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  وعالقتها ببعض المتغيرات األمهات العامالت في األردنالتي تستخدمها  أساليب التنشئة االجتماعية

 *عاطف بن طريفأ.د. 
 ميسون عبدالمؤمن سماره

 ملخص:
دى األمهات العامالت في رف أساليب التنشئة االجتماعية لالتع إلى هدفت الدراسة الحالية

تم استخدام أداة االستبانة لتحقيق و  .لمتغيرات االقتصادية واالجتماعيةفي ضوء بعض ااألردن، 
هن بالطريقة العشوائية، ؤ ( أم عاملة، تم انتقا484أهداف الدراسة وتم توزيعها على عينة مكونة من )

مستوى أساليب التنشئة االجتماعية جاء بدرجة متوسطة،  واحتل مجال أظهرت نتائج الدراسة أن و 
)أساليب التنشئة االجتماعية  )أساليب التنشئة االجتماعية غير السوية(" المرتبة األولى، وجاء مجال

السوية( في المرتبة الثانية، وأن مستوى أساليب التنشئة االجتماعية على المجال الثاني أساليب 
تماعية غير السوية ككل جاءت بدرجة متوسطة، ووجود فروق دالة إحصائيا عند التنشئة االج

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أساليب التنشئة االجتماعية   05,)∞≥مستوى الداللة)
 السوية وغير السوية تبعًا للمتغيرات)المستوى التعليمي، الفئة العمرية(.

 .ئة االجتماعية، األمهات العامالت في األردنأساليب التنش الكلمات المفتاحية:
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Styles of Socialization among Working Mothers in Jordan and its 

relation to some variables 

  

Maysoon A. Samarah 
* tareef bin AtifProf.  

Abstract: 

The present study aimed to identify the methods of socialization of 

working mothers in Jordan in light of some economic and social variables. 

A questionnaire was used to achieve the objectives of the study and was 

distributed to a sample of (484) working mothers who were chosen 

randomly. The results of the study showed that the level of the methods of 

social upbringing was moderate. The field of (improper socialization 

methods) ranked first, and the field of (proper socialization methods) ranked 

second. There were also significant differences at the level of significance 

for the estimates of the sample members of the study on the fields of proper 

and improper socialization methods according to the variables (educational 

level, age group). 

Key Words: socialization methods, working mothers in Jordan. 
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 :مةالمقد  
ُتعددد عمليددة التنشددئة االجتماعيددة المحددذ األسددا  الدد ل تتخسددت وفقددًا لدد   خصدديات األفددراد فددي 

ُتشددكل و  المجتمددع، والتددي علددى أساسددها يددتم تشددكيل هدد ه الشخصدديات تشددكياًل اجتماعيددًا ونفسدديًا و قافيددًا.
ع ذاتد  حيدث عملية التنشئة االجتماعية الحاضدنة األساسدية لهويدة الفدرد ودرجدة تميفد  مدع مجتمعد  ومد

تدتم مددن  ددالل عدددة أسدداليب وأنمدا  متباينددة، وفددي أسددلوع التنشددئة االجتماعيدة تبددرز أحددد أهددم الق ددايا 
 .التي تتعلق ببناء جوهر اإلنسان

وتمتاز عملية التنشئة االجتماعية بخنها عملية مستمرة وُتعبر عن تفاعدل الفدرد مدع بيئتد ، إذ تدتم 
ة كاألسدددددرة والمدرسدددددة والرفددددداق والم سسدددددات الدينيددددددة مدددددن  دددددالل العديدددددد مدددددن الم سسدددددات المجتمعيددددد

والمجتمعية، وتحتل م سسدة األسدرة األهميدة القصدوى بدين هد ه الم سسدات فدي األ در الد ل تحد د  فدي 
، كمدا يتعدرم مدن (Aqeel,2011)تشكيل  خصية الفرد وإحاطتد  بوسدائل الحدب والرعايدة واالهتمدام

ير والقديم واأل دالق المجتمعيدة التدي تمكند  مدن التفاعدل  اللها ألساليب ال بط والتوجي  وتلقدي المعداي
الددواعي مددع بيئتدد  االجتماعيددة وامتالئدد  للخصددائت الشخصددية التددي تعكددت قدرتدد  علددى المواءمددة بددين 
حاجاتدد  وأهدافدد  كفددرد وحاجددات وتطلعددات مجتمعدد ، ويددتم ذلددذ مددن  ددالل التعامددل مددع الفددرد بخسدداليب 

عًا ال تالف الظروف األسدريةمن ظدروف اجتماعيدة واقتصدادية أ رى تب إلىمختلفة ومتباينة من أسرة 
واجتماعية،السيما الظروف المحيطة باألم التي تمثل المحور األساسي في عملية التنشئة االجتماعيدة 

(Abu Jado,1998.) 
فددي ( 23واآليددة )( 32اآليددة )وسددورة الواقعددة القددر ن العظدديم لفددا اإلنشدداء فددي سددورة الملددذ  بددينو 
قل هو ال ل أنشخئم وجعل لمدم السدمع واألبصدار واألفئددة قلدياًل مدا تشدكرون"،"ولقد علمدتم " إلىقول  تع

أن لفدددا التنشدددئة فدددي اللغدددة العربيدددة لفدددا  أ ددديل ولددديت  إلدددى، ممدددا يشدددير علدددى التدددوالي النشدددخة األولدددى"
تربية  إلىبحديث، وبإضافة كلمة "اجتماعية" بمحاذاة التنشئة لتصبح "التنشئة االجتماعية" فخنها تشير 

الفددرد حتددى بلوغدد  معرفددة المجتمددع وعاداتدد  ونظمدد  االجتماعيددة وطددرق الحيدداة فيدد ، بمعنددى أن التنشددئة 
إدماج الفرد اإلنسان في اإلطار العام للمجتمع بكافة م سسدات ، ومدا  االجتماعية تحتول على عمليات

 ي المتبددع فددي مجتمعدد أن يتمثددل هدد ا الفددرد الددنمط السددلوك إلددىيت ددمن  مددن قدديم واتجاهددات وسددلوكات 
(Nasser,2004.) ( وعرفها هاريمانHarriman )لعمليات التي يتم مدن ا" التنشئة االجتماعية بخنها

 اللهددا تعلدديم األفددراد المعتقدددات والطددرق والقدديم ونمدداذج ومعددايير  قافتدد  بحيددث يتميددف معهددا وتصددبح 
 (Alshorjobe, 2015,p.76)  خصيت "جزًءا من 
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انعكدددت اسدددتخدام  علدددى  وقدددد االجتماعيدددة فدددي سدددياقات متبايندددة ومتدا لدددةبدددرز مفهدددوم التنشدددئة و 
التصددورات الفمريددة والنظريددة واإلجددراءات المنهجيددة ممددا  لددف العديددد مددن التعريفددات التددي تعبددر عددن 

ممددا أضددفى علددى هدد ا المصددطلح مزيدددًا مددن الثددراء واالهتمددام،  ،وجهددات نظددر العلمدداء كددل  فددي مجالدد 
مددن التعدداريف  ا  كمددممددا وفر  ،لمدداء االجتمددال وعلمدداء التربيددة بهدد ا المفهددومحيددث اهددتم علمدداء الددنفت وع
 (. Baitam,2004التي توضح مفهوم التنشئة )

هي األنما  التي يتبعها الوالدين في تنشئة األبناء إلئسابهم  خصيات را دة ناضجة، متمكنة ف
ألدوار المنوطدة بهدم وتعدديل مدن االنددماج والتميدف فدي المجتمدع الد ل يعيشدون بد ،  مدن  دالل تعلدم ا

سلوكهم وفدق المواقدف االجتماعيدة التدي يتعرضدون لهدا، وبمدا يحقدق أهددافهم كدخفراد فدي مجتمدع يمتلدذ 
عددددة تقسددديمات  إلدددىرؤيدددة مسدددتقبلية بخمدددل تحقيقهدددا مدددن  اللهدددم. وتقسدددم أسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة 

 (Gozales&Quilters,2000)في  حسب ورودها( Braumend)أ هرها التقسيم الثال ي لبرومند 
  ال ة أنوال؛ التسلطي؛ الحازم؛ المتساهل. إلىحيث ت قسم أساليب التنشئة االجتماعية األسرية 

، أن كدل نمدط أو أسدلوع )  (AlQudah, Helat and Al-Rabaa,2008وقد جاء في دراسة
ديمقراطي مدع األسدلوع من أساليب التنشئة االجتماعية يقابل  أسلوع م اد ل ، إذ يتقابل األسدلوع الد

التسددددلطي، ويتقابددددل أسددددلوع الحمايددددة الزائدددددة بخسددددلوع اإلهمددددال، أمددددا أسددددلوع التقبددددل فيقابلدددد  أسددددلوع 
النب ،وجميع ه ه األساليب منبعثة عن طبيعة العالقات األسرة، ودرجة المحبة، واالستقاللية الممنوحدة 

 لألبناء، أو الناحية االنفعالية والتسلطية لآلباء.
 وأسئلتها: لدراسةمشكلة ا

مع تطور أهمية موضول أساليب التنشئة االجتماعية عند األمهات ، و  إلىيشير األدع النظرل 
 إلددىالحيدداة وتقدددم المجتمددع طددرأت تحددوالت عديدددة علددى األسددرة كنظددام اجتمدداعي، طالددت المددرأة وأدت 

عمليدددة التنشدددئة   روجهددا للعمدددل ممدددا انعكددت علدددى دورهدددا دا دددل أسددرتها كفدددرد يمتلدددذ دفدددة القيددادة فدددي
  ر مما ي طرها  اجتماعي   ويصبح لديها دور   تها(، إذ تزداد مس وليRohaiza,2014االجتماعية )

البحث عن معادلة لتعويض أسرتها حيدث يتبدع هد ا العمدل   دارًا تطدال طبيعدة التعامدل مدع األبنداء  إلى
(، وأظهددرت Nadia,2012)هدداسددتخدمها فددي تنشددئة أبنائمدن  ددالل أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة التددي ت

