوتيالديلزمني و ١٨
 ** ,٤٩٨  .ي في اختيار أصدقائي الذين أرغب في صحبتهمالديتدخل و  ١٩
 ** ,٦٧٨  .ة المستقبل/ي سيتدخالن في اختيار زوجالداعتقد أن و ٢٠
 ** ,٧٨٢  .يالدأني ملزم أن أعمل وفق رغبات وشعر دوما با ٢١
 ** ,٧٥٦  .ي رائي الذي أبديه في آثير من األمورالديهمل و ٢٢
 ** ,٥٦٧  . علي آثيرًا عندما أمرض ني يقلقاالداشعر أن و ٢٣
 ** ,٥٦٨  . علي آثيرًا إذا لم أتناول طعامي ني ينزعجاالداشعر أن  و ٢٤
د أن و٢٥ داعتق اال رًا ني يقلق ى    آثي ودة إل ي الع أخر ف دما أت عن

 ** ,٥٣٨  . المنزل
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قيمة معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ** ,٤٦٧  . ي عن أخطائي مهما عظمتالديتغاضى و ٢٦
 ** ,٤٨٩  . شئونيودراستي أي السؤال عن الديهمل و ٢٧
عر أن وا٢٨ دش اال اتي  ني يقوم ل حاج اتهم قب أمين حاج بت

 ** ,٥٩٦  . األساسية

 ** ,٥٦٧  .االمتحان بي إذا فشلت في ني ال يهتماالدشعر بان وا ٢٩
 ** ,٦٧٨ . ي عدم االهتمام عندما احصل على درجات عاليةالديبدي و  ٣٠

   ٠.٠١عند  دالة إحصائيًا  :**

د مستوى       من الجدولين السابقين يتضح  ة إحصائيًا عن رات  دال ع الفق ين آل    ٠.٠١أن جمي ب
ز ب اس يدلل على أن المقي وهذا ، المجال الذي تنتمي إليه، وفقرة من الفقرات ة من    يتمي درجة عالي

   . الداخلي االتساق

  ثبـات المقياس  :ثانيًا
ة     ق فحص االعتمادي ن طري اس ع ات المقي اب ثب م حس ة  ، Reliabilityت ى عين ك عل وذل

ة األداة المستخدمة ومدى         ، وطالبة طالبًا) ٥٠(قوامها  ى دق رًا عل ًا ومؤش ر قياس ة تعتب فاالعتمادي
ذلك أن األدا  د ب ث يقص ا، حي ائج أ ثباته س النت تعطي نف ة   وة س دت عملي ا إذا ُأعي ة منه ائج قريب نت

ة باستخدام           اس االعتمادي م قي ابهة، وت ة في ظروف مش نفس العين ة  القياس ل اخ،   طريق ا آرونب ألف
ة    و راد العين ين درجات أف اط ب اً  ، حسب معامل االرتب ات عالي ان معامل ثب غ  ، آ ) ٠.٨٥(حيث بل

معامل  -التجزئة النصفية آما تم استخدام ، تسلطي والتسيبيللنمط ال) ٠.٨٣(و ،الديمقراطيللنمط 
للنمط ) ٠.٨٠( و ،الديمقراطيللنمط ) ٠.٨١( حيث بلغ يًاآان معامل ثبات عالو -سبيرمان براون

وق     ، مما يدلل على أن المقياس حصل على ثبات عالالتسلطي والتسيبي  ة الوث ذا يعزز إمكاني وه
  . بالنتائج

  
  ناقشتهانتائج الدراسة ومعرض 

ة   "  :عليالسؤال األول نص   :نتائج السؤال األول ومناقشتها ما أنماط التنشئة االجتماعي
  ؟"؛ خان يونسالسائدة لدى األسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى
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نماط التنشئة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية أل يوضح : )٤(جدول 
  .من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى؛ في خان يونس عية السائدة لدى األسرة الفلسطينيةاالجتما

  النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  األنماط م
 %٦٢.٢٠ ٠.٢٩ ٢.٤٣  الديمقراطي ١
 %٢٤.٩٨ ٠.٣٧ ١.٨٢  التسلطي ٢
  %١٢.٨٢  ٠.٣٥  ١.٨٤  التسيبي ٣

نمط     ي ابق أن ال دول الس ن الج ح م ى   تض ل عل ديمقراطي حص نمط  ، )%٦٢.٢٠(ال ه ال يل
ى     %) ٢٤.٩٨(وحصل على ، التسلطي يبي، وحصل عل نمط التس د  ، )%١٢.٨٢(يليه ال ذا ي  لوه

ة         على  ا في عصر العولم ديمقراطي في التعامل مع أبنائه أن األسرة الفلسطينية تستخدم النمط ال
د الباحث    ،ليب التسلطية والتسيبيةن لدى األسرة االستعداد لتغيير األساأواالنفتاح الثقافي، و ويعتق

رى من           ة التحوالت الكب ذي يعيش مرحل بأن هذه النتائج مرتبطة بظروف المجتمع الفلسطيني ال
، مجتمع واقع تحت االحتالل اإلسرائيلي إلى مجتمع في طريقه للتحرر والتنمية والتعددية الحزبية

ي س ي الت ان األمن ة الفوضى والفلت رتبط ، ادت الشارع الفلسطينيبغض النظر عن حال ي ت والت
آما أن التعددية الحزبية ، عمليًا باالحتالل اإلسرائيلي وتوغالته الوحشية في األراضي الفلسطينية

رأي اآلخر       رام ال ر واحت ة التعبي تستلزم وجود ثقافة ديمقراطية تقوم على التسامح والحوار وحري
ذلك إدراك أن   ، بحكم وجوده الموضوعي   تلزم آ ا     وتس د  ، وجود اآلخر ضرورة في حياتن وال يع

دى       ، بل ربما يثري حياتنا ويغنيها ،إلغاء لنا ديمقراطي ل ر ال اد نمط التنشئة غي إلى جانب أن اعتم
رد      ، ربما تدفع األبناء، األسرة الفلسطينية في مثل هذه الظروف ه للتم يما الشباب الجامعي من الس

ذا     على األهل واالنخراط في العمل الميليشياوي  ل ه ا يمث م م الفوضوي الذي يغنيه عن اآلباء بحك
د الشباب    ، االنخراط من استقاللية اقتصادية للمنخرطين فيه ذلك  ، مما يعزز نزعة االستقالل عن ل

