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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية
امل�ستخدمة من قبل الآباء الذكور ودورها يف تنمية القيم الإيجابية
عند الأبناء يف الأردن ،ولتحقيق هذا الهدف مت ا�ستخدام �أداة املقابلة
مع عينة ا�شتملت على ( )50من �أرباب الأ�رس الذكور يف البادية
ال�شمالية ال�رشقية ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ق�صدية ،وا�ستخدم
الباحثان املنهج النوعي با�ستخدام �أداة املقابلة ،ويف �ضوئها
ك�شفت النتائج ا�ستخدام �أ�سلوب احلماية الزائد باملرتبة الأوىل
وبن�سبة ( ،)50%وا�ستخدام الأ�سلوب الدميقراطي باملرتبة الثانية
وبن�سبة ( ،)48%بينما ا�ستخدام الأ�سلوب الت�سلطي يف املرتبة
الأخرية وبن�سبة ( ،)26%بينما هناك �إجماع على �أهمية القيم (
الطاعة – امل�ساواة – االخالق –ال�صداقة ) وبن�سبة ( ،)100%بينما
جاءت يف املرتبة الثانية قيمة العمل اجلماعي وبن�سبة (،)74%
ويف املرتبة الأخرية قيمة القبيلة وبن�سبة ( .)72%وقدمت الدرا�سة
العديد من التو�صيات للأ�رسة ،وامل�ؤ�س�سات التي تعنى بالأ�رسة من
�أجل االهتمام ب�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية وتوعية الأ�رسة ب�أف�ضل
الأ�ساليب ،والنهو�ض بالقيم االجتماعية واملحافظة عليها.
كلمات مفتاحية :التن�شئة االجتماعية ،القيم ،الأ�رسة .

Abstract:
This study aimed to reveal the methods of family
upbringing employed by male parents and their roles
in developing positive values in children in Jordan.
To achieve this goal, the interview tool was used with
a sample that included 50 male heads of families
in the northeastern Badia, who were chosen in a
random and intentional way. The researchers used the
qualitative method through employing the interview
tool. The results revealed that the use of the excessive
protection method came in the first rank with 50%,
while the use of the democratic method came in the
second rank with 48%. The use of the authoritarian
method came in the last rank with 26%. The results
also showed that there is consensus on the importance
)of values (obedience, equality, ethics, and friendship
with 100%, while the value of teamwork came in the
second place with 74%, and in the last place the value
of the tribe came with 72%. The study reached a set
of recommendations for the family, and institutions
concerned with the family, they should pay attention
to methods of social upbringing and awareness of the
family in the best ways, and to promote and preserve
social values.
Keywords: Social Upbringing, Values, Family

ت�أثرت بعديد من الظروف االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والتي
كان لها ت�أثري على �شكل الأ�رسة وحجمها ،وعلى �أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية امل�ستخدمة ،ويعرف علماء االجتماع التن�شئة االجتماعية
ب�أنها عملية ا�ستدخال املهارات والقيم والأخالق وطرق التعامل
مع الآخرين عند الفرد ،بحيث يكون الفرد قادرا على �أداء مهامه
ووظائفه بطريقة �إيجابية وفاعلة متكنه من حتقيق �أهدافه الذاتية
و�أهداف املجتمع الذي ينتمي �إليه ويتفاعل معه ،وكما تعرف
التن�شئة الأ�رسية ب�أنها طريقة �صقل خربات ومهارات وقيم الفرد يف
جمال ميكنه من �إحراز التكيف االجتماعي واحل�ضاري للو�سط الذي
يعي�ش فيه ،وهي �أي�ضا عملية التعلم والرتبية االجتماعية ت�ؤديها
الأ�رسة بطريقة متكن الفرد من �إحراز القبول والر�ضا االجتماعي من
الآخرين ،ومتكنه من اكت�ساب خربات وجتارب جديدة جتعله ممثال
حقيقيا للكل االجتماعي( .احل�سن)2019،
كما ي�شري (احل�سن� )2019،أن الآباء ميار�سون �أ�ساليب متعددة
وخمتلفة يف التن�شئة االجتماعية لأبنائهم ،وت�شري الدرا�سات ذات
االخت�صا�ص �إىل وجود منهجني يتم �أتباعهما يف عملية التن�شئة
الأ�رسية مع الأبناء ،وهما على النحو الآتي � :أوال :االجتاهات
الإيجابية ،ويتمثل يف الأ�ساليب التي تعتمد على االهتمام
والتقبل والت�سامح واحلب والعطف واال�ستقالل والنقا�ش واحلوار
والدميقراطية واحلرية والتعاون واالتفاق  ،وهذا االجتاه يحقق
�أكرب قدر من النمو ال�سليم املتزن �سواء ج�سديا �أو عقليا �أو نف�سيا �أو
اجتماعيا  ،وتكون القيم االيجابية اكرث انت�شارا وحتقق من خالل
هذا املنهج .كما يعد من �أهم التقنيات للتن�شئة الأ�رسية الإيجابية
حتقيق التوازن بني �أ�ساليب اللني وال�شدة يف تربية الأبناء و�صقل
مواهبهم واال�ستفادة من قدراتهم ،واالعتماد على �صيغ الثواب
والعقاب يف تربية اجليل اجلديد ،واتباع �أ�سلوب الرعاية املكثفة يف
الرتبية االجتماعية وال�سلوكية والأخالقية ،خلق املناخ االجتماعي
املنا�سب لعملية الرتبية االجتماعية .وثانيا :االجتاهات ال�سلبية.
حيث تعتمد على ا�ساليب ال�شدة والت�سلط والق�سوة والرتاخي والإهمال
واحلماية الزائدة  ،مما ي�ؤدي �إىل انحراف الطفل نحو قيم �سلبية ت�ؤثر
يف منو �شخ�صيته وعقليته وعالقاته االجتماعية ،و بالتايل ي�ؤدي
�إىل وجود قيم �سلبية غري حمبذه داخل �أي جمتمع .
ي�ؤكد الباحثون �أهمية القيم ودورها يف كل ن�شاط �إن�ساين،
فهي معيار موجه لل�سلوك ال�صادر عن الأفراد �إىل جهة معينة،
وحمددة �ضمن الإطار االجتماعي ،وتزداد �أهميتها ودور الرتبية
يف ت�شكيلها ،و�إ�شاعتها يف عاملنا املعا�رص يف ظل التقدم العلمي،
والتقني الذي ن�شهده ،وتلعب القيم دورا هاما وا�سا�سيا يف حتقيق
التوا�ؤم بني الفرد ،واملحيط االجتماعي الذي يتعامل معه .ودورا
هاما يف توجيه �سلوك الفرد واجلماعة (.ابو جادو ،)1998 ،ومن
خالل هذه الدرا�سة نحاول التعرف �إىل �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية
امل�ستخدمة من قبل الآباء ودورها يف تنمية القيم الإيجابية وغر�سها
يف نفو�س الأبناء ،ومن هذه القيم ( :الطاعة ،امل�ساواة ،االخالق،
ال�صداقة ،العمل اجلماعي ،قيمة االحتماء بالعزوة والقبيلة) .

مقدمة:

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تعد الأ�رسة يف املجتمع من �أهم الوحدات وذات �أهمية كبرية
يف املجتمع ،ولها خ�صائ�صها ومميزاتها اخلا�صة ،وهي تت�شارك
مع الأ�رسة العربية يف عديد من هذه اخل�صائ�ص واملميزات ،وقد

تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف معرفة ت�أثري �أ�ساليب
التن�شئة الأ�رسية امل�ستخدمة من قبل �أرباب الأ�رسة يف تنمية بع�ض
القيم االيجابية املوروثة عند الأبناء .كما انبثقت م�شكلة الدرا�سة
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من خالل �أن �أي جمتمع ال بد �أن تكون لدية منظومة من القيم
االجتماعية التي ت�ساهم يف تطور املجتمع واملحافظة عليه ،ومع
التطور الذي �شهده املجتمع الأردين يف خمتلف القطاعات ،وعلى
كافة الأ�صعدة تربز احلاجة لالهتمام بالأ�رسة ،و�أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية التي من خاللها يتم غر�س القيم االيجابية املوروثة ،والقيم
اجلديدة االيجابية وتعزيزها عند الأبناء الذي يعتربون هم م�ستقبل
الأمة .من هنا حاولت الدرا�سة االجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي (
ما �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية امل�ستخدمة من قبل الآباء يف تن�شئة
الأبناء واثرها يف تنمية القيم االيجابية لديهم يف البادية ال�شمالية
االردنية ال�رشقية ؟) ،ويتفرع عنه الأ�سئلة الفرعية الآتية :
● ●ما �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية املمار�سة لدى الأ�رسة الأردنية
يف البادية ال�شمالية ال�رشقية ؟
● ●ما العالقة بني القيم ال�سائدة و�أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية
لدى الأ�رسة الأردنية يف البادية ال�شمالية ال�رشقية ؟

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �إطارين على النحو الآتي :
♦ ♦الأهمية النظرية  :ترجع �أهمية عملية التن�شئة االجتماعية
�إىل �أن البناء االجتماعي يهدف �إىل حتقيق التوازن بني الت�أثريات
االجتماعية ،و�أ�ساليب ال�ضغط االجتماعي لدى الأفراد �أع�ضاء البناء
والتوافق بني احلاجات ال�شخ�صية ،ومطالب البناء االجتماعي،
و�إيجاد �سلوك يحقق رغبات الأفراد وير�ضى عنه الآخرين ،فالهدف
حتويل الطفل من كائن ع�ضوي �إىل كائن اجتماعي ،واعداده
اجتماعيا من خالل الوالدين ،وللتن�شئة �أهمية كربى يف حتديد معامل
ال�شخ�صية ،عوامل اخرى مهمة غري اجتماعية ت�ؤثر يف منو ال�شخ�صية
منها الوراثة والبيئة والغذاء (.ر�شوان )2012،كما تكمن الأهمية
النظرية لهذه الدرا�سة يف كونها تلقي ال�ضوء على القيم االجتماعية
االيجابية التي من �ش�أنها �أن حتافظ على متا�سك املجتمع وترتقي
به ،كما تبني الدرا�سة الوعي الذي تتميز به الأ�رسة اجتاه تن�شئة
االبناء ودورها يف تنمية القيم االجتماعية االيجابية و غر�سها يف
نفو�س الأبناء.
♦ ♦الأهمية العملية  :تتمثل يف �أن هذه الدرا�سة ت�شتمل على
حماور ومفاهيم ذات �أهمية بالغة يف جمال درا�سة الأ�رسة ،والقيم
االجتماعية الإيجابية  ،من خالل ال�سعي با�ستطالع �آراء �أرباب
الأ�رس حول الأ�ساليب املعتمدة يف التعامل مع الأبناء و�أثرها يف
تنمية القيم الإيجابية التي ال بد من غر�سها يف نفو�س الأبناء ،حيث
تعد الأ�رسة الأ�سا�سية يف املجتمع ،وتقع على عاتقها تن�شئة الأبناء
وتربيتهم الرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة ،كما تقدم الدرا�سة ملختلف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والثقافية واالجتماعية توجيهات لالهتمام
بالقيم الإ�سالمية والقيم الإيجابية التي تكون بها نه�ضة املجتمع
وتطوره وتكون �أ�سا�سا لإ�صالح �سلوك الأبناء وتقوميه وفق القيم
الإيجابية والقيم الإ�سالمية التي ورثناها عن الأجداد .

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق هدف رئي�س ،وهو (التعرف �أ�ساليب
التن�شئة الأ�رسية امل�ستخدمة من قبل الآباء يف تن�شئة الأبناء
ودورها يف تنمية القيم الإيجابية عند الأبناء) وذلك من خالل
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حتقيق جمموعة من الأهداف  الفرعية الآتية :
♦ ♦التعرف على �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية املمار�سة لدى
الأ�رسة الأردنية يف البادية ال�شمالية ال�رشقية.
♦ ♦التعرف على العالقة بني القيم ال�سائدة و�أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية لدى الأ�رسة الأردنية يف البادية ال�شمالية ال�رشقية.

مفاهيم الدراسة :
◄◄�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية ا�صطالحا « :هي عملية
تربوية تثقيفية تتم من خالل الأ�ساليب �أو الطرق التي ميكن بها
تربية الأفراد ،ومن خاللها تتم عملية تن�شئة الطفل حتى يقوى عوده
وي�صبح ع�ضوا م�شاركا يف جمتمعه ،وحتى بلوغه �سن ال�شيخوخة».
(ر�شوان ،)2012،وتعرف �إجرائي ًا �أ�سلوب معاملة الآباء للأبناء كما
يدركها �أرباب الأ�رس الذكور يف البادية ال�شمالية ال�رشقية ،وت�شمل
الأ�سلوب الدميقراطي ،والأ�سلوب الت�سلطي ،و�أ�سلوب احلماية الزائدة.
◄◄ القيم ا�صطالحا »:هي ال�صفات ال�شخ�صية التي يف�ضلها
�أو يرغب فيها النا�س يف ثقافة معينة ،ف�صفات مثل ال�شجاعة
واالحتمال والإيثار واملهارة الفنية و�ضبط النف�س ميكن اعتبارها
كال على حدة �أو جمموعها بال�صفات املرغوبة يف كل ثقافة ،وهي
كذلك �أمناط �سلوكية ،و�أي�ضا ينظر �إليها �أنها عبارة عن تنظيمات
لإحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأ�شخا�ص والأ�شياء واملعاين
و�أوجه الن�شاط»( .الر�شدان ،)2005،وتعرف �إجرائيا ال�صفات التي
تعك�س اهتمام الآباء ويرغبون تن�شئة �أبنائهم عليها ،وممار�ستها
يف �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية على �أبنائهم ،والتي تتعلق بالطاعة،
واالحرتام وامل�ساواة ،وال�صداقة ،والأخالق والعمل اجلماعي،
واالحتماء بالعزوة والقبيلة التي يتم تن�شئة الأبناء عليها.

