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   : قدمةـــم

 

 واقع التنشئة االجتماعية األبوية واجتاهاتها يف اجملتمع الكوييت 
  دراسة يف انطباعات طالب املرحلة املتوسطة

 

نسواني  ادديودةو ويف نسول الوت اا  اتعتماعيو       يف غمرة التحوالت  اإل 

العاصوو، و يف عصوور ادوودة والووصوال والصوودةا  اذ وواني  ت  وو  الت  وو      

اتعتماعي  ب ساليبها املت الع  أهمي  بال   اددة واخلطالنة. ف،ي الصةن الو    

بدأ  فيه األةم وال عالب تتلمس خماطر وعالدها وتلملم أطورا  هاليتهوا اءا    

  العامليو  ادديودة بودأ  الت  و   اتعتماعيو  تطوه بودونها        عصف الت اا

التانخيي ادديد كصمام أةن وأةان مي ح األةم قدنة ةتجددة على ب ا  هاليتها 

واحملافظوو  علووى وعالدهووا واعووادة انتوواي هاتهووا وقيمهووا اذ وواني  يف وعووه 

ا التحالت  اإلنساني  ادديدة. ويف ه ا املسوان تتبودا اليوالم األهميو  الكورب     

للدناسووا  الوون تت وواول ق ووي  ب ووا  اإلنسووان والوون ترصوود عالاةووه الت  وو   

 اتعتماعي  وةت ااتها. 

يف عصر العالمل  وةا بعد اذداث  بدأ  األةم املتقدةو  تودن و وعلوى  وال     

علميو أن حتقيل التالاءن الالعالد  املعاصر يقت ي احودا  ت واا  عميقو     

تحقيول  لهاتها بالص،ها أداة اجملتمو   وعالهري  يف طبيع  الت     اتعتماعي  
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التالاءن اذ ان  يف نسل التحالت  ادديدة باهتصاءاتها اذ اني . ف سلالب 

الت     اتعتماعي  حيودد بال ورونة اياليو  اتعتماعيو  لل،ورد ةون عهو و        

وللمجتم  اإلنساني ةن عه  أ راو وه ه حقيق  تؤكدها خمتلف الدناسوا   

يف ه ه امليدان. وهو ا يعوب بال ورونة أن الرتبيو      واألحبا  العلمي  اداني  

القدميوو  ب اووكايا وأسوواليبها املالتل،وو  ت تسووتطي  اليووالم أن تالاعووه املوود      

األسطالن  لقيم العالمل  الصاح،  الن تهدد ة ظالةو  القويم ادالهريو  اخلاصو      

 بكه أة  ةن األةم وتبددها. 

عتماعيو  وةوا ميكون أن    وت سيسا على األهمي  املت اةي  لق وي  الت  و   ات  

تقدةه ةن حصوان  ح واني  للهاليو  واتنتموا  تو تي دناسوت ا اذاليو  حوالل         

ة اةني واجتاها  الت     اتعتماعيو  يف اجملتمو  الكوالين املعاصور. هو ا      

اجملتم  ال   واعه صدة  عدوان تانخيي استطاع يف حي ه أن يودةر ييو    

ا  وعالديو  يف ة ظالةو    هوص   الب ى التحتي  وال،القي  وأن يعموه علوى احودا    

 القيم. 

لقد وعد  العالمل  الثقافي  واتقتصادي  يف الكاليو  ةرتعوا تانخييوا ب،عوه     

اتن،تاح الدميقراطي ووصالل تك اللالعيا اتتصال واملعلالةاتي  اىل كه ءاوي  ةون  

ءوايا اجملتم  ويف كه ة حى ةن ة احيوه. فاألنرتنيو  وال وبكا  ال، وا ي      

وحري  الصحاف  ت كه اليالم مسا  أساسي  وعالهريو  يف  والر ا  اتقتصاد  

ب ي  اجملتم  الكالين وهي بودونها تعصوف ظ ظالةو  القويم وةظواهر اذيواة       
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التقليدي  وت كه نسقا عديدا ةن التصالنا  واملعاني وامل،اهيم وال،لس،ا  الن 

 تهاعم العقه ومتتحن الالعدان. 

ن تهودد اياليو  الثقافيو     ويف ظه ه ه التحالت  األسطالني  الداهمو و الو  

الالط يوو  واإلسووالةي و يت وواةى يف العقووه والالعوودان األهميوو  الكووباة لتطووالير  

أساليب تربالي  عديدة وة اهج ت     اعتماعي  دميقراطي  ميك هوا أن ت وكه   

اذصوون اذصووني ليفةوو  يف سووبيه اذ،وواظ علووى ةكالنووا  وعالدهووا وصوو،ا   

شئة االجتماعية نفسها إشككالية  من هنا بالذات تطرح قضية التنانتما ها. و

يف هوو ا السوويا  ويف ظووه هوو ه الر يوو  سياسككية تربويككة بالخلككة ا. و ككية. 

نه   الرغب  العلمي  يف اعورا  هو ه الدناسو  الون تتوال ى حتلويال عميقوا        

تجتاها  الت     اتعتماعي  السا دة يف اجملتمو  الكوالينو والون تسوعى     

يف طبيعو  ةوا هوال سوا د ةون أسواليب        أي ا اىل حتديد ةكاةن القالة وال وعف 

 تربالي  يعتمدها اآلبا  واألةها  يف ت     األط،ال. 

وةن ه ا امل طلل بودأ  السواح  العربيو  ت وهد كوالا كوباا يف األحبوا         

ال العي  يف ةيدان الت     اتعتماعي . وي تي ه ا ال مال امللحالظ يف ه ا امليودان  

 بها ق ي  الت     اتعتماعي .  تعباا عن األهمي  الكباة الن تتميص

 مفاهيم الدراسة: 
ة ظالة  ةن العمليوا  الون يعتمودها     " تعر   الت     اتعتماعي  بالص،ها

اجملتم  يف نقه ثقافته ظا ت طال  عليه ه ه الثقاف  ةن ة،اهيم وقيم وعوادا   
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يف  . وهي بعبانة أ را العملي  الن يتم فيها دةج ال،ورد "(1)وتقاليد اىل أفراده

 ثقاف  اجملتم  ودةج ثقاف  اجملتم  يف أعما  ال،رد. 

 Socialisationيعد دونكهايم أول ةن استالدم ة،هالم الت  و   اتعتماعيو    

وأول ةن عمه على صالغ املالةح العلميو  ل ظريو  الت  و       و(2)ظع اه الرتبال 

بيو   ان اإلنسان ال   تريد الرت " اتعتماعي و يقالل دونكهايم يف ه ا الصدد:

أن حتققه في ا ليس هال اإلنسان على غران ةا أودعته الطبيع  به اإلنسان على 

. فالرتبيو  هوي التو ثا الو   متانسوه األعيوال       (3)"غران ةوا يريوده اجملتمو    

الراادة يف األعيال الون   تراود بعود وتكمون وظي،تهوا يف اءاحو  ادانوب        

. (4)اتعتمواعي املو ظم  البياللالعي ةن ن،سي  الط،ه لصاحل كاهي ةون السولال    

اىل الرتبيو    على  ال  سب سور وكانو  وهابوان  وةيوهو     ي ظر دونكهايمو

بأنهكا تنشكئة اجتماعيكة لل يك      »ويعرفها يف سيا  آ ور  « ك ي  اعتماعي»

                                                 
املظاهر اتغرتابي  يف ال الصي  العربيو و عوا  ال،كورو العودد الثوانيو أكتوالبر        وعلي وط،  1-

 .  249(و ص 281-241و)صص 1998/ديسمربو 

علووم اتعتموواع الرتبووال و ةطبعوو  اتحتووادو ة  ووالنا  عاةعوو  دة وولو       وعلووي وط،وو   -2

 (.  39.)ص 1992

ادمالد والتجديود يف الرتبيو  املدنسوي و تريو  عبود ا  عبود الودايمو دان         وأفانصيب غي -3

 (.  330 ص.)1981العلم للمالينيو باو و 

ةقدة  يف علم اتعتماع الرتبوال و تريو  نوصان عيوالن السوالدو دان دة ولو        وني اتا غالنوفا -4

 (.  105ص.) 1984 ودة ل
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فكاتتمع يككو ن د خا ك  اانسكان     . (5)«اجلديد متارسها أجيال الراشدين

عمليو    ": ود دونكهوايم  والرتبيو  ع  وكائنكا جديكدا هكو الككائن االجتمكاع      

اعتماعي  متانسها األعيال الراادة على األعيال الن   تراود بعودو وهلو     

هي عملي  الت     اتعتماعيو   »الرتبي  فةن أعه ضمان تالاصلها اتعتماعي. 

العملية اليت يتم فيهكا ومكن  ا كا خمكا ةقافكة      وهي  و (6)"للجيه ادديد

وهوي وفقوا يو ا املع وى      افكة اتتمكع  اتتمع د الفرخ وخمكا الفكرخ د ةق  

  .العملي  اددلي  الن تربط بني ال،رد وبني ثقاف  اجملتم 

يف اإلنسوان   زاحة اجلانك  البيولكوج   إوهذا يعين أنها عملية تتم فيها 

لصاحل ادانب اتعتمواعي أو اتنتقوال باإلنسوان ةون حالتوه البياللالعيو  اىل       

 حالته اتعتماعي . 

أهميكة التوحكد أو الكتقم  د    ايم يركوص فرويود علوى    وعلى  ال  دونكه

ويعور  التقمووص ب نووه عمليوو  ن،سووي  يتمثوه       عملية التنشئة االجتماعية

فيهووا ال،وورد ةظهوورا ةوون ةظوواهر اآل وور أو  اصوو  ةوون  الاصووه أو صوو،  ةوون 

وتتيح عملي  التقمص لل،رد أن يتمثه أدوانا اعتماعي  عديودة وأن   .(7)ص،اتوه

وتصوالنا  و قيوم اجملوتم  الو   يعيش فيهو وهلو  عوورب    يسوتبطن ة،واهيم

                                                 
5- Durkhiem, Emil, Education et sociologie, P.U.F. Paris, 1989, P6.  

6- Meme source, P12. 

ةانسويه بالسوتي والعالقو  الرتباليو و تريو  حممد ب ا ال حاس امل ظم  العربي  للرتبيو    -7

 (.  170 ص)1981 والثقاف  والعلالمو تالنسو
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سلسول  ةون العالقوا  الن يقيمهوا ال،ورد ةو  األاوالاص الوو ين حيوويطالن       

بوووهو والوو ين ي ووكلالن ةالضووالع تقمصووه أو كوواهي لسوولالكه. وتووربء أواليووا   

الت  و   اتعتماعيو  ع ود فرويوود يف نظريتوه حوالل ةكالنوا  ال الصوي  ويف      

ا  القا مو  بيون ه ه املكالنوا  الو   يوربء أهميو  العالقو  بوني       العالقو عدل

ي طوال  علوى    Le ça ادانوب البياللالعووي و ادووانب اتعتموواعي: فووايال     

 Le sur-moi اذال  ال،طري  األوليو  ع ود الكوا ن بي موا ي وكه األنوا األعلوى      

قاليود  الثقوايف فوي اوالص ال،ورد ويرةوص اىل العوادا  والت  ادانب اتعتماعي

 ادمعي  السا دة يف اجملتم . 

بالتكال  فإن التفاع  الذي يتم بني األنا األعلى وا و عرب تكد   األنكا   و

ت،اعوه  الوعن طريل ميث  اجلكان  األساسك  د عملية التنشئة االجتماعية. 

ن وأستطي  ال،ورد أن يتكوالن اعتماعيوا    بني ع الي  الكوا ن وثقاف  اجملتم  ي

 اع . حيظى بع الي  ادم

ونالحوووف فوووي هووو ا ادانووب تقانبووا كووباا بووني نظريوو  فرويوود ونظريوو   

دونكهايم يف العالقو  بيون البياللالعووي واتعتموواعيو بيوون العقوه ادمعوي      

ال   ي كه االصي  ال،ورد ع ود دونكهوايم وبوني األنوا األعلوى الو   ميثوه        

ين األساسي ادانب اتعتماعي يف اوالصي  ال،ورد ع ود فرويودو ويكمن التبا

فف  الوقت الذي يركز فيه بني ال ظريتني يف أهمي  املصدن يف عملي  الت    . 

خوركهايم على اجلان  االجتمكاع  ا.كارج  فكك  تككوين وإعكداخ الفكرخ     
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الوو   ميووانس اكراهوا    " ال موا ادموواعي "حلياة اجلماعة الذي يتمث  د 

م فووي نظريوو  فرويود وفول     تتوو  عولى ضموا ر األفورادو فوان عمليو  الت  وو      

 أواليا  دا لي  ن،سي  ةاثل  يف عدل العالق  بني ال،رد  واتعتماعي. 

ي ا ة،هالم اجتاها  الت     اتعتماعي  اىل األساليب الرتبالي  املتبع  يف 

. (8)تربي  الط،ه وت   ته واىل اإلعرا ا  الن يعتمدها اآلبا  يف تربي  أب وا هم 

 ا  ي ان اىل اجتاهي التسلط واتجتاه الدميقراطي. وةن أبرء ه ه اتجتاه

  :Authoritarism التسلط اجتاه

يقووالم علووى ةبووادا اإللووصام واإلكووراه واإلفوورا  يف  أسوولالب تربووال التسوولط 

استالدام السلط  األبالي  يف تربي  األط،ال وت   تهم. ويرتكص ه ا اتجتاه على 

وت    ه ه العالقا  صالنة الع ف  ةبدأ العالقا  العمالدي  بني اآلبا  واألب ا .

ب اكاله ال ،سي  وال،يصيا ي  وادسدي . وميكن حتديد أهم املبادا الن يقوالم  

 عليها السلال  التسلطي وهي: 

 ةبدأ الع ف ب اكاله املالتل،  الرةصي  وال ،سي  واملادي .  -

بالعوالد  ةبدأ اجملافاة اتن،عالي  والعاط،ي  بني اآلبا  واألب ا  ويتمثوه هلو     -

 حالاعص ن،سي  وتربالي  كباة بني أفراد األسرة الالاحدة.

                                                 
حو علوم الو ،س اتعتمواعي واذيواة املعاصورة ةكتبو  ال،وال        وأمحد حممد ةبان  الك ودن   8- 

 .393. ص 1992الكالي و 
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ت يسمح ليفب ا  دا ه األسرة بإبدا  آنا هم أو تالعيه انتقاداتهم وان حد   -

 هل  فإن ه ه اآلنا  واتنتقادا  قد تكالن ةصدن سالري  وعقاب بال سب  يم. 

صى ال دة اىل ويستالدم اآلبا  يف اطان األسر املتسلط  أساليب تتدني ةن أق

أدناها يف تربي  أط،ايم. وميكن ل ا أن كيوص يف هو ا الصودد بوني تموالعتني      

ت وم احوداهما أسواليب القموو  ال ،سوي ةثوه: اتءدنا  واتحتقوان واتةتهووان       

والسالري  والتهكم والتباليس وأحكام الدوني  وتالعيه األل،اظ ال ابي  وأساليب 

لصعر وال هووي وي طووال  اتجتوواه التالاليووفو وأسوواليب اذرةووان املالتل،وو  كووا

التسلطي يف الرتبي  على تمالع  ةن األواةور وال والاهي والتعليموا  الصوانة      

الن ت،رض علوى األط،وال وال ااو   يف دا وه األسورة حيو  يرتتوب انوصال         

 العقاب على كه ةن يتجاوء ه ه اذدود وال الاهي. 

 Democratisationاالجتاه الدميقراطي 

 اه الوودميقراطي يف الرتبيوو  اىل ة ظالةوو  ةوون عمليووا ي ووا ة،هووالم اتجتوو 

الت     اتعتماعي  الن ت طلل ةون قويم اذوب والتعواطف والتعصيوص والودعم       

واملساندة وامل انك  واذالان والتبصر يف العملي  الرتباليو . وهوي الرتبيو  الون     

ةو   ب وا هم وتت وافى   أتسقط فيها اذدود ال ،سي  الصانة  القا م  بني اآلبا  و

 كه أاكال الع ف واإلكراه. 

يعتمد اآلبا  الدميقراطيالن أساليب التبصر والت،هم الرتبال  العميول لطبيعو    

األط،ال وة كالتهم ويتب الن املبوادا الرتباليو  اذديثو  يف الرتبيو . فالرتبيو       
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فالط،وه هوال ةركوص     ولديهم هي الرتبي  اذرة الن تعتمد على ةركصي  الط،وه 

غايتها. وغب عن البيان أن الرتبي  الدميقراطي  تعتمد ةبودأ  العملي  الرتبالي  و

ال مال ال اتي اذر الطبيعي للط،ه وأن للط،ه  صالصويته ال ،سوي  وادسودي     

وعلى املربي أن ي    يف اعتبانه ه ه اخلصالصي . وتقالم الرتبيو  الدميقراطيو    

 على ة ظالة  ةن املبادا أهمها: 

 : مبدأ احلرية -1

ي  املبتدأ واخلرب يف الرتبي  الدميقراطيو  وي  و  هو ا املبودأ     يعد ةبدأ اذر 

صي ا ةت الع  أبرءها اذري  ال ،سوي  للط،وه فاذريو  ادسودي  ثوم اذريو        

العقليوو . ونعووب باذريوو  ال ،سووي  أن ت يكووره الط،ووه علووى تووبب ةالاقووف   

ن واجتاها  ان،عالي  و اص  السلبي  ة ها ةثه ة اعر اذقد والكراهي  وال ،وال 

وأن يرت  للط،ه حري  التكالن ال ،سي وفقا ملعايا ةالضالعي  قالاةهوا التسواةح   

 والت حي  والعطا . 

ويقصد باذري  العقلي  أن ت ي حن ههن الط،وه فيموا ت يرغوب فيوه وأن     

 ني،كر فيما ليس ةن ا نه وأن يكوره علوى توبب ةعتقودا  وقويم  انعو  عو       

  ادسدي  فتتمثه يف أن يرت  للط،وه  انادته أو اهتماةاته الط،اللي . أةا اذري

و اص  يف ةراحه حياته األوىل حري  اللعب واذرك  واتنطال  دون قيوالد أو  

 حدود تعيل عملي  كاله واءدهانه.  
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 مبدأ احلب:  -2

اذب حاع  انسواني  أصويل  ت ورب عو ونها يف العمول اإلنسواني وهوي        

. واذوب  "اإلنسوان  باذوب حييوا  "ت كه ة طلل كاله واءدهانه وقدميا قيوه  

عاةه اءدهان وتكالن وصاونة انساني  وةن دونه تصبح حياة اإلنسوان عحيموا   

يقته فيه ةكاةن اإلبداع والعطا . واذب قيم  انساني  تعوانل اذريو  وت موال    

بها وتت افى ة  كه صيغ القسالة واإلكراه وةن ه وا فوإن الرتبيو  الدميقراطيو      

األط،ال وحتيطهم بوه بوال حودود ألنهوا     ت  د اذب ال اةه وت ميه يف قلالب 

 ت كه الركن األساسي وحجر الصاوي  يف أي  تربي  دميقراطي   الق . 

 مبدأ التجربة الذاتية:  -3

تسعى الرتبي  الدميقراطيو  اىل حتقيول ةبودأ التجربو  ال اتيو  الون تؤكود        

عمليوو  التوودفل الوو اتي اذوور لل الصووي  اإلنسوواني  عوورب التجربوو  ال الصووي  

عاناة اذياتي  املالعه  عن بعد ةون قبوه املوربني. فاألب وا  يعتمودون علوى       وامل

جتربتهم ال الصي  يف ب ا  تصالناتهم وقيمهم وفعالياتهم ويعتمدون على ةبودأ  

 امل انك  ة  غاهم ةن أفراد األسرة يف ب ا  التجرب  اخلالق  واملبدع . 

 :مبدأ احلوار -4

ي  يف عمليو  التالاصوه الرتبوال  وهوال     يعد اذالان ة طلل التجرب  الدميقراط 

اذالان ال   يقالم على ةبدأ حري  ال قد وابدا  الرأ  بعيدا عون قويم اخلجوه    

واخلال  والالعه واإلنهاب. فاألط،ال يعل الن عن آنا هم وقويمهم وانتقواداتهم   
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ويطرحالن أس لتهم يف أعالا  حرة ةتكاةله تدف  بهم اىل ةصيد ةن ال مال والعطا  

 ن،سيا وعقليا.  

 مبدأ املسؤولية:  -5

وهال املبدأ ال   مي ح كه فرد ةن أفراد األسرة احساسا عميقوا ظسوؤولياته   

غوا نقابو  ال وما والق اعوا  الراسوال  يف       واخلاص  دوكوا قيوالد أو نقابو    

ةون الو ا  اإلنسواني  وأن اإلنسوان     ال ،س. وه ا يعب أن السلال  ه وا ي بو    

   واخلووال  ويف هوو ا  لوول وب ووا حيقوول هاتووه بعيوودا عوون كووه أاووكال الرقابوو

 الت،ال  واتبتكان. وحتقيل  اتنتصانا  جيهل الصيا  قادنة على تس

فالرتبي  الدميقراطي  تربي  تسعى اىل تلبيو  اذاعوا  األساسوي  لانسوان     

وهي اذاع  اىل اذب واذ انو اذاع  اىل التقديرو اذاع  اىل اإلحساس 

ما و واذاع  اىل ب ا  التجربو  ال اتيو و   باألةنو اذاع  اىل اإلحساس باتنت

وأ اا اإلحساس باألهمي  والالعالد. ومتثوه هو ه اذاعوا  قوالام اإلحسواس      

 بايالي  والالعالد وةقالةا  ال الصي  املتكاةل .

 نرتوبولوجيا التنشئة االجتماعية: أ
لقد بي   الدناسا  واألحبا  الن أعراهوا األنرتوباللالعيوالن األةريكيوالن    

أن  1946عووام هووا ةوون قبووه ادوويش األةريكووي بعوود غصووكي وواوا يف عصيوورة أ

السكان املدنيني كانالا أكثر حتمال للصدة  ةن العسوكريني اليابوانينيو حيو     
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تحف علما  ال ،س أن أسلالب الت  و   اتعتماعيو  للسوكان األصوليني يتميوص      

ظ وواةي ه الدميقراطيوو  واذوورة. فاألةهووا  يف هوو ه اجملتمعووا و حيملوون    

ن حتى اللحظ  الن يسا فيها الط،ه ع،اليا ودون قسور علوى قدةيوهو    أط،اي

والط،ه يصه اىل ةرحل  ال ظاف  بصالنة ع،الي  دون اكوراه أو تع يوفو واآلبوا     

ي دقالن حبا على أط،ايم بال حودودو ومي حوالنهم حريو  كاةلو  يف خمتلوف      

رون ةسانا  حياتهم يف أث ا  الرضاع  وامل ي وضبط اإل وراي وال،طوامو وي ظو   

اليهم بالص،هم كا  ا  ةال كي  ها  طاب  قدسوي. وةون هو ا امل طلول وعلوى      

أساس ه ه ال تا ج الرتبالي  ل مط الت     اتعتماعي  اذورة انطلول البواحثالن    

لت،سا القدنة ايا ل  للسكان على حتمه صدة  اذورب وويالتهوا بدنعو  ت    

ةن اصابا  ن،سوي  بال و     ةثيه يا باملقانن  اىل ةا ةب به اد الد اليابانيالن

 .(9)األهمي  واخلطالنة

لقد ُاِ ف األنرتوباللالعيالن بدناس  طبيع  الت  و   اتعتماعيو  يف القبا وه    

الن ةاءال  تعيش بطريق  بدا يو و وهلو  ةون أعوه نصود وضوعي  السولط         

الرتباليوو  واتعتماعيوو  وطبيعوو  الت  وو   اتعتماعيوو  يف هوو ه اجملتمعووا .    

ساسي ي ه الدناسا  يف ةعرف  ت ثا اذ وانة يف طبيعو    ويتمحالن ايد  األ

ممانس  السلط  يف الرتبي  والت     اتعتماعي  يف اجملتمعوا  السوابق  علوى    

 اذ انة املادي .

                                                 
9-Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale, Robert 

Laffon, Paris ,1968, p 74 . 
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لقد سبل دان عا  نوسال أن أعلن ب ن القسر واإلكوراه ظواهرة تاللود ةو       

ال،طورة كانو     املدني  وأن اجملتمعا  اإلنساني  الن كانو  تعويش يف حالو    

 اة ت ظلم فيها وت قهرو فالقهر ظاهرة ثقافي  وتلو  هوي فكورة أفالطالنيو      

حتووى ان دونكهووايم قوود ملتووح يف كتابووه الرتبيوو  األ القيوو  اىل أن  (.10)قدميوو 

لقد اعترب ن يس قبا ه سيال أن «العقالبا  ت أثر يا يف اجملتمعا  البدا ي : 

»البوويم ةتالح ووالن ألنهووم ي ووربالن أوتدهووم   
وهذذ ي ين،ذذما يعذذد ين،  ذذ  . (11)

دوريهذذذدأا ال يل  ذذذرة ثذذذده أ ت دع ذذذ  اتذذذت اذذذا يذذذن  ي  ع،ذذذد  ي   ذذذد    اذذذ  
 جم ع،د  ب  ط  إىل جم ع،د  ا يب . 

وتبذذا ياثذذدل ويل رياذذد  يا جوبنلنا ذذ  ي درينذذ  ال الرذذب يل بدتذذم يلب يت ذذ  ت، عذذ  
الون دنسو     Okinawa وكي واوا األاادل ب ت بنين  ا  دحم  يف ت ب   ابندتهدا ع بدتم 

الن دنس  ةون   Tschambulie و وقبا ه الت اةبالليMolonyةن قبه ةاللالني 

الن دنس  ةن  Comanches و وقبا ه الكالةانشM.Mead قبه ةانغري  ةيد

و هووي قبا ووه ةتسوواحم  عوودات فيمووا يتعلوول ظسوو ل  Kardiner قبووه كوواندي ا

 ل  الرضاع .  العالقا  ال  ا ي  للط،ه وتسيما يف ةرح

                                                 
 .  1996الرتبي  واجملتم و تري  علي وط، و دان ةعدو دة لو  واةيه دونكهايم -10

 و1986 و بوواو فلسوو،  الرتبيوو و تريوو  عهوواد نعمووانو عاليوودا و وأولي،يووه نبووالل -11

 .  109ص



-20- 

ي اضلالن ةون أعوه    Mundugumor على  ال  هل  فإن قبا ه املالندوغالةر

اذصالل على ك،ايتهم ةون ال و ا . فالط،وه يالضو  علوى ظهوره علوى األنض        

 الباندة ةن أعه أن حيصه على نضعته أو غ ا ه. 

فالدناسا  واألحبا  اداني  تبني أن املعاةل  الن توتم يف ةرحلو  ةبكورة    

لط،ووه تووؤد  اىل احباطووا  كووباة قوود تكووالن ةوودةرة ل الصووي   ةوون حيوواة ا

وبالتالي فإن نظرة الط،ه اىل الكالن واذياة ستكالن ةرهالنو  أي وات    و((12الط،ه

املعاةل  الن تلقاها يف ه ه املرحل . ف ط،ال املالندوغالةالن يصوبحالن نااودين   ب مالهي 

ال األنابويش  تتميص االصياتهم بالقلل والتالتر كسم  دا مو  وهلو  علوى  وال  أط،و     

 . (13)ال ين يتميصون تحقات بدنع  عالي  ةن الثق  بال ،س

تووبني نتووا ج األحبووا  الوون أعرتهووا الباحثوو  األنرتوباللالعيوو  األةريكيوو  

يف ع والب اور  آسويا يف غي يوا ادديودةو       Margeret Meadةانغريو  ةيود   

دوو س والطبووا   يف ثالثوو   ا" والوون عرضوو  نتا جهووا يف كتابهووا امل ووهالن  

األهمي  الكباة للعالق  ادالهري  الن تربط بوني الطبواع   "و معا  بدا ي تت

 . (14) وبني أسلالب الت     اتعتماعي  يف أث ا  ةرحل  الط،الل  املبكرة

                                                 
12- Jean Claude Fillaux, La personnalité, P .U .F, Que sais-je, N 

750,Onzième édition, Paris, 1986, p60.  
13- Jean Claude Fillaux, La personnalité, Ibid 

علم ال ،س اتعتماعيو تري  حافف ادماليو دان ةكتب  اذيواةو الطبعو     وأوتال كلي ربغ 14-

 (.  397) ص  1967 و باو و الثاني
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وتبني دناسا  ةيد أهمي  الطريق  الن يتم بها انضاع األط،ال وةدا ت ثا 

حظ  ةيد وعوالد  ه ه الطريق  يف ب ا  االصيا  عدواني  أو ةتساحم . لقد ت

ا تال  كبا بوني االصوي  الرااودين يف قبويلن اآلنابويش واملالنودوغالةالن:       

فالرعال وال سا  يف قبيل  اآلنابيش يتميصون بسما  الرقو  وال عالةو  والالداعو     

والطيب  والصد  والت،ا لو بي ما يتميص نعال ونسا  قبيل  املالنودوغمالن بال ودة   

   (.15)نهم أكل  ذالم وصيادو ن وسوالصراة  وال،ظاظ  وقسالة القلبو ا

واسووتطاع  الباحثوو  أن ت،سوور هوو ه الظوواهرة بووالعالدة اىل دناسوو  أسوولالب 

الرتبي  السا د يف كلتا القبيلتني فالعد  أن الط،وه يف اآلنابويش يعاةوه برقو      

فهوال دود    وحيظى بع اي  فا ق  ةون قبوه األبوالين   اه ووداع  ةت اهي  عداو 

م ترض  ط،لها يف كه ذظ  يعلون فيهوا عون    دا ما ةن حيمله على ك،يهو واأل

حاعته ويالض  عادة قريبا ةن ثد  األمو وترت  له ال،رصو  ةتاحو  دا موا يف    

أن يتالقف عن الرضاع ليبتسم ويرتاح ويعاود ةن عديدو وهال ت ُيع ف ع ودةا  

وت يكره على السا ات ع دةا حيني ةالعود سواهو وت ي،طوم     وخيري ف الته

 . (16)ات بعد أةد طاليه

                                                 
نبيووه السوومالالطيو علووم الوو ،س الرتبووال و دان ال وورو  عوودهو  وحمموود ةصووط،ى ءيوودان  -15

1985  . 

 وفيليب برنالو آتن باوو أدةالن بالنو ةي يه كالننواتالنو فرانسوالا لالعانودنو بويا فيوال      16-

 (.  76 ص.)1976اجملتم  والع فو تري  الياس ءحالو و وءانة الثقاف  دة لو 
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فابوى علوى ةبودأ     وMundugumor (17)أةا الط،ه يف قبيلو  املالنودوغالةالن   

حي  يتم فطاةه فج ةو وت يسمح لوه بالرضواع ةون ثود       والعدواني  والتسلط

أةه ات ل،رتة قصاة عداو ويطرد عن ثود  أةوه يف أيو  ذظو  يتالقوف فيهوا       

مي و   و حيو   واألةهوا  يرضوعن أط،واين وقالفوا     .لي    قسطا ةن الراحو  

ويبعد بسرع  اىل السل  اخل وبي  الون    والط،ه يف أث ا  هل  ةن حتري  يديه

يالض  فيها. فحياة الط،ه يف ه ه القبيل  ة وحالن  بوالع ف والقهور والع وا و     

وذظا  الرضاع  هي ذظا  بوؤس واوقا و وهو ا يكمون يف أصوه املظواهر       

 اتغرتابي  ل الصي  املالندوغمالن.  

توالا القيموي للثقافو  الون ت قوه اىل األفورادو       ه ا وب م ال ظر عون احمل 

يلعب أسلالب الت     اتعتماعي  دونا كباا يف الت ثا سلبا أو ادابا يف ب ي  

ال الصي . وه ا يعب أنه ميكن ألسلالب الت  و   اتعتماعيو  الو   تعتموده     

بعم القبا ه البدا ي  أن يكالن أكثر ك،اي و ةن حيو  املبودأو لتحقيول كوا      

ي  وتطالنهووا وهلوو  بالقيوواس اىل األسوواليب الوون تعتموودها الثقافووا   ال الصوو

يف دنع  ال دة  تتمايص  ساليب الت     اتعتماعي  املعتمدةفاملتقدة  ح انيا. 

املستالدة و ويف ةدا اعتمادها على األساليب العلمي  يف ب ا  االصي  األفراد 

 وتربيتهم. 

                                                 
أت اللالعيا الرتبي و تري  عدنان األةنيو ةعهود اإلكوا  العربويو بواو و      ويان ايرنيب - 17

 (.  96 ص.)1992
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عتماعيوو  التسوولطي   وبا تصووان ميكوون القووالل: ان أسوواليب الت  وو   ات   

اتعتباطي  تؤد  بصالنة عاة  اىل هدم ال الصي  اإلنساني  واغرتابهواو وعلوى   

 ال  هل  تعمه الت     اتعتماعي  املعتدل  والدميقراطي  الون ت طلول ةون    

ةعطيا  التجرب  اإلنساني  العلمي  يف الرتبي  على ب ا  ال الصيا  اإلنساني  

 املتكاةل .  

قالل سل،ادون عيب "ع دةا يكالن ه ا  تباين بني تتم  ويف ه ا السيا  ي

وآ وور يف ةسووتالا تسوولطه وتسوواحمهو أو يف ة وواحي نظرتووه ال،لسوو،ي و أو     

 . (18)"ادمالي و فإن هل  يعالد اىل أكا  الت     اتعتماعي  السا دة فيه

وبصالنة عاة  ميكون القوالل ان أسواليب الت  و   اتعتماعيو  الون تعتمود        

تالدام ال دة أو التساههو تؤد  اىل ب وا  االصويا  اغرتابيو     اإلسرا  يف اس

ضعي،  وغا ةتكاةل . وكلما اجته  ه ه األساليب  ال اعتماد امل طل العلمي 

يف الت  وو   اتعتماعيوو  كانوو  أكثوور قوودنة علووى ب ووا  االصوويا  سووليم      

   (.19)ةتكاةل 

 الوون ت اولوو  سووبعا وأنبعووني ثقافوو   وت ووا الدناسووا  األنرتوباللالعيوو  

األسولالب   انتعتمود ةن بني ه ه الثقافا  فحسب ثقافتني  اىل وعالد وخمتل، 

وهل  وفقا لل مالهي الرتبوال  السوا د ع ود الطبقوا       والصانم يف تربي  األط،ال

                                                 
18- Henri Modras, Elements de la sociologie, Armand colin, paris, 
1975, P 86.  

ثانيو و  حمومد اياد  ع،ي،يو الرتبي  والت ا الثقايفو ةكتب  اتجنلالو ةصري و الطبع  ال 19- 

 .109. ص 1964القاهرةو
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املتالسط  يف البلدان األونوبي  ال ربي . وقد بي   هو ه الدناسوا  ادانيو  يف    

تسواحم  يقابلوها تسو     ه ا امليدان تس   صا ص أساسي  تعصءهوا الرتبيو  امل  

 :وهي (20)  صا ص ت رءها الرتبي  املتسلط 

 االستقالل والتبعية: -1
ه ا  ةيه كبا لالستقالل يظهره األط،وال الو ين تسوالد ة واءيم دنعو        

ال ين ترعرعوالا يف بي و     يبد  األط،ال وري و وعلى  ال  هل عالي  ةن اذ

 عدا. ةتسلط و نصع  اىل التبعي  واخل الع بدنع  كباة 

 النزعة االجتماعية وامليل إىل العزلة: -2
ه ا  ترابط كبا بني أعالا  التساةح األسوري  وةيوه األط،وال اىل التعواون      

دنون ةون بي وا  ةتسواحم  يبودون     تحو ال،عال ة  اآل رين: األط،ال الو ين ي 

نصع  كباة اىل امل انك  يف اذياة اتعتماعيو  واملبوادنة واملبادهو  والتكيوفو     

 ال  هل  يبد  األط،ال الو ين  وربوا تربيو  قاسوي  ةويال كوباا اىل        وعلى

 اقت،ا  العصل  اتعتماعي . 

                                                 
20- Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale ,Ov .

cité ,P .75-77. 
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 املواظبة واإلحباط: -3
يعمه أسلالب الرتبي  املتساحم  على ب ا  كالهي ةن ال الصي  قادن علوى   

على اتستمراني  ال ه ي  يف تابهو  امل وكال    وقادن تالظيف طاق  ةتالاءن و 

. وعلووى  ووال  هلوو  ي،عووه اإلحبووا  فعلووه يف سوولال  األط،ووال بصووالنة فعالوو 

ويدفعهم ه ا اإلحبوا  اىل الرتاعو  واتستسوالم اءا      وال اا ني يف بي   قاسي 

 املالاقف الصعب . 

 ضبط الذات واالضطرابات االنفعالية: -4
يعتموود البوواحثالن علووى تالظيووف ا تبووان  وةوون أعووه قيوواس هوو ه السووم  

ا  أن ضبط ال ا  ي    دنع  عالي  ع د األط،ال وقد بي   الدناس واإلحبا 

أن األط،وال   وحدنون ةن أسر دميقراطيو . وبالتوالي ميكون املالحظو     تال ين ي

قلمووا يسووتطيعالن حتمووه الصوودةا   والوو ين عااووالا يف وسووط أسوور  ةتصوولب

اإلحباطي  بالصالنة ن،سوها الون تالعود ع ود األط،وال الو ين عااوالا يف بي و          

 دميقراطي . 

 اع اإلجيابي واجلمود السليب:االندف -5
تكبو  الطاقو  وتودف      وكموا تظهور األحبوا  ال ،سوي      والرتبي  الصانة  

ةيه اىل التداعي والكسوه  أحي  يالحف أنهم  واألط،ال اىل حال  يالد سلبي 

واتبتعاد عن كه امل ااط اإلدابي ؛ وعلى  ال  هل  يتميص أط،وال البي وا    
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ابيو  وطاقو  حياليو  يف ال  وا  واللعوب ويف      املتساحم  بواةتالكهم ل صعو  اد  

 خمتلف أكا  السلال  اإلدابي. 

 اإلبداع والتوافقية: - 6
 حي  توبني احودا الدناسوا     ويكالن التباين يف ه ا املستالا على أاده 

% 2وأن ه وا    و% ةن املبدعني عااالا يف أوسا  ةتميصة ب عالا  اذريو  33أن 

 .(21)ترباليا  ةتصلب  مالن اىل عا الةن املبدعني ال ين ي ت

  املودة والعداوة: -7
   يظهورون عدوانيو  أكورب ةون أول و      األط،ال ال ين تعرضالا للقسر الرتبوال 

ال ين عااالا يف بي ا  ةتساحم و ه ا ويظهر األط،ال أب ا  األسور املتسواحم    

 دنع  عالي  ةن امل اعر اإلدابي  جتاه اآل رين. 

 اإلحساس باألمن واإلحساس بالقلق: -8
وفقا للبي   الن  وبني األط،ال كباةواضحا بصالنة  اإلحساس باألةنيبدو  

ي تمالن اليها: أط،ال البي ا  الدميقراطيو  ميلكوالن احساسوا ةتعاظموا بواألةن      

 واتستقرانو وعلى  ال  هل  ي عر أب ا  األسر الصانة  بالقلل والتالتر.  

 

                                                 
21- Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale, 

Robert Laffon, Paris ,1968.  
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 احلزن والفرح: -9
كان  السعادة هوي   وما  اىل أسر ةتساحم كلما تدني األط،ال يف سلم اتنت 

 السم  األساسي  ذركتهم ووعالدهم والعكس صحيح. 

أن األط،ال الو ين   و(22)ه ا وتبني احدا الدناسا  اداني  يف ه ا امليدان

 يعانالن ةن امل كال  اآلتي :  ويعي الن يف أوسا  ةتصلب  ترباليا

 ن. يعانالن ةن اخلجه واخلال  يف عالقاتهم ة  اآل ري -1

 حياولالن انضا  ةعلميهم.  -2

 عالقاتهم ة  ءةال هم ة حالن  باخلجه واتنطالا ي .  -3

 أغلب عالقاتهم العاط،ي  تصاب باإلحبا  وال، ه.  -4

 ي عرون ظصيد ةن القلل والتالتر وة اعر اإلحساس بال نب.  -5

 ةصيد ةن ة اعر وأحاسيس ال قا  والبؤس وامليه اىل البكا .  -6

 ن اإلحساس بالتبعي  جتاه الالالدين.ةصيد ة -7

تعكس أساليب السولط  املالظ،و  يف    السا دةو ف ساليب الت     اتعتماعي 

ةرهالنو   هو ه األسواليب الرتباليو     . وه ا يعوب أن  (23)اجملتم  ويف ةؤسساته

ب الع السلط  املستالدة  يف تربي  األط،ال ودنعتهاو فبعم اجملتمعا  تعتمد 

ةون او نه    والتالاليف يف الت     اتعتماعيو و وهو ا   أساليب العقاب والتسلط

                                                 
   .1975فو ةطبع  الكتيبو الصح  ال ،سي  دناس  يف سيكاللالعي  التكيونعيم الرفاعي - 22

 175. ص 1964عبد الكريم اليايفو متهيد يف علم اتعتماعو وةطبع  عاةع  دة لو - 23
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الت ثا يف ة مالن الت     اتعتماعي  ويف االصوي  األفوراد الو ين خي وعالن     

 ألسلالب ال دة يف ت   تهم اتعتماعي .

أن األسوواليب  وتووبني الدناسووا  ادانيوو  يف ةيوودان الت  وو   اتعتماعيوو 

الب يو  ال ،سوي  واتعتماعيو     التسلطي  والتقليدي  يف الرتبيو  توؤد  اىل هودم    

والعقلي  لل الصي  ع د األط،ال. وعلى  ال  هل  توبني هو ه الدناسوا  أن    

األط،ال ال ين يعي الن يف أوسا  أسري  تعتمد الت     اتعتماعي  الدميقراطي  

  .(24) يتميصون بسما  يف ة تهى اإلدابي 

 الدراسات السابقة: 
رينو املالطن الوصةب لعودد كوبا ةون     اكل  العقالد األ اة ةن القرن الع 

البحووال  الرتباليوو  امليدانيوو  واألنرتباللالعيوو و الوون ت اولوو  ق ووي  التسوواةح 

والتسلط يف العملي  الرتبالي . وتع رب ه ه البحال  املتتابعو  عون عمول ااوكالي      

املالقف ةن ه ه الظاهرة الون اوكل  بوؤنة عودل عميول واواةه يف خمتلوف        

 اللالعي  للمجتمعا  اإلنساني  املعاصرة.اجملات  العلمي  واأليدي

وغب عن البيان أن ق وي  السولط  واذريو  يف الرتبيو  ت وكه انعكاسوا        

لق ايا اعتماعي  ةتعددة أهمها: ةسو ل  الطبيعو  اإلنسواني و وق وي  املعرفو       

                                                 
األسرة كعاةه تربال  وتعاونها ة  املدنس  يف تربي  األط،والو   وعبد الرحيم صاحل عبد ا  -24

 . 11و ص 1979اإلحتاد العام ل سا  العرا و ب دادو 
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ونظري  املعرف و وق ي  السلط  السياسي و وق ي  أصه العدوان والع ف الن 

 وة ساته يف الالق  ن،سه.  ةا ءال  ق ي  العصر

 دراسات غربية: 
الل حو  Anderson John نديرسوالن أعوالن بيتوالن    أعراهوا  يف الدناس  الون 

األكا  السلالكي  ع د اآلبا  واألب وا و طلوب أنديرسوالن ةون عي و  كوباة ةون        

األط،ال حتديد طرا ل هويهم يف الرتبي و ثم طلب تقييم سلال  كوه ط،وه ةون    

  ءةال ه وةعلميه يف القاعو . وتحقوا بي و  الدناسو  ةوا      أفراد العي   وفقا آلنا

يلي: ُوصف التالةيو و الو ين يعي والن يف أوسوا  عا ليو  قمعيو و ةون قبوه         

ءةال هووم بوو نهم ة اكسووالن وعصووابيالن ويثووانون بسووهالل  ويظهوورون سوولالكا   

يالن وةبتهجالن كانالا قد وصو،الا  ألط،ال ال ين ُوص،الا ب نهم تعاونعدوانياو أةا ا

. اسوتطاع  الدناسوا  ادانيو  أن    (25)نهم ةتسواحمالن يف الرتبيو   آبا هم بو  

ترصد أهمي  العالق  بني دنعو  نعايو  الالالودينو وةوت اا  بال و  اتتسواع       

وال مالل ةثه: ال كا و والثق  بال ،سو واإلبداعو واإلجناءو وتقودير الو ا و   

 ه والتالافوول اتعتموواعيو واتنبسووا و واتنطووالا . ويف هوو ا السوويا  تؤكوود هوو  

الدناسا  أن الرعاي  الالالدي  الن ت تمه علوى عالقوا  املوالدة دا وه اطوان      

                                                 
25 - J. Anderson, Dynamics of development :systems in Progress, In 

D .B .Harris,(Ed). The concept of development, Minneapolis, Un .of 

Mineossota Press, 1975,PP25-46 . 
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دميقراطيو وعالقا  القباللو واتسوتقطابو واتهتموامو والتبوادل اتن،عوالي     

 والالعدانيو وغياب التسلطو يؤد  اىل تعصيص ةستالا املت اا  السابق . 