تقالل          يم االس بهم ق ا يكس ا بم ئتها ألبنائه ي تنش ديمقراطي ف نمط ال طينية ال رة الفلس د األس ، تعتم
ه      ، وتحمل المسئولية، والتسامح، والتقبل وغيرها من القيم التي تعزز من التماسك األسري وتنمي

راد      ، بديًال عن التفكك األسري ر لألف ل األول واألخي م   ، خاصة وأن األسرة هي المعق فهي مالذه
م        ،والحصار ، والجوع  ،الذي يحميهم من واقع الفقر نفس للشباب الفلسطيني بحك وعدم وجود مت

املون     ، نيحالة الضغط التي يعيشها المجتمع الفلسطي   اء واألمهات يتع ا يجعل اآلب ائهم    مم مع أبن
ة     ؛ بكل ديمقراطية ممكنة اة المغلق يهم عبء الحي وا عل نمط      وتجدر ، ليخفف يد ال ى أن تس اإلشارة إل

ئة  ون التنش ع آ ًا م جم تمام طينية ينس رة الفلس دى األس ة ل ئة االجتماعي ي التنش ديمقراطي ف ال
اعي والتوافق مع       االجتماعية هي عملية تهدف إلى إعداد ال اء االجتم فرد لالندماج في أنساق البن

يم ايير والق ع  المع ي المجتم ائدة ف ي جميع، الس ة اهوه ا  ، ديمقراطي ت منه ي عان ة الت م الحال بحك
انية   ة الالنس ذه األسرة      ، األسرة الفلسطينية من جراء االحتالل وأساليبه القمعي دفع ه ذي ي األمر ال

ع أبنا ل م اليب ئأن تتعام ا بأس ا ه ه ل م رى نقيضه لك ار  وأخ ا لآلث م معرفته ي بحك لطي وقمع تس
يم         ديهم ق ي ل اول أن تنم ي تح ا الت ية أبنائه ية؛ شخص اء الشخص ى بن اليب عل ذه األس لبية له الس
ارب الخضوع      ذي يح طيني ال ع الفلس اة المجتم ة لحي يم الناظم ا الق ة باعتباره تقالل والحري االس
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ال القسري وع واالمتث يم ا، والخن ى  ويشجع ق ان إل دفع اإلنس ي ت تالل الت م واالح ى الظل رد عل لتم
داع     ل واإلب دي والعم ة والتح اح والمواجه اح والكف اح    ، النج داع مفت ل واإلب ي العم ر قيمت وتعتب

ارة   ى الحض دخول إل تقالل  ، ال رر واالس ارة التح طينية    ، حض رة الفلس ارة إن األس ب اإلش ويج
ا    دياً   ،اختارت األسلوب الديمقراطي للتعامل مع أبنائه ك تح ار  وذل ات     آلث لبية ومتطلب ة الس العولم

ألن الواقع الراهن يستدعي العمل بالتدريج للقضاء على بقايا ثقافة الرأي الواحد  ، العصر الحديث
دد وع والتع ة التن اعة ثقاف ب  ، وإش لوب الترغي اد أس الل اعتم ن خ الف م رأي المخ ول ال وقب

ي الحوار والمصارحة واألسلوب ال    ، والترهيب ل    وتبن ى الفكر والعق ائم عل ى مجرد    ، ق يس عل ول
ن    ا أمك ب م أثير، وتجن ي الت ة ف ن الرغب د الضرورة   م اب إال عن ف والعق وة والعن اليب القس أس

ا    يم واإلعالم وغيره اء مطالبون   ، القاهرة، وهذا البد أن يوجد على آافة المستويات في التعل فاآلب
ولهم   عبالتقرب من أبنائهم ومصادقتهم والتعرف   ى مي باعها في      ل ى إش اتهم ومساعدتهم عل ورغب

ي         ة ضد السموم الت حدود ما تسمح به تعاليم دينهم الحنيف، وتزويدهم بكل عوامل المناعة الذاتي
ة من   ووحبذا ل، يطفح بها عالم الشاشة المنفلت في الغالب األعم وفروا بعض الوقت لمشاهدة طائف

ك غو ا وف ى تحليله اعدتهم عل ائهم، ومس ع أبن رامج م دها، امضهاالب ة ، ونق ع المنظوم جاما م انس
ة األخرى       واستكماًال، الثقافية للمجتمع المسلم ا من المؤسسات االجتماعي لجهود المدرسة وغيره

  ).٤٨ ،١٩٩٥ليلة، (. في هذا المضمار،حتى نتمكن من تكوين عقل مؤمن وإيمان عاقل

دين ال   ى أن الوال ابقة إل ات الس ات والدراس ير األدبي ديمقراطي ذين يتبعلوتش لوب ال ان األس
اٍل من االتصال الحر أ       ، الحزم في رعاية األبناءوأ ى مستوى ع ان عل تح والصريح أ ويكون ، المنف

د           اآن تواج ة أم منة معرف ة والمتض ة والمحكم ة العالي ة الوالدي ن المراقب ة م ة عالي ى درج وعل
ذي يفعلو اء،ومع من األشخاص،وما ال هاألبن ى االش، ن اءهم عل ا يشجعون أبن اذ آم ي اتخ تراك ف

ة ، القرارات األسرية ى حب االستطالع      ، فضًال عن أنهم يحترمون المعرف اءهم عل ويشجعون أبن
ى الدراس  ري وعل ة   ، ةالفك ة الوالدي ات التربوي ذه الممارس ي وه ة   ه يم االجتماعي ى الق د عل تأآي

فنجد  ، وقيمهم وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاسات وآثار على سلوك األبناء واتجاهاتهم، والعلمية
ا  ي أبن ون ف اء ينم ؤالء اآلب ال ه ذات وروح  ئهأن أمث دير ال ن تق النفس وحس ة ب فات الثق م ص

ألق الدراسي أ  تقاللية والت اديمي واالس اء ، التكيف المدرسيواألآ اء هؤالء اآلب فضال عن أن أبن
اعي مع اآلخرين         ى االستجابة بشكل اجتم ادرين عل ذات وق ل   ،يميلون أن يكونوا ضابطين لل وأق

اليب األخرى           ع األس ي تتب أقرانهم في األسر الت ة ب في  ، احتماًال من الوقوع في المشكالت مقارن
باب،           ل دون تفسير األس أمرون الطف إنهم ي ذين يتبعون األسلوب التسلطي ف اء ال  حين نجد أن اآلب

