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أنماط التنشئة الوالدية في األسرة العربية وأثرها على شخصية الطفل:
دراسة تحليلية في ضوء نتائج الدراسات السابقة
منير عبداهلل كرادشة ،رحمة بنت أبراهيم المحروقية ،شيخة بنت حمد المديلوية*

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط التنشئة الوالدية في األسرة العربية استناداً للمراجعة التقييمية لنتائج الدراسات
واألبحاث التي أجريت حول هذا الموضوع ومعاينتها ،بهدف كشف وتقصي األسالي المتبعة لتنشئة الطلل ،والعوامل المشكلة
لها ،وانعكاساتها المختللة على شخصية الطلل العربي في ضوء نتائج هذه الدراسات ،حيث عمدت لمعاينة وتحليل نتائج أكثر
من  60دراسة تربوية ونلسية واجتماعية ،استناداً إلى المنهج التحليلي المعروف في األدبيات السوسيولوجية بالتحليل
البُعدي) ،(Meta-analysis methodsوالذي يقوم على االستلادة من مخرجات الدراسات السابقة في البناء البحثي ،وتحليل
العالقات السببية بين العوامل المشكلة للظاهرة قيد الدروسة ،من خالل معاينة مخرجات نتائج الدراسات السابقة المتاحة
ومراجعتها ،واعادة بناء ما تلرق من معارف في صورة واحدة متكاملة األطراف والعناصر ،ورصد تقاطعاتها ومعاينتها بشكل
علمي منظم.
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى تأكيد دور التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي لحقت بالمجتمع العربي ،في إحداث تأثيرات
عميقة على بنية العائلة وأدوارها المختللة ،بحيث لم تعد تمارس سلطتها بطريقة تقليدية ،كما أن هذه التغيرات قد أسهمت
بانسحابها من كثير من وظائلها التقليدية التي دأبت على تأديتها ،لحسا أنساق أخرى كنسق المدرسة ووسائل االتصال
االجتماعي وغيرها ،إضافة إلى بروز تحوالت عميقة في أسالي التنشئة االوالدية وفي طبيعة العوامل المحددة لها ،كذلك في
مالمح شخصية الطلل العربي.
الكلمات الدالة :أنماط التنشئة الوالدية ،شخصية الطلل ،التنشئة االجتماعية.

المقدمـة
حظيت عملية التنشئة الوالدية باهتمام ملحوظ في التراث
السوسيولوجي والسيكولوجي معاً؛ نظ اًر لما تلعبه من أدوار
محورية في تشكيل شخصية الطلل ونموه االنلعالي والنلسي،
وباعتبارها محدداً مهماً من محددات تشكيل شخصيته وقولبتها،
فهي تعمل كوسيط ناقل للموروث الثقافي واالجتماعي للطلل
عبر عملية تشريط اجتماعي مستمرة وطويلة األمد ،تحدد
خاللها مالمح شخصيته وتبلورها ،وتحكم عملية تكيله وتطبيعه
اجتماعياً.
إن عملية قولبة الطلل وتحويله من كائن بيولوجي صرف
تحكمه غرائزه إلى كائن اجتماعي عقالني متمدن ،ال تتم فقط
عبر جملة األسالي التربوية المقصودة وغير المقصودة التي
يتعرض لها والصادرة عن محيطه االجتماعي ونسق أسرته ،بل
* مركز البحوث االنسانية ،جامعة السلطان قابوس ،عمان ()3 ،2 ،1
تاريخ استالم البحث  ،2016/02/15وتاريخ قبوله
.2016/05/10

تسهم بها أنساق ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى
مختللة كنسق "المدرسة ووسائل اإلعالم ،ورفاق اللع  ...الخ"،
باعتبارها أهم األنساق المرجعية التي يتعرض لها الطلل ،والتي
تلع دو اًر حاسماً في تكوين شخصيته وتأطير معالم هويته،
وتحديد وضعه االجتماعي (الشرابي .)1993 ،وبهذا السياق
تعد من أوائل األنساق المرجعية واألولية التي
فإن األسرة ُ
يتعرض لها الطلل ،والتي يكتس من خاللها قيم وعادات
المجتمع ومثله وتقاليده ،ويتم من خاللها أيضاً إشباع حاجاته
النلسية واالجتماعية والبيولوجية المختللة (كرادشة:2013 ،
 .)8ويجمع الباحثون بهذا الصدد على أن األسرة هي المؤثر
األول واألهم في عملية تنشئة الطلل من خالل األسالي
التربوية التي تتبعها والتي تتشكل في ضوئها شخصيته
المستقبلية (المشوح.)2010 ،
والظاهر أن دور األسرة في عملية التنشئة الوالدية ال تشكل
األساس الذي تبني عليه شخصية الطلل وسماته االنلعالية
فحس  ،بل تعد من أساسيات عملية دمجه اجتماعياً وتنميط
شخصيته (حماد ،)2011 ،كما تعد محور عمليات التلاعل
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منير كرادشة ،رحمة المحروقية ،شيخة المديلوية

أنماط التنشئة الوالدية...

المشتركة والتي يشكل "األ واألم" أهم أركانها ،وتشكل مع
األنساق االجتماعية واالقتصادية األخرى بنية عضوية متكاملة
عميقة األثر في تكوين شخصية الطلل وتحديد طبيعة
استجاباته ،وتأهيله كعنصر فاعل في نسق البناء الثقافي
واالجتماعي .وضمن هذه االعتبارات فإن عملية التنشئة الوالدية
تمثل عملية ديناميكية تهدف إلى اكسا اللرد سلوكيات
ومعايير واتجاهات مناسبة يقرها المجتمع ،كما تكسبه العناصر
الثقافية واالجتماعية الضرورية للجماعة (أبو جادو.)2014 ،
وتجدر اإلشارة بهذا السياق إلى أن التحوالت المتسارعة
التي لحقت باألسرة العربية ،قد أثرت تباعاً على طرق تنشئتها
الوالدية وأساليبها ،ال سيما مع تحولها من بنيتها التقليدية
الممتدة إلى النووية ،وما صاحبها من تعدد في أدوار الوالدين
وتشظيها وباألخص أدوار األم ،وتطور وسائل التواصل
االجتماعي ،وتنوع مساهمة الجماعات األولية والثانوية في
عملية التنشئة؛ إذ لم يعد نسق األسرة وحده من يقوم بعملية
التنشئة الوالدية ألفراده؛ فقد برزت أنساق وجماعات أولية
وثانوية أخرى لتلع أدوا اًر مكملة ومساعدة لنسق األسرة .ومع
تطور المجتمعات العربية وتحولها نحو نمط المجتمعات "اآلخذة
بأسبا الحداثة" ،وفي ظل ما ط أر عليها من تبدالت في
منظومتها القيمية ،وما صاحبها من زيادة متطلبات أفرادها
وزيادة حاجاتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمعرفية،
فإن نسق األسرة لم يعد قاد اًر بملرده على اإليلاء بهذه الحاجات
والمتطلبات المتنوعة (بخيت .)2012 ،ويبدو أن جملة
التحوالت البنيوية التي أصابت تركيبة األسرة العربية قد عززت
من بروزها كوحدات اجتماعية متخصصة بنائياً ووظيلياً ،مما
زاد من إضعاف أدوارها التقليدية التي درجت على تأديتها
بحيث لم تعد قادرة على ممارسة عملية الضبط االجتماعي
وتنشئة األبناء بصورتها المعهودة ،خاصة في ظل انسحابها
التدريجي والمتزايد من عملية التنشئة لحسا مؤسسات
اجتماعية وثقافية أخرى "كمؤسسة المدرسة ،ووسائل االتصال
وسائل اإلعالم وغيرها" ،والتي بدأت تحل مكان الوالدين وتأخذ
كثي اًر من أدوارهما.
مشكلة الدراسة:
يتلق الباحثون االجتماعيون بأن بنية العائلة العربية هي
بنية ذكورية أبوية ،يحتل فيها األ رأس الهرم ،ويكون تقسيم
العمل وتوزيع األدوار على أساس عوامل موروثة المنشأ كالنوع
االجتماعي والعمر ،إضافة لعوامل مكتسبة كالتعليم والمهنة
والمستوى االقتصادي (بركات .)237 :2008 ،ومع استم اررية
هرمية األسرة العربية ،وديمومة بنيويتها الذكورية -التي يحتل

