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٣٢٠

 التنشئة االجتماعیة والبناء المتكامل لشخصیة الطفل الفلسطیني
جـاءت اهمیــة البحـث مـن الظـروف واألوضــاع الصـعبة التـي یعیشـها الطفــل الفلسـطیني علـى كافــة  :الملخـص
والتــي قــد تضــع الطفــل فــي دوائــر ومحطــات صــراع مختلفــة ") واجتماعیــا" واقتصــادیا" یــاوأمن" سیاســیا(األصــعدة
وهدف البحث الى دراسة مدى تأثیر التنشئة االجتماعیة على شخصیة الطفـل الفلسـطیني فـي كافـة .  ومتعددة

فـي سـلوك مـا هـي المؤسسـات االجتماعیـة المـؤثرة  -١:جوانبها ، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالیـة
فــي فلســطین علــى الطفــل " مــا هــو تــأثیر األوضــاع السیاســیة واألمنیــة الســائدة حالیــا -٢ .الطفــل الفلســطیني؟

مـا هـي  -٤ .ما هي أكثر المشكالت النفسیة والتربویة واالجتماعیة لدى الطفـل الفلسـطیني؟ -٣ .الفلسطیني؟
 .یة واالجتماعیة التي یواجهها الطفل الفلسطیني؟البرامج العالجیة المقترحة للحد من المشكالت النفسیة والتربو 

 اسئلة الدراسةولإلجابة على  .ما هو نمط التنشئة األسریة السائدة  لدى األمهات في تعاملهن مع ابنائهن؟ -٥
طالبــة مــن المرحلــة ) ٦٠(علــى عینــة تكونــت مــن -اعــدتها الباحثــة تفــي بــأغراض الدراســة -تــم تطبیــق اســتبانة

أم مــن أمهــات طالبــات ) ٢٤(معلمــة مــن مربیــات هــذه الصــفوف و) ٢٤(و) ٣ -١لصــفوف ا(األساســیة الــدنیا
العینـــة، واشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى إن دوراألســـرة وریـــاض األطفـــال والمدرســـة یـــأتي فـــي مقدمـــة المؤسســـات 

ربویة التـي والنفسیة والتعلى الطفل،كما أشارت الى التأثیر الواضح لألوضاع السیاسیة "االجتماعیة األكثر تأثیرا
وفــي نهایـــة البحــث تــم تقــدیم بعـــض . یعیشــها الطفــل الفلســطیني علـــى ســلوكه وظهــور وتبلــور المشـــكالت المختلفــة لدیــه

االقتراحات على شكل بـرامج عالجیـة قـد تسـهم فـي التخفیـف مـن حـدة المشـكالت النفسـیة والتربویـة واالجتماعیـة التـي قـد 
  .أطفال فلسطین..أكبادناذة فل..جیل المستقبل..تبرز لدى ثروتنا البشریة

 Abstract:  The current research aims to study the effective range of the social 
development on the personality of the Palestinian child and all his needs the importance of 
this research comes from the hard circumstances which face the Palestinian child mainly on 
the social, economical, political and security stages which they forced the Palestinian child 
enters into many different complicated issues and stages.The study has aimed to give 
answers on five main questions. 1. What are the social foundation which create effects on 
the behavior of the Palestinian child? 2. What are the effects of the current political and 
security situations on the behavior of the Palestinian child? 3. What are the most effective 
problem on the Palestinian child? Is it psychological, educational or asocial problem? 4. 
What are the opened treatment programs for the Palestinian child? 5. What are the most 
effective styles on mothers and their treatments to their children? In order to give complete 
answers on the research study questions, the study it has been selected a sample which 
contains 24 teacher and 60 student from the primary stages. The study also contains 24 
mothers, the research study has applied on them a specific study lest for the needs of this 
research study. 
After the result analysis the study research to a specific result which is related to a questions 
about the role of family, kindergartens and schools and their positive effects on the 
Palestinian child behavior, the study also clearly indicates about the clearing effect of the 
political, social, educational and psychological situations and their effects on the Palestinian 
child behavior, at the end of the research study, some of the suggestions were offered as 
treatments programs which make contribution mainly in easing the political, educational, 
social and political problems which are all in direct effect on the Palestinian child behavior. 