ل مح ون آ اج أاويواجه اوالت االحتج ن مح ة م اب وول ل بالعق ي تصدر عن الطف راض الت االعت
دةوا ة أ، لش ن          ووأن المناقش يئًا م ى ش لوب ال تلق ذا األس ل ه ي ظ اء ف ل واآلب ين الطف وار ب الح

تياء        رد واالس ى التم ذا عل املهم ه الل تع ن خ اءهم م جعون أبن لطيين يش جيع،واآلباء التس ، التش
ذات       ، وتنتهي المراهقة باألبناء دير ال ى تق النفس وإل ة ب ى الثق رين إل ا يصبحون   ، فيكونون مفتق آم

تقل،   غير  ى التصرف المس ا أن شعورهم يكون أقرب      قادرين على االعتماد على ذواتهم وعل آم
ك،   ، إلى اإلحساس بأنهم غير مرغوب فيهم ال من اآلباء وال من األمهات   ل    فضًال عن ذل ان مث ف

ران     ، هؤالء األبناء يكونون خجولين  ،مسن وآخرون  (ويواجهون المصاعب في التعامل مع األق
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ى ، )٤٧٠-٣٦٢ص ،١٩٨٦ اف إل الم       أن يض رتبط باستس ة ي يطرة المفرط اء للس تخدام اآلب اس
ع           ، وقلة اهتمامهم بالمدرسة ، األبناء ي تتب ال األسر الت ران عن أطف ارة مع األق ل مه ون أق ويكون

اء المتسامحون أ    األساليب األخرى، ا اآلب ى       ، المتساهلون وأم ل عل ذين يترآون الحب اء ال م اآلب فه
إذ نجد  ، ون الطفل بالمساندة والتأييد التي تحتاج لها األبناء أثناء المراهقةوالذين ال يزود، الغارب

ًا    ، أن مثل هؤالء اآلباء ال يأمرون الطفل باآتساب السلوك الناضج ه بالتصرف ذاتي بل يسمحون ل
إن  ، بالفرضوقواعد التربية في مثل هذا األسلوب ال تبلغ بشكل واضح أوإن ، وبشكل مستقل لذا ف

ذات،  ، دون هدف ن يميلون إلى أن يكونوا اندفاعيينليباء المتساهأطفال اآل  ويفتقرون إلى ضبط ال
ار،   يوعديم، غير ناضجين، مفسدين وهم غالبًا رام للكب ة     االحت ر عدواني وا أآث ، ويحتمل أن يكون

ا ان آب ًا إذا آ دوانيتهم،ؤوخصوص اه ع امحين تج ل  أن يو هم متس ئولية وأق ًال للمس ل تحم وا أق كون
ذه األسر ينفصلون    ، (Aunola et al, 2000, 207) لياستقال ن ع آما أن المراهقين في مثل ه

بي  كل نس ة بش ونالدراس ةب ويقوم لوآيات منحرف يئة، س تمرار؛  وس يئة باس ي آالتصرفات الس ف
اول الكحول، المدرسة  اطي المخدرات ، وتن دة  ، وتع أن ش ة ب د آشفت عدة دراسات حديث ذا وق ه

ك من صور السلوك المنحرف أ     التعرض الستخدام المخدرا اً   وت وغير ذل ول اجتماعي ر المقب  غي
ذين       يكونإنما  راهقين ال ين الم ر شيوعا ب تهج أآث تقاللية     ين ة واالس يم الفردي اؤهم ق ائهم   آب  ،مع أبن
ة            لكنهم ئوليات الوالدي ًا من تحمل المس ذه االدعاءات هرب ون وراء ه ة األمر يختف د  ، في حقيق وق

وهذا ما  هم،ئيتعاملون بها مع أبنا التيوعدم ثقتهم بآرائهم حول الكيفية  يفعلون ذلك بسبب حيرتهم
لسلوك  ليقدم اآلباء النماذج  وان، يحرم األبناء مما هم بأمس الحاجة إليه من توجيه ورعاية والدية

اء في   ، على مواجهة المشكالت وحلهايساعد األبناء الراشد الناجح المستقل الذي  والظاهر أن اآلب
ين طرف       مجتمع  سلبي اتنا المعاصرة يواجهون مشكلة دقيقة هي ضرورة التوسط في مسارهم ب
ة وطرف آخر     ووه ة    وأسلوب التساهل أ  ووه سلبي األسلوب التسلطي من ناحي ال من ناحي اإلهم

رد وبالنسبة    إيجابيةتمكن اآلباء من تحقيق التوازن الصحيح لجاءت النتائج وول، أخرى بالنسبة للف
ع      ،) (Lamborn, 1991 106للمجتمع ا تتب والمخيف في األمر أن العديد من األسر في مجتمعن

لبية أساليب الرعاية الوالدية  ة   ، الس اليب تستخدم  فاألسرة العربي ا  أس د     ،منه دني والتهدي اب الب العق
، الطفل العربي يعيش في عالم من العنف المفروض داخل األسرة    ، ووالقمع السلطوي مع أبنائها

  . )٤ص، ٢٠٠٢، صالح(األسرة العربية تعانى السلطة األبوية الصارمة  أن وهذا يدلل على 

اط  ف ختال ا هل يوجد " :علىالسؤال الثاني نص   :الثاني ومناقشتهانتائج السؤال   في أنم
ة األقصى    ةالتنشئة االجتماعية السائد ة جامع ؛ خان  لدى األسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلب

  . ؟)"أنثى، آرذ(نوع التبعًا لمتغير  يونس
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ات المعيارييوضح  :)٥(جدول  ابية واالنحراف ة المتوسطات الحس ا و) ت(ة وقيم مستوى داللته
ة األقصى       ة جامع ة نظر طلب ؛ ألنماط التنشئة االجتماعية السائدة لدى األسرة الفلسطينية من وجه

  .)أنثى، ذآر( نوعتبعًا لمتغير ال خان يونس

  .١.٦٥=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

ة ابق أن قيم ة )ت (يتضح من الجدول الس ة، )ت( المحسوبة أصغر من قيم ذه  الجدولي وه
ة إحصائي    نه الاالنتيجة تدل على  روق ذات دالل د مستوى   ةتوجد ف اس  في مجاال  ٠.٠٥ عن ت مقي