فيها كبار السن من الذكور رأس الهرم -وميل موازين القوى
بداخلها لصالحهم ،فإن أسالي التنشئة الوالدية السائدة لديها
(القائمة على سطوة األ وسلطويته) ستبقى من أهم األدوات
المعززة الستمرار هيمنته على مقاليد السلطة داخل أسرته ،فهو
ر األسرة ورأسها ومعيلها ،وهو أحد أهم عناصر تشكيل
شخصية الطلل وتطبيعه اجتماعيا ،وضبط سلوكه (صالح،
 & 2011بركات.)2009 ،
وتعد طبيعة السلطة الوالدية وأنماطها من الموضوعات
الهامة في رسم شخصية الطلل وتكوين مالمحها األولية ،وذلك
بسب عمق تأثيرها على نموه النلسي واالجتماعي والمعرفي،
حيث تمثل السلطة األبوية فعالً بنيوياً ذو أبعاد اجتماعية
وثقافية عميقة ومتعددة األثر على مكونات شخصية الطلل؛ إذ
تتضمن محركات ورموز واشارات متلاعلة مرتبطة بخصوصية
المجتمع وبطبيعة أنظمته السائدة ومعاييره .فالسلطة األبوية
بهذا السياق هي قوة مقبولة اجتماعياً ،وهي فعل اجتماعي يمنح
الحق والشرعية للوالدين لممارسة القوة واصدار األوامر
والتعليمات لكافة عناصر األسرة ،بينما يتوج على اآلخرين
الطاعة واالمتثال لهذه السلطة (أبو زيد .)2013 ،ورغم
األهمية البالغة لعملية التنشئة الوالدية إال أنها تبقى من
العمليات الشديدة التركي والتعقيد والتي يكتنلها الكثير من
الغموض؛ كونها قائمة على جملة من العوامل المتداخلة
والمتعددة ،والتي تسهم في تشكيلها وتحديد منحنياتها ،كما
تحكمها كثير من الظروف واالعتبارات ،ما يؤكد عدم إمكانية
تلسير كثير من جوانبها ،وعدم جواز اختزال هذه التلسيرات
بشخصية األ وتهميش واقصاء دور األم مثالً في ذلك،
وضرورة التأكيد على أهمية فهم عملية التلاعل بين أطراف هذه
العالقة (األ واألم) والتعرف على خصائصهما المختللة،
ومعاينة طبيعة خصائص المحيط االجتماعي ،وسمات الطلل
النلسية واالجتماعية والبيولوجية ،باعتبار أن كل هذه العوامل
هي بالنهاية "أفعال" لها رواسبها وآثارها النلسية واالجتماعية
والثقافية الهامة والمتنوعة والمتداخلة في تكوين شخصية الطلل.
كما تسهم طبيعة العالقة بين األخوة وعدم المساواة في
التعامل ،وترتيبهم في األسرة ،وحجم األسرة ،وطبيعة الرعاية
المقدمة لألطلال من قبل األبوين في تحديد أسالي التربية
الممكن أن يتعرض لها الطلل داخل نطاق األسرة وفي تكوين
معالم شخصيته .وهو ما يتطل مراجعة تقييمية شاملة لمختلف
األدبيات التي تناولت موضوع دور الوالدين في تنشئة الطلل
وآثارها في تكوين شخصيته.
تساؤالت الدراسة:
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سعياً لتحقيق تحديد أكثر لمشكلة الدراسة فقد تم صياغتها
على شكل جملة من التساؤالت (استناداً إلى نتائج الدراسات
السابقة) ،والتي جاءت على النحو التالي:
 .1ما أهم أسالي التنشئة الوالدية المستخدمة في تربية الطلل
العربي؟
 .2ما أثر أسلو التنشئة الوالدية على شخصية الطلل العربي؟
 .3ما العوامل المحددة ألسلو التنشئة الممكن أن يتبعها
الوالدين؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أنماط التنشئة
الوالدية في الوطن العربي ،وتقصي آثارها في تشكيل شخصية
الطلل وبلورتها ،ومعاينة العوامل المؤثرة في تكوينها ،وذلك في
ضوء مراجعة نتائج الدراسات السابقة وذات العالقة؛ سعياً
لالستلادة من اإلرث المعرفي وما تراكم من جهود بهذا
الخصوص.
ويبدو أن معاينة وتقصي نتائج الدراسات السابقة والجهود
المبذولة حول موضوع أنماط التنشئة الوالدية وآثارها على
شخصية الطلل العربي ،من شأنها أن توفر أرضية خصبة
مصدر حيويا وهاما للتعمق في فهم تلاصيل هذه الظاهرة
ا
و
بصورة معمقة ودقيقة ،وتلكيكها والتعرف على حيثياتها ،باعتبار
أن مضامين هذه الدراسات ومحتوياتها والجهود المبذولة سابقا
يمكن أن توفر قاعدة معرفية هامة ،واضافات علمية عميقة
بهذا الخصوص.
وبشكل أكثر تحديداً فإن أهداف الدراسة تتحدد في اآلتي:
 .1معاينة ورصد أهم أسالي التنشئة الوالدية المستخدمة في
تربية الطلل العربي.
 .2معاينة ورصد آثار أسلو التنشئة الوالدية على شخصية
الطلل العربي.
 .3معاينة ورصد العوامل المحددة ألسالي التنشئة الممكن أن
يتعبها الوالدين في تنشئة أطلالهم.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل سعيها لتوصيف
المحددات العامة ألسالي التنشئة الوالدية وأشكالها في الوطن
العربي ،ومراجعتها وتقصي أنماطها ،كما تأتي من خالل ما
تتضمنه من محاوالت لمعاينة أوجه التغير التي طرأت على
هذه األسالي  ،وطبيعة انعكاساتها على شخصية الطلل
العربي ،وسعيها لرصد العوامل المساهمة في تحديد أسالي
التنشئة الممكن اتباعها من قبل الوالدين في تنشئة أطلالهم،

اعتماداً على مراجعة نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع الظاهرة المدروسة.
كما تأتي أهمية هذه الدراسة مما يمكن أن توفره من قاعدة
بيانات هامة للباحثين االجتماعيين والمخططين التربويين
وصناع القرار حول موضوع الظاهرة ومسارتها والعومل المحددة
لها ،والذي من شأنه أن يزيد منسو المعرفة بحيثيات هذه
الظاهرة ويعمق اللهم بتلاصيلها .إضافة إلى ما سبق ،فإن
أهمية الدراسة تنبع من قلة وندرة الدراسات المكتبية المعمقة
التي بحثت بمثل هذه الظواهر -على حد علم الباحثين -ولما
تقدمه من ثراء معرفي لجهات االختصاص .وبصورة عامة فإن
كل هذه االعتبارت التي تم سياقها شأنها أن تشكل ميزة هامة
لهذه الدراسة وتمنحها خصوصيتها مقارنة بسابقاتها من
الدراسات.
منهجية الدراسة وأدواتها:
اعتمدت هذه الدراسة بصورة أساسية على مراجعة عدد وافر
اء على مستوى
من الدراسات النظرية والميدانية السابقة سو ً
الدراسات العربية أو األجنبية ،وقد عمد إلى تقصي أشكال
التنشئة الوالدية التي تتم داخل نطاق األسرة العربية وآثارها على
نمو شخصية الطلل بشكل معمق ومن جوان وأبعاد مختللة؛
إذ قامت الدراسة على معاينة نتائج عدد من الدراسات العربية
واألجنبية ) (Review Letretureذات الصيغ التربوية والنلسية
واالجتماعية ،حيث تمت معاينة وتحليل نتائج أكثر من ()60
دراسة تربوية ونلسية واجتماعية ،استناداً إلى المنهج التحليلي
البعدي (Meta-
المعروف في األدبيات السوسيولوجية بالتحليل ُ
) ،analysis methodsوالذي يقوم على االستلادة من مخرجات
األبحاث الطولية السابقة في البناء البحثي (الهاشمي.)2005 ،
وتصنف هذه الدراسة ضمن نمط الدراسات المكتبية الوصلية
التي تعتمد في بنائها على معاينة مخرجات نتائج الدراسات
السابقة المتاحة ومراجعتها ،مستندة في ذلك على أسلو
التحليل البعدي لألدبيات والدراسات المتوفرة؛ إذ يقوم أسلو
البعدي على إعادة بناء ما تلرق من معارف في صورة
التحليل ُ
واحدة متكاملة األطراف والعناصر ،ورصد تقاطعاتها ومعاينتها
بشكل علمي منظم (كاميك ولوسي.)2007 ،
نتائج الدراسة بين العرض والتحليل:
تعد عملية التنشئة الوالدية  -بشكل عام  -من أقدم
العمليات االجتماعية في المجتمعات البشرية ،فمن خاللها يتم
تطبيع اللرد وتشكيل سلوكه ليتطابق مع توقعات الجماعة التي
ينتمي إليها ،ويتم عبرها الحلاظ على بناء المجتمع وتراثه وقيمه
وموروثه الثقافي واالجتماعي .كما تعد عملية التنشئة الوالدية
ركناً أساسياً في عملية تحول اللرد من كائن عضوي بيولوجي
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تحكمه غرائزه واستعداداته اللطرية إلى كائن اجتماعي تحكمه
قيمه اإلنسانية وموروثه الثقافي واالجتماعي وقيمه العقالنية
(القناوي .)1991 ،ومن المعروف في األدبيات االجتماعية أن
أسلو التنشئة المتبع من قبل الوالدين تجاه الطلل له تأثير
واضح في تشكيل شخصيته ،وأن األسالي السوية المتبعة في
هذه العملية تسهم إلى حد بعيد في صياغة وضخ شخصيات
متوازنة داخل المجتمع ،في حين أن أنماط التنشئة الوالدية
السلبية أو غير السوية كالتسلط واإلهمال والقسوة والحماية
الزائدة وغيرها ،شأنها أن تعزز بروز شخصيات غير متوازنة
اجتماعياً (بوهرنستد وفيشر :1986 ،حمودة .)2010 ،هذا
ويختزن التراث األدبي العربي مجموعة من الدراسات خاصة
الميدانية منها التي بحثت في مسألة التنشئة بمختلف أساليبها
ومحدداتها وتأثيراتها على شخصية الطلل وتكوينه النلسي
واالجتماعي ،والتي سوف تكون محل دراستنا هذه ،والتي تم
توزيعها ضمن ثالثة محاور رئيسية لغايات تنظيمية ،وهي
كاآلتي:
أوالا :أسالي التنشئة الوالدية المستخدمة في تربية الطلل
في األسرة العربية ،حس ما توصلت إليه نتائج الدراسات
السابقة.
ثاني ا :األثار المترتبة على أسالي التنشئة الوالدية للطلل
في األسرة العربية ،حس ما توصلت إليه نتائج الدراسات
السابقة.
ثالث ا :العوامل المحددة ألسالي التنشئة الوالدية للطلل في
األسرة العربية ،حس ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة.
وفيما يلي عرضاً ملصالً لهذه المحاور:
أوالا :أساليب التنشئة الوالدية المستخدمة في تربية الطفل
العربي حسب ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة
يتبين من خالل الدراسات التي بحثت في أسالي التنشئة
الوالدية بأن هناك تنوعاً شديداً بينها ،فهناك األسالي القائمة
على اإلهمال والتسلط والقسوة والنبذ والتلرقة ،وهناك من
األسالي التي تتميز بغيا التوجيه واإلرشاد ،وغيا عمليات
المتابعة والتعزيز ،إلى جان تلك األسالي التي تنتهج مبدأ
الديمقراطية في التعامل مع األبناء والقائمة على التقبل والود
وعدم القسوة (محرز .)2005 ،وقد توصلت دراسة أكرم
وجريس (أكرم وجريس ،)2009 ،والتي بحثت في "تصورات
الوالدين حول الممارسات المالئمة في دور رياض األطلال
وعالقتها بأنماط الرعاية الوالدية والمستوى التعليمي للوالدين"،
إلى أن أكثر أنماط التنشئة الوالدية المتبعة من قبل األهل هي
تلك األنماط التي تنتهج أسلوباً ديموقراطياً في التعامل مع

