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 .النموذج المثالي والنموذج الواقعي للتنشئة األسرية لدى الفتاة المتعلمة

دراسةةة  مرارنةةة علةة  عينةةة مةةل نالاةةاى السةةنة األولةة  والسةةنة الرااعةةة         
-ورقلةةة  الخارجيةةاى يريةةر المريمةةاىع اجامعةةة قاحةةد  مراةةا   تيل جةةامعيال

 الجزائر.
 

 *نادية مصطفى الزقاي.دأ.             
 **الديــة خــيمينأ.                      

 
 لملخصا

      
مـا ذاا اـاه هنـاخ اخـتالن بـين النمـوا  معرفة التي تتمحور حول  اشكلتهم ناإلجابة ع دراسةال هحاول هذت

بـــاختالن منحـــدرها الرـــكني ورت تهـــا بـــين  ،المثـــالي والنمـــوا  الـــواقعي للتنشـــىة افســـرية لـــد  الفتـــا  المتعلمـــة
 المرتو  التعليمي للوالدين. واذلك ،مرتواها الدراسيو  ،االخو 

مـــن مرـــتويي الرـــنة افولـــى والرـــنة الرابعـــة  ،طال ـــة 864وقـــد أجريـــا الدراســـة الحاليـــة علـــى عينـــة قوامهـــا 
 .بريطا   ا  عشوائي تغير المقيمات. التي اختير  -ورقلة-بجامعة قاصدي مرباح تينجامعيال

اخــتالن النمــوا  المثــالي عــن النمــوا  الــواقعي للتنشــىة افســرية  ،مــن النتــائت التــي توصــلا ذليهــا الدراســة
ب عديه لد  الفتا  المتعلمة. اما اختلف النموا  الواقعي للتنشىة افسرية ب عديـه لـد  الفتـا  المتعلمـة بـاختالن 

ــاختالن المنحــدر الرــكني واختلــف النمــوا   منحــدرها الرــكني. ــالي ب  بينمــا انعــد  ،مح فقــ ارــتل عــد الالمث
امــا انعــد  االخــتالن فــي النمــوا  الــواقعي للتنشــىة افســرية ب عديــه لــد  الفتــا   االخــتالن فــي بعــد التشــدد.
مــا تلــا الدراســة ذلــى انعــدا  االخــتالن فــي النمــوا  المثــالي للتنشــىة ا  .اإلخــو المتعلمــة بــاختالن رت تهــا بــين 

 .  اإلخو افسرية ب عديه لد  الفتا  المتعلمة باختالن رت تها بين 
 وختما ب عض المقترحات. ،ه الدراسة في ضوء بعض الدراسات الرابقةذوقد نوقشا نتائت ه

 
 

 اجلزائر. -جامعة ورقلة  اإلنسانية* كلية اآلداب والعلوم 
 اجلزائر. -جامعة ورقلة  اإلنسانية* كلية اآلداب والعلوم *
 مقدمةال -1
تعحددور  ساسدا  ددو  تجتعداة  امةلد  الددنا  ا وةاتموضددالتنشدد ة اتجتعاةيدة مدد    د   تعد 
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ةعليدة  " ( بأهنا1991" خمتار") يعرفها اليت ،ةعلية التنش ة اتجتعاةية تقوم ةليهالتااةل الذي 
لثدددل الو ياددددة واادددد د ا  دددذا ال دددد د العامددددل ومي ،تعلدددي   دددد   سددددياع التااةدددل مدددد  ا  دددد ا 

 ،ه  مقبدددوت ا اعتعددد الرئيسددد  ادددا ا مسددداة ع ا فدددراد ةلدددا النعدددو بالشددد ل الدددذي  عدددل سدددلوك
 ،1991 ) خمتدار،". ا ا سدرع وا اعتعد  ا  ةضدو بوصداها و كلثر فاةلية ا احملافظة ةلدا الدذات 

: 62) 
ا  مدو  ،ومسدوولة ةد  تنشد ته اجتعاةيدا   ،ا سرع  و  بي دة تسدتقبل اللادل ا  دذا العدامما كانت 

 مد   ةضدائها ويعتدل سدلوكه  سدلوكا  النعدوج  ا ملثدل للاعاةدة ا وليدة الديت يتااةدل اللادل  تناك
 مهيددة بال ددة دوا وكدداتت التنشدد ة ا  ددرق الدديت يلتحدد  سددا اللاددل بعدد   دد   بتكتسددا  ،منوججيددا  

 ددذا ا مهيددة ا ت ددوي   ةظعددةتظهددر . (مجاةددة الرفدداع ول. ددا... م رسددة، )روضددة، سددنوات لالبددا  
بددددان الناسددددانيا والعلعددددان  كدددد  كبددددار ا   إج ،اخلعدددد  ا وىالسددددنوات    ددددية  ددددذا اللاددددل ا 

ا وى مددد     دددية اتبددد  و  ليتددده تت دددوا مندددذ ا يدددام  " نظريدددات الةبيدددة  ا واضدددعو ،ام ت دددا
فيعددا بعدد  و  السددنوات اخلعدد  والسددب ، فيعددا بدداجلددن ن  ظدده  نتددا أبويدده و  ياتدده نظددرا لع قتدده ب

وحيدتا  ا بندان  .اتوا مهد اآلبداننتيادة جلدو التااةدل بدا  ٪111مد  ي وا بنسبة كبد.ع تقدرب 
ا  تلقائيددا   بالنعدداج  السددلوكية الدديت ي  ظوهنددا ةلددا يبددائه  ا  يدداا  وناسدديته ،   ت دد و سددلوكا  

 ". ياهت 
ronal, j ., hotyat, f., 2000, p :83))وةيددة النعدداج  الدديت . وت عدد  اخللددورع  نددا ا ن

 .سيقل  ا اتب 
  تااةدل ائد ر بدلو  تااةدل الوالد ي  مد  اللادل  يتعيدزإنه ا إ ار ةعليدة التنشد ة اتجتعاةيدة، 

 اإلمهددددا ،و  احلدددد ،كهددددا،    ددددار البددددا لثوا إى ةدددد د من ،ا مدددد  ا بنددددانعددددتعاملهيتبنا ددددا الوالدددد اا ا 
 .إخل ...التسلطو التش د، و  التسامح،و  الرفض،و  التقبل،و  القسوع،و  النبذ،و 

 اللاددددل واجلسددددعية اويبقدددا ل ددددل  سددددلوب مدددد   ددددذا ا سدددالي  يةددددارا الناسددددية واتجتعاةيددددة 
ا  الددديت  جرا دددا " مدددا كدددورد و وت، قددد  انتهدددت ا  دددل .وةلدددا  سدددرته وةلدددا  تععدددهامعدددارل ةليددده 

maccord et Zola" بي دة   درق، يتأةر بأسرته  كلثدر ادا يتدأةر بدأي ا اللال  مودا ا " إى نتياة 
 ،ناددوج البي ددات السددي ةتسددود ا امددودع والةبيددة كدداا  ددذا دفاةددا ضدد   ،فدداجا كانددت ا سددرع مةابلددة

م تدزد نسدبة امنحدرفا  ،وادذا فداا ا وتد الدذي  ينتعدوا إى  سدر سدليعة ا مندا   فقد.ع مت لادة
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 .") خمتدار،ا وتد امنتعا  سر ل. سليعة ا مندا   جات مسدتوق اقت دادي  فضدل لابينه  ة
1991، : 11). 

وا مد   وسداأ  سدرية ؤ ان الدذي  جداي  د  ةلدا ا بند " ( إى  نده1991)" فهع  "كعا   ار
واميدددددددل إى  ،واخلضدددددددوس إى السدددددددللة ،ام ددددددداتع ا ا دبو  ،يتعيدددددددز منا هدددددددا بالتسدددددددلط والتشددددددد د

واخلندددوس واللاةدددة ا لددد. موضدددعها، كعدددا  ا اللادددل ت يقددد ر ةلدددا امناقشدددة وإبددد ان  ،اتسدددت انة
 ددعور  ددوتن  ، دداياان ةلددا  بنددائه  ا بعددض ا آلبددالددر ي، كددذلن قدد  ي ددوا مدد  نتددائ  قسددوع ا

 ،والعاز والق ور ةد  مواجهدة امواقده مهعدا ت د  درجدة صدعوبتها ،ا بنان باق اا اللثقة بالنا 
 .(112 : ،1991 ) فهع ،."ت متبوةا   د  ا ي وا تابعا  ومرج  جلن إى  ا اللال تعو  

  رائد  وقد   داةت ةد ع، بندان الش  دية اتدأة. ا سدلوب امتبد  ا التنشد ة ادا سدب  يتضح 
ةلددا سددوا  الوالدد ي  مبا ددرع ةدد  ا ا دداهت   ت ا ةعومهدداةتعدد ا، نا بندداتنشدد ة ل راسددة  سددالي  

 ، سدددلوب امقابلدددة الش  دددية وكدددذامنهدددا  ريقدددة ام  ظدددة اللبيعيدددة لسدددلو  الوالددد ي ،  ،وسدددلوكه 
 .قبله  وا مهات جبع  امعلومات الشاوية  و ام توبة م  اآلبانواستل س  ران 
قد  ييدل  اآلبدانوجلدن  ا إجابدات  ، ائدعا بع   نه ت مي   اتةتعداد ةلدا  دذا اللر اتضح في

 . ادان ةيدوب امعاملدةإو  ،إى إ هار الوجه احلس  للععاملة ا البيت دوا الت ريح  قيقدة الواقد 
 ، ندامد  مي د   ا حياد  السدلو  احلقيقد .  م دلنعا   جدوا  ظهدر  ا  دذا ا سدلوب ي   جلن؛معىن 
صدددد ع كلثددد.ع انات تسدددأ  ا بنددددان مبا دددرع ةددد  ا ا دددداهت  و كددد ت دراسددددات  م اسددددتباسدددت  بددد   ا

 ، ا حن د  ةلدا امعاملدة الديت يتلقا دا الادرد مد  وجهدة نظدرا  دو" است  ام  ذا اللريقة م  باب 
 .(26 : ،1991 و وام ع، ،صواحلة) ."ولي  م  وجهة نظر م  ي  ر احل  

للريقدددة ةعدددا مي ددد   ا يسدددعا كدددوار  تنشددد ة لقددد   سدددارت بعدددض النتدددائ  الددديت تناولدددت  دددذا ا
إى   هر  ا  سدالي  كالتشد د، والتسدلط، والتسدي ، واإلمهدا ، والدرفض، كلهدا تدودي إج ا بنان؛

كعددا تبددا  ا   تعدداة .توافدد  ناسدد  اج ناحنددراد ا بنددان وقدد  تلحدد  سدد  اضددلرابات ناسددية وسددو 
مبعددىن  ا الوالدد ي   ؛نددا  ل دداك الددذكورة ا تنشدد ة كددل مدد  ا بنددان الددذكور واإلدوتارقدد ا  ا  يييددز د ندد

 .قسدوعالتشد د و اللالبدا مدا مييدز تنشد تها  الديتيعام ا الذكر بأسلوب دميقرا    كلثدر مد  ا نلثدا، 
معرفدة  ي  سدالي  التنشد ة يلبد  تنشد ة الاتداع ب در  ال راسدة احلاليدة تأسيسا ةلا ما سب ، تأيت 

ةليدده ا الواقدد (   وا كعددا  دد   ة ةينددة ال راسددة  جبنددوب اجلزائددر وبالضددبط وتيددة ورقلددة )واقدد  تنشدد
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ومددا مدد ق اقددةاب صددورع الواقدد   ت ةليهددا نشددأامقابددل مددا   التنشدد ة الدديت تأملهددا وترلدد  لددو  هنددا 
 الذي تعيشه م  ال ورع اليت ترل  فيها 

 
 ومسوغاتها ةلشكمتحديد ال - 0

إج  ؛واقدد  كددل اآلبددان رلدد   مهيتددهت يتقندده ا الرمبددا إا تربيددة ا بنددان مسددوولية جسدديعة وفدد  راع، 
مسدددتقبله ودورا ا ا سدددرع  ات احلامسدددة ا ت دددوي     ددية اللادددل و مي دد   ا ي دددوا مددد  امددوةرا

 .واعتع 
 و  حملددة اجتعاةيددة "  هنددامدد   نددا تددل   مهيددة ا سددرع ةدد  بقيددة وكدداتت التنشدد ة اتجتعاةيددة؛ 

ورةايتده، وتعليعده، وتلقينده، وهتذيبده، لادةع  تستقبل اللال ا  دذا العدام و د  الديت تقدوم بتأنيسده،
 .(111 : ،6111 )  ليل ةعر،". منية   و  ب لث. م  م وةه ا ر   ا م

مددد  إج وكدددل مدددا تقدددوم بددده ا سدددرع إ ان  دددذا اللادددل يددد  ل ضدددع  مدددا يعدددرد بالتنشددد ة ا سدددرية؛ 
 دد  وسددديلة " ( بقولدده:1991مدددا   ددار إليدده " جددابر") -ةلددا سددبيل الددذكر ت احل ددر-تعارياهددا 

الديت  علهد  يتوافقدوا ا  ،يتبعها اآلبان ل   يلقنوا  بنان   القي ، واملثدل، وصديا السدلو  امتنوةدة
 ،1991 ) جدابر،."اآل ري بد  ياهت  ويناحدوا ا  ةعداا  ويسدع وا ا ة قداهت  اتجتعاةيدة

: 21). 
سد  اتجتعداة   دا ة اد اللال لتحقي  توافقه الناإيتضح اا سب   ا التنش ة ا سرية    

إدماجده ا اعتعد ، وجلددن وفد   سددالي  يتبعهدا الوالد اا مدد   د   امواقدده اليوميدة ا ة قتهعددا 
"ةبدددددال و (،1911  دددددارت دراسدددددات كدددددل مددددد  "ةبدددددال بوفريدددددوع") ،ا  دددددذا ال ددددد د باللادددددل.
التنشد ة الديت  ،إى الع يد  مد   سدالي ول. دا... (1991"فايزع ةبد  اعيد ")و (،1916م  ")

 التسدييو التسدلل ، و  ينتهاها اآلبان ا معاملة  بنائه  م  اجلنسا؛ منهدا ا سدلوب الد ميقرا  ،
.كعددا   هددرت  ددذا ال راسددات يييددزا وتارقددة ا تنشدد ة كددل مدد  ا بنددان الددذكور واإلندددا  ول. ا..