 Al-Azzawiالعديددد مددن الدراسددات المتعلقددة بموضددول العالقددة بددين الطفددل ووالديدد  كدراسددة كددل مددن 

and Karim (2012) ، Matar and Shreim (2013)،Talib(2011)  علددى أن األسددلوع ،
النداجح اجتماعيددًا السدول فدي التنشدئة االجتماعيددة لد  ارتبدا  ايجددابي بالثقدة بدالنفت، واإلبدددال، والتفاعدل 



 .8102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

5 

مددددن جهددددة، ومددددن جهددددة  انيددددة يددددرتبط بن ددددج اآلبدددداء، واتددددزانهم االنفعددددالي، ووعدددديهم بمتطلددددب الطفولددددة 
وحاجاتهدددا، حيدددث يمتلمدددون القددددرة علدددى إيصدددال القددديم والقواعدددد بوضدددو ، ويهتمدددون باالسدددتقالل الددد اتي 

لون الثددواع أئثددر مددن للطفددل، ومنحدد  التقدددير والعددون إذا تطلددب األمددر بالشددر  والتفسددير، وهددم يسددتعم
؛ وبندداًء علددى مددا سددبق تتمحددور مشددكلة الدراسددة بالمشددف عددن أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة عنددد العقدداع
ن الس ال الجدوهرل المطدرو  ضدمن هد ا االطدارأ مدا أسداليب هات العامالت في األردن؛ وعلي  فإاألم

تفدرل مدن هد ا السد ال التسداؤالت التنشئة االجتماعية التي تستخدمها األمهات العامالت فدي األردن  وي
 التاليةأ

السدد ال األولأمدددا أسددداليب التنشددئة االجتماعيدددة التدددي تتبعهدددا األم العاملددة فدددي األردن فدددي تنشدددئة 
 أبنائها 

ألسددددداليب التنشدددددئة  05,)∞≥)السددددد ال الثدددددانيأ هدددددل توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية حيدددددث
تغيدددرات الفئدددة العمرية،المسدددتوى التعليمدددي، ماالجتماعيدددة لددددى األمهدددات العدددامالت فدددي األردن ُتعدددزى ل

 لهن  الحالة االجتماعيةو 
 :أهداف الدراسة

التعددرف أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة المتبعددة لدددى األمهددات األردنيددات  إلددى تهدددف هدد ه الدراسددة
 .لهن الحالة االجتماعيةو المستوى التعليمي، و  متغيرات الفئة العمرية،العامالت ودرجة تباينها حسب 

 همية الدراسة:أ
موضدول يهدم المجتمدع  وهدوتممن أهمية الدراسة النظرية من أهمية موضول التنشدئة االجتماعيدة 

وعلدددى رأسدددها األسدددرة وتحديددددًا األم، ومدددا النتدددائج المترتبدددة    االجتماعيدددةم سسدددات كافدددة وت ديددد  عامدددًة،
األسدددرة  ولين علدددى بدددرامج ُيتوقدددع أن تُدددزود هددد ه الدراسدددة القدددائمين والمسددد ، ومدددن ناحيدددة تطبيقيدددةعليهدددا
للعمدددل علدددى رسدددم سياسدددات واسدددتراتيجيات مدددن  دددالل االسدددتفادة مدددن نتدددائج  فدددلوالمدددرأة والط هاو ددد ون

 .الدراسة وتفعليها
 حدود الدراسة ومحدداتها:

 أ المملمة األردنية الها مية.الحدود المكانية
 .3102/3102م الدراسي العاالفصل الثاني من أ تم تطبيق ه ه الدراسة  الل مانيةز الحدود ال

 أ األمهات العامالت في المملمة األردنية الها مية.الحدود البشرية
 أ وتظهر من  الل  دق أداة الدراسة و باتها.محددات الدراسة
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 مصطلحات الدراسة
أساليب التنشئة االجتماعية ا طالحًاأ"أساليب الوالدين في معاملدة الطفدل فدي المواقدف اليوميدة 

ووسددديلة اآلبددداء للتفاعدددل والتوا دددل مدددع الطفدددل، والتدددي عدددن طريقهدددا يدددتم نمدددوه النفسدددي التدددي تجمعهدددم، 
واالجتمدددداعي بمددددا يت ددددمن  ذلددددذ مددددن تمثلدددد  للمعددددايير واألهددددداف التددددي تطبددددع أل أسددددرة فددددي مجتمددددع 

الدرجددة التددي تحصدل عليهددا األم العاملددة علددى  وتعددرف اجرائيددًا بخنهدا، (20صأ Katani ،3113مدا")
علدددى  لاألمهدددات األردنيدددات العدددامالت فدددي عمليدددة التنشدددئة االجتماعيدددة، وتشدددتم أداة أسددداليب معاملدددة

األسددلوع الددديمقراطي مقابددل األسددلوع التسددلطي، وأسددلوع االسددتقالل مقابددل أسددلوع الحمايددة الزائدددة، 
 وأسلوع التقبل مقابل أسلوع النب .

ي لدديها أبنداء وتعمدل  دارج المرأة المتزوجة أو المطلقة أو األرملة أو المنفصلة التد األم العاملةأ
 المنزل وتحصل على أجر مقابل عملها وهي التي تقوم  بدورين أساسديين فدي الحيداة )األم والموظفدة(

(Abdel Fattah, 1990وهو التعريف االجرائي لألم العاملة ال ل اعتمد )الباحثان في الدراسة. ه 
 الدراسات السابقة

 فُخجريدت العديدد مدن اهتمدام البداحثين ألهميتد  ب يدةوقد حظي موضدول أسداليب التنشدئة االجتماع
 Al-Azzawi and Karim (2012)رى أجهتمام،  فقد ربية واألجنبية التي تناولت  باالالع الدراسات
جتمدداعي ألطفددال الريددام مددن أبندداء األمهددات العددامالت وغيددر معرفددة التفاعددل اال إلددىهدددفت دراسددة 

تدددم اسدددتخدام المدددنهج الو دددفي وتطبيدددق أداة الدراسدددة العدددامالت، مدددن وجهدددة نظدددر معلمدددة الروضدددة، و 
( طفاًل وطفلدة مصدنفة حسدب الحالدة 21والمتمثلة باستبيان تم توزيع  على عينة عشوائية مكونة من )

أن عدددم وجددود فددروق ذات داللددة معنويددة بددين األمهددات العددامالت  إلددىالعمليددة لددألم، وأ ددارت النتددائج 
 جتماعي. وغير العامالت في مستوى التفاعل اال

التعددرف الفددروق النمائيددة علددى  إلددىدراسددة هدددفت  Matar and Shreim (2013)أجددرت و 
ندت عيندة  الجوانب المعرفية والجسدية واالجتماعية بين أطفدال األمهدات العدامالت وغيدر العامالت.تمو 

ام ولتحقيق هدف الدراسة تم استخد ؛غير عامالتعامالت و ينتمون ألمهات ( طفاًل 322)الدراسة من
فدي  (2001batsh-Al,) هوطدور مقيا  أداء أطفال ما قبل المدرسة األساسية والروضة. والد ل أعدده 

وقددددد أظهددددرت النتددددائج عدددددم وجددددود فددددروق دالددددة إحصددددائيًا فددددي الجوانددددب المعرفيددددة والجسدددددية  ، األردن
 .واالجتماعية بين أطفال األمهات العامالت وأطفال األمهات غير العامالت
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دراسدة هددفت  )Nateeja Said Manna, Suhaila Banat,2014( بنداتمندال و ئمدا أجدرى 
المشددكالت النفسدية لألطفددال الد ين يبقددون فدي المنددزل ويتواجدد كددال والدديهم فددي العمدل لدددى تعدرف  إلدى

بنداء طلبة المدار  الحكومية في مديرية عمان األولى من وجهدة نظدر اأُلمهدات، ومدن وجهدة نظدر األ
وأمهدددداتهم مدددن طلبددددة الصددددفوف  ةوطالبددد الددددب  ( ط011ة عشدددوائية بلغددددت )عيندددد تددددم ا تيدددارو ،  أنفسدددهم

المددنهج الو ددفي  وتددم اسددتخدام ( سددنة،03-9)الرابع،الخامت،والسدداد ( والدد ين تتددراو  أعمددارهم بددين)
ين يبقون في المنزل لمشكالت النفسية لدى األطفال ال ن مستوى اأالتحليلي،  وَأظهرت نتائج الدراسة 

( لجميددددع أبعدددداد 83,,مددددل الوالدددددين كددددان متوسددددطًا؛ حيددددث بلدددد  المتوسددددط الملددددي) ندددداء فتددددرة عأوحددددهم 
( مددن وجهددة نظددر  2,83المقياسددين السددلوكية واالنفعاليددة واالجتماعيددة مددن وجهددة نظددر األطفددال ، و)

 .أمهاتهم
بدراسة حملت عنوان سلوك الغ ب وعالقت  بخساليب التنشدئة   Al- Sharif, 2014))وقامت 

الع ( طد201) تدم تطبيقهدا علدى عيندة عشدوائية بلغدتالمرحلدة الثانويدة فدي عمدان األسدرية لددى طلبدة 
هدددديأ األسددددلوع  مقيددددا  ألسدددداليب التنشددددئة األسددددرية يحتددددول علددددى  ال ددددة أبعدددداد وطالبددددات، واسددددتخدام

الدددديمقراطي، واألسدددلوع التسدددلطي، واألسدددلوع التسددديبي. وأظهدددرت الدراسدددةوجود عالقدددة ارتباطيددد  دالدددة 
 لغ ب واألسلوع التسلطي.إحصائيا بين سلوك ا