ن أعريو  علوى   وةساعديه ال Baldwinوميكن اإلاانة اىل دناس  بالدوين 

وقود بي و     وسو    14 ط،ال يف ةعهد تلص بلغ ةتالسط أعموانهم  125عي   ةن 

ه ه الدناس  أن األط،ال ال ين ي تمالن اىل أسور دميقراطيو و يتميوصون بدنعو      

عاليوو  ةوون التالافوول اتعتموواعي وةوون ال صعوو  اىل الصعاةوو  والتالطوويط وحووب  

تلميو ا   67أعراها علىو Baldwin. وتبني دناس  أ را لبالدوين (26)السيطرة

يف الرابع  ةن العمرو أن األط،ال الو ين ي تموالن اىل أسور دميقراطيو  يتميوصون      

وامل افس  واتنطال  وامليه اىل الصعاة . وأن األط،ال ال ين ي تموالن اىل   بال  ا 

وي وا  (. 27)أسر تسولطي  مييلوالن اىل اتةتثوال واملطاوعو  والعصويان والعودوان      

تعراضه لبعم األحبوا  ادانيو  علوى أط،وال ةوا قبوه       ويالند أولسالن يف اس

املرحل  املدنسي  أن ه ا  عالق  وطيدة بني أسلالب العقالبا  ادسدي  ونصع  

الط،ه اىل عدم ةالاعه  الالاقو  وبوني أسولالب التسواةح وال الصوي  اد ابو        

 .(28)للط،ه

                                                 
-26  Baldwin A. L, Patterns of parent Behavior, Psychol .Monogr, 

1945, N268 . 
-27 Baldwin. A, Socialization and the parent – Child relationchip 

,Child develop. 1948. Vol 19, N3, -(PP. ( 27- 136 . 

تري  حافف ابراهيمو تطالن كال الط،وهو القواهرةو فورانكلنيو القواهرةو      وويالند أولسالن 28- 

1962  . 
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 Goodwin watson وميكن اإلاانة يف ه ا الصدد اىل دناس  كالدوان واتسون 

ب ا  علوى ةو هج املالحظو  املبااورة يف ةودانس اذ وان و اىل أن        ن ت اال

األط،ال ال ين يتلقالن ةصيدا ةون األواةور الالالديو  والو ين يعوانالن ةون تود ه        

هويهم املستمر مييلالن اىل العدوانو أةا األط،ال ال ين يتعرضالن لت نيب هويهم 

  أكورب ةون األط،وال    والعقالبا  والتهديود والتود ه مييلوالن اىل البكوا  بدنعو     

 .(29)اآل رين

ويعلن دونالفان يف دناس  له حالل أط،ال ةدنس  اذ ان و بي   الدناسو   

أن األط،ال ال ين يعي الن دا ه أسور ةتسولط  يظهورون ةصيودا ةون السولبي        

وقليال ةن نوح امل افس  ويعانالن ةن السولبي  وةون اا،واض ةسوتالا الطموالح      

يف بسهالل  ة  اآل رين. وعلى  ال  هل  واملالدة واحملب  والقدنة على التك

أكثوور ت افسووا وأكثوور  وف ط،ووال األسوور املتسوواحم  كووانالا أكثوور ن وواطا وفعاليوو 

 .(30)أهمي 

 & Bandura) ت كه العالق  بني األب والط،ه كموا يورا بانودونا ووالورتء    

Walters  نقط  ةركصي  يف ب ا  االصي  الط،ه وبالتالي فإن ت ثا ه ه العالق )

ف أبدا على ال،رتة الصة ي  الن يق يها األب ة  الط،وه فحسوب بوه    ت يتالق

                                                 
29- G. Watson, Some personality differences in childern related to 

strict or permissive parental discipline, J .Psychol .1957, 44, pp227-

249.  
30- Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale, ov. 
Cite.  
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وعلى نالع ه ه العالق  وةدا ت بعاتها ظ اعر التقبه والالد والد   واذ ان. 

وةثه ه ه العالق  ت كه ة طلقا ن يسا يف ب ا  االصي  الط،ه عسوميا وعقليوا   

هعووا واعتماعيووا. فوواألب كمووا ت ووا أغلووب الدناسووا  الرتباليوو  ي ووكه كال 

اعتماعيا وعاط،يا يعمه األب ا  على حماكاته وتقليدهو فواألب ظوا ميلو  ةون     

ميثوه ال موالهي واملثوه األعلوى الو         وسلط  وقوالة و وربة ودنايو  وعاهبيو     

. وي ان يف هو ا املسوتالا   (31)حيت   به األط،الو وهل  عرب سلالكه وتصرفاته

 و  واإلدابيو  بوني    الن تؤكد أن العالقو  الداف  Searsأي ا اىل دناسا  ساء

 . (32) األب ا  واآلبا  ترف  ةن سالي  تالافقهم ال ،سي واتعتماعي

وت ا أي ا دناس  تةب اىل وعالد عالق  وثيق  بني تقدير ال ا  ع ود األب وا    

وي سوحب هلو    ( 33)وتقبلهمو وأن ه ا  سلبي  بني تقدير الو ا  ونبو  اآلبوا    

بن وأبيهو وهو ا ةوا ت وا    إلبني ا بال ،س والعالقا  ال اتي  على ة،هالم الثق 

فالعالقوو  اإلدابيوو  املتسوواحم  بووني األوتد   Hoffmanاليووه نتووا ج هالفمووان  

وآبا هم تاللد ة اعر الثق  بال ،س وتصيود ةون فاعليو  األط،وال يف ب وا  عو ون       

                                                 
-31 Bandura. A, Walters. P, Social Learning and personality 

development, New Yourk, Holt-Riuehart & Winston Inc. 1963,P .95.  
-32 Sears R .R, Some Childrearing antecedents of agression and 

dependancey in young children, Genet. Psycho-Monogr, 1953, (PP 

135-234).  
-33 Lamb M .E, The Role of father in child development, New York, 

Wiley & Sons. Inc .1976 . 
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التالاصه اتعتماعي ة  اآل رينو وبالتالي فإن غياب ه ه العالق  يؤثر سولبا  

 . (34)ي واتعتماعي ليفب ا يف ةسان ال مال ال ،س

يعد وعالد األب واحدا ةن أهم عالاةه وةقالةوا  انتقوا  االصوي  األط،وال     

وكالهمو وةن ةرتكصا  ب ا  ة اعر األةن واتستقران. وي وا فرانو  دونالفوالن    

يف احدا تقانيره العلمي  حالل أط،ال الرابع  ةن العمر اىل أن اآلبا  املتسلطني 

أن دعلووالا أط،ووايم هوواد ني وةهوو بني وغووا  يف نهجهووم الرتبووال  ميكوو هم 

 .  (35)عدوانيني ولكن اةكاناتهم حمدودة على املستالا العقلي وال هب

يف دناس  بيا تاب اياة  قام أحد علما  الو ،س بدناسو  تموالعتني ةون     

اآلبا : تتصف احداهما بالتسلط واأل را بالتساةحو ثم قام بدناس   صا ص 

العتني. وقود وعود أن أط،وال اآلبوا  املتسولطني      أط،ال كه تمالع  ةن اجملمو 

كانالا أكثور ت دبوا و  والعا ونظافو و ولكو هم كوانالا أكثور عدوانيو  و جوال          

وان القا على ال ا و وةيال اىل اتنقيادو وأكثر تعرضا لالضطرابا  ال ،سوي .  

وعلى  وال  هلو  اتصوف أب وا  الو ين يعتمودون الدميقراطيو و ةصيودا ةون          

نيالن وأقوه ةويال لاهعوانو وأكثور متوردا وأكثور نف وا        اذري و بو نهم عودوا  

                                                 
34-Hoffman M .L, Father absence and Conscience development. 

Devlopmental Psychol,1971.(pp .400-406) . 

35- Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale. ouv .

Cite.  
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للطعامو ولك هم كانالا أي ا أكثر ثق  بال ،س وأكثر قودنة علوى التعوبا وأكثور     

 . (36)ةيال اىل اذري  واتستقالل

ويالحف يف ه ا اخلصالص ويف اطان أدبيا  العلالم اذديثو  للسولال  نودنة    

. بعووم الدناسووا  ت اولوو  ال ظريووا  واآلنا  الوون ت اصوور السوولط  األباليوو  

باملقانن  هكا  وابداعي  األط،ال ال ين يتحدنون ةن أوسا  فيها تسلط ة  هكا  

وابداع أط،ال يتحدنون ةن أوسا  اعتماعي  ةتساحم . وبي   ه ه الدناسا  

بال سب  للمجمالع  األوىل أنه ت وعالد للعالق  بوني أسولالب الرتبيو  وةسوتالا     

ةسووتالا هكووا  أعلووى ع وود أط،ووال البي وو    الوو كا . حيوو  لووالحف أن ه ووا   

املتساحم و وة  هل  فإن ه ا ات تال  كما قدن الباحثالن تيعوالد اىل أهميو    

التساةح ع د اآلبا  حي  تتم اإلاانة اىل العالاةه الالناثي  وعالاةه الالسط الون  

 ميكن أن تؤثر بدنع  أكرب يف ةستالا ال كا  ع د العا ال  املتساحم . 

الصح  ال ،سي  يف سياقها العام فإن ات تصاصويني يعطوالن   وفيما يتعلل ب 

 أكرب وهل  بالقياس اىل الو كا . وهوم ت يع والن باإلبوداع     اص  اإلبداع أهمي  

(Créativité     ترد القدنة علوى اخللول يف توال األعموال )  بذ ي لفن ذ  او إ ي
لذذذذذذ  ا ينذذذذذذ أ. إ ذذذذذذ بذذذذذذ ي    م ين،درضذذذذذذنل افهذذذذذذن  قط،ذذذذذذ  اناذذذذذذ     او إ

(و فاإلبداعي  هي Conformisme)ظ،هالم اتةتثالي  (Créativité)ي ب يع ذ 

طريق  يف الت،كا خمتل،  تسعى اىل اجتاها  عديدة ةن أعه اداد اذلوالل  

                                                 
36- Pierre Tap, La socialisation de l’enfance à l’adolescence, P . U F, 

Paris 1991 . 
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للم كال  القا م  وهل  بالتعانض ة  طر  الت،كا العاديو  الون تصو ف يف    

 .(37)حدود املعرف  التقليدي  اتةتثالي 

وعلى ه ا األساس يقرن هؤت  الباحثالن أنه ليس بال رونة أن يكالن ه وا   

عالق  بني ال كا  واإلبداعو حي  ت تك ف ا تبانا  الو كا  األساسوي  عون    

اإلبداعي و وهل  ألن ه ه ات تبانا  ت تتجه اىل اعطا  قيم  كوباة للوت،كا   

ةسوتالا البي و     املتماس  ال   يقوالم علوى أسواس الو اكرة وامل طول وهلو  يف      

ةراهقوا طبقو  علويهم ا تبوانا       449الع الي . لقد أعريو  دناسو  حوالل    

الوو كا  واإلبووداع ب ووكه ة ،صووه أحوودهما عوون اآل وورو وقوود مسحوو  هوو ه   

ات تبانا  بالتمييص بوني تموالعتني خمتل،وتني احوداهما عاليو  املسوتالا يف       

 دا رة اإلبداعي  والعكس صحيح بال سب  للمجمالع  األ را.  

 واسووهام اإلبداعيوو  يف حيوواة أكثوور أهميوو  وأكثوور غ ووى أةوور واضووح    ان  

فال الصي  اإلبداعي  أقدن على حتقيل اتنسوحاب ةون اذيواة بدنعو  أكورب      

وتسيما يف املستالا اتن،عالي واملاد  وهل  بالقياس اىل ال الصي  اتةتثاليو .  

 ه ا ويؤكد ات تصاصيالن أن ال الصيا  اإلبداعي  أقودن علوى ادواد حلوالل    

 .(38)للم كال  اتعتماعي 

وتثب  يي  الدناسا  الن أعري  يف ه ا امليدان أن اآلبوا  املتسولطني    

خي، الن ةن ةستالا اإلبداعي  ع د أط،ايم. وغوب عون البيوان أن الت واقم     

                                                 
37- Pierre Tap, La socialisation de l’enfance, Même source . 
38- Même source.  
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بني اإلبداعي  واتةتثالي  ي تي بدنع  كباة ك تواي لال وتال  بوني نهجوني     

 ا دناسا  أ را اىل ترابط عميل واواةه  ترباليني هما: التسلط والتساةح.وت

بني اإلبداعي  واذري  ال الصي  الن ت بثل عن أعالا  اذري  دا ه اذيواة  

العا لي . وبالتالي فإن ةن ميل  الروح اإلبداعي  ميلو  القودنة علوى أن يكوالن     

حرا اءا  بعم الصعالبا  والتحديا . ويصه فران  دونالفوان يف هو ا الصودد    

ها أن ه ا  تمالع  عالاةه ميك ها أن تقله ةن كال اإلبداعيو   اىل نتيج  ة،اد

وهي اخل الع والصالب  والرقابو  واحورتام التقاليود والسولط  والعموه املو ظمو       

وتلوو  هووي السووما  الوون يركووص عليهووا اآلبووا  املتسوولطالن يف اطووان تووربيتهم   

ألط،ايم. وه ا  دناس  تانخييو  هاةو  تقودم سواة قا مو  ةون ال الصويا         

اه تؤكد ه ه  و لق  الن حقق  جناحا يف اطان ال،ن ويف السياس  ويف العلالماملت

الدناس  على أةر هام وهال ةساح  اذري  الون عرفتهوا هو ه ال الصويا  يف     

بداي  اذياة العا لي و حتى لال كان هلو  ةرتبطوا باإلهموال والتجاهوهو لقود      

طالع اذياة ويف أتيح يم تال واس  تنتكاب األ طا  وحري  واسع  يف است

 . (39)نف ها أو قباليا على  ال دا لي

لقد أارنا يف أكثر ةن ةالض  اىل أنه ةن الصوعالب  ظكوان أن جنود دناسو      

علميوو  تالافوول علووى ادابيوو  التسوولط األسوور  أو الرتبووال . ولكوون باسووالفيه 

سيمالندو وهال أستاه الرتبي  يف كلي  التعليم ي كه استث ا  للقاعدةو حي  قام 

                                                 
39- Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale, ov .
cité 
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 ا1930  دناس  له حالل العالقوا  بوني اآلبوا  واألب وا  يف نهايو  عوام       بإعرا

وهل  قبه أن ميانس احملللالن ال ،سيالن تو ثاهم يف توال الصوح  ال ،سوي      

للط،ه. وقد ت اولو  هو ه الدناسو  ةسو ل  املقاننو  بوني سولال  أط،وال آلبوا           

د ةتسلطني وسلال  أط،وال آلبوا  سولبيني أكثور ةو هم ةتسواحمنيو وه وا يؤكو        

سيمالند على أهمي  السلط و وهال يقدم ت ح  هاة  بالسما  واخلصا ص الن 

تالعد ع د كه ف   وكالهي ةن األط،ال املدنوسني بالعالقو  ةو  دنعو  تسولط     

وا بطريقو  تسولطي  دنعو      األب. وهال يف ه ا السيا  يعطي األط،ال ال ين ن 

ضو  علوى طاولو     أعلى يف ةستالا األدب واخل الع واتهتموام باملدنسو  والتالا  

الطعام واإلحساس باملسؤولي  فهم ت يد  الن وثيابهم نظي،  ويرتبوالن األاويا    

يف أةاك هوواو ولكوون أط،ووال القا موو  األ وورا كووانالا أةيووه اىل التموورد وعوودم    

اإلحسوواس باملسووؤولي  وعوودم اتهتمووام باملدنسوو  وقليلووي اتن ووبا  يف أث ووا    

ع يودين يتحودون السولط  فكوانالا     علالسهم اىل طاول  الطعام به كانالا كساىل و

 ي كلالن آف  الصف.

ويف اطان قا م  أ را فإن سيمالند وض  أط،وال اآلبوا  املتسولطني يف قا مو      

ةن يتصف بالته يب وال ر  والثق  واذ ن ثم األل،  واخل الع والقلول. أةوا   

اآل رون فهم عدوانيالن ف الليالن ع يودون غوا ةهوتمني ثرثوانون ةعانضوالنو      

الن ثق  بال ،س وي عمالن باتستقالل. فالقا م  األوىل تت ومن نأ   ولك هم ميتلك

الباح  يف الص،ا  اديدة على املستالا اتعتماعي أةا القا م  الثانيو  فهوي   

تت من القيم غا املرغالب فيها. ف غلبي  ات تالفوا  دا وه القا مو  املالاتيو      
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اتستقالل والثق  كان  لصاحل اآلبا  املتسلطنيو ولك ه ة  هل  يالافل على أن 

بال ،س هي  صا ص ةرغوالب فيهوا وهوي  صوا ص ةالعوالدة يف قا مو  غوا        

املتسلطني ةن اآلبا و ويالافل أي ا على أن  صا ص اتن ال  واخلجه والقلول  

هي  صا ص غا ةرغالب فيهاو وأن ه ه اخلصا ص تالعد يف صو،ال  اآلبوا    

تكوالن يف عانوب    املتسلطني. وهال يف ال هاي  يستاللص: "أن ةصلح  الط،ه ت

 . "املتسلطني عدا أو املتساحمني عدا

يف دناس  أ را أعري  على أثور دناسو  سويمالند وهلو  بإاورا  عوالن       

تت ووح الت اق ووا  العلميوو  اخلاصوو  باملسوو ل . ( John Anderson) أندنسوالن 

فال تا ج الن يصه اليها ه ا الباح  ةت اق   اىل حد كبا وهل  ةو  نتوا ج   

وةو  هلو  فوإن دناسو  أندنسوالن تبودو يف غايو  األهميو          األحبا  السوابق .  

د إىل اد ذذب اذذ عن    ويخلصنصذذ  ا وكلذذ  ال ا  راذذنل ين،عذذم ايننذذ
(و Columbia)( التاب  داةعو  كاللالةبيوا  of teacher College)يف ا،ه  يمل،رعا

ولوو ل  فووإن أندنسووالن يتوواب  أحباثووه علووى ضووال  ال تووا ج الوون وصووه اليهووا 

يعرت  ب، ه سيمالند فإنه يعانضوه وهلو  ع ودةا     سيمالندو وة  أن أندنسالن

يستاللص ةوا يلوي: أن الصوبيان الو ين عرفوالا ظ اكسواتهم وع وادهم وعودم         

اسووتقرانهم علووى املسووتالا العوواط،يو والوو ين ت يهتمووالن ب ووي  ومييلووالن اىل 

العدواني  ي تمالن اىل آبا  ةتسلطني نسبياو وعلى  وال  هلو  فوإن الصوبيان     

ن واتسوتقران العواط،يو والو ين مييلوالن اىل اخل والع      ال ين يتصو،الن بالتعواو  

ويظهرون عمالةا سلالكا ة اسبا وةتالافقوا علوى املسوتالا اتعتمواعي هوم أب وا        
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. وباملقاننوو  فووإن سوويمالند دوود أن أب ووا  املتسوولطني   (40)املتسوواحمني عمالةووا

ةطالاعالن ةهتمالن باملدنس  عديرون بالثق  واحساسهم عال باملسؤولي . وعلوى  

فإن أندنسالن ددهم ةتمردين وغا ةستقرين عاط،يا وه ا دعل ا   ال  هل 

يف ةالق  الده   وهل  ألنه ت يالعد ات،ا  يف اخلالفوا  العلميو  حوالل تو ثا     

 دون اآلبا  يف سلال  األط،ال. 

ان ادانب ال   يثا اددل بدنع  أكرب يف تال السلال  ع ود ال وباب   

 ل  العدواني  وهل  يف اطان عالقتهوا  وهل  يف املستالا العلمي يتمركص حالل ةس

بالتسوواةح والتسوولط الرتبوواليني. وةوون املؤكوود أي ووا أن كووثاا ةوون الظوواهرا    

السلالكي  اخلاص  بتمرد ال باب ةثه التحديا  واتعرتاضا  وةظاهر السلال  

الع ي،  والتالريبي  هي ةظاهر ت تي عن طريل الع ف والتسلط يف اطان العا ل . 

 ميكن القالل: ان العصيان والتمرد هما وليدتا الع ف.وةن ه ا امل طلل 

وتبد ةن اإلاانة يف ه ا الصدد اىل ةا ميتلكه علموا  الو ،س ةون آنا  أكثور     

اعتدات عن ظاهرة الع ف ع د ال باب. فاآلبا  ت يورون يف الع وف غوا القويم     

السلبي  علما ب ن الع ف ةن الصاويو  ال ،سوي  يعود مسو  ضوروني . وةون غوا        

ع ف أو السلط  ت ميكن لل،رد أن يالاعه احمليط ال   يالعد فيهو وت ميكن ال

اتستمران يف اذياةو وةن ه ا امل طلل دب على ال،رد أن يكالن ع ي،ا اىل حد 

ةا لكي يك،ه ل ،سه ةكانا يف اطان ادماع  الن ي تمي اليها يف نسل امل افس  

                                                 
40- J. Anderson, Dynamic of development, ibid . 
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 مال واذياةو وه ا ميكن القالل بدا لها. فال صع  العدواني  ضروني  ةن أعه ال

ان الع ووف يكموون  لووف كووه املظوواهر اذياتيوو  الب ووا ة وهووال يف أصووه هوو ه   

امل روعا  اإلنساني  الن حتقق  حت  ت ثا اتندفاعا  الع ي، . فاألط،وال  

ت يستطيعالن اتن،صال تودنديا عون آبوا هم ات عون طريول تالظيوف الطاقو         

أعوه اتسوتقالل أو ةون أعوه ةعانضو        العدواني  لديهم سالا  أكان هلو  ةون  

 األباليني. 

يت،ل أغلبي  العلما  على أن العدواني  ع د األط،ال ها  ة    فطر . وهي 

(و Le ça) ةالعالدة ة   ذظ  الالتدة فيما يطلل عليه علما  ال ،س ة طق  ايال

وميكن ي ه الطاق  العدواني  أن ت  و  وفقوا ملبودأ الالناثو  أو ملبودأ التو ثاا        

البي ي  أو بت ثا اتجتاها  الالالدي و ولكن ه ه العالاةه ييعها ليس  هوي  

املسؤول  عن ه ه الطاق  العدواني  فاملاللالد الص ا يبدأ باستالدام هو ه الطاقو    

ة   اللحظ  األوىل مليالدهو وي ان يف ه ا السيا  اىل أن بكا  الط،ه يف ةراحوه  

الطاق  العدواني  لديه. ويرد هلو  يف   حياته األوىل بالص،ه تعباا فعليا عن ه ه

وصف أحد علما  ال ،س بقالله: "اها كان  العدواني  ت    عن عملي  الت  و    

. فالعدوانيو   "اتعتماعي  فإن هل  حيد  وفقوا ملبودأ املصوادف  بدنعو  أكورب     

ت    بالدنع  األوىل ك توا ج لعمليو  كبو  ت ت ،صوه أبودا عون عمليو  ال موال         

د. فالعدواني  الن تظهر يف صالنة ال  ب أو األ  ميكون أن  الطبيعي ع د ال،ر

تكالن تعباا عن عملي  كب  وهل  ألن ه ه العدواني  تسوعى لتحقول هودفا ت    

يستطيعه ال،رد ظ،رده. فالط،ه احملروم يبكي ويت  و وهل  ألنه يعلم أن ه ا 



-41- 

يستطي  السلال  يساعده يف الالصالل اىل ةآنبه وحتقيل حاعاتهو وهال يعلم أنه 

أن يستالدم ه ه العدواني  ال اضب  يف حتقيل ةا يرفم له ةن طلبا . ويدن  

الط،ووه عيوودا أن عدوانيتووه تسووبب اإلءعوواي لذ وورين وأن هلوو  يوودفعهم      

لالستجاب  اىل طلباتوه. وبا تصوان يوتعلم الط،وه أن ي،جور أفعالوه العدوانيو         

  (.41)لتحقيل طلباته وااباع نغباته

عملي  السيطرة وبالتالي فوإن ضوبط العدوانيو  ع ود      ويكمن سر العدواني  يف

الط،ه يتطلب عملي  ت     اعتماعي  ع د الط،وه. ولكون ةوا الطريقو  األةثوه      

 ؟الن ميكن لذبا  اعتمادها للسيطرة على نصعا  األط،ال العدوانيو  وضوبطها  

  .وه ا هال السؤال ال   يطرح ن،سه بقالة

علموا  ن،وس ةدنسو  هانفواد      ويف ه ا اخلصالص ميكون اإلاوانة اىل كتواب   

حالل ات رافا  ال بابي  حي  يقوالل   ( (Eleanorو اليانالن (Sheldo)ايلدون

املؤل،الن بصودد العدوانيو  واجتاهوا  اآلبوا  التسولطي  والتسواحمي : "تورتبط        

عمليا  ال مالو وعلوى  وال واسو و ةو  ةسو ل  تالعيوه الط،وه علوى أسوس          

ع الن باألط،ال أن يودنكالا عيودا   تسلطي  حتيط بهو ودب على هؤت  ال ين ي

أهمي  التالعيهو وأن يكالنالا على وعي أي ا ظالاطر القسر يف عملي  التالعيهو 

وأن يدنكالا أي ا أن اذري  ال سوبي  واذاعو  اىل التالعيوه يف الالقو  ن،سوه      

ةس ل  عالهري  ضروني  ةن أعه ن ج الط،ه وتكاةله. فوالتالاءن اذول يكوالن    

                                                 
41- Jacques Van Rillaer, L’agressivité Humaine, Ed. Pierre Mardaga, 

Bruxelles,1988 . 
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عملي  ضروني  ةن أعه الصح  ال ،سي . فالسلط   يف تقدير ال ا  الن ت كه

األبالي  الن ت متتل  ع صر ال كا  مت   غالبا ال،ورد ةون الالصوالل اىل حتقيول     

التالاءن ال،عال. فات رافا  املرضي  ميك ها أن ت تى عن طريل احساس ةدةر 

بالدونيوو  وميكوون أن ت بوو  ةوون عمليوو  تبالوويس ة،رطوو  للوو ا و وهلوو  اءا   

ياة اليالةي و كما ميكن ل ل  أن يصدن عن وضعي  التسولط الون   ة كال  اذ

تووؤد  بوودونها اىل ع ووف عووانح جتوواه اآل وورين ةوون األقووران أو املر وسووني.  

وبالتالي فإن ندود ال،عه السريع  امل،رط  ضد سولط  ة،رطو  ميكون أن توؤد      

أي ا اىل حال  متورد ةوصةن و اىل ن،والن و صوالة  دا مو  ةو  أاوكال السولط          

 .(42)كاف 

يت،ل ةتالصصال السلال  على اتعرتا  ب ن ال ودة وسويل  غوا تديو  يف     

ضبط العدواني . فالعقاب و اص  العقاب ادسود  هوال دا موا السولال  الو        

يلج  اليه اآلبا  املتسلطالن. ف،ي احدا الدناسا  الالاسع  الون أعراهوا كوه    

مواهي  ( حوالل ال   Harry levin( و)Eleanor Maccoby)و( Robert Sears)ةون 

(و وهوي دناسو  أعريو  يف    Patterns of child reaning) الرتبالي  ع د األط،ال

ةقاطع  بالسنت للبح  عن ت ثا العقواب يف ضوبط العدوانيو . وتوبني يوم أن      

احدا ال توا ج األساسوي  للعقواب ادسود  هوي اذصوان والقلول واخلوال .         

ن حبد هاتهموا اىل  وبا تصان فإن العدواني  ن،سها وال عالن ال   يرافقها يك،يا

                                                 
42- Frank R .Donovan, Education stricte ou education liberale, ov .
cité 
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وتدة القلوول. فالعقوواب قوود يووؤد  اىل ضووبط بعووم حووات  الع ووفو و لكوون  

العدوانيوو  ت تلبوو  أن ت ،جوور بقووالة ها لوو  تحقووا. فاآلبووا  الوو ين يعوواقبالن   

أط،ايمو وت سيما هؤت  ال ين يلجؤون اىل العقاب ادسد  يقدةالن كالهعوا  

يم الط،وه أت يكوالن عودوانياو    حيا للعدواني  يف الالق  ال   حياولالن فيه تعل

والط،ووه املعووب حيوواكي والديووه وي  وو  ة همووا دنوس العدوانيوو  وفقووا يوو ه  

 . (43)الطريق 

( ة  ه ه الون أعريو    Boston) وتتالافل الدناس  الن أعري  يف بالسنت

( والوون  رعوو  ب تيجوو  ة،ادهووا أن اآلبووا     Westchester) يف وست يسوورت

كانالا عاة  غا ةتساحمني يف الرتبيو . وت وا   األةريكيني ةن الطبق  الالسطى 

األحبا  اداني  يف ه ا اجملال اىل أن غالبي  اآلبا  حيتلالن املكان الالسوط يف  

ةقياس الرتبي  املتودني ةون أقصوى ال ودة اىل أقصوى التسواةح. وفيموا يتعلول         

أةاو  379بالعدواني  ك ،  الدناس  أن غالبي  أفراد العي   املدنوس  والبال   

ي   ن ةكانا  اني سلم الرتبي  املتساحم  اخلاص ظقيواس التسواةح املعتمود    

 يف الدناس . 

وه ا  عدد كبا ةن الدناسا  الن ك ،  عن وعوالد عالقو  قاليو  بوني     

د  اآلبا  املتسولطني والعدوانيو  ع ود     ويتبودا هلو  يف الدناسو  الون     ياطفذ

مخسوما     ننو  بوني  ( وهوي دناسو  ةقا  Sheldon) أعراها عا  ال ،س ايلدون

 غا  دد ةساو ةن ال بابوووا  اصالحي  وعوووووح يالعدون يف ةؤسسووووووعان

                                                 
43- Même source , 
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ادا ني ال ين يعي الن يف األحيا  السك ي  ن،سها. ويف ةا يلي  الص  ه ه  

الدناس : كلما قه ةستالا استالدام العقالبا  ادسدي و يف ةرحل  الط،اللو و  

هو  السولال  ات ورايف واتبتعواد ع وه.      فإن ال،رد يبد  قدنة أكرب علوى ةالاع 

وفيما يلي صالنة أ را ل تا ج دناسو  أعريو  يف احودا ةودانس املعلموني:      

تالعد عالق  ترابط عاليو  بوني السولال  األبوال  الصوانم وبوني دنعو  سولال          

التلمي  العدواني. وتعلل دناس  أ را يف هو ا املبودأ أن التسواةح الرتبوال  يف     

اي  الط،ه ةن آثان اتن،جانا  العاط،ي  والعدواني  تربي  الط،ه يساعد على وق

واتبتعاد عن أاكال السلال  غا اتعتماعي . وميكون اإلاوانة يف ال هايو  اىل    

دناسا  عديدة أعري  يف ه ا املبدأ انته  اىل أن آبا  املوراهقني العودوانيني   

 يستالدةالن الع ف بدنع  أكرب ةن آبا  األط،ال غا العدوانيني. 

الانب اياة  ملس ل  التسلط والتساةح يف الرتبي و الن متثوه أهميو    ةن اد

 اص  بال سب  اىل علما  ال ،سو ةا ي جم عون هو ه املسو ل  ةون آثوان تتعلول       

بإحساسي الت،وال  والدونيو  ع ود األط،والو فوآدلر ي ظور اىل عقودة الو قص أو         

الي ةركب الدوني  بالصو،ها ظواهرة  طورة. فالعصوابيالن الو ين أ  وعالا للعو       

ال ،سي هم بالدنع  األوىل هؤت  ال ين يعانالن ةن ةركب ال قصو وهم ضحايا 

اإلحساس بالدوني و وهال اإلحساس ال   غالبا ةا مي   املوريم ال ،سوي ةون    

ةالاعه  الالاق  وجترب  اذياة. فالط،ه ال   يعاني ةن عقدة ال قص هال هلو   

يطوالن بوهو فالط،وه    نا ةن اآل ورين الو ين حي   ال   ي عر ب نه أص ر وأقه ا

ي عر بدونيته ةن  الل احساسه بتبعيته وعدم قدنته ادسدي  املطلالب  ألدا  
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بعم األعمالو وهال ةتلهف دا ما ألن يصبح كباا وقادنا على القيوام ب اويا    

 عديدةو وهل  كله ليسقط ة اعر احساسه بالدوني . 

و  ،م ه ا فسلط  األباليني تعمه اةا على تعصيص احساس الط،ه بدونيته أ

اإلحساس اىل حدوده الودنيا. وبالتوالي فوإن اسوتالدام القسور واإلكوراه ي موي        

يف حال  احسواس بالدونيو  يتحوالل     ىاحساس الدوني  ع د األط،الو وةن يبق

اىل ةالاطن بالغ اياة ي  والتبعي و وةن املؤكد أنه لن يكالن سوعيدا يف حياتوه   

 .(44)أو سليما على املستالا ال هب

الدوني  ي طال  بدونه على ة اعر القهور واذصور واخلوال و    فاإلحساس ب

ه ه العالاةه أهمي  وهل  بالعالق  ة  يعطي وبالتالي فإن أكثري  علما  ال ،س 

األضران الكباة الن ميكن أن ت عكس على الصح  ال ،سي  للط،ه والن تبدو 

 يف صالنة   الع ةطلل. فالتسلط األبوال  يوؤد  اىل وتدة اإلحسواس بواخلال     

والقلل. ه ا ويؤكد علموا  الو ،س بو ن األط،وال الو ين يعواةلالن بقسوالة واودة         

يعووانالن ةوون اخلووال  واخلجووه واتنطالا يوو  وهووي أحاسوويس ةوودةرة كليووا     

لل حصي و فالطريق  العدوانيو  والتسولطي  توؤد  وبسوهالل  بال و  اىل ةويالد       

 ة اعر الدوني  والن تؤد  بدونها اىل اإل ،ا  وال، ه.  

( يف دناس  له حالل العالق  Percival Symond) سي،ال سيمالنديرسم ل ا با

بووني اآلبووا  واألط،ووال قا موو  بالسووما  اخلاصوو  باآلبووا  املتسوولطني. فاآلبووا    

                                                 
بعم مسا  ال الصي  للطلب  يف اداةعا  األندني  وعالقتهوا   وحممد عبد اذميد ءيدان 44-

 .  1983برعاي  الالالدينو أطروح  دكتالناهو كلي  الرتبي و عاةع  دة لو 
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و ويالعهوالن ال قود الودا م    ن أهمي    الع أب ا هم املطلل يماملتسلطالن يؤكدو

اةو   ألط،ايمو ويعاقبالنهم ةن دون تالقف ويصعجالنهم باستمران وهم بصوالنة ع 

قلقالن عداويعملالن على محاي  أط،ايم ةن كوه أها. وتت ومن هو ه القا مو      

بعم السما  الون تبودو ادابيو  اىل حود ةوا وهوي اهتموام اآلبوا  املع ويني          

بالالض  الدناسي ألط،ايمو واهتماةهم أي ا بادالانب اتعتماعيو  والرتباليو    

وةون ثوم ع ايو      ويتجلى هل  يف اهتماةهم بت  ي  الط،ه وةظهره اخلوانعيو 

 هؤت  اآلبا  بالرتكيص على ادالانب املثالي  الروحي  ذياة أط،ايم.  

وتبني دناسا  عديدة افرا  اآلبا  املتسولطني وت وددهم يف فورض أن،سوهم     

 ماهي تربالي  ألب ا همو فاألب املتسلط غالبا ةا يعمه على نف  سالي  أب ا وه  ك

الص والصوود  والسووما  األ القيوو  اىل أعلووى ةسووتالا ممكوون ةثووه: اإل وو  

األ القي  األ راو الن يعتقد اآلبا  أنهوم يتسومالن بهوا. وقلموا حيود  أن      

يعرت  اآلبا  ب  طا هم أو ظا سبل يوم أن انتكبواله ةون محاقوا  يف سواة      

حياتهم. فواتحرتام املتبوادل بوني اآلبوا  واألب وا  ضورون  ةون أعوه ادواد          

ن ميانسها اآلبا  قد تعالد اىل نغب  عالقا  انساني   الق . فعالق  التسلط ال

غريصي  قالاةها امليه اىل السويطرة علوى األضوعفو ولكون أكثور علموا  الو ،س        

يرععالن نصع  التسلط ه ه اىل ندود فعه اآلبا  اءا  احباطا  اوديدة تعرضوالا   

يا يف ةراحه ط،اللتهم. فالسيطرة على األط،ال ميكون أن ت وكه بال سوب  اىل    

بال سب  لعدوانيتهم املكبالت . فاإلفرا  يف اسوتالدام السولط     اآلبا  صمام األةان

األبالي و أو املبال   يف الصراة  ةن قبه املعلمو عملي  يتم ةون  اليوا ت طيو     
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وحجب اذاعا  اتن،عالي  اخلاص  بواملعلمني واآلبوا  علوى حود سوالا . وت      

التني اذو  ىعمى أو التمردو ويف كلو يس  الط،هو ةن عانبهو غا اخل الع األ

 .(45)فإن هل  ت يؤد  اىل تعصيص عملي  ال مال الطبيعي   ال ال  ج اتن،عالي

انه ملن الصعالب  ظكان أن نقدم وص،ا دقيقا ليفب املتسواةحو حيو  ميكون    

التمييص بني األب املتساةح واألب ال   يرت  ولده لي،عه ةوا ي وا . وبالتوالي    

ن يصعب علي ا يف بداي  األةور  يقابه بإدان  ادمي و ولك" فإن أسلالب "الرت 

التمييص بني األب ال   يرت  لط،له حري  ال،عه وه ا ال   ي كر عليه كه ةوا  

ي،عه. وه ا ةن الصعب حتديد ان كان األب ةتساحما أو ةهمال. ولكن ميكون  

عمليو   " التمييص بني األةرين بوالقالل بو ن التسواةح عمليو  عقليو  وأن "الورت       

تساحمي  ةالقوف ادوابي والقوالل ان اإلهموال عمليو       عاط،ي و أو القالل ب ن ال

 سلبي .

فاتجتاه اإلدابي للتساةح يكمن يف تر  الط،ه يتال  قراناتوه اخلاصو  يف   

اطان ةا هال ممكنو وهل  ة  امل انك  يف تالعيهه  ال اختاه القرانا  املالافق  

ل رونا  اذياة اتعتماعي  الن حتيط به. وةون أعوه أن يصوه الط،وه اىل     

ه امل كال  الن تالاعهه دا وه اجملتمو  عليوه أن دورب هلو . وعلوى       ح

اآلبا  املتساحمني أن مي حاله فرص  اكتسواب هو ه التجربو . والط،وه حيتواي      

                                                 
مسا  ال الصي  للطلب  يف اداةعا  األندنيو و املرعو    بعم  وحممد عبد اذميد ءيدان 45-

 السابل.  
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على الرغم ةن اذري  الكباة املم الحو  لوه اىل الودعم والت وجي  كموا يعتقود       

 املتالصصالن يف ه ا امليدان. 

أ  حد دب أن يكالن التساةحو فإن وفيما يتعلل بطريق  التساةحو أو اىل 

املتالصصني ت يقدةالن ل ا حتى اآلن ن ي  واضح . وة  هل  فإن عددا كوباا  

ة هم ةاءال يعلل أةال كباا على العالدة اىل ءةن املربني التقودةيني واملتطورفني   

 ال ين يؤكدون على أن التساةح هال ال ياب الكاةه لكه أاكال القهر وال ظام.

( يف األءة   Rudolph Dreikurs)  طلل كتب نودولف دنيكاسوةن ه ا امل 

املاضي  يالعد ات،ا  على أهمي  ادصا  والعقاب كم هج أصويه لرتبيو  الط،وه    

و  يكن أل  ةن اآلبا  أن يتجاوء هل  يف قرانا  ن،سهو وة  هلو    وواعداده

ف حن اليالم نرتكب أ طا  ه ه األنظمو  القدميو  علوى  وال واسو . ادميو        

اسد اليالم وهل  ألن كه فرد هال نتاي تعس،ي للسولط  األباليو و وي وا  اىل    ف

هل  كله أن "ه ا  سلسل  ةن املعايا الت ديبي  وهوي ةعوايا أثبو  بطالنهوا     

ة   ءةن بعيدو وهي ةو  هلو  تطبول حتوى يف ةسوتالا األةوالن البسويط  وت        

ب،والقيتهم  ي يب عن البال أن ه ه املعايا ت وكه أدوا  اآلبوا  يف اإلحسواس    

 .(46) "اءا  أط،ايم

ه ه هي وعها  ال ظر املتطرف  وة  هل  فإن أكثريو  البواحثني يعرتفوالن    

ب ن اإلكراه ضرون  يف بعم اجملات . وهم بالتالي يؤكدون ب نه دب على 

                                                 
46- Pierre Tap, La socialisation de l’enfance, Ov .cité . 
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وة  هل  فإنهم  والط،ه أن ي عر بالعالاقب الطبيعي  ألفعاله اديدة أو السي  

هاي اه ت دب علي ا على سبيه املثال أن نرت  ت ي صحالن بتالظيف ه ا امل 

ط،ال ص اا يتجاوء ال انع وهال ي ص بالسويانا  وهلو  ةون أعوه أن يوتعلم      

جتاوء ال انع. وهم بالتوالي يؤكودون أهميو  الت ديوب وعالهريتوه يف عمليوا        

الت     اتعتماعي و ولك هم يعتقودون أن اآلبوا  املتسولطني ت يسوتطيعالن أن     

ا اذقيقي لكلم  ت ديب أو نظام كما دبو وال   يعب حتقيل يدنكالا امل ص

فالقاةالس يعطي هو ه الكلموا  دتت  ةتعوددة عودا.      وال مال املتكاةه للط،ه

وغالبا ةا تعب ه ه الكلم  بال سب  لذبا  املتسلطني ممانس  العقالب  ةون قبوه   

ن تواب   ال   ميتل  السلط  أو القصاص ضد اإلهان  و اص  ه ه الن ت جم ع

أدنى. أةا ه ه الكلم  فتعب بال سب  للمربني: اعداد ال،رد بالتثقيف والتجرب  

 والتعليم. 