جماالت الدراسة:
Ú Úاملجال املكاين :لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية – حمافظة
املفرق.
Ú Úاملجال الب�رشي :مت حتديد املجال الب�رشي من عينة
ع�شوائية ق�صدية ( )50من �أرباب الأ�رس الذكور.
Ú Úاملجال الزمني :مت جمع البيانات يف الفرتة
15/2/2019م ولغاية 15/5/2019م.

النظرية املفسرة للدراسة :
تتعدد النظريات االجتماعية التي تعالج مو�ضوع التن�شئة
االجتماعية ،وظهر اخلالف بني الباحثني والدار�سني يف تناول الأطر
النظرية لهذا املو�ضوع ،فهناك نظرية االرتباط لــ ( جون بولبي )،
ونظرية التطور املعريف لــ ( جان بياجية ) ،ونظرية التعلم ،ونظرية
التفاعل الرمزي ،وغريها من النظريات االجتماعية التي تتالءم مع
عنوان و�أهداف الدرا�سة ،و�سوف نتناول هذا املو�ضوع من خالل
نظرية الدور االجتماعي ،ومن خالل �أفكار عديد من علماء االجتماع
يف هذه النظرية .
لقد تناول مفهوم الدور عديد من علماء االجتماع وعلماء
الأنرثوبولوجيا ،وعلماء النف�س االجتماعي ،وتعددت وجهات
نظرهم يف هذا املفهوم نظرا لأهمية هذا املفهوم ،وهذه النظرية
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ترى �أن �سلوك الأفراد والعالقات االجتماعية هي تعتمد على الأدوار الدراسات السابقة:

املختلفة التي ي�شغلها الأفراد يف املجتمع ،فهذا الدور االجتماعي
يقوم على حقوق وواجبات اجتماعية وتوقعات ي�سلك الأفراد الأدوار
املختلفة بنان عليها.
حيث يرى (جورج ميد) وهو رائد هذه النظرية �أن هنالك
مفهومني رئي�سيني يف نظرية الدور االجتماعي وهما الدور
االجتماعي واملكانة االجتماعية ،وتعني املكانة االجتماعية و�ضع
بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيا ويرتبط به واجبات وحقوق ،ولكل
فرد عدة مكانات مثال مكانة ال�سن والعمر والوظيفة ،ويرتبط بكل
منط من ال�سلوك املتوقع �أو جمموعة من التوقعات االجتماعية.
(الر�شدان)2005،

و (�أنتوين جدنز) يعرف الدور االجتماعي ب�أنه “ال�سلوك
املتوقع من الفرد الذي ي�شغل و�ضع ًا اجتماعي ًا معيناً“ وقد انبعثت
فكرة الدور االجتماعي ح�سب ر�أي جدنز يف الأ�صل من امل�رسح ،حيث
ت�شري �إىل الأدوار التي يلعبها املمثلون يف العمل امل�رسحي ،ويلعب
الأفراد يف املجتمعات كافة عدداً من الأدوار االجتماعية املختلفة
طبق ًا لل�سياقات املتباينة للأن�شطة التي ميار�سونها ( .جدنز)2006 ،
كما يرى ترنري �أن فكر الدور يقوم على �أن املجتمع الإن�ساين
جمموعة مراكز اجتماعية مرتابطة وتت�ضمن �أدوارا اجتماعية
ميار�سها الأفراد الذين ي�شغلون هذه املراكز)Turner,1974( .
يقول بار�سونز� :أن م�شكالت التن�شئة االجتماعية ت�صاغ
على افرتا�ض �أن العوامل التي تنتج التوازن يف عملية التفاعل
يتم تثبيتها ،وي�ستثنى من ذلك التوجيهات املطلوبة للقيام بعمل
وظيفي كاف من قبل فاعل معني يف دور معني ،ولكن ،مل يتعلمها
بعد ،وغالبا ما تظهر التغريات التي تطر�أ يف املوقف م�شكالت تعلم
جديدة .كذلك من املمكن النظر �إىل التن�شئة االجتماعية يف �ضوء
حافزيه الفرد الفاعل ،فهو يتعلم �أن يقرر ويختار بني بدائل م�سئولية
وواجبات الدور التي يرتكها الن�سق االجتماعي مفتوحة �أمام الفرد،
ومثل هذا القرار يو�ضح التوجيهات القيمية املكت�سبة مبوجب
التن�شئة االجتماعية وهكذا ،ف�إن نتاج عملية التن�شئة االجتماعية
هو �شخ�صية تتوحد مع الأهداف الثقافية واملعايري االجتماعية يف
املواقف املنظمة (.احلوراين)2008،
وبالتايل ف�إن درا�سة الأ�رسة وفقا ملفاهيم نظرية الدور
االجتماعي ،تتطلب درا�سة �أدوارا معينة للأ�رسة ولأفراد الأ�رسة،
وتوقعات الأدوار لكل من الأب والأم داخل الأ�رسة ،ومتطلبات
اال�ستجابة لتلك الأدوار ،ومن خاللها درا�سة التفاعالت التي حتدث
داخل الأ�رسة كتفاعل الأب والأم والأبناء وعالقتهم مع بع�ضهم
البع�ض ،وال بد من درا�سة املحيط االجتماعي للفرد وتفاعله مع هذا
املحيط ملعرفة درجة االلتزام بدوره االجتماعي وما ميكن �أن ينتج
�إذا ما خرج عن هذا الدور ،ودرا�سة �أهمية دور الوالدين يف عملية
التن�شئة االجتماعية و�أثر هذه العملية على الأبناء من خالل �أدوارهم
داخل الأ�رسة ،خا�صة و�أن نظرية الدور االجتماعي حتاول �أن تفهم
ال�سلوك الإن�ساين ،من خالل الفرد الذي يكت�سب الدور الذي يقوم به
من تفاعله مع الآخرين يف جمتمعه ،وارتباطه مع الآخرين �سواء
بعالقة عاطفية �أو �أ�رسية �أو عائلية �أو مهنية.

تعددت الدرا�سات التي تناولت �أمناط التن�شئة االجتماعية
وعالقتها بالقيم ،وتنوعت �أهدافها وجماالتها و�أ�ساليب قيا�سها،
و�سوف نقوم بعر�ض الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة على
النحو التايل:
الدراسات العربية
تناولت درا�سة (حوامدة ،)1991،بعنوان «التن�شئة
االجتماعية للأبناء وعالقتها ب�أن�ساقهم القيمية» .حيث هدفت �إىل
معرفة معاملة الوالدين يف تن�شئة �أبنائهم يف املجتمع الأردين من
خالل معرفة ما �إذا كانت هذه املعاملة تختلف لدى الأب عنها لدى
الأم� ،أو تختلف باختالف جن�س الأبناء ( ذكور �أو �أناث) ،وهدفت
�أي�ضا �إىل معرفة الأن�ساق القيمية التي ميتلكها االبناء ،وفيما اذا
كانت هذه الأن�ساق تختلف باختالف اجلن�س ( ذكور �أو �أناث)،
ومعرفة العالقة التي ميكن �أن تكون موجوده بني �أ�ساليب التن�شئة
الوالدية يف املجتمع الأردين وبني �أن�ساق القيم لدى االبناء ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )442طالبا وطالبة يف املرحلة الثانوية يف
مدار�س جر�ش خالل العام الدرا�سي  ،88/1989ومت اختيار العينة
بطريقة ع�شوائية من خمتلف �صفوف املرحلة الثانوية .ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة؛ �أن الآباء يعتنون بتن�شئة االبناء
الذكور �أكرث من االناث ،و�أن االمهات كن يفرقن بني الذكور والإناث
يف التن�شئة االجتماعية ،حيث يتعاملن مع الذكور ب�أ�ساليب تت�سم
بالتقبل والت�سامح واال�ستقاللية واملبالغة يف الرعاية وال�ضبط،
باملقابل يتعاملن مع الإناث ب�أ�ساليب تت�سم بالرف�ض والت�شدد
والتبعية والإهمال وعدم االت�ساق يف املعاملة ،ومن النتائج �أي�ضا
�أن متو�سطات الذكور �أعلى من متو�سطات الإناث على �أبعاد مقيا�س
الن�سق القيمي يف �سعي الأبناء للك�سب ،وحتقيق منافع ،والقيام
بالواجبات ،وحتمل امل�س�ؤولية والواقعية والنزعة العملية ،والطموح
والتخطيط للم�ستقبل ،باملقابل الإناث �أعلى يف طلب العلم واملعرفة،
واال�ستقالل يف الر�أي والت�رصف ،والقناعة وعدم املجازفة ،والفردية
وامليل لالنعزالية .
كما جاءت درا�سة (عبدوين ،)1995،بعنوان « �أمناط التن�شئة
االجتماعية الوالدية لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية
تربية عمان الكربى االوىل « .حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة
�أمناط التن�شئة الوالدية ( النمط الدميقراطي والنمط الت�سلطي )
باختالف متغري اجلن�س للأبناء وباختالف متغري امل�ؤهل العلمي
لرب الأ�رسة ودخل رب الأ�رسة ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع
طلبة ال�صف الأول الثانوي احلكومي يف الفرع االكادميي يف مديرية
تربية عمان الكربى الأوىل للعام الدرا�سي  ،93/1994وبلغ عدد
�أفراد جمتمع الدرا�سة ( )5012طالب وطالبة � ،أما عينة الدرا�سة
بلغت ( )389طالبا وطالبة ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة ؛ عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات الطالب يف املرحلة
الثانوية على مقايي�س التن�شئة االجتماعية ( الدميقراطي و الت�سلطي
) ،وعدم وجود فروق تعزى للم�ؤهل العلمي لربالأ�رسة .
�أما (اخلطيب� ،)1996،أجرت درا�سة بعنوان «الو�ضع
التعليمي وال�صحي والرتفيهي و�أمناط التن�شئة االجتماعية يف
الريف الأردين» .هدفت �إىل ا�ستطالع الو�ضع التعليمي وال�صحي
66

دور التنشئة األسرية في تنمية القيم اإليجابية عند األبناء
كما يراها أرباب األسر في البادية الشمالية الشرقية