ا  دددذا  .ا الوالددد ي  يعدددام ا الدددذكر بأسدددلوب دميقرا ددد   كلثدددر مددد  ا نلثدددا ي إ ؛ل ددداك الدددذكور
سدنوات ا وى تتحد د  منداأ الا س   د   " ( إى  نه1911" ) pierre,t .بي." ل  د  يش.ا

سددددلبية اددددا قابليددددة و ومسدددديلر،  مددددا الاتدددداع فعليعددددة،  فالددددذكر ةدددد وا  نشدددديط، ؛الددددذكورع وا نوةددددة
إا  ذا التح ي  ق  يرجد  إى اللثقافدة السدائ ع الديت رضدعها .  (pierre,t.,1985,p:11) ."السيلرع
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فلقددد  وجددد   ا "ا وحيددداوتا صدددبا ا  ادددا  سدددا مددد  كددد  اجلنسدددا مندددذ نعومدددة   دددافر  ؛ اوالددد ال
والسدب  يعدود  ، سلوب التنش ة الذي يتب  م  الذكر خيتله ة  ا سلوب الدذي يتبد  مد  ا نلثدا

إى  بيعة اللثقافة السائ ع؛ فاللثقافة الديت يشدي  فيهدا التسدلط وال درامة وال بدت ييدل ا العدادع إى 
لتسا ل م  الذكر والتش د م  ا نلثا، بينعدا اللثقافدة الديت تشدي  فيهدا  جدوان  مد  التسدامح واللدا ا

 .(111 : ،6111مشا   س ،. ")اجلنسا الض وأ ة والتسا ل ييل إى ختايه 
خيتلدده  "(إى  لددورع التعييددز ا امعاملددة بددا اجلنسددا بقولدده:1992ويشدد." البهدد  السددي  ")

 اااعددددا معددددا ت ددددت د جددددن  اللاددددل، واددددذا امسددددلن  ةددددرا ا التنشدددد ة مسددددلن ا بددددوي  مدددد   
 .(192 : ،1992 ) البه  السي ،." اتجتعاةية اليت حت د مسار النعو اتجتعاة  لللال

ةددد  مدددورو  ةقددداا سدددائ  ا   ا ملثدددل  دددذا الوسدددط ا سدددري يقددد م للدددذكر منوججدددا   جلدددنمعدددىن 
ت لد  هدو مد   د   معاملدة وال يده   تده معاملدة  تععه م   يث التعييز با الذكر وا نلثدا، ف

ا تظهر  لدورع الدتعل  نو  -ما ا تنش ة بناته يوما   مها يقلت ىإق  ي فعه  ،تش دالقسوع و ال ةليها
 نبهدددا ترمبدددا الاتددداع ا  دددل  دددذا امدددورو  اللثقددداا الدددذي تعدددا  وا امقابدددل  -ةددد   ريددد  النعدددوج 

  .اإلصابة باتضلرابات الناسية
 دراسددددة قامددددت سددددا "  ددددورنر ،التعييددددز بددددا اجلنسددددا بددددر  ال راسددددات الدددديت  كدددد ت  مهيددددةمدددد   
horner( "1996) ، ،بينددت نتائاهددا  ا امعدداي. ا اعتعدد  ا مري دد  ت حتبددذ التندداف  ا نلثددوي

 تعويضدا   ،ورمبا يرج  إصرار ا نلثا ةلا التاوع والنااح والتحعل واملثابرع إى مي انيزمدات دفاةيدة
 ،1991)ةبددددد  العزيدددددز موسدددددا،  .قتددددده مددددد  لدددددن مددددد  اعتعددددد  ا م انتهدددددا اتجتعاةيدددددةةعدددددا ت
: 21). 

وقددد  يتشدددابه م ددد. ا نلثدددا مددد   يدددث امعاملدددة القاسدددية الددديت يلبعهدددا سدددا اعتعددد  ا ةددد د مددد  
البي دددات امتبايندددة ا مندددا   متارقدددة مددد  العدددام، فعلدددا سدددبيل املثدددا  مييدددل اعتعددد   ا قريدددة "سدددلوا" 

 كلثددددر مددد  تلبيدددد   ددددذا ا سددددالي  مدددد  الادددد .) صددددادع  ،إى القسددددوع واإللددددزام مدددد  الاتدددداع ام دددرية
(، وتعاقددد  اللبقدددة العاملدددة  ا اعتعددد  ا مري ددد   البندددت ةلدددا 192 : ،1992 والشدددربي ،

 .(116 : ،ناسه )امرج  الساب . فعا  ت ار ا للول 
ا تنشدد ة الاتدداع ولددو كانددت  لثددا يبدد و مدد  ال راسددات السددابقة ابتعدداد الوالدد ي  ةدد  النعددوج  ام

لرمبدا قلدت  د ع ال دراةات الديت قد   ،مد  النعدوج  امعيدار ا التنشد ة التنش ة الواقعية تقدةب قلدي   
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تعانيهدددا الاتددداع، وقددد  يتبدددادر لاج ددداا ا  دددذا ا سدددلر سدددوا  ةددد  النعدددوج  امعيدددار  و مدددا يعدددرد 
 .ائص  ذا النعوج   وةلا ماجا يعتع  بالنعوج  املثا  ا التنش ة ا سرية، و و: ما     

مددد    ددد   عددد ف ؛ئه مددد   بندددا وفقدددهةلدددا الوالددد ي  التعامدددل ت ي دددع   مدددا مي ددد  قولددده  نددده رمبدددا
    ما يل : مقوماته
وحتا دد   ،والتدد ليل الزائدد  ،وحتا دد  القسددوع الزائدد ع ،التوسدط واتةتدد ا  ا معاملددة اللاددل -1

 س  اجات اللال اجلسعية والناسية وامعنوية. التذبذب با الش ع واللا والتوسط ا إ با 
ةدد م ناسدده مددا ت  اقددة لدده بدده، وا الوقددت رات اللاددل اللبيعيددة وةدد م ت ليادده معرفددة قدد  -0

 ،1991 وامدد ع، صددواحلة، و )   ةلددا اللاددل .دإمهددا  ملالدد  النعددو  دد  ت تاددوت فرصددة التعلدد
: 11.) 

  له ق رات الاتاع وتوجيده إم اناهتدا م   ىنتعت ،مسار إ ايب إم انية اقةاح يتضح اا سب ،
"وق  انتهدت دراسدة  جريدت  .ورةاياتيها صحتها الناسيةحتقي  م  واستع اداهتا الوجهة ام ئعة، 

للتنشد ة و د :   سدالي  ة( إى  ا  ندا  ة ةد1912 " )يدمح   سدا وي در  ا البي ة ام رية " 
ملة بأسلوب السعا ة كأسلوب للتنشد ة تد ف  وة م اتتساع. وتبا  ا امعا ،السعا ة، التش د

تد ف  إى رفضدهعا والرلبدة ا  لدو  ،إى  ل  امزي  منها، و ا معايشدة التشد د  و ةد م اتتسداع
ةدد  ة قدددة  دددذا ا سدددالي  اللث ةدددة ناسددده لبا دددث ل ت شددده دراسددة   دددرقكعدددا  .التنشدد ة منهعدددا

ح يددرتبط بال ددحة الناسددية مسدداتلا للتنشدد ة بددبعض مت دد.ات الش  ددية لابنددان، وتبددا  ا  سددلوب
ياتقدد  جلددن ا  ددرود امعاملددة الدديت تتسدد  بالتشدد د وةدد م اتتسدداع، وتنتهدد   ،ا   ددا .لابنددان

  كلثدر مد بندان،  ا ال  اسلوب ة م اتتساع  ا التنش ة تدأة. سد ا   ذا ال راسة  يضا  إى 
ا تربيددددة ا بنددددان  ا  لوب سددددبوصدددداها  سددددلوب التشدددد د، و دددد  نتياددددة  توكدددد   لددددورع ةدددد م اتتسدددداع 

يتسدعوا  ،مد   درود التشد د ا حمديط ا سدرع كلثد.ا    نواا ا بندان الدذي  ةدا  تباكعا  وتنش ته .
يتسدعوا  ةد م اتتسداع،  م   رود وا كلث.ا  نةا ا الذي  ب رجة ةالية م  الع وانية ا السلو ، و 

مح ا تنشددد ته  بشددد ل اسدددتةايشدددوا  دددرود ال ا الدددذي  بينعدددا تبدددا  . ددد  مددد  الع وانيدددة ب رجدددة 
 .(91 : ،1999، درويش لال ،     سلوكه  نسبيا م  صور الع واا.)

توافقددا ناسدديا واجتعاةيددا مح اسددتتنشدد ة بأسددلوب التددأما ال ددو  ،مددا يسددتنت  مدد   ددذا ال راسددة
 يوكد  لعدل مدا .ةليدهيتعدىن ا بندان  ا ينشدووا قد  ، الدذي نظدرا تقةابده مد  النعدوج  املثدا لابنان، 
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: نددده مدددا ج ددد  إليددده  " تتنددد  " ا حت يددد ا ماهدددوم الت دددور  دددا ةرفددده ةلدددا  ،  دددو دددذا النتيادددة
   .(Laland, n.d, p: 464) ".وت موجودا   واقعيا    ة تركي    ن لي مل"

ت حتعدل معهدا  ما ينشد ه اخليدا   و الت دور مد  تركيبدات ج يد ع، " ا جلن دتلة ةلا  اإا 
تلابقهدددا مددد   ددداتت الواقددد  الاعلددد  اا كددداا ا  الدددة وةددد  تدددام، ي ددد ع  ةنددد  صدددا بها اةتقدددادا  
اآل ددر  ها ي تدد  الوجددود الددواقع  لددبعض مددا يركبدده الت ددور، ويبقددا بعضدد ول دد   ددذا ت ميندد  مدد  

 (.111،  :1999لثر، ي بي  الت ور احملض".)  
ا سدرية قد   ةلا تعريه" تتن " فاا الاتاع ا رمسهدا ل دورع النعدوج  املثدا  للتنشد ة واةتعادا  

وتبقددا كددل السددعات امتبقيددة ر ينددة الت ددور  ،تسددتعا بددبعض السددعات اجليدد ع ا النعددوج  الددواقع 
تنشد تها ا سدرية و د  تتللد  إى الت يد. اجلدذري لتعدد يل واقد  احملدض الدذي رمبدا م  د ا الاتداع ا 

   بنان ةلا ال ورع اإل ابية اليت حتعلها. ،ما  واا
 ،مدد  هتعدديش للاتدداع ومعاملتهددا بقسددوع ،تددائ  ال راسددات امددذكورع  ةدد ابنددان ةلددا مددا  ك تدده ن

 ، اصدة تعلمعدةوالاتداع ام ،ةامدة فيعدا خيدص تنشد ة الاتداع حمليا  و انع امها رع ال راساتوكذلن ن 
 بيعددة النعددوج  املثددا  للتنشدد ة ا سددرية كعددا تت ددورا الاتدداع  عددام مشدد لةتل ةاحلاليدد  راسددةال تجددان

ومقارنددة النعددوججا   بيعددة النعددوج  الددواقع  للتنشدد ة ا سددرية كعددا ت ركدده ا الواقدد ، امتعلعددة، و 
 ا املثالية والواقعية للتنش ة ا سرية ل ق الاتاع امتعلعة.امعرفة إى  ي م ق تقةب ال ورت

 
 الدراسة ةلئسأ - 3
  :  ةلا النحو التا ة العامة اذا ال راسة امش ل غصو  جان

بدددا النعدددوججا املثدددا  والدددواقع  للتنشددد ة ا سدددرية لددد ق الاتددداع  إ  دددائيا    فدددرع دا  دددل  ندددا 
 امتعلعة  

 التا :ةلا النحو لها و فرةية، جان ص لة س ش لة العامة تن ر  حتت  ذا ام
فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع الريايددة امتعلعددة ومتوسددط   نددا   ددل -1- 3

  التش د(للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و  ا النعوج  الواقع  درجات الاتاع احلضرية امتعلعة
فدرع دا  إ  دائيا بدا متوسدط درجدات الاتداع الريايدة امتعلعدة ومتوسدط   ندا   دل -0 - 3

  التش د(للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و  درجات الاتاع احلضرية امتعلعة ا النعوج  املثا 
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ئيا با متوسط درجات الاتداع امتعلعدة جات الرتبدة ا وى فرع دا  إ  ا  نا   ل -3 - 3
 دوع ا النعدوج  الدواقع  إلبا اإل دوع ومتوسدط درجدات الاتداع امتعلعدة جات الرتبدة ا  د.ع بدا ا

 التش د( ا سرية ببع يه)التسامح و  للتنش ة
ا وى  فرع دا  إ  دائيا بدا متوسدط درجدات الاتداع امتعلعدة جات الرتبدة  نا  ل  -8 -3