فال اي  ةن الت ديبو ةن وعه  نظر علمي و هي العموه علوى تعلوم ضوبط     

ال ا . وبالتالي فإن هل  يت ومن كالهعوا ةون السولال  املتالافول اعتماعيواو       

 وكاف  تات  الوت،كا وال  وا    ولك ه ة  هل  ت يت من   العا ودوني  يف

وال اي  ةن هل  كله اتنتقال بالط،ه ةن حال  نقاب  وضبط  انعي اىل حالو   

ضبط هاتي . وةن ه ا امل طلل فإن الت ديب ه ا بعيد عدا عن ةعاني العقالبوا   

الن تسم سلال  اآلبا  املتسلطني. وهلو  كلوه يعوب أن الت ديوب ه وا يورتبط       

 ط،ه بدنع  أكرب ةن سلالكه اآلني. ب هدا  وغايا  كال ال
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ويعتقد علما  ال ،س أنه ت ميكن ت  و   الط،وه ات اها كانو  لديوه نغبو       

هاتي  يف حتقيل هل . وه ا ةا ي ا اليه بيا تاب بقالله "ع دةا يو جح أحود   

اآلبا  يف حتقيل ه ه ال اي  فإن الط،ه يتجه اىل تات  ال  وا  الون تتسوم    

سؤولي و فالط،ه يدن  أن سوعادته ال الصوي  ةرهالنو     بال  ج واإلحساس بامل

برغبته يف أدا  ةا هوال ة تظور ة وه وبالتوالي فوإن أفعالوه ت  و  تحقوا طابعوا          

 .(47)"ع،اليا

ع دةا نقانن بني ال ظريا  الرتبالي  اذديث و اخلاص  بالسلال و ة  هو ه  

 الن ة ى على ظهالنها أنبعالن عاةاو ميكن ل ا أن نالحف بعم الت اق ا و

وهل  فيما خيص واحدا ةن أهم عالانب سلال  الط،وه وهوال السولال  اخلواص     

( 1920) ب مال اتستقاللي  لديه. ويالحوف يف هو ا السويا  أن ةدنسو  واطسوالن     

تؤكد أن التسلط األبال  يف بعم اجملوات  ةثوه الت  يو  يف أوقوا  حموددة      

ع ود  وال،طام وتعلم ال ظافو و وتور  بعوم العوادا  بوالقالة يعوصء اتسوتقالل        

الط،ه. ولكن وعه  ال ظر اذديثو  ةعانضو  يو ه متاةوا وهوي تؤكود أهميو         

التساةح حتى يف ه ه اجملات  بالص،ه الطريق  األف ه ل مال الط،ه وحصوالله  

 على استقالله.

وميكوون ت،سووا هوو ه الت اق ووا  ال ظريوو  اخلاصوو  باملسوو ل  ةوون عووانبني  

ة وأف ولي  هلو  بال سوب     خمتل،ني. فالسلالكيالن يعتقدون ب همي  استالدام القال

                                                 
47- Pierre Tap, La socialisation de l’enfance, Ov .cité 
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لعملي  اتستقالل ال اتي للط،هو ويرون أنه ةون األف وه أن ت يعتمود الط،وه     

على أةهو وأن ت يرت  باملقابه لرغب  األم يف متل  الط،ه. وه ا جنود ة طلول   

 انتقادا  واطسالن اءا  العاط،  األةالةي . 

ا هو ا  با تصان دب أن ندف  الط،ه  اني ع ه لكي ي،رد ع احيه ويط

ةن عه و وةن عه  ثانيو  ميكون اإلاوانة اىل الورأ  اآل ور الو   يؤكود أن        

عملي  اتستقالل دب أن تقالم على أسواس اإلحسواس بواألةن والتحورن ةون      

القلل والكب  واإلحبا و وهي نتا ج غالبا ةا تكالن لعملي  اإلفرا  يف استالدام 

لل نج احيه ولكن ة  السلط  األبالي . فالط،ه وفقا ي ا اتجتاه دب أن حي

هل  فإن حياته دب أن تتمحالن حالل العش ال   انطلل ة هو وة  هلو  ت  

ميكن للط،ه أن ميتل  استقالله ةا   ميتل  القالة على اختاه قراناته اخلاص  

ب كه ةسبلو وه ا ت ميكن أن يتحقل أبودا اها كانو  عمليو  اختواه القوران      

العموور بالسوولط  األباليوو  وسوولط   حماطوو و وهلوو  طووالال السوو الا  األوىل ةوون

 الراادين. 

وة  هل  فإن التباين بني ال ظريتني هال تباين تتدا ه فيه اذودودو وه وا   

ميكن القالل ب ن ال الب على ه ه ال ظريا  امليه اىل حتقيل دنعو  أكورب ةون    

التساةح غا املعهالد يف املمانس  الرتبالي  األكثر ايالعا. كيف ميكون للمور  أن   

 احما؟ واىل أ  حد؟ ه ا هال السؤال ادالهر  ال   ي  ه اآلبا .يكالن ةتس

اها ةا نالع الط،ه املرغوالب؟ هو ا السوؤال ي وكه ة طلقوا للصوراع يف اطوان        

الثقاف  ال ربي  املعاصرة. ويف دا ه ن،الس اآلبا  يف اجملتمعا  ال ربي  بعاة . 
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غالبوا  فهوي جتيوب    ؟وع دةا نس ل أةا أةريكي  أ  نالع ةن األط،وال تورغبني  

ب نها تريد ط،ال سليماو نظي،او ةه با وةطيعوا حورا ةسوتقال وسوعيدا. ولكون      

دا ما ه ا  الت كيد على أهمي    الع الط،هو وهل  يعوب أن الط،وه املطيو     

لن يكالن حرا أو ةستقال. فه وا  عانوب يصوعب ت،سواه يف امل،هوالم ال ربوي       

وة  هل  ف حن نريد  للرتبي  حي  يراد دا ما تربي  األط،ال على ةبدأ الطاع 

يووم أن يصوواوا نااوودين ةسووتقلني. و وون ت نسووتطي  أن  صووه علووى     

. فعلى الالالدين أن يقرنا ايد  (48)ال ايتني: الطاع  واتستقالل يف آن واحد

 األكثر أهمي  لعملي  الرتبي  وه ا ال   دب ب ل ادهالد ةن أعه حتقيقه. 

 تفسري االختالف: 
  بالت الع وهي ةت ايرة يف دا رتي الصةان واملكان. تتصف اذقيق  اتعتماعي

ولوو ل  فووإن اذقيقوو  اتعتماعيوو  ةرهالنوو  بطبيعوو  التحووالت  والووت اا     

ويف ةسوتالا البحوال  ادانيو  يف     واتعتماعي  القا م  بكه ةقواييس الالعوالد  

ةيدان الت  و   اتعتماعيو  تعوالد اىل ةوت اا  اوتى أهمهوا: تبواين ة واهج         

واملالظ،و  يف تقصوي اذقيقو  اتعتماعيو  وةون ثوم تبواين         البح  املسوتالدة  

اتجتاها  األيدياللالعي  السا دة ه ا وه ا و فوبعم البواحثني اتعتمواعيني    

يد لالن ةن حي  ت يرغبالن يف ة اةرا  وةعرت  األبعاد األيدياللالعيو  الون   

                                                 
48- Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation libérale, ov .
Cité. 
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حتكم ظرو  حياتهم العلمي  واتعتماعي . وي وا  اىل هلو  كلوه أن بعوم     

 يركصون على بعم املت اا  دون األ را. وأنه ملن األهمي  ظكوان  الباحثني

يف ه ا السيا  اإلاانة اىل أنه يصعب متاةا تقصي ت ثاا  املت اا  الالسيط  

واملتد ل  واملرتابط  بصالنة دقيق  وعلمي . فعلوى سوبيه املثوال ع ودةا يودنس      

اعي  فإنه قد يصه اىل أحد الباحثني ت ثا عدد أفراد األسرة يف الت     اتعتم

نتا ج غا دقيق  حالل ت ثا عدد أفراد األسرة اه   ي    بعني اتعتبان ت ثا 

د ه األسرة وثقاف  األبالين وةكان السكن. فعدد أفراد األسرة الكبا يف ة وصل  

ص ا قد يكالن له أسالأ األثر يف عمليو  الت  و   اتعتماعيو و وعلوى  وال       

با يف بي  كبا قد يكالن له أثر نظا عيد يف ت     هل  فإن عدد األط،ال الك

األط،ال. فاذقيق  اتعتماعي  حقيق  ةت ايرة عورب الصةوان واملكوان. وبالتوالي     

فإن الدناسا  اتعتماعي  تسعى اىل الك ف عن ه ه التحوالت  وهو ا يعوب    

أن ال تا ج الن تصه اليها دناسوا  اعتماعيو  قود ختتلوف ب تا جهوا وفقوا       

   التانخيي  الن أعري  فيها كه دناس . للظرو

فالعالاةه الن تؤثر يف الت     ةتعوددة: طبيعو  السوكنو تعلويم األبوالينو      

ةه وو  األبووالينو الوودينو عوودد أفووراد األسوورةو د ووه األسوورةو امل طقوو         

ةدي  (و ع س الط،هو عمر الط،هو عمور األبوالينو العاةوه     ونيف)اد رافي 

ت كه تركيب  ةتكاةل  وه ا يعب أن أ  ت اير اخل. وه ه العالاةه …الالناثي 

حيد  يف أحد املستاليا  ي عكس على خمتلف أبعاد الرتكيبو  املع يو . وةون    
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ه ا فوإن اذقيقو  اتعتماعيو  ت  و  طابعوا نسوبيا ودي اةيوا ةت وايرا يف اآلن         

 الالاحد. 

 العربي  العاملواقع التنشئة االجتماعية السائدة يف 

عوا  ةون الع وف امل،وروض دا وه األسورة والو           يعيش الط،ه العربي يف

. فالط،وه العربوي يعويش بوني     (49)دسد اىل حد كبا اعتبا  السلط  األباليو  

اكراها  اذب األةالةي وبني اكراهوا  القسور األبوال و فحوب األم العربيو       

ألب ا ها بكه ةا يتميص به ةن حرانة عاط،ي  ي لب عليه الطاب  التملكي. يقالل 

يف ه ا الصدد: ت،رض األم هيم تها العاط،يو  علوى أط،ايوا    ةصط،ى حجاء  

وت ووه يف ن،السووهم كووه نغبووا  اتسووتقالل وحتوويطهم بعووا  ةوون اخلرافووا   

وال يبيا  واملالاو و في    الط،ه ان،عاليا  رافيا عاعصا عن التصد  للالاق  

وه ا يعوب أن الط،وه يعويش    . (50)ةن  الل اذس ال قد  والت،كا العقالني

راهني بني حب األم ال   يسوحل االصويته وبوني تسولط األب الو        بني اك

 ميحل وعالده.  

                                                 
التاللووف اتعتموواعيو سوويكاللالعي  اإلنسووان املقهووالنو ةعهوود اإلكووا   وةصووط،ى حجوواء  -49

 .  1989العربيو الطبع  اخلاةس و باو و 

 (.  82 ص) واملرع  السابل -50
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ان نظرة ةت ني  لالاق  الرتبي  العربي  تؤكد أن الرتبي  ة رقو  يف تقليوديتها   

وهل  على ةستالا املدنس  وعلى ةستالا األسرة وفيما يلي نصف ةالةح هو ه  

 الرتبي :

تموود علووى التسوولط  أسوولالب الت  وو   اتعتماعيوو  أسوولالب تقليوود  يع  -1

 واإلكراه. 

 يسالد أسلالب ال رب والعقاب ادسد  يف املدنس  واألسرة. -2

 يسالد أسلالب التحقا واإلهتل واتءدنا  يف األسرة واملدنس .  -3

تتوودا ه يف أسوواليب الت  وو   العربيوو  أسوواليب ال وودة والت بوو ب      -4

 واحملاباة والرت  واذماي  الصا دة ب سب خمتل، . 

 د الرتبي  العربي  على املبادا الرتبالي  التقليدي  وة ها: تعتم -5

الط،ه  -تقديم التعليم على الرتبي   -الط،ه ي طال  على نصع  اريرة  -6

الرتبيو  تورويم   -الرتبي  اعداد للحيواة وليسو  هوي اذيواة      -نااد ص ا 

وليس  حتريرا. وه ه الرتبي  تعالِّد اإلنسان اإلحسواس بكوه ة واعر ال وعف     

 .(51) قص والقصالن والدوني  واإلحساس بال نبوال

                                                 
ب يو  السولط  وااوكالي  التسولط الرتبوال  يف الوالطن العربويو ةركوص          وعلوي وط،و    وانظر -51

 .1990دناسا  الالحدة العربي و باو و 
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 دراسات عربية: 
إحسككان حممككد لقوود بي وو  احوودا الدناسووا  الوون أعرتهووا الوودكتالنة   

أن األةهووا  املصووريا  يعتموودن  1980الككدمرخايف د م ككر العربيككة د عككا  

األسلالب التقليد  القديم يف تربي  األط،ال وهال أسلالب ال دة يف تربي  األط،ال 

ه الدناسوو  أن األم املصووري  ت ظوور اىل حريوو  الط،ووه يف التعووبا   وأكوود  هوو 

وامل اق   بالص،ها عرأة اديدة ت يسمحن بهاو وههب اآلبا  اىل حد التالصوي   

ظبدأ ال رب ألن ةوا ن واهده ةون ةظواهر ةرضوي  يعوالد بورأيهم اىل الرتبيو          

 . (52)املتساهل  واذرة يف ةرحل  الط،الل 

حوالل ةالضوالع ب وا  اإلنسوان     (53)سككندرية ود خراسة أجرتها جامعكة اا 

 املصر  وأساليب الت     اتعتماعي  السا دة لديه تبني ةا يلي: 

   .اجملتم  املصر  تتم  أبال  بالدنع  األوىل -1

  .تقالم األم بالدون الر يسي يف الت     اتعتماعي  -2

 تقالم الت     اتعتماعي  على أساس ال دة والع ف.  -3

                                                 
الدميقراطي  وأكا  الت     اتعتماعي  يف اجملتم و حب  أعد  ورداشاحسان حممد الدة -52

بع والان   1984ملؤمتر نابط  الدناسو  اذديثو  الو   عقود يف نيسوان)أبريه ( يف القواهرة عوام        

 الدميقراطي  والتعليم يف ةصر.  

     اتعتماعيو  واحتياعوا  أحبا  اعادة ب ا  اإلنسان املصر )الت   وعاةع  اتسك دني  -53

 .  1979( التقرير الثال و اإلسك دني و الط،الل 
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ن األساسي  للت     اتعتماعي  يف الثقافو  العربيو  تتمحوالن    ان أحد األنكا

حالل ةبدأ تطبي  الط،ه العربي على اتنصوياع واخل والع للكبوان سوالا  أكوان      

. ويف دناسو  والليو    (54)هل  عن طريل التسلط أو عن طريل الرعايو  الصا ودة  

 1974أعري  يف اجملتم  املصر  عرب عي   قالاةها ألف أسورة ةصوري  عوام    

 أن قيم  ال،رد وةكانته تتحددان بعالاةه اد س والسن وليس ظا يسوهم  تبني

فيووه ال،وورد ةوون ن ووا  أو ظووا يتحملووه ةوون ةسووؤوليا  ممووا يووؤد  اىل انتوواي 

وتبني الدناس  ةن عهو  أ ورا أن    واالصيا  عاةدة ةتسلط  ه ا ةن عه 

 ووأن األعالا  السا دة يف األسورة هوي أعوالا  التسولط     واألب هال ةركص السلط 

وأن ه ه األعوالا  تعطوه اةكانيوا  اإلبوداع وتودف  ال،ورد اىل دوا ور ادموالد         

. وبي و  الدناسو  أي وا أن األسورة العربيو  املصوري        (55)واتنصياع والسولبي  

تستالدم العقاب البدني يف الرتبي  وت سويما يف الطبقوا  ال وعبي  بي موا يوتم      

 طى. اللجال  اىل اثانة األ  ال ،سي ع د أسر الطبقا  الالس

وت ا أغلبي  الدناسا  العربي  ادانيو  أن الت  و   اتعتماعيو  العربيو      

تسعى اىل أن ختلل الطاع  واألدب ع د الط،ه واألسواليب الون يلجو  اليهوا     

                                                 
األط،ال ةرآة اجملتم و ال مال ال ،سي اتعتماعي للط،وه يف سو الاته    وحممد عماد امساعيه -54

 (.  331.)ص1986التكالي ي و عا  املعرف و ةانس)آهان ( 

كيوف نربوي    وناود  ة صوالن   وجنيوب اسوك دن ابوراهيم     وانظر حممود عمواد امساعيوه     -55

 ا: الت  و   اتعتماعيو  للط،وه يف الت  و   اتعتماعيو و دان ال ه و  العربيو  القواهرةو         أط،ال

1974  . 
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غالبا هي العقاب البدني ثم  لول املالواو  ع ود الط،وه عون طريول كا  وا         

بيو  توركن اىل   . وتكاد جتمو  الدناسوا  ادانيو  أن األسورة العر    (56) رافي 

أسلالب التسلط وليس هل  غريبا فاآلبا  يرءحالن حت  عب  التسلط كقيم  يف 

الثقاف  العربي  وهي قيم  تسالد اذياة اتعتماعي  برةتهوا يف الثقافو  العربيو     

املعاصرة ويكاد يكوالن هو ا التسولط واحودا يف البلودان العربيو  ييعهوا علوى         

 .(57)ا تال  ثقافاتها ال،رعي 

البيان أن األةثال ال عبي  العربي  الرتبالي  تتمحوالن حوالل القويم     وغب عن

التقليدي  و اص  قيم الع ف وال رب والرتويم وميكن أن نو كر ة هوا علوى    

مكا بببكى ولكد ليفنكى     "سبيه املثال: العلوم يف الصو ر كوال قش يف اذجور.     

 و(58)"أكسر للعي  ضلع بيطلعله اةننيو اضرب ابنك وأحسن تأخيبهو جسد

"و ويقالل األب العربوي ملعلوم اب وه علوى     ّل  ما بيقسى قلبه ما ببب  ولدوي"

ويعوب  "و  "أعطيك ابين حلما وعظما فلك اللحكم ولك  العظكم   سبيه املثال: 

هل  أن األب ي ج  املعلم على استالدام كه أعمال القسوالة وال ورب لرتبيو     

                                                 
 (.  232األط،ال ةرآة اجملتم و ةرع  سابل)ص   وحممد عماد الدين امساعيه -56

 (.  232 ص)واملرع  السابل -57

 و و وءانة  أةثال اعبي  يف صح  األسورة والرتبيو  السوكاني  وسوالة  البي     ووحيدة العظم  -58

 (.  146 - 137 ص.)ص1995الثقاف و ةديري  حمال األةي  دة لو 
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بيو  ةتسولط    نهااالط،ه. ه ه األقالال امل ثالنة تعرب عون  الصو  ثقافو  أباليو      

 . (59)ميك ها أن تقته يف األط،ال كه ةعاني ونالاءع ال،عه والالعالد والعطا 

يصف حليم بركا  أكا  الت  و   اتعتماعيو  العربيو  ب نهوا: ةوا توصال       

ت دد على العقاب ادسد  والرتهيب أكثر مما ت دد على اإلق اع كموا تؤكود   

نهوا تركوص علوى ةبودأ     أهمي  ال  ط اخلانعي والتهديود والقمو  السولطال و ا   

اذماي  والطاع  واتةتثال واخلال  ةون األ طوان وجتواوء اذودود املرسوالة       

حي  ت    عن هل  نصع   ال ال،ردي  واألناني  والت كيد علوى الو ا  و وال    

 . (60)اإلحساس ال اةه بال رب  واتغرتاب

 وه ا ويصف ل ا ه ام ارابي يف كتابه ةقدةا  لدناسو  اجملتمو  العربوي   

هر الع ف والقهر الن يعاني ة ها الط،وه العربوي أو هو ه الون تسوالد يف      ةظا

فالط،ه العربي ي عر ب ن أباه ي طهده وهوال يف الالقو     واطان الت     العربي 

ن،سه ي عر ب ن أةه تسوحقه وحتطوم االصويته. فالت  و   العربيو  ت موي يف       

تالجيوه  الط،ه اإلهعان للسلط  واخلوال  ة هوا. وي واله اورابي اىل أسولالب ال     

ال   تعتمده األسرة العربي  واىل أساليب الوتهكم واتءدنا  والتبالويس و لول    

اإلحساس بالدونيه وهي أساليب تؤد  اىل ة واعر الدونيو  واىل عقود الو قص     

                                                 
 .  267املظاهر اتغرتابي  يف ال الصي  العربي و عا  ال،كر ةرع  سابلو ص  وعلي وط،  -59

اجملتمو  العربوي املعاصور: حبو  اسوتطالعي اعتمواعيو ةركوص دناسوا           وحليم بركا  -60

 .  1991الالحدة العربي و باو  
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. فالط،ه العربي يتعلم كيف يقم  عدوانيته جتاه (61)والقصالن وال عالن بال نب

ؤد  اىل اتتكاليوو  السوولط  وكيووف يتحااووى ةالاعهتهووا وهوو ا بال ووبط ةووا يوو

. وتسعى الت     اتعتماعيو  العربيو  اىل ا  واع ال،ورد وكسور      (62)واخل الع

االكته. وخيلص ارابي اىل القالل ب ن الالسا ه األساسي  لا  اع يف الثقافو   

العربي  هي العقاب ادسد  والتالجيه واتستهصا  والقم . وهل  كله يوؤد   

 .(63)ن والدوني اىل عقد العان وال قص واإلحساس بالقصال

حوالل واقو  العالقوا  األسوري  ونعايو        تعد خراسة سعدية حممد بهاخر

األط،ال بقري  اوباس عمواو ةون الدناسوا  اياةو  الون أعريو  يف ةصور         

  يو . وقد أعري  ه ه الدناس  على ةا   أسرة ةن األسر املقيم  بقر(64)العربي 

وع  + اث ان ةون األوتد  الصوي + الص) فرد 400اباس عما وبلغ أفراد العي   

البال ني( وهدف  الدناس  اىل حتديد ت ثا البي   احمللي  لقري  اوباس عموا   

على دي اةيا  العالقا  األسري  فيما يعني كوه ةون الوصوعني وفيموا بي هموا      

                                                 
ةقدةا  لدناس  اجملتم  العربيو دان الطليع  بواو و الطبعو  الرابعو و     وارابي ه ام -61

 (.  35-31 ص.)ص1991

 (.  47 صاملرع  السابل) وارابي -62

 (.  83ص)واملرع  السابلو ارابي -63

سعدي  حممد بهادنو واق  العالقا  األسري  ونعاي  األط،ال بقري  اباس عمواو دناسو     -64

قواهرةو ةون غوا    الط،هو املركص القالةي لثقاف  الط،وهو وءانة الثقافو و ال   وص،يه تقالميي و ثقاف 

 (.  82 -63تانيخ) صص 
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با  يف نعاي  أط،ايم صوحيا ون،سويا   وبني األوتد. واألساليب الن يعتمدها اآل

 .  (65)واعتماعيا

  دتج يليت خ ات هبد ه ه يل ريا : وا  يلن
 % ةن اآلبا  يستالدةالن ال رب يف املعاةل . 59 -

علوى   % ةو هم 97،ايم علوى ح،وف القورآن و    % ةن اآلبا  وأط95يدنب  -

 % خيرعالن ة  آبا هم للصالة يالم ادمع . 59و والصالة

أثر الت،اعوه  حول  1990ويشار أيضا إىل خراسة زين  حمموخ شقب عا  

. (66)اليب الت     األسري  على أبعاد ال الصي  لدا الق واة اداةعيو   بني أس

ةون   (طالبوا وطالبو  عاةعيو     90) وقد أعري  ه ه الدانس  على عي   قالاةها

 عاةع  األءهرو وطبل عليهن املقاييس التالي : 

 ا  دس يل نشئ  ياا ين .  -
 ةقياس ال الصي  لل باب.   -

 قا م  ويلالبي للميه العصابي.  -

قذذ  ياذذ   ات يمل،ددلذذ  يل،داذذ  مل،داذذم يترتبذذدل ويل صذذع م يل،ذذدار  ل  ر ذذم و 
 يل بدين  تخ  در ص ق يلف وض يل دل  : 

                                                 
 .  65سعدي  حممد بهادنو واق  العالقا  األسري  ونعاي  األط،ال املرع  السابلو ص -65

ءي ب حممالد اقاو أثر الت،اعه بني أساليب الت     األسري  على أبعاد ال الصوي  لودا    -66

( 35العودد)  -اةعي  نسال  اخللويج العربويو ةكتوب الرتبيو  العربوي لودول اخللويج        الق اة اد

 (.34 -99() صص 1990( عام)11الس  )
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( بووني املووت اا  السووالب  يف االصووي  ال،توواة   ت،اعووه) يالعوود اتسووا   -

 اداةعي . 

 -لت  و   األسوري  الثالثو : السوماح     ت،اعه( بني ابعاد ا) يالعد اتسا  -

 ا . عدم اتتس - ددالت

اتسا ( بني أبعاد الت     األسري  الثالث  وبني املوت اا   ) ه ا  ت،اعه -

 (.  اا  الثاني  ع ر ةالضالع الدناس املت) السالب  يف ال الصي 

د سكورية عكن النمكوال السكائد د      ت ختتلف ةعايا الت     اتعتماعي 

إلكراه والتسولط.  ت     قالاةها ا و. فالت     اتعتماعي  السا دةالوطن العرب 

وحال األط،ال يف سالني  نظا ليس أف ه ةن حايم يف الالطن العربوي. وأنيود   

ىل خراسة  فوح األ كر  الكيت أجريكت د سكورية     يف ه ا السيا  أن أناله ا

عا لوو  سووالني  وهلوو  لدناسوو  أسوواليب الت  وو      400علككى عينككة قوامهككا  

سواليب التقليديو  هوي    اتعتماعي  السا دة يف سالني . وبي و  الدناسو  أن األ  

الن تسجه ح النها بقالة يف اجملتم  السالن  املعاصر. لقود بي و  الدناسو     

تعايش أساليب خمتل،  يف آن واحد هوي: أسولالب ال ودة يف املعاةلو  حيو       

%و 12.25% ةن اآلبا  استالدام ه ا األسلالبو ثم أسلالب التودليه  15ي، ه 

اسووتالدام ال وودة  % ي، وولالن9.75%و وه ووا  6.5ف سوولالب الوورت  ب سووب   

والت جي  ةعاو وبي   الدناس  أن أسلالب الت جي  هال السا د حي  بل و   

% ةن اعابا  أفراد العي   وتؤكود الدناسو  سويادة األسواليب     30ه ه ال سب  

التقليدي  يف اجملتم  السالن . وتت ح ه ه اذقيقو  ع ودةا نسوتعرض عانبوا     
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يف الت  و   اتعتماعيو    آ ر ةن الدناس  وهال ةدا استالدام ال رب كالسويل   

% ةن اآلبا  يستالدةالن ال رب كالسويل  يف تربيو    57حي  تبني الدناس  أن 

وبي   الدناس  أن األةها  أةيوه اىل اسوتالدام ال ورب ةون اآلبوا        واألط،ال

 % ةن األةها . 75حي  بل   نسب  اللالاتي يستالدةن ه ا األسلالب 

ة القنيطكرة علكى عينكة    ود خراسة أجراها عل  وطفة د سوريا د حمافظ

تبني أن األط،ال يتعرضالن ل ورب األب حيو  بل و  نسوب       (67)من األطفال

ويبوودو أن الوو كالن أكثوور تعرضووا لعقالبوو   و%65.7ةوون يتعوورض ل وورب األب 

% ةون الو كالن أنهوم يتعرضوالن لل ورب      77.3ال رب ةن اإلنا  حي  أعلن 

 ود أط،وال   %. وهو ه املالحظو  قريبوه ةون تلو  الون اواهدناه ع       55.8ةقابه 

% ةن أط،ال الق يطرة أنهم يتعرضالن لعقالب  ال ورب  81.6طرطالس. لقد أعلن 

ةن قبه األم. ويبدو أي وا أن األط،وال اإلنوا  أكثور تعرضوا ل ورب األم ةون        

. وقود  ةن الو كالن  %68.6% يتعرضن ل رب األم ةقابه 92.8األط،ال ال كالن: 

 بي   الدناس  عددا ةن ال تا ج أهمها: 

واألةها  يستالدةالن ال رب ب كه واس  يف كه ةون حموافظن   أن اآلبا   -

 طرطالس والق يطرة.

                                                 
املظاهر اتغرتابي  يف ال الصي  العربي و عا  ال،كورو العودد الثوانيو أكتوالبر      وعلي وط،  -67

 (.281-241و)صص 1998/ديسمربو 
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يلج  اآلبا  يف حمافظ  الق يطرة اىل أسلالب العقاب البدني بدنع  أكرب ةون   -

 %. 58.9% ةقابه 65.7اآلبا  يف حمافظ  طرطالس: 

تلج  األةها  اىل أسلالب ال رب بدنع  عالي  عدا وأكرب ةن اآلبا  يف كال  -

 افظتني سالا  أكان األةر يتعلل باإلنا  أم بال كالن. احمل

تلج  األةها  يف حمافظ  طرطالس اىل أسلالب العقاب البدني بدنع  أكورب   -

 %. 81.6% ةقابه 93.9ةن األةها  يف الق يطرة: 

مييه اآلبا  يف احملافظتني اىل استالدام العقاب البدني ضد أب ا هم الو كالن   -

 ب وتدهم اإلنا . بدنع  أكرب بكثا قياسا 

بي مووا متيووه األةهووا  يف طرطووالس اىل اسووتالدام أسوولالب ال وورب بصووالنة   -

( % ضود اإلنوا   94.7ضد ال كالن ةقابوه  % 92.7)ةتقانب  بني ال كالن واإلنا 

جنوود أن ال،ووان  كووبا عوودا يف ةوودا اسووتالدام هوو ا األسوولالب ع وود أةهووا  

كرب أا  بدنع  الق يطرة: أةها  الق يطرة يستالدةن أسلالب ال رب ضد اإلن

 % ضد اإلنا . 92.8% ضد ال كالن ةقابه 68.6بكثا ة ها ضد ال كالن: 

 ووماللي  لالاقوو  اسووتالدام العقالبوو  البدنيوو  يف الت  وو     الوتووبني الر يوو   

( يف حمافظو   هكوالنا واناثوا  )% ةن األط،ال76.4اتعتماعي  يف احملافظتني أن 

األم أو ةون قبوه    طرطالس يتعرضالن ل رب والديهم سالا  أكان هلو  ةون قبوه   

األب. ويبني اددول أي ا أن ال كالن يف ه ا السيا  أكثر تعرضا لل ورب ةون   

 % ع د اإلنا . 72.9% ةن ال كالن لل رب ةقابه 81.5اإلنا : يتعرض 
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% ةوون أط،ووال حمافظوو  الق يطوورة يتعرضووالن  73.7وت ووا الدناسوو  اىل أن 

عرضوا لل ورب ةون    ل رب الالالدين أو أحدهما. ويبدو أن اإلنوا  ه وا أكثور ت   

 % ع د اإلنا . 74.5% ع د ال كالن ةقابه 72.9ال كالن ب سب  ط،ي، : 

اتجتاها  الالالدي  يف الت     وهي حول  1989خراسة كاظم ول  آغا عا  

دناسوو  ةيدانيوو  ةقاننوو  عوون ةوودا ادنا  املووراهقني يف ادمهالنيوو  العربيوو    

 . (68)السالني  ألساليب ةعاةل  والديهم

طالبوا وطالبو  ةون طوالب املرحلو        80على عي و  بل و     أعري  الدناس 

و وبي   ه ه الدناس  وعالد فرو  ها  دتلو   1989الثانالي  يف يف حلب عام 

احصا ي  بني ال كالن واإلنا  ةن املراهقني يف ادناكهم ألساليب ةعاةل  اآلبوا   

. ودلو  علوى وعوالد فورو  دالوه احصوا ي  بوني        (69)يم وهل  لصاحل ال كالن

يف ادناكهم وأسلالب التسلط ع د األم لصاحل ال كالن. وبي   الدناسو    اد سني

أن األم أكثر تسلطا ةن األب وأن ال كالن يتعرضالن ملعاةلو  تسولطيه أكورب ةون     

 اإلنا . 

                                                 
الت    : دناس  ةيدانيو  ةقاننو  عون ةودا ادنا       اتجتاها  الالالدي  يف وكاظم ولي آغا -68

دناسوا  ترباليو و    -املراهقني يف ادمهالني  العربيو  السوالني  ألسواليب ةعاةلو  والوديهم يوم       

 (.   163 - 132و)صص1989و ابريه / ةايال 18اجمللد الراب و ادص  

 .  109اتجتاها  الالالدي  يف الت     املرع  السابلو ص وكاظم ولي آغا -69
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عوام   ود فلسطني ميكن ااشارة إىل خراسة  اح الدين حممد أبو ناهيكه 

تالا الطمووالح حووالل اتجتاهووا  الالالديوو  يف الت  وو   وعالقتهووا ظسوو   1986

 . (70)األكادميي لدا األب ا  يف األسرة ال،لسطي ي  بقطاع غصة

طالب وطالب  ةن طالب كلي  الرتبيو    195أعري  الدناس  على عي   ةن 

 ل تا ج الن وصل  اليها الدناس :وةن ا 1986باداةع  اإلسالةي  ب صة عام 

 قبه األبالين. يرتبط ةستالا الطمالح انتباطا ادابيا ب سلالب التقبه ةن  -

 اتنتبا  سليب بني الطمالح الطالبي وأسلالب التحكم.   -

 دراسات خليجية: 
ةن الدناسوا  اذديثو  الون     1997عام  تعد خراسة مها حممد الع م 

أعري  حالل العالق  بني نأ  املعلمني واملعلما  يف العقاب البدني ظحافظو   

 . (71)العربي  السعالدي  اململك  اتحسا  يف

هو ه الدناسو  اىل ةعرفو  العالقو  بوني نأ  املعلموني واملعلموا  يف         هدف 

ةون املعلموني واملعلموا  يف     471العقاب البدني وول  الدناس  عي   بل و   

                                                 
اتجتاها  الالالدي  يف الت     وعالقتهوا ظسوتالا الطموالح     وصالح الدين حممد أبال ناهيه -70

األكادميي لدا األب ا  يف األسرة ال،لسوطي ي  بقطواع غوصةو دناسوا  ترباليو و اجمللود الرابو و        

 1989حصيران /يالليه/متالء( ()يالنيه/19ادص )

ني واملعلما  يف العقاب البدني وبعوم  ةها حممد العجميو دناس  العالق  بني نأ  املعلم -71

ص،اتهم ال الصي  يف ةراحه التعليم العوام ظحافظو  اتحسوا و نسوال  اخللويج العربوي العودد        

 و الس   التاسع  ع رة.  68
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و وقد بي   ه ه الدناس  وعوالد فورو  دالو  احصوا يا بوني      1997ةايال/ آيان 

 كالن ال كالن واإلنا  يف اجتاههم  ال العقاب البدني حيو  كوان املعلموالن الو    

أكثر اميانا ب همي  العقاب البدني ةن املعلما  اإلنا  وفيما عدا هل  فإنوه ت  

 تالعد أي  فرو  دال  احصا يا.  

تقودير الو ا    حول  1985ود قطر يشار إىل خراسة عاء الدين كفاد عا  

. أعريو  هو ه الدناسو  علوى     (72)يف عالقته بالت     الالالدي  واألةن ال ،سوي 

. وهودف   1984ن طالبا  املرحلو  الثاناليو  يف قطور عوام     ة 153عي   بل   

الدناس  اىل دناس  ت ثا الت     اتعتماعي  يف ةستالا تقدير ال ا . وبي و   

ه ه الدناس  وعالد عالقا  ترابط عالي  بني تقودير الو ا  وأسولالب الت  و       

. وأكد  الدناس  على أن الت     اتعتماعيو  الصوحيح    ةاتعتماعي  املعتمد

 . (73)تؤد  اىل انت،اع ةستالا تقدير ال ا  وال عالن باألن  ال ،سي

ود البحرين تطالعنا خراسة فاروق شوق  البوه  وحممكد حسكن اوطكو     

أساليب الت     اتعتماعيو  ليفب وا  كموا تودنكها األةهوا       حول  1993عا  

                                                 
عال  الدين ك،ايفو تقودير الو ا  يف عالقتوه بالت  و   الالالديو  واألةون ال ،سويو اجمللو           -72

 (.   129 - 100و)صص 1985و 9الس    35العربي  للعلالم اإلنساني و العدد 

عال  الدين ك،ايفو تقودير الو ا  يف عالقتوه بالت  و   الالالديو  واألةون ال ،سويو املرعو           -73

 . 123السابلو ص
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ةون األةهوا     350. أعري  ه ه الدناس  على عي و  بل و    (74)البحري يا 

وهوودف  اىل حتديوود أسوواليب الت  وو   اتعتماعيوو   1993 يووا  عووام البحري

السا دة يف البحرينو وبي   الدناس  أن أسلالب اذب والتقبوه هوال السوا دو    

يليه أسلالب العقابو وةن ثم األسلالب التسلطيو وأ واا التسواةح وأسولالب    

اذماي  الصا دة. وبي   الدناسو  أن اسوتالدام األسولالب التسولطي يت واعف      

ل فيموا يتعلول ب سولالب    اا تدنى املستالا التعليموي لويفم وكو ل  هوال اذو     كلم

التوودليه. وبي وو  الدناسوو  أي ووا أن األةهووا  العوواةال  أةيووه اىل اسووتالدام 

األسلالب الدميقراطي ةن األةها  غا العاةال  وه ا ي سحب علوى أسولالب   

العقاب أي ا. وات ح أي ا أن األةها  اللوالاتي يالعود لوديهن ةربيوا  أقوه      

 اعتماد على األسلالب التسلطي. 

مكن الدراسكات ا امكة الكيت أجريكت       وشهدت اامارات العربية عكدخا  

حول مسألة التنشكئة االجتماعيكة. ومكن هكذد الدراسكات ميككن النظكر إىل        

الت  و   اتعتماعيو  للط،وه يف    حول  1985خراسة حممد حسن غامري عا  

 .(75)تتم  اإلةانا  العربي 

                                                 
فانو  االقي البوالهيو حممود حسون املطوالعو أسواليب الت  و   اتعتماعيو  ليفب وا  كموا           -74

أغسوطس / آبو   4و العودد  2يو و السو     تدنكها األةها  البحري يا و ةعهد الرتبيو  والت م 

 (. 230 -183) صص1993

ةوود حسوون غوواةر و الت  وو   اتعتماعيوو  للط،ووه يف تتموو  اإلةووانا  العربيوو و يعيوو   -75

 ( 67-43)صص1990اتعتماعينيو دناسا  يف تتم  اإلةانا و ادص  األولو ال انق  
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أسرة اةاناتي  عام  42سلالب املقابل  على عي   ةقدانها أعري  الدناس  ب  

وقد بي   الدناس  أن اآلبا  أفراد العي و  يسوتالدةالن اإلق واع العقلوي      1985

بالدنع  األوىل يف عملي  ت     األط،ال وأن أفراد العي   مييلالن على األغلوب  

ر اىل نفم أسلالب ال رب يف تربيو  األط،وال. وقود أاوان الباحو  اىل خمواط      

 املربيا  األع بيا  اللالاتي يقمن ب عمال الرتبي  باخلدة . 

حكول   1990ود هذا اوستوى تطالعنا خراسة زين العابدين خرويش عكا   

ظرو  التحالل يف تتمو  اإلةوانا  العربيو  املتحودةو والوت ا يف اجتاهوا        

 . (76)الت     اتعتماعي  ليفب ا 

ةن الو كالن واإلنوا  تورتاوح     454أعري  ه ه الدناس  على عي   ةقدانها 

%(. كمووا أعريوو  83)سوو   أغلووبهم ةوون املتووصوعني 38 - 28أعمووانهم بووني 

ةن طلب  عاةع  اإلةانا  العربي و وةن  358الدناس  على عي   أ را بل   

و لبووا وطالبوو طا 434ثووم علووى عي وو  ةوون تالةوو ة املوودانس اإلعداديوو  بل وو  

ةن قبه األب  هالقياس اجتاهات  واستالدم الباح  ةقياسا للت     اتعتماعي

 وةن قبه األم. وةن ال تا ج الن ك ،  ع ها ه ه الدناس : 

                                                 
العربيو  املتحودةو والوت ا يف    ظرو  التحالل يف تتمو  اإلةوانا     وءين العابدين دنويش -76

اجتاها  الت     اتعتماعي  ليفب ا : دناس  ةقاننو  ملودا ووعهو  الوت ا عورب فورتا  ءة يو         

 227) صوص  1990خمتل، و يعي  اتعتماعينيو دناس  يف تتم  اإلةانا و ادص  األول 

- 263 .) 
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          اهد  أسواليب الت  و   اتعتماعيو  ت واا كوباا  والل ال،ورتا

الطووالب يف اداةعوو  ويف املرحلوو    -الصة يوو  املدنوسوو و عيووه الكبووان   

 اإلعدادي . 

  قتصوادي  واتعتماعيو    لقد كان  فرتة السبعي ا  فرتة التحوالت  ات

 ةؤثرة يف عملي  الت     اتعتماعي . 

      ه ا  تقدم يف الت     يالاء  التقودم اذاصوه يف اجملتمو  وت سويما

 يف اجملات  اتقتصادي  واتعتماعي . 

العالق  بوني الرعايو  الالالديو      حول 1992خراسة يوسف عبد الفتاح عا  

 . (77)كما يدنكها األب ا  وتالافقهم وقيمهم

أعري  ه ه الدناس  على عي وه بل و  ةو ن طالوب وطالبو  ةون طوالب        

املرحل  الثاناليو  يف اإلةوانا  العربيو  املتحودة. وهودف  الدناسو  اىل دناسو         

العالق  بني بعم أسواليب الرعايو  الالالديو  وةودا تالافول الطوالب ال ،سوي        

 واتعتماعي وبي   ه ه الدناس  نتا ج هاة  ة ها: 

 الن أنهم يتلقالن تربي  حرة أكثر ةن اإلنا . أعلن ال ك - 1

                                                 
ا األب وا  وتوالافقهم وقويمهمو    يالسف عبد ال،تاحو العالق  بني الرعاي  الالالدي و كما يدنكه -77

 95) صوص  1992و  ريوف/ اوتا    4/ 3تل  العلالم اتعتماعي و اجمللد الع رونو العدد 

- 123   .) 
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 .لذ ينراب ق داذددراذ  اعرذم اذ  يل  بذم يوتلقني   نأعل   اإلنوا  أنهو   - 2
وأن  يف املسوتالا األسور و   ةن الو كالن  ا  الدناس  ب ن اإلنا  أكثر تالافقي وب

 . فيما يتعلل بال احي  اتعتماعي  ةن اإلنا  اال كالن أكثر تالافق

قيم فقد تبني أن اإلنا  أكثر متسكا بالقيم التقليديو  ةون   أةا فيما يتعلل بال

 ال كالن وأكثر ةيال اىل تاناة التقاليد والقيم اتعتماعي  والدي ي . 