أ .عبد اجمليد خلف السيبية
أ.د .محمد فايز الطراونة

والرتفيهي و�أمناط التن�شئة االجتماعية لأطفال الريف الأردين،
ومعرفة االرتباط بني �أمناط التن�شئة الوالدية له�ؤالء الأطفال وبني
اجلوانب التعليمية وال�صحية والرتفيهية املتعلقة بهم ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )233طالبا وطالبة مت اختيارهم بطريقة العينة
الع�شوائية املنتظمة ،ومت جمع البيانات عن طريق ا�ستبانة احتوت
على (� )48س�ؤال .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة؛ متثل
الو�ضع التعليمي وال�صحي والرتفيهي لأطفال الريف الأردين بوجود
بع�ض ال�سلوكيات غري ال�صحيحة والتي متار�س من قبل الوالدين
جتاه اطفالهم ،مثل ت�شجيع الوالدين لأبناهم على متابعة درو�سهم
بن�سبة  ،21%وعدم ح�ضور الوالدين جمال�س الطلبة التي تعقد يف
املدار�س بن�سبة  ،48%كما بينت النتائج وجود منطني تتبع الأ�رسة
�أحداهما يف الريف الأردين �أثناء عملية التن�شئة االجتماعية وهما؛
النمط املت�سامح ويتمثل يف عدم ال�ضغط وال�سيطرة املطلقة على
االبناء من قبل الوالدين ،والنمط املت�شدد ويتمثل يف وجود �سلطة
�شبة مطلقة للوالدين على �أنبائهم.
�أما درا�سة (الأمري� « ،)2004،أمناط التن�شئة االجتماعية يف
الأ�رسة واملدر�سة يف الأردن وعالقة ذلك بالتفوق الدرا�سي»  ،حيث
هدفت الدرا�سة �إىل �إظهار الأمناط امل�ستخدمة يف الأ�رسة واملدر�سة
وعالقتها بالتفوق الدرا�سي� ،إ�ضافة �إىل معرفة العالقة بني املناخ
الرتبوي يف املدر�سة و�أمناط التن�شئة االجتماعية فيها ،ومعرفة
العالقة بني امل�ستوى التعليمي للآباء والأمهات وا�ستخدام الأمناط،
و�أ�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )600طالب و طالبة من ال�صفوف ال�سابع والثامن والتا�سع
يف مدرا�س منطقة �شمال عمان ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة؛ �أمناط التن�شئة االجتماعية يف الأ�رسة واملدر�سة يف
الأردن �إيجابية ،و�أن �أمناط التن�شئة االجتماعية الإيجابية ال�سائدة
يف املدر�سة �أف�ضل من الأمناط ال�سائدة يف الأ�رسة  ،كما تو�صلت �إىل
�أن الإعالم الر�سمي مل يقم بدور فعال لإبراز �أهمية �أمناط التن�شئة
االجتماعية على م�ستوى الأ�رسة واملدر�سة.
وجاءت درا�سة (عواوده�« ،)2006،أمناط التن�شئة االجتماعية
وعالقتها بالقيم لدى طلبة املدار�س الأ�سا�سية يف االردن يف
�ضوء بع�ض املتغريات « والتي هدفت �إىل معرفة �أمناط التن�شئة
االجتماعية ،ودرجة متثل الطلبة للقيم ال�سائدة �ضمن املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية واجلمالية عند طلبة املدار�س الأ�سا�سية
يف الأردن يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )640طالبا وطالبة من طلبة ال�صف الثامن اال�سا�سي موزعني على
مدر�ستني من مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز يف �إربد والزرقاء
ومركزين رياديني من مراكز �إربد والزرقاء ،ومدر�ستني عاديتني يف
كل من �إربد الأوىل وق�صبة الزرقاء ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة كانت �أن متو�سطات الأمناط للتن�شئة االجتماعية
جاءت متفاوتة يف جميع الأمناط ،حيث جاء يف املرتبة الأوىل
منط التقبل ،والنمط الت�سلطي يف املرتبة الأخرية ،و�أي�ضا من نتائج
الدرا�سة جاءت القيم االجتماعية يف املرتبة الأوىل والقيم اجلمالية
يف املرتبة الأخرية ،وبينت نتائج الدرا�سة �أي�ضا وجود فروق ل�صالح
املدار�س العامة يف النمط الدميقراطي ول�صالح املراكز الريادية
ومدار�س التميز يف النمطني الت�سلطي والتقبل.
وقام (الرقب )2006،بدرا�سة» �أمناط التن�شئة االجتماعية
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يف الأردن :درا�سة مقارنة بني الريف واملدينة والبادية « هدفت
�إىل التعرف على �أمناط التن�شئة االجتماعية املمار�سة لدى الأ�رسة
الأردنية من وجهة نظر الوالدين ،ومقارنة هذه الأمناط يف مناطق
الريف واملدينة والبادية ،كما هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �إذا
كان هناك فروق يف �أمناط التن�شئة االجتماعية تعزى �إىل متغريات
اجلن�س وامل�ستوى التعليمي لالب والأم وامل�ستوى االقت�صادي
للأ�رسة وعدد الأبناء يف الأ�رسة وعمر الوالدين ،وقد تكون جمتمع
الدرا�سة من جميع الأ�رس الأردنية ،وتكون العينة من ( )2000من
الآباء والأمهات ،واختريت بطريقة ع�شوائية طبقية .من �أهم النتائج
التي تو�صلت لها الدرا�سة؛ �إن �أمناط التن�شئة االجتماعية الإيجابية
لدى الأ�رس الأردنية كانت على درجة مرتفعة من املمار�سة ،حيث
جاء جماال التقبل والتعاون يف املرتبة االوىل ،ثم جماالت مراعاة
امليول واالجتاهات واحلوار يف املرتبة الثانية على التوايل ،يف
حني �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أمناط التن�شئة ال�سلبية لدى الأ�رس
الأردنية كانت بدرجة متو�سطة ،وكان ترتيب املجاالت على التوايل،
جماال الإهمال والتفرقة باملرتبة الأوىل ،ثم جماال احلماية الزائدة
والتذبذب ،و�أخريا جمال الت�سلط .
�أما درا�سة (العطوي� « ،)2007،أثر منط التن�شئة الأ�رسية يف
تقدير الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة تبوك”  .هدفت
الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر �أمناط التن�شئة الأ�رسية على تقدير
الذات عند طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة تبوك باململكة العربية
ال�سعودية ,وتكونت عينة الدرا�سة من (  ) 660طالبا وطالبة بينهم
(  ) 300طالبا و(  ) 360طالبة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية
العنقودية .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة؛ وجود �أثر
لنمط تن�شئة الأب )املت�سلط ،الدميقراطي ،املهمل (يف تقدير الذات،
ووجود �أثر لنمط تن�شئة الأم ) املت�سلط ،الدميقراطي ،املهمل( يف
تقدير الذات ،ووجود فروق يف منط تن�شئة الأب املت�سلط تبعا للنوع
االجتماعي ،وعدم وجود فروق يف منطي تن�شئة الأب ) الدميقراطي،
واملهمل ( تبعا للنوع االجتماعي ،وجود فروق تب ًعا للنوع االجتماعي
يف منط تن�شئة الأم (املت�سلط ،املهمل) يف تقدير الذات ،وعدم وجود
فروق يف منط تن�شئة الأم )الدميوقراطي( ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة تقدير الذات تبعا للنوع االجتماعي.
�أما درا�سة (اجلندي “ ،)2010،التن�شئة ال�سوية للأبناء كما
يدركها الوالدان يف اال�رسة العمانية “  .فقد هدفت �إىل معرفة
العالقة بني �أ�ساليب التن�شئة ال�سوية للأبناء كمـا يـدركها الوالدان
يف الأ�رسة العمانية ،ومتغري اجلن�س ،وعمل الأب والأم ،والعمر،
واملـ�ستوى التعليمي للوالدين .وتكونت عينة الدرا�سة مـن ()352
�أب و�أم مـوزعني بالتـ�ساوي (� )176أب و (� )176أم  .وا�ستخدم
الباحث يف درا�سته ا�ستبانة يبلغ عدد بنودهـا ( ( 40بنداً ،موزعة
مت�ساو على �أربعة حماور رئي�سة :حمور الدميقراطيـة ،وحمـور
ب�شكل
ٍ
امل�ساواة ،وحمور التقبل ،وحمور االهتمام ،ومن �أهم النتائج التي
تو�صلت لها الدرا�سة؛ وجود اجتاه �إيجابي بدرجة معتدلة ن�سبي ًا
لكـل من اجلن�سني مع وجود فارق �إح�صائي ،حيث كان متو�سط
الإناث �أعلى جتاه ا�سـتخدام �أ�ساليب التقبل واالهتمام ،وزيادة
جتاه ممار�سـة �أ�سـاليب الدميقراطيـة والتقبـل واالهتمام من قبل
الآباء املوظفني باملقارنة مع الآباء غري املوظفني ،وزيادة جتاه
ممار�سة �أ�ساليب امل�ساواة والتقبل واالهتمام من قبل الأمهات غري
العامالت باملقارنـة مع الأمهات العامالت ،كما ت�شري النتائج �إىل
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وجود فروق دالـة �إحـ�صائي ًا جتـاه ا�سـتخدام �أ�سـاليب الدميقراطية
والتقبل وامل�ساواة ل�صالح فئـات الأعمـار املرتفعـة ،و�إن املـ�ستوى
التعليمي للوالدين يرتبط ارتباط ًا موجب ًا باجتاهات ال�سواء يف
معاملة الأبنـاء ،بحيـث يزيد ال�سواء كلما زاد امل�ستوى التعليمي.
اما درا�سة (الزيتاوي ،)2016،بعنوان «�أمناط التن�شئة
الأ�رسية املدركة و�أثرها يف الدافعية للإجناز والتح�صيل الأكادميي
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد « .هدفت التعرف
�إىل �أمناط التن�شئة الأ�رسية املدركة و�أثرها يف الدافعية للإجناز
والتح�صيل الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )70طالب وطالبة مت اختيارهم
بطريقة ع�شوائية ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة؛ عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل الدرا�سي تعزى �إىل متغري منط
التن�شئة الأ�رسية �أو التفاعل بني منط التن�شئة واجلن�س وذلك ل�سائر
�أمناط التن�شئة الأ�رسية املتبعة من قبل الأب واالم معا �أو الأب �أو
الأم علىحدة .
الدراسات األجنبية
يف درا�سة كل م ن

�(Barni & Ranieri & Donato & Ta

) gliabue & Scabini,2017ال�شخ�صية والعائلية م�صادر التن�شئة
االجتماعية للوالدين ،والتي �أجريت يف ايطاليا ركزت هذه الدرا�سة
على قيم التن�شئة االجتماعية للوالدين  ،وهي القيم التي يريد الآباء
من �أطفالهم اعتمادها ،وتكونت عينة الدرا�سة من  325عائلة
�إيطالية مع طفل مراهق واحد (� 14-18سنة) ،هدفت �إىل مقارنة
قيم التن�شئة االجتماعية للآباء والأمهات وتقييم القيم ال�شخ�صية
للوالدين واملناخ الأ�رسي ،والقيم التي يرغب الوالدان يف �أطفالهم
اكت�سابها ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة اختالفات كبرية بني قيم
التن�شئة االجتماعية للآباء والأمهات :على وجه اخل�صو�ص� ،أعطى
الآباء املزيد من الأهمية لالنفتاح على التغيري والقيمة الذاتية
لتعزيز تربية الأطفال من الأمهات ،وجود عالقات هامة و�إيجابية
بني القيم ال�شخ�صية للوالدين وجميع قيم التن�شئة االجتماعية ،
وكذلك بني املناخ القيمي للأ�رسة وبع�ض قيم التن�شئة االجتماعية
للوالدين .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن التفاعالت عرب امل�ستوى بني
القيم ال�شخ�صية للوالدين واملناخ القيم للأ�رسة مل ت�سهم يف التنب�ؤ
بالقيم التي يريد الآباء من �أطفالهم تبنيها.
يف حني درا�سة ( )Kim. 2001هدفت �إىل مقارنة التن�شئة
االجتماعية وفق القيم للأطفال �ضمن البيئة املدر�سية االبتدائية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )115طالبا من ال�صفوف  4-6وهي
ال�صفوف االبتدائية ،وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت لها
الدرا�سة؛ �أن التن�شئة االجتماعية تركز على القيم بغ�ض النظر عن
اجلن�س وامل�ستوى ال�صفي والعرق .كذلك �أنه يوجد قيم عاملية يجب
�أن يتعلمها الأطفال �ضمن البيئة ال�صفية ،و�أ�شار �إىل �أهمية دور
املعلم يف التن�شئة االجتماعية داخل ال�صف .
�أما درا�سة هوجن ( )Hong, 2000والتي كانت بعنوان” التن�شئة
الأ�رسية يف ال�صني” ،حيث هدفت �إىل معرفة �أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية امل�ستخدمة لدى الأ�رس يف ال�صني ،وتكونت عينة الدرا�سة
من (� )1000آب و �أم من �أرباب اال�رس .من �أهم النتائج التي تو�صلت
لها الدرا�سة؛ �أنه هناك ارتباط بني �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية بالطبقة

االجتماعية فالآباء من ذوي الطبقة املتو�سطة ين�شئون �أبناءهم على
اال�ستقاللية ،والأبناء من ذوي الطبقة االجتماعية العامة لديهم
اجتاهات نحو وجوب امتثال الأبناء لقرارات الآباء.
و �أجرت كارتر ( ،)Garter, 1987درا�سة “ االجتاهات الوالدية
يف تن�شئة الطفل وعالقتها بامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
للأ�رسة “ ،حيث هدفت �إىل الك�شف عن اجتاهات الأمهات نحو
تربية الطفل وعالقتها ببع�ض املتغريات كنوع الطفل ،ووظيفة الأم،
والو�ضع االجتماعي واالقت�صادي للأ�رسة ،وتكونت عينة الدرا�سة من
الأمهات وعددهن (� )52أما ،مت اختيارهن من خالل ريا�ض الأطفال
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت لها
الباحثة؛ وجود فروق ذات داللة بني اجتاه التحكم وال�سيطرة لدى
الأمهات ذات امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي املنخف�ض ل�صالح
امل�ستوى املرتفع .كما �أنه ال توجد �أية فروق ذات داللة �إح�صائية
بني االجتاهات الوالدية كالنبذ والتحكم والدميقراطية تبعا لعمل
الأم و نوع الطفل .
و�أجرى ( )Haidar,1971درا�سة “ �أمناط التن�شئة االجتماعية
التي ت�ستخدمها �أمهات التالميذ املتفوقني حت�صيليا والتالميذ
املت�أخرين حت�صيليا” ،حيث هدفت الدرا�سة �إىل مقارنة االختالف
يف �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية لدى الأمهات و�أثره على التح�صيل،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )77طالبا ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني:
�ضمت املجموعة الأوىل ( )33طالبا من املتفوقني درا�سيا ،و�أما
املجموعة الثانية فقد �ضمت ( )24طالبا من املت�أخرين يف
التح�صيل الدرا�سي .ومن �أهم نتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن
الأمهات بالن�سبة للطلبة املتفوقني درا�سيا ي�ؤكدن �أهمية التن�شئة
االجتماعية الفعالة و�أنهن ي�ستخدمن �أ�سلوب العقاب الفوري على
�أي �سلوك غري مقبول من الأبناء وذلك �أكرث من �أمهات الطالب
املت�أخرين درا�سيا ،وكذلك من نتائج الدرا�سة �أن �أمهات الطالب
املتفوقني درا�سيا ميار�سن ال�ضبط وال�سلطة على االطفال منذ مراحل
الطفولة املبكرة وذلك على عك�س �أمهات الطالب املت�أخرين درا�سيا
حيث ميار�سن الت�سامح والت�ساهل مع الأطفال يف املراحل املبكرة
من الطفولة.
التعقيب على الدراسات السابقة
بعد مراجعة وا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،نالحظ االختالف
يف ا�ستنتاجات الباحثني باختالف �أهدافهم و�أطرهم النظرية،
واختالف يف الفرتات الزمنية التي قاموا بدرا�سة الأ�رسة والتن�شئة
االجتماعية فيها ،نالحظ �أن كثريا من هذه الدرا�سات ركز على مراحل
عمرية متقدمة من العينات باختيارهم طالبا يف املراحل الثانوية
واختيار الأ�رس على هذا اال�سا�س مثل درا�سة (الزيتاوي،)2016،
ودرا�سة (عبدوين ،)1995،ودرا�سة (احلوامدة )1991،كانت من
�أهم الدرا�سات التي تناولت التن�شئة االجتماعية من خالل العالقة
بني �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية و�أن�ساق القيم املختلفة ،ومعرفة
الأن�ساق املختلفة التي ميتلكها الأبناء والتي كان للأ�رسة دور يف
اكت�سابهم ملختلف القيم االجتماعية .وفيما يلي عر�ض موجز لأهم
نتائج الدرا�سات ال�سابقة:
�Ú Úأن الآباء و الأمهات يعتنون بتن�شئة الأبناء الذكور
�أكرث من الإناث ،ويفرقون يف املعاملة ،حيث التعامل مع الأبناء
الذكور ب�أ�ساليب تت�سم بالتقبل والت�سامح واال�ستقاللية ،باملقابل
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دور التنشئة األسرية في تنمية القيم اإليجابية عند األبناء
كما يراها أرباب األسر في البادية الشمالية الشرقية