ائدة     على وهذا يدلل ،الدراسة اط التنشئة الس أنه ال يوجد اختالف بين الذآور اإلناث في تحديد أنم
ديمقراطي       ، لدى األسرة الفلسطينية ة ال ى شيوع نمط التنشئة االجتماعي اق عل يده  ، ويوجد اتف وتس

طينية  رة الفلس دى األس ة ال    ، ل ًا الرؤي س عملي ة تعك ذه النتيج ث أن ه رى الباح ايير  وي بية لمع نس
ة  ام ومنظوم ة آنظ رات الديمقراطي ن    ، ومؤش ل م ر آ ي نظ ين وجهت اة ب لوب حي نمط وأس ل آ ب

ة        ،)عينة الدراسة(الذآور واإلناث  ر مع رؤي ى حد آبي ابه ال أي أن رؤية اإلناث للديمقراطية تتش
ة سيما الثقافة الذآور ، وهذا يدلل على تغير في الثقافة التقليدية الفلسطينيةالذآور  ا وخاصة  ، ي  فيم
ام        ، اإلناثبالتعامل مع يتعلق  رأة بشكل ع اليب قاسية للتعامل مع الم ويتضح من   ، واستخدام أس

دين  نتائج الدراسة أن اإلناث يؤآدن هذا التغير في التعامل معهن د الباحث أن   ، من قبل الوال ويعتق
األسرة الفلسطينية    حرصا من  واستجابة لتحديات العولمة ومخاطرها على األسرة  وهذا التغير ه

ؤدي   ي ت اطر الت ذه المخ ن ه ر م ى تجنب الكثي ىعل ا  إل لوآيات أبنائه ى س رة عل انعكاسات خطي
دوني   ، وعلى المجتمع ي أآدت حرص األسرة      )١٩٩٥( وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة عب الت

   . األردنية على استخدام النمط الديمقراطي للتعامل مع أبنائها الذآور واإلناث

ى السؤال الثالث    نص   :الثالث ومناقشتها ائج السؤال نت ه  عل في  ف ختال ا هل يوجد  " :ان
 ؛لدى األسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى  ةالتنشئة االجتماعية السائد أنماط

  . ؟)"مدينة ،مخيم، قرية(سكن التبعًا لمتغير مكان  في خان يونس

المتوسط  العددالجنس المجال
  يالحساب

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 مستوى الداللة )ت(

 ,٢٨٨٨٥ ٢.٤١٤٤ ١٣٤ ذآر الديمقراطي
 ,٢٩٧٠٧ ٢.٤٣٦٠ ٢٩٧ أنثى غير دالة إحصائيا ,٧٠٥

 ,٣٤.٨٦٢ ١.٨٤٤٨ ٢٩٧ أنثى
 ,٢٩٦٩٥ ١.٨٣٥٠ ٢٩٧ أنثى  غير دالة إحصائيا ,٣٥٢ ,٢٨٦٩٠ ١.٨٢٤٣ ١٣٤ ذآر التسلطي
 ٠.٢٨١٧٢  ١.٦٩١٤ ٢٩٧ أنثى غير دالة إحصائيا ٠.٠٨٥  ٠.٢٧٢١١ ١.٧٢٤٩  ١٣٤ ذآر التسيبي
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ماط التنشئة االجتماعية السائدة لدى األسرة الفلسطينية من    ألنتحليل التباين األحادي  :)٦(جدول 
  .تبعًا لمتغير مكان السكن ؛ في خان يونسوجهة نظر طلبة جامعة األقصى
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  ٣.٠٢=  ٠.٠٥قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة 

الجدولية عند مستوى  )ف(المحسوبة اآبر من قيمة  )ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
ان السكن   في البعد الديمقراطي )٠.٠٥( ر مك ة    ، ؛ تبعا لمتغي ل   ) ف(في حين أن قيم المحسوبة اق

يبي،     ٠.٠٥الجدولية عند ) ف(من قيمة  د التسلطي، والتس روق  وفي آل من البع اه الف ؛ لمعرفة اتج
  .  قام الباحث باستخدام اختبار توآي للتعرف على الفروق في البعد الديمقراطي

  .ختبار توآي لقياس فروق المتوسطاتيبين ا :)٧(جدول 

 مدينة  مخيم  قرية  البيان
  *٠.٣١٧٤- ٠.١١٢٣-  - قرية
  *٠.٣٢٢٩ - ٠.١١٢٣ مخيم
  -  ٠.٣٢٢٩  ٠.٣١٧٤ مدينة

ديمقراطي          د ال ة في البع روق معنوي ان    ، يتضح من الجدول السابق وجود ف ر مك ا لمتغي تبع
ة  ، السكن ة           ،لصالح المدين يم والقري ين المخ ديمقراطي ب د ال ة في البع روق معنوي ، وعدم وجود ف
ى  وويعز ك إل اعالباحث ذل تراك قط ة    اش ادية واالجتماعي ية واالقتص روف السياس ي الظ زة ف غ

يم    النتيجة المتقاربة في وجهات نظر عينة الدراسة الظروف  هذه تبررو نفسها، والثقافية في المخ



 ......"في  لدى األسرة الفلسطينية ةالتنشئة االجتماعية السائد أنماط"ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة زة     ،  والقري اع غ ي قط ددة ف ات متع ود ثقاف دم وج ب ع ى جان ة   ، إل ات الفرعي ث الثقاف ن حي م
ةوأ دة وال ، الثانوي ائدة وموح ة س اك ثقاف ب  فهن رتبط بالجان ا ي ائدة إال م ة الس ذه الثقاف ين ه رق ب ف

ة          المعيشي ديمقراطي لصالح المدين د ال ة في البع روق معنوي رر وجود ف آون نمط   ، فقط وهذا يب
يتيح مناخًا أآثر ونوهامش الحرية أوسع ومفتوح ، له استحقاقاته الثقافية المختلفة الحياة في المدينة

زد يم الم اخ المخ ن من ة م كانديمقراطي ه، حم بالس ذي يعتري ة وال ر والبطال يش ظروف ، الفق ويع
ة         ، اقتصادية صعبة  ة والحكومي دمها المؤسسات األهلي ي تق ات الت ا  ، ويعيش من خالل المعون مم

ائد     ة الس ئة االجتماعي ط التنش ى نم ؤثر عل ماعيل       ، ي ة إس ائج دراس ه نت ا أآدت ع م ق م ذا يتف وه
أن المستوى االقتصادي وحجم     )٢٠٠٤(تيبي ودراسة الع، )٢٠٠٤(ودراسة الحربي ، )١٩٩٠(