 وأكد  الدناس  وعالد عالق  وثيق  بني الرعاي  الالالدي  والتالافل والقيم. 

 دراسات كويتية: 
رتبوية ا امكة  شهدت الساحة الكويتية عدخا من الدراسات النفسية وال

حول قضايا التنشئة االجتماعية اليت تبحث د مناح  واجتاهات التنشكئة  

 االجتماعية السائدة د اتتمع الكوييت. 

حوالل العالقو  بوني عمور      1975عوام   وتعد خراسة م طف  أمحكد تركك   

األب ا  وبني ادناكهم لرعاي  الالالودين باألسورة الكاليتيو  يف طليعو  الدناسوا       

 (. 78) ه ا امليداناداني  يف

طالبوا ةون طوالب عاةعو       159أعري  ه ه الدناسو  علوى عي و  بل و      

الكالي  ةن كليا  الرتبي  واآلداب والعلالم والتجانة وةون خمتلوف السو الا     

                                                 
ةصط،ي أمحد تركيو العالق  بوني عمور األب وا  وبوني ادناكهوم لرعايو  الالالودين باألسورة          -78

 157) صص 1975لو ( ديسمرب / كانالن أو8الكاليتي و تل  كلي  اآلداب والرتبي و العدد)

- 167 .) 
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اداةعيوو  وهوودف  اىل دناسوو  العالقوو  بووني عموور األب ووا  وادناكهووم للرعايوو   

يف ادنا  األوتد للتقبوه  الالالدي . وقد بي   ه ه الدناس  غياب تو ثا العمور   

 . (79)ةن قبه الالالدين. وبي   الدناس  أن اإلنا  أقه اعالنا بتحكم الالالدين

حالل ال  ج  ود الكويت أيضا تطالعنا خراسة طلعت من ور وحليم بشاي

اخللقي ع د األط،ال الكواليتيني وعالقتوه ةو  األسواليب الالالديو  يف الت  و         

تلمي ا ةن املودانس   240على عي   بل   اتعتماعي . حي  أعري  الدناس  

املتالسط  والثاناليو  بدولو  الكاليو  وهودف  اىل دناسو  العالقو  بوني ال  وج         

اخللقي وأساليب الت     اتعتماعي . وقد بي   الدناس  وعالد انتبا  سوليب  

ةرت،  بني أسلالب التسلط وال  ج اخللقي ع د األط،ال كما أن هو ه ال تيجو    

ساليب الت     اتعتماعي  غا السالي  ةثوه اذمايو    ت سحب على خمتلف أ

الصا وودة والتوودليه والقسووالة واإلهمووال واثووانة األ  ادسوود . والت بوو ب علووى 

 ال  هل  ات ح وعالد عالق  ترابط عالي  بوني ال  وج اخللقوي واألسواليب     

 الصحيح  يف الرتبي  الدميقراطي . 

 1987عام  عوخد حممد ومن اوفيد د هذا السياق استعراض خراسة حممد

حووالل اتضووطراب ال ،سووي  وعالقتهووا بووبعم أكووا  الت  وو   يف األسوورة       

                                                 
ةصط،ي أمحد تركيو العالق  بوني عمور األب وا  وبوني ادناكهوم لرعايو  الالالودين باألسورة          -79

 .166الكاليتي و املرع  السابلو ص
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. وقد اعتمد الباح  ة هج دناس  ادلسو  حيو  تكالنو  عي و      (80)الكاليتي 

حات  ةن حات  املرتدديون علوى وحودة اإلناواد ال ،سوي يف      تسع  البح  

ناي  حات  الثماني  ابا  ال ،سي  للكلي  الرتبي . ويبني الباح  أن اتضطر

 عن األسباب التالي  وهي أسباب تعالد للت     اتعتماعي : 

 العقاب يف املالقف غا امل اسب يصه أحيانا اىل حد التع يب.  - 1

 ت اقم عالاطف الالالدين وا تال  طر  تعاةلهما ة  األوتد.  - 2

 اذماي  الصا دة ةن قبه أحد الالالدين.  - 3

يوالل واتجتاهوا  بوني الالالودين واألب وا  وعودم وعوالد        الت اقم يف امل - 4

   كالهما. أحد الالالدين أو ة   لل،هم واذالان اق ال
 ال ب  واتحتقان.  -6

عوودم العوودل يف املعاةلوو  بووني األ ووالة ةوون طوور  أحوود الالالوودين أو     -7

 . (81)كالهما

                                                 
حمموود عووالده حمموودو اتضووطراب ال ،سووي  وعالقتهووا بووبعم أكووا  الت  وو   يف األسوورة     -80

النيوال  العربي و العدد الثانيو السو   التانيو و ي  الكاليتي و حاللي  كلي  الرتبي و عاةع  اإلةانا  

 (.  194 -73و صص) 1987/ حصيران 

حمموود عووالده حمموودو اتضووطراب ال ،سووي  وعالقتهووا بووبعم أكووا  الت  وو   يف األسوورة     -81

 .  90الكاليتي و املرع  السابلو ص
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ومن الدراسات ا امة د هذا ا. وص خراسة قاسم على ال كرا  عكا    

كه ةن تعليم األم وعمرها وعودد األط،وال يف   أجريت حول عاقة  اليت 1991

 . (82)األسرة ب ساليب تربي  األب ا  يف البي   الكاليتي 

أةوا ةون األةهوا  يف     315أعري  دناس  قاسم الصرا  على عي   بل   

اجملتم  الكالين اللالاتي يالعد لديهن أط،ال ترتاوح أعمانهم بني الس   األوىل 

  ةن العمر. وهدف  الدناس  اىل الك ف عن ت ثا عالاةه: تعليم والس   الرابع

يف أسواليب الت  و   اتعتماعيو  الون      ووأعمان األةها  ووعدد األب ا  واألم

  الدناس  وعالد ت ثا كوبا ملسوتالا تعلويم األم يف أسولالب     ي تعتمدها األم. ب

األم يف أسولالب  ت ثا عدد األوتد وعمر الدناس   وقد بي  التعاةه ة  الط،ه. 

 الت     اتعتماعي .

ومع كومة أمحكد    ،وميكن التأم  د خراسة فوزية يوسف العبد الخلفكور 

حوالل أسواليب الت  و   اتعتماعيو  يف ةرحلو  الط،اللو         1997عام  إبراهيم

 . (83)املبكرة ع د األسرة الكاليتي 

                                                 
ليب قاسم على الصرا و عالق  كه ةن تعليم األم وعمرها وعودد األط،وال يف األسورة ب سوا     -82

( 3( اجمللود) 1تربي  األب ا  يف البي   الكاليتي و تلو  عاةعو  امللو  سوعالدو العلوالم الرتباليو )      

 (.  25 - 199.)صص 1991

فالءي  يالسوف العبود ال ،والن وةعصوالة  أمحود ابوراهيمو أسواليب الت  و   اتعتماعيو  يف           -83

( 64نسواني و العودد)  ةرحل  الط،الل  املبكرة ع د األسورة الكاليتيو و اجمللو  العربيو  للعلوالم اإل     

 (. 99-54)صص 1998 ريف 
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ةون   320علوى عي و  بل و      1997أعري  ه ه الدناس  يف الكالي  عوام  

أةالن األط،ال يف نياض األط،ال. وهدف  الدناسو  اىل حتديود اجتاهوا     أوليا  

الت     اتعتماعي  ع د اآلبا . وةن أهم ال تا ج الن وصول  اليهوا أن اآلبوا     

يستالدةالن األسلالب الدميقراطي بالدنع  األوىلو يليه اإلهموالو ثوم اذمايو     

 الصا دةو ثم الت ب ب يف املعاةل  ثم الدكتاتالني . 

 الدناسا  اذديث  اياة  الن أعري  يف السواح  الكاليتيو  تطالع وا    وةن

ةون اآلبوا     520لن ول  عي   كباة بل   ا 1999خراسة فاطمة نذر عا  

ةوون األب ووا  الوو ين يتووابعالن دناسوواتهم يف املرحلوو   520وكوو ل   وواألةهووا 

اطيوو  املتالسووط  والثاناليوو . وقوود هوودف  الدناسوو  اىل دناسوو  امل وواةني الدميقر

للرتبي  األسري  يف اجملتم  والتعر  على أساليب الت  و   اتعتماعيو  كموا    

يدنكها الالالدان وكما يدنكها األب ا  وبالتالي حتديد أوعه ات تال  واتت،ا  

بني األبا  واألب ا  يف ن يتهم ألساليب الت     اتعتماعي  السا دة. وةون أهوم   

 ي: ال تا ج الن أ رعتها ه ه الدناس  ه

األسوورة الكاليتيوو  تعتموود وبصووالنة واضووح  علووى األسوولالب الوودميالقراطي يف  -

  العملي  الرتبالي .

يالعد ه ا  اتسا  كوبا بوني وعهوا  نظور اآلبوا  واألةهوا  حوالل كوط          -

 الت     اتعتماعي  ال   يعتمدونه يف الرتبي . 

 عي . يالعد متييص بني اد سني لصاحل ال كالن يف عملي  الت     اتعتما -

 يالعد ت ميط ع سي واضح يف عملي  الت     اتعتماعي .  -
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 قراءة نقدية يف نتائج الدراسات السابقة: 
تبني الدناسا  السابق  الن أعري  يف البي   العربي  أن الت     العربيو   

غالبا ةوا تكوالن تربيو  ةتسولط  ت واهم قويم اذريو  وت تسوت د اىل املبوادا          

رتبالي . وهي على األغلب تعتمد أساليب غا دميقراطيو   اذديث  يف العملي  ال

يف الت     اتعتماعي  ةثه: اذماي  الصا دة والتمييص والرت . وهو ه ال تيجو    

أسواليب  حممد  الكد الطحكان حكول    جندها يف الدناس  ال قدي  الن أعراها 

. يقووالل الطحووان يف هوو ا (84)الت  وو   اتعتماعيوو  السووا دة يف العووا  العربووي

خلصالص "بعد استعراض عدد كبا ةن حمواوت  ب وا  املقواييس وعودنا أن     ا

 -اذمايو  الصا ودة    -التسولط  ) أكثر اتجتاها  تكرانا يف البي   العربي  هوي 

 . (85) "التميص ( يف الب ي  العربي  -التقبه 

وهذد الرؤية تبدو واضحة د النتائا اليت تو كلت إليهكا خراسكة كافيكه     

أكووا  الت  وو   اتعتماعيوو  السووا دة يف اجملتموو  ل حككو 1990رمضككان عككا  

عودد   اىل. وقد هدف  دناستها الالثا قي  ه ه الون اسوت د  فيهوا    (86)العربي

                                                 
حممد  الد الطحانو ةقياس اتجتاها  الالالدي  يف الت     كما يدنكها األب وا و اجمللو     -84

 (.79-67)صص1983( ي اير / كانالن الثاني 1و العدد)3العربي  للبحال  الرتبالي  تلد 

   كما يدنكها األب وا و املرعو    حممد  الد الطحانو ةقياس اتجتاها  الالالدي  يف الت   -85

 .69السابلو ص

كافيه نة وانو أكوا  الت  و   اتعتماعيو  السوا دة يف اجملتمو  العربويو حالليو  كليو            -86

 (.82-57)صص 1990و 7الرتبي و الس   السابع و العدد 
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كبا ةن الدناسا  اداني  يف الوالطن العربوي اىل حتديود اجتاهوا  الت  و        

 اتعتماعي  وقد بي   أن أبرء األساليب هي: 

تمو  العربوي وت سويما يف األسور     ال مط التسلطي: هوال اوا   يف اجمل   - 1

 ال،قاة. 

 كط التدليه واذماي  الصا دة وت سيما ع د اآلبا  املقلني يف اإلجناب.  - 2

 . (87)كط اإلهمال وال ب  يسالد يف األب ا  - 3

مكن  وجتدن اإلاانة يف ه ا السيا  اىل أن أغلب الدناسا  السوابق  تعواني   

لنوعيكة الكيت تبحكث فيمكا وراء     النزعة ااح كائية علكى حسكاب الكرؤى ا    

ف،ي أغلب ه ه الدناسا  وعدنا أن الباحثني األرقا  والدالالت ااح ائية. 

غالبا ةا يسوت رقالن يف البحو  عون الودتت  اإلحصوا ي  وفروقاتهوا دون أن       

يت ةلالا يف طبيع  وةاهي  الت     اتعتماعيو  القا مو  ودون أ  وصوف نوالعي     

القا م . و ن يف غالب األحيوان نقورأ عون فورو      لطبيع  الت     اتعتماعي  

دال  احصا يا بني أساليب الت     اتعتماعيو  الون يعتمودها اآلبوا  دون أن     

نعر  ةا هال أسلالب الت     اتعتماعي  السا د وةا دنعو  أهميتوه قياسوا اىل    

األساليب األ را املمك  . وه ه اذال  أابه غالبا حبال  دناس  تقالم بقيواس  

ال األط،ال فتبني ل ا ه ه الدناس  على سبيه املثال: أن ال كالن أطوالل ةون   أطال

                                                 
كافيه نة انو أكا  الت     اتعتماعي  السا دة يف اجملتمو  العربويو املرعو  السوابلو      -87

 .78ص
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اخل. ولكن ه ه الدناسو  ت  …اإلنا  وأن أب ا  املدي   أطالل ةن أب ا  الريف 

تبني ل ا املهم واألم وهال: ةا هال ةتالسط الطالل يف تتم  الدناس و وهو ه هوي   

 حال أغلب الدناسا  اداني  يف ه ا امليدان. 

  على أغلب ه ه الدناسوا  أنهوا ت طلول ةون وعهو  نظور األبوالين        ويؤ 

بالدنع  األوىل. أةا الدناسا  الن ت    برأ  األط،ال واألب ا  والتالةي  فهي 

قليل  عودا ان   تكون نوادنة. ويف هو ا السويا  ميكون القوالل بو ن اجتاهوا           

ةن آنا  األبالين األط،ال واملتعلمني والتالةي  واألب ا  هي أكثر ةصداقي  وع،الي  

الل ين ميك هما تقديم صالنة ةتحيصة نسبيا ألسلالب الت     اتعتماعي  الو    

يعتمدونه يف تربي  أط،ايم. وهو ه ال تيجو  جنودها أي وا يف دناسو  الطحوان       

يلذذذ ؤ ين يذذذ  عرذذذم األ ذذذ  دور يابنذذذدا ا ذذذ: ين ذذذن  يف هذذذ ي يخلصذذذن :  يد ذذذت 
 د عرذم يابنذدا واألذم دور يابنذدايتجتدهد  ت يز عرم يا  مث عرم ياب وب، ه

 ( ال يتع عذذذدد1952) . ل ذذذ  اتبذذذت او ينذذذم(88)  وهذذذن يتجتذذذده يلذذذ ؤ  ذذذ يه انداذذذبد

على قياس السلال  الالالد  كما يدنكه األب ا  أكثر ةصداقي  ةن قيواس سولال    

 1970. وأكود هو ه ال تيجو  فوالكس     (89)الالالد ةن  الل نالع ةعاةلتوه لالالوده  

                                                 
حممد  الد الطحانو ةقياس اتجتاها  الالالدي  يف الت     كما يودنكها األب وا و ةرعو      -88

 .70السابلو ص

حممد  الد الطحانو ةقياس اتجتاها  الالالدي  يف الت     كما يودنكها األب وا و ةرعو      -89

 .71السابلو ص
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الاللوود ةوون سوولال  والووده هووال املهووم بال سووب  ل موواله  وأاووان اىل أن ةووا يدنكووه 

 . (90)ال ،سي

وةن املالحظا  اياة  الون ميكون أن تالعوه للدناسوا  السوابق  بصوالنة       

أن أغلب ه ه الدناسوا  حتموه    وويف اجملتم  الكالين بصالنة  اص  وعاة 

أعدها وأعراها باحثالن يف تال علوم الو ،س وعلوم     او حي سيكاللالعي طابعا

بال . وي ا  اىل هل  أن هو ه الدناسوا  متحوالن  حوالل ق وايا      ال ،س الرت

سوويكاللالعي  تتصووه بالت  وو   اتعتماعيوو  وة هووا ةووثال يف البي وو  الكاليتيوو : 

ال ،سي  وعالقتها ببعم أكوا    ا حالل اتضطراب خراسة حممد عوخد حممد

 .(91)الت     يف األسرة الكاليتي 

                                                 
نكها األب وا و املرعو    حممد  الد الطحانو ةقياس اتجتاها  الالالدي  يف الت     كما يد -90

 .71السابلو ص

حمموود عووالده حمموودو اتضووطراب ال ،سووي  وعالقتهووا بووبعم أكووا  الت  وو   يف األسوورة    -91

ي و يالنيوال/  الكاليتي و حاللي  كلي  الرتبي و عاةع  اإلةانا  العربي و العدد الثانيو الس   التان

 (.  94-73و صص)1987حصيران 
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 إشكالية الدراسة: 
السوابق  أن الرتبيو  العربيو  السوا دة تربيو       لقد بي و  أغلوب الدناسوا     

تسلطي و ت  ا عن القيم الدميقراطي  وتعوصء يف اإلنسوان العربوي املقهوالن قويم      

الطاع  والرضالخ واتستسالم والسلبي . وت كه ه ه الرتبي  التسلطي  بال رونة 

ة طلقا إلعادة انتاي األنظم  اتعتماعي  والسياسي  القا م  على أسس التسولط  

القهر. واجملتمعا  العربيو  ت وهد اليوالم حتوالت  اعتماعيو  اواةل  وهوي        و

ةدعالة اليالم اىل ةالاكب  اذالو  اذ واني  لانسواني  الون تقوالم علوى أسوس        

وهي يف ظوه هو ا امل وهد الرتبوال  ادديودو لعوا  يسوت ،ر كوه          ودميقراطي 

قراطيو   اةكانيا  اذياة الدميقراطي  ووسا لهاو ويؤكد خمتلف ال صعا  الدمي

يف الرتبي  واذياةو فإن اجملتمعا  العربي  ةطالب  اليوالم بتحودي  أنظمتهوا    

الرتبالي  على أسوس دميقراطيو و وهلو  ملالاكبو  اذداثو  والتحودي  وعصور        

التك اللالعيا واإلعالم. وعلى ه ا األساس يتالعوب علوى هو ه اجملتمعوا  أن     

اغ ا  ة اةني اذيواة  تعيد ال ظر يف أساليب وعالدها الرتبالي  وأن تعمه على 

 الرتبالي  بالقيم الدميقراطي  واملبادا اذديث  للرتبي . 

وةن ه ه الصاوي  فإن العموه علوى حتليوه الالاقو  الرتبوال  وتقوديم صوالنة        

علمي  ةالضالعي  ي ا الالاق  ت كه امل طلل األساسوي أليو  حماولو  ح واني      

 لل هالض يف ةستالا الرتبي  والتعليم وت     اجملتم . 
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مكا أسكالي     ه ا السيا  فإن السؤال ادالهر  ال   يطرح ن،سه ه وا:  ويف

ه  أسالي   ه ؟ التنشئة االجتماعية السائدة د اتتمع الكوييت اوعا ر

ويف قلب ه ه اإلاوكالي  فوإن السوؤال الو   يطرحوه      خميقراطية أ  تسلطية؟ 

عيو ؟ وةوا   البح  ه ا هال هه يتكاف  أسلالب األبالين يف عملي  الت     اتعتما

ةدا التسلط أو دنع  التساةح ال   يتميص به أسلالب كه ة هموا؟ ويف ال سول   

العام يو ه اإلاوكالي  أي وا يتبودا السوؤال امل هجوي حوالل تو ثا املسوتالا          

التعليمي ليفبوالين يف تبواين أسواليب الت  و   اتعتماعيو  املعتمود يف األسورة        

الع اد رايف يف امل طقو  املع يو    كما تتبدا أي ا ااكالي  الت  ؟  املعاصرالكاليتي

 . لباحثالنوفقا ملت ا املدي   والبادي  الن ي تمي اليها ا

 أسئلة الدراسة:
باتسوت اد اىل ااوكالي  البحو  ميكون تطوالير أسو ل  الدناسو  وفرضوياتها         

 بصالنة اعرا ي  حي  ميكن ألس ل  البح  أن تطرح على الصالنة اآلتي : 

 ي  السا دة يف اجملتم  الكالين املعاصر؟  ةا أساليب الت     اتعتماع .1

 هه ت    ه ه األساليب طابعا تسلطيا أم طابعا دميقراطيا؟  .2

 ةا أوعه ات تال  والتباين بني أساليب األبالين يف ت     األط،ال؟  .3

ةا ةستالا تد ه املستالا التعليمي ليفبالين يف حتديود اجتواه الت  و       .4

 اتعتماعي  ليفبالين؟
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  :فرضيات الدراسة
 ت طلل الدناس  ةن ال،رضيا  الص،ري  اآلتي : 

ت تالعد فرو  دال  احصوا يا بوني األةهوا  واآلبوا  يف أسولالب الت  و           .1

 اتعتماعي  املعتمد. 

ت تالعد فرو  دال  احصا يا بني اآلبوا  يف أسولالب الت  و   اتعتماعيو        .2

 وفقا للمستالا التعليمي. 

ا  واآلبوا  يف أسولالب الت  و      ت تالعد فرو  دال  احصوا يا بوني األةهو     .3

 اتعتماعي  وفقا للمحافظا .  

 أهداف الدراسة وأهميتها: 
تهد  الدناس  اذالي  اىل نصد اجتاهوا  الت  و   اتعتماعيو  وواقعهوا     

ع د األبالين يف اجملتم  الكالين املعاصر. ويف ه ا السيا  ت كه ه ه الدناس  

 اا  اتعتماعيوو  والثقافيوو  يف حماولوو  علميوو  لتحديوود توو ثا العالاةووه واملووت

حتديد طاب  وأسلالب الت     اتعتماعي  ع د األبالين. وت  و  هو ه الدناسو     

 أهميتها تعتبانا  اتى أهمها: 

تها ةن أهمي  التحالت  اذ اني  والثقافي  الن تهودد  يت    الدناس  أهم -

حمودد ةون   املقالةا  ال اتي  للالعالد الثقايف الالطب حي  ميكون لو مط علموي    

الت     اتعتماعي  أن يعصء قيم اتنتما  الثقايف الوالطب والعربوي وأن ي وكه    

 ة ادا حياليا يالاعه حتديا  الصحف ال ربي للقيم املادي  املبت ل . 
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وتستمد الدناس  أهميتها ةون أهميو  الت واةي الكوبا للقويم الدميقراطيو  يف        -

العا  ال اةي ال   يرتتوب   خمتلف أصقاع الكالن وال   يطرح ثقله على بلدان

عليهووا تانخييووا أن توو ،م غبووان التاللووف والتسوولط وأن تعمووه علووى ت ميوو    

اتجتاهووا  الدميقراطيوو  يف الرتبيوو  والسياسوو  ويف خمتلووف ة وواحي الالعووالد 

 اتعتماعي. 

ت هد الكالي  اليالم ت اةيوا ةلحالظوا يف الب وى واملمانسوا  الدميقراطيو  يف       -

وةون ه وا توربء أهميو  نصود       وعتماعيو  واإلعالةيو   املستاليا  السياسوي  وات 

التحالت  الكباة الن ميكن أن حيدثها هو ا امل واخ الودميقراطي يف أسواليب     

 الت     اتعتماعي  واجتاهاتها. 

ت كه الدناس  اذالي  حماولو  ة هجيو  عديودة لرصود أسواليب الت  و          -

 د نوع  ألهمية األطفالتأكي امل هجي  يفاتعتماعي  يف الكالي . وتتمثه ه ه 

لقود بي وا   والناشئة د حتديد طابع واجتاهات التنشئة االجتماعية السائدة. 

ةوون دناسوو  آنا  الالالوودين دون  الب الدناسووا  السووابق  انطالقهوواسووةون ة أن 

األب ا  وه ه الدناس  حتاول أن تستجيب ي ا املطلب العلموي اه ت طلول ةون    

  العام تجتاها  الت     اتعتماعي  ع ود  أهمي  نأ  األب ا  يف حتديد الطاب

 األبالين. 

تستمد الدناس  أهميتها أي ا ةن أهمي  ةالضالع الت  و   اتعتماعيو  الو       -

ي كه قطب الرحى يف كه حتليه ونصد تربال  للالاقو  الرتبوال  وال الصوي     

 اإلنساني . 



-84- 

 

 منهج الدراسة وأداتها: 
ا ي تمه عليه ه ا امل هج ةون  جتر  الدناس  وفقا مل هج البح  الالص،ي ظ

ب فوان    طالا  علمي  وة هجي . و طالا  ه ا امل هج كموا يعل هوا ديالباللود   

وةون ثوم حتديود امل وكل  ووضو        -فحوص املالقوف امل وكهو     -دالني هي: 

ويلووي هلوو  ا تيووان أسوواليب يوو    -وا تيووان امل،حالصوونيو  -ال،ووروضو 

وأ واا وصوف    - ووتقو ني أسواليب يو  البيانوا      - والبيانا  واعدادها

. وغب عون البيوان أن هو ا املو هج يسوتجيب      (92)ال تا ج وحتليلها وت،ساها

لطبيع  الق ي  املطروح  الن حتتاي اىل  ط  ةيداني  يتم وفقوا يوا حتديود    

ال،رضيا  وميكتن ةن ا تبان ال،رضويا  والتسوا ت  وفقوا ملعطيوا  البحو       

ال،صووه بووني خمتلووف  وعلووى أسوواس ات تبووانا  اإلحصووا ي  القووادنة علووى 

 ادالانب اإلاكالي  للق ي  املدنوس . 

                                                 
ح  يف الرتبي  وعلم ال ،سو تري  حممود نبيوه نالفوه    ديالباللد ب فان دالنيو ة اهج الب- 92

 292و ص 1996وسلمان اخل ر  ال يخ وطلع  ة صالن غربيالو ةكتي  األجنلوال املصوري و   

 .293و
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 أداة الدراسة: 
أعد  استبان  البح  ب ا  على عدد ةن القرا ا  امل هجي  لعدد وافر ةون  

الدناسا  واألحبا  حالل حالل ق ي  الت     اتعتماعي . وااتمل  صحي،  

ظودا اسوتالدام   على عدد ةن األس ل  األساسوي  املتعلقو     املعلالةا  األساسي 

األبووالين ألسوواليب خمتل،وو  يف الت  وو   اتعتماعيوو  توورتاوح بووني األسوواليب   

الدميقراطيوو  واألسوواليب التسوولطي . وااووتمل  أداة الدناسوو  علووى ةقياسووني  

للت     اتعتماعي  هما ةقياس التسولط وي ومه سو  عبوانا  بي موا ي ومه       

 ةقياس التساةح مثاني عبانا . 

 : Validity of the scaleصدق األداة 
يف توال   (93)مت حساب الصد  اخلانعي وفقا آلنا  عودد ةون احملكموني   

علم ال ،س الرتبال  ويف الرتبيو  ومت تعديلوها وفقوا للمالحظوا  الون أبوداها       

السادة احملكمالن وت سيما فيما يتعلل باجملات  وةدا قدنة املؤاورا  علوى   

را  وبساطتها ووضالحها. قياس األهدا  املرسالة و وةدا صالحي  ه ه املؤا

                                                 
احملكمالن: أ.د ءايد اذوانثيو أ.د حممود وعيوه الصواو و أ.د عياللوي بالمحاةو و د.        -93

ي و د.عيسوى األنصوان و د.   حممد حالنانيو د. فوايص ق طوانو د.فاطمو  نو نو د. سوعد ال ور      

 بساة  املسلم.  
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وقد مت جتريب ه ه اتستبان  علوى عي و  ةون طوالب املرحلو  املتالسوط  ومت       

 تعديه العبانا  الصعب  وتالضيحها.

وفقا  Content Validityوةن ثم مت حساب صد  امل مالن أو صد  احملتالا 

ملصوو،الف  اتنتبووا  واتتسووا  الوودا لي لل،قوورا  وأ وو  بعووني اتعتبووان دنعوو  

  بني عالانب املقياس. وقد بي   ةص،الف  اتنتبا  اخلاص  بواألداة أن  اتنتبا

% ةون الب والد ويف ةسوتالا    98اتنتبا  بني خمتلف العبانا  دال يف أكثر ةن 

وقد توبني أي وا    وه ا يدل على دنع  عالي  ةن الصد  الدا لي. 0.01دتل  

 و وعووالد توورابط كووبا بووني عالانووب املقيوواس وهووي: التسوولطو والدميقراطيوو  

 (:1)والت ب بو والرت و والتدليه كما هال ةبني يف اددول نقم

 (1)جدول رقم 

 م فوفة الرتابط بني جوان  األخاة التسلط والتسامح

 التمييز الترك التذبذب التدليل التسلط التسامح 

      1  التسامح

     1 0.065 التسلط

    1 (**)309. (**)710. التدليل

   1 (**)395. (**)653. (**)217. التذبذب

  1 (**)551. (**)361. (**)687. (**)107. الترك

 1 (**)529. (**)447. (**)415. (**)555. (**)195. التمييز

0.01** دال في مستوى   
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 : Reliability of the scaleثبات اآلداة 
 مت تالظيف طريقتني ذساب ثبا  األداة: 

 Gronbach Alphaملعادل  كرونباخ أل،ا أوت: مت حساب ةعاةه الثبا  وفقا 

ذساب الثبا و وتعد هو ه الطريقو  هوي األف وه واألكثور اويالعا ذسواب        

-1)(1-= ل/)ل الفذذد. ويعوور  ةعاةووه الثبووا :  (94)(Nunnaly 1978) الثبووا 

آبوا  وأةهوا ( بصوالنتها الكليو      ) وقد بلغ ةعاةه الثبا  لويفداة  ل(2ر/ 2جمذا

ى ال توا ج الون ت وا اىل ةعاةوه ثبوا  عوال       وه ه ال تيج  ةون أعلو   0.938

بال سب  ملقياس الت     ع د األبو وبلغ  0.863ة اسب. وقد بلغ ةعاةه أل،ا 

 ملقياس الت     ع د األم.  0.841

و Split -Half ثانيا: وةن ثم مت حسواب الثبوا  وفقوا مل هجيو  التجص و       

ني وةون ثوم اعورا     وت طلل ه ه امل هجي  ةن تقسيم ة،ردا  املقيواس اىل نصو،  

قياس ةعاةه الرتابط بي هماو وقد مت تقسيم امل،ردا  اىل تموالعتني احوداهما   

تتالافل ة  األنقام ال،ردي  والثاني  ة  األنقام الصوعي و وةون هو ا امل طلول مت    

حساب ةعاةه الرتابط بني ب الد ال صوف األول والثواني للمقيواس حيو  بلوغ      

                                                 
ب ا  اتست،تا ا  وقياس اتجتاها و دان ال، الن للطباع  وال  ورو عودةو    وءايد اذانثي -94

 .  225و ص 1992
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و وه ا ميثوه انتباطوا عاليوا    0.877ان براون ةعاةه الرتابط وفقا ملعادل  سباة

يدل على ثبا  األداة املستالدة  بدنعو  عاليو . وجتودن اإلاوانة ه وا اىل أن      

بال سب  لل صوف األول ةون املقيواس كموا أنوه بلوغ        0.859ةعاةه أل،ا قد بلغ 

 بال سب  لل صف الثاني ةن املقياس.  0.874

 : الدراسة  عينة
املرحل  املتالسط  الو ين تورتاوح أعموانهم    سحب  عي   البح  ةن طالب  

بني اذادي  ع رة والرابع  ع رة ةن العمر بطريقو  العي و  العمديو  الطبقيو      

ومت ا تيووان ثالثوو  حمافظووا  ةوون أصووه مخووس حمافظووا  هووي: حمافظوو   

عوي يف عمليو    نووأ اا حمافظ  ادهورا . وقود    ووحمافظ  حاللي والعاصم 

   ت الع املدانس بني  اص  وحكالةي .و واد س :ا تيان العي   عالاةه

ةن طالب املرحل  املتالسط  حي  بل   نسوب    725ول  عي   البح   

% ةن اإلنوا . وقود بلوغ ةتالسوط أعموان أفوراد       49.65% ةقابه 50.34ال كالن 

سو  . وميكون تالءيو  ال، وا       13سو   والالسويط    12وامل والال   12.70العي   

 (. 2) مالعمري  ألفراد العي   وفقا للجدول نق
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 (2) جدول رقم

 توز  أفراخ العينة وفقا للفئات العمرية

 فئات األعمار تكرارات % نسبة مئوية تراكمية

 11 سنة  54 7.5 7.5

 12سنة   276 38.5 46.0

سنة   221 30.8 76.8 13 

 14سنة  166 23.2 100.0

 جممو  717 100.0 

لوبهم يقعوالن يف املرحلو  العمريو      ويت ح ةن اددول أن أفراد العي   يف أغ

الن تتالافل ة  ةرحل  املراهق  وت سيما اها اعتربنا ب ن املراهق  تبودأ يف سون   

 الثاني  ع رة وةا فال  يف تتمعات ا العربي .

 وةن أعه تقديم صالنة أف ه لالاق  العي   املسحالب  مت ب ا  ادودول نقوم   

ملت اا  اد س واحملافظو    ( ال   يالضح ةالاص،ا  العي   املسحالب  وفقا3)

 واملدنس . 
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 (3جدول رقم)

 توز  افراخ العينة وفقا وتخلبات اجلنس واحملافظة واودرسة

 جممو  إناث اكور  اونطقة

 العا مة() الكويت
 333 187 146 عدد
% 40.0% 51.9% 45.9% 

 حول 
 119 66 53 عدد
% 14.5% 18.3% 16.4% 

 اجلهراء
 273 107 166 عدد
% 45.5% 29.7% 37.7% 

 725 360 365 عدخ اتمو 

 مدار  حكومية 
 477 275 202 عدخ
% 55.3% 76.6% 65.9% 

 مدار   ا ة 
 247 84 163 عدخ
% 44.7% 23.4% 34.1% 

 724 359 365 عدخ مجموع 

 ال ف الثالث اوتوسط
 581 323 258 عدد
% 70.9% 90.2% 80.5% 

 ال ف الرابع اوتوسط
 141 35 106 عدد
% 29.1% 9.8% 19.5% 

 اتمو 
 722 358 364 عدخ
% 100 100 100 
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 : الدراسة نتائج 

 التوافق بني معطيات األساليب الوالدية: أوال 
 يف التنشئة االجتماعية 

 

يت وومن املقيوواس املعتموود للت  وو   اتعتماعيوو  يف هوو ه الدناسوو  عانبووان   

هما خيترب طبيع  الت  و   اتعتماعيو  ع ود األب واآل ور ع ود      أساسيان أحد

األم. وه ا يعب أنه قد يرتتب على الباحثني تقوديم قورا ة ةسوتقل  لكوه ةون      

ةعطيا  األم واألب كه على حدة وه ه امل هجي  ةطالل  وت طوال  علوى كوثا    

ةن خماطر اللبس وسال  ال،هم والصعالب . وةن أعه تقديم صالنة أف وه وأكثور   

ثي،ا وبلالنة ملعطيا  الدناس  ميكن اتعتماد على امل هج الكلوي الو   يقودم    تك

صالنة ألسلالب األبوالين يف الت  و   اتعتماعيو  دفعو  واحودة. وبوالطب  هو ا        

يعتمد على ي  املعطيا  اخلاص  باألبالين يف حقه وعمالد واحد يف ص،حا  

قالاةها الرتابط  الربناةج اإلحصا ي. وه ه الطريق  ت طلل ةن ة هجي  احصا ي 

وغياب ال،رو  اإلحصا ي  بني املعطيوا  اذاصول  فيموا يتعلول ب سولالب األم      

واملعطيووا  اذاصوول  فيمووا يتعلوول ب سوولالب األب. وهوو ه الطريقوو  تووبني ل ووا  

األسلالب العام ال   تعتمده األسرة يف تربي  األط،وال دوكوا ال ظور اىل ال،ورو      

ة. وةن أعه اعتماد الطريق  ال ماللي  القا م  بني أسلالبي األبالين كه على حد
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ترتب اعرا  ا تبانا  الرتابط وا تبان ستيالدن  بني نتا ج أسولالبي األبوالين   

( 4) يف الت    . وةن أعه ه ه ال اي  ميكن بداي  أن نستعرض ادودول نقوم  

ال   يستعرض املتالسوطا  وات رافوا  املعيانيو  ملالتلوف األسواليب الون       

  و   أط،ايموا وهلو  باتسوت اد اىل اتنطباعوا  الون       يعتمدها األبوالين يف ت 

 يسجلها الب ا  أفراد العي  . 

 (4)رقم  جدول

 اووا فات ااح ائية ألسالي  الوالدين د التنشئة االجتماعية 

 خطأ معياري  انحراف معياري  N متوسط  اسلوب التنشئة 

 0.232 6.2478 725 39.334 األسلوب الدميقراط  لألب

 0.2597 6.9914 725 39.52 سلوب الدميقراط  لأل األ

 0.2218 5.9735 725 33.95 أسلوب التدلي  عند األب 

 0.1744 4.6946 725 25.88 أسلوب التدلي  عند األ  

 0.1073 2.8878 725 7.8703 أسلوب التذبذب عند األب 

 0.1039 2.7972 725 7.7241 أسلوب التذبذب عند األ  

 0.2253 6.066 725 19.61 لط  لألباألسلوب التس

 0.2119 5.7063 725 19.368 األسلوب التسلط  لأل 

 0.1984 5.3408 725 17.371 أسلوب الرتك عند األب 

 0.1864 5.02 725 17.572 أسلوب الرتك عند األ  

 7.271E-02 1.9577 725 7.691 أسلوب التمييز عند األب 

 7.866E-02 2.1181 725 7.9255 أسلوب التمييز عند األ  
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( سي كه ةرععا أساسويا لقورا ة نتوا ج سوتيالدن  لل،ورو       4) اددول نقم

اإلحصا ي  بوني الودنعا  وال قوا  الالءنيو  الون نايوا كوه ةون األبوالين يف          

خمتلف أساليب الت     اتعتماعي  املدنوسو . وةون هو ا امل طلول ميك  وا أن      

 (. 5) نقم يف اددول T.TESTنستعرض نتا ج ستيالدن  

 (5) جدول رقم

 التنشئة االجتماعية عند األبوين ألسالي  T.TESTا تبار ستيوخنت  

 Sig.(2-tailed) د.حرية  ت( )قيمة 

 األسلوب الدميقراط  لألب 

 األسلوب الدميقراط  لأل 
-0.617 724 0.537 

 أسلوب التدلي  عند األب

 أسلوب التدلي  عند األ   
32.84 724 0 

 لتذبذب عند األب أسلوب ا

 أسلوب التذبذب عند األ  
1.223 724 0.222 

  األسلوب التسلط  لألب

 األسلوب التسلط  لأل 
1.038 724 0.3 

 أسلوب الرتك عند األب 

 أسلوب الرتك عند األ  
-1.096 724 0.274 

 أسلوب التمييز عند األب

 أسلوب التمييز عند األ   
-2.82 724 0.005 

( وعالد تكوافؤ كوبا بوني خمتلوف عالانوب الت  و         5) قميبني اددول ن

اتعتماعيوو  ع وود األبووالين حيوو  سووجه ا تبووان سووتيالدن  غيوواب ال،وورو    

اإلحصا ي  يف خمتلوف أسواليب الت  و   اتعتماعيو  ع ود األبوالين باسوتث ا         

حي  سجل  فرو  احصا ي  دال  بني األبالين. وةن  وأسلالبا التمييص والتدليه
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حي  يت وح   (4)ه ه ال،رو  مت  العالدة اىل اددول نقم أعه حتديد اجتاه 

ةن املتالسطا  أن األم متيص بني األط،ال بدنعو  أكورب ةون األب حيو  بلوغ      

لويفب. أةوا فيموا     7.6ليفم ةقابه  7.9ةتالسط اعابا  األب ا  يف ه ا املستالا 

يتعلل ب سلالب التدليه فإن األب أكثر ةويال ملمانسو  هو ا األسولالب يف تربيو       

ط،ال ةن األم حي  بلغ املتالسط اذسابي لل قا  الون حصوه عليهوا األب    األ

 لل قا  الن حصل  عليها األم.  25.88ةقابه  33.95

وةوون أعووه ا تبووان دنعوو  الرتابووط بووني اجتاهووا  األبووالين يف الت  وو      

 (. 6) اتعتماعي  مت ب ا  اددول نقم

 ( معام  الرتابط اوزخول6) جدول رقم

 الي  األبوين د التنشئة االجتماعيةالبسيط بني أس

 N  الترابط Sig. 

 األسلوب الدميقراط  لألب

 األسلوب الدميقراط  لأل 
725 0.25 0 

 أسلوب التدلي  عند األب

 أسلوب التدلي  عند األ 
725 0.248 0 

 أسلوب التذبذب عند األب

 أسلوب التذبذب عند األ 
725 0.359 0 

 األسلوب التسلط  لألب

 سلوب التسلط  لأل األ
725 0.435 0 

 أسلوب الرتك عند األب

 أسلوب الرتك عند األ 
725 0.545 0 

 أسلوب التمييز عند األب

 أسلوب التمييز عند األ 
725 0.399 0 
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قووا  توورابط دالوو  بوواملطلل يف  ( وعووالد عال6) ويت ووح ةوون ادوودول نقووم 

ي  األط،ال. وه ه بني كه ءوي ةن أساليب الت     املعتمدة يف ترب 0.0ةستالا

ال تا ج تؤهوه لعمليو  حتليوه ودناسو  ألسواليب الت  و   املعتمودة ةون قبوه          

اآلبا  واألةها ( بصوالنة والليو  أ  دون متييوص بوني أسولالب كوه       ) الالالدين

ة هما بصالنة ة ،وردة أو علوى حودة. وعلوى هو ا األسواس سوت طلل ة هجيو          

قد يسمح أحيانوا بوالعالدة    الدناس  اذالي  يف املعاد  والتحليه. ة  أن هل 

اىل قرا ا  ة ،صل  ألسلالب كه ةن األبا  أو األةها  ع دةا تقت وي اذاعو    

 امل هجي . 
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  :  نتائج البحث

 ليب التنشئة االجتماعية السائدة:االصورة الوصفية ألس: ثانيا
 

ةن أعه تقديم ن ي  ايالي  تتسم بالالضالح حالل ةقياس التسلط الرتبوال    

ال قا  الالءني  وفقا ملقياس ليكر  حي  أعطي  لكوه قيمو  ةوا     قم ا حبساب

ي اسبها وفقا تجتاه املقياس وهي: ثالث  نقا  لعبانة ةالافلو ونقطتوان لعبوانة   

. وةن ثم مت حسواب تموالع هو ه ال قوا      ،ذدرضا و  ط  ويا أ ل،بذدرأ ادين حم

عون  التعبا  وبعد هل  متلكه حصة  ةؤارا  أو عانب ةن عالانب املقياسو 

وأطلل على ال سوب امل اليو  اذاصول  ة،هوالم      وه ه ال قا  بل   ال سب امل الي 

الن متثه نقط  حمددة على  ط ليكانتي يبدأ ةون الصو،ر اىل    "القالة الالءني "

دنع  ةا  . وقود مت حسواب هو ه الو قط الالءنيو  ملالتلوف أسواليب الت  و           

 (: 7) اتعتماعي  وفقا للجدول نقم
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  (7) جدول رقم

 السائدة د اتتمع الكوييت. لنقاط الوزنية ألسالي  التنشئة االجتماعيةا 

 أسالي  التنشئة االجتماعية
عدخ 

 العبارات

عدخ أفراخ 

 العينة

النقاط 

الوزنية 

 احلا لة

احلد األق ى 

اومكن للنقاط 

 الوزنية

النس  

 ةاوئوي
 شدة االجتاد

 %31 %81 43500 35419 725 30 األسلوب الدميقراط 

 %7 %57 40600 23077 725 28 التدلي  الزائد

 %2 %48 11600 5522 725 8 أسلوب التمييز بني األطفال

 %3 %47 11600 5506 725 8 التذبذب د اوعاملة

 %11 %39 31900 12309 725 22 التسلط والشدة

 %13 %37 29000 10834 725 20 الرتك وااهمال

العي   يعل والن بو ن أسولالب الت  و       ( أن أفراد 7) يت ح ةن اددول نقم

هكو   اتعتماعي  ال الب يف الرتبي  الكاليتي  وفيما يتعلل به ه املرحل  العمريو  

األسلوب الدميقراط  حيث بلخلت شدة االجتكاد الكذي يعلكن هكذا األسكلوب      

% وهذا ميث  خرجكة قياسكية د سكلم اجتاهكات األطفكال رتكو الرتبيكة        81

لالب الدميقراطي أسلالب التدليه الصا ود حيو    ويلي األسالسائدة د وسطهم. 