األبناء ،تليها تلك األنماط التي تقوم على التسلط وكسر شوكة
الطلل وقهره ،ثم تلك األسالي التي تعتمد التساهل وعدم
المتابعة كنمط من أنماط التنشئة الوالدية (اكرم وجريس،
 ،)2009ويبدو أن كل نمط من أنماط التنشئة هذه يرتبط ببروز
نمط محدد من أنماط الشخصية لدى األبناء.
ويؤكد صيدم (صيدم )2009 ،في دراسته حول "أسالي
المعاملة الوالدية كما يدركها األحداث األسوياء والجانحون
وعالقتها بالتلاؤل والتشاؤم" ،أن بعض اآلباء ما زالوا يعتمدون
في تربية أطلالهم على أسالي تنشئة تتميز بالتسلط ،وباستخدام
القوة الملرطة وفرض الرأي ،وانتهاج أسالي قاسية مختللة
لعقا الطلل وتأديبه ،إضافة النتهاج أسالي تعتمد الحرمان
والتهميش والنبذ .وهي نتيجة تتقاطع بشكل واضح مع ما خلص
إليه كل من أبي مرق وأبو عقيل (أبو مرق وأبو عقيل)2012 ،
"أسالي التنشئة الوالدية وعالقتها
في دراستهما الموسومة
بالحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل بالضلة الغربية/
فلسطين" ،كذلك مع دراسة عابدين (عابدين )2010 ،والتي
حملت عنوان "االتجاهات في التنشئة االجتماعية للناشئين كما
يدركها طلبة الصف الثاني ثانوي في جنو الضلة الغربية/
فلسطين" ،حيث اتلقوا على أن أسالي التنشئة الوالدية التي
تتسم بالعنف وباالستخدام الملرط للقوة في معاملة األبناء،
واستخدام أسالي الثوا والعقا الممزوجة بالقسوة ،أو انتهاج
تلك األسالي التي تقوم على التلرقة ،وعدم المساواة بينهم على
أساس النوع االجتماعي أو على أساس ترتي المولود ،شأنها
أن تعزز بروز شخصيات انسحابية وغير سوية لدى األطلال،
وسلبية تميل إلى استخدام العنف كأسلو إدارة الصراع .كما
توصل العمران وعثمان (العمران وعثمان )1994 ،في دراستهما
حول "أسالي التنشئة األسرية من خالل االتجاهات الوالدية
لعينة من اآلباء واألمهات في المجتمع البحريني" ،أن أسالي
التنشئة الوالدية تتنوع بين الريف والحضر ،حيث يغل على
األسر الحضرية استخدام أسلو النصح واإلرشاد ،والذي
يطغى عليه دوال الرشادة والعقالنية في إدارة الحوار والنقاش
مع األبناء ،بينما تنتهج األسرة الريلية أسلوباً ممزوجاً باستخدام
العنف بأشكاله المختللة ،وبتسلط األ على األبناء ،وباعتماده
أسالي تقليدية تتسم بالشدة والقسوة في التعامل معهم .وتعد
مثل هذه األسالي المستخدمة في التنشئة االجتماعية أكثر
األسالي المنتشرة لدى األسر الريلية في الوطن العربي
(الشرابي.)2009 ،
وتمثل عملية التنشئة الوالدية فعالً تبادلياً بين الوالدين،
حيث يمارس فيها كل من طرفي العالقة الزواجية (األ  ،واألم)
دو اًر مشتركاً يكمل كل منهما اآلخر في تنشئة الطلل .وهذا ما
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أكدته دراسة الباحثين توفيق والبوفالسة (توفيق والبوفالسة،
 )1996والتي نوهت ألهمية اتلاق األ واألم على أسالي
محددة في تنشئة األبناء لدى عينة من اآلباء القطريين؛ إذ أن
اتلاقهم حول أسالي التنشئة المستخدمة تجاه األطلال ،شأنه أن
يعزز بروز شخصية متوازنة لديهم ،كما شأنه أن يخلق
شخصيات مستقلة وقادرة على اإلنجاز وتحقيق التوقعات
المنشودة .وبذات السياق أكدت دراسة جولدبيرج ( Goldberg,
 )1990أن اآلباء المنلتحين ،والذين يتسمون بالمرونة في
حياتهم االجتماعية وفي حياتهم العامة ،هم أكثر إظها اًر
للمشاعر اإليجابية تجاه أبنائهم ،وعادةً ما يتبعون أنماط تربوية
معززة لتبني جوان إيجابية في شخصيات أطلالهم؛ ما يؤكد
أهمية دور مساهمة كل من األ واألم في مسألة التنشئة
االجتماعية ألبناءهم ،وأهمية اتلاقهما حول طرق وأسالي
التنشئة الواج اتباعها اتجاههم ،وضرورة ذلك لجعلهم أكثر
استقاللية ،وأكثر اعتماداً على النلس ،وأكثر ميالً لممارسة
الضبط بصورته الذاتية وبدون توجيه من اآلخرين (بو خميس،
 ،)76 :2009كما تبين دراسة (حصة )2009 ،أن أسالي
تعامل الوالدين معاً وطبيعة العالقة بينهما ،وطرق تعاملهما مع
أبنائهم ،لهما دور كبير في تشكيل شخصية األبناء.
وبصورة عامة ،تجنح بعض األدبيات االجتماعية إلى انتقاد
بنية األسرة العربية ووصمها بالتسلط وممارسة القوة ضد
أفرادها ،ما ينجم عن ذلك من انعكاسات خطيرة على تكوين
شخصية الطلل العربي بشكل عام ،وتبدو مثل هذه الرؤى
شاخصة في كتابات هشام الشرابي وحليم بركات وعلي زيعور
(ورد في :أبو زيد .)2013 ،إذ يؤكد الشرابي بهذا الخصوص
جمود وتسلط األسرة العربية واصماً إياها بالسلطوية الشاملة
التي ترفض النقد وال تقبل الحوار وتنزع إلى فرض رأيها عنوة،
وتتسم بالتناقض بسب استمرار انتهاجها ألنماط تقليدية في
تربية األبناء ،ما يخلق تجاذباً واضحاً وازدواجية ظاهرة في قيم
الطلل العربي المعاصر وممارساته ومواقله ومعتقداته ،مؤكداً
أيضاً على استم اررية سيادة قيم التحيز والملاضلة بين األبناء
حس نوعهم االجتماعي وحس تراتبهم ،وشيوع التوتر
والصراع داخل نطاق األسرة .بالمقابل فإن هناك اتجاهاً آخر
يميل إلى تأكيد بروز تحوالت عميقة وايجابية في بناء السلطة
داخل نطاق األسرة العربية المعاصرة ،وبداية تحولها إلى النمط
الديموقراطي في تعامل ر األسرة مع عناصر أسرته (ورد في
أبو زيد .)2002 ،ما يؤكد التباين الشديد والتشع الذي يكتنف
الباحثين حول مسألة التنشئة الوالدية وطبيعة تأثيرها على
شخصية الطلل؛ وقد يعود ذلك لشدة غموض هذه الظاهرة
وتعقيدها وكذلك تضمنها جملة من العوامل المتداخلة والمتبادلة