 بددا اإل ددوع ومتوسددط درجددات الاتدداع امتعلعددة جات الرتبددة ا  دد.ع بددا اإل ددوع ا النعددوج  املثددا 
  التش د(للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و 

 
 أهداف الدراسة - 8

 كعا يل :، مي   حت ي  ا  ا    اد مبا رع و  رق ل. مبا رع   اد ال راسة يلثلت 
  لتها.س   يلثلت    اد ال راسة امبا رع ا اإلجابة ة ة:مباشر الهداف األ - 1 – 8
 يلثلت    اد ال راسة ل. امبا رع ا: مباشرة:الهداف غير األ -8-0
ات تعددام بددر ي الاتدداع وإةلائهددا فرصددة لتقيددي  التنشدد ة ا سددرية الواقعيددة مدد   دد   مددا تريدد ا  -
 ما تعانيه دا ل ا سرع.  حيحلت

ع قددات دا ددل ا سددر تقدده مسددوولة ب ددورع  و بددأ رق ةدد  وضدد  است شدداد  مندداأ مدد  ال -
اسدددها ا  دددل امر لدددة احلاليدددة الددديت و ددد   منددداأ مددد  الع قدددات تددد ركها الاتددداع ن ،الاتددداع ا اعتعددد 

 .تعيشها
 أهمية الدراسة - 5
 ت ع   مهية  ذا ال راسة م  النا ية العلعية وم  النا ية الععلية فيعا يل :    
 العلمية من الناحية -5-1
  دد  امددوةرات احلامسددة ا ت ددوي   مدد  هنددا  مهيددة التنشدد ة ا سددرية ا  دد  جاهتددا،  -5-1-1

    ية اللال مستقب . 
 ى نظرع اعتع  احملل  لانلثا.إالتعرد  -5-1-0  
ةعلية ةقلية مي   اتةتعاد ةليها لتقليص ااوع با مدا  دو بوصاه  مهية الت ور  -5-1-3
لتحقيدد  التوافدد  الناسدد  اتجتعدداة .  ،ب فيدده ا مجيدد  نددوا    يدداع الاددردش ومددا  ددو مرلددو يمعدد

وجلدن مدد   دد   فددتح بدداب إجددران دراسددات  دو  دراسددة الت ددور الددذ   و ددحذ ال ددور الذ نيددة 
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  ا ي وا. وم معليات الواق  وتقربه اا   تقاليت 
 من الناحية العملية -5-0
 ،ليددت  ا ضددوئه احل دد  ةلددا سددلو  الوالدد ي معرفددة مددا  دد   ا ي ددوا ا التنشدد ة ا سددرية  -
 (.ا  تاضيلي ا  ) سلوك ا  مرجعي ا  حم بوصاه العودع إليه و 

مدد   نسدد  ا سددالي ،  مدد  وجهددة نظددر ا بنددانسددلو  اآلبددان ي ددوا وصدده  ا  مهيددة  تأكيدد  -
امعاملددة الدديت يتلقا ددا الاددرد مدد  وجهددة  ا دد  حلا ضددون ال راسددتها  الدديت  صددبحنا ا  اجددة ماسددة

 احل  . و موضوس ا  و ولي  م  وجهة نظر م  نظر 
 
 حدود الدراسة -6

 :مبا يل   ود ال راسة احلالية مي   ربط  ،بنان ةلا ما سب 
 ود البشريةالحد -6-1
ا  -اجلزائددر-بوتيددة ورقلددة اجلددامعتاا وى والرابعددة  تايلثلددت ةينددة ال راسددة ا  البددات السددن 

 إجنليزية.ل ة فرنسية، ت نولوجيا، ل ة ،  قوع، : ةل  النا ،  دب الت   ات التالية
 الحدود المكانية -6-0

إ د ق امد ا الواقعدة ا اجلندوب "، و د   جريت ال راسة احلاليدة جبامعدة قاصد ي مربداح بورقلدة
 اجلزائري.
 الحدود الزمانية -6-3
 . 6111/6111اموس  اجلامع :  

 ةسددددتل ةيلددددا ال راسددددة اتةقددددائ  امددددنه  الوصددددا  ال كعددددا تتحدددد د بددددامنه  امسددددت  م و ددددو
   مهددددا، وا داع ام دددععة لقيدددال كددددل مددد  النعدددوججا املثدددا  والددددواقع  مددد   ددد   بعددد يةقارندددوام

 التسامح والتش د.
 
 الدراسةفرضيات  - 7
 :رضية العامة مبا يل تتل ص الا :الفرضية العامة -7-1

 تنش ة ا سرية ل ق الاتاع امتعلعةبا النعوججا املثا  والواقع  لل إ  ائيا  فرع دا    نا 
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 : وتتعلثل مبا يل  :فرعيةالفرضيات ال -7-0
وسدددط تعلعددة ومتفدددرع دا  إ  ددائيا بدددا متوسددط درجدددات الاتدداع الريايدددة ام  نددا  -7-0-1

 التش د(.التسامح و درجات الاتاع احلضرية امتعلعة ا النعوج  الواقع  للتنش ة ا سرية ببع يه)
 ا  إ  ددائيا بدددا متوسددط درجدددات الاتدداع الريايدددة امتعلعددة ومتوسدددطفدددرع د  نددا  -7-0-0

 التش د(.للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و  درجات الاتاع احلضرية امتعلعة ا النعوج  املثا 
جات الرتبددة ا وى فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع امتعلعددة   نددا  -7-0-3
 ا النعدوج  الدواقع ات الرتبدة ا  د.ع بدا ا  دوع جامتعلعدة  ومتوسدط درجدات الاتداع دوع إلبا ا

  التش د(.للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و 
فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع امتعلعددة جات الرتبددة ا وى   نددا  -7-0-8

 لثددا وج  ام ددوع ا النعددإلبددا اإل ددوع ومتوسددط درجددات الاتدداع امتعلعددة جات الرتبددة ا  دد.ع بددا ا
 التش د(.للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و 

 
 التعاريف اإلجرائية للمفاهيم - 4
 التنشئة األسرية -4-1

اللالبدة اجلامعيدة جبامعدة –     سالي  امعاملة اليت يتبعها الوال اا ا تنش تهعا للاتاع امتعلعدة
واقدده اليوميددة ا ة قتهعددا مدد   دد   ام - ي مربدداح بورقلددة إ دد ق مدد ا اجلنددوب اجلزائددريدقاصدد
مددد   ددد   ا بعددداد امسدددت  مة ا ال راسدددة  -ةيندددة ال راسدددة– وجلدددن كعدددا تعدددل ةنددده الاتددداع ،سدددا

 والتش د. التسامحواحمل دع  بأسلوبا مها:  ،احلالية
 التسامح بعد أسلوب -4-0

يدددداع  دددد   مواقدددده احل-ةينددددة ال راسددددة– للاتدددداع تهعاالوالدددد ي   ريقددددة مرنددددة ا تنشدددد  إتبدددداس ددددو 
وتتعلثدل بعدض ، تعيشدهاكعدا تتعدىن  ا   ما الواقد   ةينة ال راسة  تعيشهاكعا  كاا   ، سواناليومية
إم انيدددة إفضدددان الاتددداع بأسدددرار ا و ا: تشددداي  الاتددداع ةلدددا  ا ي دددوا ادددا ر ي مسدددتقل،  امظا ر ددد
ع القيدال ، ول. دا مد  امواقده الديت حتد د ا  دا سلوب العقاب الب   معها إتباسة م و للوال ي ، 

 .امست  مة ا ال راسة
  بعد أسلوب التشدد -4-3
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 كدداا  سددوان  -ةينددة ال راسددة–الوالدد ي   سددلوب حت دد  وسدديلرع ا تنشدد تهعا للاتدداع  إتبدداس ددو 
ا ةدد م ا ددةام امتعلثلددة  بقددا مظددا را ، كعددا تتعددىن  ا ميددارل ةليهددا  مكعددا ميددارل ةليهددا بالاعددل  

يدال امسدت  مة ا قالاحملد دع ا  داع ي ع، ول. ا مد  امظدا ر رلبة الاتاع، وإلزامها باللاةة الش 
 .ال راسة
 النموذج المثالي للتنشئة األسرية -4-8

 ا تلبددد   -إ ددد ق مددد ا اجلندددوب اجلزائدددري-  دددو ال دددورع الددديت تتعدددىن اللالبدددة اجلامعيدددة بورقلدددة
يددىن إى  دد  كبدد." هتددا مدد  "ت  يددىن" إى "  اجابوالدديت تظهددر مدد   دد   تدد ر  إ ،تنشدد تها ا سددرية

   تشعلهعا ا داع امست  مة ا  ذا ال راسة.يوالتش د، اللذ لتسامح يا  فقرات بع ي ا
 النموذج الواقعي للتنشئة األسرية -4-5
 مدد   ددرد الوالدد ي  ةلددا اللالبددة اجلامعيددة ال ددورع الواقعيددة للتنشدد ة ا سددرية امعارسددة فعدد    و دد

والتشدد د كعددا  دد دا ا  التسددامحفقددرات بعدد ي ةدد  هتددا اجاببورقلددة كعددا تدد ركها  دد  مدد   دد   إ
 ا داع امست  مة ا ال راسة.

 الفتاة المتعلمة -4-6
مدد  مسددتوق  6111-6111 دد  الاتدداع الدديت تواصددل دراسددتها ا اجلامعددة ا السددنة اجلامعيددة 

قدوع، ا الت   ات التالية: ةلد  الدنا ،  دب ةدريب،   ،اتامعاجلالسنة ا وى والسنة الرابعة 
   .ا اإلقامة اجلامعية( ة)ل. مقيع ة ارجي، و   إجنليزيةل ة فرنسية، ل ة ت نولوجيا، 

 اإلخوةالرتبة بين  -4-7
 -ةينددة ال راسددة– وقدد  اةتعدد ت ال راسددة احلاليددة ةلددا الةتيدد  ا و  والوسددط وا  دد. للاتدداع

واكتادت مبقارندة ةنائيدة بدا  وع لتح ي   بيعدة كدل مد  النعدوججا الدواقع  واملثدا  لد يها، إلبا ا
  ا وى وا  .ع. الرتبتا
 المنحدر السكني -4-4

وقد   ،م يندة و  ا  وامق ود به ت دنيه امنلقدة الديت تقلد  سدا ةيندة ال راسدة فيعدا إجا كاندت رياد
وال دادر ةد  الد يواا  -اجلزائدر-اةتع ت ال راسة احلالية ةلا ي ر ت نيه لبلد يات وتيدة ورقلدة

، والدددذي اةتعددد  ا ت دددنياه ةلدددا مجلدددة مددد  الشدددروأ  ددد  6111 دددائيات سدددنة الدددو   ل  
 .فر  رأ وا   يع   ا امنلقة رياية(افر ا ا امنلقة احلضرية و  : )م  ظة: ة م تو اتو 
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 الربط بشب ة امياا ال احلة للشرب. -
 الربط بشب ة ال هربان. -
 الربط بشب ة ال رد ال ح . -
 ات  بية.وجود مستشايات  و ةياد -
 وجود ةانوية،  و م رسة التعلي  امتوسط. -
 ".(.…وجود  هيزات إدارية) م ت  اللي ، وبعض إدارات ا ةعا  وام اك -
    ( collection statistiques, 2004, p : 21). 
 
 إجراءات الدراسة -9
 الدراسةعينة  -9-1

اخلارجيددات  تاامعياجلددلسددنة الرابعددة لبددات السددنة ا وى واايت ددوا اعتعدد  ا صددل  للعينددة مدد   
  قددوع،  دب، ا الت   ددات التاليددة:ةل  الددنا ، -اجلزائددر -مدد  جامعددة قاصدد ي مربدداح ورقلددة

 إجنليزية.ل ة  ت نولوجيا، فرنسية،ل ة 
تسدددت  م  دددذا العيندددة إجا كاندددت مجيددد    ؛ا  بسددديلا  ةشدددوائيا تيدددارا  ةيندددة ال راسدددة  تا تددد.  وقددد 

وجددود  ددان  بددا  ددذا اماددردات ا اخلاصددية الدديت  فضدد   ةدد  ،ا ددثماددردات البحددث معروفددة للب
كلعددة العينددة العشددوائية تشدد.    ا"  ي  ؛وت تعدد  العشددوائية ات تيددار بال دد فة ي رسددها البا ددث."