% أ  ظعدل ثال  دنعا  ادابي  اها 57بل   القالة الالءني  ي ا األسلالب 

% هوي ةالقو  اذيواد علوى سولم ةقيواس       50أ  نا بعوني اتعتبوان أن نسوب     

 اتجتاها . 

ويالحووف وفقووا للجوودول السووابل أن أغلووب أسوواليب الت  وو   اتعتماعيوو   

عا سولبيا علوى سولم اتجتاهوا  املعوب وتسوجه دنعوا         األ را ت    ةالق
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. ويالحف يف ه ا السيا  أن أسلالبا التسلط والرت  13-و 2-سالب  ترتاوح بني 

 ي   ان املرتب  الدنيا يف سلم اتجتاها . 

وةن واق  ه ا ادودول ميكون القوالل بو ن اجتاهوا  الت  و   اتعتماعيو         

ي حال بها اىل ح الن كبا ألساليب  ت هد حتالت  كباة يف اجملتم  الكالين

وطر  الرتبي  الدميقراطي  السا دة يف اجملتم . وميك  ا يف هو ا الصودد القوالل    

ب ن ه ه ال تيج  تت افر ة  أغلب نتا ج الدناسا  العربي  الن تؤكود هيم و    

أساليب التسلط والع ف يف الرتبي  العربي  املعاصرة. ويالحوف يف هو ا السويا     

خراسكة فوزيكة يوسكف العبكد الخلفكور ومع كومة       ا ج تتالافل ة  أن ه ه ال ت

حالل أساليب الت     اتعتماعيو  يف ةرحلو  الط،اللو  املبكورة      أمحد إبراهيم

. لقوود بي وو  هوو ه الدناسوو  أن اآلبووا  يسووتالدةالن (95)ع وود األسوورة الكاليتيوو 

األسلالب الدميقراطي بالدنع  األوىلو يليه اإلهمالو ثم اذمايو  الصا ودةو ثوم    

 الت ب ب يف املعاةل  ثم الدكتاتالني . 

و ميكن القالل بو ن السويا  اذ وان  للمجتمو  الكوالين      صددوويف ه ا ال

 وح والن اذيواة الدميقراطيو و    لتعلويم ال   يتميص بانت،اع ةستالا الود ه و ا 

ؤد  اىل حتالت  نالعيو  يف طبيعو  الرتبيو   وال األسواليب الدميقراطيو  يف       ي

 .     الت

                                                 
فالءي  يالسف العبد ال ،الن وةعصالة  أمحد ابراهيمو أساليب الت     اتعتماعي  يف ةرحل   -95

(  ريوف  64اجمللو  العربيو  للعلوالم اإلنسواني و العودد)      رة الكاليتيو و سالط،الل  املبكرة ع د األ

 (.  99-54) صص 1998
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  :بحثنتائج ال

 اخللفيات االجتماعية الجتاه الرتبية الدميقراطية:ثالثا: 
 

على غران ةقياس التسولط مت حسواب ةصو،الف  اتنتبوا  ملقيواس األسولالب       

الدميقراطي وتبني أي ا وعالد عالقا  انتبا  عالي  عودا بوني خمتلوف ب والد     

اس ب دا لقيو  15ب دا ليفب و 15ه ا املقياس: بل   ب الد املقياس الدميقراطي 

أسلالب األم. وةن ثم مت ا تبان العالق  القا م  بني ةقياسي األب واألم وتوبني  

 (.8) كما يبني اددول نقم 0.01وعالد ترابط كبا بني املقياسني ويف ةستالا 

 (8) اجلدول رقم

 معام  الرتابط بني مقياس  التنشئة االجتماعية لألبوين 

 عند األ  الرتبية الدميقراطية مقيا  عند األب مقيا  الرتبية الدميقراطية 

  1 ةقياس الرتبي  الدميقراطي  ع د األب

 1 (**)375. ةقياس الرتبي  الدميقراطي  ع د األم

 (**)834. (**)825. اوقيا  كك 

بوني املقياسوني وغيواب     0.001وةن ة طلل ه ا الرتابوط الودال يف ةسوتالا    

د بوني ا تبوان "سوتيالدن "    ال،رو  الدال  احصا يا بني نتوا ج املقياسوني. وقو   

T.Test     " "  غياب ال،رو  الدال  احصا يا بني املقياسني حيو  بل و  قيمو

وهي غا دال . وهو ا يعوب وعوالد جتوانس كوبا       724لدنعا  حري   617
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بني املقياسني وه ا التجانس يؤهل ا بودونه للتعاةوه ةعهموا بالصو،هما أسولالبا      

 ق .واحدا يف تال العالقا  اإلحصا ي  الالح

  تأثري اجلنس يف أسلوب التعامل الدميقراطي لألبوين: -1

 وةن أعه قياس ت ثا اد س وحتديد طبيع  ال،رو  اإلحصا ي  بني ةالاقف 

أفراد العي   ةن األسلالب الدميقراطي للت     اتعتماعي  للالالدين مت اعرا  

 حتليه التباين البسيط على اعابا  الطالب ومت تصميم ANOVAا تبان 

 ( ال   يت من نتا ج التحليه اإلحصا ي:9) اددول نقم

 (9) جدول رقم

 حول األسلوب ني انطباعات أفراخ العينةب ANOVAحتلي  التباين  

 الدميقراط  لألبوين وفقا وتخلب اجلنس  

 الجنس  
عدد أفراد  

 العينة 
 Fقيمة  المتوسط

الداللة 

 اإلحصائية

 مقياس

 التعامل

 الديمقراطية

 األبأسلوب 
 43.614 363 اكور

10.723 0.001** 
 46.342 357 إناث

 أسلوب األم
 42.76 363 اكور

40.123 0** 
 48.039 359 إناث

 أسلوب األبوين

 86.449 361 اكور

 94.382 356 إناث **0 33.061

 90.388 717 جممو 

كباا يف حتديد ( أن ع س املست،تني ميانس ت ثاا 9)يت ح ةن اددول نقم

اعاباتهم وانطباعاتهم حالل أسلالب الت     اتعتماعي  ال   ميانسه األبالان. 
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ويت ح ت ثا اد س يف تصالنا  األب ا   ال أسلالب األب وأسلالب 

 (. املقياس الدميقراطي)األم

فيما يتعلل ب سلالب األب يبني ادودول وعوالد فورو  دالو  احصوا يا حيو        

وهو ه القيمو  دالو  يف     10.723لتبواين البسويط   حتليوه ا  ANOVAبل   قيم  

وه ا يعب وباتست اد اىل ةتالسطي اعابا  الو كالن واإلنوا    . 0.001ةستالا 

أن اإلنا  يبدين انطباعا ب ن األب ميانس دونا دميقراطيوا بدنعو  أكورب ةون     

ةقابه  46.342كما هال ةبني يف اددول( )ال كالن: بلغ ةتالسط اعابا  اإلنا 

43.614 . 

ه ال تيجو  ت سوحب علوى أسولالب تربيو  األم فاإلنوا  يبودين نأيوا بو ن          وه 

األةها  يعتمدن األسلالب الدميقراطي بدنع  أكرب ةن الو كالن: تالعود فورو     

بووني آنا  الوو كالن واإلنووا  حووالل األسوولالب   0.0دالوو  احصووا ي  يف ةسووتالا 

الدميقراطي ال   تعتمده األم وهل  لصواحل اإلنوا : وهو ا يعوب أن الب وا       

إلنا  يبدين نأيا أكثر ادابي  ةن الو كالن يف ةسوتالا املمانسو  الدميقراطيو      ا

ليفم. وبعبانة أ را اإلنا  تورا أن األم أكثور دميقراطيو  يف تعاةلوها وهلو       

 بالقياس اىل ال كالن. 

وه ه ال تيج  عي ها تظهر يف ةسوتال الرتبيو  الدميقراطيو  ليفبوالين توتمعني      

إلنوا . وهو ا يعوب أن اإلنوا  تتلقوى تربيو        فال،رو  دال  احصا يا لصواحل ا 

دميقراطي  ةن قبه األبالين بدنع  أكرب ةون الو كالن أو أن انطباعوا  اإلنوا      
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أكثر ادابي  ةن ال كالن فيما يتلقاه كه ة هما ةن تربي  دميقراطيو  ةون قبوه    

 األبالين. 

 تأثري املستوى التعليمي لألبوين يف التعامل الدميقراطي: -2

  ستوى التعليمي لألب:تأثري امل -أ
هه تالعد ه ا  عالق  بني املستالا التعليموي ليفبوالين وةودا ممانسوتهما     

للرتبي  الدميقراطيو ؟ أو هوه يوؤثر ةسوتالا تعلويم األبوالين يف حتديود اجتواه         

الت     اتعتماعي   ال املسان الدميقراطي؟ ةن أعه ه ه ال اي  وبالتالي ةون  

بوني اعابوا  أفوراد العي و  حوالل       أعه ةن أعه ةعرفو  ال،ورو  اإلحصوا ي    

أسلالب الت     اتعتماعي  املعتمد ةن قبه األب يف الت     اتعتماعي  وفقوا  

للتحليه البسيط ومت ت ظيم نتوا ج   ANOVAللمستالا التعليمي مت حساب قيم  

  .(10)ه ا ات تبان يف اددول نقم

 (10)عدول نقم

العي   حالل أفراد اعابا   بنياإلحصا ي  لل،رو   ANOVAحتليه التباين  

 . وفقا للمستالا التعليمي ليفبحمالن التعاةه الدميقراطي 

 خ. حرية جممو  اوربعات 
متوسط 

 اوربعات 
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية 

 204.867 2 409.733 جملمالعا ابني 

 18890.369 631 29.937دا ه اجملمالعا  **0.001 6.843

  633 19300.103 تمالع
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( وعوالد فورو  دالو  احصوا يا بوني اعابوا  أفوراد        10)يت ح ةن اددول

العي   وفقا للمستالا التعليمي آلبا هم. وباتست اد اىل ال،رو  اإلحصا ي  توبني  

أن اتجتواه الودميقراطي يف الت  وو   اتعتماعيو  ي وتد كلمووا انت،و  املسووتالا      

ب يوؤثر يف ةودا   التعليمي ليفب. وه ا يعب أن املستالا التعليمي ادابا لويف 

( أن 11)استالداةه ليفسلالب الدميقراطي يف الرتبي . ويت ح ةون ادودول نقوم   

 املتالسط يرت،  ة  انت،اع املستالا التعليمي ليفب. 

 (11)جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة الدميقراطية للوالدين وفقا وتخلب 

 اوستوى التعليم  لألب 

اوستوى التعليم  

 لألب

عدخ 

 اتيبني

جممو  

 النقاط
 نسبة النقاط متوسط

نسبة 

 اوست وبني

 االرترا 

 اوعياري

 16.825 %3.50 %3.30 84.818 1866 22 أم 

 12.294 %3.30 %3.20 88.428 1857 21 ابتدائ 

 16.713 %17.90 %17.50 89.598 10035 112 متوسط

 17.642 %24.70 %24.10 88.916 13782 155 ةانوي

 19.516 %19.00 %19.10 91.865 10932 119 جامعة

 18.905 %27.90 %29.00 94.851 16600 175 معهد متوسط

 22.086 %3.70 %3.90 96 2208 23 جامعة وما فوق 

 18.352 % .100 %00 91.355 57280 627 جممو 
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 : تأثري املستوى التعليمي لألم -ب
املسوتالا التعليموي لويفم يوؤثر      ( أن12)يبني حتليه التباين يف اددول نقم

( الو   يت ومن   12)يف نهجها الرتبال  الدميقراطي حي  يسجه اددول نقم

 . 0.0ا تبان حتليه التباين وعالد ال،رو  اإلحصا ي  الدال  يف ةستالا 

 (12)جدول رقم

 الجتاهات أفراخ العينة  (ANOVA)حتلي  التباين 

 ليم أمهاتهم رتو األسلوب الدميقراط  لأل  وفقا وستوى تع

 خ.اح ائية Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  

 1196.632 6 7179.789 بني اتموعات 
3.456 
 

0 
 

 346.29 607 210197.932 خا   اتموعات 

  613 217377.721 اتمو  

 وةن أعه تالضيح نتا ج حتليه التباين البسيط السابل مت ب ا  اددول

( ال   يت من ةتالسطا  اعابا  الطالب حالل أسلالب األم 13)نقم

 الدميقراطي وفقا للمستالا التعليمي ليفةها . 
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 (13)عدول نقم
 اوتوسطات واالرترا  اوعياري الجتاد أفراخ العينة  

 رتو أسلوب اوعاملة الدميقراطية للوالدين وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لأل  

م  اوستوى التعلي

 لأل  

عدخ 

 اتيبني 
 متوسط  جممو  النقاط 

نسبة 

 % النقاط

نسبة 

 %اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 15.942 12.20 11.60 86.2133 6466 75 أم 

 16.08 4.40 3.90 80.5185 2174 27 ابتدائ 

 15.456 17.10 16.80 89.4095 9388 105 متوسط 

 18.654 17.60 17.70 91.6204 9895 108 ةانوي 

 20.018 27.50 28.20 93.0769 15730 169 معهد متوسط 

 20.329 20.00 20.70 93.8211 11540 123 جامعة 

 28.430 1.10 1.00 82.5714 578 7 جامعةوما فوق

 18.831  100  100 90.8322 55771 614 جممو 

  
( أن انطباعا  أفراد العي   حالل األسلالب 13)يبني اددول نقم

راطي ليفم يرت،  ة  تدني املستالا التعليمي ليفةها . وه ا يعب أنه الدميق

 كلما كان األم أكثر تعلما كلما كان  أكثر دميقراطي  يف تعاةلها ة  أط،ايا. 
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 :تأثري متغري احملافظات يف التعامل الدميقراطي -3

ت ميكن اليالم اذدي  عن بي   بدوي  أو ح ري  باملع ى الودقيل للكلمو .   

التطالن التك اللالعي ظالتلف جتلياتوه اسوتطاع أن يهوص خمتلوف الب وى وأن      ف

يصهرها يف كيانا  ةتجانس  اىل حود كوبا. وةو  هلو  فوإن الب وى ال،كريو         

وال ه ي  ةا ءال  تسجه كثاا ةن التباين بني املدي   والبادي  أو بني املدي و   

والالعوالد. وي وهد   والريف وت سيما يف تال الرتبي  وال ظرة للحيواة والكوالن   

اجملتم  الكالين املعاصر ةثه ه ا التباين فه ا  الب ى التقليدي  الون تسوالد   

يف بعم احملافظا  ةثه ادهرا  واألمحد  وه وا  بعوم الب وى اذ وري      

الن تسالد يف العاصم  ويف حاللي. وقود ناعي وا يف ا تياننوا للعي و  أن تكوالن      

 ا األةر سيتيح ل ا التعر  وبصوالنة  ااةل  للمدي   والبادي  بصالنة واضح . وه

عيدة طبيع  التباين بني الب ى التقليدي  والب ى اذ ري  يف أسولالب الت  و     

 اتعتماعي . 

وةن أعه التعر  على ه ا ادانب وحتديد صالنته علميا مت ب ا  ادودول  

( ال   يت ومن وصو،ا وحتلويال لطبيعو  ال،ورو  القا مو  بوني املدي و          14)نقم

 يف أسلالب الت     اتعتماعي .والبادي  
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 (14)اجلدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة الدميقراطية للوالدين 

 وفقا وتخلب احملافظات 

 احملافظة
عدخ 

 اتيبني

جممو  

 النقاط
 نسبة النقاط متوسط

نسبة 

 اوست وبني

 االرترا 

 اوعياري

 18.7285 %45.30 %46.40 92.5169 30068 325 العا مة

 23.9246 %16.60 %16.90 92.1345 10964 119 حول 

 15.9575 %38.10 %36.70 87.0916 23776 273 اجلهراء

 18.8811 % .100 % .100 90.3877 64808 717 اتمو 

 
 سلوب اوعاملة الدميقراطية للوالدينألالتباين حتلي  

 وفقا وتخلب احملافظات 

 جممو  اوربعات 
خرجات 

 ريةاحل
 Fقيمة  متوسط اوربعات

الداللة 

 ااح ائية

 2401.248 2 4802.496 بني اتموعات
6.846 
 

0** 

 
 350.77 714 250449.716 خا   اتموعات

  716 255252.212 اتمو 

( وعوالد فورو  احصوا ي  كوباة دالو  يف ةسوتالا       14) يالضح اددول نقوم 

  وو   اتعتماعيوو  الدميقراطيوو  بووني انطباعووا  أفووراد العي وو  حووالل الت 0.00
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ل ويهم وفقا ملت ا احملافظ . وتبني قرا ة املتالسوطا  وات رافوا  املعيانيو     

أن ه ه ال،رو  تسجه لصاحل حمافظ  العاصم . وهو ا يعوب أن اآلبوا  الو ين     

ي تمووالن اىل العاصووم  أكثوور مترسووا بالرتبيوو  الدميقراطيوو  قياسووا اىل األبووا  يف  

هذا يعين أن البيئكة احلضكرية تسك   انت كارا أككرب      و ادهرا  ويف حاللي.

وهو ه ال تيجو  تسوجه    للقيم الدميقراطية د الرتبيكة مكن البيئكة البدويكة.     

حمافظ  )ن،سها اي ا بني حمافظ  حاللي وادهرا : فاآلبا  يف حمافظ  حاللي

ح ري ( مييلالن اىل استالدام األسلالب الدميقراطي يف الرتبي  بدنع  أكرب ةن 

 (. بي   بدوي )يف حمافظ  ادهرا  اآلبا 

 تأثري العمر يف التعامل الدميقراطي:  -4

ةن أعه حتديد ت ثا عمر األط،ال أفراد العي   يف حتديد انطباعاتهم حالل 

( س   ليس له ت ثا على 15-11) األسلالب الدميقراطي ل ويهم تبني أن العمر

( 15) مت ب ا  اددول نقماعابا  األط،ال وانطباعاتهم. وةن أعه ه ه ال اي  

ال   يالضح غياب ال،رو  اإلحصا ي  بوني انطباعوا  األط،وال حوالل املعاةلو       

 الدميقراطي  ل ويهم. 
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 ( 15) اجلدول رقم

 النطباعات األطفال حول اوعاملة الدميقراطية لذويهم وفقا وتخلب العمر. التباين حتلي  

 
جممو  

 اوربعات 

خرجات 

 احلرية 

متوسط 

 بعات اور
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية 

 185.139 3 555.417 بني اتموعات 

 109.817 713 78299.816 خا   اتموعات  169. 1.686

  716 78855.233 اتمو  

 تأثري مهنة األب يف أسلوب املعاملة الدميقراطية:  -5

ابووا  هووه تووؤثر ةه وو  األب يف املعاةلوو  الدميقراطيوو  ألب ووا هم؟ تؤكوود اع

األط،ال أفراد العي   أن ةه   األب ت تؤثر يف نهجهم الودميقراطي. وهو ا ةوا    

ال   يت من نتوا ج حتليوه التبواين تنطباعوا       (16) يعلن ع ه اددول نقم

األط،ال أفراد العي  . تالضح بيانوا  ادوالل أن قيمو  " " أقوه ةون القيمو        

. وه ا يعوب أن ال،ورو    0.05اددولي  املطلالب  للدتل  اإلحصا ي  يف ةستالا 

 بني انطباعا  األط،ال دون اذد املطلالب للدتل  املع الي  أو اإلحصا ي . 
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 ( 16) اجلدول رقم

 النطباعات األطفال حول اوعاملة (ANOVAالتباين )حتلي  

 . وهنة األبالدميقراطية لذويهم وفقا  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 

متوسط 

 اوربعات 
 F قيمة

الداللة 

 ااح ائية 

 227.830 4 911.321 بني اتموعات 

 106.407 575 61184.120 خا   اتموعات  074. 2.141

  579 62095.441 اتمو  

  تأثري دخل األسرة يف التعامل الدميقراطي: -6
تر  ليفط،ال أفراد العي   تقدير ةستالا د ه األسرة وة  أن ا ن    بعني 

دنع  كباة للتحيص يف اإلعابا  نظا فإن ال تا ج تدل على وعالد اتعتبان 

ت ثا كبا ملستالا د ه األسرة يف حتديد طاب  وةستالا التعاةه الدميقراطي 

ليفبالين يف ه ا املستالا. وةن أعه حتديد الطاب  العام ي ا الت ثا مت ب ا  

ا  األط،ال ( ال   يقدم ت،صيال  احصا ي  حالل طاب  اعاب17) اددول نقم

كما يالضح يف امللحل نتا ج ا تبان حتليه التباين ال   يبني وعالد فرو  دال  

 احصا يا بني اعابا  األط،ال وفقا للتقدير ال   قدةاله لد الل أسرهم. 
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 (17) جدول رقم

 انطباعات أفراخ العينة حول التعام  الدميقراط  لذويهم 

 وفقا وتخلب الد   االقت اخي ألسرهم. 

 مستوى خ   األسرة 

عدخ 

اتيب

 ين 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 17.3672 %29.00 %28.20 88.0374 9420 107 خينار وأق   800

 17.3963 %25.70 %25.50 89.4316 8496 95 خينار  1000إىل  800

 18.2026 %45.30 %46.30 92.515 15450 167 خينار  1000أكثر من 

 17.819 % .100 % .100 90.4228 33366 369 جممو 

 لتعام  الدميقراط  وفقا وتخلب الد   االقت اخي ألسرهم.ل حتلي  التباين

 Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  
الداللة 

 ااح ائية 

 716.59 2 1433.18 بني اتموعات 
2.272 
 

0** 

 
 315.358 366 115420.868 خا   اتموعات 

  368 116854.049 اتمو  

( وعوالد فورو  احصوا ي  دالو      17)يبني حتليه التباين يف اددول السوابل 

بني األط،ال فيما يتعلل بانطباعاتهم حالل التعاةه الودميقراطي لو ويهم. وةون    

ا  يف ادودول  أصه اددول ميكون ت،سوا هو ه ال،ورو  بوالعالدة اىل املتالسوط      

والن تدل بصالنة واضح  على نتيج  قالاةها: أنوه كلموا اءداد د وه األسورة     
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كلما اخت  التعاةه الالالد  طابعوا دميقراطيوا أف وه. وهو ا يعوب أن الود ه       

املاد  يؤثر يف حتديد مسا  و صا ص التعاةه الالالد  ةو  األط،وال بصوالنة    

 دميقراطي . 

  عامل الدميقراطي:تأثري عدد أفراد األسرة يف الت -7

هه يؤثر عدد أفراد األسرة يف حتديد مسا  وطاب  التعاةه الدميقراطي 

( وعالد فرو  دال  احصا يا بني انطباعا  18) يبني اددول نقم ؟للالالدين

 العي   وفقا لعدد أفراد األسرة. األط،ال أفراد

  راطيةانطباعات أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة الدميق( 18اجلدول رقم)

 للوالدين وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرة 

عدخ أفراخ 

 األسرة 

عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 20.8383 %20.00 %19.40 87.6738 12362 141 أشخاص وأق   5

 18.2462 %21.10 %21.20 90.5436 13491 149 أشخاص  6

 20.3718 %21.70 %22.20 92.5752 14164 153 أشخاص  7

 17.252 %37.30 %37.20 90.3194 23754 263 أشخاص وأكثر  8

 18.94 % .100 % .100 90.3272 63771 706 جممو 

 
  سلوب اوعاملة الدميقراطيةأل  حتلي  التباين

 للوالدين وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرة

 الداللة ااح ائية  Fقيمة  متوسط اوربعات  حلرية خرجات ا جممو  اوربعات  

 590.967 3 1772.902  اتموعاتبني 
1.652 
 

0** 

 
 357.73 702 251126.516 خا   اتموعات 

  705 252899.418 اتمو  
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  0.001( أن ال،رو  اإلحصا ي  دال  يف ةستالا 18) يت ح ةن اددول

لصاحل األسر كباة العودد. هو ا يعوب     ويت ح أي ا أن ه ه ال،رو  تسجه

أنه كلما اءداد حجم األسرة كلما اختو  أسولالب األبوالين طابعوا دميقراطيوا يف      

التعاةه ة  أط،ايم. وه ه ال تيج  تسجه وفقا لدتل  املتالسطا  اإلحصوا ي   

 إلعابا  أفراد العي   حالل املقياس الدميقراطي ليفبالين. 

السالسياللالعي  يف ه ا اخلصالص. لقد  وه ه ال تيج  خمال،  للتالقعا 

بي   الدناسا  املالتل،  أن ءيادة عدد أفراد العا ل  غالبا ةا يؤثر سلبا يف 

طريق  الرتبي  وأسلالب الت     ع د الالالدين. وة  هل  ميكن ت،سا ه ه 

 ساسيني هما: أال تيج  يف ضال  ةعيانين 

يف عملي  ال بط كلما اءداد عدد أفراد األسرة ترا   قدنة الالالدين  -

 اتعتماعي وتالعيه السلط  أو تركيصها اءا  األب ا . 

ا ةوو  ن ووج عموور  وتربووال  بوواءديوواد عوودد أفووراد األسوورة يرتافوول غال  -

ليفبالينو وه ا يعب أن األبوالان يكتسوبان  وربا  ترباليو  أف وه ةو        

الصةن وبالتالي يصيد اهتمام األبالين ب ط،ايم. وبالتالي غالبا ةوا ي وان    

  الكبان يف حتمه عص  ةن ةسؤوليا  آبوا هم يف العمليو  الرتباليو     األب ا

 وه ا ي ،ي ةصيدا ةن الطاب  الدميقراطي على العملي  الرتبالي . 

وي ا  اىل هل  كله أنوه يف اجملتمو  الكوالين غالبوا ةوا تقودم الدولو          -

ةساعدا  ةالي  وفقا لعدد أفراد األسرة. وبالتوالي فوإن األفوراد بودونهم     

يف تعصيص ودعم اذياة املادي  للسرة وه ا بودونه يوالفر ليفسورة    ي انكالن 



-118- 

طوواب  اتسووتقران ويوودف  بالتعاةووه بووني األبووالين واألب ووا  اىل ةصيوود ةوون 

 ال،عالي  الدميقراطي .
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 : نتائج البحث

 يف التنشئة االجتماعية  األسلوب التسلطي رابعا:
 

ن ب الد املقياس العام. ب دا ة 22ت من ةقياس املعاةل  التسلطي  ع د األبالين 

على  0.001( وعالد عالق  ترابط دال  يف ةستالا 19) ويبني اددول نقم

وه ا يسمح بإعرا  للرتابط.  Pearson Correlationساس ةقياس بيانسالن أ

حتليه ي مه حاصه ةعطيا  املقياسني يف ةقياس واحد ويؤكد يف الالق  

التعاةه الرتبال  ة   ن،سه وعالد تكاةه وت اسل بني أسلالبي األبالين يف

 األب ا . 
 (19) جدول رقم

 للتسلط الوالدي Pearson Correlationمعام  الرتابط وفقا  

التعام  التسلط  عند األ  مقيا   مقيا  التعام  التسلط  عند األب    

  1 مقياس التعامل التسلطي عند األب 

 1 (**)454. مقياس التعامل التسلطي عند األم 

لالمقياس كك  .853(**) .852(**) 
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 تأثري اجلنس يف التعامل التسلطي لألبوين:  -1 
هه يؤثر عو س األط،وال أفوراد العي و  يف ت والع انطباعواتهم عون التعاةوه         

أو بعبوانة أ ورا هوه خيتلوف أسولالب التسولط        ؟الالالد  وفقا ملقياس التسلط

 ال   يعتمده الالالدان يف ةعاةل  األب ا  وفقا د س األط،ال؟ 

( وعالد فرو  احصا ي  دال  بني انطباعا  اد سني 20) يبني اددول نقم

 حالل التعاةه التسلطي ليفبالين.

 ( 20) جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب اجلنس 

 اجلنس 
عدخ 

 اتيبني 
 نسبة النقاط متوسط  جممو  النقاط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 13.5726 %50.20 %52.90 41.1025 14838 361 اكور 

 10.0263 %49.80 %47.10 36.8631 13197 358 إناث 

 12.118 % .100 % .100 38.9917 28035 719 اتمو  

 سلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب اجلنسأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 رية احل
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 3230.449 1 3230.449 بني اتموعات 
22.662 

 

0** 

 
 142.546 717 102205.501 خا   اتموعات 

  718 105435.95 اتمو  

يف ( أن التبواين بوني اد سوني عوالهر  وةع وال       20) يبني واق  اددول

ي  عا   نتيج  حتليه التباين دال  يف ةسوتالا  تقدير دنع  تسلط هويهم ح
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وهووووي قيموووو  ةطلقوووو  تقريبووووا. وةوووون قوووورا ة واقوووو  البيانووووا   0.001

املتالسطا  واألوءان ال قطي  وات رافا  املعياني ( للجدول يت ح )اإلحصا ي 

أي ا أن ه ه ال،رو  تؤكد نصيب اإلنا  يف ةعاةل  دميقراطي  أكرب ةن نصيب 

ال كالن يتلقالن تعاةال تسلطيا أكرب ةن اإلنا  يف البي و    ال كالن. وه ا يعب أن

اتعتماعي  الكاليتيو . وقود ت كود  أي وا هو ه ال تيجو  يف ةسوتالا التعاةوه         

الدميقراطي بني اد سني حي  أكود  ال توا ج كموا بي وا سوابقا أن اإلنوا        

حيظني ظعاةل  دميقراطي  أكورب ةون هو ه الون حيظوى بهوا الو كالن. وهو ه         

 كدتها بعم الدناسا  السابق  كدناس  ن ن يف ه ا املستالا.ال تيج  أ

  تأثري تعليم األبوين يف التعامل التسلطي: -2

  تأثري مستوى تعليم األب: -
هه يؤد  املستالا التعليمي ليفب دونا يف  ،م دنع  التسلط يف التعاةه 

 (. 21) نعم يؤثر. ه ه هي ال تيج  الن يص،ها اددول نقم ؟الالالد 
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 (21) جلدول رقما

 للوالدين وفقا وتخلب  اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة التسلطية 

 اوستوى التعليم  لألب 

اوستوى التعليم  

 لألب

عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 13.0112 %3.50 %3.50 39.3636 866 22 أم 

 8.3086 %3.30 %3.60 42.6667 896 21 بتدائ ا

 11.3232 %17.60 %19.60 43.5135 4830 111 متوسط 

 11.9183 %25.00 %25.90 40.6115 6376 157 ةانوي 

 10.8854 %27.80 %25.40 35.8229 6269 175 معهد متوسط 

 12.0102 %19.10 %18.40 37.875 4545 120 جامعة 

 14.9662 %3.70 %3.50 37.4783 862 23 شهاخات جامعية عليا 

 11.8922 %100.00 %100.00 39.1797 24644 629 جممو 

 للوالدين وفقا وتخلب  سلوب اوعاملة التسلطيةأل حتلي  التباين

 اوستوى التعليم  لألب

 خرجات احلرية  جممو  اوربعات  
متوسط 

 اوربعات 
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية 

 817.59 6 4905.54 بني اتموعات 
6.061 
 

 0"" 

 
 134.902 622 83909.159 خا   اتموعات 

  628 88814.7 اتمو  
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( أن انت،وواع املسووتالا التعليمووي لوويفب يووؤد  اىل 21) يعلوون ادوودول نقووم

تراع  التعاةه التسلطي. وال،رو  الن يبديها دال  باإلطال  لصواحل املسوتالا   

   اإلحصا ي  املت م   يف اددول.التعليمي على أساس املتالسطا

  تأثري مستوى تعليم األم: -

الصالنة األوىل ملستالا تعليم األب وت ثاه يف تراع  التسلط يقت ي ال ظر يف 

ت ثا ثقاف  األم أو ةستالاها التعليمي. وةن أعه ه ه ال اي  نصد اددول 

 (. 22)نقم

 (22) جدول

 التسلطية للوالدين اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة 

  وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لأل  

اوستوى 

  التعليم  لأل

عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 11.5061 %12.00 %12.80 41.2162 3050 74 ةأمي

 11.4258 %4.40 %5.20 45.6296 1232 27 ابتدائ 

 11.9688 %16.90 %18.20 41.8269 4350 104  متوسط

 11.3481 %17.90 %17.90 39.0091 4291 110 ةانوي 

 11.2457 %27.40 %25.20 35.6036 6017 169 معهد متوسط 

 12.0226 %20.30 %19.40 37.144 4643 125 جامعة 

 20.2049 %1.10 %1.40 48.2857 338 7  جامعة ومافوق

 12.0175 % .100 % .100 38.8328 23921 616 جممو 
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 سلوب اوعاملة التسلطية للوالدينألالتباين حتلي  

 وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لأل  

 Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  
الداللة 

 ااح ائية 

 891.298 6 5347.791 بني اتموعات 
6.503 
 

0** 

 
 137.061 609 83469.987 خا   اتموعات 

  615 88817.778 اتمو  

وهو ه   0.001فروقوا احصوا ي  دالو  يف ةسوتالا      (22) يرصد اددول نقوم 

ال،رو  تعالد كما هال ةعلن يف واق  املتالسطا  وات رافوا  املعيانيو  وال قوا     

الالءني  اذاصل  لصاحل التعاةه الدميقراطي ليفم. وبعبانة أ ورا كلموا انت،و     

التعليمي ليفم كلما تراع  اتجتاه التسلطي يف التعاةه. وه ه ال تيج   املستالا

 تتكاةه ة  ةعطيا  ال تا ج السابق  وتؤكدها. 

ميكن القالل ( 21م)والرق (20)وة  األ   بعني اتعتبان نتا ج اددول نقم 

ب ن املستالا التعليمي ليفبالين يلعب دونا عالهريا يف حتديد طاب  واجتاه 

عتماعي . وعلى ه ا األساس ميكن القالل أي ا ب ن انت،اع املستالا الت     ات

التعليمي يؤد  اىل تراع  الع ف والتسلط يف العملي  الرتبالي  كما أنه يؤد  

 اىل ت اةي التالعها  الدميقراطي  يف العملي  الرتبالي  بصالنة كباة. 

  تأثري متغري احملافظات يف التعامل التسلطي: -3

ه ال   ت اول ةقياس الرتبيو  الدميقراطيو  تيبويأن أن سوكان     يف ةالق  التحلي

املدي   أكثر ةيال اىل التعاةه الدميقراطي ةن سكان "البادي ". والسؤال ه ا هه 
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يو ه   ؟ميكن ي ا املوت ا أن يسوجه ح والنه يف ةسوتالا الرتبيو  التسولطي       

عو   ( الو   يقودم وصو،ا احصوا يا ةتكواةال لطبي     23) ال اي  نصد اددول نقم

اتنطباعا  الن سجلها األط،ال أفراد العي   حالل التسلط الالالد  وفقا ملت ا 

 التباين اد رايف. 

 (23)جدول 

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب احملافظات  

  اونطقة
عدخ 

 اتيبني 
 نسبة النقاط متوسط  جممو  النقاط 

نسبة 

 ني اوست وب

 االرترا 

  اوعياري

 %44.50 38.1223 12466 327 العا مة
45.50

% 
11.7402 

 %14.40 33.9076 4035 119 حول  
16.60

% 
11.567 

 %41.10 42.2491 11534 273 اجلهراء 
38.00

% 
11.8965 

 12.118 % .100 % .100 38.9917 28035 719 اتمو  

 للوالدين وفقا وتخلب احملافظاتسلوب اوعاملة التسلطية أل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 الداللة ااح ائية  Fقيمة  متوسط اوربعات 

 3109.899 2 6219.797 بني اتموعات 
22.443 

 

0** 

 
 138.57 716 99216.152 خا   اتموعات 

  718 105435.95 اتمو  

يف ةسوتالا الرتبيو  الدميقراطيو .     ال تا ج الن سجل  (23)يؤكد اددول 

فال،رو  دال  احصا يا كما يرسم ا تبان حتليه التبواين. وتت وح طبيعو  هو ه     

 22 ال،رو  ع دةا نقرأ املتالسطا  اخلاص  بكه حمافظ . وةون واقو  ادودول   
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ة طق  بدوي  تقليدي ( أكثر ةويال اىل التسولط ةون    )يت ح أن اآلبا  ةن ادهرا 

( أكثور  الباديو  )اللي. وه ا يعب أن امل اطل التقليديو  العاصم  وةن حمافظ  ح

 تالعها اىل ممانس  التسلط يف تال الت     اتعتماعي  السا دة. 

 تأثري أعمار أفراد العينة يف التعامل التسلطي:  -4 
 ؟السؤال ه ا هه يؤثر عمر أفراد العي   يف تلقيهم لرتبي  تتصف بال دة

( 24) ة  تصايد كاله العمر . واددول نقم يبدو أن الط،ه ي عر ب  ط األهه

 يالضح ه ه اذقيق . 

 (24) جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب العمر  

 العمر
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 14.6373 %1.30 %1.40 41.6667 375 9 عشر سنوات وأق  

 11.8303 %5.80 %6.00 40.4634 1659 41 سنة  11

 11.4881 %38.50 %36.90 37.4015 10248 274 سنة  12

 11.6592 %31.10 %30.00 37.7014 8332 221 سنة  13

 12.7793 %16.60 %18.10 42.6356 5031 118 سنة  14

 13.811 %6.80 %7.60 43.6458 2095 48 سنة وأكثر  15

 12.169 % .100 % .100 39.0155 27740 711 اتمو  

 

 

 

 



-127- 

 

 

 أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب العمر حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 

متوسط 

 اوربعات 
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية 

 764.039 5 3820.196 بني اتموعات 
5.316 
 

0 
 

 143.717 705 101320.634 خا   اتموعات 

  710 105140.83 اتمو  

بوني األط،وال وفقوا     0.001يالضح اددول وعالد فرو  ةع اليو  يف ةسوتالا   

لتدني أعمانهم ويت ح ةن اددول أن األط،ال يسجلالن انطباعوا  أكورب عون    

أن ن،سر هو ه  تسلط هويهم ة  تصايد أعمانهم كما تبني املتالسطا . وميكن ل ا 

 ال تيج  باعتبانا  اتى ة ها: 

تت اةى يف ه ه املرحلو  ةرحلو  املراهقو  األوىل ة واعر وأحاسويس األط،وال        -

وبالتالي احتياعاتهم اىل الت،هم واحملب  والتعواون بدنعو  أكورب ةون املرحلو       

 املاضي . 

وهو ا  يستمر اآلبا  يف التعاةه ة  أط،ايم يف ه ه املرحل  على أنهم أط،وال   -

 ي عرهم بال نب والقهر والظلم. 

يتصايد فهم األط،ال ذقالقهم وبالتالي تت ا نظرتهم اىل الالعالد وه ا يعوب   -

أنهم ي،سرون تصرفا  هويهم وسلالكهم على  وال فيوه كوثا ةون اذساسوي       

 وامل اعر.  
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  تأثري متغري مهنة األب يف التعامل التسلطي: -5
باليو  قالاةهوا أن اآلبوا  ميانسوالن تربيو       ة،انق  تر (25)يبني اددول نقم 

تسلطي  بدنع  أكرب كلما تدني ةستالاهم املهب  ال األف ه. وهو ه ال تيجو    

خمال،  ألغلب ال تا ج الن تؤكد أنه كلما تدني ةستالا األب املهب والعلموي  

  ال األف ه كلما اجته  ةعاةلته  ال ةصيد ةن التعاةه الدميقراطي. 

اإلاانة ه ا أن غراب  ةثوه هو ه ال تيجو  نايو  عون      وةن ال رونة ظكان 

ة هجي  الدناس  الن ت    صالنة الت     اتعتماعي  ةون انطباعوا  األب وا     

وهي غالبا أصد  ولويس ةون انطباعوا  اآلبوا  الو ين دملوالن الصوالنة الون         

 يعاةلالن بها أب ا هم يف غالب األحيان. 

 (25)اجلدول رقم 

 أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب مهنة األب اجتاد أفراخ العينة رتو 

 مهنة األب 
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 12.6255 %34.80 %35.80 40.3205 9435 234 مهن علمية

أعمال ااخارة وإخارة 

 األعمال 
137 5207 38.0073 19.80% 20.40% 12.1701 

 10.8351 %23.20 %22.70 38.3397 5981 156 موظفون إخاريون

 14.4955 %7.60 %7.40 38.1961 1948 51 أعمال ا.دمات العامة 

 11.2642 %14.00 %14.30 39.9043 3751 94 متقاعدون

 12.1152 % .100 % .100 39.1696 26322 672 اتمو  
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 اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب مهنة األب سلوبأللل دول  حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 175.384 4 701.535 بني اتموعات 
1.196 
 

**0 
 

 146.607 667 97787.125 خا   اتموعات 

  671 98488.661 اتمو  

أطبووا  )أن اآلبووا  الوو ين ميانسووالن ةه ووا علميووا     (25)يووبني ادوودول   

..اخل( أكثر ةيال اىل ممانس  األسلالب التسلطي حي  بلوغ ةتالسوط   ةه دسالن.

أعمكال ااخارة وإخارة  للمالظ،ني الكبان  38.0073ةقابه  40.3205ه ه ال،   

للمالظ،ني واإلدانيني. ويبني حتليه التبواين   38.3397ةقابه األعمال ومن ةم 

وه ا يعب أن ال،رو  املالحظو    .0.001دال  احصا يا يف ةستالا  وعالد فرو 

 هي فرو  ةع الي  وعالهري .  