التأثير والتي تحكم اتجاهاتها ،وتحدد مسارتها.
ثاني ا :األثار المترتبة على أساليب التنشئة الوالدية على
شخصية الطفل حسب ما توصلت إليه الدراسات السابقة.
يبدو أن هناك تقاطعات واضحة بين رؤى الباحثين
فيما يتعلق
واألجان
االجتماعيين والتربويين العر
بأطروحاتهم حول دور الوالدين في عملية التنشئة الوالدية
وآثارهما على مالمح شخصية الطلل وسلوكه وطبيعة
استجاباته ،مؤكدين في ذلك أيضاً على عمق أثر التحوالت
االجتماعية واالقتصادية التي شهدها المجتمع العربي ،وعمليات
التحديث والتطوير التي أصابت ملاصله ،ودورها في بروز
تغيرات عميقة في وظائف األسرة وطبيعة أدوارها وأنماط
التنشئة التي تنتهجها ،وفي مسألة انسحابها التدريجي من كثير
من وظائلها التي كانت تقوم بها سابقا ،وانتقال هذه الوظائف
لمؤسسات اجتماعية واقتصادية أخرى أكثر تخصصاً؛ مما
أسهم في إعادة ترتي موازين السلطة بداخلها ،كما أدى ذلك –
حس رؤى هؤالء الباحثين – إلى تسريع عملية تحول األسرة
العربية إلى وحدات بنائية صغيرة الحجم مستقلة ومتخصصة
بنائياً ووظيلياً ،وفي إحداث تبدالت عميقة في أدوارها (بركات،
.)2009
ويظهر أن جملة هذه التغيرات التي طرأت على بنية األسرة
العربية كان لها مردود واضح على أسالي التنشئة الوالدية
المتبعة تجاه الطلل داخل نطاقها ،حيث شكلت هذه التغيرات
وما صاحبها من تحوالت اجتماعية واقتصادية وثقافية أفقاً رحباً
لمزيد من التقار في أطروحات كثير من الدراسات العربية
األجنبية "خاصة فيما يتعلق بمسألة تأثير أنماط التربية الوالدية
في تشكيل شخصية الطلل وبلورة مالمحها" .فقد بينت دراسة
جريبلو وبراتكو ) (Greblo & Bratko, 2014حول تأثير خاصية
"المثالية" عند الوالدين على أسالي تنشئتهم ألطلالهم ،وجود
عالقة واضحة وقوية بين أسالي التنشئة الوالدية المثالية
للوالدين والسمات الشخصية ألطلالهم ،كما أوجدت بأن أسالي
التنشئة المعتمدة من قبل الوالدين لها أهمية بالغة في تأطير
شخصية أطلالهما وتشكليها ،وهي نتيجة تتقاطع بصورة واضحة
مع ما أظهرته دراسة للجبوري (الجبوري )2005 ،بعنوان
"المزاج والشخصية :عالقة تنافر أم تناغم" ،بأن شخصية الطلل
وتكوينه العاطلي يتأثر بشكل واضح وكبير بنوع التربية التي
يتلقاها ،وما يتخللها من أحداث قد تعترض حياته .كما تتقار
هذه النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة راموس وآخرون
( )Ramos et., 2005حول أثر تصدع البناء األسري وتلككه في
بروز المشكالت السلوكية لدى األطلال ،والتي أكدت وجود
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عالقة قوية بين ضعف عملية التنشئة الوالدية ،وبروز مظاهر
التوتر والصراع داخل نطاق األسرة.
وهي نتائج تميل بمجملها إلى تأكيد أن أنماط التنشئة غير
السوية يمكن أن تمر بدوائر مغلقة ،والتي تلترض عدم
استطاعة اللرد الذي نشأ في محيط أسري متلكك يسوده أنماط
من التنشئة غير السوية أو غير المقبولة اجتماعياً أن يتجنبها،
بل سيظل محكوماً بها ويختزنها بداخله ،وعندما تتاح له
اللرصة سيقوم بممارستها بل ستح ُكم كثي اًر من مواقله ومعتقداته
الالحقة ،ومن ثم سيقوم بنقلها ألبناءه ،بسب صعوبة الخروج
من دوائرها .وهذا يوضح بأن كثي ار من أنماط السلوك
والممارسات التي تتم داخل األسرة تمر بدوائر مغلقة ،باعتبارها
سلوك متعلم كأي نمط من السلوك ،بمعنى أن األبناء يتعلمون
أنماط السلوك غير السوي وغير المقبول اجتماعياً بنلس
الطريقة التي يتعلمون بها أنماطا أخرى من السلوك؛ باعتبارها
تمثل نماذج سلوكية جاهزة لألبناء ،ومن السهل عليهم تبنيها
وتعلمها ،فاألسرة التي تزين لعناصرها السلوكيات غير السوية
تسهل عليهم فيما بعد تبنيها ،وتزيد ميولهم لممارستها (كرادشه،
.)2013
وتوصلت دراسة الطاهر لبي (لبي  )2011 ،بهذا الصدد،
إلى أن بروز مشاعر األمن النلسي واالستقرار يبقى مرهوناً
المعاملة الوالدية لدى تالميذ المدرسة
بأنماط وأسالي
االبتدائية ،وأكدت على وجود عالقة طردية بين أسالي معاملة
الوالدين غير السوية "كالتلرقة ،والتحكم ،والتذبذ في المعاملة
والحماية الزائدة من جهة ،وعدم شعور األبناء باألمان النلسي
واالستقرار لدى األطلال من جهة أخرى .وهي نلس النتيجة
التي خلصت إليها دراسة للريحاني (الريحاني )1985 ،حول
"أثر نمط التنشئة الـأسرية في الشعور باألمن النلسي عند
عمان وضواحيها"،
المراهقين في المرحلة اإلعدادية بمنطقة ّ
والتي كشلت أن المراهقين الذين يتعرضون ألنماط من التنشئة
األسرية الديموقراطية ،كانوا أكثر شعو اًر باألمان النلسي مقارنة
باألطلال الذين ينتمون إلى األسر المتسلطة .في حين أظهرت
دراسة آل سعيد (آل سعيد )2001 ،والموسومة بـ "االتجاهات
الوالدية في التنشئة االجتماعية كما تدركها األمهات وعالقتها
بالسلوك االجتماعي لطلل الروضة بمحافظة مسقط" ،بأن
الدالل الزائد له انعكاسات نلسية واجتماعية سلبية على األبناء؛
إذ أنه قد يزيد من ثقة الطلل بنلسه ويورثه الغرور ،وقد يؤدي
إلى بروز بعض السلوكيات غير السوية واألمراض والعلل
النلسية لديه ،كما قد يلاقم عنده مظاهر االتكالية ،ويضعف
قدرته على التكيف االجتماعي ،وقد يعرضهُ للنقد الشديد.
بالمقابل تؤكد دراسة المزروع (المرزوع )2006 ،أن االهتمام