  

 
 

٣٢١

  الفصل األول
  األطار العام للبحث

  :التمهید
ا تــدرك أهمیــة الثــروة كونهــ ،یــأتي الطفــل فــي مقدمــة اهتمامــات الــدول والمجتمعــات المتقدمــة  

عـلـى  وضــعهثــم واالصـالة البشـریة فــي تطــویر حضـارة المجتمــع وایصــاله إلــى مرحلـة االبــداع والتمیــز 
لـذا كـان مـن الضـروري دراسـة الطفـل  والتكنولـوجي،لوجیا وسیره مع عجلة التقـدم العلمـي و أعتاب التكن

ف على أي خلل قد یطـرأ فـي أي وقو للفي كافة مراحل نموه والتعرف على متطلبات كل مرحلة نمائیة 
 ممـایؤثر على شخصیة الطفل، لتسهیل إنمائه نموًا سـلیمًا فـي كافـة جوانـب شخصـیته، فمرحلة نمائیة 

یتطلب تعاونًا من كافة المؤسسات االجتماعیة التي تسهم في عملیة التنشئة االجتماعیـة للطفـل وعلـى 
  .رأسها االسرة والمدرسة

  :هدف البحث
الــى القـاء الضــوء علــى كافـة المؤسســات األجتماعیـة المــؤثرة فـي شخصــیة الطفــل  یهـدف هــذا البحـث 

ــأثیر بشــقیذـلـك تقیــیم مــع الفلســطیني،  ــة  االیجــابي هالت ــى الســلوك الظــاهري للطفــل، ومعرف والســلبي عل
مـدى ارتبــاط ذلــك بـاألتزان األنفعــالي أو بظهــور مشـكالت ســلوكیة أو انفعالیــة أو تربویـة لــدى الطفــل، 

  .المشكالت تلكعض األسالیب التربویة الحدیثة التي تحد من ظهور مثل واقتراح ب
ً    -:مشكلة البحث أكانــت إن األوضــاع الصــعبة التــي یعیشــها الطفــل الفلســطیني ملیئــة بالمتناقضــات ســواء

االقتصــادي أو االجتمــاعي، ممــا قــد یضــع الطفــل فــي دوائــر ومحطــات  ماألمنــي أ معلــى الصــعید السیاســي أ
فــي أكثــر مــن مرحلــة مــن مراحــل حیاتــه مــا قــد ینشــأ عنهــا انعكاســات ســلبیة علــى كافــة جوانــب صــراع مختلفــة 

، وظهور نواتج سلوكیة غیر مرغوبة لدیه كالمشكالت السلوكیة أو  شخصیته  عقلیًا وانفعالیًا واجتماعیًا وجسمیًا
  . التربویة أو االنفعالیة، ومن هنا برزت الحاجة لمثل هذه ا لدراسة

  المیداني في طرح مشكلة  البحث ،تم استخدام االسلوب الوصفي :ثمنهجیة البح
  .لتحقیق أهداف البحث ،استخدام اسلوب المقابلة والألستبانةتم  :أداة البحث

  -:البحث الحالي اإلجابة على األسئلة التالیة یسعى :أسئلة البحث
  ما المؤسسات االجتماعیة المؤثرة في سلوك الطفل الفلسطیني؟ 1-
  هو تأثیر األوضاع السیاسیة واألمنیة السائدة حالیًا في فلسطین على الطفل الفلسطیني؟ما  2-
  ما هي أكثر المشكالت النفسیة والتربویة واالجتماعیة لدى الطفل الفلسطیني؟ 3-
  ما البرامج العالجیة المقترحة للمشكالت النفسیة والتربویة واالجتماعیة لدى الطفل الفلسطیني؟ 4-
  .نمط التنشئة األسریة السائدة لدى األمهات في تعاملهن مع أبنائهن في المرحلة الدنیاما هو  5-



  

 
 