وةن أعه حتليوه هو ا التبواين يالعود أةاة وا افرتاضوني ت،سوايني اثو ني         

 قالاةهما: 

أن أط،ال ال، ا  اتعتماعيو  العليوا يف السولم املهوب      الفرضية األوىل: -

ه ا دعلوهم يتحسسوالن املعاةلو     ميتلكالن نوحا نقدي  أكرب ةن غاهم و

الالالدي  لديهم بصالنة نقدي  وه ه الوروح ال قديو  جتعلوهم ي ظورون اىل     

 ةعاةل  الالالدين على أنها أكثر تسلطي . 
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: أن اآلبا  الو ين ي و لالن ةراكوص ةه يو  واعتماعيو       الفرضية الثانية  -

هاة  قلما ميتلكالن الالق  الكوايف للع ايو  بصو انهم كموا دوب. وهو ا       

 علهم ةتسلطني يف عيالن أب ا هم. د

 : تأثري دخل األسرة يف التعامل التسلطي للوالدين -6
هه يلعب د ه األسرة دونا عالهريا يف حتديد طاب  الرتبي  التسلطي  كما 

 تحظ ا يف التعاةه الدميقراطي؟ 

 (26) جدول رقم

 تخلب خ   األسرة اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا و 

 مستوى خ   األسرة 
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 
  اوعياري االرترا 

 12.9904 %29.10 %31.00 43.4167 4689 108 خينار وأق   800

 11.201 %25.60 %25.40 40.4526 3843 95 خينار  1000إىل  800

 11.9943 %45.30 %43.70 39.369 6614 168 خينار  1000أكثر من 

 12.1888 % .100 % .100 40.8248 15146 371 جممو 

 سلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب خ   األسرةأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 547.353 2 1094.706 بني اتموعات 
3.739 
 

0** 

 
 146.399 368 53874.906 خا   اتموعات 

  370 54969.612 اتمو  
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 0.001وعالد فرو  احصوا ي  ةع اليو  يف ةسوتالا     (26)يبني اددول نقم 

لصاحل الد ه املاد  األعلى. وه ا يعب أنه كلموا تودنى د وه األسورة كلموا      

انت،و  د وه األسورة ةاديوا كلموا       اءداد  دنع  التسلط فيها وباملقابوه كلموا  

ضع،  وتاة التعاةه التسولطي. وهو ه ال تيجو  تتكاةوه ةو  ال تيجو  الون        

تحظ اها يف املستالا الدميقراطي حي  توبني أن التعاةوه الودميقراطي يكوالن     

القككول أن التعامكك  أف ووه كلمووا اءداد د ووه األسوورة. ويف املسووتاليني ميكوون  

 ة ماخيا. الدميقراط  يتحدخ مبدى خ ول األسر

 :تأثري عدد أفراد األسرة يف التعامل التسلطي -7 
لقد تبني ل ا سابقا ويف ةسوتالا األدا  الودميقراطي ليفبوالين أن عودد أفوراد      

األسرة كان ةؤثرا يف الرتبي  الدميقراطي  وأ    ه ه ال تيجو  صوالنة ةت،وردة    

طيو . واآلن  قالاةها أنه كلما اءداد عدد أفوراد األسورة اءداد  ةياليوا الدميقرا   

كيف يتد ه ه ا العاةه يف ةستالا املعاةلو  التسولطي  للالالودين وةون ة ظوالن      

 األط،ال. 

ال   يقدم ل ا صالنة احصا ي   (27) ت ظم ه ه ال تا ج يف اددول نقم

 ةتكاةل  حالل طبيع  الت ثا ال   ميانسه عدد األط،ال يف التعاةه التسلطي. 
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 (27)جدول رقم 

 رتو أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرة  اجتاد أفراخ العينة

 عدخ أفراخ األسرة 
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 12.6663 %20.10 %18.90 36.669 5207 142 أشخاص وأق   5

 12.0939 %21.20 %20.90 38.44 5766 150 أشخاص  6

 12.684 %21.80 %22.00 39.4026 6068 154 أشخاص  7

 11.2479 %37.00 %38.10 40.0687 10498 262 أشخاص وأكثر  8

 12.0809 % .100 % .100 38.8969 27539 708 جممو 

 أسلوب اوعاملة التسلطية للوالدين وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرة حتلي  التباين

 ات جممو  اوربع 
خرجات 

 احلرية 
 الداللة  Fقيمة  متوسط اوربعات 

 378.422 3 1135.267 بني اتموعات 
2.611 
 

0** 

 
 144.958 704 102050.206 خا   اتموعات 

  707 103185.473 اتمو  

( أن عدد أفوراد األسورة يتود ه عالهريوا يف     27)يت ح ةن بيانا  اددول

ليفبالين. وه ه ال تيج  تتكاةه ة  ال تا ج الن حتديد ةدا التعاةه التسلطي 

تحظ اها يف استالا األدا  الدميقراطي ليفسورة الكاليتيو  حيو  تحظ وا بو ن      

تصايد عدد أفراد األسرة يؤد  اىل تصايد التعاةه الدميقراطي وه ا نالحوف بو ن   

تصايد عدد أفراد األسرة يؤد  اىل تراع  التعاةه التسلطي. وهو ا التكاةوه يف   

 ل تا ج يف ه ا املستالا يؤكد دنع  ةصداقي  العمه وال تا ج يف ه ه الدناس . ا
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لقد تبني ةن ةن حتليه التبواين يف أسو،ه ادودول أن ال،ورو  اإلحصوا ي       

املالحظ  بني انطباعا  األط،ال أفراد العي   ت    دتل  احصا ي  يف ةسوتالا  

قبيوه املظواهر    وه ا يعب أن ال،ورو  عالهريو  وةع اليو  وليسو  ةون      0.001

والصدف . وع د قورا ة املتالسوطا  يف ادودول يت وح أن اجتواه هو ه ال،ورو         

مكع أن هكذد   وتربية تسلطية أق  مع زياخة عدخ أفراخ األسرة. تسجه لصاحل 

النتي ة خمالفة لافرتاضات العلمية اجلارية إال أننا قدمنا تفسبا مناسبا 

 ة. سر ا د سياق معاجلة األخاء الدميقراط  لأل
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  :نتائج البحث

 أسلوب التدليل واحلماية الزائدة: خامسا:
 

يعد أسلالب التدليه الصا د ةن أ طر األساليب الرتبالي  الن ت عكس سولبا  

على طبيع  اذياة اتعتماعي  واملستقبلي  للط،ه. وليس ةن املبالغ فيه القوالل  

  أكورب ةون   ب ن اذماي  الصا دة قد ت كه  طرا على االصوي  الط،وه بدنعو   

 التسلط. 

لقياس اجتاه اذماي  الصا دة والتودليه ت وم   اسوتبان  الدناسو  مثانيو       

ب ودا   14وع رون ب دا أعد  لقياس ه ا ادانب ةون الت  و   اتعتماعيو :    

ب دا ملقياس األم. وةون أعوه حتديود طبيعو  العالقو  بوني        14ملقياس األب و

نسالن ملعاةه الرتابط وًضوم   هو ه   نتا ج ةقياسي األبالين مت اعرا  ا تبان بيا

 (. 28)ال تا ج يف اددول نقم

 (28اجلدول رقم) 
 Pearson Correlationمعام  الرتابط  

 بني مقياس  احلماية الزائدة عند األبوين

 
مقياس الحماية الزائدة عند 

 األب 

مقياس الحماية الزائدة عند 
 األم 

  1 مقياس الحماية الزائدة عند األب 

س الحماية الزائدة عند األم مقيا  .429(**) 1 

 (**)852. (**)839. المقياس ككل

** Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed). 
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 0.01ويت ح ةن اددول أن عالقا  الرتابط عالي  عدا ودالو  يف ةسوتالا   

ني يف خمتلف اتجتاها . وه ا يعب دنع  عاليو  ةون اتتسوا  الودا لي بو     

أسوولالبي األبووالين يف هوو ا املسووتالا كمووا يعووب أي ووا أنووه ميكوون ل ووا ةعادوو  

املقياسني بصالنة واللي  كتعبا عن امل واخ العوام تجتواه اذمايو  الصا ودة يف      

 األسرة الكاليتي .

 تأثري جنس أفراد العينة يف حتديد انطباعاتهم حنو احلماية الزائدة: -1
تصوالن خمتلوف عون دنعو  اذمايو        هه يؤثر ع س أفراد العي   يف تقديم

ةون أعوه اإلعابو  عون هو ا       ؟الصا دة الن يتلقاها كه ة هم ةن قبه األبوالين 

( ال   يت ومن وصو،ا احصوا يا ةتكواةال حوالل      29) السؤال صمم اددول نقم

 اعابا  أفراد العي   عن ه ا ادانب ةن األداة.

 ( 29)جدول رقم 

  لتدلي  عند الوالدين وفقا وتخلب اجلنساجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب معاملة ا 

 اجلنس 
عدخ 

 اتيبني 
 نسبة النقاط متوسط  جممو  النقاط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 18.7822 %50.20 %48.90 73.0806 26309 360 اكور 

 14.4525 %49.80 %51.10 77.112 27529 357 إناث 

 16.876 % .100 % .100 75.0879 53838 717 اتمو  

 أسلوب معاملة التدلي  عند الوالدين وفقا وتخلب اجلنس حتلي  التباين

 الداللة ااح ائية  Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  

 2913.282 1 2913.282 بني اتموعات 
10.363 

 

0** 

 
 281.125 715 201004.182 خا   اتموعات 

  716 203917.464  اتمو 
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وعالد فرو  دال  احصا يا لصاحل اإلنا .  (29)يت ح ةن ةعطيا  اددول 

وةون الطبيعوي   وهذا يعين أن ااناث يتلقني محاية زائدة أكثر من الكذكور.  

أن تكالن ال،تاة ةركصا تهتمام األهه وع ايتهم وهل  ملا متثله ةن قيم  ةع اليو   

لعربي  اإلسالةي . فاألهه يف تتمعات ا العربيو   ونةصي  كباة يف اطان ثقافت ا ا

خيافالن على ال،تاة ويراقبالنها ويتله،الن عليها ملا متثله ةن قيم تتصه ب ور   

العا ل  وكراةتها. ول ا غالبا ةا جند أن األهه خي عالن ال،تاة للمراقب  وال بط 

 ويبووال الن يف محايتهووا ونعايتهووا ألسووباب عالهريوو  كاة وو  يف ب يوو  الثقافوو   

 التقليدي  وناسال  يف أعماقها.  

 تأثري تعليم األبوين يف احلماية الزائدة:  -2
( أن ةوت ا تعلويم األب   31)( و30) يبني حتليه التباين يف اددولني نقوم 

ةن عه  واألم ةن عه  أ را ت يؤثر يف الدتل الصا ود الو   يتاللوه تربيو      

 األبالين. 

 ات أفراخ العينة الجتاه (ANOVAالتباين )حتلي   (30)جدول 

 رتو الدالل الزائد عند األبوين وفقا وتخلب مستوى تعليم األب 

 
جممو  
 اوربعات 

خرجات 
 احلرية 

متوسط 
 اوربعات 

 Fقيمة 
الداللة 

 ااح ائية 

 70.171 7 214.157 بني اتموعات 

 55.639 626 35107.187 خا   اتموعات  267. 1.261

  633 35321.344 اتمو  
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 الجتاهات أفراخ العينة (ANOVA) حتلي  التباين (31) رقم جدول

 رتو الدالل الزائد عند األبوين وفقا وتخلب تعليم األ   

 Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  
الداللة 

 ااح ائية 

 51.856 7 362.990 بني اتموعات 

 67.872 613 41605.619 خا   اتموعات  618 764

  620 41968.609 اتمو  

لقد بل   قيم  " " يف اددولني أقه ةن قيمتها اددولي . وهو ا يعوب    

أن ال،رو  املالحظ  بني اعابا  أفراد العي   غا دال . ويرتتب على هل  أن 

عاةه ةستالا تعليم األب ت يتد ه يف التعاةوه الو   ي  و  طواب  اذمايو       

 ة أو ال بط الصا د. الصا د

  يف احلماية الزائدة: "احملافظات" تأثري عامل التقسيمات اإلدارية -3

كما هال حوال ادو س يلعوب ةوت ا التقسويما  اإلدانيو  دونا واضوحا يف        

ةسووتالا الرتبيوو  القا موو  علووى أسوواس اذمايوو  الصا وودة. يت ووح ةوون واقوو     

فوراد العي و  حوالل    ( وعالد فرو  احصا ي  دال  بوني انطباعوا  أ  32)اددول

 الرتبي  الن يتلقالنها وفقا ملت ا احملافظا  أو امل طق  اد رافي .
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 ( 32)جدول 

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب معاملة التدلي  عند الوالدين وفقا وتخلب احملافظات  

 اونطقة
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 را االرت

  اوعياري

 17.1649 %45.30 %45.70 75.7723 24626 325 العا مة 

 21.0705 %16.60 %15.20 68.8655 8195 119 حول  

 13.6023 %38.10 %39.00 76.9853 21017 273 اجلهراء 

 16.876 % .100 % .100 75.0879 53838 717 اتمو  

 ين وفقا وتخلب احملافظاتأسلوب معاملة التدلي  عند الوالد حتلي  التباين

 
جممو  
 اوربعات 

خرجات 
 احلرية 

متوسط 
 اوربعات 

 Fقيمة 
الداللة 

 ااح ائية 

 2871.262 2 5742.524 بني اتموعات 
10.345 

 
0** 

 
خا   

 اتموعات 
198174.941 714 277.556 

  716 203917.464 اتمو  

العي و  يف حمافظو  ادهورا  يتلقوالن     املراهقالن الص ان( ةن أفراد ) فاألط،ال

تربي  ة بع  بطاب  اذماي  الصا دة والدتل الصا دو وهم ي،القالن أفوراد العي و    

يف حمافظ  العاصم  وةن ثوم يف حمافظو  حواللي. وهو ه ال،ورو  ت  و  طابعوا        

 (. 32)احصا يا عالهريا كما يت ح يف ةلحل اددول

عتبوان أن ادهورا  حمافظو     ه ه ال تيج  ليس  غريب  اها أ  نا بعني ات

تتجسوود فيهووا ة ظالةوو  القوويم التقليديوو  والب ووى التقليديوو  لل ه يوو  السووا دة   
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والعادا  والسلال . وه ا بدونه يقت ي تعواظم دون اذمايو  الصا ودة وال وبط     

 الصا د ليفط،ال يف ه ه امل طق . 

وةوون أعووه ت،سووا هوو ه ال تيجوو  أي ووا ميكوون العووالدة اىل ال تووا ج الوون   

ض اه يف ةستالا ةت ا اد س ال   يلعب دونا كوباا يف اجتواه ال وبط    استعر

واذماي  الصا دة: اإلنا  ي كلن يف ايالي العي   ةالضالعا للحماي  الصا ودة.  

ذ طابعا رمزيكا وأ اقيكا ككببين د    تأ وقد وضح ا بصالنة عاة  أن اإلنا  

لفتيكات وال  جمتمعاتنا التقليدية وهذا يوضكح بالضكرورة أهميكة العنايكة با    

سيما د مرحلة اوراهقة األوىل حيث يتكوجس األهك   يفكة علكى األطفكال      

. وه ا األةور بودونه سوي عكس بال ورونة علوى      واوراهقني د مراحلهم األوىل

ةدي و  باديو ( يف تربيو  اذمايو  الصا ودة. وبعبوانة       )ت ثا التقسيما  اإلداني 

اها صوح التعوبا(   ) اديو  أ را ميكون ل وا أن نكاةوه بوني تو ثا ةوت ا  الب      

واد س. وه ا يعب أي ا ب ن سكان البادي  أكثر تالعسا و الفا على أب ا هم 

وت سوويما ب وواتهم ةوون أب ووا  سووكان املدي وو . وميكوون ل ووا أي ووا أن نعووالد اىل   

املالحظا  اليالةي  الن تسجلها ال اكرة: لقد تحظ ا يف عودد ةون كوثا ةون     

مالن لبي وا  "تقليديو " ةون غوا العاصوم       با  ال ين ي تاذات  أن بعم اآل

" اىل ةب وى اداةعو  وي تظورون  واني     طالبا  يف اداةعو  حي رون ب اتهم "

ةن يي   (الطالبا )عرض  للحر والربد( حتى انتها  ب اتهم ) ةب ى اداةع 

احملاضرا . وه ا يعب دنع  ةبالغ فيها ةون اذورص واخلوال  واذمايو      
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    توو لف بعوود ةظوواهر اذداثوو  وضووروناتها  الوون ت،رضووها عقليوو  تقليديوو 

 التانخيي . 

 تأثري عمر األطفال يف اجتاه احلماية الزائدة:  -4
ت ختري ال تا ج اذاصل  يف ه ا املستالا عن دا رة التالق  فاألهه ي ودقالن  

ةصيدا ةن اذماي  على أط،ايم الص ان وهل  بالقياس اىل الكبان. وحي رنا يف 

عيب يعرب عن طبيعو  التحيوص يف الرتبيو  لصواحل الصو انو      ه ا السيا  ةثال ا

". وحوال نتوا ج   حب   خلبهم ليكرب وغائبهم ليحضريقالل املثه ال عيب " 

دناسات ا ت ختري عن ه ه املقالل . لقد أبدا أفراد العي   أن اذمايو  الصا ودة   

ت د  عليهم كلما كانالا أص ر س او وأن ه ه اذمايو  تت وا ل كلموا تودنعالا     

 تيا يف أعمانهم.  ع

 (33رقم ) جدول

  اجتاد أفراخ العينة رتو معاملة التدلي  الوالدية وفقا وتخلب العمر 

 اجلنس 
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 18.2688 %1.30 %1.20 71 639 9 عشر سنوات وأق  

 14.2024 %5.90 %6.10 78 3276 42 سنة  11

 17.4352 %38.50 %38.40 75.0403 20486 273 سنة  12

 17.0603 %31.00 %31.10 75.3955 16587 220 سنة  13

 15.9923 %16.60 %16.20 73.4492 8667 118 سنة  14

 17.8055 %6.80 %6.90 76.8333 3688 48 سنة وأكثر  15

 16.9284 % .100 % .100 75.131 53343 710 اتمو  
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 معاملة التدلي  الوالدية وفقا وتخلب العمرألسلوب  (ANOVA) حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 

متوسط 

 اوربعات 
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية 

 197.961 5 989.804 بني اتموعات 
0.689 
 

0** 

 
 287.2 704 202189.014 خا   اتموعات 

  709 203178.818 اتمو  

( أن األط،ال الص ان يتلقالن محاي  ءا دة أكثر ةن الكبوان  33)يظهر اددول

وه ه ال تا ج ت    طابعا ةع اليا: أ  أن ال،رو  دال  احصا يا والتباين نوالعي  

. وتوبني  0.001أ  عالهر . وه ه ال،رو  كما يبني اددول دالو  يف ةسوتالا   

( أن ال،ورو  لصواحل الصو ر سو ا:     ا املتالسوط ) ةراعع  الالصالفا  اإلحصا ي 

األص ر س ا يتلقالن ع اي  ومحاي  أكرب ةن اآل ورين. وهو ه ال تيجو  ةتالقعو      

بدنع  كباة وت ة،اع ة فيها. ل  ظر اآلن اىل تو ثا ةه و  األب وأبعواد هو ا     

 الت ثا. 

  تأثري النسق املهين لألب يف مدى احلماية الزائدة: -5
 يفب ح النه يف ه ا املستالا. وقد ُنصد اددولت يسجه املستالا املهب ل

. ويت ح ةن هو ا ادودول   ANOVA( لعرض نتا ج حتليه التباين البسيط 34)

أن ال،رو  اإلحصا ي  بني اعابا  أفراد العي و  فورو  صودفي  أ  عا ودة اىل     
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ترد الصدف  اخلالصو  وأن اآلبوا  ت يتو ثرون ظه وتهم اءا  تربيو  اذمايو        

 الصا دة. 

  (ANOVAالتباين )حتلي  ( 34) دول رقماجل

 وفقا وتخلب مهنة األبالجتاد أفراخ العينة رتو احلماية الزائدة 

 
جممو  
 اوربعات 

خرجات 
 احلرية 

متوسط 
 اوربعات 

 Fقيمة 
الداللة 

 ااح ائية 

 28.038 4 112.153 بني اتموعات 

 64.986 576 37431.840 خا   اتموعات  786 431.

  580 37543.993 تمو  ا

وةن ال رونة ظكان يف ه ا السويا  اإلاوانة اىل صوعالب  ضوبط ةه و  األب      

بصووالنة دقيقوو . وأن التصوو يف املهووب يف تتمعات ووا التقليديوو  ةووا ءال دون  

 املستالا املطلالب للتحليه العلمي.  

 تأثري عمل األم يف عملية احلماية الزائدة:  -6
ن،سه يف ةالق  األهمي  والن تتمثه يف السؤال ال    يف ه ا الالق  دد املر 

يلح دا ما على عقالل املهتمني وهال: ةا ةدا ات تال  بني األم الن تعمه 

. لتحديد املالاص،ا  ؟ اني امل صل وه ه الن تقب  يف ة صيا إلدانة اؤونه

( ال   يستعرض انطباعا  35) اإلحصا ي  يف ه ا املستالا مت اعداد اددول

 ط،ال حالل ةدا ممانس  أةهاتهم للحماي  الصا دة وفقا ملت ا عملها.األ
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 (ANOVA) ( حتلي  التباين35)رقم  جدول

  اجابات أفراخ العينة حول احلماية الزائدة لألبوين وفقا وتخلب مهنة األ  

 الداللة ااح ائية  Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  

 36.773 5 36.773 موعات بني ات

 69.962 704 47434.515 خا   اتموعات  469 526.

  709 47471.288 اتمو  

ت يده  ا يف ه ا اجملال ال تا ج الن سجلها حتليه التباين يف 

(: فعمه املرأة اخلانعي أو الدا لي ت يؤثر يف طبيع  الت     35)اددول

 اي  الصا دة. اتعتماعي  القا م  على اذم

وه ا دب علي ا أن ن    بعني اتعتبان أن الدناسو  ت  و  الطواب  العوام     

(. ولكون هوه تبقوى هو ه     ألمأسولالب األب + أسولالب ا  ) للت     اتعتماعيو  

لو جربنا د هذا اوستوى تأةب عمك  األ  علكى أسكلوب    ال تيج  على حايا 

تالا اإلحصوا ي وفقوا يو ا    حاول ةتابع  الق ي  على املسو  ل ؟األ  د الرتبية

 ى.  امل ح

 (ANOVA) حتلي  التباين( 36) جدول

  اجابات أفراخ العينة حول احلماية الزائدة لأل  وفقا وتخلب مهنة األ  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 20.881 1 20.881 بني اتموعات 

 20.969 678 14217.047 اتموعات  خا   319. 996.

  679 14237.928 اتمو  
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وعلى غران ال تيجو  األوىل يف املسوتالا ال وماللي يوبني حتليوه التبواين يف       

( ت يوؤثر يف حتديود طبيعو      اني امل وصل ودا لوه  ) أن عمه األم (35) اددول

سلالبني ةعوا  الت     اذما ي . وه ه ال تيج  أي ا تربن استح ان الدناس  ليف

 يف عملي  الت     اتعتماعي . 

  تأثري دخل األسرة يف اجتاه احلماية الزائدة: -7
ت يلعب د ه األسرة املاد  دونا عالهريا يف حتديد طبيع  اذماي  الصا دة 

الن يتلقاها األط،ال أفراد العي   وه ا يعب أن الالض  ال هب والقيمي غالبا 

 ن  يف ه ا املستالا.هال ال   يلعب الدون احملال

 (ANOVA) حتلي  التباين (37)رقم  جدول

  الجتاد الطاب رتو تربية احلماية الزائدة وفقا لد   األسرة اواخي 

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 

متوسط 

 اوربعات 
 الداللة ااح ائية  Fقيمة 

 65.880 67 4413.972 بني اتموعات 

 57.978 305 17683.439 خا   اتموعات  236 1.136

  372 22097.410 اتمو  

( أن قيم  " " أقه ةن قيمتها اددولي  وه ا 37) يبني اددول نقم 

يعب أن ال،رو  املالحظ  بني اعابا  أفراد العي   غا عالهري  أو دال . 

 ويرتتب على ه ا أي ا أن د ه األسرة ت يؤثر يف ه ا املستالا. 
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 راد األسرة: تأثري عدد أف -8
يلعب عدد أفراد األسرة دونا كباا يف عملي  الت     اتعتماعي . وه ه 

ال تيج  أاان  اليها الدناسا  األنثروباللالعي  واألدبيا  الرتبالي  بصالنة 

عاة . فاءدياد عدد أفراد األسرة يؤد  اىل نتا ج هاة  يف ةستالا اذياة 

رة الراادين يؤد  اىل تالفا أعالا  الرتبالي . ان وعالد عدد كبا ةن أفراد األس

تربالي  ة،عم  ظصيد ةن الع اي  بال سب  ليفط،ال الص ان بصالنة عاة  وه ا 

بدونه يؤد  اىل ءيادة ةستالا التدليه واذماي  الصا دة بال سب  ليفط،ال. 

وميكن ل ا أن نلمس ه ه ال تيج  يف ةعطيا  دناست ا اذالي  حي  يت ح 

( أن دنع  اذماي  الصا دة تصداد ة  اءدياد عدد 38) ةن اددول التالي نقم

 أفراد األسرة.

 (38) جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب احلماية الزائدة عند الوالدين وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرة  

 عدخ أفراخ األسرة 
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 ا االرتر

  اوعياري

 18.4292 %20.10 %19.30 71.8662 10205 142 أشخاص وأق   5

 15.6716 %21.10 %21.00 74.7114 11132 149 أشخاص  6

 18.9585 %21.70 %21.70 75.2222 11509 153 أشخاص  7

 15.1088 %37.10 %37.90 76.6718 20088 262 أشخاص وأكثر  8

 16.8681 % .100 % .100 74.9773 52934 706 جممو 

 سلوب احلماية الزائدة عند الوالدين وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرةأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 715.458 3 2146.374 بني اتموعات 
2.531 

 

0** 

 
 282.691 702 198449.264 خا   اتموعات 

  705 200595.637 اتمو  
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وهو ا   0.001يبني اددول السابل وعالد فورو  دالو  احصوا يا يف ةسوتالا     

يعب أن عدد أفراد األسرة يؤثر يف حتديد دنع  اذماي  الصا دة الن يتعرض 

جتكاد هكذا التكأةب يأ كذ كمكا نوهنكا سكابقا        يا الط،ه يف دا ورة األسورة. وا  

 احلماية الزائدة مع ازخياخ عدخ أفراخ األسرة.  اجتاها تزخاخ مبقتضاد خرجة
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 : نتائج البحث
 

 

 اجتاه التذبذب يف التنشئة االجتماعية: سادسا: 
 

يعد الت ب ب يف املعاةل  ةون أسواليب الت  و   اتعتماعيو  املريضوي   الون       

تؤد  اىل عدد ةون األةوراض ال ،سوي  واتضوطرابا  السولالكي  ع ود األفوراد.        

افتقووان الت  وو   اتعتماعيوو  اىل نظووام ثابوو  نسووبيا ةوون  :بوو بويقصوود بالت 

العالقا  بني اآلبا  واألب ا . فاألط،ال يعاةلالن وفقا ألسلالب الت ب ب ب سلالب 

ةت افر قيميا وأ القياو فهم يتعرضالن للعقاب يف املالاقف ن،سوها الون أثيبوالا    

هو ويف ع هاو ودم وه يف أعيو هم ةوا سوبل يوم أن نهيوالا ع وه وع ،والا عليو         

األحيان الن يكالن فيها األب ودودا تكالن األم قاسوي  ةتصولب و ويف املالاقوف    

الوون يثيبهووا األب تعاقووب عليهووا األمو وقوود يكووالن سوولال  األب يف الصووباح 

خمال،ا ع ه يف املسا . وه ه األةثل  كلوها تعوب أن الط،وه يالاعوه نظاةوا ةون       

  يف االصوي  الط،وه   امل،اعا ا  الن تؤد  اىل تصودعا  سويكاللالعي  عميقو   

فت،قده تالاءنه واستقرانه وتؤد  به اىل حالو  ةون ال،الضوى واليو س واإلحبوا       

املستمر. والط،ه ال   يتعرض للت ب ب ي،قد ةو  الوصةن القودنة علوى اإلبوداع      

واملالاعه  واملبادأة وتتكالن لديه علوى  وال  هلو  االصوي   ال افو  ةورتددة       

 ة ظالة  ثابت  ةن املعايا والقيم.   انهصاةي  ةالانب  تربيري  ت،تقر اىل أي 



-150- 

ويست د األسلالب الت ب بي اىل حالو  األبوالين وت سويما دنعو  التكاةوه يف      

االصي  كه ة هما يف خمتلف املستاليا  الثقافي  واتعتماعي . فاآلبا  األكثور  

تعليما وثقاف  ون جا هم هؤت  ال   يستطيعالن جت يوب أط،وايم هو ا الو مط     

 املريضي   املتمثل  يف الت ب ب الرتبال .  املدةر ةن الرتبي 

وةن أعه استجال  ه ا ادانب ت م   أداة الدناسو  مثانيو  ب والد ةعودة     

لقياس دنع  الت ب ب الرتبال  ع د األبالين. ومت اعرا  ا تبان ةعاةوه انتبوا    

لقيا  خرجة االرتبكاط بكني مقياسك  األب     Pearson Correlationبيانسالن 

 (. 39) نتائا د اجلدولواأل  ووضعت هذد ال

 Pearson Correlation( معام  الرتابط 39) جدول رقم

 بني جانيب مقيا  التذبذب د اوعاملة الرتبوية عند األبوين

 
مقيا  التذبذب 

 الرتبوي عند األب 

مقيا  التذبذب 

 الرتبوي عند األ  

مقيا  التذبذب 

  الرتبوي عند األبوين

األب مقيا  التذبذب الرتبوي عند   1   

  1 (**)385.  مقيا  التذبذب الرتبوي عند األ 

 1 (**)826. (**)838.  مقيا  التذبذب الرتبوي عند األبوين

** Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed). 

بوني عوانيب    0.01( وعوالد تورابط دال يف ةسوتالا    39) يبني اددول نقم

يوبني أي وا وعوالد تورابط كوبا دال بوني املقياسوني        ( كما األم واألب)املقياس

واملقياس العام اخلاص باألبالين بصالنة واللي . وه ه ال توا ج توربن ل وا أي وا     

 التعاةه ة  كلي  املقياس بصالنة ةالضالعي .  
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 تأثري متغري اجلنس يف التعامل الرتبوي التذبذبي عند األبوين:  -1
أم أن  ؟  با تال  ع سهمهه يتعرض األط،ال ملعاةل  ت ب بي  خمتل،

 ؟ال كالن واإلنا  كالهما يتعرضالن ملعاةل  واحدة فيما يتعلل باجتاه الت ب ب

( املالضح لطبيع  العالق  بني 40) ةن أعه ه ه ال اي  مت ب ا  اددول نقم

 اد س والتعاةه الت ب بي. 

 (40) عدول نقم

 خلب اجلنساجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وت 

 اجلنس
عدخ 

 اتيبني

جممو  

 النقاط
 نسبة النقاط متوسط

نسبة 

 اوست وبني

 االرترا 

 اوعياري

 5.7701 %65.90 %66.10 15.8344 7553 477 اكور

 6.2513 %34.10 %33.90 15.6599 3868 247 إناث

 5.9349 % .100 % .100 15.7749 11421 724 اتمو 

 بذب الوالدي وفقا وتخلب اجلنسأسلوب التذ حتلي  التباين

 جممو  اوربعات 
خرجات 

 احلرية

متوسط 

 اوربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية

 4.953 1 4.953 بني اتموعات
0.14 
 

0** 

 
 35.265 722 25461.349 خا   اتموعات

  723 25466.302 اتمو 

اد العي و  وفقوا   وعالد فرو  ةع الي  وفقوا إلعابوا  أفور    (40)يبني اددول 

. وةون ةقاننو  املتالسوطا  يف ادودول ن،سوه      0.01ملت ا اد س يف ةسوتالا  

الذكور يعلنون أنهم يعانون من التذبذب الوالدي بدرجة أكثر من يت ح أن 
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. والسؤال اآلن هال هه تتباين اعابا  الطالب بصدد ه ه الق ي  وفقوا  ااناث

 للمستالا التعليمي ليفبالين؟ 

 : بمعاملة التذبذأسلوب وى التعليمي لألبوين يف تأثري املست -2

 تأثري تعليم األب:  -

( أن ةستالا تعليم األب يؤثر يف استالدام أسولالب  41) اددول نقم حيالض  

الت ب ب الرتبال  يف ةعاةل  األط،ال. ويت ح أي ا أن دنع  التعاةه املت ب ب 

 املتالسوطا   ت ال،م ة  انت،اع املستالا التعليموي ليفبوالين وهلو  كموا ت وا     

 املثبت  يف اددول عي ه. 

 ( 41) عدول نقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لألب 

 عدخ اتيبني  عدخاتيبني  اجلنس 

 15.9767 43 أم ،حمو أمية، ابتدائية (  )اوستوى تعليم  األخن 

 16.3519 270 متوسط وةانوية ( ))اوستوى التعليم  اوتوسط

 15.0903 321 بكالولريو  وما فوق ( )مستوى تعليم  عال 

 15.6877 634 جممو  

 سلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لألبأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات 
خرجات 

 احلرية
 Fقيمة  متوسط اوربعات

الداللة 

 ااح ائية

 118.617 2 237.233 ت بني اتموعا

 21.349 631 13470.931 خا   اتموعات  004. 5.556

  633 13708.164 اتمو  



-153- 

ويت ح عليا ةن حتليوه التبواين وعوالد فورو  دالو  احصوا يا يف ةسوتالا        

وه ا يعب أن ال،رو  املالحظ  بني اعابا  اد سني عالهريو : كلموا    0.004

عالدا اا، و  دنعو  الت بو ب الالالود  يف     تدني السلم التعليمي ليفبالين صو 

 املعاةل . 

 تأثري مستوى تعليم األم:  -
كموا هوال    -يؤكد التحليه اإلحصا ي أن ةستالا تعلويم األم أي وا يتود ه    

يف حتديود انطباعوا  األط،وال حوالل ةودا       -حال املستالا التعليموي لويفب   

 تعرضهم لت ب ب األبالين يف املعاةل . 

ص،ا احصوا يا ملودا تو ثا تعلويم األم يف ت بو ب      يقدم و (42)اددول نقم 

 املعاةل  الالالدي .  

 (42)عدول نقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لأل   

 اوتوسط عدخ اتيبني  

 16.5392 102 ( أم ، وحمو أمية، ابتدائية)اوستوى تعليم  األخن 

 16.5189 106 (متوسط وةانوية)ليم  اوتوسطاوستوى التع

 15.2252 413 بكالولريو  وما فوق ( )مستوى تعليم  عال 

 15.6618 621 مو  ات

 سلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لأل أل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ئية ااح ا

 117.561 2 235.122 بني اتموعات 

 21.709 631 13415.864 خا   اتموعات  005. 5.415

  633 13650.986 اتمو  
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يت ح ةن ةعطيا  اددول أن ةستالا تعليم يؤثر وبصالنة ادابيو : كلموا   

انت،  ةستالا تعليم األم ت ا ل السولال  املت بو ب يف املعاةلو  الالالديو . وقود      

أي ا بدتل  ا تبان التباين أن ال،رو  عالهري  وه ا يؤكد الودون املع وال     تبني

وادالهر  ملستالا تعليم األم يف جت ب السلال  املت ب ب ال   يسجه تراععا 

 كباا ة  تصايد ةستالا تعليم األم. 

 : تأثري متغري التوزع بني احملافظات -3
( ال   ي طي 43) ددوللتحديد طبيع  ت ثا ةت ا املدي   والبادي  نصد ا

 ه ه الق ي  بالالصف اإلحصا ي. 

 (43)جدول

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب احملافظات  

 اونظقة 
عدخ 

 اتيبني 
 نسبة النقاط متوسط  جممو  النقاط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 5.9228 %45.90 %45.90 15.7387 5241 333 العا مة 
 5.8589 %16.40 %14.20 13.6639 1626 119 حول  

 5.7662 %37.70 %39.90 16.7143 4563 273 اجلهراء 

 5.9361 % .100 % .100 15.7655 11430 725 اتمو  

 سلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب احملافظاتأل حتلي  التباين

 Fقيمة  ربعات متوسط او خرجات احلرية  جممو  اوربعات  
الداللة 

 ااح ائية 

 385.799 2 771.599 بني اتموعات 
11.259 

 
0** 

 
 34.267 722 24740.539 خا   اتموعات 

  724 25512.138 اتمو  
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( أن اتنتما  اإلدان  اىل حمافظ  دون غاهوا  43)يت ح ةن  الل اددول

ني عرب اددول املعوب أي وا أن   يؤثر أي ا يف ة هجي  الرتبي  الت ب بي . ويتب

حمافظ  حاللي هي أكثر جت با ي ا األسلالب يليها العاصم  وةن ثم ادهرا . 

كما هال ةوبني يف ادودول.    0.001وال،رو  املالحظ  عالهري  ودال  يف ةستالا 

أن الوع  الرتبوي األفض  يأ كذ مكانكه د   ا وميكن القالل يف ه ا السيا  أي 

تسككت مع موا ككفات الثقافككة اودنيككة أو عنا ككر  خائككرة احملافظككات الككيت 

 . احلداةة الرتبوية

 تأثري متغري العمر يف معاملة التذبذب الوالدي:  -4
 ُيعتقد ب ن ت اير ةالقف األط،ال ة  ت اير أعمانهم ق ي  تعالد اىل أةرين: 

ت اا  حقيقي  يف سلال  األبالين  ال أب ا هم وفقا لتباين املرحل   -

 العمري . 

روح ال قدي  والقدنة على املالحظ  ع د األط،ال يف ه ه املرحل  كال ال  -

حي  يستطيعالن أن مييصوا حبساسي  أكرب ال،رو  الدقيق  يف املعاةل  

 الن يتلقالنها ةن قبه هويهم. 

( ال   44) وةن أعه تقديم الصالنة العلمي  ي ه املس ل  ُصمم اددول نقم

ألط،ال يف حتديد انطباعاتهم  ال ثا ال   ميانسه عمر ا الت حيدد اجتاه

 املعاةل  الت ب بي  ليفبالين. 
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 (44)اجلدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب العمر  

  العمر
عدخ 

 اتيبني 
 نسبة النقاط متوسط  جممو  النقاط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 6.1718 %1.50 %1.50 14.9091 164 11 عشر سنوات وأق  

 5.0058 %6.00 %6.40 16.8837 726 43 سنة  11

 5.485 %38.50 %36.90 15.0942 4166 276 سنة  12

 6.7206 %30.80 %30.60 15.6109 3450 221 سنة  13

 5.9249 %16.50 %17.20 16.4576 1942 118 سنة  14

 5.2302 %6.70 %7.50 17.5833 844 48 سنة وأكثر  15

 5.9611 % .100 % .100 15.749 11292 717 اتمو  

 سلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب العمرأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 81.289 5 406.445 بني اتموعات 
2.308 
 

0** 
 

 35.213 711 25036.367 خا   اتموعات 
  716 25442.812 اتمو  

تؤكد ةعطيا  اددول ةصداقي  ال، الل ال ظر  ال   طرح اه يف ه ا 

املستالا. فاألط،ال يعربون عن تباين يف ةالاق،هم ةن دنع  الت ب ب يف املعاةل  

الالالدي . وه ا التباين ي    طابعا عالهريا كما يت ح يف اددول: ال،رو  دال  

 . والقرا ة املت ني  للالصف اإلحصا ي يف اددول0.001ةستالا احصا يا يف 

حقيقة ال تقب  اوساومة ةتالسطا و وا را  ةعيان  ونقا  وءني ( تؤكد )

 وه  أن التذبذب يكون أكرب كلما تزايد عمر األطفال. 
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  تأثري مهنة األبوين يف التذبذب الوالدي: -5

وكيف  ؟د  وةه   األبالينهه ه ا  ةن عالق  عالهري  بني الت ب ب الالال

تتحدد طبيع  ه ه العالق ؟ هه يؤثر ةت ا ةه   األب؟ هه يؤثر ةت ا ةه   

 األم؟ 

 تأثري متغري مهنة األب يف التعامل املتذبذب:  -6
ةن  ؟اىل أ  حد يؤثر ةت ا ةه   األب يف حتديد اجتاه الت ب ب الالالد 

حصا ي  ي ه الق ي  يف أعه اإلعاب  عن ه ا السؤال نصد  املالاص،ا  اإل

 (.45) اددول نقم

  (45) اجلدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب مهنة األب  

 مهنة األب 
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 5.659 %34.90 %35.20 15.9661 3768 236 .اخل( . أطباء مهندسون.)مهن علمية

 5.8996 %20.20 %20.00 15.6423 2143 137 أعمال ااخارة وإخارة األعمال 

 5.6115 %23.20 %23.10 15.7643 2475 157 موظفون إخاريون

 7.8839 %7.70 %7.80 16.0385 834 52 أعمال البيع وا.دمات العامة 

 6.438 %14.00 %13.90 15.6947 1491 95 متقاعدون

 5.9896 % .100 % .100 15.8213 10711 677 اتمو  

 سلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب مهنة األبألوعطيات  حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 3.455 4 13.82 بني اتموعات 
0.096 
 

0** 
 

 36.068 672 24237.55 وعات خا   اتم
  676 24251.37 اتمو  
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( أن ةه   األب تؤثر يف ه ا املستالا. ويؤكد حتليه 45) يؤكد اددول نقم

التباين يف اددول عي ه أن ال،رو  عالهري . وتبني القرا ة اياد   للصالنة 

 ميةمهن عل اإلحصا ي  وةعطياتها يف ه ا اددول أن أصحاب املهن العلمي :

أكثر جت با للرتبي   أطبا  ةه دسالنو أعمال اإلدانة وادانة األعمال...اخل()

املت ب ب  بالقياس اىل العاةلني يف أعمال البي  واخلدةا . وةن ال رونة ظكان 

اإلاانة يف ه ا الصدد اىل انتبا  ةت ا ةه   ظستالا تعليم األب وقد تبني ل ا 

 املستاليا  التعليمي  العليا الن فيما سبل عن وعالد فرو  عالهري  لصاحل

تتج ب يف اتجتاه العام احتمات  اللجال  اىل املعاةل  املت ب ب  يف تربي  

أط،ايم. وه ا يعب أن ت،سا ه ا ادانب يرتبط ظت اا  ةتحالل  ة ها 

 عاةه التعليم ع د األب. 

 يف التعامل املتذبذب:  متأثري متغري مهنة األ -7
  اإلحصا ي  للدناس  أن األكثريو  السواحق  ةون ال سوا      لقد بي   الالضعي  

العاةال  يف اجملتم  الكالين يعملن يف تال الالظا ف العاةو  للدولو . و    

يكن يف ةقدون التصو ي،ا  ب وا  تصو يف ةهوب لويفم. وحتو  اكوراه هو ه         

الالضعي  مت تص يف عمه املرأة يف اجتاهني: املرأة الن تعمه  اني ة صيوا  

. وعلى ه ا ة جه  أ را واملرأة الن تعمه يف امل صل كرب  ة صل وةن عه 

 األساس ميكن ةتابع  ت ثا عمه املرأة يف ةت اا  الدناس  التابع . 
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( وعالد فرو  بني اعابا  األط،ال وفقا لطبيع  عمه 46) يبني اددول نقم

ولكككن اال تبككار ااح ككائ  يككدل  علككى أن هككذد الفككروق ليسككت خالككة األم. 