بمشاعر األبناء وتلهم حاجاتهم شأنه أن يعزز أوجه التلاعل
اإليجابي لديهم ،ويعزز فيهم مظاهر الثقة المتبادلة والحوار
العقالني واإليجابي.
كما يبدو أن الضغوط الممارسة من الوالدين تجاه أطلالهم
–كأسلو للتنشئة -له انعكاسات خطرة على الصحة النلسية
والجسدية لألطلال ،فقد بينت نعيمة (نعيمة )2002 ،بهذا
الخصوص في دراستها حول "النضج االجتماعي لطلل ما قبل
المدرسة االبتدائية" بمدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر ،إلى
وجود ارتباط هام وواضح بين أسالي التنشئة االجتماعية
التسلطية ،وظهور بعض السمات النلسية السلبية كالقلق
والنزعة إلى العدوان ،وبعض أشكال االضطرابات النلسية
كالتوتر وسرعة االنلعال .وتوصلت دراسة غنام (غنام)2003 ،
التي بحثت في اآلثار المترتبة لإلساءة للطلولة إلى نلس
النتيجة ،أن اآلثار المترتبة على سوء تنشئة الطلل ومعاملته
بطريقة غير سليمة وتعرضه لإلساءة البدنية والنلسية من شأنها
أن تزيد من بروز بعض من أنواع األمراض النلسية لديه،
وظهور بعض اإلعاقات الجسدية ،وقد يتعدى ذلك إلى ظهور
أنواع من األمراض العضوية خاصة التي تظهر مع تقدمه
بالعمر .وهي ذات النتيجة التي خلصت إليها دراسة عابدين
(عابدين )2010 ،حول "االتجاهات في التنشئة االجتماعية
للناشئين كما يدركها طلبة الصف الثاني ثانوي في جنو
الضلة الغربية /فلسطين" ،والتي بينت أن نمط التنشئة
االجتماعية السلبية شأنها أن تسهم بظهور مشكالت سلوكيه
لدى األطلال مثل :الحقد ،والتآمر ،والتشكيك ،وبروز
اضطرابات في الصحة النلسية والعقلية .وتتقاطع هذه النتيجة
مع كثير من نتائج الدراسات األجنبية ،في تأكيدها على
األهمية البالغة ألثر أنماط التنشئة الوالدية السلبية التي يتعرض
لها األطلال وحجم الضغط الممارس عليهم ،وعمق دورها في
بروز بعض السلوكيات غير السوية لديهم .إذ أكدت دراسة
أوبي ار ) (Oprea, 1997بهذا السياق على وجود عالقة واضحة
بين الضغوط الوالدية واالضطرابات النلسية لدى األطلال ،وبأن
هناك عالقة قوية بين مستويات القلق واالضطرابات النلسية
وتردي األوضاع الصحية لدى األطلال ،ومقدار الضغوطات
الممارسة عليهم من قبل والديهم .ويؤكد فرويد بهذا الخصوص
بأن المعاملة التسلطية شأنها أن تولد الشعور بالذن  ،واذا كان
هذا الشعور ضمن مستوياته الطبيعية فسيقوم الطلل بكبح
جماحه وجماح تلك المشاعر المتولدة عن الخبرات األليمة
وأشكال المعاملة السيئة ودفنها ،أما إذا تراكم شعور الطلل
بالذن أكثر من الالزم وصع السيطرة عليه ،فسيصبح هذا
الشعور مصد اًر لبروز كثير من المشكالت االجتماعية والنلسية
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لديه ،والتي سيعاني منها مستقبالً (ورد في أبو جادو.)2014 ،
وفي ضوء ما تقدم يبدو أن آثار أنماط التنشئة غير السوية
التي يتلقاها األبناء داخل نطاق األسرة ،يمكن أن تتجاوز
انعكاساتها الجوان النلسية والصحية الخطرة عليهم ،لتسهم
ببروز كثير من العلل االجتماعية واإلنحرافات السلوكية ،وتعزز
الميل للعدوان وبروز السلوك الجرمي لديهم .حيث تؤكد دراسة
حمود (حمود )2010 ،بهذا الخصوص والتي بحثت في
المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء واألسوياء
"أسالي
والجانحون :دراسة ميدانية مقارنة في محافظة دمشق" ،بأن
أسالي التنشئة غير السوية التي يعتمدها الوالدين تلع دو اًر
مهماً وحاسماً في بروز بعض أنماط السلوك المنحرف لدى
األبناء ،مما يؤدي إلى خلق شخصيات متقلبة ومزاجية وغير
مستقرة ،ومعتمدة على الغير ،وتتجن المواجهة مع الذات،
وتميل للتهر من تحمل المسؤولية (أبو مرق ،وأبو عقيل،
.)2012
بالمقابل أكدت دراسة محرز (محرز )2005 ،الموسومة
"أسالي المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطلل االجتماعي
والشخصي في رياض األطلال" بأن األسلو الديمقراطي في
التنشئة الوالدية ،والتقبل والود وعدم القسوة ،شأنه أن يعزز
عملية التوافق االجتماعي والشخصي لدى األطلال ،وهي ذات
النتيجة التي ذهبت إليها دراسة أوبي ار ( )Oprea, 1997حول
عالقة نمط السلطة الوالدية السائد في األسرة بالمهارات
االجتماعية لدى األبناء ،والتي أكدت وجود عالقة إيجابية بين
أسالي المعاملة الوالدية السوية وشيوع مهارات االتصال
االجتماعي لديهم "كالتعاون وضبط النلس ،والحوار العقالني".
وهي نلس النتيجة التي خلصت إليه أيضاً دراسة ماكناما ار
( )Mcnamara, 2000والتي عنيت بطبيعة العالقة بين
التحصيل الدراسي لألطلال والمراهقين وطبيعة التلاعل بين
الوالدين وأبناءهم ،والتي بينت أن نمط التنشئة الوالدية اإليجابي
لألبناء ،وتلاعل الوالدين اإليجابي ،شأنه أن يزيد من مستويات
االستقرار واألمان الذاتي لديهم ،كما شأنه أن يسهم في رفع
مستويات تحصيلهم الدراسي .وهذا يتلق مع ما خلصت إليه
دراسة أسماء (أسماء )2012 ،التي بحثت في مسألة الذكاء
األخالقي وعالقته ببعض أسالي المعاملة الوالدية ،والتي
أشارت إلى وجود عالقة قوية بين ارتلاع مستوى الذكاء
األخالقي لدى األطلال وتوازن الرعاية الوالدية وسالمتها ،وقد
أكدت الدراسة ذاتها وجود انعكاس مباشر وواضح للرعاية
الوالدية السليمة في خلق شخصية سوية لدى األطلال ،وخلق
توازن في انلعاالتهم وفي عالقاتهم مع أقرانهم ومع أفراد
المجتمع الذين يعيشون في نطاقه .وتؤكد أغل الدراسات

التربوية بهذا الخصوص بأن السنوات األولى من حياة الطلل
تعد سنوات حرجة وذات حساسية بالغة في تكوين ميوله
واستعداداته ،ولها أثر عميق في تشكيل شخصيته ،وتأهيله
لالندماج في نسق البناء االجتماعي (أبو أسعد.)2014 ،
ثالثا :العوامل المؤثرة في تحديد أسلوب التنشئة الممكن أن
يتبعها الوالدين حسب نتائج الدراسات السابقة
تتباين العوامل المؤثرة في تشكيل أسالي التنشئة الممكن
أن يتبعها الوالدين مع أطلالهم حس نتائج الدراسات السابقة،
كما يكتنلها كثير من التعقيد والغموض ،فقد تتشكل في ضوء
خلليات الوالدين وطبيعة خصائصهم االقتصادية وطبيعة
انتمائهم الطبقي ،وقد تتحدد وفقاً لخللياتهم االجتماعية أو
الثقافية ،أو تبعاً العتبارات ديموغرافية صرفة ،أو وفقاً
العتبارات ذات صيغ سيكولوجية أو عوامل بيولوجية وجينية
متعددة تتعلق بطبيعة الطلل وترتيبه بين أخوته وفطرته وطبيعة
استعداداته الموروثة أو بناءه اللسيولوجي ،أو في ضوء طبيعة
خصائص المحيط الذي يعيشون في كنله .وبهذا الصدد
توصلت دراسة المجالي (المجالي )2011 ،حول"العالقة بين
االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية والتوافق الشخصي
واالجتماعي لعينة من طال الصف العاشر الموهوبين
عمان" ،إلى أن األسالي الوالدية في التنشئة
والمتلوقين في ّ
االجتماعية تتحدد في ضوء طبيعة الخصائص الديموغرافية
والبيولوجية واالجتماعية لألسرة ،وطبيعة المحيط األسري الذي
يعيش الطلبة في كنله ،وهذه النتيجة تشكل نقاط التقاء واضحة
مع ما توصلت إليه بعض من الدراسات العربية واألجنبية،
والتي ترى بأن طبيعة العالقة بين الوالدين قد تشكل أهم
العوامل المحددة لألسالي الممكن أن يتبعها الوالدين في تنشئة
أطلالهم وبناء شخصياتهم وتكوينها النلسي واالجتماعي ،إذ يرى
كوينغ وكوشنسكا ) ،(Koenig & Kochanska, 2010أن طبيعة
العالقة بين الوالدين والطلل ذات اتجاهين متبادلين ،فهي عالقة
ذات طبيعة تبادلية يتأثر بها الوالدان كما يتأثر بها الطلل ،وقد
وجدت الدراسة أن أسالي التربية الوالدية إضافة إلى الطبيعة
اللطرية للطلل ،وطبيعة استعداداته الموروثة ،شأنها أن تحدد
أنماط تنشئتُة المناسبة والتي من الممكن أن ينتهجها الوالدان
خالل عملية تربيته.
وهناك من الدراسات التي أكدت بأن طبيعة شخصية الطلل
تتحدد في ضوء عوامل ديموغرافية صرفة؛ إذ ذهبت بعض
الدراسات العربية إلى التركيز على أهمية دور الخصائص
الديموغرافية للوالدين في تشكيل أسلو التربية .فقد أوضحت
دراسة الخليلي (الخليلي )1981 ،بهذا السياق التي بحثت في
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االتجاهات الوالدية في تنشئة األبناء في المجتمع القطري ،بأن
األمهات الحضريات والالتي لديهن عدد قليل من األطلال يملن
بدرجة أقل من غيرهن النتهاج أسالي غير سوية في تربية
أبنائهن "كالتسلط والحماية الزائدة والتدليل والقسوة واستخدام
العنف الللظي والنلسي" مقارنة باألمهات الريليات أو شبه
البدويات والالتي لديهن عدد كبير من األبناء .وهي نتيجة
منسجمة والى حد بعيد مع ما خلص إليه السيد (السيد)1987 ،
وبأن اآلباء المصريين الريليين أكثر تمسكاً بقيم الطاعة المطلقة
ويميلوا إلى إهمال أبناءهم ،بينما اآلباء الحضريين أكثر تمسكاً
بقيم التسامح والديموقراطية وأكثر ميالً لالهتمام بأبنائهم .وبذات
السياق كشلت دراسة حبي (حبي  )1995 ،حول "أسالي
المعاملة الوالدية وحجم األسرة كمحددات مبكرة لتطرف األبناء
في استجابتهم" ،بأن حجم األسرة –كمتغير ديموغرافي -قد
يشكل أهم محددات اختيار أسالي تنشئة الوالدين ألطلالهم،
حيث قد يسهم ارتلاع حجم األسرة في التأثير سلباً على تنشئة
األطلال؛ إذ قد يزيد عدد األطلال في األسرة من بروز
سلوكيات متطرفة لديهم ،ويزيد ميل األباء النتهاج أسالي تنزع
للقسوة واستخدام العنف لضبط سلوكهم.
وتخلص بعض الدراسات األجنبية كدراسة كالرك وآخرون
) ،(Clark, et. al, 2000إلى أن األمهات المنلتحات اجتماعياً
(المنبسطات) والصغار بالعمر ،عادة ما يستخدمن أسالي
تربوية تتسم بالعنف بأشكاله والقسوة كأسلو لتأدي األطلال
وتنشئتهم ،خاصة في حال ميل األطلال للتمرد ،أو في حال
بروز درجات عالية من المشاعر السلبية وتقل المزاج لديهم
وح اللوضى وعدم اإلنصياع لسلطة األم وأوامرها .وبهذا
الخصوص بين التركي (التركي )1989 ،بأن اآلباء األكبر سن ًا
عادة ما يكونوا أقل استعداداً لممارسة النصح واإلرشاد كأسلو
لتنشئة أبناءهم ،بينما يميل اآلباء األصغر عم اًر الستخدام
أسالي قائمة على التحليز والتعزيز ،كما أنهم أكثر ميالً
للحوار والنقاش مع أبنائهم.
في االتجاه اآلخر ،ذهبت دراسة منصور (منصور،
 )2011والتي بحثت في أسالي المعاملة الوالدية المنبئة
لبعض المشكالت السلوكية لدى عينة من األطلال بمملكة
البحرين ،لتؤكد أن أسالي المعاملة الوالدية تتلاوت بين األ
واألم ،حيث يلع عامل النوع االجتماعي للوالدين دو اًر مؤث اًر
في تحديد نمط التنشئة المناس لألبناء؛ فاألسالي التي يتبعها
األ قد يشوبها التحيز واستخدام بعض أشكال العنف ،وقد
تتضمن تأثيرات سلبية على األطلال ،كما قد يشوبها استخدام
العنف الملرط والميل إلى العقا المباشر .أما أسالي األم في
التنشئة فتبدو أكثر اعتداالً ،وان مالت أحياناً إلى استخدام