يشدددةأ ت دددافو فدددر  ات تيدددار  مدددام مادددردات  دددذا  ،إى ا تيدددار ةددد د معدددا مددد  مجهدددور البحدددث
 .(21-22: ،   1991إبرا ي  للا ،اجلعهور." )

  ا تيار العينة العشوائية  ا ت تد   مسدان مجهدور العيندة كدل اسد  ةلدا بلاقدة ائوم   بسط  ر 
الدددو ا، الشددد ل و " مددد  مراةددداع  ا ت دددوا مجيددد  ا وراع متسددداوية ا امسدددا ة و اللدددوا والسدددعن و 

 ،وجات ا لددددواا ا كلثددددر جاجبيدددددة  اصددددة و ا ا فددددراد مييلددددوا إى التقدددداأ ا وراع ا كددددل  اعددددا  
  وختلدط جيد ا   ،توضد  كدل ا وراع ا كدي   و صدن وعو تلوي البلاقة    خيتا  اتس  يامدا  و 
 ،(191 :،  6111،)  دداي  " .يسددح  العدد د امللددوب منهددا وحتدد د  مسددان العينددة ام تددارعو 

بلددددا ةدددد د   البددددة. 111قدددد رت ب: ، و ينددددة ال راسددددة احلاليددددة بدددداخللوات ناسددددهاة توقدددد  سددددحب
ساسدددية  ا  واجلددد و  اآليت يوضدددح ةيندددة ال راسدددة  اسدددتعارع، 121 تةجعاسددداتسدددتعارات الددديت 
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 والرتبة با ا  وع. ،امستوق ال راس و  ، س  امنح ر الس  ةلا 
 

 (1جدول رقم )ال
 افخو المرتو  الدراسي والرت ة بين و حرب المنحدر الركني على يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة افساسية 

 امنح ر الس  

 111ةينة الريه ا=  611ا=  ام ينةنة ةي

 ا  وعالرتبة با 
 )سنة رابعة(

 ا  وعالرتبة با 
 )سنة  وى(

 ا  وعالرتبة با 
 )سنة رابعة(

 ا  وعالرتبة با 
 )سنة  وى(

  وى وسلا   .ع  وى وسلا   .ع  وى وسلا   .ع  وى وسلا   .ع

11 21 16 21 11 11 62 21 62 21 11 21 
 121اععوس = 

 
 في الدراسة وخصائصها السيكومتريةأداة القياس المستخدمة  -9-0
ت ددعي  اسددتعارع تقددي  النعددوججا املثددا  والددواقع  ب  ددذا ال راسددة، اتدداا، صددا بتالبا لث تقامد

للالبة اجلامعية، وجلن م      بع ي  ل ل بع  فقراته اخلاصة الديت تعدل  ق اللتنش ة ا سرية ل
 ا:ةنه ومه

 فقرع. 61ويض   ،التسامح*بع   سلوب 
 فقرع. 61ويض   ،*بع   سلوب التش د

 وثباته صدق االختبار -9-0-1
اةتعددددد ت ال راسدددددة احلاليدددددة ا ال ددددد ع ةلدددددا  دددددريقيت "صددددد ع احمل عدددددا" و"صددددد ع امقارندددددة 

، ٪22,22 ةلددددا الدددد رجات بنسددددبة قامددددت البا لثتدددداا بتح يدددد   للريقددددة اللثانيددددة،ا ا؛ اللرفيددددة"
كددل ةلددا مسددتوق   اععددوةتا امتلددرفتا الاددروع بددادتلددة  تاسدداق بعدد  ا، بالنسددبة ناسددها و دنا ددا
و سدارت النتدائ  ةدد  صد ع ا داع بعدد   (.16)  نظدر املحد  رقدد : بتلبيد  ا تبددار "ت"  ،سدوا 

ا ا االبعد  قتسداو كد  يوإضافة    فقرات لبع  التشد د   التسامحاموافقة ةلا كل فقرات بع  
 .ة د الاقرات

  معادلدددة  لادددا بتلبيددد  لريقدددة التناسددد  الددد ا ل  ب مدددا ةددد  ةبدددات ات تبدددار فقددد   سددد  اللثبدددات 
. 1819قددد ر ب:امعامدددل قويدددا  لنعدددوج  الدددواقع  وكددداا ل رونبدددال ةلدددا النتدددائ  امتح دددل ةليهدددا ل



 0229 –العدد األول  -المجلد السابع ...……...............……..         مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 
 62  

. وا كد  النعددوججا  دو معامددل قددوي 1819وللنعدوج  املثددا  كداا امعامددل قويدا  يضددا وقدد ر ب:
 با البنود وبالتا   انسها.    ةا  ناس ي   ةلا ت

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -9-3
ةلددددا  سددددلوبا إ  ددددائيا مهددددا حتويددددل  ت البا لثتددددااةتعدددد امعاجلددددة معليددددات ال راسددددة احلاليددددة 

 الت رارات إى نس  م وية، وا تبار"ت" لقيال الاروع لعينتا مرتبلتا: 
. 21وةددد د  فدددراد العيندددة  كدددل مددد   ا مدددرتبلتا،اتدددقيعدددة "ت" ةنددد ما ت دددوا ا=ا والعين  - 
 (. 629 : ،6116حمع  ةب  احلاي  و  سا با  ،)

ا لدد. مددرتبلتا، وةدد د  فددراد العينددة  كددل مدد  اا والعينتدد ≠قيعددة "ت" ةندد ما ت ددوا ا  -ب 
 (. 611 : امرج  الساب ، )حمع  ةب  احلاي  و  سا با  ، 21

 
 عرض النتائج -12

كدل مد  النعدوججا املثدا  والدواقع  للتنشد ة ا سدرية لد ق الاتداع امتعلعدة مدد  مت ةدر    بيعدة  
الرتبدة و والتش د، بدا ت د امت د.ات الت دنياية امذكورع)امنحد ر السد  ،  التسامح    بع ي 

( وجلن م  منلل  ت رار ا تيار ةينة ال راسة للب يلا "ت تنلبد " و"تنلبد  إى  د   اإل وعبا 
 لنعوج  املثا .ا ل قلب يلا "ت  يىن" و"  يىن إى    كب." للنعوج  الواقع ؛ و ا ل قكب." 

بعد  جلددن الادرع بدا النعددوججا املثدا  والددواقع  ا الارضدية العامدة مدد   د   بعدد ي درسدت 
مح والتشد د باسدت  ام ا تبدار"ت" ل تلدة الادرع لعينتدا مدرتبلتا ا=ا،ودراسدة الادرع ا  استال

نعدددوججا املثدددا  والدددواقع  بدددا ت د امت ددد.ات الت دددنياية امدددذكورع  ةددد ا وجلدددن مددد  كدددل مددد  ال
 والتشد د باسدت  ام ا تبدار"ت" ل تلدة الادرع لعينتدا لد. مدرتبلتا  دا لتسدامح    بعد ي ا
 ا ت يساوي ا.

 عرض نتيجة الفرضية العامة -12-1
بدا النعدوججا املثدا  والدواقع   إ  دائيافدرع دا   ندا   تنص الارضية العامدة ةلدا مدا يلد :"

 .للتنش ة ا سرية ل ق الاتاع امتعلعة
والتشدد د بددا النعددوججا املثددا  والددواقع   التسددامحلاددرع ا كددل مدد  بعدد  افيعددا يلدد  يعددر  و 

  :، ب نا بالارع ا بع  التسامح با النعوججا املثا  والواقع ةلا الةتي 
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 لنموذجين المثالي والواقعيبين ا التسامحالفرق في بعد -12-1-1
 ( يعر  نتياة قيال  ذا الارع:6) ا ، رق تلعل اجل و  ال

 (0)  جدول رقماليعرض 
 في بعد الترامح بين النمواجين المثالي والواقعي نتيجة داللة الفرق

مسددددددددددددددددددددتوق 
 ال تلة

درجدددددددددددددددددددددددددددددددة 
 احلرية

ت قيعدددددددددددددددددة 
 اع ولة

قيعدددددددددددددددددة ت 
 احملسوبة

النعدددددددددددددددددددددوج  املثدددددددددددددددددددددا  
 121ا=

اقع  النعدددددددددددددددددددددددوج  الدددددددددددددددددددددددو 
 121ا=

 البع 

 بعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد
 1891 1892 6819 1861 22 6819 129 1811 محاستال

 
 ا امتوسددط احلسددايب للنعددوج  الددواقع   قددل مدد  امتوسددط  (6يتضددح مدد   دد   اجلدد و  رقدد ) 

 التسدامحجا ا بعد  دتلدة إ  دائية بدا النعدوج وج  املثا  اا يبا وجود فدرع جياحلسايب للنع
كانت قيعدة "ت" احملسدوبة واموضدحة ا اجلد و   ةد ا  كدل مد  قيعدة   ل اك النعوج  املثا ، إج
 129وب رجة  رية مساوية    1811ةن  مستوق دتلة  6819"ت" اع ولة وامق رع ب 

 الفرق في بعد التشدد بين النموذجين المثالي والواقعي -12-1-0
 ( يعر  نتياة قيال  ذا الارع:2) ، رق ا تلعل اجل و  ال

 
 (3)  جدول رقميعرض ال
 بين النمواجين المثالي والواقعي شددنتيجة داللة الفرق في بعد الت

مسددددددددددددددددددددددددتوق 
 ال تلة

 درجة احلرية
قيعددددددددددددددددددددة ت 

 اع ولة

قيعددددددددددددددددددددة ت 
 احملسوبة

 النعوج  املثا 
 121ا=

وج  الدددددددددددددددددددواقع  النعددددددددددددددددددد
 121ا=

 البع 

 بعدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  امتوسط حنرادات امتوسط اتحنراد
 6811 1811 6899 1811 61826 6819 129 1811 التش د

 
(  ا امتوسددط احلسددايب للنعددوج  الددواقع   قددل مدد  امتوسددط 2) مدد   دد   اجلدد و  رقدد يتضددح 

لتشد د دتلدة إ  دائية بدا النعدوججا ا بعد  ا ياحلسايب للنعدوج  املثدا  ادا يبدا وجدود فدرع ج
 كدل مد  قيعدة السداب  كانت قيعة "ت" احملسوبة واموضدحة ا اجلد و  و   ل اك النعوج  املثا ،

 .129وب رجة  رية مساوية    1811ةن  مستوق دتلة  6819"ت" اع ولة وامق رع ب 
والدددواقع   ( وجدددود فدددرع بدددا النعدددوججا املثدددا 2)رقددد  و  (6)رقددد  مددد   ددد   اجلددد ولا يتبدددا 
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 الارضية العامة. ذا يوك  صحة ةينة ال راسة و  للتنش ة ا سرية ل ق الاتاع امتعلعة
 ألولىعرض نتيجة الفرضية ا -12-0

فدددرع دا  إ  دددائيا بدددا متوسدددط درجدددات الاتددداع   ندددا تدددنص الارضدددية ا وى ةلدددا مدددا يدددأيت" 
للتنشددد ة ا سدددرية  الريايدددة امتعلعدددة ومتوسدددط درجدددات الاتددداع احلضدددرية امتعلعدددة ا النعدددوج  الدددواقع 

   التش د(.ببع يه)التسامح و 
بدددا النعدددوج  الدددواقع   التسدددامح والتشددد د يلادددرع ا كدددل مددد  بعددد لفيعدددا يلددد ، ةدددر  سددديت  

 ةلا الةتي :بالت ري  و  ام  الريا  والنعوج  الواقع  
بيين النميوذج اليواقعي الريفيي والنميوذج اليواقعي  لتسامحالفرق في بعد ا-12-0-1
 المدني
 
 

 (8) جدول رقميوضح ال
 رق في بعد الترامح بين النموا  الواقعي الريفي والنموا  الواقعي المدنيداللة اخت ار الف

مسددددددددددددددددددددتوق 
 ال تلة

درجدددددددددددددددددددددددددددددددة 
 احلرية

قيعدددددددددددددددددة ت 
 اع ولة

قيعدددددددددددددددددة ت 
 احملسوبة

 البع  111ةينة الريه ا= 611ا= ام ينةةينة 

 بعدددددددددددددددددددددددددد  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد
 1891 1892 6861 1822 1892 6819 122 1811 حامستال

 
(  ا امتوسددددط احلسددددايب لعينددددة الريدددده  قددددل مدددد  امتوسددددط 1) مدددد   دددد   اجلدددد و  رقدددد يتضددددح 

 التسددامحدتلددة إ  ددائية بددا العينتددا ا بعدد   ييبددا وجددود فددرع ج و ددذا ،ام ينددةاحلسددايب لعينددة 
 كدل مد  قيعددة  ،السداب كاندت قيعدة "ت" احملسدوبة واموضدحة ا اجلد و    إج، ام يندةل داك ةيندة 

 .122 دوب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  6819 بدت" اع ولة وامق رع "
الفرق في بعيد التشيدد بيين النميوذج اليواقعي الريفيي والنميوذج اليواقعي  -12-0-0
 المدني

 (5) جدول رقميوضح ال
 دنيداللة اخت ار الفرق في بعد التشدد بين النموا  الواقعي الريفي والنموا  الواقعي الم

مسددددددددددددددددددددتوق 
 ال تلة

درجدددددددددددددددددددددددددددددددة 
 احلرية

قيعدددددددددددددددددة ت 
 اع ولة

قيعدددددددددددددددددة ت 
 احملسوبة

 البع  111ةينة الريه ا= 611ا= ام ينةةينة 

 بعدددددددددددددددددددددددددد  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد
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 التش د 1896 1896 6812 1829 1811 6819 122 1811

 قدددل مددد  امتوسدددط  ا امتوسدددط احلسدددايب لعيندددة الريددده  ،(1) مددد   ددد   اجلددد و  رقددد يتضدددح 
دتلددة إ  ددائية بددا العينتددا ا بعدد  التشدد د  ييبددا وجددود فددرع ج و ددذا ،احلسددايب لعينددة احلضددر

 كددل مدد  قيعددة  احملسددوبة واموضددحة ا اجلدد و  السدداب  كانددت قيعددة "ت"  ، إجالريددهل دداك ةينددة 
 .122د وب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  6819 د"ت" اع ولة وامق رع ب
( يتبددا  ا النعددوج  الددواقع  للتنشدد ة ا سددرية ببع يدده 1و)ورقدد   (1)رقدد  مدد   دد   اجلدد ولا 

فهدو يويدد  وبالتدا   ام ينددةلعيندة الريده خيتلده ةدد  النعدوج  الدواقع  للتنشدد ة ا سدرية ببع يده لعيندة 
الاتددداع  بدددا ت د النعدددوج  الدددواقع  للتنشددد ة ا سدددرية ببع يددده لددد ق القاضددديةالارضدددية ا وى صدددحة 