ن اآل دار المترتبدة علدى ادراسدة بعندو ( Mamat,2011) Talib & Mohamad &أجدرى ئمدا 
( 311زيدا، وت دمنت عيندة الدراسددة )جتماعيدة للوالددين علدى تطدور األبنداء فدي ماليأسدلوع التنشدئة اال

( منطقدددة فدددي ,0)سدددرة ممدددن يعمدددل فيهدددا كدددل مدددن اأَلع واأُلم عمدددال متوا دددال ُأ تيدددرت عشدددوائيًا مدددن أ
 أنوأظهددرت نتددائج الدراسددة نتددائج الدراسددة مددن  ددالل اتبددال المهددج المسددحي،  إلددىوتم التو ددل ماليزيددا،

ن لظروف العمدل المحيطدة بداأُلم أاألسلوع السلطول مع األبناء ال كور، و تستخدم اأُلمهات العامالت 
كت علدى أسدلوع التنشدئة الد ل يدنع كوند العاملة ارتباطًا واضحًا علدى مددى تحصديل الدراسدي لألبنداء 

 .تستخدم  اأُلم 
تحليدل اال تالفدات فدي أنمدا   إلدىهددفت ف( Garaigordobil & Aliri،  3103أمدا دراسدة )

همال، المتساهل( المسدتخدمة مدن قبدل اأُلمهدات واآلبداء فدي التنشئة االجتماعية )التسلط، التسامح، اال
 ( سدنة،21-21ضمن الفئدة العمريدة) باء وأمهات  موزعة بين (0,11اسبانيا، وبلغت عينة الدراسة )

وأ دارت نتدائج الدراسدة أن اأُلمهدات ذوات المسدتوى التعليمدي المرتفدع تبداطي، ر م استخدام المنهج االوت
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أن اسددتخدام الوالددين ألسدلوع التسددامح ُيعدد مددن و  ،قدل اسدتخدامًا ألسددلوع التفرقدة علدى أسددا  الجدنتأ
 يجابية.إوأئثرها  أف ل أساليب التنشئة االجتماعية

استمشاف درجة التعقيد لددى اآلبداء فدي الموازندة  إلى( دراسة هدفت Rohaiza,2014أجرى )و 
 الث ن ( أسرة م,11بين العمل ومس ولية التنشئة االجتماعية في ماليزيا، تمونت عينة الدراسة من )

أن األسدلوع  إلدىالنتدائج وأ دارت استخدم فيها المنهج الو دفي التحليلدي، مناطق مختلفة في ماليزيا، 
 المتساهل هو األسلوع األئثر  يوعًا لدى األمهات العامالت.

دراسدة تناولدت مطالدب واحتياجدات األم  ((Simon & Flix& Nkechi, 2014 ئمدا أجدرى 
العاملدددة، وأ دددر ذلدددذ علدددى نمدددو الطفدددل فدددي مجتمدددع معا دددر، وهدددي دراسدددة تحليليدددة تجريبيدددة لألمهدددات 

( أم عاملدددة، و لصدددت 031)بلغدددتار)نيجيريدددا(، وتدددم ا تيدددار عيندددة طبقيدددة العدددامالت فدددي بلديدددة كاالب
أن غيدداع األم بسددبب العمددل يجعددل األطفددال عرضددة لألنمددا  السددلوكية السددلبية التددي قددد  إلددىالدراسددة 

 يتعرضون لها الل فترة غياع األم في عملها.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 المبتغدداةن هندداك تشداب  باألهددداف ة، وجددت ألسددابقالدراسددات ا اطدالل الباحثددان علدىمدن  ددالل 
مددن الدراسددة والمتمثلددة فددي االهتمددام بموضددول األم العاملددة وتتدددا ل األدوار الملقدداة علددى عاتقهددا مثددل 

كما تلتقي مع بعض ، ((Simon &Flix & Nkechi, 2014 دراسةو  Rohaiza,2014) )دراسة 
-Al) عيدددة وعالقتهدددا بدددالمتغيرات األسدددرية مثدددل دراسدددةباالهتمدددام بخسددداليب التنشدددئة االجتماالدراسدددات  

Sharif, 2014 )ودراسددة & Mamat,2011) Talib & Mohamad،)  وتتفددرد هدد ه الدراسدددة
كمددا تمتددداز هددد ه  ،با تيارهددا هددد ا الموضددول مدددن  ددالل معايشدددة الواقدددع العملددي للمدددرأة العاملددة األردنيدددة

المملمدددة، وذلدددذ باعتمددداد  فدددي دنيدددة مدددن األمهددداتالدراسدددة بمجتمدددع الدراسدددة والددد ل يتمثدددل بالعمالدددة األر 
عددددن التعددددداد السددددكاني لعددددام  ناتجددددةأحدددددث البيانددددات الرسددددمية المتعلقددددة بددددالمرأة العاملددددة فددددي األردن وال

(3101.) 
 الطريقة واإلجراءات

 .المنهج الو في التحليلي تم استخدام منهجية الدراسة:
 :مجتمع الدراسة

( 010,,0والبال  عددهن) ساء العامالت المتزوجات في األردنمجتمع الدراسة من جميع الن تمون    
 (.3101)وفق أحدث البيانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة األردنية امرأة عاملة



 .8102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

9 

 أعينة الدراسة
وبندداًء ربددد،المرك( لتمثددل مندداطق المملمددة ) ددمال، وسددط، جنددوع( إ)عمان، تددم ا تيددار محافظددة

ومددن  ددم ا تيددار ظددات وباعتبددار نسددبة السددكان فددي محافظددات المملمددة، علددى التوزيددع الجغرافددي للمحاف
سدنة فدخئثر، وبلغدت  (01)عينة عشوائية من األمهدات العدامالت األردنيدات والالتدي يدبلغن مدن العمدر 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة.0( أم عاملة، والجدول),,,عينة الدراسة )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها (: توزيع1جدول )

 أأداة الدراسة
التدي بحثدت فدي موضدول  على األدع النظرل الُمت صل، ومراجعة أدوات الدراسات السدابقة بناءً  

 ودراسددددددددددة (،SIMON,2014ثددددددددددل دراسددددددددددة )لعاملددددددددددة، ما أسدددددددددداليب التنشددددددددددئة االجتماعيددددددددددة والمددددددددددرأة 
(Rohaiza,2014 )2012),Garaigordobil & Aliri) ،تددم بندداء اسددتبانة  للمشددف عددن أسدداليب و

نت االستبانة التنشئة االجتماعية لألمهات العامالت في األردن،  ( فقدرة، 67ن )مدبصدورتها النهائيدة وتمو 
 توز عت على مجالين رئيسين،  وهيأ

 ( فقرة.15المجال األولأ أساليب التنشئة السوية عند األم العاملة األردنية وت م ن ) -
 ( فقرة.52المجال الثانيأ أساليب التنشئة االجتماعية غير السوية وت من ) -

 

 النسبة المئوية% العدد الفئة البعد

 المستوى التعليمي
 % 33.3 161 توجيهي فخقل
 % 48.1 233 بكالوريو 
 %18.6 90 دراسات عليا
 100% 484 المجمول

 الفئة العمرية

 % 10.7 52 سنة 20أقل من 
20-24 85 17.6% 
25-29 100 20.7 
30-34 89 18.4 % 
35-39 98 20.2% 

 % 12.4 60 سنة فخئثر  40
 100% 484 المجمول

 الحالة االجتماعية

 63.7% 309 متزوجة
 8.7% 42 مطلقة
 13.5% 65 أرملة
 %14.1 68 منفصلة
 100% 484 المجمول
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 صدق وثبات أداة الدراسة:
 :صدق المحتوى 

دين فدي أ دول تم عرم األداة في  دورتها  األوليدة علدى عددد مدن األسدات ة الُمَحم مدين المختص 
و بددراء فددي مجددال  دد ون المددرأة  ،التربيددة وعلددم الددنفت وعلددم االجتمددال العددائلي فددي الجامعددات األردنيددة

بداء رأيهم في درجة وضو  فقرات األداة بنائيًا، ودرجة  الحية كل فقرة فدي اوالعمل واألسرة، وطدُِلب 
لقياس ، ودرجة انتماء كدل فقدرة للمجدال الخداص بهدا، ودرجدة دقدة وسدالمة الصدياغة  قيا  ما ُوضعت

اللغويدة، كمددا طدددُِلب مددنهم إد دال أل تعددديالت علددى  ددياغة فقدرات األداة األوليددة أو دمجهددا أو حدد ف 
بع ددددها أو اإلضددددافة إليهددددا، وعلددددى ضددددوء تعددددديالت الُمحكمددددين ومالحظدددداتهم، تددددم إجددددراء التعددددديالت 

ي الصدددياغة اللغويدددة لدددبعض الفقدددرات، وأ دددبحت األداة بصدددورتها النهائيدددة مكوندددة مدددن والتصدددويبات فددد
 ( فقرة ، توز عت على مجالين رئيسين.67)

 ثبات أداة الدراسة:
، إذ تدم Test retestللتخئد من  بات أداة الدراسة تدم اسدتخدام طريقدة اال تبدار وإعدادة اال تبدار 

( أم 30مدن) د تدم انتقداء العيندة بالطريقدة العشدوائية  مكوندةعينة استطالعية، وق على االستبانةتطبيق 
الدراسددة ومددن المجتمددع نفسدد  مددع مراعدداة توزيعهددا حسددب  صائصددها، وبفددارق  عينددة  ددارج عاملددة مددن
( يومدددًا بدددين مرتدددي التطبيدددق،  دددم تدددم احتسددداع معامدددل ارتبدددا  بيرسدددون بدددين درجدددات مرتدددي 14زمندددي )

، ( وهددي قدديم مرتفعددة مددن الثبددات93,غددت للدرجددة المليددة )(، كمددا بل88,-85,التطبيددق وتراوحددت بددين )
ئما تم التحقق من  بات أداة الدراسدة بحسداع معدامالت الثبدات لواقدع أسداليب التنشدئة االجتماعيدة واسدتخدام 
معادلددة كرونبدداف ألفددا السددتخراج االتسدداق الدددا لي، إذ تراوحددت قدديم معددامالت الثبددات لواقددع أسدداليب التنشددئة 