العنف بأشكاله خاصة الجسدي والللظي والنلسي منه ولو
بشكل نسبي ومحدود .بينما تذه دراسة جاينز (Gaynes,
) 1987إلى وجود عالقة ارتباطية هامة بين أسالي التنشئة
الوالدية والنوع االجتماعي للوالدين ،وبأن اآلباء الذكور أكثر
ميالً الستخدام أسالي تربوية تميل للتسامح ،وأقل ميالً
الستخدام أسلو السيطرة والتحكم في ق اررات األبناء ،وأن
األمهات هن بالعادة أكثر ميالً الستخدام أسالي حازمة وأقل
تسامحاً مع أطلالهن .بالمقابل تذه بعض الدراسات إلى
التأكيد بأن استخدام أسالي تنشئة تميل إلى استخدام العنف
من قبل الوالدين تعد حاجة وظيلية وضرورة لتدعيم تماسك
األسرة واعادة التوازن لعناصرها ،كما أن لها أهمية في ضبط
سلوك األفراد ،وزيادة حالة االتساق والتوازن داخل األسرة
).(Tudge, et. ,al. , 2013
كما تسهم طبيعة النوع االجتماعي للوالدين في تشكيل
أسالي التنشئة المرغوبة داخل األسرة ،وتشكل هذه األطروحات
مقاربة مهمة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة .فقد
أوضحت ستيرن ) (Stern, 1963في رسالتها للدكتوراه أن
شخصية األم واتجاهاتها وخلليتها االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ،تعد عوامل مؤثرة في تحديد أسالي تنشئتها ألطلالها؛
كما أكدت الدراسة بأن األمهات أكثر تحمالً للمسؤولية تجاه
أبنائهن في جميع الجوان سواء أكانت اجتماعية أم ثقافية أم
نلسية (الهندي ،)1999 ،وأن أسالي التنشئة المعتمدة من قبل
األم كثي اًر ما تتحدد في ضوء طبيعة شخصية الطلل وميوله
ونوعه االجتماعي .وبينت دراسة محي الدين (محي الدين،
 )1990أن اآلباء عادة ما يميلون إلى التشدد في أسالي
التنشئة المتبعة مع اإلناث داخل األسرة العربية ،وعزت ذلك
بسب أيدولوجية ِ
العرض وملهوم السترة وشرف العائلة والذي
عادة ما يرتبط بالسلوك الجنسي لإلناث .وبذات السياق أكد
بركات (بركات )2009 ،بأن األسرة العربية تنزع نحو تعظيم
قيم الذكورة وكل ما يمثلها ،مقابل التبخيس من قيم األنوثة
بسب ملهوم السترة والخوف من الوصم االجتماعي ،ما أسهم
بتنميط أسالي تنشئة الوالدية لإلناث في األسرة ،وزيادة الضغط
عليهن.
في حين جنحت بعض الدراسات العربية للتركيز على
أهمية أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية في تشكيل شخصية
الطلل العربي (خيري ،1991 ،بركات ،)2009 ،وقد شكلت
نتائج هذه الدراسات نقاط التقاء هامة مع نتائج بعض الدراسات
األجنبية كدراسة تودج وآخرون ) (Tudge, et. ,al. 2013التي
ذهبت إلى أن الطبقة االجتماعية للوالدين قد تشكل محدداً
رئيسياً لطريقة تنشئة الوالدين ألطلالهم .فاآلباء الذين ينتمون
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إلى الطبقة الوسطى عادةً ما يشجعون أطلالهم على
االستقاللية ،وينمون لديهم الشخصية القيادية التي تميل إلى
المنافسة واإلنجاز ،بينما ينزع الوالدان اللذان ينتميان للطبقة
العاملة إلى تشجيع أطلالهم على قيم التبعية واالنقياد والخضوع.
وتتلق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة شين وفرينش
) (Chen & French, 2008التي أكدت بأن الخصوصية الثقافية
للمجتمع ،وطبيعة بناءه ونظمه االجتماعية والثقافية ،وما يسوده
من معتقدات ،قد تحدد خيارات الوالدين فيما يتعلق بأسالي
التنشئة المناسبة ألبنائهم ،وفي تحديد احتماالت تبنيهم لقيم
فردية أو جماعية أو طائلية (التي تسود المجتمع الطائلي) ،فقد
ينزع الوالدان في المجتمع الذي تسوده قيم اللردية إلى تنمية
االستقاللية واالعتماد على الذات وتحمل المسؤولية لدى
أطلالهم ،بينما يميل الوالدان في المجتمع الذي تسوده قيم
الطائلية إلى غرس مبادئ التعاون بين الجماعات األولية
وتعزيز االنتماء لها ،وتدعيم ملهوم االعتماد المتبادل بين
أفرادها ،وتعزيز االنتماءات الضيقة بينهم ،وعدم تقبل اآلخر؛
أي من الجماعات األخرى.
ويؤكد أبو جادو في هذا السياق أنه وبالرغم أن الطلل يولد
مزوداً باستعدادات فطرية وبيولوجية موروثة؛ إال أن الجماعة
التي يولد بها تكون قد حددت مسبقا معظم ردود أفعاله ،وأنماط
استجاباته ،وميوله ،عبر كثافة المعلومات والمعاني والرموز
المتدفقة من قبلها (أبوجادو .)2014 ،وهي نلس النتيجة التي
خلصت إليها مارجريت ميد ) (Margaret Meedوالتي تجاوزت
بإطروحاتها تلك الرؤى التقليدية التي كانت ترهن سلوك اللرد
بتكوينهم وميراثهم البيولوجي ،حيث آخذت بعين اإلعتبار
الظروف االجتماعية والثقافية لللرد ،باعتبارها من أهم العوامل
المحددة لنمو شخصيته وتشكيل مواقله وسلوكه؛ إذ أن تعدد
الثقافات والظروف شأنها أن تخلق تبايناً واضحاً في أنماط
الشخصية لللرد واختالفا في سماته .ويوضح بندكت )(Bendict
بهذا الخصوص أن اختالف أنماط الشخصيات لدى األبناء
يعود بالمقام األول لما يسود المجتمع من قيم ومعايير
ومعتقدات وتقاليد مختللة (ورد في النعيم.)2014 ،
أما فيما يختص بتأثير الظروف االقتصادية في تشكيل
أسلي التنشئة لدى اآلباء ،فهناك أوجه التقاء واضحة بين
نتائج الد ارسات العربية كدراسة حمودة وأبو زيد (حمود ،2010
أبو زيد )2013 ،وبعض الدراسات األجنبية كدراسة روسل
وباريت ) .(Russell & Barrett, 1999فعلى صعيد الدراسات
العربية كشلت دراسة سواقد والطراونة (سواقد والطراونة،
 )2000التي تحمل عنوان "إساءة معاملة الطلل :الوالدية
وأشكالها ودرجة تعرض األطلال لها وعالقة ذلك بجنس الطلل