أ .عبد اجمليد خلف السيبية
أ.د .محمد فايز الطراونة

يتم التعامل مع الإناث ب�أ�ساليب الت�شدد والتبعية والإهمال وعدم
االت�ساق يف املعاملة.
Ú Úوجود منطني تتبعهما الأ�رسة يف الريف �أثناء عملية
التن�شئة االجتماعية وهما :النمط املت�سامح ويتمثل يف عدم ال�ضغط
و ال�سيطرة املطلقة على الأبناء من قبل الوالدين ،والنمط املت�شدد
ويتمثل يف وجود �سلطة �شبة مطلقة للوالدين على �أبنائهما .
Ú Úيعترب منط التقبل من �أمناط التن�شئة االجتماعية و�أكرثها
اتباعا من قبل الأ�رسة .
Ú Úالأ�سلوب الت�سلطي بو�صفه �أ�سلوبا من �أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية ممار�س ب�شكل قليل جدا من قبل الوالدين .
�Ú Úسيادة النمط الإيجابي يف التن�شئة االجتماعية يف كل من
املدر�سة والأ�رسة وبحاجة االهتمام.
وبالتايل �سوف تكون هذه الدرا�سة �أكرث عمقا وحتليال ،كونها
�سوف تركز على منطقة حمددة وهي لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية،
و�سوف تركز على مو�ضوع ذي �أهمية كبرية يف ظل التغريات
التي حدثت للأ�رسة يف البادية ال�شمالية وتغري �أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية والذي �سوف يتم الرتكيز عليه ب�شكل �أ�سا�سي وتناولها
بجميع جوانبها يف �ضوء تغري بع�ض القيم االجتماعية.

ونالحظ من خالل اجلدول رقم (� )1أن اال�ستقرار متركز يف
الق�سم ال�شمايل الغربي وهي املنطقة املحاذية للحدود ال�شمالية
ال�سورية وملت�صقة �سكانيا مبحافظة املفرق وخا�صة يف �أق�ضية
ال�صاحلية ،وام اجلمال ،و�أم القطني ،وهذا يدل على البحث عن
املنطقة الأكرث ا�ستقرارا ،وتوفر فيها خمتلف اخلدمات واملوا�صالت
ومناطق ذات ظروف مناخية منا�سبة ،نظرا �إىل �أن املناطق ال�رشقية
من اللواء تتميز بظروف مناخية قا�سية وتربة غري �صاحلة للزراعة
ون�سبة الأمطار فيها متدنية وقلة اخلدمات فيها.
قام الباحثان با�ستخدام �أ�سلوب العينة الع�شوائية الق�صدية
عن طريق اختيار جمموعة من �أرباب الأ�رس الذكور يف منطقة
البادية ال�شمالية ال�رشقية ،بواقع ع�رشة �أ�شخا�ص من كل ق�ضاء
يف لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية ليكون جمموع العينة التي مت
مقابلتها ( )50رب �أ�رسة من جمتمع الدرا�سة .بحيث �إن البيانات
التي �سوف يتم �أخذها ميكن �أن تعمم على جمتمع الدرا�سة وذلك
نظرا لدرجة التجان�س الكبرية بني املجتمع املدرو�س يف منطقة لواء
البادية ال�شمالية.
الجدول رقم ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية .

الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية %

()40-30

11

22%

()50-41

19

38%

(  51فما فوق )

20

40%

املجموع

50

100%

بدون تعليم ( الأمية)

3

6%

لواء البادية ال�شمالية يقع �ضمن اجلزء ال�شمايل ال�رشقي
من اململكة الأردنية الها�شمية� ،ضمن منطقة حدودية من ال�شمال
�سوريا ،ومن ال�رشق العراق ،واجلهة اجلنوبية ال�رشقية احلدود
ال�سعودية ،وتقدر م�ساحة اللواء (� )25ألف كم 2من م�ساحة اململكة،
وت�شري الإح�صاءات العامة (� )2017أن عدد �سكان اللواء ()104.65
ن�سمة ،وعدد الأ�رس (� )19.822أ�رسة وموزعه ح�سب الأق�ضية يف
اجلدول رقم ( )1على النحو الآتي :

ما دون الثانوية العامة

21

42%

الثانوية العامة

11

22%

تعليم عايل

15

30%

املجموع

50

100%

مزارع

12

24%

قطاع عام

13

26%

جدول رقم ()1

قطاع خا�ص

4

8%

قوات م�سلحة

6

12%

متقاعد

15

30%

املجموع

50

100%

املتغري

منهج الدراسة :
تعد هذه الدرا�سة من البحوث النوعية ،ومت ا�ستخدام �أداة
املقابلة فيها ،واملنهج النوعي يركز على و�صف الظواهر وفهم
عميق لها .كما انتهجت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي لغايات
و�صف خمتلف اجلوانب مل�شكلة الدرا�سة وذلك من خالل االعتماد
على املقابلة املعمقة.

الفئة العمرية

جمتمع الدراسة وعينتها:

توزيع سكان لواء البادية الشمالية حسب تعداد السكان و األسر لعام . 2017

التق�سيم االداري

عدد الذكور عدد الإناث

امل�ستوى
التعليمي

املهنة

املجموع

عدد الأ�رس

ق�ضاء ال�صاحلية

16950

14950

31600

5760

ق�ضاء �صبحا

6500

8400

17900

3293

ق�ضاء ام اجلمال

أداة الدراسة:

15510

14120

29630

5806

ق�ضاء دير الكهف

5880

5640

11520

2179

ق�ضاء ام القطني

7320

6680

14000

2784

املجموع

54860

49790

104650

19822

تعد �أدوات جمع البيانات الطرق التي يعتمد عليها الباحث
جلمع البيانات واملعلومات حول الظاهرة املراد درا�ستها للو�صول
�إىل احلقيقة العلمية ،وتتوقف دقة و�صدق النتائج املتوقع الو�صول
�إليها على مدى دقة الأدوات امل�ستخدمة ،ومت ا�ستخدام املقابلة
املعمقة كون هذا النوع من املقابالت ي�سمح باحل�صول على الكثري
من البيانات املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة وتتيح مزيدا من احلرية

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ( 2017التعداد العام للسكان )2017
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للمبحوثني للتعبري عن وجهات نظرهم.
مت �إعداد دليل املقابلة وت�ضمن الأ�سئلة التي مت طرحها على
املبحوثني ( �أرباب الأ�رس) يف البادية ال�شمالية ،حيث مت �إعداده
ب�صورته الأولية ليتنا�سب مع �أهداف الدرا�سة و�أغرا�ضها من خالل
الرجوع للأدبيات البحثية والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالتن�شئة
االجتماعية.

صدق أداة الدراسة وثباتها:
لغايات الت�أكد من ال�صدق والثبات ملحتويات دليل املقابلة،
فقد مت �إجراء درا�سة على عينة ا�ستطالعية يف منطقة الدرا�سة وبطريقة
ع�شوائية تكونت من ( )5مقابالت لأرباب الأ�رس يف البادية ال�شمالية
ال�رشقية ،حيث مت �إجراء تعديالت على دليل املقابلة ليتنا�سب مع
جمتمع الدرا�سة ومو�ضوعها و�أهدافها ليظهر ب�صورته النهائية ،ثم
قام الباحثان ب�إجراء املقابالت ب�شكل مبا�رش مع عينة الدرا�سة،
وت�سجيل جميع املعلومات ،واالعتماد على الت�سجيل الكتابي وعلى
�آلة ت�سجيل عند موافقة املبحوثني ،ومت �إعداد برنامج للزيارات
امليدانية ونظرا لطول امل�سافة بني القرى يف منطقة الدرا�سة،
وعددها الكبري حيث بلغ تعداد القرى يف لواء البادية ال�شمالية ()57
قرية وجتمعا �سكانيا موزعا على جميع �أق�ضية اللواء ،مت القيام
ب�إجراء ثالث مقابالت يف اليوم امليداين الواحد ،مدة املقابلة بحدود
ال�ساعتني نظرا لطول املقابلة ولهذا كان عدد املقابالت قليال يف
اليوم الواحد .بعد االنتهاء من اليوم امليداين قام الباحثان ب�إعادة
تدوين البيانات بطريقة منظمة وتدوينها كتابيا عرب �سجالت معدة
لهذه الغاية ح�سب حماور و�أ�سئلة الدرا�سة و�إدخالها على احلا�سوب
مرتبة وفقا للت�سا�ؤالت لتجهيزها لغايات حتليل البيانات والو�صول
للنتائج املرجوة.

األساليب اإلحصائية:
مت حتليل البيانات النوعية التي مت احل�صول عليها من خالل
�أدوات الدرا�سة من خالل الأفكار والآراء التي ظهرت من البيانات التي
مت جمعها من املقابالت مع عينة الدرا�سة ،حيث مت تفريغ البيانات
على �أوراق بحيث تكون كل مقابلة منف�صلة عن الأخرى ،ثم مت �إعادة
قراءة العبارات الواردة يف املقابالت ،ثم قام الباحثان برتميز لكل
ا�ستجابة ،وو�ضع العبارات والأفكار املت�شابهة يف فئات فرعية
ثم و�ضعها يف فئات رئي�سية تتعلق ب�آراء وت�صورات �أرباب الأ�رس
نحو �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية امل�ستخدمة ،والقيم االجتماعية
الإيجابية ،ومن املعروف �أن طرق حتليل البيانات النوعية من خالل
ترميزها والتي ت�ساعد يف التحكم بالبيانات و�سهولة ا�سرتجاعها
من ثم االعتماد على الطرق الو�صفية والتف�سريية لتحليلها ،وتكميم
البيانات النوعية من خالل حتويلها �إىل بيانات كمية
) ،(quantifyingثم مت االعتماد على احلا�سوب لتنظيمها بوا�سطة
�أدوات خا�صة ،ومت ا�ستخدام اجلداول لتو�ضيح وتف�سري
البيانات النوعية للدرا�سة ،وا�ستخراج التكرارات والن�سب
املئوية ،ومتييز املقابالت مع املبحوثني باخلط املائل
والغامق ( .)Italic and bold lines

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.
◄◄املحور الأول � :أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية امل�ستخدمة من