 امتعلعة با ت د منح ر ا الس  .
 يةعرض نتيجة الفرضية الثان -12-3
فدرع دا  إ  دائيا بدا متوسدط درجدات الاتداع الريايدة امتعلعدة  نا  " :تنص ةلا ما يأيتاليت 

-ومتوسددط درجددات الاتدداع احلضددرية امتعلعددة ا النعددوج  املثددا  للتنشدد ة ا سددرية ببع يه)التسددامح
 التش د(.
والتشددد د بدددا النعدددوج  املثدددا  الرياددد   التسدددامح يلادددرع ا كدددل مددد  بعددد ةدددر  ل ،ا يلددد فيعددد

 ةلا الةتي : م  والنعوج  املثا  ا
بين النموذج المثالي الريفيي والنميوذج المثيالي  تسامحالفرق في بعد ال -12-3-1
 المدني
 

 (6) جدول رقميلخص ال
   المثالي الريفي والنموا  المثالي المدنينتائت اخت ار الفرق في بعد الترامح بين النموا 

مسدددددددددددددددددددددتوق 
 ال تلة

درجددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 احلرية

قيعدددددددددددددددددة ت 
 اع ولة

قيعدددددددددددددددددة ت 
 احملسوبة

 البع  111ةينة الريه ا= 611ا= ام ينةةينة 

 بعدددددددددددددددددددددددد  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد
 6816 1812 6891 1819 1821 6819 122 1811 حمساتال

 
(  ا امتوسددددط احلسددددايب لعينددددة الريدددده  قددددل مدددد  امتوسددددط 2) قدددد مدددد   دددد   اجلدددد و  ر يتضددددح 

 التسددامحدتلددة إ  ددائية بددا العينتددا ا بعدد   ييبددا وجددود فددرع ج و ددذا ،ام ينددةاحلسددايب لعينددة 
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كانددت قيعددة "ت" احملسدددوبة واموضددحة ا اجلدد و   ةدد ا  كددل مدد  قيعدددة   ، إجم ينددةل دداك ةينددة ا
 .122 دوب رجة  رية مساوية ل 1811  مستوق دتلة ةن 6819 د"ت" اع ولة وامق رع ب

الفرق في بعيد التشيدد بيين النميوذج المثيالي الريفيي والنميوذج المثيالي  -12-3-0
 المدني

 (7) جدول رقمال
 يعرض نتائت اخت ار الفرق في بعد التشدد بين النموا  المثالي الريفي والنموا  المثالي المدني

مسددددددددددددددددددتوق 
 ال تلة

درجدددددددددددددددددددددددددددددة 
 احلرية

يعددددددددددددددة ت ق
 اع ولة

قيعددددددددددددددة ت 
 احملسوبة

 البع  111ةينة الريه ا= 611ا= ام ينةةينة 

 بعدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد
 6891 1812 6891 1811 1811 1899 122 ل. دا  التش د

دتلددة إ  ددائية بددا العينتددا ا بعدد   ي( وجددود فددرع ج2) مدد   دد   اجلدد و  رقدد م يتضددح 
 قدل مد  قيعدة "ت" اع ولدة الساب  ا  ا قيعة "ت" احملسوبة واموضحة ا اجل و  التش د، و ذ
 .122 دوب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  1899 دوامق رع ب
( وجود ا ت د النعدوج  املثدا  للتنشد ة ا سدرية 9)رق  و  (2)رق  م      اجل ولا يتبا 
للنعدددوج    ، بينعدددا ت خيتلددده ت دددور العينتددداام يندددةلريدده و كدددل مددد  ةينددديت ا  بدددا التسدددامحا بعدد  

 املثا  اخلا  ببع  التش د.
 عرض نتيجة الفرضية الثالثة -12-8
فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع   نددا  " تددنص الارضددية اللثاللثددة ةلددا مددا يددأيت 

ة جات الرتبددة ا  دد.ع بددا امتعلعددة جات الرتبددة ا وى بددا اإل ددوع ومتوسددط درجددات الاتدداع امتعلعدد
 "التش د(.- وع ا النعوج  الواقع  للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامحإلا

والتش د با النعدوج  الدواقع  لدذوي الرتبدة  التسامح يلارع ا كل م  بع لةر   ،فيعا يل 
 :، ةلا التوا والنعوج  الواقع  لذوي الرتبة ا  .ع ا  وعا وى با 

بيين النميوذج اليواقعي ليذوي الرتبية األوليى بيين  التسامحفي بعد  الفرق -12-8-1
 وذج الواقعي لذوي الرتبة األخيرةاالخوة والنم

 
 (4) جدول رقميوضح ال

 نتائت اخت ار داللة الفرق في بعد الترامح بين النموا  الواقعي لذوي الرت ة افولى بين االخو  
 والنموا  الواقعي لذوي الرت ة افخير 



 أ.د.الزقاي،  أ.خالدي......... .................................. نشئة األسريةالنموذج المثالي والنموذج الواقعين للت
 
 

 
 61  

ق مستو 
 ال تلة

 درجة احلرية
قيعة ت 
 اع ولة

قيعة ت 
 احملسوبة

ةينة الرتبة ا  .ع 
 169ا=

ةينة الرتبة ا وى 
 116ا=

 البع 

 بع  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد
 1819 1891 6811 1896 1862 1899 699 ل. دا  محاستال

 
ة إ  ددائية بددا العينتددا ا بعدد  دتلدد يوجددود فددرع ج ،(1) مدد   دد   اجلدد و  رقدد م يتضددح 

 قدددل مددد  قيعدددة "ت" اع ولدددة السددداب   ا قيعدددة "ت" احملسدددوبة واموضدددحة ا اجلددد و   ، التسددامح
 .699 دوب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  1899 دوامق رع ب
 
الفييرق فييي بعييد التشييدد بييين النمييوذج الييواقعي لييذوي الرتبيية األولييى بييين  -12-8-0

 وذج الواقعي لذوي الرتبة األخيرةوالنم خوةإلا
 

 (9) جدول رقميتضمن ال
 بين النموا  الواقعي لذوي الرت ة افولى بين االخو  والنموا  تشددنتائت اخت ار داللة الفرق في بعد ال

 الواقعي لذوي الرت ة افخير 

مستوق 
 ال تلة

درجة 
 احلرية

قيعة ت 
 اع ولة

قيعة ت 
 احملسوبة

ا  .ع ةينة الرتبة 
 169ا=

ةينة الرتبة ا وى 
 116ا=

 البع 

 6811 1829 1891 1892 1811 1899 699 ل. دا  التش د بع  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد

 
دتلددة إ  ددائية بددا العينتددا ا بعدد   ي( وجددود فددرع ج1) مدد   دد   اجلدد و  رقدد م يتضددح 

 قددددل مدددد  قيعددددة "ت"  السدددداب اموضددددحة ا اجلدددد و  و  ،التشدددد د ، و ددددذا  ا قيعددددة "ت" احملسددددوبة
 .699 دوب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  1899 داع ولة وامق رع ب

( وجدددود فدددرع بدددا صدددوريت النعدددوج  الدددواقع  9)رقددد  و  (1)رقددد  مددد   ددد   اجلددد ولا م يتبدددا 
و دذا يعد   الرتبة ا  د.ع.ي جو و  اإل وعالرتبة ا وى با جوي للتنش ة ا سرية ل ق كل م  ةينة 

الارضية اللثاللثة امتعلقة با ت د النعوج  الواقع  للتنش ة ا سدرية ببع يده لد ق الاتداع  ة م صحة
 .اإل وعامتعلعة با ت د رتبتها با 

 عرض نتيجة الفرضية الرابعة -12-5
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ت الاتدداع فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددا نددا  ":  لددتددنص الارضددية الرابعددة ةلددا مددا ي 
امتعلعددة جات الرتبددة ا وى بددا اإل ددوع ومتوسددط درجددات الاتدداع امتعلعددة جات الرتبددة ا  دد.ع بددا 

 "التش د(.-اإل وع ا النعوج  املثا  للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح
والتشدد د بددا النعددوج  املثددا  لددذوي الرتبددة  التسددامح يلاددرع ا كددل مدد  بعدد لفيعددا يلدد  ةددر  

 :، ةلا التوا والنعوج  املثا  لذوي الرتبة ا  .ع اإل وع ا وى با
بيين النميوذج المثيالي ليذوي الرتبية األوليى بيين  التسامحالفرق في بعد  -12-5-1
 وذج المثالي لذوي الرتبة األخيرةوالنم اإلخوة
 
 

 (12) رقميوضح الجدول 
 اإلخو لي لذوي الرت ة افولى بين نتائت اخت ار داللة الفرق في بعد الترامح بين النموا  المثا

 والنموا  المثالي لذوي الرت ة افخير 

مستوق 
 ال تلة

درجة 
 احلرية

قيعة ت 
 اع ولة

قيعة ت 
 احملسوبة

ةينة الرتبة ا  .ع 
 169ا=

ةينة الرتبة ا وى 
 116ا=

 البع 

 6891 1861 6819 1869 1811 1899 699 ل. دا  حمساتال بع  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد

 
دتلددة إ  دائية بدا العينتدا ا بعدد   يوجدود فدرع ج ،(11مد   د   اجلدد و  رقد )م يتضدح 

 قددددل مدددد  قيعددددة "ت" اع ولددددة السدددداب   ا قيعددددة "ت" احملسددددوبة اموضددددحة ا اجلدددد و   التسددددامح
 .699 دوب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  1899 دوامق رع ب
الفييرق فييي بعييد التشييدد بييين النمييوذج المثييالي لييذوي الرتبيية األولييى بييين  -12-5-0
 وذج المثالي لذوي الرتبة األخيرةوالنم اإلخوة
 

 (11) جدول رقميلخص ال
 خو المثالي لذوي الرت ة افولى بين اإلالفرق في بعد التشدد بين النموا  نتائت اخت ار 

 والنموا  المثالي لذوي الرت ة افخير 
ق مستو 
 ال تلة

درجة 
 احلرية

قيعة ت 
 اع ولة

قيعة ت 
 احملسوبة

ةينة الرتبة ا  .ع 
 169ا=

ةينة الرتبة ا وى 
 116ا=

 البع 
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 2811 1811 6891 1812 1811 1899 699 ل. دا  التش د بع  امتوسط اتحنراد امتوسط اتحنراد

ا العينتدا ا بعد  إ  دائية بد دتلدة ي( وجدود فدرع ج11)     اجل و  رقد  م م يتضح  
 قددددل مدددد  قيعددددة "ت" اع ولددددة السدددداب   ا قيعددددة "ت" احملسددددوبة اموضددددحة ا اجلدددد و   التشدددد د ،
 .699 دوب رجة  رية مساوية ل 1811ةن  مستوق دتلة  1899 دوامق رع ب

  ( فددددرع بددددا صددددوريت النعددددوج  املثددددا  11)رقدددد  و  (11)رقدددد  مدددد   دددد   اجلدددد ولا م يظهددددر 
 دذا يعد  ةد م صدحة والرتبدة ا  .ع.و  اإل وع ة ا سرية ل ق كل م  ةينة الرتبة ا وى با للتنش

امتعلقدددة بدددا ت د النعدددوج  املثدددا  للتنشددد ة ا سدددرية ببع يددده لددد ق الاتددداع امتعلعدددة  لرابعدددةالارضدددية ا
 .اإل وعبا ت د رتبتها با 

 ملخص النتائج - 6 – 12
واسدت    ال تلدة اإل  دائية  ،بع  ةدر  نتدائ  الارضدياتق   سارت ال راسة احلالية ل    

 للاروع با العينات ا كل فرضية ةلا النتائ  التالية:
 

 (10جدول رقم )يوضح ال
 نتائت فرضيات الدراسة افساسية بعد المعالجة اإلحصائية

 الارضية نتياتها

بدددا النعدددوججا املثدددا  والدددواقع   إ  دددائيافدددرع دا   ندددا  : الارضدددية العامدددة دالة ا البع ي  ل اك النعوج  املثا  .
 للتنش ة ا سرية ل ق الاتاع امتعلعة 

فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع الريايددة   نددا  -: 1الارضددية  دالة ا البع ي  ل اك ةينة احلضر .
ة امتعلعة ومتوسط درجات الاتاع احلضرية امتعلعة ا النعوج  الواقع  للتنش 

 التش د(.-ا سرية ببع يه)التسامح

ك ةينة احلضر، ول. ل ا التسامحدالة ا بع  
 بع  التش د. دالة ل ق 

فددرع دا  إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع الريايددة   نددا  -: 6الارضددية 
امتعلعة ومتوسط درجدات الاتداع احلضدرية امتعلعدة ا النعدوج  املثدا  للتنشد ة 

   التش د(.-سامحا سرية ببع يه)الت

فدددرع دا  إ  دددائيا بدددا متوسدددط درجدددات الاتددداع امتعلعدددة   ندددا  :2الارضدددية  ل. دالة ا البع ي .
جات الرتبدددة ا وى بدددا اإل دددوع ومتوسدددط درجدددات الاتددداع امتعلعدددة جات الرتبدددة 

-)التسددامح  دوع ا النعدوج  الددواقع  للتنشد ة ا سدرية ببع يدهإلا  د.ع بدا ا
  التش د(.

فدددرع دا  إ  دددائيا بدددا متوسدددط درجدددات الاتددداع امتعلعدددة   ندددا  :1الارضدددية  دالة ا البع ي .ل. 
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جات الرتبدددة ا وى بدددا اإل دددوع ومتوسدددط درجدددات الاتددداع امتعلعدددة جات الرتبدددة 
-ا  ددد.ع بدددا اإل دددوع ا النعدددوج  املثدددا  للتنشددد ة ا سدددرية ببع يه)التسدددامح

 التش د(.