٣٢٢

  :مجتمع الدراسة
الصــف األول، الثــاني، الثالــث (یتكــون مجتمــع الدراســة مــن أطفــال المرحلــة األساســیة الــدنیا   
  .في المدارس الحكومیة في محافظة سلفیت) األساسي

  :مصطلحات الدراسة
األسرة، المدرسـة، (:االسالیب التي تستخدمها المؤسسات االجتماعیة المختلفة: ماعیةالتنشئة االجت *

جـزءًا ، لتتكیـف معهـا وتصـبح في تعلـیم أبنائهـا المعتقـدات والقـیم والنمـاذج والمعـاییر الثقافیـة) والمسجد
  . من شخصیته

قطــا  غــزة و  هــو الطفــل الــذي یعــیش علــى أرض فلســطین فــي الضــفة الغربیــة -:الطفــل الفلســطیني*
  .في مرحلة ریاض األطفال واطفال المرحلة األساسیة الدنیا في المدارس الحكومیة والمهجر

) العقلــي واألنفعـالي والجســمي واألجتمــاعي(ویقصــد بهـا فــي هـذا البحــث الجانـب: جوانـب الشخصــیة*
مزاجـه وعقلـه التنظـیم الثابـت والـدائم نسـبیًا لطبـاع الفـرد و " بحیث ینسجم مع التعریف التـالي للشخصـیة

  ".وبنیة جسمه الذي یحدد توافقه الفرید مع البیئة
  الفصل الثاني

  "االطار النظري والدراسات السابقة"
  : المقدمة

لمــاماهــتم علمــاء الــنفس منــذ القــدم وحتــى عصـــرنا الحاضــر بدراســة مراحــل الــتعلم االنســاني و  ٕ الفـــرد  ا
ل المشـكالت، فـالتعلم عملیـة أساسـیة فـي لألنماط السلوكیة التي تسـاعده علـى التكیـف والقـدرة علـى حـ

المختلفة، وكل مظاهر النشـاط البشـري تعبـر  یتهالحیاة وكل إنسان یتعلم وأثناء ذلك تنمو أنماط سلوكا
عـن عملیــة تعلــم وراءهــا، بــل إن الفــرد فــي عملیــة نمـوه یخضــع لــتعلم مســتمر مــن بیئتــه الخارجیــة مــن 

  ).٩،ص١٩٩٠شطناوي،(خالل عملیة التنشئة االجتماعیة
ـــیم، یـــتعلم مـــن خاللهـــا الفـــرد قیمـــًا ســـلوكیة واتجاهـــات ایجابیـــة  فالتنشـــئة االجتماعیـــة عملیـــة تعلـــم وتعل
 ً وأنماطًا فكریة وفقًا ألسس تربویة سلیمة، وتتم بواسطة جمیع مؤسسات المجتمـع بـدءًا باألسـرة وانتهـاء

  ).٣٤:،ص١٩٩٠نمر، سماره، (بالمجتمع الكبیر بمؤسساته المختلفة
المكـان الـذي  –عـن متابعـة الشـباب  ئولةالمؤسسـات االجتماعیـة المسـ إحـدىاالسـرة  بوصـفها  وتعتبر

یطور فیه الطفل شخصیته وأسالیب تفكیـره واتجاهاتـه وذلـك مـن خـالل تفاعلـة مـع العناصـر المحیطـة 
  ).٢٠:،ص١٩٩٠قطامي، (به والنماذج التي تعرض له وفق هذه الظروف

ــة التنشــئة اال ــذلك ونظــرًا ألهمی ــة وأثرهــا الفعــال فــي شخصــیة الطفــل كونهــا المخطــط والمنفــذ ل جتماعی
مـن خـواطر  –والمقیم ألعماله والسلوكات الصادره عنه وارتباطها بكـل مـا یصـدر عـن اإلنسـان عامـة 



  

 
 

٣٢٣

تزاید اإلهتمام بها في العصر الحاضر وبلغ ذروتـه فـي أیامنـا  ،وتأمالت وفلسفات وتفاعالت منذ القدم
ات وأبحاث حولها إال أنها لم تستكمل تناولها من مختلف أبعادهـا، ومهمـا بلـغ هذه وانصبت عدة دراس