وهددددي تعددددد معددددامالت ( 0,95-0,84األمهددددات العددددامالت األردنيددددات للمجدددداالت بددددين ) االجتماعيددددة لدددددى
 با  بيرسون ومعامل كرونباف ألفا للمجاالت.تمرتفعة، والجدول التالي يوضح قيم معامل ار 

 يرسون ومعامل كرونباخ ألفا لمجاالت أداة أساليب التنشئة االجتماعيةبقيم معامل ارتباط  (2جدول )
 معامل كرونباخ ألفا معامل ارتباط يرسون  عدد الفقرات تالمجاال الرقم
 95. 88. 15 أساليب التنشئة االجتماعية السوية 0
 84. 85. 52 أساليب التنشئة االجتماعية غير السوية 3
 - 93. 67 الدرجة الملية 
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 :تصحيح أداة الدراسة
ة األردنيددة، وتددم تحديددد معيددار درجددة األسدداليب االجتماعيددة المسددتخدمة لدددى األم العاملدد لتقددديرو 

 الحكم على متوسطات أداة الدراسة كاآلتيأ 

 1.33= = =الحد األدنى )للتدرج(/)عدد المستويات(-طول الفئة=)الحد األعلى
وبناًء على ذلذ فدإن معيار الحكم على درجة استخدام أسدلوع التنشدئة االجتماعيدة، علدى نتدائج 

 الدراسة الممية، وفقًا للمعيار اآلتيأ
 .2.33= 1.33+1درجة منخف ةأ  -
 .3.67= 1.33+2.34درجة متوسطةأ  -
 .5 إلى 3.68درجة مرتفعةأ  -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
والاا ي ياانص علااى: مااا أساااليب التنشاائة االجتماعيااة التااي  :النتااائج المتعلقااة بالسااؤال األول

 ي تنشئة أبنائها؟تتبعها األم العاملة في األردن ف
عن ه ا الس ال، تم حساع المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة لتقدديرات أفدراد  لإلجابة

عينة الدراسة على أساليب التنشئة االجتماعية التي تتبعهدا األم العاملدة فدي األردن فدي تنشدئة أبنائهدا، 
 والجدول اآلتي يبين ذلذأ

أساليب التنشئة نحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واال (:3جدول )
 :على مجاالت األداة ككل ورتبها ودرجتها األم العاملة في األردن في تنشئة أبنائها ستخدمهااالجتماعية التي ت

درجة 
االنحراف  الرتبة األداء

 المعياري 
المتوسط 
رقم  المجال الحسابي

 المجال
 1 اليب التنشئة االجتماعية غيرالسويةأس 2.98 82. 1 متوسطة
 2 أساليب التنشية االجتماعية السوية 2.93 83. 2 متوسطة
 ليةدددددرجة المدددددددال 2.96 75. - متوسطة

بمتوسددط  ( أن مسددتوى أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة جدداء بدرجددة متوسددطة؛2يتبددين مددن نتددائج جدددول )
قددد احتددل المجددال )أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة غيددر (، و 0.75( وانحددراف معيددارل )2.96حسددابي )

( وبدرجددة متوسددطة، 0.82( وانحددراف معيددارل )2.98السددوية(" فددي المرتبددة األولددى بمتوسددط حسددابي )
( 2.93فدددي المرتبدددة الثانيدددة بمتوسدددط حسدددابي ) (أسددداليب التنشدددية االجتماعيدددة السدددوية)وجددداء المجدددال 

معانددداة االم العاملدددة مدددن  إلدددىزل الدراسدددة النتيجدددة ( وبدرجدددة متوسدددطة، وتعددد0.78وانحدددراف معيدددارل )
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فتهدددا األساسدددية تنشدددئة ة فدددي أدوارهدددا االجتماعيدددة كدددخم وظيموازندددعلدددى التها عددددم قددددر  دددرال األدوار، و 
وكعاملة تحكمها ظروف العمل بالغياع عن المنزل لفتدرة مدن الوقدت تاركدة وراءهدا مسد وليات  ،األبناء

مدددن االضدددطراع وال دددغط النفسدددي، فتتدددخ ر كفاءتهدددا فدددي أداء  كفيلدددة بتشدددكيل ندددول ،هامدددة منوطدددة بهدددا
ية ما يعترضها من ضغوطات في العمل تتراو  بدين ضدغوطات جسدد باإلضافة إلى، وظيفتها التربوية

دارة   ون بيتها وفي محاولتها إل، دارة   ون المنزل وتنشئة األبناءونفسسية تنعكت على قدرتها في إ
جدخ إلدى اسدتخدام األسدلوع التسدلطي ان سير األمور بشدكل سدليم، قدد تلأ ناء تواجدها في العمل ول م

لديهم مهدام تنفيد  بعدض الواجبدات ن األبنداء مدن  دالل عملهدا فتوكدل إدراة  دوو أو القسوة وهدي تحداول إ
ن تنتهي من أداء واجباتهدا فدي العمدل حتدى تعدود لمنزلهدا وقدد أالمنزلية وانهاء الواجبات الدراسية، وما 

زلية المعتادة مدن تنظيدف عب الجسدل، لتبدأ دورة عمل جديدة تتمثل في القيام باألعمال المنانتابها الت
عددداد للطعددام، وال يتبقددى لددديها المتسددع مددن الوقددت لمتابعددة األبندداء والتعامددل معهددم بخسددلوع وترتيددب وإ 

مت بد ة  اً ياندحأئما قدد تجدد  نفسدها درجة مفرطدة، إلىسول. فتستخدم أسلوع الحماية الزائدة او التدليل 
فددي تعاملهددا مددع ابنائهددا فقددد تتددرك لهددم الحبددل علددى الغددارع وتسددمح فيمددا ال تسددمح بدد  عددادًة فددي حددال 

حيانددا فددي موقددف مددا اذا كانددت أو عدددم االئتددراث، وقددد تنفعددل أمددور و كنددول مددن تسدديير األأ ،انشددغالها
 عملهدددا.  ذا كاندددت غيدددر مجهددددة ولدددم تتعدددرم ل دددغو  فدددي مجدددالإمتعبدددة فدددي حدددين تتصدددرف بتدددوازن 

وجميعهددا أسدداليب تنشددئة غيددر سددوية، ينشددخ عنهددا   ددار سددلبية تددنعكت علددى  خصددية األبندداء وتددوافقهم 
 (Al-Azzawi and Karim, 2012)كدددل مدددن واتفقت مدددع نتدددائج دراسدددة االجتمددداعي والنفسدددي،

ن تغطي غيابها عن البيت بتعويض أ، وفي حاالت تحاول (Simon & Flix &,Nkechi2014)و
 الحترام والحرية.احاطتهم بالمحبة والثقة وا الل األبناء من 
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال على  انالباحث ئما قام

 حدا، وذلذ على النحو اآلتيأ
باستخراج المتوسطات  انقام الباحث المجال األول: أساليب التنشية االجتماعية السوية: .1

ة ئافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المجال األول أساليب التنشالحسابية واالنحر 
 االجتماعية السوية، والجدول اآلتي يبين ذلذأ
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على المجال األول أفراد عينة الدراسة  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات4جدول )
 ودرجتهاورتبها  أساليب التنشية االجتماعية السوية

 رقم
المتوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 1 88. 3.00 أ ق في أبنائي  قة غير محدودة. 6
 متوسطة 1 90. 3.00 هالي أ دقاء أبنائي.أ  إلىُأتعرف  11
 متوسطة 2 90. 2.99 أعبر ألبنائي عن محبتي لهم. 7
 متوسطة 3 98. 2.96 امة لهم.ُأحيط أبنائي برعايتي الت 1
 متوسطة 4 86. 2.95 اسمح ألبنائي باتخاذ قراراتهم الخا ة دون تد ل مني. 8
 متوسطة 5 91. 2.89 اسمح ألبنائي بممارسة هواياتهم . 12
 متوسطة 6 91. 2.88 امنح أبنائي الحرية في عمل ما يريدون  أ ناء غيابي. 9
 متوسطة 7 93. 2.87 هم بحرية .اسمح ألبنائي با تيار مستلزمات 10
 متوسطة 8 91. 2.85 أعود أبنائي على اإلف اء لي بخسرارهم . 13
 متوسطة 9 1.06 2.83 أزود أبنائي بالوسائل المحفزة للتفمير. 14
 متوسطة 10 97. 2.80 ُأناقش مع أبنائي األسباع وراء االلتزام بال وابط اأُلسرية للسلوك. 15
 متوسطة 11 1.01 2.76 السلوكات االيجابية. أ جع أبنائي على 4
 متوسطة 12 93. 2.75 وا.خأتسامح مع أبنائي إذاا ط 3
 متوسطة 13 97. 2.72 أعامل أبنائي أ دقاء لي. 5
 متوسطة 14 91. 2.71 احترم رغبات أبنائي. 2

 متوسطة - 83. 2.93 يةددددددددرجة الملدددال
 أساليب التنشئة االجتماعية على المجدال األول أسداليب( أن مستوى 4من  الل الجدول ) تبين

( وانحدددراف معيدددارل 2.93ككدددل جددداءت بدرجدددة متوسدددطة، بمتوسدددط حسدددابي ) ويةالتنشدددئة االجتماعيدددة السددد
أ دددق فدددي أبندددائي  قدددة غيدددر )( واللتدددان تنصدددان علدددى00والفقدددرة )( 6(. ويشدددير الجددددول أن الفقدددرة )0.83)

المرتبددة األولددى، بمتوسددط حسددابي  اقددد احتلتددعلددى التددوالي،  (ائيهددالي أ دددقاء أبنددأ  إلددى)أتعددرف (محدددودة
أتعددددرف علددددى أ هددددالي أ دددددقاء ( )11( وبدرجددددة متوسددددطة، والفقددددرة )0.88(، وانحددددراف معيددددارل )3.00)