 
 مناقشة النتائج -11

ندددداقش نتائاهددددا بنددددان ةلددددا نتددددائ  ت ،نتددددائ  الارضددددية العامددددة والارضدددديات اجلزئيددددة بعدددد  ةددددر 
 ال راسات السابقة وما جان ا اجلان  النظري:

 مناقشة نتيجة الفرضية العامة -11-1
فددددرع دا  ا  ددددائيا بددددا  تددددنص ةلددددا وجددددودمدددد   دددد   ةددددر  نتياددددة الارضددددية العامددددة الدددديت 

ب دورع  يةالارضد ا ذ توق  حتقق سرية ل ق الاتاع امتعلعة.النعوججا املثا  والواقع  للتنش ة ا 
كشدددات نتدددائ  امعاجلدددة اإل  دددائية ةددد  الادددرع بدددا مدددا يت دددور اجتعاةيدددا ةلدددا  نددده   إج ،واضدددحة

ة  فرع واضح بدا   كلثر م نمة للبيعتها، تعامل م  الاتاع و سلوب تت ور  نه سلوب م ئ  لل
وقد  بد ا  دذا الادرع  ،دا دل  سدرهتا و سدلوب  تتللد  إليده سلوب ةا ته الاتداع امتعلعة)اجلامعيدة( 

 ساسددددا لتنشدددد ة الاتدددداع امتعلعددددة ا امر لددددة  نظددددور البعدددد ي  اللددددذي   دددد   حمددددوري واضددددحا مدددد  م
 اجلامعية دا ل  سرهتا.

الدددددديت ينحهددددددا ا سددددددرع للاتدددددداع  التسددددددامحفقدددددد   سددددددار البحددددددث ةدددددد  فددددددرع واضددددددح بددددددا درجددددددة 
وجدددان الادددرع ا ا ددداا ترلددد  ا احل دددو  ةليهدددا رجدددة الددديت كاندددت امتعلعة)اللالبدددة اجلامعيدددة( وال 

 .التسامحالرلبة ا امزي  م  
إج كدداا الاددرع  ؛ وسدداأ العينددة ا ا الواقدد  نددادر جدد ا   التسددامح ا  سددلوب  ،اددا سددب يتضددح 
ضددح الرلبددة ا امزيدد  مدد  او  فرقددا  ف ددأا مددا تتعندداا ومددا تتعندداا؛  بددا مددا تعيشدده العينددة فعدد    واضددحا  
لد ق ةيندة ال راسدة احلاليدة معايشدة التشد د لد ق  التسدامح. وتع   الرلبة ا امزيد  مد  التسامح

اددا قدد   ،مدد  بدد يل النادد  تعدد  ةدد م انلباقهددا التسددامحا فقددرات   ؛ للبيددة  فددراد العينددة ا الواقدد 
 ددذا ةلددا  دد ن فامنددا إا د   .نشددأ ا وسددط يتسدد  بالتشدد د والقسددوعت ا ةينددة ال راسددةيددو   بددأ

بددا ال ددورع احلقيقددة وال ددورع امأمولددة لبعدد  التشدد د لدد ق ةينددة  واضددحا      ةلددا  ا  نددا  فرقددا  يدد
يتسدد  ب رجددة ةاليددة مدد  التشدد د تعيشددها الاتدداع ا تنشدد تها  ا  واقعدد جلددن بددر لقدد    .ال راسددة احلاليددة
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تها مد    لده ا  ا ت دوا تنشد  -ةيندة ال راسدة –  مندوج  ملثدا  ترلد  الاتداعميقد م  ت ،ا سرية
  الية م  التش د امعارل ةليها ا الواق .

   التسدددامح- فددداا مدددا مي ددد  م  ظتددده بدددا النعدددوججا مددد   ددد   البعددد ي  معدددا   ، عدددل القدددو 
 ا  ندددا  ال لثددد. مددد  امعدددام ت الوال يدددة كاندددت ترلددد  ا  ا  ،لددد ق الاتددداع امتعلعدددة -والتشددد د

ومددا وجدد  مدد  معاملددة وال يددة  سددنة ا  ، تعامددل سددا ا تنشدد تها ا سددرية ل دد  م تعشددها ا الواقدد
 ذا إى  ا النعوج  املثدا  وليد  ت دور مدا رمبا يعود  .الواق  كانت نسبته  قل اا كانت ترل  فيه

بينعددا النعددوج  الددواقع  مددرتبط بددالواق   ،ندده مددرتبط باجلاندد  النظددري الواسدد  ي إ ؛ ا ي ددوا دد  
الت دددور مددد   وا مدددا ينشددد ه اخليدددا   إ "يقدددو : إجابدددرا ي   يلثدددر"   دددذا مدددا ج ددد  إليددده " .احملددد ود

تركيبات ج ي ع ت حتعل معها ةن  صا بها اةتقادا ي  ع تلابقهدا مد   داتت الواقد  الاعلد ، 
اآل دددر  هول ددد   دددذا ت مينددد  مددد   ا ي تددد  اجلدددود الاعلددد  لدددبعض مدددا يركبددده الت دددور، ويبقدددا بعضددد

 .(111، :1999)  يلثر، " بي  الت ور احملض .
ة الارضدددددددية العامدددددددة بال رجدددددددة ا وى مددددددد  مدددددددا توصدددددددلت إليددددددده دراسدددددددة "  دمحددددددد  فددددددد  نتيادددددددواوتت

 ددو  اماارقددة بددا التنشدد ة ا سددرية "( ا دراسددة  جرا ددا ةلددا ةينددة مدد  اإلنددا  1916 سددا")
توصددل إى فددرع دا  بددا ال ددورع  إجوالتنشدد ة الدديت تتعنا ددا  ،الدديت تعيشددها الاتدداع اجلامعيددة ا  سددرهتا

اارسددة  ، ركها اإلندا يدمولدة بشد ل  بداا  دوع قائعددة بدا صدورع التنشد ة كعدا احلقيقيدة وال دورع امأ
) ةبدددددددد   يبت ددددددددا اتباةدددددددده معهدددددددد . ا  سددددددددلوبإوتلددددددددن الدددددددديت يددددددددأمل  ا إرسددددددددائها  ،ةلدددددددديه  بالاعددددددددل

 .(19، :1916اخلال ،
 تيجتي الفرضيتين األولى والثانيةمناقشة ن -11-0

دا  إ  دددائيا بددا متوسدددط درجدددات  فددرع  ندددا  "تددنص الارضدددية اجلزئيددة ا وى ةلدددا مددا يلددد :
للتنشدددد ة  الاتدددداع الريايددددة امتعلعددددة ومتوسددددط درجددددات الاتدددداع احلضددددرية امتعلعددددة ا النعددددوج  الددددواقع 

 التش د(.ا سرية ببع يه)التسامح و 
إ  ددائيا بددا متوسددط درجددات الاتدداع  نددا  فرقددا  دات   ا   مددا الارضددية اجلزئيددة اللثانيددة فتتعلثددل ا

للتنشددد ة ا سددددرية  ومتوسددددط درجدددات الاتددداع احلضددددرية امتعلعدددة ا النعدددوج  املثددددا الريايدددة امتعلعدددة 
 التش د(.  ببع يه)التسامح و 

 إليهددداالبحدددث الددديت توصدددل يتضدددح مددد   ددد   ةدددر  نتيادددة الارضدددية اجلزئيدددة ا وى  ا النتدددائ  
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لاتددداع خيتلددده النعدددوج  الدددواقع  للتنشددد ة ا سدددرية ببع يددده لددد ق ا إج ،جدددانت مويددد ع ادددذا الارضدددية
 امتعلعة با ت د منح ر ا الس  .

ينحهدا  الديت التسدامحةد  فدرع واضدح بدا درجدة   راسدةال تفقد   سدار  ،لتسدامحة  بعد  ا ما 
 ام يندةهندا ل داك فتداع إومي د  القدو   .ا سرع احلضرية للاتاع ة  تلن اليت ينحها ا سر ع الرياية

 ةينة احلضر. ل اك محاستويظهر جلن جليا م      ةر  نتياة بع  ال
ا  فتددداع ام يندددةا درجدددة التشددد د الددديت تعيشدددها  ا  فقددد  اتضدددح  ا  ندددا  فرقدد ،وةدد  بعددد  التشددد د

 ا،تسداحم ام يندةةيندة لد ق ة سدت نتدائ   دذا البعد   ، إجلدن الديت تعيشدها الاتداع الريايدة سرهتا وت
ةيندددة ال راسدددة ا تنشدددأ ةليهدددا الاتددداع  ،بينعدددا  كددد ت لددد ق ةيندددة الريددده درجدددة ةاليدددة مددد  التشددد د

بدا  منحد ر السد   اىإيعدزق  ا  ي  د   ا  ندا  فرقد ،. وةلا الععدوم ومد   د   النتدائ اهتسر إ
ذا النتياددة شدد ة ا سددرية لدد يه . تويدد   ددالاتيددات امتعلعددات ا حت يدد  منددوج  ال ددورع الواقعيددة للتن

  لددامنددا   الريايدة مييسد   ات اللددوايت اتيدفال" ؛إليدده تتوصدلية اجلزئيدة ا وى وتتادد  مد  مددا الارضد
 ام نيدددةيسددد   امندددا    لدددوايتال ع  كدددل مددد   قدددراهن ب دددور  ،إى تأكيددد  العقددداب ا ةعليدددة الضدددبط

وجلددن يرجددد  إى قلدددة احلددرا  اتجتعددداة  ا امندددا   الريايدددة وحم وديددة اتت دددا  بددداآل ري   دددار  
 (.111، :6111) مشا   س ،"منا قه 
النتائ  ا دت د النعدوج  املثدا  للتنشد ة ا سدرية   هرت فق   نتياة الارضية اللثانيةةر   ما 

 الادرع دات   كداا  فقدط إج التسدامحل ق الاتاع امتعلعة با ت د منح ر ا الس  ؛ و دذا ا بعد  
، وقدد  كدداا البدد يل "  يددىن إى  دد  كبدد."   ددو ا ةقددل و نددا ةندد  كدد   1811ةندد  مسددتوق دتلددة 

ا  ي فقدددرع مددد   فدددراد  يدددأمل  ا ترتيددد  الاقدددرات وا نسدددبة اللدددوايت سددد  إت  ا الادددرع  ،العينتدددا
أمل  ا  ي فقرع  كلثدر مد  نسدبة ةيندة ةينة ام ينة ا كل الاقرات ا  يكانت نسبة   العينتا؛ إج 

وإمندددا  هدددرت بقيدددة  الريددده. وم تسدددال  ي اسدددتاابة لددد ق العينتدددا ا البددد يل ا و  " ت  يدددىن" 
ا البد يل " يدىن إى  د  مدا" وقد  لو ظدت لد ق ةيندة الريده  ضد يلة جد ا   نسبة  فراد العينة و د 

 ،نشدأت ةليده الاتداعال  دعوري الدذي  دذا الد ور يع د   .ةندام ي بنس   كل ادا  د  ةند  ةيندة
وبأهندا  ،ت دوا ملبوةدة با   دام السدابقة الديت تقنعهدا دائعدا بأهندا فتداع (الاتداع) اوالذي يتس  بأهند
 ما و إى    ما فقط. اخل.وبالتا  فه  تتلل  إى الت ي. نوةا  …الذكرارنة بمقي ع نوةا ما مق

إى ات ددددت د ا  التسددددامحا بعدددد  اومي دددد  إرجدددداس الاددددرع ا ال رجددددة الدددديت تأمددددل فيهددددا العينتدددد
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امتددأةرع   ددذا ام ددادر .واللثقافددة السددائ ع ،اعتعدد  د، و فددراو دد  جات الاددرد ،م ددادر ت ددوي  ال ددور
يدتعل   ،فاللال ة   ري  ما يتلقا م  الوال ي  م  ةقداب وةدواب " احمليلة بالاتاع ب ور ا بالبي ة

وندددوس  ،   ا ت دددوا ةليددده جاتدددهاخللدددأ مددد  ال دددواب وبدددذلن ي دددوا ف رتددده ةددد  الشددد ل الدددذي  ددد
(، و نددا تظهددر  مهيددة 111، :1916العيسددوي،)." الش  ددية الدديت يرلدد  ا  ا يشدد  ةليهددا

سددددنوات ا وى ومدددد   دددد   ة قاتدددده بوال يدددده الصددددة ا سددددت ا اللاددددل و اإج إالددددتعل  بددددالنعوج  
وميت ددها  دد  ت ددبح وال بددار ةامددة الددذي    ددرفوا ةلددا تربيتدده يأ ددذ ف ددرهت  ةدد  اخللددأ وال ددواب 

و دددد  ا ا  دددد. حم ددددلة ا ت اكدددده بدددداحمليلا بدددده وامتددددأةري  ببي ددددة مددددا وتنشدددد ة مددددا مبادئدددده الذاتيددددة، 
بددددددد   دددددددذا مدددددددا   دددددددارت إليددددددده " .لادددددددل ددددددد دت مندددددددط    ددددددديته  و سدددددددلوب تعدددددددامله  مددددددد  ال

 ،ا  ت دددددور الددددذات  دددددو جلدددددن البندددددان الددددذ   امتعددددد د ا بعددددداد جسدددددعي " :( بقوادددددا6116ةاليددددة")
إخل  والددذي يت ددوا مدد  حم ددلة ادراكددات الاددرد …، ولدد. م رسدد ا  م رسدديو ، ا  اناعاليددو  ،ا  اجتعاةيددو 