ــإن مــن المتعــذر أن تلبــي تمامــًا حاجــة بلــد آخــر أو تغنــي عــن قیــام بحــوث  حجــم فائــدتها فــي بلــد مــا ف
  .ودراسات خاصة بها

"  ،ینيوالبناء المتكامـــل لشخصــــیة الطفـــل الفلســــطالتنشــــئة االجتماعیـــة" وتـــأتي هـــذه الدراســــة بعنـــوان 
للتعــرف علــى طبیعــة العالقــات القائمــة بــین عناصــر موضــوعاتها علــى أرض الواقــع ولتبــین ابعادهــا، 
ومن ثم السعي إلى تقدیم مـا یفیـد فـي ضـوء نتائجهـا فـي تعزیـز االبعـاد االیجابیـة منهـا وتطویرهـا نحـو 

  .األفضل من جهه، ومعالجة االبعاد السلبیة منها من جهة أخرى
سة تأتي فـي خضـم أوضـاع وظـروف سیاسـیة واجتماعیـة واقتصـادیة صـعبة فـي ظـل كما أن هذه الدرا

ســیطرة اإلحـــتالل االســرائیلي الهـــادف إلــى زعزعـــة القـــیم الدینیــة والتربویـــة واالجتماعیــة والفكریـــة لـــدى 
  .الطفل ومن ثم الشباب الفلسطیني، والسعي للتأثیر السلبي على انماط شخصیاتهم

  بجوانب الشخصیة للطفل عالقة التنشئة االجتماعیة**
ـــى  ـــه إل ـــًا وتحول ـــرًا مهمـــًا فـــي تشـــكله اجتماعی ـــرك أث ـــل تت ـــي یعـــیش فیهـــا الطف ـــة الت ان البیئـــة االجتماعی

 إلمـامشخصیه اجتماعیه متمیزه، فنمط الحیاة في االسـرة یختلـف مـن طبقـة إلـى أخـرى ممـا یـؤدي إلـى 
یكتسـب كمـا سـرة وطبقـة أخـرى، عادات داخل أسرته وطبقتـه االجتماعیـة تختلـف عـن عـادات ابالطفل 

الطفـــل نمـــاذج ســـلوكیة وســـمات شخصـــیه وعقلیـــة نتیجـــة للتفاعـــل االجتمـــاعي والتربیـــة التـــي هـــي فـــي 
شـاهین، عبـد (حقیقتها عملیة تطبیع اجتماعي یكتسـب الطفـل مـن خاللهـا شخصـیته الفردیـة واالجتماعیـة

  ).٤١:، ص١٩٩١الهادي، 
  -:تعریف التنشئة االجتماعیة*

الـــ ي و د فـــي  walmanت متعـــددة لمفهـــوم التنشـــئة االجتماعیـــة منهـــا تعریـــف وولمـــان وردت تعریفـــا
ــة  ــوم الســلوكیة حیــث عــرف التنشــئة االجتماعی ــیم "قــاموس العل ــتم مــن خاللهــا تعل ــة التــي ی بأنهــا العملی

االفراد االفكار والمعتقدات والطرق والقیم ونماذج ومعاییر ثقافته حیث یتكیف معها وتصـبح جـزءًا مـن 
  ).Walman, 1973, P:350(" صیتهشخ
بأنها العملیـة التـي تتنـاول الكـائن االنسـاني البیولـوجي " Sherif & Sherifعرفها شریف وشریف كما 

  ).٢٠:، ص١٩٧٠سید عثمان، "(لتحوله إلى كائن اجتماعي
  :االطار النفسي لمفهوم التنشئة االجتماعیة*