ومستوى تعليم والديه ودخل أسرته ودرجة التوتر النلسي لديه"،
أن درجة اإلساءة لألطلال داخل األسرة تزداد بانخلاض
المستوى التعليمي للوالدين وبتدني دخل األسرة .كذلك أكدتا
توفيق والبوفالسة (توفيق والبوفالسة )1996 ،في دراستهن
حول مسؤوليات األ في تنشئة األبناء لدى عينة من اآلباء
القطريين ،بأن ارتلاع المستوى االقتصادي لأل وارتلاع
معدالت الدخل الشهري لألسرة ،يلع دو ار معز از الستخدم
أسالي سليمة وصحية في تنشئة األبناء "كالسماح لهم بإبداء
الرأي ،ومنحهم حرية التعبير وحرية اتخاذ القرار ،وترك الحرية
لهم في تحديد نوع التعليم الذي يتماشى مع رغباتهم وميولهم،
وفي متابعة استذكارهم لدروسهم ،وفي مسألة إشراك الزوجة في
الكثير من المسؤوليات االجتماعية ،وفي اشراكها بصناعة
الق اررات األسرية" .كما أكدت دراسة أبو زيد (أبو زيد)2002 ،
بأن ارتلاع مستوى تعليم اآلباء يعزز من استخدام أسالي
ديموقراطية في الحوار وبعيدة عن التسلط واستخدام العنف
بأشكاله ،ومصادرة ق اررات اآلخرين داخل األسرة ،كما أن ارتلاع
مستوى تعليم المرأة شأنه أن يعزز استخدامها ألسالي تربوية
تنتلي فيها  -ولو نسبي ًا -لغة العنف بأشكاله.
هذا وقد توصلت دراسة روسل وباريت (Russell & Barrett,
) 1999إلى أن للعوامل االقتصادية ،مثل مستوى دخل األسرة
دور هام في تكوين شخصية الطلل وتشكيل استجاباته ،وذلك
من خالل تمكينه-في حال ارتلاع مستوى دخل أسرته -من
الحصول على كثير من حاجاته ،وتلبية العديد من رغباته،
والحصول على وسائل الرفاهية المرغوبة ،وبالتالي تجنيبه
مشاعر النقص والحرمان ،كما تضمن عدم تعرضه لتجار
حياتية قاسية وخبرات أليمه بسب شح الموارد وخبرات الحرمان
الممكن أن تطبع حياته ،وتحكم مالمح تطور شخصيته وتصبغ
طبيعة معتقداته ونظرته المستقبلية للحياة.
وبشكل عام تؤكد دراسة الوايلي (الوايلي )2009 ،أن
للمستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي الجيد لألسرة دور
هام في البناء االجتماعي والنلسي والصحي السليم لألطلال،
وقل مستواهما االقتصادي
وبأنه كلما ق َل مستوى تعليم الوالدين َ
كلما كانوا أكثر تسلطاً في التعامل مع أبناءهم .وعلى النقيض
من ذلك أظهرت دراسة حالوة (حالوة )2011 ،والموسومة
"دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء:
دراسة ميدانية في مدينة حل " ،ضعف دور المتغيرات ذات
الصيغ االقتصادية لألسرة في تشكيل شخصية الطلل
االجتماعية ،وعزت ذلك إلى أن معظم اآلباء يعيشون ضمن
منظومة ثقافية واحدة ،وتتسم بسيادة نوع من التماثل القيمي
والتجانس الثقافي واالجتماعي؛ مما يخلف حدة اللروقات
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اللردية الممكن أن تنشأ بسب التلاوت االقتصادي.
كما قد يسهم الميراث اللسيولوجي وما يسمح به من عمليات
تعلم في تحديد مسارات عملية تطبيع اللرد وتأهيله اجتماعياً
وثقافياً ،وتحديد أشكال التنشئة الوالدية التي يلترض أن يعترض
لها ،فقد يسهم هذا الميراث في إعاقة عملية تنشئة األطلال
اجتماعياً خاصة إذا كان هذا الميراث فيه من المبالغة (كالطول
الزائد والقصر الشديد ،والوزن الزائد...الخ) .وقد تلع فطرة
الطلل وخصوصيته السيكولوجية وما يتمتع به من قدرات ذاتية
في تحديد أسالي التنشئة الممكن أن يتبعها الوالدان تجاهه،
وبهذا السياق فإن السلوكيات غير السوية من قبل الطلل وميله
للعدوان ال يمكن عزوها لعملية التنشئة فقط؛ إذ قد تعود للطرة
الطلل وما يملكه من استعدادات جينية أو لما يملكه من
محركات تتعلق بتكوينه اللسيولوجي والعضوي .ويدعي لمبروزو
 Lambrosoبهذا الصدد أن االشخاص العدوانين يولدون باللطرة
عدوانين ،ولديهم ميول غريزية للعنف ومزودون باستعدادات
فطرية لالنحراف ،وخصوصية بيولوجية معززة للسلوك الجرمي
وغير السوي (كرادشة .)2013 ،كما ترجع بعض األدبيات
السلوك المنحرف وغير السوي لدى األطلل كنتيجة لعدم اكتمال
طبيعتهم البيولوجية ،وبسب قوة غرائزهم اللطرية وشدتها ،أو
ألسبا تتعلق بطبيعة استعداداتهم الموروثة وتكوينهم العضوي
والتي تدفعهم ال إرادياً لممارسة أنماط من األفعال غير السوية،
كما تلسر كردة وراثية وحالة عجز الطلل أمام غرائزه الدفينة
(كرادشه.)2013 ،
وفي ضوء ما تقدم يتضح أن تحديد أسالي التنشئة
تصور
المناسبة لألبناء ،ال يمثل تصو اًر بنائياً أحادياً ،وانما هو
ٌ
مرك ٌ يتضمن مجموعة مختللة من العوامل المتداخلة ،والتي
يمكن أن تعمل بشكل معقد؛ بسب زيادة مستويات تعقيد
وتركي الظاهرة نلسها وزيادة مظاهر التباين واالختالف
بداخلها ،ويرى بروسلنبنيير ) (Bronsfenbrenner, 1986بهذا
الخصوص أن شخصية الطلل تحددها مجموعة متداخلة من
العوامل ،منها ما يرتبط بتلك العوامل ذات المنشأ السايكولوجي
ذات العالقة بالطلل وتركيبته النلسية ،ومنها عوامل ذات عالقة
بالوالدين وسماتهم الشخصية واالنلعالية وخصائصهما
االجتماعية واالقتصادية ،ومنها عوامل ذات عالقة بمحيط
الطلل االجتماعي وطبيعة األنساق التي يتلاعل معها كنسق
األصدقاء والجيران ،ووسائل اإلعالم واالتصال ،ونسق
المؤسسة الدينية واألندية . . .الخ .وهناك من الباحثين الذين
يميلون إلى تغلي العوامل الوراثية المنشأ ،وتقديمها كمحددات
رئيسية لتشكيل أسالي التنشئة الممكن أن ينتهجها الوالدان مع
أطلالهما ،مغللين بذلك تأثير العوامل المكتسبة في تنميط

أسالي تربية الطلل ،من منطلق أن سمات الطلل البيولوجية
وخصائصه الموروثة أقوى في آثارها من مسألة التنشئة الوالدية
في تحديد السمات الشخصية للطلل وتنميطها (Bates, Pettit,
;Dodge, & Ridge, 1998; Belsky, Hsieh, & Crnic, 1998