قبل �أرباب الأ�رس .
يف �ضوء حتليل النتائج ،قدم املبحوثون عديدا من اال�ستجابات
عن الأ�ساليب امل�ستخدمة يف التن�شئة االجتماعية للأبناء ،ومت
تق�سيمها �إىل �أربعة �أق�سام ،وعر�ضها ح�سب �أهميتها ح�سب ر�أي
املبحوثني والتي تعك�س الأ�ساليب التي ي�ستخدمها جمتمع الدرا�سة
يف تربية الأبناء وتن�شئتهم وذلك على النحو التايل:
Ú Úالأ�سلوب الأول  :الأ�سلوب الدميقراطي .
�أ�شار ما ن�سبته  48%من �أرباب الأ�رس يف ا�ستجاباتهم
وتعليقاتهم� ،إىل �أهمية هذا الأ�سلوب و�أنه ال بد من ا�ستخدامه مع
الأبناء وخا�صة يف �ضوء التغريات التي حدثت يف البادية ال�شمالية،
والتطور والتغري يف �سائر جماالت احلياة ،و�أ�شار املبحوثون �إىل
و�ضع �ضوابط و�رشوط لهذه احلرية والتعامل الدميقراطي مع الأبناء،
وعدم اخلروج على القيم والعادات االجتماعية يف منطقة البادية،
وجاءت تعليقاتهم وفق فهمهم لهذا الأ�سلوب وكيفية ا�ستخدامه مع
الأبناء ،ومن هذه التعليقات يقول �أحد املبحوثني:
� ..أنا بالعادة �أطرح مو�ضوعا ومناق�شة جميع �أفراد الأ�رسة
حوله �أو حول �أي ق�ضية تهم الأ�رسة ،ف�أنا دميقراطي مع �أ�رستي
و�أبنائي كلهم متعلمون وكذلك زوجتي و�أف�ضل �أ�سلوب احلوار
واملناق�شة بدميقراطية مع اجلميع.
و املالحظ يف تعليقات املبحوثني �أن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب
يكون يف �أطار �أمور معينة ،حيث �أ�شار العديد منهم �إىل ا�ستخدام
هذا الأ�سلوب يف الذهاب للت�سوق و�رشاء اللبا�س وتكوين ال�صداقات،
واخلروج من املنزل و لكن �ضمن وقت حمدد ،ومن هذه التعليقات
يقول �أحد امل�شاركني:
� ..أنا دميقراطي ح�سب الظروف وح�سب املوقف فمثال
دميقراطي يف خروجهم من املنزل و لكن العودة يف وقت حمدد.
و�آخر قال � ... :أمنحهم احلرية يف اختيار املالب�س �أو امل�شاركة
يف املنا�سبات ...
ونالحظ هنالك �إجماعا على تغري يف الظروف واحلياة يف
منطقة البادية و�أنه ال بد �أن تتغري معها �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية
وتتما�شى مع التطور الذي حدث ،والتغري الذي �أ�صاب عقلية الأبناء
وعدم تقبلهم كل �شيء كما كانت احلياة يف ال�سابق وخا�صة مع
زيادة التعليم والتوعية والثقافة واملعرفة عند ال�شباب ،ويقول �أحد
امل�شاركني  ... :تغريت الأجيال والتعامل معهم مثل زمان �صعب،
اليوم ت�سايره وت�سمع منه ماذا يريد وحتاورهم ...
و�آخر قال ... :اختلفت تربية الأبناء عن املا�ضي تربينا
على الق�سوة وال�صرب وق�سوة احلياة ،اليوم �أوالدنا مدللون ونت�سيد
خواطرهم ونرتكهم على راحتهم ،يعنى اليوم ن�شاورهم ون�أخذ
بتوجهاتهم وميولهم.
بينما ت�شري تعليقات بع�ض من امل�شاركني على �أن �أ�سلوب
احلرية ال يتم ا�ستخدامه مع كل الأبناء و�إمنا هناك تفريق يف
ا�ستخدام هذا الأ�سلوب على �أ�سا�س العمر ،حيث تبني �أن بع�ضا منهم
ي�ستخدمه مع الكبار فقط ،ويقول �أحد امل�شاركني ... :نعم مع الأوالد
الكبار �أ�ستخدم احلرية واملناق�شة واحلوار ،لأنه �إذا كرب ابنك خاوية،
وال�رضب والع�صى ال ينفع �إذا كرب ابنك حتتاج �أن ت�سايره ،وال�صغار
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دور التنشئة األسرية في تنمية القيم اإليجابية عند األبناء
كما يراها أرباب األسر في البادية الشمالية الشرقية

أ .عبد اجمليد خلف السيبية
أ.د .محمد فايز الطراونة

غري واعني وم�شاك�سون �أغلب الأوقات ال ينفع معهم احلوار..
الجدول رقم ()3
آراء العينة في استخدام األسلوب الديمقراطي

ا�ستخدام الأ�سلوب الدميقراطي

التكرار

الن�سبة املئوية %

ي�ستخدم ب�شكل دائم

24

48%

ي�ستخدم بع�ض الأحيان

22

44%

ال ي�ستخدم هذا اال�سلوب

4

8%

املجموع

50

100%

ويفيد اجلدول رقم (� )3آراء العينة حول ا�ستخدام الأ�سلوب
الدميقراطي يف تن�شئة الأبناء ،حيث نالحظ �أن �أعلى ن�سبة من
امل�شاركني من �إجمايل العينة ت�ستخدم الأ�سلوب الدميقراطي وبن�سبة
بلغت  ،48%بينما بلغت من ال ي�ستخدمون هذا الأ�سلوب  8%من
�إجمايل العينة امل�شاركة ،وهذا يف�رس التوجه نحو ا�ستخدام هذا
الأ�سلوب و�أهميته يف تن�شئة الأبناء وتربيتهم يف جمتمع الدرا�سة
وهو البادية ال�شمالية.
ت�شري نظرية الدور االجتماعي �إىل �أهمية املحيط االجتماعي
والبيئة التي يعي�ش فيها الفرد ومدى ت�أثريها على �سلوك الأفراد،
و�أن التن�شئة االجتماعية تت�أثر بالبيئة املحيطة ،والتغري الذي حدث
يف البادية ال�شمالية( جمتمع الدرا�سة) يف خمتلف املجاالت �أدى �إىل
خلق بيئة ت�سمح للآباء بالتعامل مع الأبناء ب�أ�سلوب دميقراطي يقوم
على احلوار واملناق�شة وتقبل الآراء ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
ما ذهبت �إلية درا�سة (الأمري ،)2004،والتي �أ�شارت �إىل �أن الأ�رسة
الأردنية تعطي النمط الدميقراطي �أهمية كبرية يف تن�شئة الأبناء،
وهذا دليل على التغري يف تعامل الأ�رسة مع الأبناء و�أنها بحاجة �إىل
مزيد من احلوار واملناق�شة ومنح الأبناء مزيدا من احلرية للتكيف
مع الواقع املعا�ش ومنحهم مزيدا من حتمل امل�س�ؤولية.
Ú Úالأ�سلوب الثاين � :أ�سلوب الت�سلط ( الق�سوة ) .
�أظهرت نتائج ال�س�ؤال املتعلق بالأ�سلوب الت�سلطي �أن عددا من
�أفراد العينة ت�ستخدم هذا الأ�سلوب بع�ض الأحيان وبن�سبة 58%
من �إجمايل عينة الدرا�سة ،ومن خالل تعليقات امل�شاركني �أن هذا
الأ�سلوب مل يعد يفيد �أو ينفع يف تربية وتن�شئة الأبناء ،وهذا وا�ضح
يف تعليقات امل�شاركني ،حيث يقول �أحد امل�شاركني:
 ...ال �أمار�س هذا الأ�سوب �إال م�ضطرا يف بع�ض الأحيان خا�صة
عندما ال ي�سمع الأبناء كلمتك �أو �أوامرك و�أ�ستخدم العنف الكالمي
�أكرث الأحيان ...
و يقول �آخر  ...:نادرا ما ن�ستخدم ال�رضب هذه الأيام ،ن�ستخدمه
عند اخلط�أ الكبري ملا يتجاوزوا احلدود..
ويقول �أي�ضا �أحد امل�شاركني ... :ال هذا �أ�سلوب ال جدوى منه
وال �أ�ستخدمه �إطالقا ...
وكما ت�شري نتائج الدرا�سة واملقابالت مع امل�شاركني �إىل
ا�ستخدام هذا الأ�سلوب وبن�سبة  ،26%و�أنه الأ�سلوب الأف�ضل والأمثل
يف التعامل مع الأبناء ،حيث يقول �أحد امل�شاركني:
 ...نعم و�أعتمد �أ�سلوب احلرمان من امل�رصوف مثال  ...و
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يقول �آخر ... :طبيعة احلياة جعلتني �أمار�س ال�رضب والعنف معهم،
و�أ�ستخدمه يف �صغرهم حتى �صاروارجاال  ، ...و يقول م�شارك �آخر:
�إذا �أرخيت احلبل تفقد ال�سيطرة ،لهذا ،العنف يف بع�ض املواقف
�رضوري و�أعاقب املخطئ ...
من املالحظ �أن ا�ستخدام العنف لدى عينة الدرا�سة له حدود
و�رشوط عند ا�ستخدامه ،حيث يف الغالب يكون ح�سب نوع وحجم
اخلط�أ ،وميار�س غالبا من ال�صغار والإناث ،وهناك دور للأم يف
ممار�سته ،حيث يقول �أحدامل�شاركني  ... :نعم ممكن ا�ستخدامه
ولكن بحدود و�رشوط و�أحيانا �أنا دميقراطي والأم ت�ستخدم الق�سوة
مع الأبناء فال بد �أن يكون واحد يف الأ�رسة �شديدا و�آخر دميقراطي
ويحاور الأبناء داخل الأ�رسة ...
كما نالحظ �أن العنف ال يكون ج�سديا وي�ستخدم غالبية عينة
الدرا�سة العنف الكالمي وال�رصاخ والأوامر ،حيث مت مالحظة �أثناء
الزيارات للمقابلة يف �أحد بيوت امل�شاركني �أن الأوامر ت�صدر من
الأب من خالل املناداة وال�رصاخ على الأبناء والإجابة ت�أتي فورا
منهم بقدومهم ،لتلبية الأوامر وطاعة الآب دون تردد.
الجدول رقم ()4
آراء العينة في استخدام أسلوب التسلط

ا�ستخدام �أ�سلوب الت�سلط

التكرار

الن�سبة املئوية %

ي�ستخدم ب�شكل دائم

13

26%

ي�ستخدم بع�ض الأحيان

29

58%

ال ي�ستخدم هذا الأ�سلوب

8

16%

املجموع

50

100%

وي�شري اجلدول رقم (� )4إىل �أن غالبية العينة ت�ستخدم هذا
الأ�سلوب بع�ض الأحيان وبن�سبة  ،58%بينما كانت �أقل فئة بن�سبة
 16%من �إجمايل عينة الدرا�سة ال ت�ستخدم هذا الأ�سلوب ،وتتفق
نتائج الدرا�سة مع ما جاء يف درا�سة (عواودة  ،)2006،والتي
�أ�شارت �إىل تراجع ا�ستخدام �أ�سلوب الت�سلط مع الأبناء وا�ستخدامه
بع�ض الأحيان ،وهذا ما �أ�شارت له الدرا�سة احلالية �أن معظم الأ�رس
تف�ضل ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ولكن لي�س يف كل الأوقات ،و�إمنا
يلج�أ له �أرباب الأ�رس ح�سب حجم اخلط�أ والت�رصف �أو ال�سلوك الذي
ي�صدر من الأبناء ،كما تتفق مع درا�سة كل من ()Haidar,1971
و( )Drews,1983التي �أ�شارت كل منهما �إىل �أهمية ا�ستخدام هذا
الأ�سلوب من قبل الأمهات يف بع�ض الأحيان وخا�صة يف جمال
التعليم ولي�س يف كل الأوقات مع الأبناء ،وتبني نتائج الدرا�سة �أن
العنف امل�ستخدم يف التن�شئة االجتماعية يكون على عدة �أ�شكال:
 العنف اجل�سدي ويتم ا�ستخدامه ب�شكل نادر من قبل �أرباب
الأ�رس.
 العنف الكالمي وال�رصاخ ب�صوت عال على الأبناء وهو
الأكرثا�ستخداما .
 احلرمان؛ مبعنى �أن هناك �أ�سلوبا يتبعه �أرباب الأ�رس يف
تن�شئة الأبناء من خالل منع الأبناء عن �أ�شياء يحبونها �أو يتعلقون
بها.
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كما تبني النتائج �أن العنف ي�ستخدم �أكرث مع الأبناء الذكور
وبن�سب �أقل مع الإناث من قبل �أرباب الأ�رس ،وباملقابل يف�ضل �أرباب
الأ�رس �أن يكون �أحد الوالدين �أكرث ق�سوة من الآخر ويف الغالب تكون
الأم هي الأكرث ق�سوة بحكم تواجدها يف املنزل �أكرث من الرجل.
Ú Úالأ�سلوب الثالث� :أ�سلوب احلماية الزائد .
ت�شري الإجابات املتعلقة ب�س�ؤال هذا الأ�سلوب �إىل ن�صف عينة
امل�شاركني ت�ستخدم هذا الأ�سلوب ب�شكل دائم وبن�سبة  50%من
�إجمايل عينة الدرا�سة ،وهذا يدل على �أهمية �أ�سلوب احلماية الزائد
يف جمتمع الدرا�سة ،واحلاجة ال�ستخدامه مع الأبناء ،وت�شري تعليقات
امل�شاركني �أن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب تفر�ضه عليهم التغريات التي
حدثت يف البادية ،وزيادة عدد ال�سكان ب�شكل كبري ،وانفتاح
املجتمع ،والت�أثريات اخلارجية التي حدثت يف البادية من تغريات و
تطورات يف خمتلف جماالت احلياة ،وكما ت�شري بع�ض من التعليقات
ت�أثري الالجئني ال�سوريني واندماجهم ب�شكل وا�ضح مع جمتمع
البادية وخا�صة يف ظل تواجدهم يف مناطق البادية من خالل
املخيمات الر�سمية �سواء خميم الزعرتي �أو الروي�شد ،ووجود �أعداد
كبرية من املخيمات الع�شوائية لهم يف مناطق البادية ،وهذا ح�سب
تعليقات امل�شاركني �سهل عملية اختالطهم مع الأبناء وت�أثريهم
الكبري عليهم ،مما يربر لهم احلماية الزائدة ،واملراقبة للأبناء
خ�شية االنحراف وتعلم ال�سلوك اخلاطئ .يقول �أحد امل�شاركني... :
تغري املجتمع واختلط النا�س وانفتح جمتمع البادية كثريا والتطور
يف احلقيقة كبري ومعظم الأبناء يخرجون للدرا�سة والعمل وخا�صة
يف املرحلة الثانوية املدار�س معظمها �أ�صبحت جممعة يف القرى
الكبرية لهذا يغيب االبن عنك معظم النهار وال تن�سى �أنهم يف �سن
مراهقة وهنا تكمن �صعوبة احلاجة للمراقبة واملتابعة امل�ستمرة...
ويقول �آخر ... :يف هذا الزمن بحاجة ملراقبة وحماية كبرية
واخلوف عليهم جمرد �أن خرجوا لل�شارع وت�أثري الآخرين عليهم،...
وي�ضيف �آخر ... :نعم يف هذا الوقت �أنت بحاجة لرقابة وحماية �أكرث
من الت�أثريات اخلارجية ...
وي�صف �أحد امل�شاركني التغري الذي حدث يف البادية وما الذي
جعله ي�ستخدم هذا الأ�سلوب من خالل قوله ... :كنا �سابقا ال نعرف
�شيئا ا�سمه الدالل ،كان الوالد يغيب �شهرا و�أكرث ما تعرف وين رايح،
وال يعرف �شيئا عنا ،ظروف احلياة كانت �صعبة ،ما تعلمنا كثريا
باملدار�س لأنه كان يحتاجنا الأب معه يف تربية املوا�شي ،والأم
م�شغولة بالبيت واحلليب وو�ضع الأعالف للموا�شي ،حتى البنات
عندنا كان لهن دور ،اليوم �إذا غاب �ساعة زمان ي�س�ألون عنك� ،إذا
عاد للمنزل الأبناء على باب البيت �شو جبت معك؟ حر�ص الآباء
اليوم على الأبناء ب�شكل كبري ،لأن احلياة واملجتمع �صار يخوف،
يرافقهم يف كل مكان ب�سبب اخلوف عليهم...
ومتت مالحظة ا�ستخدام هذا الأ�سلوب كثريا مع البنات يف
جمتمع الدرا�سة وذلك من خالل تعليقات بع�ض امل�شاركني ،حيث
يقول �أحدهم� ... :أمار�س هذا الأ�سلوب وخا�صة مع البنات مزيد من
احلنان معهن ،و�أحر�ص على تن�شئتهم من خالل رعايتهم ومهما
كربوا هم يف عيني �صغار ،...ويقول �آخر... :والبنات دائما ندللهن
�أكرث ممكن لأن الرقابة واملنع عن �أ�شياء كثرية يجعلنا ندللهن...
وكما ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أنه هناك فئة ال ت�ستخدم هذا