بمحاولـة فهـم الخبـرات السـیكولوجیة الداخلیـة للطفـل قام علماء النفس فـي دراسـتهم للتنشـئة االجتماعیـة 
ه وأفكـا ه ئـوارجعوا كلمة تنشئة اجتماعیـة إلـى كـل العملیـات التـي یكتسـبها الفـرد فـي دوافعـه وقیمـه وأدا
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ومعتقداته ومعاییره وسمات شخصیته، إال أننـا نجـد أن كـل عـالم مـن علمـاء الـنفس یختلـف فـي مخـال 
  .حسب اختالف نظرته لمفهوم التنشئة االجتماعیةاهتمامه ومجال بحثه عن اآلخر ب

یؤكد على مفهوم التنشئة االجتماعیة في السنوات المبكرة، فـأي مشـكلة أو خبـره  Freudفنجد فروید 
ــــكســــلبیة یتعــــرض لهــــا فــــي  ــــؤثر علــــى حیاتــــه مســــتقبلیاً  تل ســــید عثمــــان، (الفتــــرة مــــن العمــــر ســــوف ت

  ).٥٤:،ص١٩٧٠
أهمیــة البیئــة االجتماعیــة لنمــو الطفــل وتعلمــه وفســرت التنشــئة نظریــات الــتعلم فقــد أكــدت علــى  وتلــك

  )Mcneil, 1969, P:49.(االجتماعیة على أنها تفاعل بین األم والطفل كمثیر أساسي
وهــذه النظریــات اعطتنــا تفســیرًا بســیطًا وصــادقًا بالنســبة للمواقــف االجتماعیــة البســیطة ولكنهــا قصــرت 

ومشـاعر متناقضـة ومعـاییر  احكامـًا ذاتیـة تالمعقدة التي تتضـمن كثیرًا في تفسیر المواقف االجتماعیة
ــة  متضــاربة ودوافــع معقــده فنجــد أنهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار كــل هــذه العوامــل فــي المواقــف االجتماعی

  ).٨:،ص١٩٩٠میرفت النونو،(المعقده في عملیة التنشئة االجتماعیة
ل على تشكیل قطعة صلصال، فالطفل یشكل وتنظر للتنشئة االجتماعیة كنوع من العملیات التي تعم

  .بواسطة االمهات واآلباء والمدرسین وأشكال السلطة االخرى بالطریقة التي یرغبون فیها
ــة فــي وجهــه نظــر  حیــث تــرى أن الطفــل " االتجــاه المعرفــي"وتتمثــل النظــرة الحدیثــة للتنشــئة االجتماعی

علـى أن انبثـاق الشخصـیة مـن خـالل التفاعـل یلعب دورًا نشطًا فـي عملیـة التنشـئة االجتماعیـة وتركـز 
االجتمـاعي للطفــل تكــون هـي العملیــة األساســیة فـي التنشــئة االجتماعیــة فهـو یختــار وینتقــي المظــاهر 
والمثیرات التي تحیط به والتي تتفق مع میوله ونزعاتـه ویسـتجیب لهـا حسـبما یمتلكـه خبـرات فـي بنائـه 

  ).Turner, 1981, P:14(المعرفي
أنه إذا كـان الطفـل مقبـوًال فـي وسـطه االجتمـاعي وتـم إشـباع حاجتـه فأنـه  "Geesel"یزل ج رأىوهنا 

  .          ینمو نموًا سلیمًا من الناحیة الخلقیة والجسمیة واالجتماعیة والفكریة والشخصیة
ـاءه وف فإنـه سـ ،وهذا االتجاه ال یقلل من أثر التعلم، انما یركـز علـى أنـه إذا أعطیـت للطفـل ظروفـًا بنّ

یوجه نفسه نحو التفكیر العقالني فاألساس في عملیة التنشئة االجتماعیة هـو التقبـل     والـتعلم  كمـا 
  ).٧٨: ، ص١٩٧٦عبد الرحمن العیسوي، (Geeselیرى جیزل 

بالـدوافع والمیـول واالتجاهـات  قـد اهـتممما سبق نجـد أن المنظـور النفسـي لمفهـوم التنشـئة االجتماعیـة 
ــالنمو والقــیم ومحــددات ال ــة وب ــة للنضــج النفســي وبالعملیــات االرتقائی شخصــیة ویهــتم بالعملیــات الحقیقی