( وبدرجددددة 0.90(، وانحددددراف معيددددارل )3.00بمتوسددددط حسددددابي )أبنددددائي( جدددداءت فددددي المرتبددددة األولددددى 
( 2.71فددي المرتبددة األ يددرة بمتوسددط حسددابي )م رغبددات أبنددائي( احتددر ()2متوسددطة،  بينمددا جدداءت الفقددرة )

حدرك رئيسدي الثقدة التدي تمدنح لألبنداء تعتبدر م إلدىوتعزى النتيجة ( وبدرجة متوسطة.91.وانحراف معيارل )
يجابيددا نحددو بعددث والحددوار بيددنهم، وهدد ا يدد دل دورًا إبندداء وتعمددق سددبل التوا ددل لتقويددة العالقددة بددين األم واأل

هددم النقددا  إلددى أهددالي أ دددقاء األبندداء مددن أ عنددد األم  ددالل غيابهددا عددن المنددزل، كمددا أن التعددرف  الطمخنينددة
التددي علددى األم  ا ددة االنتبدداه اليهددا، نظددرًا ال ددتالف البيئددة االجتماعيددة و صو ددية كددل أسددرة وضددوابطها 

مددع  اً وقيميدد اً اجتماعيدد اً قددهددا اذا وجدددت توافن االم العاملددة سددتدعم  ددداقة أبنائالتددي تسددير وفقددًا لهددا،ال سدديما وأ
هدا، وذلدذ يسدير فدي م وال وابط االجتماعية لددى أبنائأهالي األ دقاء،مما يدعمها ويساندها في تخ يل القي



 ميسون سماره، عاطف بن طريفأ.د.                .....األمهات العامالتالتي تستخدمها  أساليب التنشئة االجتماعية

14 

فدددي المرتبدددة احتدددرم رغبدددات أبندددائي( ()2)سددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة السدددوية، وفيمدددا يتعلدددق بدددالفقرةاتجددداه أ
ق والقددددرة الماديدددة لألسدددرة، أو القددديم الدينيدددة او االجتماعيدددة، ال ن رغبدددات األبنددداء قدددد ال تتوافدددأ، ذلدددذ األ يدددرة
 ن الرغبات تتعلق بالسلوك، وأي ا ه ا يتطابق مع السوية في أساليب التنشئة االجتماعية.أسيما و 

تم استخراج المتوسطات الحسابية  أالسوية المجال الثاني: أساليب التنشية االجتماعية غير .2
تقديرات أفراد عينة الدراسة على المجال الثاني أساليب التنشية االجتماعية واالنحرافات المعيارية ل

 السوية، والجدول اآلتي يبين ذلذأ غير
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المجال الثاني 5جدول )

 ة االجتماعيةغير السوية ورتبها ودرجتهائأساليب التنش
 رقم المجال المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الرتبة رجة األداءد

 3 اإلهمال 2.84 75. 1 متوسطة
 5 أسلوع الحماية الزائدة 2.74 65. 2 متوسطة
 4 التفرقة 2.56 75. 3 متوسطة
 7 الت ب ع 2.54 66. 4 متوسطة
 2 أسلوع القسوة 2.51 1.67 5 متوسطة
 1 سلوع التسلطياأل 2.35 55. 6 متوسطة
 8 أسلوع التساهل 2.30 96. 7 منخف ة
 6 إ ارة األلم النفسي 1.83 67. 8 منخف ة
 ةددددددرجة المليدددددددلا 2.96 75. - متوسطة

( أن مسددتوى أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة علددى المجددال الثدداني أسدداليب 5تبددين مددن  ددالل الجدددول )
( وانحدراف معيدارل 2.96اءت بدرجدة متوسدطة، بمتوسدط حسدابي )السدوية ككدل جد التنشئة االجتماعية غير

(، وانحددراف 2.84(. ويشدير الجددول أن أسددلوع اإلهمدال  احتددل المرتبدة األولدى، بمتوسددط حسدابي )0.75)
بمتوسدط حسدابي  دارة األلدم النفسدي إسدلوع أاأل يدرة جداء  وفدي المرتبدة( وبدرجدة متوسدطة، 0.75معيارل )

 ( وبدرجة منخف ة.0.67( وانحراف معيارل )1.83)
فواجبددات األم  ،وتعددزل الدراسددة النتيجددة أن اإلهمددال يددختي بشددكل ال  ددعورل عنددد األم وغيددر مقصددود

لق ددائها مددع األبندداء والتحدددث  المافيددة مسدداحةالدا ددل المنددزل وعملهددا فددي الخددارج ال يتددرك لهددا المجددال، أو 
، فيحددددث اإلهمدددال بشدددكل غيدددر مبا دددر ودون حددددا هم اليوميدددة أومجريدددات  أمدددورهم ومشدددكالتهمفدددي  معهدددم

وفددي المرتبدة الثامنددة واأل يددرة جدداء  إحسدا  مددن األم، فدددائمًا يكدون األبندداء الحلقددة األضددعف فدي عمددل األم،
، أداؤها على األم العاملة متطلبات األدوار التي إلىوتعزل الدراسة النتيجة  ،إ ارة األلم النفسيأسلوع 

بدين متطلبدات العمدل والمندزل  الموازندةدم قدرتها في معظم األحيدان علدى وعوالصرال بين ه ه األدوار 
   مما قد ينعكت على سوية تعاملها مع األبناء. واحتياجات األبناء،
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باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل أسلوع ان كما قام الباحث 
 غير سول على حدة، وذلذ على النحو اآلتيأ

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب 6جدول )
 األول التسلطي ورتبها ودرجتها

درجة 
االنحراف  الرتبة األداء

 المعياري 
المتوسط 
رقم  ةااااااار قاااااااالف الحسابي

 الفقرة
 4 م.أبنائي فيما اطلب  منه يناقشني ارفض أن 3.36 1.34 1 متوسطة
 2 احدد البني دراست  المستقبلية. 2.47 58. 2 متوسطة
 1 أتد ل في ا تيار أبنائي أل دقائهم. 2.41 1.32 3 متوسطة
 3 اجبر أوالدل على عمل واجباتهم. 2.39 61. 4 متوسطة
 5 أبنائي من  ارج العائلة. يتزوج أحد ارفض أن 2.07 1.05 5 منخف ة
 6 ائي أوقاتهم حسب رغبتي.ُأنظم ألبن 1.99 89. 6 منخف ة
 7 أمنع أبنائي من أل فعل يتعارم مع رغبتي. 1.78 71. 7 منخف ة
 يةدددددددددرجة الملدددددال 2.35 55. - متوسطة

( أن درجددددة األسددددلوع التسددددلطي جدددداءت متوسددددطة بمتوسددددط حسددددابي 2يتبددددين مددددن  ددددالل الجدددددول )
أبنددددائي فيمددددا  يناقشددددني رفددددض أنأ( )4رة )(. ويشددددير الجدددددول أن الفقدددد0.55( وانحددددراف معيددددارل )2.35)
( وبدرجددة 1.34(، وانحددراف معيددارل )3.36(، قددد احتلددت المرتبددة األولددى، بمتوسددط حسددابي )طلبدد  مددنهمأ

فدي المرتبدة األ يدرة  أبندائي مدن أل فعدل يتعدارم مدع رغبتدي(،  أمندع( )7متوسطة، بينما جداءت الفقدرة )
؛ وذلددددذ ل دددديق الوقددددت لدددددى األم وبدرجددددة منخف ددددة( 71.( وانحددددراف معيددددارل )1.78بمتوسددددط حسددددابي )

انجاز واجبداتهم المنزليدة  دالل الوقدت المتبقدي لدديها،  إلىاألسلوع التسلطي لدفع األبناء  إلىالعاملة؛ 
 وقد ينتابها  عور بتخنيب ال مير بسبب غيابها وعدم قدرتها على ق اء الوقت المافي والنافع معهم.

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب (: المتوسطات الحسابية 7جدول )
 الثاني القسوة ورتبها ودرجتها

درجة 
االنحراف  الرتبة األداء

 المعياري 
المتوسط 
رقم  رةااااااااااااالفق الحسابي

 الفقرة
 2 إذاأ فقوا في دراستهم اضرع أبنائي 3.62 1.02 1 متوسطة
 1 استخدام العقاع مع أبنائي مهما كان السبب. امتنع عن 3.40 85. 2 متوسطة
 6 أضرع أبنائي عندما يتشاجرون مع بع هم . 3.13 1.43 3 متوسطة
 3 أُعاقب أبنائي أمام  اآل رين. 2.77 1.12 4 متوسطة
 7 إذا أضاعوا  يئًا من ممتلماتهم. ا رف في وج  أبنائي 1.89 1.16 5 منخف ة
 5 كة أبنائي في الخروج للتسوق والتنزه.ارفض مشار  1.44 1.22 6 منخف ة
 4 إذا طلب أحد أبنائي نقود ألل سبب كان. أت ايق 1.35 1.16 7 منخف ة
 الدرجة الملية 2.51 1.67 - متوسطة



 ميسون سماره، عاطف بن طريفأ.د.                .....األمهات العامالتالتي تستخدمها  أساليب التنشئة االجتماعية

16 

( 2.51( أن درجددة أسددلوع القسددوة جدداءت متوسددطة بمتوسددط حسددابي )2يتبددين مددن  ددالل الجدددول )
(، قددد أضددرع أبنددائي إذا أ فقددوا فددي دراسددتهم( )2الفقددرة )(. ويشددير الجدددول أن 1.67وانحددراف معيددارل )