 ئيا.  إح ا

 )وة  هل  يبقى أةاة ا أن ن   يف ال اكرة أن األم الن تعمه  اني امل وصل 

كما تبني املتالسطا ( هوي أكثور جت بوا ليفسولالب املت بو ب يف التعاةوه ةو         

 أط،ايا. 

 (46)عدول نقم
 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب عم  األ   

 توسط او عدخ اتيبني  اجلنس 

 15.3254 338 األ  تعم   ارل اونزل 

 15.9240 342 ربة منزل 

 15.6265 680 جممو  

 سلوب التذبذب الوالدي وفقا وتخلب عم  األ أل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 60.899 1 60.899 بني اتموعات 

 22.036 678 14940.225 خا   اتموعات  097. 2.764

  679 15001.124 اتمو  

 ( أن طبيعو  عموه األم وفقوا للصوالنة الون حودد  بهوا       46)يبني ادودول 

أو نب  ة صل( ت توؤثر عالهريوا يف حتديود طبيعو  الت بو ب الرتبوال         وتعمه)

ثاهوا يف  املستالدم. وةن أعه حتديد علمي أف ه لطبيع  عموه األم وةودا ت   
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 ه ه الق ي  قم ا بوإعرا  ا تبوان آ ور يوبني طبيعو  العالقو  بوني ةه و  األم        

 ت تعمه( وبني أسلالب الت     اتعتماعي  ال   تعتموده األم ن،سوها   وتعمه)

( فالعودنا أي وا   ب كموا هوال ة هج وا يف هو ه الدناسو      بصالنة ةستقل  عن األ)

ها يف الت  وو   غيوواب ال،وورو  اإلحصووا ي  بووني طبيعوو  عمووه األم وأسوولالب     

اتعتماعي . وةن املهم يف ه ا السيا  الت اليه اىل أن ال،رو  اإلحصا ي  ه وا يف  

( 47) ةستالاها األدني: تكاد ختت،ي ه ا ال،رو  اإلحصا ي  كما يوبني ادودول  

ال   يالضح نتا ج ا تبان حتليه التباين إلعابا  األط،ال حالل ةدا تالظيف 

 ل  عن األب( يف تعاةلها الرتبال . بصالنة ةستق) األم تجتاه الت ب ب

 (47)جدول رقم 

 اجابات األطفال حول مدى استخدا  األ  للتعام   (ANOVAالتباين )حتلي  

 تعم   ارل اونزل أو ربة منزل(  ) اوتذبذب وفقا لطبيعة عم  األ 

 جممو  اوربعات 
خرجات 

 احلرية
 Fقيمة  متوسط اوربعات

الداللة 

 ااح ائية

 427. 1 427. موعات بني ات

 7.873 678 5338.020 خا   اتموعات  816. 054.

  679 5338.447 اتمو  

وةن األهمي  ظكان ه ا القالل ب ن ال،رو  السوابق  هوي األهوم وهو ا يعوب      

وعالد ةت اا  ةتد ل  تتعلل بواألب عمالةوا والون توؤثر بصوالنة ةبااورة يف       

 ها. ةالقف األط،ال ةن الرتبي  وق ايا
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وال تا ج الن استعرض اها ميكن أن ت،سر يف ضال  ةت ا ةتود ه يتمثوه يف   

ةه   األب وةستالا تعليمه. وه ا يعب أن األب ظستالاه العلمي واملهوب قود   

يؤثر يف وضعي  الرتبي  األسوري  وأن يعوصل تو ثا بعوم املوت اا  األساسوي        

الو   يلعوب فيوه األب    ليفم. وه ا جند أن،س ا أةام فرضي  اجملتمو  األبوال    

دونا عالهريا يتجاوء حدود الدون األةالةي ويل يوه يف بعوم عالانبوه كموا هوم      

 حال الق ي  الن  رع ا ةن ة اق ته.  

 تأثري دخل األسرة وعدد أفرادها يف التعامل املتذبذب للوالدين:  -8

سرة ود لها يف عملي  تبني نتا ج الدناس  غياب ت ثا عدد أفراد األ

تعتماعي  القا م  على اعتبانا  الت ب ب. وقد نصد  نتا ج الت     ا

 (. 49)( و48) حتليه التباين يف اددولني

 (48) جدول رقم

 تذبذب وفقا وتخلب خ   األسرة للاجابات األطفال حول استخدا  األ   حتلي  التباين 

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ائية ااح 

 427. 68 1453.422 بني اتموعات 

 7.873 656 14453.355 خا   اتموعات  547. 970.

  724 15906.778 اتمو  
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 (49)جدول رقم

 تذبذب وفقا وتخلب عدخ أفراخ األسرة. للاأل    اجابات األطفال حول استخدا التباين حتلي   

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  سط اوربعات متو

الداللة 

 ااح ائية 

 31.893 23 733.544 بني اتموعات 

 21.645 701 15173.234 خا   اتموعات  071. 1.473

  724 15906.778 اتمو  

يت ح ةن  الل املعطيا  اإلحصا ي  للجدولني غياب ال،ورو  اإلحصوا ي    

قا ملت ا الد ه وعدد أفراد األسورة  الدال  بني اعابا  األط،ال أفراد العي   وف

 يف ه ا املستالا. 
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  :نتائج البحث

 اجتاه التمييز يف املعاملة عند الوالدين:سابعا: 
 

يعد اجتاه التمييص يف املعاةل  ةن األساليب الرتبالي  السلبي  الن يهايهوا  

 املربالن بصالنة عاة . والرتبي  تؤكد عرب ال ظريا  املالتل،و  بو ن التمييوص بوني    

على ةكالنا  ال الصي  ع ود األط،وال.   تربالي  سلبي  األط،ال يؤد  اىل نتا ج 

ويؤكد املربالن بصالنة عاة  على أهميو  جت وب هو ا اتجتواه الرتبوال  جت بوا       

آلثانه السلبي . وةن الالاضح أن ثقافت ا العربي  تعاني ةن ح الن كبا ألسلالب 

تؤكد األحبا  ادانيو    التمييص الرتبال  وت سيما بني اإلنا  وال كالنو حي 

أن التمييص واحملاباة يلقيان بظلهما الثقيه يف الثقاف  العربي  املعاصرة وت سيما 

لصاحل ال كالن. ميكن ل ا يف املستالا العلمي أن نرصد تمالعو  ةون املوت اا     

الن ميك ها أن تلعب دونا عالهريا يف الت ثا علوى ةسوتالا ممانسو  التمييوص     

الالدين. وةن ه ه العالاةه ي ان اىل اد س والعمور وامله و    بني األط،ال ع د ال

 واملستالا التعليمي. 

وةن أعه قياس دنع  التمييص بني األط،وال ت وم   أداة الدناسو  مثانيو      

ب الد نكص  يف أغلبها على ةدا ممانس  التمييص اد سي بوني األط،وال. وةون    

ةل  األط،ال علوى ةبودأ   ثم مت قياس ةعاةه الرتابط بني أسلالبي األباليني يف ةعا

 (. 50) التمييص اد سي. وُضم   نتا ج ات تبان يف اددول
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 ( 50جدول رقم)
 بني جانيبPearson Correlation  معام  الرتابط

 مقيا  التمييز د اوعاملة الرتبوية عند األبوين

 
مقياس التمييز 

 التربوي عند األب 

مقياس التمييز 

 التربوي عند األم 

مييز مقياس الت

  التربوي عند األبوين

   1 مقياس التمييز التربوي عند األب 

  1 (**)461.  مقياس التمييز التربوي عند األم

 1 (**)839. (**)869.  مقياس التمييز التربوي عند األبوين

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

بوني   0.01تورابط كوبا يف ةسوتالا     ( وعوالد 50) ويت ح ةن  الل اددول

عالانب ةقياس التمييص يف العاةل  ع د الالالدين. وه ا يؤكد على دنعو  عاليو    

 ةن اتتسا  الدا لي لب الد املقياس. 

  تأثري عامل اجلنس يف التمييز الوالدي: -1

يالعد ةت ا اد س يف طليع  العالاةه امل،رتض  الن تؤثر يف دنع  التمييص 

ن. فالثقاف  التقليدي  ها  الطاب  األبال  تعطي لل كالن أهمي  ع د الالالدي

 اص  يف العملي  الرتبالي  وهل  على حساب اإلنا . وةن أعه ا تبان ه ه 

( ال   يت من  الص  املعطيا  اإلحصا ي  51) ال،رضي  مت ب ا  اددول نقم

 إلعابا  أفراد العي   حالل ق ي  التمييص األبال  يف ه ا املستالا. 

 

 



-165- 

 

 (51)جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب اجلنس  

 عدخ اتيبني  اجلنس 
جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 5.8743 %50.20 %52.10 16.0497 5810 362 اكور 

 4.7091 %49.80 %47.90 14.8607 5335 359 إناث 

 5.3555 % .100 % .100 15.4577 11145 721 اتمو  

 سلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب اجلنسأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 254.819 1 254.819 بني اتموعات 
8.983 
 

0 
 

 28.367 719 20396.14 خا   اتموعات 

  720 20650.96 اتمو  

ويتضح أن الكذكور  يبني اددول وعالد فرو  دال  احصا يا بني اد سني. 

 يستشعرون التمييز بدرجة أكرب من ااناث. 

ه ا ادانب يت من  صالصي  ت جنودها يف ادالانوب األ ورا للدناسو .     

ال لصاحل ال كالن فمن الصعب يف ه ا املستالا أن  دد اجتاه ه ا التمييص هه ه

. وةن أعوه اخلوروي ةون هو ا ات ت وا  امل هجوي يرتتوب        ؟أو لصاحل اإلنا 

اعرا  حتليه تهر  قد يصه اىل عص يا  الب والد الون طرحتهوا الدناسو .     
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وميكوون يف هوو ا اخلصووالص طوورح تمالعوو  ةوون األسوو ل  الوون تالضووح طبيعوو  

 اإلاكالي  وه ه األس ل  ت    الت سيل التالي: 

  ؟تربي  تقالم فعال على أساس التمييص بني اد سنيهه ه ا   -1

األم ةن عهو  واألب ةون عهو  وكالهموا ةون      ) اىل أ  حد مييص اآلبا  -2

 والب ا ؟  وتدعه  أ را( بني األ

هه يتجه ه ا التمييص لصاحل الصبيان علوى الب وا  أم لصواحل الب وا       -3

 على الصبيان؟

تعراض نتووا ج ادوودول ةوون أعووه اإلعابوو  عوون السووؤال األول ميكوون اسوو 

  :( ال   يالضح ل ا اىل أ  حد ميانس األب التمييص52)نقم

 (52) جدول رقم

 فراخ العينةأاجتاد التميز األبوي بني اجلنسني وفقا وتخلب جنس  
 خاللة خ.حرية 2قيمة كا جممو  معارض حمايد موافق   البنوخ

مييز والدي 

بني ال بيان 

 والبنات 

 اكور
 360 121 77 162 عدد

17.495 2 0** 

% 45.00% 21.40% 33.60% 100 

 إناث
 353 173 56 124 عدد

% 35.10% 15.90% 49.00% 100 

 جممو 
 713 294 133 286 عدد

% 40.10% 18.70% 41.20% 100 

متيز والدت  

بني ال بيان 

 والبنات 

 اكور
 343 55 58 230 عدد

13.935 2 0.001** 

% 67.10% 16.90% 16.00% 100 

 إناث
 359 31 44 284 عدد

% 79.10% 12.30% 8.60% 100 

 جممو 
 702 86 102 514 عدد

% 73.20% 14.50% 12.30% 100 
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يبني اددول بالضالح أن األبالين مييصان بني األط،ال وفقا د سهم. ويت ح 

ةون  % 40.10ع  أكرب ةون اآلبوا :   أي ا أن األةها  مييصن بني اد سني بدن

ع ود األم.   73.20األط،ال يعل الن أن األب مييص بني الصبيان والب ا  ةقابوه  

وه ه ال تيج  تقدم اعاب  عن السؤالني األول والثاني: ه ا  متييص كوبا بوني   

اد سني بال سب  للسؤال األول. واألم متيص بني الصبيان والب ا  بدنع  أكورب  

وهوو ا يعووب أن األم متيووص % 40ةقابووه % 73ضووح ادوودول: ةوون األب كمووا يال

بدنع  ة اع،  قياسا ليفب. وةون عهو  أ ورا يالضوح ادودول أن الو كالن       

% 45يست عرون التمييص الصادن عن األب بدنع  أكرب ةن اإلنا : لقد أعلون  

% ع ود اإلنوا . وباملقابوه    35ةن ال كالن أن األب مييص بني اد سوني ةقابوه   

أن التمييص الصادن عن األم بدنع  أكرب ةن الصبيان: أعل و   تست عر اإلنا  

% ع ود الو كالن. ويوبني    67% ةن اإلنا  أن األم متيص بني اد سني ةقابه 79

وجككوخ فككروق خالككة إح ككائيا بككني  Pearson Chi-Squareا تبووان كووا  ةربوو  

 . 0.001اجلنسني د مستوى 

 ( وفقا ملا يلي: 52)وبا تصان ميكن قرا ة اددول

 ه ا  متييص كبا بني اد سني ميانسه األبالان اءا  األط،ال.  -

 األم متانس دون متييص بني اد سني بدنع  أكرب ةن األب. -

 ال كالن يست عرون التمييص الصادن عن األب بدنع  أكرب ةن اإلنا .  -

 اإلنا  تست عر التمييص الصادن عن األم بدنع  أكرب ةن ال كالن.  -
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عن السؤال الثال  وهال: لصاحل ةن ميانس التمييص وةن أعه اإلعاب  

األبال ؟ هه هال لصاحل اإلنا  أم لصاحل ال كالن؟ ةن أعه اإلعاب  عن ه ا 

 (. 53)السؤال الصعب مت ب ا  اددول

 (53) جدول رقم

 تفضي  األبوين للذكور وفقا وتخلب جنس أفراخ العينة

 خاللة خ.حرية 2قيمة كا جممو  معارض حمايد موافق  اد س الب الد

يفض  

والدي 

ال بيان 

على 

 البنات

 اكور
 361 130 113 118 عدد

39.334 2 0** 

% 32.70% 31.30% 36.00% 100 

 إناث
 346 205 77 64 عدد

% 18.50% 22.30% 59.20% 100 

 جممو 
 707 335 190 182 عدد

% 25.70% 26.90% 47.40% 100 

تفض  

والدت  

 بيان ال

على 

 البنات

 اكور
 359 132 99 128 عدد

47.799 2 0** 

% 35.70% 27.60% 36.80% 100 

 إناث
 352 218 71 63 عدد

% 17.90% 20.20% 61.90% 100 

 جممو 
 711 350 170 191 عدد

% 26.90% 23.90% 49.20% 100 

األبووالين ميانسووالن % ةوون 25( أن حووالالي أكثوور ةوون 53) يقر  ووا ادوودول

الت، وويه لصوواحل الوو كالن. ويالضووح ادوودول ق ووي  هاةوو  وهووي أن الوو كالن    

ةون   %32.70يست عرون ه ا التمييص لصواحل بدنعو  أكورب ةون اإلنوا : يعلون       

ع وود اإلنووا .  %18.50الوو كالن أن األب ي، ووه الصووبيان علووى الوو كالن ةقابووه 
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علوى الب وا :    ويتكرن ه ا امل هد فيما يتعلل نجانوب ت، ويه األم للصوبيان   

 و%17.9% ةن ال كالن أن األةها  ت، ه ال كالن على اإلنا  ةقابه 35.70يعلن 

 ةرب  وعالد فرو  دال  احصا يا لصاحل ال كالن.  2ويت ح ةن ةقياس كا

الصالنة الن قدة  لدنعو  ت، ويه األبوالين للو كالن ت تكتموه ات بتقوديم       

. وةون أعوه هو ه    ادانب اآل ر للم هد وهال ةودا ت، ويه األبوالين لانوا     

 ه  يالضح ة احي وأبعاد ه ا امل هد.  (54)ال اي  ُنصد اددول نقم 

 (54) جدول رقم

 تفضي  األبوين لإلناث وفقا وتخلب جنس أفراخ العينة 

 خاللة خ.حرية 2قيمة كا جممو  معارض حمايد موافق  اجلنس البنوخ

يفض  والدي 

البنات على 

 ال بيان

 اكور
 359 166 95 98 عدد

5.900 2 0.052 

% 27.30 26.50 46.20 100 

 إناث
 356 192 92 72 عدد

% 20.20 25.80 53.90 100 

 جممو 
 715 358 187 170 عدد

% 23.80 26.20 50.10 100 

تفض  والدت  

البنات على 

 ال بيان

 اكور
 347 170 73 104 عدد

2.819 2 
0.244

2 

% 30.00 21.00 49.00 100 

 إناث
 359 194 77 88 عدد
% 24.50 21.40 54.00 100 

 جممو 
 706 364 150 192 عدد
% 27.20 21.20 51.60 100 
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( أن اورحي  هاةو  ةون األبوالين ت، وه اإلنوا  علوى        54) يرصد ادودول 

( كما يعلن أفوراد العي و   ) ال كالن وقد بل   نسب  اآلبا  ال ين ي، لالن اإلنا 

وهي أقوه فيموا يتعلول بت، ويه األةهوا  حيو  بل و  هو ه ال سوب            23.8%

وةا دب أن ي ان اليه ه ا أن أفراد العي   ه ا يؤكودون أن ت، ويه   %. 27.20

اإلنا  ه ا ت يقه أهمي  عن ت، يه ال كالن ال   وعدناه يف ادودول السوابل   

 (. 54) نقم

غيواب ال،ورو  الدالو     وه ا جتب اإلاوانة اىل أةور يف غايو  األهميو  وهوي      

 2احصا يا بني ال كالن واإلنا  يف ةالق،هم ةن ه ه الق ي  كما ي ا حتليه كا

املثب  يف اددول. وه ا يعب أن ال كالن واإلنا  ت خيتل،الن يف تقودير ةودا   

 ت، يه أحد األبالين أو كالهما لانا  على ال كالن. 

اعابتهم فيما يتعلل  ويتالعب يف ه ا السيا  اإلاانة اىل أن ال كالن اعتدل 

بدنع  ت، يه اإلنا  قياسا اىل ةا سبل أن أعل اله بقوالة عون انتصوان األبوالين     

لل كالن يف اددول السابل. وي ا  اىل هلو  أن اإلنوا  أ و تهن اذميو  يف     

اإلعالن عن دنع  أكرب ةون الت، ويه الو   ميانسوه األبوالان لصواحل اإلنوا         

هلو  اي وا فوإن الو كالن هوم الو ين        (. وةو  54) قياسا ملوا أعل  وه يف ادودول   

يست عرون بدنع  أكرب أن األبالين ميانسالن التمييص لصاحل اإلنا  ةرة ثاني : 

% ةون الو كالن أن األب ي، وه الصوبيان علوى      27.30 لقد أعلن يف ه ا املستالا

% ةن الو كالن أن األم  30لانا . ويف املقابه أي ا أعلن % 20.20الب ا  ةقابه 

 % ع د اإلنا . 24لهن ةقابه حتابي اإلنا  وت، 
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( أن األبالين ميانسان التمييص تانة لصاحل 54( و)53) ويست تج ةن اددولني

ال كالن وتانة لصاحل اإلنا  ة  اإلاانة اىل أن ال كالن يست عرون بدنع  أكورب  

ةن اإلنا  ه ا الت، يه لصاحل الصبيان ةرة ولصاحل اإلنا  ةرة أ را. وهو ا  

أكثر اعتودات فيموا يتعلول ظسو ل  التمييوص والت، ويه        يعب أن ة اعر اإلنا 

ال   ميانسه اآلبا  اءا  أط،ايم وفقا د سوهم. ويف ال هايو  ميكون القوالل أن     

اجتاه التمييص ي    بصوالنة عاةو  اجتاهوا  وال الو كالن بالدنعو  األوىل علوى        

 حساب اإلنا . واخلالص  هي: 

 تانة أ را لانا . اآلبا  مييصون بني اد سني تانة لل كالن و -1

 ال كالن أكثر است عانا للتمييص وأكثر است عانا للمحاباة والت، يه.   -2

 ال كالن أكثر حظالة يف ةعادل  التمييص.   -3

 الب ا  أكثر اعتدات يف ةالق،هن ةن التمييص.  -4

 تأثري متغري تعليم األبوين يف اجتاه التمييز عند األبوين:  -2

األب واألم( يف الت  و   اتعتماعيو  ةون    ) بوالين يعد ت ثا ةستالا تعليم األ

ال،رضيا  األساسي  يف هو ه الدناسو . واألسو ل  الون تطورح ن،سوها يف هو ا        

السيا : هه ميانس تعليم األبالين دونا يف التمييص الو   ميانسوه األبوالان اءا     

وهه ه ا  مث  فرو  احصا ي  بني األط،ال وفقا للمسوتالا التعليموي    ؟أط،ايم

هم؟ ل بح  ه ه الق ي  ب قيها: ةستالا تعليم األب ةن عه  وةون ثوم   ألبالي

 ةستالا تعليم األم ةن عه  أ را.  
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  تأثري مستوى تعليم األب يف أسلوب التمييز الوالدي: -

ةن أعه تقديم تصالن احصا ي ةتكاةه لت ثا ةستالا تعليم األب يف 

  يت من ( ال 55) الت     اتعتماعي  ليفط،ال مت ب ا  اددول نقم

اخلصا ص اإلحصا ي  ملالاقف األط،ال أفراد العي   واستجابتهم لب الد 

 اتستبان  اخلاص  بت ثا ةستالا تعليم األب يف التمييص بني األط،ال: 

 ( 55)جدول

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لألب 

اوستوى 

 التعليم  لألب

عدخ 

 يبني ات

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 4.503 %3.50 %3.80 17.0909 376 22 أم 

 4.0036 %3.30 %3.60 16.8571 354 21 ابتدائ 

 5.2793 %17.70 %19.0 16.6429 1864 112 متوسط 

 5.4472 %24.90 %25.20 15.758 2474 157 ةانوي 

 5.2751 %27.60 %26.90 15.2011 2645 174 وسط معهد مت

 5.7074 %19.30 %18.10 14.5902 1780 122 جامعة 

 5.0967 %3.60 %3.40 14.3913 331 23 شهاخات جامعية عليا 

 5.3732 % .100 % .100 15.5689 9824 631 جممو 

 لألبسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  أل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 65.483 6 392.899 بني اتموعات 
2.296 
 

0** 

 
 28.519 624 17795.853 خا   اتموعات 

  630 18188.751 اتمو  
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 ( أن تعليم األب ميانس دونا حياليوا يف 55) يت ح ةن بيانا  اددول نقم

بني بوضككوح حقيقككة يك ( 55)حتديود اجتوواه التمييوص بووني األط،وال. فادوودول   

تربوية هامة وه : كلما ارتفع اوستوى التعليمك  لكألب تضكاءلت معاملكة     

وبعبانة أ را كلما قوه  املسوتالا التعليموي لويفب اءداد  ممانسو       التمييز. 

ادودول   األب ألسلالب التمييص بني اد سني. فاملتالسطا  وال قا  الالءنيو  يف 

تت ا ل تدنديا ة  انت،اع املستالا التعليمي ليفب وتكرب تودنديا كلموا قوه     

 املستالا التعليمي. 

وال،رو  الن تسجه ن،سها يف املعطيا  اإلحصا ي  للجودول ت  و  طابعوا    

الو   يوبني بالضوالح أن ال،ورو  اإلحصوا ي        ANOVAعالهريا بدتلو  ا تبوان   

وهو ا   .0.001و  دال  احصا يا يف ةستالا القا م  بني اعابا  األط،ال هي فر

يعب أن ال،رو  يف املعاةل  عالهري  وةع الي  ونالعي  بني اآلبوا  وفقوا ملسوتالا    

 تعليمهم. 
 تأثري مستوى تعليم األم يف أسلوب التمييز الوالدي:  -

ت تكتمه صالنة ت ثا املستالا التعليمي ليفب ات ةن  والل الصوالنة الون    

اةل  التمييصي  ليفم وفقا ملستالاها التعليمي. وةن أعه ه ه ميكن أن ت   ها املع

( ال   يقدم صالنة احصا ي  لت ثا ةستالا تعلويم  56)ال اي  ُنصد اددول نقم

 األم يف التمييص وفقا ملستالاها التعليمي أي ا.  
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 (56)جدول رقم

 ليم  لأل  اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التع 

 اوستوى التعليم  لأل  
عدخ 

 اتيبني 

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 4.1256 %12.10 %12.80 16.2933 1222 75 أم 

 5.1366 %4.40 %4.80 17 459 27 ابتدائ 

 5.1507 %17.00 %18.60 16.9048 1775 105 متوسط 

 5.4384 %17.80 %17.70 15.3182 1685 110 ةانوي 

 5.4328 %27.20 %26.10 14.7976 2486 168 معهد متوسط 

 5.847 %20.40 %19.00 14.373 1811 126 جامعة 

 4.3916 %1.10 %1.00 13.4286 94 7 شهاخات جامعية عليا 

 5.3764 % .100 % .100 15.4239 9532 618 جممو 

 الوالدي وفقا وتخلب اوستوى التعليم  لأل  سلوب التمييزأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 
 احلرية 

 Fقيمة  متوسط اوربعات 
الداللة 

 ااح ائية 

 98.028 6 588.166 بني اتموعات 
3.473 
 

0** 
 

 28.227 611 17246.76 خا   اتموعات 
  617 17834.926 اتمو  

( 55) ج الن سجل  يف ةستالا اددول نقوم ( ال تا 56) يؤكد اددول نقم

هذا يعين أن مستوى تعليم األ  يؤةر بنفس االجتاد الذي يؤةر فيه تعلكيم  و

األب: كلما ازخاخ اوستوى التعليم  لألب تضاءلت اوعاملة التمييزيكة لكأل    

لقد تبني ةن واق  املتالسطا  تصايد ه ه املتالسطا  كلما قه  والعكس  حيح. 

ليمي ليفم واا،اض ه ه املتالسطا  تدنديا كلما اءداد املسوتالا  املستالا التع
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د تبني أي ا عرب ا تبان حتليه التباين أن ه ه ال،رو  دالو   وق التعليمي ليفم.

احصا يا: ظع ى أن تعليم األم يؤثر عالهريا يف حتديد ةستالا ودنع  الت،رق  

 الن متانسها األم.  

األب واأل ( يككؤةر )م األبككوينوبالنتي ككة ميكككن القككول أن مسككتوى تعلككي

 ب ورة ملموسة د مستوى التعام  القائم على التمييز بني األبناء. 

 تأثري متغري احملافظات يف أسلوب التمييز الوالدي: -3
 هه يؤثر اتنتما  اىل احملافظا  يف حتديد دنعو  التمييوص املموانس ةون قبوه     

  ؟األبالين اءا  األط،ال
( ال   حيدد السما  واملالةح 57) نقملاعاب  مت اعداد اددول 

 اإلحصا ي  ي ه الق ي . 

 (57)جدول رقم 

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب احملافظات

 اجلنس
عدخ 

 اتيبني
 نسبة النقاط متوسط جممو  النقاط

نسبة 

 اوست وبني

 االرترا 

 اوعياري

 5.4178 %45.60 %44.50 15.085 4963 329 العا مة

 5.0478 %16.50 %13.70 12.832 1527 119 حول 

 4.8724 %37.90 %41.80 17.051 4655 273 اجلهراء

 5.3555 % .100 % .100 15.458 11145 721 اتمو 
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 سلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب احملافظاتأل حتلي  التباين

 Fقيمة  اتمتوسط اوربع خرجات احلرية جممو  اوربعات 
الداللة 

 ااح ائية

 779.711 2 1559.422 بني اتموعات
29.324 

 

0** 

 26.59 718 19091.54 خا   اتموعات 

  720 20650.96 اتمو 

( وعالد فورو  كوباة بوني انطباعوا  األط،وال أفوراد       57)يبني اددول نقم

ة طقوو  )را العي وو  وفقووا تنتمووا هم اإلدان . ويت ووح أي ووا أن أط،ووال ادهوو  

تقليدي ( أكثر تعرضا للتمييص ةن أط،ال حواللي والعاصوم . ويوبني ادودول أن     

وه ا يعب أن اآلبوا  يف  . 0.001ه ه ال،رو  املالحظ  دال  احصا يا يف ةستالا 

حمافظ  ادهرا  ميانسالن التمييص بدنع  أكرب ةون اآلبوا  يف كوه ةون حواللي      

لتقليدية تلق  بوزنهكا د عمليكة   وهذا يعين بأن البنى الثقافية اوالعاصم . 

التنشئة االجتماعية وال سيما د جمال التفرقة اجلنسية كما الحظنا د عدة 

 مواقع د هذد الدراسة. 

 تأثري عمر أفراد العينة يف أسلوب التمييز الوالدي:  -4

السؤال ال   طرح اه يف خمتلوف ةسوتاليا  هو ه الدناسو  يرسوم ظلوه يف       

ط،ال وفقا ألعمانهم. وةن أعه تقديم صالنة علمي  ل تا ج ق ي  الت،رق  بني األ

( حيوو  تت ووح 58) الدناسوو  يف هوو ا ادانووب ميكوون ال ظوور يف ادوودول نقووم

 عالانب ه ه الق ي . 
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 (58)جدول

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب العمر  

 اجلنس
عدخ 

 اتيبني

جممو  

 النقاط
 نسبة النقاط متوسط

نسبة 

 اوست وبني

 االرترا 

 اوعياري

 5.7697 %1.40 %1.50 16.8 168 10 عشر سنوات وأق 

 5.8864 %5.80 %5.90 16 656 41 سنة 11

 5.2988 %38.60 %36.80 14.7382 4053 275 سنة 12

 5.2529 %31.00 %30.80 15.3891 3401 221 سنة 13

 5.3934 %16.50 %17.70 16.5254 1950 118 سنة 14

 5.2293 %6.70 %7.20 16.625 798 48 سنة وأكثر 15

 5.3673 % .100 % .100 15.4642 11026 713 اتمو 

 سلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب العمرأل حتلي  التباين

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 74.676 5 373.381 بني اتموعات 
2.622 
 

**0 
 

 28.484 707 20137.957 خا   اتموعات 

  712 20511.338 اتمو  

( أن العمر يؤثر يف حتديود انطباعوا  األط،وال    58)يتبني ةن واق  اددول

 ال أسلالب الت     اتعتماعي  ل ويهم. ت    املتالسطا  يف اددول اجتاها 

 ب أةرين أو احتمالني أساسيني:  ةتصاعدا ة  تصاعد أعمان األط،ال. وه ا يع

 األط،ال يست عرون التمييص ةن قبه األبالين ة  ت اةي أعمانهم.   -

 اآلبا  وتعتبانا  اتى مييصون بني األط،ال ة  اءدياد أعمانهم.    -
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وةن قرا ة نتا ج حتليه التباين يت ح أن ه ه ال،رو  دالو  احصوا يا وهوي    

ة أن أعمكار األطفكال تكؤةر د    يعكين بالضكرور  . وه ا 0.001دال  يف ةستالا 

حتديد طبيعة التمييز الذي يتعرضون له وبالتال  فإن التمييز بني األطفال 

 . يشتد ويتنامى مع تنام  أعمار األطفال

 : تأثري مهنة األب يف أسلوب التمييز الوالدي -5
  ؟هه تؤثر ةه   األب يف التمييص ال   يتعرض له األط،ال

( حي  يت من 59) د صداها يف اددول نقماإلعاب  عن ه ا السؤال جت

 أهم املعطيا  اإلحصا ي  الن تتعلل بالاق  ه ه الق ي . 

 ( 59) اجلدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب مهنة األب 

 مهنة األب
عدخ 

 اتيبني

جممو  

 النقاط
 نسبة النقاط متوسط

نسبة 

 اوست وبني

 االرترا 

 اوعياري

أطباء  )مهن علمية

 .اخل(. مهندسون.
235 3788 16.1191 36.10% 34.90% 5.3783 

 5.2772 %20.10 %20.00 15.4889 2091 135 أعمال ااخارة وإخارة األعمال

 4.9993 %23.20 %22.40 15.0256 2344 156 موظفون إخاريون

 6.1786 %7.70 %7.20 14.5385 756 52 أعمال البيع وا.دمات العامة

 5.257 %14.10 %14.30 15.7895 1500 95 متقاعدون

 5.3309 % .100 % .100 15.5706 10479 673 اتمو 
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 سلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب مهنة األبأل التباينحتلي  

 جممو  اوربعات 
خرجات 

 احلرية
 Fقيمة  متوسط اوربعات

الداللة 

 ااح ائية

 44.473 4 177.89 بني اتموعات
1.57 
 

0** 
 

 28.322 668 18919.007 خا   اتموعات

  672 19096.897 اتمو 

` 
( أن ةه وو  األب تووؤثر وأن ال،وورو  القا موو  بووني 59) يووبني ادوودول نقووم

األط،ال دال  احصا يا. ويت ح أي ا أن هو ه ال،ورو  ت  و  دتلو  احصوا ي .      

ه هو ه ال،ورو  بصوالنة ةالضوالعي      وأنه ليصعب يف هو ا املسوتالا ت،سوا اجتوا    

 ألسباب أهمها: 

صعالب  حتديد طبيع  املهن الن ي و لها اآلبوا  ةون قبوه األب وا . لقود        -

طلب ةن األط،ال حتديد امله   الن ي  لها األب ولو ا فوإن التصو يف    

 أ   طابعا عاةا ت يتصف بالدق  الن يقت يها البح . 

تم  الكالين: ت وعوالد ل، وا    غياب ال، ا  امله ي  التقليدي  يف اجمل  -

 العمال وال،الحني أو املهن التقليدي  الص اعي  وال، ي . 

أغلب اآلبا  يالعدون يف القطاع العام ولو ا فوإن التصو يف ال الوب هوال        -

التص يف الالظي،ي فال الص ةالظف يف الدولو  علوى الورغم ةون ال،ورو       

 الن ميكن أن تالعد بني ف ا  املالظ،ني أن،سهم. 
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ح ةن اددول ي    ايرم الالظي،ي طابعا غا عواد  كموا هوال    كما يت   -

 (: 59)ةالضح يف اددول

ف صوحاب املهون العلميوو  ي وكلالن قاعودة ايوورم حيو  تبلوغ نسووبتهم        -

ويليهم نعوال األعموال وةون ثوم اإلدانيوني واملتقاعودين الو ين         34.9%

% ةن اعابا  أفوراد العي و . وعلوى هو ا األسواس      95ي كلالن أكثر ةن 

علي ا أن  دد اجتاه ال،رو  اإلحصا ي  املمك و  بوني األط،وال يف    يتع ن 

 ه ا املستالا.  

 تأثري طبيعة عمل األم يف أسلوب التمييز الوالدي:  -6

  يكن يف اإلةكان أي ا تص يف ةهن األم وفقا للمعوايا العامليو  املعروفو .    

ي ( هوي اإلطوان   وهال التعبا ال   يعرب عن حال  املرأة العاةل  الكاليت)فالالظي، 

العام للمرأة العاةل . وه ا الالضعي  ةك   ةن تص يف وضعي  املرأة يف ف تني: 

ةالظ،  أو نب  ة صل. وة  هل  فإنه ملن األهمي  ظكان التعر  على ت ثا ه ه 

 الالضعي  يف أسلالب الت     اتعتماعي  القا م على التمييص بني األط،ال. 

قو  هو  اإلاوكالي  يف نسول البحو       وةن أعه تقوديم صوالنة احصوا ي  لالا   

( ال   يعكس واق  العالق  بني طبيع  عموه  60) اذالي مت ب ا  اددول نقم

 املرأة وت ثاه يف التمييص بني األط،ال. 
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 (  60اجلدول رقم)

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب مهنة األب

 ةتالسط عدد اجمليبني ةه   األم
را  ات 

 املعيان  
 اخلط 

 املعيان 

 1914. 3.5197 15.3491 338 تعم   ارل اونزل 

 1733. 3.2050 15.8538 342 ربة منزل 

 1293. 3.3721 15.6029 680 اتمو 

 سلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب مهنة األبأل التباينلي  حت

 Fقيمة  متوسط اوربعات خرجات احلرية جممو  اوربعات 
الداللة 

 ااح ائية

 43.299 1 43.299 بني اجملمالعا 

 11.324 678 7677.495 دا ه اجملمالعا  051. 3.824

  679 7720.794 اجملمالع

 

 )وةن  الل املتالسطا  أن املرأة الن تالعد يف امل صل (60)يبني اددول 

ني نب  ة صل ( متانس أسلالب التمييص بدنع  أكرب ةن املرأة الن تعمه  ا

امل صل. وة  هل  فإن ه ه ال،رو  أقه ةن اذد املطلالب لدتل  احصا ي  يف 

وه ا يعب أن طبيع  عمه األم ت تؤثر نالعيا أو عالهريا يف  0.05ةستالا 

 ةعاةل  التمييص الن يعتمدها الالالدان. 



-182- 

 تأثري دخل األسرة يف يف أسلوب التمييز الوالدي: -7

اه يف اجتاه التميص بني األط،ال. ل     عاةه د ه األسرة وةدا ت ث

( ال   يت من املعطيا  61) وميكن يف ه ا السيا  ال ظر اىل اددول نقم

 اإلحصا ي  اخلاص  بت ثا ةستالا د ه األسرة. 

 

 (61) ل رقموجد

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب خ   األسرة  

 مستوى خ   األسرة 
عدخ 

 ني اتيب

جممو  

 النقاط 
 نسبة النقاط متوسط 

نسبة 

 اوست وبني 

 االرترا 

  اوعياري

 5.418 %29.20 %30.90 16.8611 1821 108 خينار وأق   800

 5.0572 %25.70 %25.20 15.6316 1485 95 خينار  1000إىل  800

 5.4956 %45.10 %44.00 15.5449 2596 167 خينار  1000أكثر من 

 5.3812 % .100 % .100 15.9514 5902 370 جممو 

 سلوب التمييز الوالدي وفقا وتخلب خ   األسرةأل التباينحتلي  

 Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  
الداللة 

 ااح ائية 

 63.345 2 126.689 بني اتموعات 
2.202 
 

0** 

 
 28.77 367 10558.435 خا   اتموعات 

  369 10685.124 مو  ات

( تو ثا واضوح ملسوتالا د وه األسورة يف طبيعو  املعاةلو         61)يبني اددول

الالالدي  القا م  على التمييص. ويت ح ةن ةعطيوا  ادودول أي وا أن التمييوص     
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ألبكوين يل كؤون   يصبح أكرب كلما قه  د ه األسرة وعلى  وال  هلو  فوإن ا   

. وقد بي   فع مستوى خ لهم اواخيب ورة أق  إىل معاملة التمييز كلما ارت

أن ال،ورو  القا مو  فورو  دالو  احصوا يا يف ةسوتالا        ((ANOVAنتا ج ا تبوان 

0.001.  

 تأثري عدد أفراد األسرة يف أسلوب التمييز الوالدي:  -8
لتحديد طبيع  الت ثا ال   ميانسه ةت ا عدد أفراد األسرة مت ب ا  

الل نتا ج حتليه التباين إلعابا  ( ال   يت من بيانا ح62) اددول نقم

 األط،ال حالل ه ه الق ي . 

 (ANOVAالتباين )( حتلي  62) جدول رقم

 
جممو  

 اوربعات

خرجات 

 احلرية

متوسط 

 اوربعات

قيمة 

F 

الداللة 

 ااح ائية

 9.779 23 224.921 بني اتموعات
0. 

837 
 11.687 701 8192.481 خا   اتموعات 0.685

  724 8417.401 اتمو 

( أن ةت ا عدد أفراد األسورة ت يتود ه يف ةسوتالا    62) يبني اددول نقم

املعاةل  القا م  علوى التمييوص بوني األط،وال: فقيمو  " " اذاصول  أقوه ةون         

قيمتها اددولي  وه ا يعوب ةوت ا عودد أفوراد األسورة حيواد  وأن ال،ورو         

 يا. املالحظ  بني املستجالبني فرو  غا دال  احصا 
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 : نتائج البحث

 اجتاه الرتك واإلهمال:ثامنا: 
 

يعد اجتاه الرت  ةن األساليب الرتبالي  امَلرضي   الون يعتمودها الالالودان يف    

تربي  األط،ال. فالعالق  الرتبالي  بني األبالين واألط،ال تكوالن يف هو ا اتجتواه    

اي  ال روني  لرتبيته وحياتوه.  واه   وضعي،  وي،تقر األط،ال اىل التالعيه والع 

فاآلبا  وفقا ي ا األسلالب يرتكالن ألط،ايم اذبوه علوى ال وانب لي،علوالا ةوا      

ي ا ون لكي ي صرفالا اىل ة اغلهم واهتماةاتهم وأعمايم. وعلى هو ا األسواس   

ت ووعف العالقووا  الرتباليوو  والالعدانيوو  بووني األط،ووال واآلبووا . وقوود أاووان  

اىل املالواطر الون ترتتوب علوى ممانسو  هو ا       عاة   الدناسا  الرتبالي  بصالنة

األسوولالب الرتبووال  وات ووح عوورب هوو ه الدناسووا  أن األط،ووال الوو ين تعرضووالا 

لاهمال والورت  غاليوا ةوا يعوانالن ةون ااوكاليا  اعتماعيو  وترباليو  بال و           

 اخلطالنة واألهمي . 