وتختلف الدراسة الحالية مع  ، ثر واضح على استخدام األسلوب الديمقراطي مع األبناءأاألسرة له 
دوني ة عب أ) ١٩٩٥( دراس ي    ب توى التعليم اختالف المس ف ب ة ال يختل ئة االجتماعي ط التنش ن نم

  . واالقتصادي للوالدين

اط  اختالف في   هل يوجد": على السؤال الرابع نص  :هاالرابع ومناقشتنتائج السؤال   أنم
ة األقصى       ةالتنشئة االجتماعية السائد ة جامع في   ؛لدى األسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلب

ونس  ان ي ر المستوى التعليمي للوخ ًا لمتغي ديناتبع انوي( ل ل ث وم، فأق امعي، دبل دراسات ، ج
  ؟)"عليا

دول ل :)٨( ج ادي تحلي اين األح اس  التب رة   لقي دى األس ائدة ل ة الس ئة االجتماعي اط التنش أنم
ونس   في  ؛الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى ر المستوى التعليمي      خان ي ًا لمتغي تبع

  . للولدين

 البيان البعد
مجموع 
المتوسطا

 ت

درجة 
 الحرية

متوسط 
 م الداللة قيمة ف المربعات

را
مق
لدي
ا

 طي

 ,٣٥٧ ٣ ١.٠٧١ بين المجموعات
٤.٢١٢  

  دالة إحصائيا
عند مستوى 

0.01 
 ,٠٨٥ ٤٢٧ ٣٦.١٩١ داخل المجموعات

   ٤٣٠ ٣٧.٢٦٢ المجموع
طي

سل
الت

 
 ,٣٧٤ ٣ ١.١٢٣ بين المجموعات

٤.٤٥٠ 
 دالة إحصائيا 

مستوى عند 
0.01 

 ,٠٨٤ ٤٢٧ ٣٥.٩٣٦ داخل المجموعات
   ٤٣٠ ٣٧.٠٥٩ المجموع

بي
سي
الت

 

 ٠.٣٧ ٣ ١.١١ بين المجموعات
٤.٦٢٥ 

دالة إحصائيا 
عند مستوى 

0.01  
 ٠.٠٨ ٤٢٧ ٣٤.١٢٤ داخل المجموعات

   ٤٣٠ ٣٦.٠٧٥ المجموع

  ٢.٦٣=  )٣.٤٢٣( عند درجات حرية) ٠.٠٥(قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة 



 ٢٢٥٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشاميحمود م

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه توجد فروق معنوية في مجاالت مقياس موضع الدراسة ؛ تبعا أيتضح من الجدول السابق 
ر  دين  لمتغي وآي     ، المستوي التعليمي للوال 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

  .اختبار توآي  لقياس فروق المتوسطات :)٩(جدول 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي فأقل  البيان
  *٠.٢٦٢٠٧-  ٠.٠٨٦٣١- ٠.١٤٢٧- - ثانوي فأقل

 *٠.٣٠٧١- ٠.١٥٤٢- - ٠.١٤٢٧ دبلوم
  *٠.٢٩٠١١- - ٠.١٥٤٢ ٠.٠٨٦٣١ جامعي

  -  ٠.٢٩٠١١ *٠.٣٠٧١- *٠.٢٦٢٠٧- دراسات عليا
  ٠.٠٥دالة عند مستوى 

د الديمقراطي      ة في البع روق معنوي لصالح الدراسات   ،يتضح من الجدول السابق انه توجد ف
  .العليا

  .نتائج اختبار توآي للفروق بين المتوسطات البعد التسلطي :)١٠(جدول 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي فأقل  البيان
  *٠.٢٨٠٠٣- ٠.٠٩٢٣-   - ثانوي فأقل

  *٠.٣١٨٢-  ٠.١٦٢٩  --    دبلوم
  *٠٣٢٩٦٤.- - ٠.١٦٢٩ ٠.٠٩٢٣ جامعي

  -  *٠.٣٢٩٦٤  *٠.٣١٨٢  *٠.٢٨٠٠٣ دراسات عليا
  ٠.٠٥ دالة عند مستوى

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

  .نتائج اختبار توآي للفروق بين المتوسطات البعد التسيبي :)١١(جدول 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي فأقل  البيان
  *٠.٢٨١٧٢- ٠.٠٩١٢-  ١٤٩٩.-  - ثانوي فأقل

  *٠.٣٠٨٨- ٠.١٩٢٢- - ٠.١٤٩٩  دبلوم
  *٠.٢٩٧٨١- - ٠.١٩٢٢ ٠.٠٩١٢ جامعي

  -  *٠.٢٩٧٨١  *٠.٣٠٨٨  *٠.٢٨١٧٢ دراسات عليا
  ٠.٠٥دالة عند مستوى 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ابق  دول الس ن الج يبي أيتضح م د التس ي البع ة ف روق معنوي د ف ه توج لصالح الدراسات  ،ن
  .العليا

ع    إحيث  ،ثر المستوى التعليمي لآلباء على نمط التنشئةأ إلى الباحث ذلكوويعز ا ارتف ه آلم ن
ديمقراطي  لوب ال تهم لألس ن ممارس اء زاد م ي لآلب توى التعليم العكس، المس ة ، وب ق الدراس وتتف

ائج    ع نت ة م ي  ، و)١٩٠٠(دراسة إسماعيل   الحالي دت  )٢٠٠٤(دراسة الحرب اع  أنا حيث أآ ارتف
ؤدي  المستوى التعليمي واالقتصادي ألسر ى  ي اع التحصيل الدراسي     إل اء ارتف اع  ، ولألبن أن اإلقن

ره أن الشعب الفلسطيني اتخذ من      ، مع أبنائهااألسلوب الذي تتعامل به هذه األسر وه والجدير ذآ
ة  ه الحياتي ى ظروف ه عل الحًا ينتصر ب يم س ؤس   ،التعل تت والب رد والتش ه ظروف التش ه ب ويواج

ام  ه ع راء نكبت اه ج ذي عان ان ال ط ،)١٩٤٨(والحرم عب الفلس ق الش ى تفري ي أدت إل يني الت
عوبها ع ش يش م ى دول أخرى والع ه عل اعي؛ وتوزيع ى التواصل االجتم درة عل به الق ا أآس  ،مم