ة كا  ددل وا صدد قان لذاتدده والدديت تتحدد  بال ددورع امنع سددة للددذات بواسددلة اآل ددري  جوي ال تلدد
(، يتضددح مدد   دد   11،  : 6116)بدد  ةاليددة ، "وامعلعددا ا مواقدده التااةددل اتجتعدداة 

ر لددد ق الادددرد مددد   ددد   ا ت دددوي  الت دددو  يدددا  ةان ا  م ددد ر بوصددداة  فدددراد اعتعددد   دددذا التعريددده دور 
 .ا ت اكه س 

راته العقليددددة ةلددددا فدددداا الاددددرد يعتعدددد  ا ت ددددوي  ت ددددو  "،جات الاددددرد و فددددراد اعتعدددد فضدددد   ةدددد  
 ،و ةدراد ،وفلسداات ،وقدي  ،بنان ةلا مدا حتتويده مد  ةدادات وتقاليد  ،اللثقافة السائ ع ا اعتع 

 (.112)ةيسوي،امرج  الساب ، :."ومعاي. و سلوب احلياع السائ 
 ا  ذا ام دادر الرئيسدية للت دور توكد  الادرع بدا الت دوري  املثداليا للتنشد ة  ،اا سب يتضح 

والريايدة  م نيدةوالريده  ا اللثقدافتا ا  يندةمح ةند  كدل مد  ةينديت اماسدتية مد   د   بعد  الا سر 
مح وتتسدد  اسددتسددودا الي قدد  تتسدد  ا وى مبنددال  سددريإج  ؛ا و مندداأ التنشدد ة فيهعددا خمتلاددةاخمتلاتدد

الاتداع ا  يسودا التش د؛ و ذا ما  ةبتته الارضدية اجلزئيدة ا وى. وةليده فدااق  اللثانية مبنال  سري 
ي دددوا فيددده ندددوس مددد  ل حت يددد  ا ل دددورع النعدددوج  املثدددا  تسدددتعا بواقددد  التنشددد ة الدددذي ةا دددته فعددد   

( باستحضدار …يتعلد  ا مدر) :" ذا ما يوك ا "سارتر"  دا يقدو  .التشابه م  النعوج  الواقع 
و فنيددة اتستحضددار موجهددة حندد ،موضددوس  ددذا اموضددوس لدد. موجددود، وحندد  نعلدد   ندده لدد. موجددود

اموضددددددددوس ب  احملافظددددددددة ةلددددددددا بعددددددددض التشددددددددابه  ددددددددوةندددددددد  اتستحضددددددددار و …موضددددددددوس لائدددددددد  
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 .(19، :1991)سوامية،."احلقيق 
الرلبددة ا امزيدد  منهددا ب رجددة  ،ام ينددةلدد ق ةينددة  لتسددامحولقدد  ة دد  النعددوج  املثددا  لبعدد  ا
النعوج  بدددوا جلدددن تشدددابه  ،لددد ق ةيندددة الريددده التسدددامح كدددل ادددا  ددد  ا النعدددوج  املثدددا  لبعددد  

 كلثددر  التسددامحنشددأت ا جدو مدد   قدد  ت دوا ا الواقدد  ام ينددةا ةيندة إج إ ؛الدواقع  ل دد  العينتددا
 اتسعت تنش تها ا الواق  بالتش د. رمبا م  ةينة الريه اليت
تشدداست رلبددة كددل مدد   إج ام ينددةالريدده و  بددا ةيندديت ا  ظهددر النتددائ  فرقددلدد  تف ، مددا بعدد  التشدد د
وق  ياسدر  دذا مبيدزات النعدو  ،م   يث  لو تنش ته  م   سلوب التش د ةينيت الريه واحلضر

  دار"بياجيه" ا  در ه ادذا امر لدة الععريدة والديت  إج ؛امعرا ا  ذا امر لة الععرية ب داة ةامدة
ا إم اا الشباب ا  دذا امر لدة "  ل  ةليها تسعية )امر لة اإلجرائية ال ورية اعردع( إى  نه 

 و…وا ا اةتبار   ة ع ا تعاتت للظوا ر اليت حت    ويقدارنوا  بينهدا مقارندة ةقليدة  ا يأ ذ
اتجتعاةيددة و ا السددعة امهعددة للععليدددات  تمي دد  اسددت     ددذا ا التحليددل الددواقع  للعشدد  

اددددا ي فعدددده إى  ،ياتي دددد  الشدددداب مدددد  التعامددددل مدددد  الارضدددد ا ساسددددية )الت ددددورية اعددددردع(  دددد 
وةندد ما يبدد   الشدداب ا التا دد. مدد  ا مددور الارضددية إى الواقعيددة ومدد   . ideal- ات تعددام باملثددا

 مددرا  اتجتعاةيددة فاندده يسددتلي   ا يت ددور ةددوام و تععددات  اليددة مدد  ا ،الواقعيددة إى الارضددية
 ،ويا ددر ا مسددتقبله ،حيلدد  بت يدد. اعتعدد  وفقددا لليوتيوبيددا الدديت ا ر سدده ،وةليدده .()ب ددورع فرضددية

 ،1911)الاندديش،الدديت ميليهددا العددام الددواقع     و ددذا مي ندده مدد  رؤيددة القيددود  ،م ركاتددهويقددي  
: 111.) 

( مددد   يدددث  ا صدددورع النعدددوج  املثدددا  م يندددةمددد  اسدددتاابة ةيندددة ال راسدددة)ريه/  دددذا يتوافددد  
 سدد  ةلددا الددذي يع دد   ،ملددة بأسددلوب التشدد دللتنشدد ة ا سددرية لدد يه  كانددت  اليددة مدد  امعا

وبالتدا   ،نقائص والشبهات وكل ما رفضنه ويتعيز به النعدوج  الدواقع  مد  تشد دال وجهة نظر  
حت يدددد  نقدددداأ ضددددعه النعددددوج  الددددواقع  لتتانبهددددا  اسددددتلاةت -ةينددددة ال راسددددة مي دددد  القددددو  إا

 ا النعوج  املثا  الذي حتعله.وتت اركها 
ي  احملد دي  ا  داع يتضح  ا الارضية اجلزئية اللثانية حتققدت ا بعد  وا د  مد  البعد  ،اا سب 

ةبت ا ت د النعوج  املثا  للتنش ة ا سرية لد ق الاتداع امتعلعدة  إج ،تسامحال راسة و و بع  ال
 بعد  التشد دلد ق  ام يندةبا ت د منحد ر ا السد  ،بينعا انعد م ات دت د بدا ةينديت الريده و 
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وجلددددن مدددد   دددد   جددددان اتادددداع ةينددددة ال راسددددة ةلددددا ا تيددددار    لددددو تنشدددد ته  مدددد  التشدددد د  إج
 ا تيار   لب يل اإلجابة "ت  يىن  ا".

 مناقشة نتيجتي الفرضيتين الجزئيتين الثالثة والرابعة -11-3
فدددرع دا  إ  ددددائيا بدددا متوسددددط درجدددات الاتدددداع  وجدددودن دددت الارضدددية اجلزئيددددة اللثاللثدددة ةلددددا 

لرتبددة ا  دد.ع بددا امتعلعددة جات الرتبددة ا وى بددا اإل ددوع ومتوسددط درجددات الاتدداع امتعلعددة جات ا
 التش د(." -اإل وع ا النعوج  الواقع  للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح

فرع دا  إ  ائيا با متوسط درجدات الاتداع امتعلعدة  وجودويلثلت الارضية اجلزئية الرابعة ا 
 دوع ا جات الرتبة ا وى با اإل وع ومتوسط درجات الاتداع امتعلعدة جات الرتبدة ا  د.ع بدا اإل

  التش د(."للتنش ة ا سرية ببع يه)التسامح و  النعوج  املثا 
) وى،   دد.ع( ا  اإل ددوع ةددر للرتبددة بددا     ةددر  نتياددة الارضددية اللثاللثددة  يمدد   دديتبددا م 

نتياددددة تل دددد  فرضددددية البحددددث وتأ ددددذ  ددددذا ال. حت يدددد  النعددددوج  الددددواقع  للتنشدددد ة ا سددددرية لدددد يه 
واموجده بضد و ه ت تعامدات  ، بيعة اعتع  بقيعه اللثقافيدةا بأ ر  ذاوق  ياس ةال اري يةارضالب

 وتبقا النظرع ناسها للاتاع مهعا كاا ترتيبها امي دي. ،ب اة ةامةوا ا اهت  البنات 
م د اقية  دذا ا   دام وموضدوةيتها وقد رع الاتداع امتعلعدة ةلدا  اةتبار  ذا اتتااع مو درا   -

 نش ة الوال ي  اا.إص ار    ام صحيحة  و  ت
ته  دو     دية امدر ع العربيدة وتتا  نتائ   دذا الارضدية مد  مدا توصدل إليده " م د " ا دراسد

لعدد ع  وتبعددا   ،اسددتعارع ا خمتلدده امنددا   اللبنانيددة 611 بقددت ال راسددة ةلددا ةينددة للددت   ددا
لثدر ادا يند  ةلدا ةوامل اجتعاةية وم      نتائ  ال راسة  ا السللة ا بوية ين  ةلا اإلنا   ك

 سدد  صددا   ال راسددة ةلددا ويعددود  ددذا  الددذكور ا  دداتت احليدداع اليوميددة ووقائعهددا ام تلاددة.
 ،و كلثددر ةددورع مندده ،التقددومي اتجتعدداة  ا سددري السددلي للعددر ع ةلددا  هنددا  ضددعه مدد  الرجددل "إى

ةلدا التعبد.  وبدذلن فهد   كلثدر قد رع ،وةرضدها ،وكرامتهدا ،وكياهندا ،بشدرد ا سدرع و كلثر الت اقا  
 .(119، :1916)  ل  وي روا،رمزيا ل ياا ا سرع واتل اهتا. "والتاسي  ال

وختتلده مدا توصددلت إليده ال راسددة احلاليدة فيعددا خيدص  ددذا الارضدية واجلاندد  النظدري   ددو  
ا حت يددد   مهددد والدددذي  وضدددح  ا ترتيددد  الادددرد بدددا ا وتددده ةامدددل  ، ةدددر الةتيددد  امدددي دي لللادددل

ا معاملددة كددل مدد  اللاددل ا و  واللاددل اللثددا  وكددذا  ي  دد   ا  نددا  فرقددا   إج ؛ته سددلوب تنشدد 
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( ا 1992( و" صددادع"و" الشددربي ")1991 ددذا مددا اتادد  ةليدده كددل مدد  " فهعدد "). ا  دد.
  اةهعدددا ةلدددا  ا اللادددل ا و  ي قددد  ا تعدددام كدددل مددد  وال يددده ويوجهددداا إليددده كدددل  بهعدددا، و ا 

كلثددر مروندة وارختددان ا معاملتده بعدد   دلهت  مدد  اللادل ا و   ويقددل اللادل اللثدا  ي ددوا الوالد اا  
وسددط  ج يدد ا   وبالتددا  يأ ددذ ترتيبددا   ،مقدد ار الرةايددة اموجهددة لدده مدد  مددي د  اددل ةالددث ا ا سددرع

  (ي ددر العنقددود)ندده   مدد ل    و  ددو  اللاددل ا  دد. ي ددوا لالبددا   .ا  وسددل ا سددرع وي ددبح  ادد   
 ال ولو م ع   دو  مد  امد ع الديت ةومدل فيهدا مد   تدا قبلده ةلدا  نده  كعا يقا  ويعامل ةلا  نه 

مد  نا يدة النعدو الناسد   ا   ساسدي ا   ا  ندا  فرقدسدابقا  وةليه  ك ت ال راسدات امدذكورع  .كذلن
 بنددان ةلددا نددوس ا سددلوب الددذي يتعامددل بدده الوالدد اا معهدد . ،بددا امولددود ا و  وا وسددط وا  دد.

ف  م  نتائ  الارضدية اللثاللثدة ا واا ت تتراسات ةلا ا بنان الذكور  هنا ال وق  ت  ع نتائ   ذ
ا دددار  ددد ود ةيندددة ال راسدددة وا داع ا  دددذا النقلدددة حمددد دع ب هددداال راسدددة احلاليدددة الددديت تبقدددا نتائا

 امست  مة فيها.
فقدد  اتضدح مد   د   النتدائ   ا الت دورات الدديت  ،نتيادة الارضدية اجلزئيدة الرابعدةلد ق ةدر  و 
واخللدو مد   التسدامحالرلبدة ا امزيد  مد  -، والتش د التسامحت ةنها ةينة ال راسة ا بع ي ةل 

فال ددددورع الدددديت حيعلنهددددا  دددد  صددددورع  ،لدددد. خمتلاددددة جو ريددددا بددددا ت د رتبددددته  امي ديددددة -التشدددد د
 .امتعلعدات تايد ةدر ا رسد   دذا ال دورع ةند  الات اإل دوعمنعلعة، وسذا لي  لعامل الرتبدة بدا 

؛ وقد  يرجد  بدرو  صدورع منعلدة لنعدوج  ةال داري يةالنتياة تل   فرضية البحث وتوي  الارضد ذا 
هعددددة احلاصددددلة ا التنشددد ة ا سددددرية املثاليددددة ةندددد  الاتيددددات امتعلعددددات إى التحددددوتت والتلددددورات ام

يهدا  دوارا الاتاع وفرضدت ةلتأة.ا  مبا را  ا إخل واليت  ةرت … وةقافيا   واقت اديا   اعتع  اجتعاةيا  
 ،بدددأا فتحددت  مامهددا اعدددا  لتدد رل وتدددتعل  وتتاددوع وتعددل ةددد   ف ار ددا ويرائهدددامهعددة اجتعاةيددة 

ومي دد   ا تتقلدد  مناصدد   امدددة ا اعتعدد   مددام تنشدد ة  سدددرية يسددود ا التشدد د ا معاملددة الاتددداع 
ا إدرا  وةليهدددا اتمتلثدددا  واللاةدددة مددد   ندددا مي ددد   ا تبددد   الاتددداع  ،وتدددرفض وينددد  ةليهدددا ال لثددد.