الأ�سلوب وبن�سبة  14%ولذلك عندهم مربرات يف عدم ا�ستخدام هذا
الأ�سلوب ،حيث يرى البع�ض �أن هذا الأ�سلوب يف�سد الأبناء وي�ؤثر على
تن�شئتهم على قيم الرجولة وال�شجاعة واالعتماد على النف�س ،و�أن
طبيعة احلياة وق�سوتها تفر�ض عليهم عدم ا�ستخدام هذا الأ�سلوب،
حيث يقول �أحد امل�شاركني ... :ال ينفع هذا الأ�سلوب مع الأبناء
وخا�صة الذكور وي�ؤثر عل �شخ�صيتهم  ، ...و يقول �آخر  ... :ال ما يف
دالل احلياة كفيلة بتعليمهم ،وخليهم يتحملوا امل�س�ؤولية واال يطلعوا
مايعني ...
الجدول رقم ()5
أراء العينة استخدام أسلوب الحماية الزائدة

ا�ستخدام �أ�سلوب احلماية الزائدة

التكرار

الن�سبة املئوية %

ي�ستخدم ب�شكل دائم

25

50%

ي�ستخدم بع�ض الأحيان

18

36%

ال ي�ستخدم هذا الأ�سلوب

7

14%

املجموع

50

100%

ويفيد اجلدول رقم (� )5أن غالبية امل�شاركني وبن�سبة 50%
من �إجمايل عينة الدرا�سة ي�ستخدمون �أ�سلوب احلماية الزائدة ب�شكل
دائم ،و  36%من �أجمايل عينة الدرا�سة ي�ستخدمون هذا الأ�سلوب
بع�ض الأحيان ،و 14%من �إجمايل عينة الدرا�سة ال ي�ستخدمون
هذا الأ�سلوب ،وتبني نتائج الدرا�سة �أن ن�صف عينة الدرا�سة تف�ضل
ا�ستخدام �أ�سلوب احلماية الزائدة ،وت�شري النتائج �إىل العديد من
املربرات والأ�سباب التي �ساهمت يف ا�ستخدام هذا الأ�سلوب من
قبل �أرباب الأ�رس ومنها؛ التغريات التي حدثت يف املجتمع من
تطور وتغري كبري يف خمتلف جماالت احلياة ،واالنفتاح الكبري يف
املجتمع .بالإ�ضافة النت�شار مظاهر العنف واجلرمية واملخدرات يف
املجتمع مما دفعهم �إىل املراقبة الزائدة على الأبناء ،وهناك اخلوف
من ت�أثر الأ�صدقاء.
Ú Úرابعا :الأ�ساليب الأخرى:
تفيد النتائج املتعلقة بال�س�ؤال املتعلق بالأ�ساليب الأخرى،
�إىل وجود العديد من الأ�ساليب التي ت�ستخدم من قبل جمتمع الدرا�سة
واملمثل من خالل العينة ،ويبني اجلدول رقم ( )5هذه الأ�ساليب.
الجدول رقم ()6
أساليب التنشئة االجتماعية المستخدمة من قبل المشاركين.

�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية امل�ستخدمة
من قبل امل�شاركني
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التكرار الن�سبة املئوية %

ي�ستخدم التحفيز والرتهيب

7

14%

ي�ستخدم �أ�سلوب القدوة

2

4%

ي�ستخدم الثواب والعقاب

5

10%

ي�ستخدم كل الأ�ساليب ح�سب املوقف

6

12%

ي�ستخدم ما ورد فقط يف املقابلة

30

60%

املجموع

50

100%

دور التنشئة األسرية في تنمية القيم اإليجابية عند األبناء
كما يراها أرباب األسر في البادية الشمالية الشرقية

أ .عبد اجمليد خلف السيبية
أ.د .محمد فايز الطراونة

وي�شري اجلدول رقم (� )6أن عينة الدرا�سة ت�ستخدم العديد من
الأ�ساليب يف التن�شئة االجتماعية والتي ميكن ا�ستخدامها يف تربية
االبناء ،ويتبني �أن غالبية امل�شاركني وبن�سبة  60%من �إجمايل
عينة الدرا�سة ت�ستخدم الأ�ساليب الواردة يف الدرا�سة ب�شكل �أ�سا�سي
وهي( الأ�سلوب الدميوقراطي ،و�أ�سلوب الت�سلط� ،أ�سلوب احلماية
الزائد) ،باملقابل جاء يف املرتبة الثاين �أ�سلوب التحفيز و الرتهيب
وبن�سبة  14%من �إجمايل عينة الدرا�سة ،ثم ا�ستخدام الأ�ساليب ح�سب
املوقف وبن�سبة  ،12%ثم �أ�سلوب الثواب والعقاب وبن�سبة 10%
من �إجمايل عينة الدرا�سة ،و�أخريا جاء �أ�سلوب القدوة وبن�سبة 4%
من �إجمايل عينة الدرا�سة ،وهذا يدل على الوعي الكبري واالهتمام
بالتن�شئة االجتماعية ودور الأ�رسة يف البادية برتبية الأبناء الرتبية
ال�صحيحة لإيجاد جيل واعي وقادر يف خمتلف جماالت احلياة.
تبني نتائج الدرا�سة �أن �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية التي
متار�سها الأ�رسة تخ�ضع للعديد من املعايري والعادات والقيم
االجتماعية ،و�أنها ت�أخذ بعني االعتبار اهتمام الأبناء وميولهم
على �أن ال تخرج عن القيم والعادات االجتماعية املوروثة .كما تبني
الوعي الكبري يف جمتمع حدثت فيه كثري من التغريات ،فالظروف
االقت�صادية ت�شكل حتديا كبريا �أمام الأردنيني وهذا ا�ستدعى
�أن تتم مواجهتها من خالل �ضوابط وطرق ملا لها من ت�أثري على
الأبناء والأ�رسة واملجتمع ككل ،ومن املمكن �أن ت�ؤدى �إىل حدوث
م�شاكل اجتماعية كبرية ،وال بد من �أيجاد �أ�ساليب تن�شئة اجتماعية
منا�سبة ملواجهة التحديات االقت�صادية ،كما �أن التغري التكنولوجي
وت�أثرياته الكبرية على الأفراد والأ�رسة وبالتايل على املجتمع
ت�ستدعي �أن تكون الأ�رسة وخا�صة �أرباب الأ�رس بقدرتها الكبري
على تن�شئة الأبناء و�سلوكهم ،وال بد من �إعادة �إنتاج �أ�ساليب تن�شئة
تتالءم مع هذا التغري و�آثاره املحتملة.
◄◄املحور الثاين :العالقة بني القيم الإيجابية ال�سائدة
و�أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية.
من خالل عملية حتليل النتائج ،تبني �أن امل�شاركني لديهم
اهتمام كبري بالقيم الإيجابية والتي ال بد من تن�شئة الأبناء عليها
تن�شئة �صحيحة ،و�أن تتفق مع القيم والعادات والتقاليد املتوارثة
يف جمتمع البادية ال�شمالية واملجتمع الأردين ككل ،ون�ستعر�ض هذه
القيم ونقدم يف النهاية جدوال تف�صيليا لأهم القيم التي �أ�شار �إليها
امل�شاركون من خالل تعليقاتهم و�آرائهم  ،وذلك على النحو الآتي:
 القيمة الأوىل  :الطاعة؛ و قد �أ�شار �إىل هذه القيمة و�أهميتها
جميع امل�شاركني  50وبن�سبة  ،100%حيث �أكدوا �أهمية قيمة
الطاعة وتربية الأبناء عليها كونها من القيم الإ�سالمية ،والتي مت
تن�شئتهم عليها وبالتايل ال بد من تربية الأبناء عليها وتعزيزها
لديهم بكل الو�سائل ملا لها من دور يف احلفاظ على الأ�رسة ومتا�سكها
ومتا�سك املجتمع ،ومن هذه التعليقات يقول �أحد امل�شاركني:
 ...نربي �أباءنا على طاعتنا والطاعة �أمر �رضوري �سواء للأب
�أو للأم �أو الكبري يف الأ�رسة ،و�أوجههم �إىل طاعة املدر�سني يف
املدر�سة.
وي�ضيف �آخر ... :الطاعة مهمة و�أ�شجعهم على طاعة الوالدين،
ونعززها لديهم بالت�شجيع ،واملكاف�أة لهم .ويقول �آخر ... :ربيناهم
على حتمل امل�س�ؤولية وااللتزام بطاعتنا وهذا عندي �أمر واجب
و�أ�ستخدم الق�سوة معهم من �أجل الطاعة ولو بال�رضب وعدم مراجعة
الأوامر مهما كانت...
و املالحظ �أن �أكرث �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية لتنمية هذه
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القيمة ،وتن�شئة الأبناء عليها هو �أ�سلوب الق�سوة والزجر لطاعة
الأوامر والتوجيهات ،حيث يعلق �أحد امل�شاركني بقوله ... :ولو بالقوة
الطاعة �أمر هام و�رضوري للأب والأم داخل الأ�رسة ونقوم برتبيتهم
على ذلك والتعليم يف ال�صغر كالنق�ش يف احلجر �إذا تعلموا على ذلك
ينعك�س على حياتهم وت�رصفاتهم.
وي�ضيف �آخر �أي�ضا ... :كل الأوامر واجبة ومطاعة ولو بالقوة.
ومت مالحظة ا�ستخدام �أ�سلوب التحفيز والقدوة يف تن�شئة
الأبناء على قيمة الطاعة و�أهميتها الدينية والأخالقية للأبناء،
ويعلق �أحد امل�شاركني بقوله ... :نزرع اخلري فيهم ونعودهم على
طاعة الأب والأم و�أن يقلدوا الكبار يف هذا .وي�ضيف �آخر بقوله:
� ...أ�شجعهم عليها منذ �صغرهم و�أبني لهم �أنها من �أ�سباب دخولهم
اجلنة وال بد من بر الوالدين و�أنا قدوتهم يف ذلك بطاعتي لوالدي.
وهناك من ي�رضب الأمثلة والق�ص�ص الدينية ك�أ�سلوب يف
تن�شئة الأبناء على الطاعة و تعليمهم �أهمية قيمة الطاعة ،حيث يقول
�أحد امل�شاركني ... :تربية الأبناء على طاعة الوالدين مهمة ونربيهم
على ذلك من خالل �رضب الأمثلة ودائما املثال املهم عندي ق�صة
�سيدنا �إ�سماعيل علية ال�سالم مع �أبيه �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم و
كيف �أنه بار بوالده ووافق على �أن يذبحه دون مناق�شة .
وي�شري بع�ض امل�شاركني على الطاعة الظاهرية للأبناء ،و�أن
الأبناء قد يخالفون �أوامرك بعد �أن يختفوا عن الأنظار ،وحيث يعلق
�أحدهم بقوله� ... :صعب �أن جتعل �أبناءك مثاليني� ،أحيانا ظاهريا
يتقبل منك الأوامر لكن داخليا قد ال يكون لديه الرغبة بالطاعة.
تبني نتائج الدرا�سة �أن الأ�رسة ت�ستخدم �أ�ساليب متعددة
لتن�شئة الأبناء على قيمة الطاعة ،ومن املالحظ �أن �أ�سلوب الت�سلط
من �أكرث الأ�ساليب التي ت�ستخدمها الأ�رسة لغر�س قيمة الطاعة
وتعزيزها لدى الأبناء ،وهناك من ي�ستخدم �أ�سلوب القدوة و�أ�سلوب
الق�ص�ص لتعزيزه قيمة الطاعة لدى الأبناء ،وقد حث الإ�سالم على
طاعة الوالدين وبرهما من قبل الأبناء ويعتمد كثري من الآباء على
توعية الأبناء بذلك و�أثره على حياتهم و�أبنائهم يف امل�ستقبل.
 القيمة الثانية :قيمة امل�ساواة؛ ويجمع امل�شاركون
وعددهم  50وبن�سبة  ،100%ب�أهمية هذه القيمة داخل الأ�رسة وال
بد من تن�شئة وتربية الأبناء عليها ،و�أنه لها دور هام يف متا�سك
الأ�رسة و�سلوك الأبناء وتعاونهم مع بع�ضهم البع�ض ،و�أن العدالة
وامل�ساواة �أ�سا�س كل �شيء يف احلياة ،كما وي�ؤكد امل�شاركون من
خالل تعليقاتهم على امل�ساواة بني كل الأبناء ذكورا و�إناثا و�صغارا
وكبارا  ،وامل�ساواة تكون يف احلقوق والواجبات واملعاملة و�أ�ساليب
التن�شئة لكل الأبناء.
وهنالك عديد من التعليقات التي ت�ؤكد على �أهيمه امل�ساواة
ومن هذه التعليقات ،يقول �أحد امل�شاركني� ... :أ�سا�س الر�ضى
وال�سعادة للأ�رسة وحتى تكون حياتك �سعيدة الزم تقوم على
امل�ساواة والعدل بني كل �أفراد الأ�رسة ،وهذا تعلمناه من ديننا ومن
تربية �آبائنا لنا وعدلهم بني �إخاين يف كل �شيء..
وت�شري بع�ض التعليقات لأهمية امل�ساواة ،مع التمييز
ل�صالح البنات ،حيث يربر بع�ض امل�شاركني امليل نحو االهتمام
�أكرث بالبنات كونهن الأ�ضعف داخل الأ�رسة ويف املجتمع عموما
املر�أة تعاين من ال�سيطرة والرقابة ب�شكل �أكرب من الرجل ،ويعلق
�أحد امل�شاركني بقوله ... :ربيناهم على العدل بينهم وت�أمني كل
م�ستلزماتهم وخا�صة الذكور ،والبنات �أعرتف ظلمناهن عاملناهن
بق�سوة وحر�ص دائم وهذا من اخلوف عليهن وحتى بالتعليم بع�ضهن
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ما تعلمن وزوجتهن مبكرا وهذا ما كان يفر�ضه الواقع علينا.
وي�صف البع�ض كيف تغري الواقع وكيف كان يف ال�سابق من
حيث �أهمية قيمة امل�ساواة وتعامل الآباء مع الأبناء يف جمتمع
البادية بقوله ... :امل�ساواة بني الأبناء يف غاية الأهمية ويجب عدم
التمييز بني الأبناء� ،سابقا كانت هناك م�ساواة لكن كان ال�صعب هو
حرمان البنات من كثري من حقوقهن خا�صة يف املرياث �أو حتى من
الزواج للحاجة لهن يف الرعي و تربية املوا�شي ،اليوم تغري الو�ضع
بعد الوعي الديني والقانوين باحلقوق والتعليم الذي تغري يف البادية
�ساهم يف حتقيق امل�ساواة وهذا ينعك�س على عالقتهم مع بع�ضهم
البع�ض وتقوية الأخوة بينهم وحبهم لبع�ض.
تبني نتائج الدرا�سة �أهمية قيمة امل�ساواة ،و�آثارها الكبرية
على الأفراد والأ�رسة واملجتمع ككل ،وتعترب قيمة امل�ساواة من
القيم الأ�سا�سية التي ت�سهم يف نه�ضة الأمم وتنعك�س على الأفراد يف
�أعمالهم يف خمتلف جماالت احلياة ،وحتفز الأفراد للعمل والإخال�ص
كما يرى �أفراد الدرا�سة ،وتعترب من القيم التي ت�سهم يف جعل الأبناء
يعملون بجد من �أجل الأ�رسة ويجعلهم ي�شعرون بال�سعادة عندما
يت�ساوون يف احلقوق والواجبات ح�سب تعليقات املبحوثني.
 القيمة الثالثة :قيمة الأخالق؛ وت�شري عملية حتليل
النتائج� ،إىل �أهمية قيمة الأخالق يف جمتمع الدرا�سة من خالل عينة
امل�شاركني ب�إجماعهم على �أهميتها ،حيث �أ�شار جميع امل�شاركني
 50وبن�سبة  ،100%على الدور الكبري الذي حتققه الأ�رسة يف
تن�شئة الأبناء على االخالق ال�سليمة وال�سوية ،و�أثرها على الأ�رسة
واملجتمع ككل ،و�أ�شاروا �إىل عديد من القيم الأخالقية الهامة مثل
ال�صدق والأمانة والت�سامح التي ال بد �أن يتحلى بها الأبناء اليوم،
ومن التعليقات التي حتدث بها امل�شاركون يقول �أحدهم:
 ...نربيهم على كل الأخالق احل�سنة ونطلبها منهم يف كل
�شيء �أثناء احلديث والتعامل مع الآخرين وتناول الطعام وغريها
يف كل �شيء يف احلياة يحتاج �إىل �أخالق والرتبية ال�صاحلة ت�ؤدي
�إىل �أخالق ح�سنة للأبناء.
ويقول �آخر ... :الأخالق هي �أهم �شيء وتربينا على الأخالق
من �صدق و�أمانه و�إكرام ال�ضيف واالحرتام للكبري حتى اليوم.
وي�ضيف �آخر� ... :أحر�ص على تن�شئة �أبنائي على الأخالق احل�سنة
و�إيجاد معيار لذلك وهو احلرام واحلالل و�أي ت�رصف ال يتعار�ض
مع القيم.
وي�شري عديد من امل�شاركني يف ت�أثري التغري الذي ح�صل يف
البادية و�أثره على قيمة الأخالق و�أخالق ال�شباب وت�رصفاتهم
و�سلوكهم يف الواقع املعا�ش ،وما كان يف املا�ضي ح�سب تعبريهم
كان �أف�ضل ،حيث يقول �أحد امل�شاركني ... :ربيناهم على الأخالق
الطيبة وعلى الكرم والأمانة ،والو�ضع تغري كثريا عن ال�سابق� ،سابقا
الكل يعرف بع�ض والأقارب متجاورون وال �أحد يدخل بينهم ،ابن
البادية كان �إذا مل يعجبه جاره و�أخالقه كان يحمل بيته ويغري
م�سكنه ،اليوم ا�ستقرار واملجتمع تغري وعالقات النا�س تغريت
واملحبة واملودة كما كانت �سابقا تراجعت ،والأبناء يت�أثرون
بالأخرين كثريا.
وي�ؤكد امل�شاركون على �أهمية الرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة،
واالهتمام بالأخالق الإ�سالمية والتي منبعها القر�آن الكرمي و�سنة
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم.
وال بد من الإ�شارة لأهمية الأ�رسة ودورها الكبري يف تن�شئة
الأبناء على قيمة الأخالق وتن�شئة الأبناء على الأخالق ال�سليمة