) .Xu, Farver, & Zhang, 2009ويتلق روو ) (Rowe, 1999مع
هذا التوجه ،ويؤكد أهمية العوامل الوراثية في تحديد مالمح
شخصية الطلل وأسالي التنشئة الوالدية الممكن أن يتعرض
لها ،وقد أستند لتأكيد أطروحاته هذه ،إلى أن األبحاث التي
أجريت على التوائم الذين تمت تربيتهم عن طريق أبويين
بيولوجيين ،وكيف نشأوا بشكل متشابه آلبائهم ،بالمقابل فإـن
األبناء بالتبني لم يظهروا تشابهاً واضحاً مع آبائهم البيولوجيين،
رغم أن أسالي التنشئة المتبعة تميل إلى التشابه الشديد.
الخالصة والتوصيات
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط التنشئة الوالدية
في األسرة العربية وأشكالها وآثارها على شخصية الطلل،
واستندت في ذلك إلى مراجعة تقييمية للدراسات واألبحاث التي
تناولت هذا الموضوع بالبحث والدراسة ،كما سعت الدراسة
لمعاينة وتقصي أسالي التنشئة الممكن أن يتبعها الوالدين مع
أطلالهما والعوامل المحددة لها.
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المراجعة التقيمية
لنتائج الدراسات السابقة وذات الصلة والتي بلغ عددها أكثر من
( )60دراسة تربوية ونلسية واجتماعية ،باستخدام منهج التحليل
البعدي (Meta
المعروف في األدبيات السوسيولوجية بالتحليل ُ
) analysis methodsوالذي يبني معارفه في ضوء مخرجات
األبحاث والدراسات السابقة وما تلرق منها .وقد توزعت
المحاور التي تمت معاينتها على ثالثة محاور أساسية وهي:
أنماط التنشئة الوالدية المستخدمة في تنشئة الطلل العربي،
وتأثير أسلو التنشئة الوالدية على شخصية الطلل العربي،
والعوامل المحددة ألسالي التنشئة الممكن أن يتبعه الوالدين مع
أطلالهما.
وتوصلت الدراسة إلى تنوع أسالي التنشئة الوالدية في
الوطن العربي وتباينها بين األسالي التي تقوم على النبذ
واإلهمال والتسلط واستخدام العنف بكافة أشكاله‘ واعتماد
أسالي تقوم على المحاباة والتلرقة ،وغيا التوجيه المستمر
واإلرشاد لألبناء ،وغيا عمليات التعزيز التي تعد نتاجاً للقدان
األطر االجتماعية والثقافية والمناخات األسرية الودية ،وضعف
الرقابة األسرية ،وتحطم العالقات والروابط األولية ،والدالل
الزائد أو الحماية الملرطة ،أو التهميش والسيطرة وغيرها ،والتي
شكلت محركات هامة في تشكيل سمات الشخصية السلبية

- 198 -

دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلّد  ،44الملحق 2017 ،1

وغير السوية للطلل العربي ،وبين اعتماد أسالي تربوية يغل
عليها طابع الحداثة ،وتسودها قيم العقالنية والرشادة واعتماد
أسلو الديمقراطية والميل للتلاهم والحوار ،والتقبل لرأي
األطلال وعدم إقصائهم وتهميشهم أو التبخيس من قدرهم.
كما أوضحت المراجعة التقيمية لنتائج الد ارسات السابقة بأن
هناك اتلاقا بين أغل الباحثين االجتماعيين حول ظاهرية
أنماط التنشئة االجتماعية وعمق تأثيرها على شخصية الطلل
وسلوكه ،وشدة أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية المتسارعة
وعمليات التحديث والتطوير المستمرة التي شهدتها المجتمعات
العربية ،في تحديد أسالي التنشئة التي يمكن أن ينتهجها
الوالدان ،والتي عادة ما تلضي إلى بناء وتكوين المالمح
األساسية في شخصية األبناء .ويبدو أن القاسم المشترك بين
هذه الدراسات يدور حول تأكيد تراجع أدوار الوالدين في هذه
العملية وزيادة انعزالية األسرة ،وزيادة تحولها لوحدات اجتماعية
متخصصة بنائياً ووظيلياً ومستقلة نسبياً ،تقوم فقط على
اإلشباع العاطلي ألفرادها وعلى اإلنجاز البيولوجي (إنجا
األطلال) ،وانكماش دورها كنسق يمارس الضبط االجتماعي
لعناصره بصورة تقليدية ،وبروز أهمية أنساق أخرى كنسق
المدرسة ووسائل اإلعالم واالتصال ونسق جماعات اللع
واألصدقاء في الحياة االجتماعية والثقافية للطلل ،وعمق آثارها
في عملية تنشئته االجتماعية وفي تكوين شخصيته.
كثير من جوان هذه الظاهرة بقي
أن ًا
وبالرغم مما تقدم إال ّ
غامضاً ،ويكتنله التعقيد وعدم الوضوح ،لما يتضمنه من عوامل
ومحددات متنوعة ومتداخلة ،وانعكاسات عديدة وعميقة على
تكوين شخصيات األطلال .ويبدو أن األدبيات المحلية وذات
الصلة التي بحثت في هذه الظاهرة ،لم تكن حاسمة وعميقة
تمس جوهر االشكالية التي تعاني منها مسألة
بهذا الشأن ،ولم ّ
دور الوالدين في عملية تنشئة األبناء ومحدداتها المختللة،
ودورها في تشكيل شخصية الطلل العربي ،كما لم تعاين بدقة
العوامل المحددة لألسالي الممكن أن يتبعها الوالدان في عملية
تنشئة أبنائهم.
التوصيات:
 .1تعد عوامل التقدم االقتصادي واالجتماعي ،وتوسع
اإلنتاج الصناعي في المجتمعات العربية ،وانتشار وسائل
االتصال االجتماعي بين كافة ش ارئح المجتمع ،وزيادة فرص

دخول المرأة لسوق العمل ،والتحاق األفراد بالمؤسسات على
اختالفها ،عوامل هامة ومؤثرة في عملية التنشئة الوالدية وفي
تحديد أساليبها ،كما تشكل هذه الجوان مدخالً مهماً لمزيد من
الدراسات واألبحاث الالحقة للهم مضامين هذه العالقة ومن
زوايا وأبعاد مختللة.
 .2ستظل عملية تنمية المرأة العربية تشكل ملصالً هاماً
يمكن الرهان عليها بسب ما يصاح هذه العملية من اكتسا
المرأة ألدوار جديدة تتعارض مع أدوارها التقليدية ،وتغيير
مواقلها وتعزيز تبنيها ألنماط أكثر حداثة فيما يتعلق بعملية
تنشئة أبناءها.
 .3تجدر اإلشارة إلى أهمية االلتلات لمتغير مستوى
تعليم األفراد وحساسية دوره في تقديم قيم وأطر مرجعية
مستحدثة يمكن أن تمنحهم رؤى مغايرة عن تلك التي اعتادت
على تأديتها أثناء عملية تنشئة أبنائهم ،لما له من أهمية كبيرة
في إعادة صياغة وعيهم بذاتهم ،واعادة تقييم مواقلهم إ ازء كثير
من أنماط التنشئة التقليدية ،وفي إتاحة اللرصة أمامهم إلحداث
التأثير المطلو حول هذه المسائل التي تصنف بالشديدة
األهمية سواء لألسرة أو للمجتمع.
 .4يمكن الرهان على "مضامين عمليات تلكيك وتراجع
دور األسرة العربية الممتدة ،وزيادة بروزها كوحدة اقتصادية
اجتماعية مستقلة ومتخصصة بنائياً ووظيلياً ،وما يقترن بها من
ارتلاع في مستويات تعليم المرأة وارتلاع مستويات مساهمتها
في سوق العمل ،وزيادة طموحاتها وتطلعاتها للحصول على
مستويات مرتلعة من الرفاه االجتماعي؛ في بروز تغيرات
جوهرية في أنماط التنشئة الوالدية وتحولها نحو النمط
الديموقراطي ،وفي طبيعة محدداتها داخل نطاق األسرة العربية،
األمر الذي يتطل مزيداً من الجهود البحثية لتقصي دور هذه
العمليات في مسألة التنشئة الوالدية وانعكاساتها على شخصية
الطلل العربي.
يبدو أن مثل هذه النتائج ستبقى مثا اًر للنقاش والجدل،
وستحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة؛ بسب كثافة الغموض
والتعقيد الذي تخلل ملاصل هذه الظاهرة ،والتداخل الذي يكتنف
حيثياتها االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية المختللة؛ األمر
الذي يتطل مزيداً من الجهود البحثية لتغطية هذه الظاهرة من
أبعاد وزوايا مختللة.
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Patterns of Parental Socialization in the Arab Family and Their Effect on the
Child’s Personality: Analytical Study in Light of the Results of Previous Studies
Muneer A. Karadsheh, Rahma A. Al-Mahrooqi, Shaikha H. Al-Madilwi*

ABSTRACT
This research is aimed to identify parental patterns in the Arabic family, based on the evaluative review on
previous studies and research on this topic. Moreover, to review and scrutinize methods of child-rearing
and its factors, and it’s various reflections on the Arabic child personality in view of the results of these
studies. Where more than 60 educational, psychological and social studies were viewed and previewed
based on the analytical method that is known in sociology literature as (Meta-analysis methods) which
benefets from the outputs of previous studies in building research and analyzing the causal relationships
between forming factors of the studies phenomenon. The Meta-analysis method depends on the review of
the results of previous available studies, which works on the observation of commonalities in studies to
view in a scintefic and organized manner in addition to the reconstruction of different information to one
form with complete parties and elements.
The findings indicate the role of social and economic transformations that have influenced the Arab family
structure and its various roles in the society, one of which is the parents’ role in socializing their children
and in the quality of the methods used to bring them up. In adittion the findings indicate the existence of
radical and deep changes that have influenced the Arab family’s traditional patterns and functions which
have resulted in it’s not performing its traditional authority as the family has given up some of its function
to other entities such as school and social media.
Keywords: Patterns of parental socialization, Arab family. The child's personality, Socialization.
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