وةن أعه قياس ه ا ادانب يف سيا  دناست ا ت م   اتسوتبان  ع ورين   

ب دا ةعدة لتحديد ةعا  ه ا ادانب يف الرتبيو  يف اجملتمو  الكوالين. وةون     

 ه ه الب الد ن كر على سبيه املثال ت سبيه اذصر: 

 يسمح لي والد  أن أ ري ةن امل صل كما أاا .   -
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 ت يت،قد ح الن  أو غيابي عن امل صل.  -

 أاعر ك نه غريب عب وأنب غريب ع ه.  -

 يف املدنس . ت يس ل عن جناحي ونسالبي  -

 أمت ى لال كان أكثر اهتماةا بي.  -

ويت وح ةون    .0.05وقد تبني وعالد ترابط دال بني ب الد املقياس يف ةستالا 

( وعالد اتسا  كبا وترابط عالهر  بوني ةقيواس الورت  ع ود     63)اددول نقم

 . Pearson Correlation األم وع د األب وفقا ملعاةه ترابط

 (63عدول نقم)
 Pearson Correlation ةعاةه الرتابط 

 بني عانيب ةقياس الرت  يف املعاةل  الرتبالي  ع د األبالين

 
ةقياس الرت  
الرتبال  ع د 

 األب 

ةقياس الرت  
الرتبال  ع د 

 األم 

ةقياس الرت  
الرتبال  ع د 

  األبالين
   1 ةقياس الرت  الرتبال  ع د األب 

  1 (**)515.  ةقياس الرت  الرتبال  ع د األم
 1 (**)865. (**)876.  لرت  الرتبال  ع د األبالينةقياس ا

** Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed). 

( وعالد عالقا  ترابط دال  بوني عوانيب   63)نقم يت ح ةن اددول السابل

وهو ا يعوب أن التعاةوه الالالود  يف     . 0.01املقياس ع د األم واألب يف ةستالا 

فل وةتسل اىل حد كبا نسوتطي  أن نع والل عليوه يف حتليل وا     ه ا اتجتاه ةتالا

للمت اا  والعالاةه املؤثرة يف طبيع  التعاةه القا م على الرت  واإلهموال علوى   

 أساس السيا  العام تجتاه األبالين يف ه ا املستالا. 
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 تأثري اجلنس يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال:  -1
ط،ال دونا كباا يف حتديد طاب  واجتاه الرت  يلعب ةت ا ع س األ

الالالد  ويتبدا ت ثا ه ا املت ا يف سيا  الثقافا  التقليدي  الن تهيمن 

وت رب ع ونها يف نسل اذياة اتعتماعي  الكاليتي . وةن أعه تقديم صالنة 

علمي  واضح  لطبيع  الدون ال   يلعبه اد س يف ه ا املستالا مت ب ا  

 (.64)ماددول نق

 (64) جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب اجلنس  

 متوسط  عدخ اتيبني  اجلنس 
 االرترا 

  اوعياري

ا.طأ 

 اوعياري 

 0.5068 9.6824 37.055 365 اكور 

 0.4187 7.9446 32.803 360 إناث 

 0.3383 9.1081 34.943 725 اتمو  

 سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب اجلنسألتباين الحتلي  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 

متوسط 

 اوربعات 
 Fقيمة 

الداللة 

 ااح ائية 

 3276.78 1 3276.78 بني اتموعات
41.722 

 

0** 
 

 78.539 723 56783.901 خا   اتموعات

  724 60060.681 اتمو 

وةن واق  املتالسطا  أن ال كالن يعانالن ةون   ( بالضالح64)يبني اددول نقم

أسلالب اإلهمال والرت  الالالد  بدنع  أكرب ةون اإلنوا . ويت وح أي وا ةون      

 الل ا تبان حتليه التباين أن ال،رو  املالحظ  بني اد سني دال  احصوا يا  
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وه ا يعوب أن ةوت ا ادو س يتود ه عالهريوا يف حتديود        .0.00يف ةستالا 

لت     اتعتماعي  القا م علوى ةبودأ الورت  واإلهموال     طاب  وةستالا أسلالب ا

الالالد . وةن الطبيعي يف ه ا السيا  القالل ب ن ه ه ال تيجو  كانو  ةتالقعو     

وهل  حت  ت ثا الثقاف  التقليدي  الون تعطوي لانوا  أهميو  فيموا  اصو        

تتعلل بال ر  والكراة  واذرص ال ديد على تقديم اذمايو  وال وبط الو      

  س اإلنا  بصالنة عاة . ي ال ع

 تأثري مستوى تعليم األبوين يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال:  -2

هه يوؤثر ةوت ا تعلويم األبوالين يف دنعو  التعاةوه القوا م علوى الورت  يف          

وهه ه ا  ةن فورو  احصوا ي  عالهريو  بوني اعابوا        ؟الت     اتعتماعي 

وغوب عون البيوان أن ا تبوان هو ا       ؟أبواليهم  أفراد العي و  وفقوا ملوت ا تعلويم    

ادانب ةن الدناس  يتطلب حتليه كه ةن ةستالا األب التعليمي وت ثاه ةن 

 عه  وةستالا تعليم األم وت ثاه ةن عه  أ را.  

 تأثري املستوى التعليمي لألب:  -
( اخلصوا ص اإلحصوا ي  ال وروني  للعالقو  بوني      65)يت من اددول نقوم 

 ب التعليمي وبني دنع  الرت  واإلهمال الالالد .  ةستالا حتصيه األ
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 (65)جدول

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب مستوى األب التعليم   

 اوستويات التعليمية لألب
عدخ 

 اتيبني 
 متوسط 

 االرترا 

  اوعياري

ا.طأ 

 اوعياري 

 1.4565 9.5507 37.302 43  أق  من إعداخية()اوستوى التعليم  األخنى

 0.5461 8.9728 36.648 270 إعداخية وةانوية( )اوستوى التعليم  اوتوسط

 0.4791 8.5846 33.573 321 ( معهد وما فوق)اوستوى التعليم  اجلامع 

 0.3553 8.9473 35.136 634 اتمو 

 تعليم سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب مستوى األب الألالتباين حتلي  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 801.58 2 1603.161 بني اتموعات 
10.307 

 

0** 
 

 77.767 631 49071.173 خا   اتموعات 
  633 50674.334 اتمو  

  وعالد عالق  عالهري  بني ةستالا تعليم األب ودنع( 65) يق ي اددول

الرت  الالالد . ويت ح ةن واق  املتالسطا  يف اددول املعب أن دنع  الرت  

وا ارتفكع  تتصايد ة  ت اقص أهمي  املستالا التعليمي ليفب. وبعبانة أ را:  

اوستوى التعليم  لألب ق  اجتاهه رتو اعتماخ أسكلوب الكرتك وااهمكال.    

ء خموواطر الت  وو   ويسووت تج ةوون هوو ا أن التعلوويم يلعووب دونا كووباا يف جتوواو

اتعتماعي  الن تعتمود ةبودأ الورت  والتسويب واإلهموال. وقود بي و  نتوا ج         

حتليه التباين أن ال،رو  بني اعابا  أفراد العي   دال  احصوا يا يف ةسوتالا   

 وه ا يعب أن العالق  عالهري  بني التعليم وةستالا الرت  الالالد .   .0.00



-190- 

 تأثري املستوى التعليمي لألم:  -

ؤال ال   يطرح ن،سه ه ا هه ي    ةستالا األم التعليمي اتجتاه ن،سه لسا

وهوه ه وا  ةون عالقو  عالهريو  بوني        ؟ال   تحظ اه يف ةستالا تعليم األب

  ؟ةستالا تعليم األم وأسلالب الرتبي  القا م على الرت 

( الو    66)ت    اإلعاب  العلميو  عون هو ه األسو ل  صوالنتها يف ادودول      

 حصا ي  إلعابا  أفراد العي   وفقا ملستالا تعليم األم. يت من اخلصا ص اإل

 (66) جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب مستوى األ  التعليم  

 اوستويات التعليمية
عدخ 

 اتيبني 
 متوسط 

 االرترا 

  اوعياري
 ا.طأ اوعياري 

 0.8192 8.2733 37.784 102 داخية( أق  من إع )اوستوى التعليم  األخنى

 0.8191 8.4336 36.132 106 إعداخية وةانوية (  )اوستوى التعليم  اوتوسط

 0.4424 8.9915 33.625 413 معهد وما فوق (  )اوستوى التعليم  اجلامع 

 0.358 8.9221 34.736 621 اتمو 

 وى األ  التعليم سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب مستأل التباينحتلي  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 832.228 2 1664.455 بني اتموعات 
10.785 

 

0** 
 

 77.169 618 47690.234 خا   اتموعات 

  620 49354.689 اتمو  

ا يؤكد على وعوالد  ( وكالهم65) ( نتا ج اددول نقم66) يؤكد اددول نقم

فرو  عالهري  بني اعابا  أفراد العي و  حوالل أسولالب الورت  الالالود  وفقوا       
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للمستالا التعليمي. تؤكد قرا ة املتالسطا  أن ةستالا تعليم األم يؤثر وبصوالنة  

كلما كانكت  ةتدنع  بصالنة ادابي  ة  تدني ةتصاعد للمستالا الثقايف ليفم: 

نك  أسكلوب الكرتك وااهمكال د     األ  متعلمة أكثر كلمكا اسكتطاعت أن تت   

 التنشئة االجتماعية.  

  تأثري متغري احملافظات يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال: -3

ميكن اآلن ال ظر اىل ت ثا ةت ا اتنتموا  اىل احملافظوا  يف اجتواه الورت      

ا ( ال   يقدم ن ي  احصا ي  للعالق  بني ةوت  67) الالالد  ةن  الل اددول

 احملافظ  وةستالا الرت  الالالد .  

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب احملافظات  (67) جدول رقم

 متوسط  عدخ اتيبني  احملافظة 
 االرترا 

  اوعياري
 ا.طأ اوعياري 

 0.4997 9.118 34.222 333 العا مة 

 0.6951 7.5825 30.782 119 حول  

 0.5376 8.8822 37.637 273  اجلهراء

 0.3383 9.1081 34.943 725 اتمو 

 سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب احملافظاتألالتباين حتلي  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 2107.854 2 4215.708 بني اتموعات 
27.252 

 

0 
 

 77.348 722 55844.974 خا   اتموعات 

  724 60060.681 اتمو  

ليس ة،اع ة أن يكالن ملت ا احملافظ  ظا ي طوال  عليوه هو ا املوت ا ةون      

اعتبانا  ثقافي  واعتماعي  ت ثاا كوباا يف حتديود ةسوتالا وطبيعو  الرتبيو       
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جلكدول يكبني بوضكوح أن أطفكال اجلهكراء      القا م  على الورت  الالالود . فوا   

مككن تربيككة الككرتك وااهمككال بدرجككة أكككرب مككن أطفككال العا ككمة  يعككانون 

. وه ا يعب ب ن الثقاف  املدني  أكثر جت با ي ا األسلالب ةن وحمافظة حول 

الثقاف  التقليدي  الن تتكاثف بدنع  أكرب يف حمافظو  ادهورا . وغوب عون     

يف  البيان أن ال،رو  املالحظ  فرو  عالهري  دالو  كموا يوبني ادودول السوابل     

وه ا يعب وعالد عالق  نالعي  وعالهري  بني ةوت ا احملافظو     0.00ةستالا 

 وةت ا الت     ها  الطاب  القا م على الرت  واإلهمال.  

 تأثري متغري عمر أفراد العينة يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال:  -4

القا مو  علوى   هه ميكن لعمر األط،ال أن ي وكه ة طلقوا للمعاةلو  الالالديو      

أو هه ميكون ليفبوالين ت اليو  ةعاةلتهموا للب وا  وفقوا ملوت ا         ؟الرت  واإلهمال

( الو   يالضوح طبيعو  العالقو  بوني      68)ي ه ال اي  مت ب ا  اددول ؟أعمانهم

 العمر واجتاه الرت  واإلهمال.
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 (68)جدول

 لعينةاجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب عمر أفراخ ا

 ا.طأ اوعياري   اوعياري االرترا  متوسط  عدخ اتيبني  العمر 

 1.2588 9.25 33.611 54 سنة وأق   11

 0.5339 8.8697 33.54 276 سنة  12

 0.5578 8.2922 34.186 221 سنة  13

 0.7453 9.6026 38.777 166 سنة  14

 0.3411 9.1326 34.957 717 اتمو 

 سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب عمر أفراخ العينةأل التباينحتلي  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 1068.706 3 3206.118 بني اتموعات 
13.484 

 

0** 
 

 79.259 713 56511.542 خا   اتموعات 

  716 59717.66 اتمو  

توو ثا واضووح ملووت ا العموور يف ةسووتالا اجتوواه الوورت   ( 68)يووبني ادوودول

ايد مبقتضاد الرتك الوالدي مع تزايكد  الالالد . وي    ه ا الت ثا اجتاها يتص

حتليوه التبواين( أن ال،ورو  املالحظو  فورو       )ويوبني ادودول  أعمار األطفال. 

وجتدن اإلاوانة يف هو ا السويا  أن اإلهموال     . 0.005عالهري  دال  يف ةستالا 

  ه ا قد يتدا ه ة  ةعاني اتستقالل واذري  بال سوب  ليفط،وال أفوراد    والرت

العي  : األط،ال األكرب يعاليل عليهم بدنع  أكرب ويرت  يم ةصيدا ةن اذريو   
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يف اختاه قراناتهم بصالنة ةستقل  وه ا يتدا ه ه ا ة  ة،هالم الورت  الالالود    

 ال   نسعى اىل حتديده يف ه ا املستالا. 

 غري مهنة األبوين يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال: تأثري مت -5
ةون أعوه    ؟هه ميكن مله   األبوالين أو أحودهما أن توؤثر يف هو ا ادانوب     

( ال   يت من املعطيا  اإلحصوا ي   69)تقديم صالنة واضح  مت  ت ظيم اددول

 لالالد . ال روني  لتحديد العالق  بني ةت ا  ةه   األبالين واجتاه الرت  ا

 (69) اجلدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب مهنة األب

 مهنة األب 
عدخ 

 اتيبني 
 متوسط 

 االرترا 

  اوعياري
ا.طأ 
  اوعياري

 6215. 9.5474 35.8898 236 .اخل( . أطبا  ةه دسالن. )ةهن علمي 

 7957. 9.3138 33.6861 137 أعمال اإلدانة وادانة األعمال 

 6707. 8.4037 34.4777 157 ةالظ،الن ادانيالن

 9468. 6.6948 33.4200 50 أعمال البي  واخلدةا  العاة  

 9225. 8.9915 36.9368 95 ةتقاعدون 

 3476. 9.0313 35.0785 675 اجملمالع 
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 سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب مهنة األبألالتباين حتلي  

 ربعات جممو  او 
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 235.807 4 943.226 بني اتموعات 

 80.644 670 54031.612 خا   اتموعات  020. 2.924

  674 54974.839 اتمو  

يؤكد اددول وعالد فرو  احصا ي  بني اعابا  أفوراد العي و  وةو  هلو      

طقي  أو ةالضوالعي  لتحليوه اجتواه هو ه ال،ورو . وقود       يصعب اداد صي   ة 

يف اجملتمعوا    واملهوب سبل ل ا أن ا أعل ا يف أكثر ةن ةالقف صعالب  التص يف 

 التقليدي . 

 تأثري طبيعة عمل األم يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال:  -6
دد ( ال   حي70) لتحديد ت ثا ةت ا طبيع  األم ُنصد اددول نقم

 العالق  بني ه ا املت ا وةعاةل  الرت  الالالد . 

 ( 70)جدول رقم

 اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب طبيعة عم  األ  

 طبيعة عم  األ  
عدخ 

 اتيبني 
 متوسط 

 االرترا 

  اوعياري

ا.طأ 

 اوعياري 

 0.4916 9.0375 33.698 338 تعم  د ا.ارل 

 0.4899 9.0604 36.123 342 منزل ربة 

 0.3499 9.1234 34.918 680 اتمو  
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 أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب طبيعة عم  األ التباين حتلي  

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 999.327 1 999.327 بني اتموعات 
12.204 

 

0.001 
 81.885 678 55518.061   اتموعات خا  

  679 56517.388 اتمو  

ُير  اددول بالضالح ت ثا طبيع  عموه األم يف الورت  الالالود  ويبودو ل وا      

للالهلوو  األوىل أن ةوون الطبيعووي أن تلعووب األم الوون تالعوود يف امل ووصل بصووالنة  

ت وع ا يف   ةستمرة دونا أكرب يف عملي  ال بط والتد هو ولكن بيانا  اددول

ربكة منكزل(   )أن األ  الكيت تعمك  د اونكزل   ةالاعه  فكرة عديودة قالاةهوا:   

وةو  أن هو ه   تعتمد مبدأ الرتك وااهمال بدرجكة أككرب مكن األ  العاملكة.     

ال،كرة تبدو غريب  للالهل  األوىل ات أنهوا تتميوص بدنعو  أكورب ةون املالضوالعي        

امل ووصل هووي أكثوور   ع وودةا ن  وو  يف اذسووبان أن املوورأة الوون تعمووه  وواني  

تعليما)ةت ا ةتد ه( وبالتالي فإن طبيع  عملها جتعلها أكثر حاعو  لعمليو    

 الت ظيم والتد ه. 

اددول يؤكد وعالد فرو  احصا ي  دال  لصاحل األم العاةل  الون تتج وب   

نبو   )اىل حد كبا تربي  الرت  واإلهمال قياسوا اىل األم الون تالعود يف امل وصل    

 ة صل(. 
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  ؟ثر متغري دخل األسرة يف اجتاه الرتك الوالديهل يؤ -7

( ال   يعكس أهمي  71)ميكن ال ظر اىل وءن ه ا املت ا عرب اددول نقم

 ه ا املت ا وطبيع  العالق  بني الد ه والرتبي  القا م  على ةبدأ الرت . 

 (71) اجلدول رقم

   األسرة اجتاد أفراخ العينة رتو أسلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب خ  

 متوسط  عدخ اتيبني  اجلنس 
 االرترا 
  اوعياري

 ا.طأ اوعياري 

 1.2441 9.7958 40.4677 62 خيناركوييت  800أق  من 

 7681. 9.1535 36.1690 142 خينار  1000إىل  800من 

 7041. 9.1538 35.1302 169 خينار  1000أكثر من 

 4880. 9.4258 36.4129 373 اتمو  

 سلوب الرتك الوالدي وفقا وتخلب خ   األسرةأل التباينلي  حت

 جممو  اوربعات  
خرجات 

 احلرية 
 Fقيمة  متوسط اوربعات 

الداللة 

 ااح ائية 

 652.951 2 1305.903 بني اتموعات 

 85.796 370 31744.515 خا   اتموعات  001. 7.611

  372 33050.418 اتمو  

عرب حمطا  عديدة يف ه ه الدناس  ت ثا ةت ا د ه األسورة   لقد تبني ل ا

 (71)امل تظم والالاض  يف أغلوب اجتاهوا  الت  و   اتعتماعيو . ويف ادودول      

جند أن أسلوب الكرتك الوالكدي يككون علكى أشكدد د األسكر اات الكد ول        

اونخفضة وعلى  ا  الك يضعف هذا االجتاد د نطاق األسر الكيت يككون   

. فقرا ة املتالسطا  يف اددول تبني بالضالح هو ه ال قطو  وتوبني    ض خ لها أف
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أي ا قاعدة قالاةها: ت    العالق  بني د ه السرة واسوتالدام أسولالب الورت     

اجتاها عكسيا اه يتدني استالدام أسلالب الرت  صعالدا ةو  تودني ايبوال  يف    

 و   ةستالا د ه األسرة. وفد تيبني أي ا أن ال،ورو  بوني اعابوا  أفوراد العي    

كما هال ةوبني   0.001وانطباعاتهم وفقا لد ه األسرة دال  احصا يا يف ةستالا 

( وه ا يعب أن العالق  بني الد ه وه ا ال الع ةن الت     71) يف اددول نقم

 اتعتماعي  ي    طابعا عالهريا.  

 تأثري متغري عدد أفراد األسرة يف التعامل الوالدي القائم على الرتك واإلهمال:  -8

يؤثر عدد أفراد األسرة يف اعتماد هو ا ال والع ةون الت  و   اتعتماعيو        هه

هووه ه ووا  ةوون فوورو   ؟الوو   يقووالم علووى أسوواس اإلهمووال والوورت  الالالووديني

ةون   ؟احصا ي  دال  بني اعابا  األط،ال أفراد العي   وفقا لعدد أفراد األسورة 

دم نتوا ج  ( الو   يقو  72)أعه اإلعاب  عن ه ين السوؤالني ُنظتومي ادودول نقوم    

 ا تبان حتليه التباين ل تا ج الدناس  يف ه ا املستالا. 

 (72) جدول رقم

 وتخلب عدخ أفراخ األسرة   من الرتك الوالدي وفقا وواقف أفراخ العينةالتباين حتلي  

 الداللة ااح ائية  Fقيمة  متوسط اوربعات  خرجات احلرية  جممو  اوربعات  

 98.058 23 2255.339 بني اتموعات 
1.189 

 

0.246 
 

 82.461 701 57805.342 خا   اتموعات 

  724 60060.681 اتمو  
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( غيواب ال،ورو  اإلحصوا ي  الدالو      72)يبني حتليه التباين يف اددول نقم

بني األط،ال وفقا لعدد أفراد األسرة. وه ا يعب أن عدد أفراد األسرة ت يتاله 

 ى طبيع  اجتاه الرت  ال   يعتمده األبالان يف الرتبي . يف ه ا املستالا ليؤثر عل

 رؤية إمجالية: 
استجاب  الدناس  ل،رضياتها يف خمتلف اتجتاها  وقدة  ن ي  واضوح   

ألهم احملاون الن تقت يها األس ل  وال،رضيا  الص،ري . وةن امل اسوب علوى   

توا ج الون   ختالم ه ه الدناس  أن نقدم صالنة عاةع  واللي  واضح  ألهوم ال  

 نصدتها الدناس  وفقا مل طل األس ل  وال،رضيا  املطروح . 

 فيما يتعلل ب س ل  الدناس  األساسي  وهي:

   ؟ةا أساليب الت     اتعتماعي  السا دة يف اجملتم  الكالين املعاصر

  ؟هه ت    ه ه األساليب طابعا تسلطيا أم طابعا دميقراطيا

  ؟ن يف عملي  الت     اتعتماعي هه ه ا  تالافل بني أسلالب األبالي

بي وو  الدناسوو  يف خمتلووف ت انيسووها حوودود وأبعوواد أسوواليب الت  وو        

اتعتماعي  املعتمدة وقاةو  بتحديود وءن وةسوتالا ح والن كوه أسولالب ةون        

أسوواليب الت  وو   اتعتماعيوو  السووت  وفقووا ملالتلووف املووت اا  اتعتماعيوو    

 والرتبالي  الن تؤسس لكه ة ها. 

ديم صالنة واللي  خمتصرة ملعطيا  الدناس  يرتتب اإلاانة اىل ةن أعه تق

األهمي  الكباة ال   حظي  به الت  و   الدميقراطيو  يف اجملتمو  الكوالين.     
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لقد بي   الدناس  أن األسلالب الودميقراطي ي  و  أهميو  كوباة بالقيواس اىل      

قود أ و    أساليب الت     اتعتماعي  األ را السا دة يف اجملتم  الكوالين. ل 

%( 81)األسوولالب الوودميقراطي اجتاهووا ادابيووا وفقووا ملقيوواس الدناسوو  ب سووب  

% ةن ال قوا  وبسوبع    57نقط  ادابي  يليه التدليه الصا د ب سب   31وبدنع  

ئة شالتن . وعلى  ال  ه ين األسلالبني أ    أساليب7دنعا  ادابي  +

ص بووني سوولالب التمييوو االجتماعيككة ا.مسككة األ ككرى اجتاهككا سككالبا: أ    

الووووووورت  ا %39التسلط وال دة  ا %47الت ب ب يف املعاةل  (ا %48)األط،ال

 . %37 واإلهمال
وقد بي   الدناس  وعالد اتسا  كبا بوني اجتاهوا  األبوالين يف خمتلوف     

عالانب الدناس  باسوتث ا  التودليه حيو  ات وح أن األةهوا  أكثور ةويال اىل        

 ممانس  ه ا اتجتاه ةن اآلبا . 

تعلق بفرضيات البحث ا.ا ة بتأةب اوتخلبات اودروسة ومدى وفيما ي

تأةبها د حتديكد طكابع واجتكاد التنشكئة االجتماعيكة ميككن ااشكارة إىل        

 النقاط التالية: 

أوال: وفيما يتعلق بتأةر جنس أفراخ العينكة بينكت الدراسكة أن مكتخلب     

لدناسو   اتعتماعيو : بي و  ا  اجلنس يتد   د خمتلكف أسكالي  التنشكئة    

وعالد فرو  دال  احصا يا يف خمتلف اجتاها  الت     اتعتماعي  وات ح أن 

 ه ه ال،رو  تعالد لصاحل اإلنا  بالدنع  األوىل. 
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ةانيا: واتضح أيضكا أن تعلكيم األبكوين يلعك  خورا مركزيكا د حتديكد       

طبيعة التنشئة االجتماعية د أغل  االجتاهات. ويطرح هذا اوكتخلب وزنكه   

لفئككات اوتعلمككة: كلمككا ازخاخ تعلككيم األبككوين أحككدهما أو كاهمككا  ل ككاا ا

اجتهت الرتبية رتو األسالي  الدميقراطية وابتعدت عكن األسكالي  غكب    

 الدميقراطية د اوعاملة. 

ةالثا: بينت الدراسة األهمية الكببة اليت يلعبهكا مكتخلب احملافظكة    

ات وح يف ييو    لقكد   بو فه وعاء ةقافيكا للحيكاة االجتماعيكة د الكويكت.    

املستاليا  أن أسواليب الت  و   اتعتماعيو  املدنوسو  ت  و  اجتواه الت  و          

الدميقراطي  بدنع  أكرب يف العاصم  ويف حاللي قياسا اىل ادهرا . وه ا يعب 

ادهوورا ( تكوورس بدنعوو  أكوورب  )أن اذيوواة ها  الطوواب  الثقووايف التقليوود  

 . لالجتاها  غا الدميقراطي  يف الرتبي 

بي   الدناس  صعالب  يف حتديد اجتاه ال،ورو  اإلحصوا ي  مله و     رابعا: 

األب وة  وعالد ه ه ال،رو  ات أن هو ا املوت ا حيتواي اىل دناسوا  أ ورا      

 تبح  يف عالهر ه ه الق ي . 

كان لدون عمر أفراد العي و  أهميو  كوباة يف حتديود انطباعوا        امسا: 

وغلب علوى نتوا ج الدناسو  أن اآلبوا      أفراد العي    ال خمتلف اتجتاها . 

 يتعاةلالن ب ساليب أقه دميقراطي  ة  الكبان قياسا اىل الص ان.  
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حيته ةت ا عدد أفراد األسرة أهمي  نسبي  قياسا اىل املوت اا   ساخسا: 

السابق . لقد أثب  ح النه املوؤثر يف ثالثو  اجتاهوا  وغيابوه يف اتجتاهوا       

 الثالث  األ را. 

ا تتكشف عن أهمية كببة وكتخلبات اجلكنس واحملافظكة    وهذد النتائ

يف حتديد طاب  ومسا  الت     اتعتماعي  السوا دة   ومستوى تعليم األبوين

يف اجملتم  الكالين وميكن ا تصان ت ثا ه ه املوت اا  الثالثو  وفقوا ل قوا      

 التالي : 

. وهو ه  يتعرض ال كالن للرتبي  غا الدميقراطي  بدنع  أكرب ةن اإلنا  -

ال تيج  ت اهم ال،كرة التقليدي  الن تؤكد على دوني  األنثى يف اجملتمعوا   

العربي  وعلى التمييص األبال  ضد اإلنا . وة  هل  نرت  هاة ا كباا للت،سا 

قالاةه أن الع اي  بال،تاة يف تتمعات ا ت،رضوه ةعوايا وقويم ال ور  والكراةو       

اطي  يف تربيو  الب وا  وهلو  ل ومان     وه ا يقت ي اعتماد أساليب أكثر دميقر

ةستقبه كريم ي   األب ا  اإلنا  على دنوب ال جاح وت سيما يف ه ه املرحل  

 العمري  اذساس  واملهم  ةن حياة املرهقني. 

اجلهككراء( تربيككة متشككدخة أو غككب  )آلبككاء د األوسككاط التقليديككة يتب ووى ا

( وهو ا  صوم  وحواللي  العا)ل  بالقيواس اىل األوسوا  املدنيو    خميقراطية وا

اتجتاه ت،رضه ةعايا وقيم الثقاف  التقليدي  الن تسجه ح النا كوباا يف  

 تتم  ادهرا  بالقياس اىل العاصم .  
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يلعكك  مسككتوى تعلككيم األبككوين خورا خائككم احلضككور ل ككاا تربيككة أكثككر   

وأكثر ةصوداقي  يف املسوتالا الرتبوال . وهو ا يعوب أنوه كلموا         خميقراطية

األبالين يف السلم التعليموي اجتهو  الرتبيو  املعتمودة  وال      انت،  ةستالا 

 اتجتاه الدميقراطي. 

( 73)وةن أعه تقديم صالنة لل،رو  اإلحصا ي  املالحظو  مت تصوميم ادودول    

ال   يالضح ةودا تو ثا كوه ةوت ا ةون ةوت اا  الدناسو  يف أسواليب         

 الت     اتعتماعي  املالتل،  ليفبالين:

 (73عدول)

 لل،رضيا  الص،ري  املطروح  ل  اإلحصا ي  للمت اا  املدنوس  وفقاةستاليا  الدت

 نو  اوتخلب 
األسلوب 

 الدميقراط  

األسلوب 

 التسلط  

أسلوب 

 الرتك 

أسلوب 

 التدلي  

أسلوب 

 التمييز 

أسلوب 

 التذبذب 
 جممو  

 6 * * * * * * متخلب اجلنس 

 6 * * * * * * احملافظة 

 5 * * - * * * تعليم األب 

 5 * * * - * * عمر األطفال 

 4 - * - * * * تعليم األ  

 4 * * - * * - مهنة األب 

 4 - * - * * * خ   األسرة 

 3 - - * - * * عدخ أفراخ األسرة 

 1 - - - * - - مهنة األ  

 31 5  7  4  7  8  7 جممو  
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وسو  يف  يبني اددول السوابل ةودا تو ثا كوه ةوت ا ةون املوت اا  املدن       

خمتلووف أسوواليب الت  وو   اتعتماعيوو  السووت . وميكوون ةوون  ووالل ادوودول 

 تسجيه ال قا  التالي . 

فرو   )يت ح ةن اددول أن ةت ا  اد س واحملافظ  يؤثران عالهريا -

 احصا ي ( يف يي  ةستاليا  أساليب الت     اتعتماعي . 

لكيم األب  يل  متخلبي اجلنس واحملافظة من حيث األهميكة مكتخلب تع  

وعمر األطفال حيث يؤةر هذان اوكتخلبان إح كائيا د ةسكة مكن أسكالي       

 التنشئة االجتماعية اوعتمدة. 

تعليم األمو ةه   األبو د ه األسرةو دنعو  واحودة ةون    تأ ذ متخلبات:  

حي  األهمي  حي  جتلى تو ثا هو ه املوت اا  عالهريوا يف أنبعو  ةون       

 نوس . أساليب الت     اتعتماعي  املد

عدد أفراد األسورة وطبيعو  عموه األم الدنعو  الودنيا يف سولم        حيت  متخلبا 

الت ثا ال   متانسه املوت اا  يف ةسوتالا أسواليب الت  و   اتعتماعيو       

 املعتمدة. 

ميكوون القووالل أن املووت اا  املدنوسوو  تووؤثر توو ثاا كووباا يف  وب ككورة عامككة 

 هوو ه املووت اا  بصووالنةةسووتاليا  الت  وو   اتعتماعيوو  السووت : أثوور   

( حالو   54) حال  ةون أصوه   30وعالد فرو  دال  احصا يا( يف  )احصا ي 

( وعوودد املووت اا   9)بووافرتاض أن عوودد املووت اا  املسووتقل  املدنوسوو    
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. وه ا يعوب  9X 6  =54وهي أساليب الت     اتعتماعي :  (6)املتحالل 

% ةون  55نسوب    أن ت ثا املوت اا  املسوتقل  ي  و  بوالتعبا اإلحصوا ي     

( أسوواليب الت  وو   اتعتماعيوو )التوو ثا ادووالهر  يف املووت اا  التابعوو  

 املدنوس . 
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 : توصيات الدراسة
ة  أهمي  اتجتاه الدميقراطي ال   نصدته الدناسو  يف اجملتمو  الكوالين    

عرب العي   املدنوس  وة  أن ه ا الك ف خيالف ةا يعر  عن تربيو  التسولط   

عربي و ميك  ا القالل نغوم هلو  كلوه أن العمليو  الرتباليو  يف      يف اجملتمعا  ال

اجملتم  الكالين املعاصر تعاني اىل حد كبا أي ا ةن ح الن اجتاهوا  غوا   

 دميقراطي  أو علمي  يف املستالا الرتبال .  

فاذاع  اىل تربي  دميقراطيو  تت واةى اليوالم يف اجملتمو  الكوالين الو         

واق  املالاعه  اذ واني  ةو  قويم العالملو       يالاعه حتديا  تانخيي  تتمثه يف

واذداث  واجتاها  الدميقراطي  املت اةي  يف ه ا اجملتم . وانطالقا ةون هو ه   

 لن وصه اليها ه ا البح  فإن الدناس  تالصي ظا يلي: اال تا ج 

اعرا  دناسا  اعتماعي  وتربالي  تبح  بصالنة تهري  يف اخلل،يوا    -

ل  الت     اتعتماعي  يف امل طقو  يف خمتلوف   الرتبالي  واتعتماعي  ملس 

ال، ا  العمري  ةن أعه ب ا  تصالنا  ةالضالعي  عون أسوس وةقودةا     

تعصيص ت     اعتماعي  دميقراطي  تؤكد عوالهر اإلنسوان اذور وجتعلوه     

أكثر قدنة على حتمه ةسؤولياته التانخيي  واإلنساني  يف ة طقو  ت وج   

 بالتحديا  التانخيي  واذ اني .  
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عرا  أحبوا  ةقاننو  بوني واقو  واجتاهوا  الت  و   اتعتماعيو  يف        ا -

الكالي  ويف أ وا  ةت،رقو  ةون الوالطن العربوي للك وف عون عالانوب         

التجانس وات وتال  يف ةسوتالا اذيواة الرتباليو  املعاصورة يف الوالطن       

 العربي برةته.

تالعيه محل  تربالي  اعالةي  يف ة طق  الدناس  وغاها تؤكد أهمي   -

اتعتماعي  الدميقراطي  ودونها التانخيي واذ ان  يف ب ا   الت    

 اإلنسان القادن على امل انك  يف ب ا  اذ انة اإلنساني . 

تالعيه اذياة املدنسي  يف امل طق  ةن أعه تعصيص ةسان واجتاها   -

اذياة الرتبالي  الدميقراطي  بالص،ه ة طلل اذياة الدميقراطي  يف 

 والسياسي . املستاليا  اتعتماعي  

تعصيووص التالعووه اإلعالةووي العربووي والووالطب ةوون أعووه تعصيووص امل،هووالم   -

الدميقراطي يف اذياة الرتبالي  واتعتماعي  بالص،ه ضرونة تانخيي  ةون  

أعه ب ا  وطن ي،يم باذيالي  والقدنة وةن أعه ب ا  انسان أكثر قدنة 

 على املالاعه  والتحد . 
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 خالصة الدراسة :
الي  للك ف عن طبيع  الت     اتعتماعي  واجتاهاتها تسعى الدناس  اذ

ةن ة ظالة  أس ل  وعدد ةن ال،رضيا   يف دول  الكالي . وت طلل الدناس 

لتحديد ت ثا ةت اا  اد س والتعليم واتنتما  اد رايف يف حتديد اجتاها  

 الت     اتعتماعي  السا دة ع د األبالين يف اجملتم  الكالين املعاصر. وةن

أعه ا تبان ه ه ال،رضيا  اعتمد  الدناس  استبان  ت م   ةقياسني 

أحدهما ليفب واآل ر ليفم لتحديد اتجتاها  الدميقراطي  والتسلطي  يف 

 أسلالب الت     اتعتماعي  يف الكالي . 

ةون طوالب    725على عي   واسع  بل و    2000أعري  الدناس  يف عام  

العاصووم  حمافظوو  ظووا  كاليتيوو : املرحلوو  املتالسووط  وولوو  ثووال  حماف 

 %50.34وحمافظ  حاللي وحمافظ  ادهرا . بل و  نسوب  الو كالن يف العي و      

 12.70ةوون اإلنووا . وقوود بلووغ ةتالسووط أعمووان أفووراد العي وو  % 49.65ةقابووه 

 س  .  13س   والالسيط  12وامل الال 

وقد  رع  الدناس  ب تا ج علمي  قالاةها أن األسلالب الدميقراطي ي    

كباة قياسا اىل األساليب غا الدميقراطي  يف ه ه املرحل  العمري . وقد  أهمي 

اد س وةت ا التقسيما  اإلداني  واملستالا  بي   الدناس  أهمي  ةت ا

التعليمي ليفبالين يف حتديد ةسان واجتاه الت     اتعتماعي . وقد  رع  
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 ماعي  الن تؤكدالدناس  بعدد ةن التالصيا  اياة  يف تال الت     اتعت

و املس ل  حالل ه هأهمي  اعرا  البحال  والدناسا  اجملهري  واملقانن  على 

صه الرتبي  ألت اليص العالاةه اتعتماعي  والرتبالي  الن تالعد يف وهل  

األبالي  يف امل طق . كما أكد  ه ه التالصيا  على أهمي  ت ظيم محل  اعالةي  

تماعي  يف امل طق  يف ةسانها الدميقراطي تربالي  لرتايد فعاليا  الت     اتع

وهل  ألهمي  ال،عه الرتبال  يف ب ا  اإلنسان القادن على ةالاعه  التحديا  

اذ اني  املعاصرة الن تتجلى يف الت ثا ال اغط ذرك  العالمل  الثقافي  

 واتعتماعي  الن ت هدها اجملتمعا  اإلنساني  املعاصرة. 
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  الدراسة   مراجع

 : جع العربيةاملرا
               يل مي  يط   وامندل يل نشئ  يتا عدع   يف ي  عاا ث: اع  مل مت ا إا دل حمع  يل ا ديش - 

ب،ننيل يل مي  يط   ويل ،ر م  1984اب ينم( يف يل ده أ عد  ) ريبط  يل ريا  يحل ينث  يل ؤ ع   يف    دل
 يف اص . 

 .1970ك ب يملص ؤ يحل ين:اي اكن رين ااصن  عرم يلنفسا يملا امح  عز  رياح -

 . 1992عرم يلنفس يتا عدع  ويحل دأ يمل،دص أ اك ب  يلفالحا يلكنينتا ا امح  حمع  يلكن رؤ -

 . 1996يلجب   وي  عاا ت مج  عر  وطف ا دير ا، ا داشقا ا إا م دوريهدأ -

ب  يحل دأا يلطب،  يلثد   ا عرم يلنفس يتا عدع ا ت مج  ادعظ ي عديلا دير اك ا اوتن ير نربغ -
 . 1967بريو ا 

 .1986ا3عر ف  يلجب  ا ت مج  اهدد  ،عدلا عنين ي ا بريو ا لا اول ف ه ربن  -

 . 1992اتننلنا د يلجب  ا ت مج  ع انل ياااا ا،ه  ي مندا يل، يبا بريو ا ا ب در إين ين -

 شئ  يتا عدع   ويا  داد  يلطفنل يل ن )اثدل إعددأ بندا ي   دل يملص ؤا ادا،  ي اكن رين  -
 . 1979يل   ين  يلثدل:ا ي اكن رين ا 

عر  ) ظ اي  يل ،رم: دريا  ا در  ا ت مج  اجدج ااذنرج ا  لد ده ورمين  جيك  ينر ا ىن -
 . 70ا ا(ا عدمل يمل، ع ا ع دا

أ يل، ب  ا ي  عا يل، يب يمل،دص : ث: يا طالع  يا عدع ا ا يز درياد  يلنا ا ار م ب يد  -
 . 1991بريو  

,  زير ع نل يل ندا دير داشقا داشقا  ا  يف عرم يتا عد  يلجبنؤا ت مج  ا رينندات لنروعد -
1984 . 

 . 1992بندا يتا ف داي  وق دس يتجتدهد ا دير يلفننل لرطبدع  ويلنش ا ا أا ا  يين  يحلدرت  -
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 .1981أا داشقا.عرم يتا عد  يل،د ا ادا،  داشقا يلنا ا صفنح ياخ س -

ياا أ ي،دام ت بنؤ وت،دو د اا يمل را  يف ت ب   ياطفد ا ي يدد ا عب  يل ا م صدحل عب  هللا -
 . 1979يل،د  لن دا يل، يقا بغ يدا 

 . 1964عب  يلك أ يل ديفا مته   يف عرم يتا عد ا واطب،  ادا،  داشقا -

ت  ا اوضدعه ويا  دادتها يتيدد يلن دت  يلطفم اد قبم يمل را  يتب  يا عثعدل لب ب ع يج -
 .1979يل، يق ا بغ يدا

ب،ض االاح يلب ئ  يتا عدع   لرطفم يف يخلر ج يل، يبا يتيدد يل،د  ا عالا يل ين  ادام حمع  -
 .1979لن دا يل، يقا بغ يد.

 .1998عر  وطف ا عرم يتا عد  يلجبنؤ وقنداي يحل دأ يلجبنين  يمل،دص أا يلفالحا  -

يملظده  يتلجيب   يف يلش ص   يل، ب  ا عدمل يلفك ا يل، د يلثدينا اي نب  /دين عربا ا عر  وطف  -
 . (281-241ا)صص 1998

ي عند ويل ج ين  يف يلجب   يمل را  ا ت مج  عب  هللا عب  يل يأا دير يل،رم لرعاليناا ا ل  اعد زينم -
 . 1981بريو ا 

 . 1988  داشقا اطدبا يلنا ه داشقا عر ف  يلجب  ا ادا،ا عدطع  ا نش  -

ع ر ب ب  نا  تل بريوا ادانل باللا ا ش م ينرانتنلا ع ي  ني لناد  را ب ري ع ن: ي  عا  -
 . 1976ويل،نفا ت مج  يل دس  االوؤا و يرأ يلث دع  داشقا 

ب   ويلث دع  ادراذ م بنا   ا يل،القذ  يلجبنينذ ا ت مجذ  حمع  بشري يلن دس يملنظع  يل، ب   لرج  -
 . 1980ويل،رن ا تن سا 

 . 1964حمذع  يهلددؤ عف ف ا يلجب   ويل غري يلث ديفا اك ب  يتجنرن يملص ين ا يلطب،  يلثد   ا يل ده أا -

ب،ض مسد  يلش ص   لرطرب  يف ي دا،د  يارد    وعالق هد ب عدين  ا حمع  عب  يحلع    ين يل -
 . 1983ب  ا ادا،  داشقا يلنيل ين ا اط وا  دي نريها ير   يلج 

 . 1988ا  ا  يف اصن  يلجب  ا دير ي  عاا ا أا ا حمع  عر  يمل صف  -
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ي ف   يب اطفدلند: يل نشئ  ا  حمع  ععدد إمسدع م & جن ب ياكن ر يب يه م & رش ؤ انصنر -
 . 1974يتا عدع   لرطفم يف يل نشئ  يتا عدع  ا دير يلنهن  يل، ب   يل ده أا 

ياطفد  ا  أ ي  عاا يلنعن يلنف   يتا عدع  لرطفم يف اننيته يل كنينن  ا ا د إمسدع محمع  ععد -
 . 1986 كير ( )عدمل يمل، ع ا ادرس

 . 1985 ب م يل عدلنط ا عرم يلنفس يلجبنؤا دير يلش وق ا ها ا حمع  اصطفم  ين يل -

ا  ) شقا اطب،  يتيددا داشقط يتق ت رينس يلرغ  يل، ب  ا ير   يلجب  ا ادا،  داا حمعند يل    -
 لري اترينخ(. 

يل  رف يتا عدع ا ا كنلنا   ي   دل يمل هنرا ا،ه  ي مندا يل، يبا ا اصطفم اجد ؤ -
 . 1989يلطب،  يخلدا  ا بريو ا 

 . 1982اركه يب ضا عرم يتا عد  يلجبنؤا اطب،  يلنا أا داشقا  -

 . 1975ا   يل ك فا اطب،  يلك يبا يلص   يلنف    دريا  يف ا كنلن ا  ، م يل عدع  -

 . 1991ا  اد  ل ريا  ي  عا يل، يبا دير يلطر ،  بريو ا يلطب،  يل يب، ا ا هشد  ش ييب -

ااثد  ش،ب   يف ص   ياا أ ويلجب   يل كد    واالا  يلب ئ ا و يرأ يلث دع ا ا وا  أ يل،ظع  -
 . 1995ا ين ين  حمن ياا   داشقا 

 . 1962مج  ادعظ يب يه ما تطنر منن يلطفما يل ده أا ع ي كراا يل ده أا ت   اوينالرد اول نل -
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