ر لدددة اخلامسدددة مددد  التناقضددات اموجدددودع  وادددا و دددذا مدددا  كددد ا "اري سددوا" ا تناولددده معيدددزات ام
ا الددوة  وامعارسددة  ا الاددرد يبدد   ا إدرا  التناقضددات اموجددودع بدد"  ددار إى  مرا ددل النعددو  ددا

لن يبدد   ا ونتياددة لددذ ،ولدد.   ادد  ينشدد ونه تنشدد ة اجتعاةيددةوسددلوكه   وليددان ا مددور  ا كدد م
 ،القي  واماا ي  اليت يعرفهدا معرفدة لاظيدةببعض  التا . جب ية و و  مرع فيعا إجا كاا يعتق   وت  
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وق  ي تشه  نه ت بقبل بعضدها، كدذلن يبد   ا اارسدة  ياتده وفقدا لدبعض القدي  الديت يدوم  سدا 
 ا  كدوا    ندال ينب د  وتب   ا التساؤتت ملثل: م   نا  مداجا  ريد  مد  احليداع   ي ندوس مد  ال

تظهدر  دذا التسداؤتت  ( ، إج19، :1911)الانديش، " ا  قدوم سدا    دوار الديت ينب د  ا ما
تبعا للت .ات ال رامية اليت تلر  ةلا ا تعامات الاتداع وميوادا وتا . دا ومندط سدلوكها ومعتقد اهتا 

والتا ددد. فيهدددا  ،  ومادددا ي وملثلهدددا العليدددا ، ومددد   ددد   إةدددادع النظدددر فيعدددا كاندددت تعتقددد ا مددد  قدددي
   ا ي ددوا ةليهددا كددل إهنددا تقددوم بععليددة تقيددي  مددا  واددا وت ددوا بالتددا  ال ددورع الدديت  دد .جب يددة

ا مددد  امادددرو   ا ا ا اللدددذاإى اعتعددد   مبدددا فيددده والددد  ،انل قدددا مددد  جاهتدددا  ددد  ، ددد ن مددد   وادددا
 ي ونا ملثلها ا ةلا.

ععريدة تتسد  باتسداس  ياادا وحتليلهدا للواقد  ومقارنتهدا فاا الاتاع ا  ذا امر لة ال ،ب اة ةامة
اتجتعاةيددة الدديت ت  ظهددا و كلثر ددا  مهيددة تنشدد تها  ت   ا للعشددذونقدد ،بافةاضدداته الدديت تت ددور ا

با ددد ا  الت يددد. اجلدددذري فيهدددا  و لتعددد يل مدددا  ا سدددرية الددديت تتسددد  بالقسدددوع والتشددد د وحتلددد  كلثددد.ا  
الدديت حتعلهددا وجلددن مدد   دد   تعب. ددا ةدد  الرلبددة ا امزيدد  مدد    واددا بنددان ةلددا ال ددورع اإل ابيددة

 مح و لو تنش تها م  التش د.استال
 

 الدراسة حاتااقتر  -10
منهدا الديت  مي د  إدرا  مجلدة مد  امقة دات ،ال راسدة  دذا إليهدا تاليت توصلبنان ةلا النتائ  

فيهددا اللاددل ت ددوي  جاتدده والتعددرد بدد   ا وى الدديت ي اتجتعاةيددةهنددا البي ددة  نتوجدده سددا إى ا سددرع، 
 اتجتعاةيددددةالتنشددد ة بدددا لثا ا  دددا  ةلددد  الدددنا  ةامدددة و . ومنهدددا مدددا نتوجددده بددده إى اله ناسدددإى

تسدداة  ا بال رجددة  ، سددرية إ ابيددة و سددوية للاتدداع اجتعاةيددةوجلددن كلدده مدد   جددل تنشدد ة  ، اصددة
تقتضدد   ،ج يدد ع   ةليهددا  دوارا  ا اعتعدد  الددذي ياددر  واتجتعدداة ا وى ةلددا التوافدد  الناسدد  
للوقددود إى جاندد    يهددا الرجددل  ةالسددي  ةاللثقافيدد اتاموروةددبعددض مدد  ختلدد  احلدد ود التقلي يددة و 

 :  عا يأيتوق  يلثلت  ذا امقة ات فيوامتسارةة، تح يات اليت تار  ا التلورات احل يلثة ال مام 
دي إى  دددد و  اضددددلرابات ا التادددداوت بددددا النعددددوججا املثددددا  والددددواقع  قدددد  يددددو قدددد  تددددودي 

التشدددد د ا احلددددذر ا تبددد  لددددذا ةلدددا الوالددد ي   ،اتجتعددداة الش  دددية و سدددون التوافدددد  الناسددد  
 معاملة الاتاع.
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قدرب ذي ترلد  فيده الاتداع و حيداوت التةلا الوال ي   ا يأ ذا بعا اتةتبار النعوج  املثا  الد
 منه ا تنش تهعا اا.

  يوسدداأ اآلبدان   دو  التنشد ة ا سددرية السدوية و تلثقيده الوالدد القيدام  عد ت التوةيدة ا  
 بأجن   سالي  التنش ة اليت تعود ةلا اللال و ا سرع و اعتع  باخل.. 

ا التدأة.  هعدا  م دورا    سا اللال ا سدنواته ا وى تدوديتنبيه الوال ي  إى  ا اللريقة اليت يةىب
 ضددلراب لةر اخلددود و انعدد ام ا مدد  تددودي إى التعددر  ا الةبيددة مبشددا  ؛ت ددوي     دديته ا

 الناس  والتأ ر ا نوا   النعو ام تلاة.
وتددوجيهه  بتقدد مي العدد    ،تععددل ةلددا متابعددة الوالدد ي  وا بنددان ،إقامددة  ي ددة إر ددادية لاسددر

 ختليه  ة  ال ور ال  عوري الذي يسيلر ةليه.، م   جل اإلر ادي
 ا تقتد ي  بد   ،م  ا سر النبيلة ا اإلس م لتقتد ي سدا ا سدر مناج وسائل اإلة م ةر  

 با سر ال ربية اليت هتا امر ع و تععل ةلا ت ري  جلن.
، مح والتشددد داسدددتركدددزت ال راسدددة احلاليدددة ةلدددا  سدددلوبا مددد   سدددالي  التنشددد ة ا سدددرية مهدددا ال

 ق.  ر   بعاد و إضافة  ،باستلاةة دراسات   رق الةكيز ةلا بع  وا  و 
إقامة دراسات  دو  مد ق انتشدار التوةيدة بدا ا سدر  اصدة ا  دا  التنشد ة ا سدرية  اصدة 

 ا امنا   الرياية. 
أة. ا حت يددد   سدددلوب تنشددد ة تهعدددا تدددلاولل معرفدددة مدددا إجا كددداا ،إجدددران دراسدددة  الدددة للوالددد ي 

  .ا بنان
   .ملة الوال يةا  سالي  امعا اتجتعاة دراسة  ةر مت . امستوق اتقت ادي و 

فقدد  ي ددوا  نددا  ر ي مادداج  رلدد  مددا  ددو  ،إجددران دراسددة  ددو  تقيددي  الددذكر للتنشدد ة ا سددرية
يتعدر  اددا  ، سدالي  قاسددية ي شدده ةد وقد   ،مشداس ةلدا  ا ا سددرع تاضدل الدذكر ةلددا ا نلثدا

 الذكر ب ةوق إة ادا للحياع.
 
 المراجع 

 العربيةالمراجع 
دار  القددا رع:، اليب وأدوات ال حــا االجتمــاعيأســ ،(1991إبددرا ي  للادد ،  لعددت ) -
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 .والتو ي .ر لري  لللباةة والنش
دار الا دددددر  القددددا رع: ،6أ ،علــــم الـــــنفي االجتمــــاعي (،1992البهدددد  السددددي ، فددددواد ) -
 .العريب
صـور مفهـو  التقـويم لـد  اـم مـن مفـت  ومعلـم التعلـيم (،ت6116ب  ةالية، و يبة ) -

 جامعة اجلزائر. ل. منشورع، النا  الععل والتنظي ،، رسالة ماجست. ا ةل  افساسي
انع اسات  سدلوب التقبدل / الدرفض الوالد ي ةلدا ت يده "(، 1991جابر، ن ر ال ي  ) -
،  ،ورات جامعدة قسدنلينةمنشد العدد د التاسدد ،، و  اإلنرـانيةـلة العلــمجـة، درع امرا قددان ا فتدا بن
:  21. 
لشدددددروع دار ا ةعددددداا، ا ردا:،1،أاالجتماعيـــــةالتنشـــــىة (،6111 ليددددل ةعدددددر، معددددد  ) -

 .للنشر والتو ي 
 .دار  ومة لللباةة والنشر اجلزائر:، 6، أ أضواء فلرفية(،1999 يلثر، ابرا ي  ) -
دار  :القددا رع علــم الــنفي االجتمــاعي أسرــه وتط يقاتــه،(،1999 يد  العابدد ي  درويددش) -

 .الا ر العريب
الصـــرال الثقـــافي علـــى الهويـــة مـــن خـــالل طل ـــة دراســـة أ ـــر  ،(1991سدددوامية، فريددد ع ) -

 ،لددد. منشدددورع ،يـــاديجامعـــة قرـــنطينة لتربيـــة افوالد ، رســـالة ماجرـــتير فـــي علـــم الـــنفي الع
 .جامعة قسنلينة

، الخطـــــــوات المنهجيــــــة إلعـــــــداد ال حــــــو  االجتماعيـــــــة ،(6111 دددددداي ، حمعدددددد  )  -
 .م ت  اجلامع  احل يثا اتس ن رية:

 ،المــــرأ  ودورهــــا فــــي حراــــة الوحــــد  العربيــــة (،1916)  ددددل ، ةلدددد  و م دددد ، ةبددددال -
 .مركز دراسات الو  ع العربية ب.وت:

دار  القدددا رع: ،1أ ســـيكولوجية الفـــرد فـــي المجتمـــع، (،6111مشدددا   سددد ، حمعدددود ) -
 .امعارد العربية

تنشــىة الطفــم وســ م الوالــدين فــي معاملتــه  (،1992صددادع، يسددرية و الشددربي ،  كريددا ) -
 .دار الا ر العريب م ر: شكالته،ومواجهة م

أساســــــيات التنشــــــىة  (،1991صددددددواحلة، حمعدددددد   دمحدددددد  و  وامدددددد ع، م ددددددلاا حمعددددددود ) -
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 .ار ال ن ي للنشر والتو ي د ا ردا: ، 1أ االجتماعية للطفولة،
دار  اإلسد ن رية: بحو  فـي الرـلوخ والشخصـية، (،1916ةب  اخلال ،  دمح  حمعود ) -

 .امعارد
دراسددة  ةددر بعددض احملدد دات السددلوكية ةلددا ال افعيددة "(، 1991ا، ر دداد )ةبدد  العزيددز موسدد -
العامدة ة ف دلية ت د ر ةد  ااي دة ام درية ددد لالع د اخلام  ةشدر، ، مجلة علم النفي، "ل جنا 
 .21   ،لل تاب
 بد.وت: اتجاهـات جديـد  فـي علـم الـنفي الحـديا، (،1916ةيسوي، ةب  الردمح  ) -

 .دار النهضة العربية
 دراســـات فـــي ســـيكولوجية التكيــــف،: الصـــحة النفرـــية (،1991هعددد ، م دددلاا )ف -
 .م تبة اخلاجن  القا رع: ،1أ

 .ال ار العربية لل تاب ليبيا: ،افسي النفرية للتربية (،1911لانيش،  دمح  ةل  ) -
طــرق ال حــا العلمــي  (،6116حمعدد  ةبدد  احلاددي ، إ دد   و سددا بددا  ، م ددلاا) -

مركدز ال تداب  م در: ،6أ ،المجـاالت التربويـة والنفرـية والرياضـيةوالتحليم اإلحصائي في 
 .للنشر والتو ي 

دورهـا وعالقتهــا برــاهر   مؤسرــات التنشـىة االجتماعيــة، (،1991خمتدار، حمد  الدد ي  ) -
 .رسالة مق مة لنيل  هادع ال كتوراا ا ةل  الدنا  اتجتعداة ،انحران افحدا  في الجزائر

 ينة.جامعة قسنل ل. منشورع،
مجلــة العلــو   ."اماهددوم و ا  دد اد :التنشدد ة اإلجتعاةيددة" ،(1991خمتددار، حمدد  الدد ي  ) -

 . 62،69الع د التاس  ، منشورات جامعة قسنلينة ،   :  اإلنرانية

 
   األجنبيةالمراجع 

 - Leland, a., (nd), vocabulaire technique et critique de la philosophe. 
 -Office national des statistiques,(2004),collections statistiques ; 

recensement général de la population et de l’habitat 1998, armature urbaine.  
 - pierre ,t.,(1985), masculin et féminin chez lenfant .Edouard privat. 
 -Ronal ,j . , hotyat, f., psychologie de l’enfant et de l’adolescent. 

Education 2000. Edition Moloin. 
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