التي حث عليها الإ�سالم ،وهذا الدور يقوم به كل من الأب والأم
داخل الأ�رسة ،وحثهم على االعتياد على ال�سلوك املنا�سب حتى يتم
تن�شئتهم تن�شئة �صحيحة تنعك�س على ت�رصفاتهم داخل وخارج
الأ�رسة.
كما تبني نتائج الدرا�سة �أن �أرباب الأ�رس يهتمون بتعزيز
الأخالق الإيجابية لدى الأبناء من خالل خمتلف �أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية ،وتعزيز خمتلف الأخالق من الأمانة وال�صدق والت�سامح
والإح�سان للجار ،ومعرفة احلالل واحلرام يف كل ت�رصفاتهم ،ويعد
املعيار الديني من �أهم املعايري التي تتبع يف تنمية قيمة الأخالق،
والعادات والتقاليد االجتماعية املوروثة يف املجتمع الأردين.
 القيمة الرابعة  :قيمة ال�صداقة؛ تعد قيمة ال�صداقة من
القيم الهامة التي ت�سعى الأ�رسة لتعزيزها ،وتعد من �أهم امل�ؤثرات
اخلارجية عن الأ�رسة التي لها ت�أثري على الأبناء وتربيتهم ،ويجمع
امل�شاركون على �أهميتها وتوجيه الأبناء نحو ح�سن االختيار
للأ�صدقاء ،حيث ت�شري النتائج �أن امل�شاركني وعددهم  50وبن�سبة
 100%من خالل ا�ستجاباتهم وتعليقاتهم �إىل �أهمية قيمة
ال�صداقة وال بد من وجود معايري و�رشوط الختيار الأ�صدقاء مثل
اخللق احل�سن وال�سمعة الطيبة ،وال بد من توجيه الن�صح والإر�شاد
للأبناء يف ح�سن االختيار للأ�صدقاء ،ومن هذه التعليقات يقول �أحد
امل�شاركني:
 ...ال�صديق مهم جدا وح�سن االختيار ال بد �أن يكون وقيمة
ال�صداقة من القيم الهامة يف جمتمعنا ومن املعروف عندنا ال�صاحب
�ساحب يعني ي�ؤثر يف الكثري من الأ�شياء على حياتك وت�رصفاتك
و�سلوكك وحتى طموحك لأنه الهامل ي�ؤدي بابنك للهمالة والناجح
يقلده ابنك وي�سعى �أن يكون مثله �أو �أف�ضل منه.
وت�شري بع�ض التعليقات للم�شاركني �إىل �رضورة حتديد
االختيار لل�صديق ،وال�سماح للأبناء بتكوين ال�صداقات �ضمن
�إطار معني مثل املدر�سة واجلامعة والقرية والعمل ،واالبتعاد عن
الأ�شخا�ص غري املعروفني وخا�صة مع زيادة عدد �سكان واالختالط
الذي حدث يف مناطق البادية ،حيث يعلق �أحد امل�شاركني بقوله:
� ...أ�شجعهم عليها ولكن �أف�ضل �أن تكون حمدودة و�أن تكون مع من
لهم عالقة دائما معهم مثل املدر�سة �أو اجلامعة �أو العمل ولي�س �أي
�شخ�ص يف ال�شارع.
ويقول �آخر ... :قل يل من �صديقك �أقل لك من �أنت ،وهذا يعني
ال�صديق م�ؤثر كثريا وغالبا النا�س ترغب بع�ضها وتتكلم عن فالن
ومن ي�صاحب لهذا �أحثهم على االختيار املنا�سب والأخالق وال�سمعة
الطيبة �أهم �شيء يف ال�صديق عندي.
تبني نتائج الدرا�سة �أن �أرباب الأ�رس تف�ضل ا�ستخدام الأ�سلوب
الدميقراطي وحرية تكوين ال�صداقات للأبناء �ضمن �رشوط و�ضوابط
الختيار ال�صديق ،وكما تبني نتائج اال�ستجابات للمبحوثني ال�سماح
بتكوين ال�صداقة يف �إطار املدر�سة والعمل و�أن يكون لهم علم
بالأ�صدقاء ومعرفتهم ،وتفيد كذلك نتائج اال�ستجابات �إىل �أهمية
قيمة ال�صداقة و�أن لها ت�أثريا كبريا على الأبناء ،وت�رصفاتهم ،و�أنه
�أ�صبح لها دور يف عملية تن�شئة الأبناء ،و�أنه من امل�ؤثرات اخلارجية
على �أخالق الأبناء وطموحهم ،و�أن ال تقوم على امل�صلحة ،لأنها
تنتهي بانتهاء امل�صلحة.
 القيمة اخلام�سة :قيمة العمل اجلماعي؛ ت�شري ا�ستجابات
وتعليقات  37من امل�شاركني وبن�سبة � 74%إىل �أهمية قيمة
العمل اجلماعي والتعاون داخل الأ�رسة و �أثره على متا�سك الأ�رسة
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دور التنشئة األسرية في تنمية القيم اإليجابية عند األبناء
كما يراها أرباب األسر في البادية الشمالية الشرقية