( وبدرجدددة متوسدددطة، بينمدددا 1.02(، وانحدددراف معيدددارل )3.62احتلدددت المرتبدددة األولدددى، بمتوسدددط حسدددابي )
فددي المرتبددة األ يددرة بمتوسددط  إذا طلددب أحددد أبنددائي نقددود ألل سددبب كددان(  أت ددايق( )4جدداءت الفقددرة )
ور األم  ددع إلددىويعددزل الباحثددان النتيجددة  ،( وبدرجددة منخف ددة1.16( وانحددراف معيددارل )1.35حسددابي )

هددددا، لتددددركهم لسدددداعات مددددن الددددزمن فددددي العمددددل، وعدددددم مقدددددرتهاعلى تلبيددددة جميددددع الدددددائم بتخنيددددب حيددددال أبنائ
لدددا لي أنهددا هددي السددبب الددرئيت احتياجدداتهم ومتطلبدداتهم، تنصددب علدديهم بالقسددوة إذا مددا أ فقددوا؛ إلحساسددها ا

راسة نتيجدة لعددم تمكنهدا مدن متدابعتهم، كمدا أن  دروج األم للعمدل بهددف الحصدول علدى الد هم في فاقفي إ
الدددعم المدددادل يجعدددل منهدددا أئثددر حر دددًاعلى طريقدددة االنفددداق التدددي تف ددل توجيههدددا نحدددو متطلبدددات توضدددع 

نمدا قدد إم العاملة تحدرص علدى تنميدة حدت المسد ولية لددى أبنائهدا إلى أن األضافة إحسب أولويات معينة، 
 جبار.إلى القسوة واإلبر عن ذلذ بطريقة زائدة عن حدها الطبيعي يكون أقرع تع

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب 8جدول )
 الثالث اإلهمالورتبها ودرجتها

درجة 
االنحراف  الرتبة االستخدام

 المعياري 
المتوسط 
رقم  رةااااااااااااااااالفق الحسابي

 الفقرة
 5 ُأف ل االهتمام بش ون البيت على متابعة أمور أبنائي. 3.44 1.32 1 متوسطة
 4 أسخل أبنائي عن مجريات أحدا هم اليومية . 3.15 1.13 2 متوسطة
 6 اسمح ألبنائي باستعمال وسائل التوا ل االجتماعي دون ضوابط . 3.08 1.34 3 متوسطة
 7 المنزل. إلىامنح أبنائي الحرية في وقت الرجول  3.03 1.17 4 متوسطة
 1 أ صت أوقات للجلو  مع أبنائي. 3.00 1.28 5 متوسطة
 2 أراعي الفروق الفردية بين أبنائي. 2.14 90. 6 منخف ة
 3 أتوا ل مع المدرسة لمتابعة التحصيل العلمي ألبنائي. 2.07 92. 7 منخف ة
 ةدددددددددددالملي ةدددددالدرج 2.84 75. - متوسطة

سددلوع اإلهمددال جدداءت متوسددطة بمتوسددط حسددابي المليددة ألدرجددة ال( أن ,يتبددين مددن  ددالل الجدددول )
ُأف ددل االهتمددام بشدد ون البيددت علددى ()5(. ويشددير الجدددول أن الفقددرة )0.75( وانحددراف معيددارل )2.84)

( 1.32وانحددراف معيددارل ) (،3.44(، قددد احتلددت المرتبددة األولددى، بمتوسددط حسددابي )متابعددة أمددور أبنددائي
فدي أتوا دل مدع المدرسدة لمتابعدة التحصديل العلمدي ألبندائي( ()3وبدرجة متوسدطة، بينمدا جداءت الفقدرة )
ويعددزو الباحثددان  ( وبدرجددة منخف ددة.0.92( وانحددراف معيددارل )2.07المرتبددة األ يددرة بمتوسددط حسددابي )

ات المنزليدددة داء الواجبدددألالمندددزل  إلدددىتهدددا النتيجدددة  أن معظدددم األمهدددات العدددامالت تدددولي اهتمامهدددا بعدددد عود
أن لددددى االم  إلدددىضدددافة فدددي العمدددر ال يمكدددنهم مسددداعدتها، إذا كدددان األبنددداء  دددغار المختلفدددة ، ال سددديما إ
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العاملددة عالقددات اجتماعيددة واسددعة ممددا يجعلهددا تهددتم بشددكل ملحددوص بددالمنزل الدد ل تحددرص علددى أن يكددون 
لمنددزل تددنعكت علددى سددلوك األم كمددا أن نظافددة وترتيددب ا ، ا دداً  مناسددبا لهددا كعاملددة تمتلددذ مددوردًا اقتصددادياً 

دراك ، وتنعكت اآل ار السلبية ألسلوع اإلهمدال فدي عددم إمن الراحة أن األمور على ما يرام بإعطائها  يئاً 
قددول وأفمددار األبندداء ويق ددون معظددم دف عائل التوا ددل االجتمدداعي التددي تسددته طددورة وسدد إلددىاألم العاملددة 

متابعتهددا، وبمددا يتعلددق ببقدداء األم العاملددة علددى توا ددل مددع المدرسددة، فهددو كبددديل عددن توا ددلها وقدداتهم فددي أ
هدددا، وحتدددى تطمدددئن أن لدددوم تجددداه تقصددديرها واهمالهدددا ألبنائواهتمامهدددا المبا دددر بتحصددديل أبناءهدددا لسدددد نزعدددة ال

 فددي أل وقددت تشدداء،ندد  ال يمكنهددا مغددادرة العمددل  ر علددى تحصدديل أبنائهددا، ال سدديما وأالتزامهددا بالعمددل لددم يدد  
مامهددا سددوى هددا للمحافظددة علددى العمددل، فددال تجددد أألن ذلددذ  اضددع لقددوانين وتعليمددات ال بددد مددن االلتددزام ب

حيدددان باالتصدددال الهددداتفي أو عبدددر الفددديت بدددوك ووسدددائل مدددع المدرسدددة، والددد ل يدددتم فدددي معظدددم األالتوا دددل 
مدا يجدرل مدن نشداطات ال يمكنهدا  عبر متابعة موقع المدرسة واالطالل علدى التوا ل االجتماعي اال رى،
 المشاركة بها بسبب العمل.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب 9جدول )
 الرابع التفرقة ورتبها ودرجتها

درجة 
االنحراف  الرتبة االستخدام

 المعياري 
المتوسط 
رقم  رةااااااااااااااااااااااااالفق الحسابي

 الفقرة
 2 امنح ابني األئبر امتيازات مقارنًة مع بقية أ وت . 3.14 90. 1 متوسطة
 3 ادلل ابني األ غر على حساع أ وت . 3.07 92. 2 متوسطة
 5 التفاهم والمحبة. جو يسودهب احرص على حل الخالفات بين أبنائي 2.44 1.32 3 متوسطة
 4 ابني ال كر أ ت . إذا ضرع أتغاضى 2.15 1.13 4 منخف ة
 1 التعامل مع أبنائي ال كور واإلناث. اة على مساو  أحرص 2.00 1.28 5 منخف ة
 ةددددددرجة المليدددددال 2.56 75. - متوسطة

( 2.56( أن درجددة أسددلوع التفرقددة جدداءت متوسددطة بمتوسددط حسددابي )9يتبددين مددن  ددالل الجدددول )
أمددنح إبنددي األئبددر امتيددازات مقارنددًة مددع بقيددة ) (2فقددرة )ويشددير الجدددول أن ال، (0.75وانحددراف معيددارل )

( وبدرجدددددة 0.90(، وانحدددددراف معيدددددارل )3.14(، قدددددد احتلدددددت المرتبدددددة األولدددددى، بمتوسدددددط حسدددددابي )أ وتددددد 
فددي ُأحددرص علددى المسدداواة فددي التعامددل مددع أبنددائي الدد كور واإلندداث( ) (1متوسددطة، بينمددا جدداءت الفقددرة )
ويعدزو الباحثدان أن  ( وبدرجدة منخف دة.1.28( وانحراف معيارل )2.00المرتبة األ يرة بمتوسط حسابي )

يابهددا، تمددوين  خصددية قياديددة لإلبددن األئبددر لينددوع عنهددا فددي بعددض مهمددات المنددزل فددي غ إلددىاألم تهدددف 
، إلحسددا   فطددرل منهددا يسددتوجب أن تعدددل بددين الجميددع ، كمددا أنهددا تحدداول األم فتمنحدد  التعزيددز والمكافددخة

مددام علدديهم ليحصددل كددل مددنهم علددى مسدتوى لددو قليددل مددن محبتهددا عوضددًا عددن فتددرة غيابهددا. منهدا توزيددع االهت
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لمددا يتركدد  مددن   ددار نفسددية واجتماعيددة سددلبية علددى  ؛سدداليب غيددر السددويةويعتبددر أسددلوع التفرقددة هدد ا مددن األ
و الد ل أ دهم مشاعر المراهية لدألف األئبدري عف الثقة لديهم ويولد عن االبناء غير المميزين لدى األم مما

 تم تمييزه.
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب 10جدول )

 الخامس أسلوب الحماية الزائدة ورتبها ودرجتها
درجة 

االنحراف  الرتبة االستخدام
 المعياري 

المتوسط 
رقم  رةاااااااالفق الحسابي

 الفقرة
 4 أراقب أبنائي في كل نشاطاتهم. 3.70 1.10 1 رتفعةم

 5 أقوم بخداء الواجبات المدرسية ألبنائي. 3.45 1.04 2 متوسطة
 3 أحقق ألبنائي كل طلباتهم. 3.40 1.08 3 متوسطة
 2 اقلق على  حة أبنائي دون مبرر. 3.00 1.31 4 متوسطة
 1 أمنع أبنائي من اللعب مع اآل رين. 2.90 1.23 5 متوسطة
 6 أقرانهممع أ شى على أبنائي في المواقف التي تتطلبمنافسة 2.79 60. 6 متوسطة
 ةدددددددددرجة المليددددددال 2.74 65. - متوسطة