يم تشكل قاعدة للسلوك        ،واآتساب ثقافة التسامح  ،وتعلم تقبل اآلخر والتفاهم معه ى ق ا إل وتحويله
  .المجتمعي الفلسطيني

ى  السؤال الخامس   نص  :نتائج السؤال الخامس ومناقشتها   تالف في  هل يوجد اخ   " :عل
 ؛أنماط التنشئة االجتماعية السائدة لدى األسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى 

زة      (تبعًا لمتغير مهنة رب األسرة  خان يونس في ال، أجه قطاع حكومي،قطاع خاص،رجل أعم
  ؟)"عامل،عاطل عن العمل، مزارع، أمنية

دول  اس      :)١٢(ج ادي لقي اين األح ل التب اط التتحلي رة      أنم دى األس ائدة ل ة الس ئة االجتماعي نش
  . تبعًا لمتغير مهنة رب األسرةخان يونس  في ؛الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى

مجموع  البيان البعد
 المتوسطات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة

طي
را
مق
لدي
ا

 

 ,١٦٢ ٧ ١.١٣٥ بين المجموعات
غير دالة  ١.٨٩٨

 ئياإحصا
 ,٠٨٥ ٤٢٣ ٣٦.١٢٧داخل المجموعات

   ٤٣٠ ٣٧.٢٦٢ المجموع
طي

سل
الت

 

 ,١٤٧ ٧ ١.٠٣١ بين المجموعات
غير دالة  ١.٧٣٠

 ,٠٨٥ ٤٢٣ ٣٦.٠٢٨داخل المجموعات إحصائيا
   ٤٣٠ ٣٧.٠٥٩ المجموع

بي
سي
الت

 

 ٠.١٦٠ ٧ ١.١٢١ بين المجموعات
غير دالة  ١.٩٥

 ٠.٠٨٢ ٤٢٣ ٣٥.٠١٧اتداخل المجموع إحصائيا
  ٤٣٠ ٣٦.٢٧٩ المجموع

  .٢.٠٣)= ٧، ٤٢٣( عند درجات حرية ٠.٠٥قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة 
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 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة   ابق أن قيم دول الس ن الج ة  )ف( يتضح م ن قيم وبة أصغر م ة )ف( المحس د الجدولي  عن
 ٠.٠٥ عند مستوى ةتوجد فروق ذات داللة إحصائينه ال أوهذه النتيجة تدل على ، ٠.٠٥ مستوى

ة رب األسرة    مقياس الدراسة في مجاالت  ر مهن ا لمتغي ا      ، تبع ذه النتيجة ربم رى الباحث أن ه وي
ة  ، تعود لعدم وجود اختالفات جوهرية في أنماط الحياة الفلسطينية وذلك لعدم وجود فواصل حقيقي

راد، حيث    ة الضيقة لقطاع     إنديمغرافية وجغرافية بين األف م  ٣٦٥(غزة   المساحة الجغرافي ) ٢آ
م ٨ومتوسط عرض   ، آم٤٥ بطول  ة السكانية    ، آ اع الكثاف غ   ، مع ارتف  )١.٦٠٠.٠٠٠(بحيث تبل

ع        ات، أي بواق م يسكن المخيم رد  ٤٣٨٣(مليون وستمائة ألف فلسطيني جله ومتر    ) ف في آل آيل
ي  ، مربع ا يعن داخل والتواصل الجغرافي    مستوى ع   وجود  مم ى    ال من الت الي يصعب عل ؛ وبالت
ا  ، آما أن اشتراك قطاع غزة بمحافظاته الخمس ، تلمس الفواصل الجغرافية بين السكان المرء وم

ة    ة والثقافي ، تشمل من مدن ومخيمات وقرى في نفس الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعي
إلى ، قد تبرر هذه النتيجة المتقاربة في وجهات نظر عينة الدراسة بغض النظر عن مهنة الوالدين

األمر الذي ، الثانويةومن حيث الثقافات الفرعية أ، عدم وجود ثقافات متعددة في قطاع غزةجانب 
ة من   ، يؤسس لتوحيد نمط التنشئة االجتماعية باعتباره يستند إلي ثقافة موحدة بما تشمله هذه الثقاف

اعي لقطاع غزة      ، عادات وتقاليد موحدة، قيم ومعايير ز وحدة النسيج االجتم ا  ، تسهم في تعزي آم
ة واالستقالل       ل الحري ر ، أن الهم الوطني المتمثل في دحر االحتالل وني يم بالنسبة    أسمى  يعتب الق

ة في   ، مما يجعل من هذه القيم، الذي ال زال يعاني االحتالل المباشر، للشعب الفلسطيني قيم حاآم
ة   ئة االجتماعي ط التنش اة      ، نم لوب حي نمط وأس ة آ وهر الديمقراطي س ج يم تالم ي ق يس ول، وه

ط م فق لوب حك تالل  ، آأس م االح انى وال زال ظل ذي ع طيني ال ة الشعب الفلس د أن غالبي ذلك نج ل
  .وبطشه وقهره وتسلطه يمارس القيم النقيضة لقيم االحتالل البغيضة

ى  السادس السؤال   نص  :ومناقشتها  السادس نتائج السؤال   ين     ": عل هل يوجد اتساق ب
سائد لدى األسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة الوالدين في نمط التنشئة االجتماعية ال

  ؟ خان يونس؛ األقصى
دول  ة لال  :)١٢(ج ب المئوي رارات والنس ح التك ئة   تيوض ط التنش ي نم دين ف ين الوال اق ب س

  .االجتماعية

 نعم أحيانا ال المجموع
اإلجابة 

النسبة  النوع
المئوية النسبة  تكرار

النسبة  تكرار المئوية
النسبة  ارتكر المئوية

 تكرار المئوية

 ذآر ٤٤ ١٠.٢ ٣٦ ٨.٤ ٥٤ ١٢.٥ ١٣٤ ١٠٠
 أنثى ٩٩ ٢٣ ٨٣ ١٩.٣ ١١٥ ٢٦.٧ ٢٩٧ ١٠٠
 المجموع ١٤٣  ٣٣.٢ ١١٩ ٢٧.٦ ١٦٩ ٣٩.٢ ٤٣١ ١٠٠