أ .عبد اجمليد خلف السيبية
أ.د .محمد فايز الطراونة

وا�ستقرارها وبالتايل ا�ستقرار املجتمع ،وي�ؤكد عديد منهم على �أهمية
توزيع الأدوار داخل الأ�رسة و�إجناز الأعمال اجلماعية وامل�ساعدة يف
خمتلف �ش�ؤون الأ�رسة ،ومن التعليقات التي ت�شري لأهمية قيمة العمل
اجلماعي يقول �أحد امل�شاركني:
 ..النا�س كانوا �سابقا يعرفون بالنخوة وال�شهامة وحب
م�ساعدة الآخرين ومثال على ذلك كانت العونة منت�رشة عندنا و�أي
واحد ي�صري عنده منا�سبة ت�شوف الفزعة بني النا�س وكيف ي�ساعدون
بع�ض ،وحاولنا تربية �أبنائنا على هذه القيم.
ويقول �آخر ... :العمل يف الأ�رسة �سابقا كان جماعيا والكل
يعمل ،وكان الآباء يق�سون علينا للعمل اجلماعي يف كل �شيء داخل
الأ�رسة  ،لهذا اليوم ن�شجعهم ونحثهم ولو بالقوة على العمل اجلماعي
يف �أي عمل ن�ستطيع �أن نقوم به.
وي�شري عديد من امل�شاركني لأهمية العمل اجلماعي �سابقا،
و�أنه تغري مع تغري الظروف والتغريات التي حدثت يف البادية،
وتراجع �أهميته عند الأبناء ،واالهتمام به كما كان يف ال�سابق،
ومن هذه التعليقات يقول �أحد امل�شاركني ... :تغري الو�ضع يف ال�سابق
الأ�رسة كلها تفزع وكل اجلريان �أيام الق�صا�ص ( ق�ص االغنام)
واحل�صيدة الكل يفزع لبع�ضهم و�إذا حدث فرح �أو عزاء الكل ي�شارك
يف القرية اليوم تراجع هذا الو�ضع والكل م�شغول بحاله �إن �شاء اهلل
اهلل ترجع �أيام زمان.
�إن العمل اجلماعي له �أهميته الدينية وحث عليه القر�آن الكرمي
و ال�سنة النبوية ،ون�ستدل بقوله عز من قائل} :وتعاونوا على الرب
والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان{ )�سورة املائدة :الآية ،(2
ومن هذه الآيات �أي�ض ًا قوله جل جالله }وال تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و�أولئك لهم عذاب عظيم{ (�سورة
�آل عمران :الآية  ،)105وال�سنة النبوية فيها من الأحاديث الكثري
التي ت�شري لأهمية التعاون والعمل اجلماعي ،ومنها قول الر�سول
الأمني �صلى اهلل عليه و�سلم“ :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد� ،إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر
اجل�سد بال�سهر واحلمى”(.البخاري ،)2001،وقوله �صلى اهلل عليه
و�سلم “�إياكم والفرقة ،وعليكم باجلماعة ف�إن ال�شيطان مع الواحد،
وهو من االثنني �أبعد ،...من �أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلماعة”.
(البخاري ،)2001،ولدى امل�شاركني وعي ب�أهميته من هذه الناحية
وهذا وا�ضح من خالل تعليقات الكثري منهم.
ونالحظ �أنه هناك منا�سبات وموا�سم لدى جمتمع الدرا�سة ال
بد من ا�ستثمارها للت�شجيع على العمل اجلماعي وتنميته لدى الأبناء
يف وقتها مثل قطاف الزيتون والعطل املدر�سية وموا�سم احل�صاد
وغريها ،ومن هذه التعليقات يقول �أحد امل�شاركني� ... :أكيد �أ�شجعهم
على العمل اجلماعي ونفزع كل الأ�رسة يف �أعمال داخل البيت
وخارجة مثل الزراعة والتنظيف واالهتمام باملوا�شي...
تبني نتائج الدرا�سة �أهمية العمل اجلماعي للأ�رسة واملجتمع،
وال بد للأ�رسة من العمل بروح الفريق الواحد ،وهذا من طبيعة
الإن�سان ،حب العمل مع الأخرين والتعاون ،وحب العي�ش مع الآخرين،
وتعتد قيمة التعاون والعمل اجلماعي من القيم الهامة يف املجتمع
الأردين وت�سهم يف االرتباط والتعا�ضد بني خمتلف �أفراد املجتمع،
لهذا تهتم بها الأ�رسة وتنميها وتعززها يف نفو�س الأبناء ملا لها من
دور يف مواجهة خمتلف التحديات التي ميكن �أن تواجهها الأ�رسة
�سواء حتديات اقت�صادية �أو اجتماعية .
 القيمة ال�ساد�سة :قيمة العزوة والقبيلة؛ وتعد قيمة القبيلة
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واالنتماء للقبيلة والع�شرية من القيم الهامة يف جمتمع الدرا�سة (
البادية ال�شمالية) واملجتمع الأردين ككل ،ويعترب جمتمع البادية
ال�شمالية جمتمعا ع�شائريا بامتياز ،وتعد الع�شرية من �أهم الأمناط
االجتماعية التي ي�سعى للحفاظ عليها ،حيث يتكون من عدة ع�شائر
وهي ع�شائر �أهل اجلبل وت�ضم ( امل�ساعيد ،وال�رشفات ،والعظامات،
والزبيد ،والغياث) وع�شرية ال�رسدية ،وبني خالد وع�شرية العي�سى.
واملالحظ نتيجة التغريات االقت�صادية ،واالجتماعية،
وال�سيا�سية التي حدثت يف مناطق البادية وجود تباين يف �إجابات
وتعليقات امل�شاركني من جمتمع الدرا�سة �إىل تراجع �أهميتها كقيمة
ال بد من املحافظة عليها ،حيث ت�شري نتائج املقابالت �أن  36من
امل�شاركني وبن�سبة  72%من �إجمايل عينة الدرا�سة �إىل �أهمية قيمة
القبيلة وال بد من املحافظة عليها ،ومن التعليقات للم�شاركني
يقول �أحدهم� ... :صعب التخلي عن الع�شائرية والزم يعرفوا �أ�صولهم
و�أجدادهم ودائما ن�شارك يف املنا�سبات الأفراح والأحزان مع
القرايب...
وي�ضيف �آخر ... :احنا جمتمع قبلي بدوي وقد غر�ست فينا
هذه القيمة ونغر�سها يف �أبنائنا لأننا ال ميكن �أن نخرج عن واقعنا
املعا�ش.
باملقابل هناك �أي�ضا من يرى �أن قيمة القبيلة مل تعد لها
الأهمية الكبرية كما كانت يف املا�ضي و�أنه غالبا ما يتم اللجوء
لها يف �أوقات حمدده مثل االنتخابات� ،أو حدوث م�شاكل ع�شائرية
كبرية� ،أو لتعزيز التواجد على م�ستوى الدولة واملطالب باحلقوق،
حيث �أ�شار  14من امل�شاركني وبن�سبة  28%من �إجمايل عينة
الدرا�سة �إىل تراجع �أهمية القبيلة واقت�صارها على �أمور معينة فقط،
ومل يعد يهتم بها الأبناء كما كانت يف املا�ضي ،ومن التعليقات
يقول �أحد امل�شاركني� ... :صارت �شكلية يف كثري من املواقف واليوم
غالبا تكون موجوده يف االنتخابات �أو امل�شاكل الع�شائرية ونعزز
�إيجابياتها عند �أوالدنا.
تفيد نتائج الدرا�سة من خالل حتليل ا�ستجابات امل�شاركني،
�إىل �أهمية قيمة العزوة والقبيلة وهذا يدل على �أن الع�شائرية ت�ؤدي
دورا هاما يف التما�سك والأمان االجتماعي ،كما ت�شري النتائج �أن
�أهميتها تكمن يف جانب االنتخابات وتتكاتف �أبناء الع�شائر ب�شكل
كبري �إذا ما تعلق الأمر بفرد منهم ونزوله لالنتخابات ،وي�ؤكد
امل�شاركون على �أهمية �صالت الرحم وا�ستمرار العالقة بني الأقارب
و�أهمية امل�ساعدة وتقدمي العون �سواء يف الفرح �أو احلزن ،وقد �أ�شار
عديد من امل�شاركني لأهمية غر�س وتعزيز العديد من القيم الإيجابية
من خالل تن�شئة الأبناء عليها ،و�أهميتها للحفاظ على متا�سك
الأ�رسة ،ومتا�سك املجتمع ،وحمايته من الت�أثريات اخلارجية ،وقد
مت ت�صنيف هذه القيم على النحو التايل:
 القيم االجتماعية :وتت�ضمن امل�ساواة – العمل اجلماعي
– ال�صداقة – امل�ساعدة – احرتام الكبار – املحافظة على اجلار –
الفزعة – الكرم – الت�سامح – ال�رشف والعر�ض -حب الوطن .
 القيم االقت�صادية :وتت�ضمن حب العمل – عمل املر�أة –
اال�ستهالك – االعتماد على النف�س – التعليم – االر�ض .
 القيم اجلمالية :تت�ضمن النظافة – املظاهر – ال�شجاعة .
 القيم الدينية :و ت�شمل ال�صدق – الأمانة – الطاعة –
احلياء – الوفاء – الإخال�ص .
 القيم ال�شخ�صية :تت�ضمن كال من قيم االفتخار بالن�سب –
ال�شجاعة – الرجولة – الكربياء – ال�شهامة – ال�صرب .
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و تتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة(بوعطيط ،)2017،يف جمال
العالقة بني �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية للأبناء وعالقتها ببع�ض
�سمات ال�شخ�صية والأن�ساق القيمية �أنه هناك عالقة بني �أ�سلوب
التن�شئة االجتماعية املتبع وما يتبناه الأبناء من قيم ،فبالن�سبة
ملعاملة الوالدين للأبناء الذكور وقعت �أعلى درجات مقايي�س
القيم الإيجابية يف امل�ستوى املتو�سط من معاملة الآباء والأمهات،
فامل�ستوى املتو�سط من ت�سامح الوالدين على �سبيل املثال يرتبط
بظهور قيم مثل العمل والتعليم كغاية ،والعمل بدافع من الداخل
والطموح وال�سعي لتح�سني احلال واحلرمان من متع عاجلة طمعا
يف متع �آجلة� ،أما بالن�سبة ملعاملة الوالدين للإناث فتبني �أن �أعلى
متو�سط معظم مقايي�س القيم الإيجابية تظهر يف ظل �أعلى م�ستوى
من ت�سامح الآباء و�أدنى م�ستوى من ت�سامح الأمهات ،وب�شكل عام
ي�ؤثر �أ�سلوب التن�شئة االجتماعية الذي يتبعه الآباء مع الأبناء يف
تبني قيم معينة دون �أخرى .
وت�شري نظرية الدور االجتماعي �إىل �أن القيم ترتبط يف تركيب
الأدوار املوروثة ،وتعترب الأ�رسة هي املوجهة للفرد يف تعلم الأدوار
وتعلم ال�سلوك ،وباعتبار �أن االن�سان وفق هذه النظرية يف بداية
حياته ال ميتلك �أية قيمة ،لكنه يكت�سبها من خالل الآخرين تبد�أ
بالأ�رسة ثم املجتمع .من هنا ت�أتي �أهمية الأ�رسة ودورها يف �إك�ساب
الأبناء القيم االجتماعية الإيجابية ،و�أنه قد يتعلمها وميار�سها دون
�شعور منه ،تتم عملية التفاعل االجتماعي هذه من خالل الأ�رسة
واملجتمع لت�صبح جزءا من حياته و�شخ�صيته و�سلوكه وال ي�ستطيع
�أن يتخلى عنها.
كما �أنه وفق نظرية الدور االجتماعي هناك �أدوار ال بد �أن
يقوم بها الأفراد يف املجتمع و الأ�رسة ،فالطاعة مثال وهي �إحدى
القيم التي متت درا�ستها ،دور الأبناء �أن يطيعوا الآباء وم�ساعدة
الأ�رسة ،وحتمل امل�س�ؤولية مع الأ�رسة ،والأ�رسة تتوقع هذا ال�سلوك
من الأبناء وتتم تن�شئتهم على ذلك ،باملقابل الأ�رسة واجبها العدل
وامل�ساواة بني الأبناء.
وقد �أ�شار بار�سونز �إىل �أهمية عملية التن�شئة االجتماعية و�أنها
تتحول �إىل عملية تلقني وبناء ال�شخ�صية ،وال بد من االلتزام بتوقعات
الدور ،ومن هنا ف�إن عملية �إك�ساب القيم تتم عن طريق التعلم وبناء
ال�شخ�صية للأبناء ،ونظرا لالرتباط الكبري للآباء بالأبناء ميكن �أن
تتم عملية التعلم و�إك�ساب القيم ب�شكل وا�ضح وكبري ،وعملية التعلم
كما �أ�شار بار�سونز قد تتم بطريقة مبا�رشة �أو من خالل املواقف �أو
من خالل القدوة واتخاذ الآخرين مناذج للتعلم منهم .

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة التي تو�صلت �إليها ،تو�صي بالآتي :
1 .1القيام بالعديد من حمالت التوعية والتثقيف عرب خمتلف
و�سائل الأعالم ومن خالل املحا�رضات وور�ش العمل يف مناطق
اململكة وخا�صة البادية للأ�رسة ودورها يف التن�شئة للأبناء على
القيم الإيجابية.
2 .2التوعية ب�أهمية بالقيم والعادات والتقاليد االجتماعية
املوروثة ،وال�سعي للمحافظة عليها وتعليمها للأبناء مبختلف
الو�سائل.
3 .3توجيه امل�ؤ�س�سات الدينية ومن خالل امل�ساجد و�أئمة
امل�ساجد �أن تت�ضمن اخلطب ودرو�س التوعية الدينية املوجهة
لل�شباب القيم والعادات الإيجابية املوروثة واحلفاظ عليها وتوعية
ال�شباب ب�أهميتها يف متا�سك املجتمع.

4 .4زيادة دور خمتلف امل�ؤ�س�سات اخلدمية يف البادية
ال�شمالية يف توفري اخلدمات التي تقدم للأ�رسة من خالل توفري
احلدائق العامة ومراكز الرتفيه ،واملراكز الثقافية والتوعية الأ�رسية.
�5 .5إجراء مزيد من الدرا�سات امل�شابهة يف مناطق جغرافية
�أخرى واملقارنة بني النتائج لالهتمام بالق�ضايا التي تهم الأ�رسة
والقيم االجتماعية.
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