( أن درجددة أسددلوع الحمايددة الزائدددة جدداءت متوسددطة بمتوسددط حسددابي 01يتبددين مددن  ددالل الجدددول )
(، قدد ب أبنائي في كل نشداطاتهم.أراق( )4(. ويشير الجدول أن الفقرة )0.65( وانحراف معيارل )2.74)

، بينمدا جداءت رتفعدة( وبدرجدة م1.10(، وانحراف معيارل )3.70احتلت المرتبة األولى، بمتوسط حسابي )
فدددي المرتبدددة األ يدددرة  أ شدددى علدددى أبندددائي فدددي المواقدددف التدددي تتطلدددب منافسدددة مدددع أقدددرانهم( ( )6الفقدددرة )

ن اسدددلوع أ إلدددى، وُتعدددزى النتيجدددة جدددة متوسدددطة( وبدر 0.60( وانحدددراف معيدددارل )2.79بمتوسدددط حسدددابي )
يفداء تخنيدب ال دمير وعددم قددرتها علدى اإلحساسدها بألم العاملدة مدا هدو إال تعبيدر عدن إالحماية الزائدة لدى ا

 بواجباتها كخم بشكل يرضيها هي  خصيًا.
ى األسلوب (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عل11جدول )

 السادس أسلوب إثارة األلم النفسي ورتبها ودرجتها
درجة 

االنحراف  الرتبة االستخدام
 المعياري 

المتوسط 
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
 7 اسمح لآل رين بالتد ل في تربية أبنائي. 2.36 44. 1 متوسطة
 4 أبنائي على التعبير عن مشاعرهم . أ جع 2.30 78. 2 منخف ة
 1 أقارن أبنائي باآل رين. 2.21 65. 3 منخف ة
 5 ُاقدر ألبنائي مساعدتهم لي. 1.86 61. 4 منخف ة
 8 أبنائي. أحرص على عدم الشجار مع زوجي أمام 1.86 55. 5 منخف ة
 3 أعبر ألبنائي عن محبتي لهم. 1.39 59. 6 منخف ة
 6 .احرص على ت كير أبنائي بما افعل  من أجلهم 1.39 61. 7 منخف ة
 2 أُعبر أمام اآل رين عن عيوع  أبنائي. 1.27 58. 8 منخف ة
 ةدددددددددرجة المليدددددال 1.83 67. - منخف ة
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بمتوسدددط نخف دددة و جددداءت م إ دددارة األلدددم النفسدددي( أن درجدددة أسدددلوع 00يتبدددين مدددن  دددالل الجددددول )
 درين بالتدد ل فدي سدمح لآلأ( )7ويشدير الجددول أن الفقدرة ) ،(0.67( وانحدراف معيدارل )1.83حسابي )

( وبدرجددة 0.44(، وانحددراف معيددارل )2.36(، قددد احتلددت المرتبددة األولددى، بمتوسددط حسددابي )تربيددة أبنددائي
فدي المرتبدة األ يدرة بمتوسدط  أُعبر أمام اآل درين عدن عيدوع  أبندائي( ( )2متوسطة، بينما جاءت الفقرة )

رجددددة هدددد ا األسددددلوع علددددى دوحصددددول  ،( وبدرجددددة منخف ددددة0.58( وانحددددراف معيددددارل )1.27حسددددابي )
سدددهم فدددي تمدددوين قددديم جديددددة لدددديها تتعلدددق بائتسدددابها الخبدددرة العمدددل أ إلدددىم منخف دددة يعدددرف أن  دددروج األ

بنائها،وقددد مدا تحددرص علددى نظدرة األ ددرين لهددا وألاالجتماعيدة والن ددج والددوعي الد ل تعكسدد  علددى االبندداء، ك
فهي ال  دذ م دطرة لد لذ بحكدم انهدا تتدرك  (سمح لآل رين بالتد ل في تربية أبنائيأ( )7)جاءت الفقرة 

آ ر تدد ل اال ددرين بددخمور ، ممدا يعنددي بشدكل أو بددو األقدارع او الح ددانةمسد ولية العنايددة باألبنداء لألهددل أ
( أُعبدر أمدام اآل درين عدن عيدوع  أبندائي( التي تدنت علدى) 3األبناء ومشاركتها في تنشئتهم، اما الفقرة )
لوكاتهم اآل ددددرين فددددي تنشددددئة أبندددداء األم العاملددددة الدددد ين تصددددبح سددددفهددددي أي ددددا  ددددورة أ ددددرى مددددن مشدددداركة 

 بناء ل واتهم واستقالليتهم.و صو يتهم متاحة، وله ا أ ار سلبية على تقدير األ
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب 12جدول )

 االسابع أسلوب الت ب ب ورتبها ودرجته
درجة 

االنحراف  الرتبة االستخدام
 المعياري 

المتوسط 
رقم  رةااااااالفق الحسابي

 الفقرة
 2 أُعاقب أبنائي إلرضاء اآل رين. 3.40 88. 1 متوسطة
 1 أتغاضى عن بعض األ طاء التي يرتمبها أبنائي. 3.10 56. 2 متوسطة
 5  دقائهم.امنح أبنائي زيادًة في المصروف مجاراًة أل 2.90 76. 3 متوسطة
 4 أنهى ابني عن تصرفات ُأجيزها لنفسي. 2.36 44. 4 متوسطة
 3 ُأنف  وعودل ألبنائي . 2.30 78. 5 منخف ة
 6 أعطي رأيًا مختلفًا حول الموضول ذات  في مواقف مختلفة. 2.21 65. 6 منخف ة
 ةدددددددة المليددددددالدرج 2.54 66. - متوسطة

( 2.54جاءت متوسطة بمتوسدط حسدابي )الت ب ع أن درجة أسلوع  (03يتبين من  الل الجدول )
أُعاقددددب أبنددددائي إلرضدددداء ( )2ويشددددير الجدددددول أن الفقددددرة ) ،( وبدرجددددة متوسددددطة0.66وانحددددراف معيددددارل )

( وبدرجددددة 0.88(، وانحددددراف معيددددارل )3.40(، قددددد احتلددددت المرتبددددة األولددددى، بمتوسددددط حسددددابي )اآل ددددرين
فددي  أعطددي رأيدًا مختلفددًا حدول الموضدول  ذاتدد  فدي مواقددف مختلفدة.( )( 6متوسدطة، بينمدا جدداءت الفقدرة )

ويبددرر الباحثددان  ،منخف ددة( وبدرجددة 0.65( وانحددراف معيددارل )2.21المرتبددة األ يددرة بمتوسددط حسددابي )
ذلذ بخن  انعكا  لثقل مس وليات األم العاملدة، وحجدم العدبء الد ل يقدع علدى عاتقهدا الموازندة بدين التزامدات 

ومدة، وتشدتد هد ه األعبداء فدي الظدروف الصدحية التدي تمدر بهدا األم ال سديما فدي حداالت الحمدل العمل واألم
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والوالدة وما يعتريها من اضطراع جسمي ونفسي، ي  ر في مجمل  علدى كفاءتهدا فدي أداء واجباتهدا فدي كدال 
اعتدددادوا  هدددا بسدددلوكات وممارسدددات ال تنطبدددق مدددع ال دددوابط التدددين، ممدددا يجعلهدددا أحياندددا تسدددمح ألبنائالددددوري

 عليها، فتت ب ع بمعاملة األبناء بحسب الحالة المزاجية التي تسيطر عليها.
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األسلوب 13جدول )

 الثامن أسلوب التساهل ورتبها ودرجتها
درجة 

االنحراف  الرتبة االستخدام
 المعياري 

المتوسط 
رقم  الفقرة لحسابيا

 الفقرة
أ ناء غيابي في اترك ألبنائي الحرية في عمل ما يريدون  3.45 1.32 1 متوسطة

 4 عن البيت.
 3 اسمح ألبنائي بالتد ل في   ون اآل رين. 3.15 1.13 2 منخف ة
 5 أتهاون في أداء أبنائي للفروم الدينية. 3.08 1.34 3 متوسطة
 6 نائي على اآل رين دون مبرر حتى لو كانوا على  طخ.انصر أب 3.03 1.17 4 متوسطة
 1 البيت. من أ ناء  روجهم امنح أبنائي الحرية المطلقة 2.14 90. 5 منخف ة
 2 اترك ألبنائي الحرية التامة في ا تيار مالبسهم. 2.07 92. 6 منخف ة
 ليةددرجة المدال 2.30 96. - منخف ة

بمتوسدددط حسددددابي  نخف ددددة جددداءت مالتسدددداهل ة أسدددلوع ( أن درجدددد02يتبدددين مدددن  ددددالل الجددددول )
أتددرك ألبنددائي الحريددة فددي عمددل مددا ( )4(. ويشددير الجدددول أن الفقددرة )0.96( وانحددراف معيددارل )2.30)

(، وانحدراف معيدارل 3.45، قد احتلت المرتبة األولى، بمتوسط حسدابي )يريدون أ ناء غيابي عن البيت(.
 تددرك ألبنددائي الحريددة التامددة فددي ا تيددار مالبسددهم( أ( )2لفقددرة )( وبدرجددة متوسددطة، بينمددا جدداءت ا1.32)

فقددد تعطددي  ،منخف ددة( وبدرجددة 0.92( وانحددراف معيددارل )2.07فددي المرتبددة األ يددرة بمتوسددط حسددابي )
هم، وإغفددال  ددعورهم بغيابهددا، كمددا أنهددا تمددنحهم دم رغبتهددا فددي القسددوة علدديهم إلرضددائاألم األبندداء الحريددة لعدد
بغايدة الدزامهم تعويدهم علدى االعتمداد علدى أنفسدهم  إلىألمور حتى المالبت ألنها تهدف الحرية في جميع ا
 ناء غيابهدا عدن المندزل، وهد ا التسداهل غيدر محمدود وال يتفدق مدع االسداليب السدوي  فدي لق اء احتياجاتهم أ