ة أآدت     % ٣٩.٢يتضح من الجدول السابق أن نسبة  راد العين ه ال يوجد اتساق في     أمن أف ن
ائدة في األسرة الفلسطينية    أنماط التنشئة االجتماعية الوالدية ا % ٣٣.٢في حين أآدت نسبة     ، لس
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ائد،     أ ٢٧.٦وأآدت نسبة ، نه يوجد اتساقأ نه أحيانا يوجد اتساق بين الوالدين في نمط التنشئة الس
ادية     ات االقتص امين المتطلب ي ت ا ف غلين دائم اء منش ى أن اآلب تالف إل باب االخ ع أس  ،وترج

ا   لمرأة تتحمل مسؤولية أآثر مما جعل ا ؛ومستلزمات الحياة ألسرهم من الرجل   ، في تنشئة أبنائه
ة ة المادي وم العائل المرأة هي ، المشغول بهم دة ف ر المتواج تأآث ي البي ع  ،ف ايش م ي تتع وهي الت

ر واألاألبناء  م   آث اء   التصاقا به ر     ،من اآلب ة أآث ذه النتيجة مع     ، وهي المتسامحة والمرن وتتفق ه
ين األب واألم    عدم وجود اتساق   أآدتي الت) ٢٠٠٤( الكتانينتائج دراسة  في   في نمط التنشئة ب

  . األسرة األردنية
  

  خالصة الدراسة وتوصياتها

  خالصة الدراسة  :أوال
دى األسرة الفلسطينية في             هدفت ائدة ل ة الس اط التنشئة االجتماعي ى أنم الدراسة التعرف إل

 :ة إلى النتائج اآلتيةوتوصلت الدراس ،عصر العولمة من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى

  . سيادة نمط التنشئة االجتماعية الديمقراطي .١

ديمقراطي لصالح األسرة      ةوجود فروق ذات داللة إحصائي .٢ النمط ال في المجاالت  المتعلقة ب
 .الفلسطينية في المدينة أآثر من المخيم

ئة االجتما   .٣ نمط التنش ة ل ة الجامع ة طلب ي رؤي ة إحصائية ف روق ذات دالل ود ف دم وج ة ع عي
 . مألوالمستوى التعليمي ل، ومهنة األب، النوع ،لمتغيرات تبعًا، السائد

 .ال يوجد اتساق في أنماط التنشئة االجتماعية الوالدية السائدة في األسرة الفلسطينية .٤

  توصيات الدراسة :ثانيا
   :الدراسة يوصي الباحث بما يلي التي آشفت عنهانتائج في ضوء ال

دى األسرة الفلسطينية      الحفاظ على نمط التنشئ .١ ائد ل ديمقراطي الس ة ال زه  ، ة االجتماعي وتعزي
ة         ، وتنميته ة مؤسسات التنشئة االجتماعي ين آاف ك من خالل التوافق ب د سياسة   ، وذل وتوحي

اقض في    وخطاب التنشئة االجتماعية الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، واالبتعاد عن التن
  .أنماط التنشئة االجتماعية

ر ال  .٢ يرهم        نش الم وتبص ائل اإلع الل وس ن خ اء م ين اآلب وي ب ئة  وعي الترب اط التنش بأنم
 . التي تنعكس على حياة األبناءاالجتماعية االيجابية والسلبية وآثارها 

ادي  دعمتقديم ال .٣ ة       ل الم ة وبخاصة األسرة والمؤسسات التربوي  -مؤسسات التنشئة االجتماعي
  . عولمة على التنشئة االجتماعيةلل السلبية ثاراآلالتعليمية، ألنهما األقدر على مواجهة 
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ا يشمله     .٤ ة بم ضرورة وجود تفاهم وانسجام بين اآلباء واألمهات على نمط التنشئة االجتماعي
يعزز   الوالدينفالتكامل بين ، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على األبناء، من أساليب متعددة
  .سريويقلل من فرص التفكك األ، من الوحدة األسرية

بحيث تشمل عينات أآثر ، ضرورة إجراء بحوث ودراسات ميدانية حول التنشئة االجتماعية .٥
ددًا ة، ع ة مختلف ة وعمري ات اجتماعي رائح وفئ راء دراسات حول دور مؤسسات ، ووش إج

ا  السيما الجامعات، التنشئة االجتماعية األخرى ة       ودوره ز نمط التنشئة االجتماعي في تعزي
ى نمط وأسلوب     مما يساعد على تحويل، تمع الفلسطينيالديمقراطي في المج الديمقراطية إل

  . حياة
  

  واألجنبية المراجع العربية

ع   . المنهج العلمي في البحوث االجتماعية. )١٩٨٨( .سمير نعيم، أحمد − دار سعيد رأفت للطب
  . القاهرة. جامعة عين شمس. والنشر

ماعيل − د، إس اليب التنش  . ")١٩٩٠ (احم بعض أس ة ل ع   دراس ن رف ئولة ع ة المس ئة الوالدي
ة رات الديموجرافي ي ضوء بعض المتغي تير. "مستوى الطموح ف الة ماجس م . رس ة عل مجل

 . ١٧٢-١٧٠. )١٣. (٤) جامعة طنطا. (النفس

رن العشرين     ". )٢٠٠٠( .حليم، برآات − ي في الق ر األحوال     . "المجتمع العرب بحث في تغي
  . يروتب. مرآز دراسات الوحدة العربية. والعالقات

ات − د ، برآ اوع محم رة  "). ١٩٩٩( .مط ي األس ف ف دوان والعن ر . "الع الم الفك . )٢٧(٤. ع
  . ٢٦٧-٢٦٦. يونيو/أبريل. الكويت

ث − لطان، بلغي ة  ". )٢٠١٠( .س ة الكوني ي عصر الثقاف ة ف ئة االجتماعي ع التنش ز . "واق مرآ
  . النور للدراسات

  .الكويت. مكتبة الفالح. "يدراسات في علم االجتماع التربو). "١٩٩٣( .ناصر، ثابت −

زي لإلحصاء − از المرآ ات ". )١٩٩٩( .الجه اآن والمنش كان والمس ام للس داد الع رام . "التع
  . فلسطين. اهللا

ليم  ، الحربي − ات   ". )٢٠٠٤( .منيفة بنت سمير س ة    التنشئة األسرية للموهوب دراسة اجتماعي
اض   ة الري ات بمدين ات والعادي ات الموهوب ن أمه ة م ى عين ال. "عل تيررس ة . ة ماجس جامع