 التنشئة االجتماعية ألن الحرية ال بد أن تمون من بطة. 
والاا ي ياانص علااى: هاال توجااد فااروق اات داللااة إحصااائية  :نيالنتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثااا

ألساليب التنشئة االجتماعياة لادى األمهاات العاامالت فاي األردن تلعازى للمتغيارات   05,)∞≥)حيث
  االقتصادية واالجتماعية والمهنية لهن

لعيندة عن الس ال تم حساع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد ا لإلجابة
الفئدددة العمريدددة، ألسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة لددددى األمهدددات العدددامالت فدددي األردن ُتعدددزى لمتغيدددرات 

 (أ14لهن على مجاالت األداة كما يوضحها الجدول ) المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية
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لمتغير الفئة  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة، تبعا  14جدول )
 العمرية على مجاالت أداة أساليب التنشئة االجتماعية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد ةاالفئ داالبع

أساليب التنشئة 
 االجتماعية السوية

 48. 2.16 52 سنة 20أقل من 
20-24 85 2.14 .43 
25-29 100 2.18 .48 
30-34 89 2.09 .42 
35-39 98 2.14 .65 

 44. 2.98 60 سنة فخئثر  40

أساليب التنشئة 
االجتماعية 
 غيرالسوية

 60. 2.09 52 سنة 20أقل من 
20-24 85 3.09 .57 
25-29 100 2.62 .91 
30-34 89 2.36 .56 
35-39 98 2.30 .76 

 44. 2.21 60 سنة فخئثر  40

 الدرجة الملية

 84. 2.12 52 سنة 20أقل من 
20-24 85 2.61 1.03 
25-29 100 2.40 .76 
30-34 89 2.22 .62 
35-39 98 2.22 .60 

 1.04 2.59 60 سنة فخئثر  40
( وجدود فدروق ظاهريدة بدين المتوسدطات الحسدابية فدي ,0يتبين من النتائج الواردة في الجدول )

لتنشدئة االجتماعيدة السدوية تقديرات أفراد العينة، تبعًا لمتغير الفئة العمرية علدى مجداالت أداة أسداليب ا
 السوية والدرجة الملية. وغير

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة، تبعا  لمتغير المستوى 11جدول )
 التعليمي على مجاالت أداة أساليب التنشئة االجتماعية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة البعد
ليب التنشئة أسا

 االجتماعية السوية
 47. 3.66 161 توجيهي فخقل
 1.05 3.06 233 بكالوريو 
 78. 2.59 90 دراسات عليا

أساليب التنشئة 
االجتماعية غير 

 السوية

 35. 2.75 161 توجيهي فخقل
 63. 2.62 233 بكالوريو 
 65. 2.49 90 دراسات عليا

 الدرجة الملية
 65. 3.20 161 توجيهي فخقل
 1.41 2.84 233 بكالوريو 
 1.03 2.54 90 دراسات عليا
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( وجدود فدروق ظاهريدة بدين المتوسدطات الحسدابية فدي 01يتبين من النتائج الواردة في الجدول )
تقددديرات أفددراد العينددة، تبعددًا لمتغيددر المسددتوى التعليمددي علددى مجدداالت أداة أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة 

 الدرجة الملية.السوية و  السوية وغير
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة، تبعا  لمتغير الحالة 16جدول )

 االجتماعية على مجاالت أداة أساليب التنشئة االجتماعية
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة المجال

أساليب التنشئة 
 االجتماعية السوية

 1.13 3.08 309 متزوجة
 79. 2.91 42 مطلقة
 1.09 2.52 65 أرملة
 75. 2.87 68 منفصلة

أساليب التنشئة 
االجتماعية 
 غيرالسوية

 63. 2.60 309 متزوجة
 65. 1.25 42 مطلقة
 44. 2.48 65 أرملة
 85. 2.66 68 منفصلة

 الدرجة الملية
 1.04 2.34 309 متزوجة
 98. 2.08 42 مطلقة
 87. 2.50 65 لةأرم

 89. 2.76 68 منفصلة
( وجدود فدروق ظاهريدة بدين المتوسدطات الحسدابية فدي 02يتبين من النتائج الواردة في الجدول )

تقددديرات أفددراد العينددة، تبعددًا لمتغيددر الحالددة االجتماعيددة علددى مجدداالت أداة أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة 
د مسددددتويات الداللددددة اإلحصددددائية لدرجددددة الفددددروق تبعددددًا ولتحديدددد، السددددوية والدرجددددة المليددددة السددددوية وغيددددر

تدددم اسدددتخدام و (، الحالدددة االجتماعيدددةو  المسدددتوى التعليمدددي،و الفئدددة العمريدددة، )المتغيدددرات الدراسدددة جميعهددد
 أ(، وأظهرت النتائج اآلتيHotelling'sا تبار تحليل التباين المتعدد  باستخدام ا تبار )

عدد لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أساليب التنشئة (: نتائج تحليل التباين المت11جدول )
 .(الفئة العمرية، المستوى التعليمي،الحالة االجتماعيةالسوية تبعا  للمتغيرات ) االجتماعية السوية وغير

 مجموع المجاالت المتغير
 المربعات

 درجات
 قيمة متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة )ف(
 يالمستوى التعليم
 66.059 قيمة هوتللن =

 *044. 4.124 5.909 1 5.909 أساليب التنشئة السوية
 *046. 4.018 6.226 1 6.226 السويةغير أساليب التنشئة

 الفئة العمرية
 61.025قيمة هوتلن =

 *000. 7.167 7.591 1 135.182 أساليب التنشئة السوية
 *000. 5.514 5.029 1 110.059 أساليب التنشئة غيرالسوية

 الحالة االجتماعية
 4.652قيمة هوتلن =

 *052. 2.623 3.759 1 11.277 أساليب التنشئة السوية
 115. 2.002 3.103 1 9.308 أساليب التنشئة غيرالسوية

   1.433 472 295.201 أساليب التنشئة السوية الخطخ
   1.550 472 319.199 أساليب التنشئة غيرالسوية
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 مجموع المجاالت المتغير
 المربعات

 درجات
 قيمة متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة )ف(

    483 461.857 تنشئة السويةأساليب ال الملي
    483 464.701 السويةغير أساليب التنشئة

   05,)∞≥)* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 05,)∞≥)تشددير نتددائج تحليددل التبدداين المتعدددد وجددود فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللددة

 السدددوية تبعددداً  ة السددوية وغيدددرلتقددديرات أفدددراد عيندددة الدراسددة علدددى مجددداالت أسدداليب التنشدددئة االجتماعيددد
(، 7.167)، (4.018، )(4.124الفئدة العمريدة( إذ بلغدت قيمدة ف )و للمتغيرات )المستوى التعليمي، 

، كمدا  05,)∞≥) ( على التوالي تبعًا للمتغيرات، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللدة5.514)
لتقدددديرات أفدددراد عيندددة   05,)∞≥)لدددة أظهدددرت النتدددائج  وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا عندددد مسدددتوى الدال

السددوية تبعددًا للمتغيددر )الحالددة االجتماعيددة( إذ  الدراسددة علددى مجددال أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة غيددر
 . 05,)∞≥)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة2.623بلغت قيمة ف )

التعامدددل مدددع أقددددر علدددى تمدددون أن األم العاملدددة ذات المسدددتوى التعليمدددي المرتفدددع  إلدددىالنتيجدددة  ى وتعددز 
التوجيد  دون التسددلط ، كمددا  إلددىووعدي بالمراحددل النمددو النفسدي واالجتمدداعي لألبنداء ، وتميددل  هدا بمرونددةئأبنا
بددين وأقددر علددى تنظدديم وقتهدا ممددا يمكنهددا مدن تحقيددق الموازنددة ، الحددوار والديموقراطيدة فددي التعامددل إلددىتميدل 

أن ارتفددال المسددتوى التعليمددي لددألم العاملددة،  إلددىبناءهددا، باإلضددافة أواحتياجددات العمددل ومتطلباتدد ، ومنزلهددا 
ممددا يددنعكت  ي هلهددا لشددغل وظددائف ذات ميددزات أف ددل، يددنخفض فيهددا ال ددغط النفسددي والتددوتر فددي العمددل،

 & Garaigordobil). (2012,  األبنداء، وفدي هد ا اتفقدت مدع دراسدة األسدرة وتنشدئة نوعيدة حيداةى علد

Aliri 
 التوصيات
 أتو ي بالتاليعلى ما تو لت ل  الدراسة من نتائج، بناًء 
يجابية على تمدوين و  ارها اإل ويةخساليب التنشئة االجتماعية السب نشر المعرفة وتوعية األمهات .0

، وتحصينهم فمريًا ال سيما مدع اقتحدام وسدائل و دور الغدزو الفمدرل التدي بدات  خصية أبناءها
ئلددددة فددددي مجددددال التمنولوجيددددا ووسددددائل التوا ددددل مددددن المسددددتحيل محا ددددرتها مددددع التطددددورات الها

 االجتماعي.
برزهدددا ارتفدددال نسدددب التعلددديم، واجتيدددا  م أ دددبح ضدددرورة تقت ددديها عددددة عوامدددل أعمدددل المدددرأة األ .3

 ساسديةومدع اضدطالل االمهدات بخدوارهدا األ العولمة االجتماعية واالقتصادية و قافة االستهالك،
لددب مددن الجهددات المعنيددة تيسددير سددبل عمددل المددرأة ن هدد ا يتطفددي عمليددة التنشددئة االجتماعيددة، فددإ
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نظمددة الخا ددة بالعمددل والتوجدد  نحددو اعتمدداد نظددام العمددل والتعدداون معهددا فددي مجددال تطددوير األ
 المرن بحيث تتمكن من العمل وفق ظروفها األسرية.

 داءلتجنب  رال األدوار وأعقد دورات وبرامج تدريبية تربوية لتمكين المرأة من التخطيط السليم  .2
 متطلبات أدوارها المختلفة. 
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