 . قسم الدراسات االجتماعية –اآلداب  –عمادة الدراسات العليا  –الملك سعود 

ة ". )٢٠٠١( .السيد، الزيات − ة   . "هل تتالشى الدولة في ظل العولم ة تحديات ثقافي  .٤ع. مجل
  . مصر
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رن الواحد     ". )١٩٩٥( .سعاد ،محمد − التربية وتنمية اإلنسان المصري في ضوء تحديات الق
  . ٩٧ـ ٦٥. سبتمبر. )٣(١. مجلة دراسات تربوية. "لعشرينوا

أثر التفاعل بين أساليب التنشئة األسرية على أبعاد الشخصية لدى "). ١٩٩٠( .زينب، شقير −
  .١٣٤-٩٩. )٣٥( ١١. رسالة الخليج العربي. " الفتاة الجامعية

وك − ي، الش اميي   ". )١٩٩٧( .عل د الس ًا عن يولوجيًا ولغوي رة سوس وم األس ينيين مفه ن والص
  . لندن. جريدة الحياة. "والالتين

ي      ". )٢٠٠٢( .قاسم حسين، صالح − رد في المجتمع العرب ين السلطة والف . "إشكالية العالقة ب
  . المؤتمر العلمي العربي األول

ت − د، طلع د الحمي ر". )٢٠٠٠( .عب ناعة القه يم وص ات. "التعل ر والمعلوم ت للنش . ميري
  . القاهرة

ي    ". )٢٠٠٦( .حافظ، عبد الرحيم − ة    -الزبونية السياسية في المجتمع العرب راءة اجتماعي  -ق
ونس      وطني بت اء ال ة البن ي تجرب ية ف دآتوراه  . "سياس ات ال لة أطروح ز  . )٩٥( سلس مرآ

  . بيروت. دراسات الوحدة العربية

ة   ". )١٩٩٥( .آايد آامل سليم، عبدوني − أنماط التنشئة االجتماعية الوالدية لدى عينة من طلب
 . الجامعة األردنية. "حلة الثانوية في مديرية عمان الكبرى األولىالمر

ي  − ن حثالن    ، العتيب ورة بنت شارع ب يم      "). ٢٠٠٤( .ن ى ق اء عل دور األسرة في تنشئة األبن
ة الرياض     -التنمية والتحديث الة  . "دراسة اجتماعية لعينة من األبناء واألمهات في مدين رس

  . قسم الدراسات االجتماعية –ة الدراسات العليا عماد –جامعة الملك سعود . دآتوراه

ة     "). ١٩٩٧( .وآخرون .إبراهيم، عثمان − دان الطفول ة في مي منشورات  . "التنشئة االجتماعي
  . عمان. جامعة القدس المفتوحة

ان − د، عثم يد أحم وي . )١٩٩٠( .س اعي الترب نفس االجتم م ال زء األول .عل ع  .الج التطبي
  . القاهرة .المصريةومكتبة األنجل .٤ط .االجتماعي

ان − ام، عثم ة". )١٩٩٩( .وس ة العربي ي المعاصر. العائل ع العرب ي المجتم ي دراسات ف . "ف
  . دمشق. األهالي للطباعة والنشر والتوزيع. تحرير خضر زآريا

ل − ف، عق د اللطي اعي". )١٩٨٥(. عب نفس االجتم م ال ة. "عل اح الوطني ة النج ابلس. جامع . ن
  . فلسطين

ات السلوآية    . ")١٩٩٧( .عبد اهللا، عويدات − ة االنحراف ى طبيع  أثر أنماط التنشئة األسرية عل
ي األردن   ذآور ف ر ال ع والعاش امن والتاس ة الصفوف الث د طلب ات. "عن ة دراس د. مجل  مجل

  . عمان. )١(٢٤
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فيع، عيسى − د الش د عب المي  "). ١٩٩٨( .محم ام االقتصادي الع ي النظ ية ف ات الرئيس العملي
  . )١٨١(. مجلة القاهرة. "الجديد

السلوك العدواني لدى أطفال ما قبل المدرسة وعالقته بأساليب . ")١٩٩٣( .منيرة، الغصون −
  . رسالة دآتوراه. "التنشئة الوالدية والذآاءبمدينة الرياض

  . "التنشئة االجتماعية والتحديات المعاصرة". )٢٠٠٩( .عبد اهللا محمد، الفوزان −
http. //www. adabihail. gov. sa/03_05_38. htm.  

عالقة الضبط األسري باتجاه طالب المرحلة الثانوية ". )٢٠٠٤( .سعد ناصر سعد، القريني −
ا     –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية . رسالة ماجستير. "العنفونح ة الدراسات العلي  –آلي

  .تخصص التأهيل والرعاية االجتماعية. قسم العلوم االجتماعية

دواني       ". )٢٠٠٠( .وليد عبد القادر، القططي − ا بالسلوك الع ة وعالقته اليب التنشئة الوالدي أس
زة     وب غ ات جن ا بمحافظ ية العلي ة األساس ة المرحل دى طلب تير . "ل الة ماجس ة . رس الجامع

  . فلسطين. غزة. اإلسالمية

دوز − ادر، القن د الق د عب ة محم وح . ")٢٠٠٧( .أمين ا بجن رية وعالقته ئة األس اليب التنش األس
دينتي          . "األحداث ل بم انحين بمؤسسات اإلصالح والتأهي ي األحداث الج ة عل دراسة ميداني

اجوراء  راتة وت وبر  . مص ن أآت ابع م ة الس ة اآلداب. جامع تير . آلي الة ماجس م  . رس ي عل ف
  . االجتماع

ا      االتجاهات ا . ")٢٠٠٠( .فاطمة المنتصر، الكتاني − ة وعالقته ة في التنشئة االجتماعي لوالدي
  . ورام اهللا. عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع. "بمخاوف الذات لدى األطفال

ة − ي، ليل ر  . )١٩٩٥( .عل ع متغي ي مجتم باب ف ف   . الش اء والعن واهر اإلحي ي ظ أمالت ف . ت
  . دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية

ة الحوار الديني ال. )١٩٩٧( .طارق، متري − . ثقافي في منطقة البحر المتوسط في فترة العولم
  . ١٤٢. مارس. جنيف. مكتب التربية الدولي. ١٠١العدد . مستقبليات. ترجمة سناء مسعود

ة  ". )١٩٨٧( .آمال سيد عبده، مسلم − ة الوالدي اء      . المعامل دى األبن ة االنجاز ل ا بدافعي وعالقته
ا   . رسالة ماجستير. )"١٧-١٤( من الجنسيتين في المرحلة العمرية من معهد الدراسات العلي
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