  .یشیر إلى وجود تأثیر للبیئة والتنشئة االجتماعیة ابعاد شخصیة الطفل وسماتها مماالعقلي للطفل 
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  :سمات الشخصیة**
خــل الفــرد لتلــك تنظــیم دینــامي دا"ألبــورت بأنهــا تعریف تعـددت التعریفــات التــي تناولــت الشخصــیة منهــا

  ).٦٦:، ص1987عبد الخالق، "(األجهزة النفسیة الجسمیة التي تحدد طابعه الخاص ومدى تكیفه مع بیئته
ــــا التنیــــؤ بمــــا ســــیفعله الفــــرد عنــــدما یوضــــع فــــي موقــــف "بأنهــــا  Cattelعرفهــــا كاتــــل قــــد و  مــــا یمكنن

  ).Cattel, 1956, P:25"(معین
لیشیر إلى الصفات الظـاهرة التـي تطبـع  Talentه مصطلح السم) كاتل، ألبورت(وقد اسخدم كل من 

ـــة  ـــي ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا مشـــتقة مـــن مواقـــف وظـــروف مختلف أو تمیـــز الســـلوك النهـــائي للفـــرد والت
  ).٦:، ص١٩٩٠حسان الهلسا، (كالصدق والعدوانیة والمشاركة االجتماعیة واإلبداع والمنطقیة وتقدیر الذات

  -:أسالیب التنشئة االجتماعیة  بلورة جوانب شخصیة الطفل من خالل**
التنشئة االجتماعیة هي العملیـة الجـدیرة بـالنهوض بمسـتوى الطفـل وتكـوین شخصـیته وهـي التـي تبنـي 
الفـرد الــذي هــو قــوام المجتمــع وهــي عملیــة التكیـف مــع البیئــة المحیطــة، وهــي عملیــه إنســانیة أساســها 

ألشـیاء مـن حولـه ممـا یولـد صـراعًا دائمـًا مـع اإلنسان الذي یعیش في تلك البیئة ویتفاعل مع الناس وا
بیئتـه المادیـة والمعنویـة ویتولــد عـن ذلـك نشـاط عقلــي وانفعـالي وجسـمي لـدى الطفــل ممـا یوجـب علــى 
القـائمین علـى التربیـة ومؤسسـات التنشـئة االجتماعیـة وفـي مقـدمتها االسـرة تسـهیل عملیـة التفكیـر كــي 

ــال ــى أهمیــة دور یســتطیع الطفــل مواجهــة مشــكالته وحاجاتــه ب تفكیر الســلیم والعقالنــي، وهــذا یــدلل عل
، ١٩٩٣المـؤتمر التربـوي األول، (التربیة والتنشئة االجتماعیة في بناء شخصیة الفرد وتحدیـد أنمـاط تفكیـره 

  ).٧:ص
، وهـي الوعـاء التربـوي الـذي تتشـكل بداخلـه شخصـیته تشـكًال فاالسرة هي أول جماعة یعیشها الطفل

، بـین االسـرة ، فالعالقـة وبهذا فهي تمارس عملیات تربویة هادفة لتحقیق نمو الفرد والمجتمع فردیًا واجتماعیًا
المجتمع في نظمه وقیمة من ألن االسرة حساسة لما یصیب ، والمؤسات االجتماعیة االخرى وثیقة ومتبادله

  .تغییر وتحویل والمجتمع بدوره یتأثر بما یقع في االنماط السریة من تغییر
ُ فــي ســلوك الطفــل الن مــا یتعلمــه فیهــا یبقــى معــه طــوال حیاتــه، واالســرة  ◌ هــي أقــوى الجماعــات تــأثیرًا

طریقهــا یكتســب معــاییر ســلوكه، ویكتســب ضــمیره، ومعــاییره الخلقیــة، ومــن خــالل االســرة یبنــي دعــائم 
  ).١٨٨:، ص١٩٨٠فؤاد البهي، (شخصیته وتتحدد أنماط تفكیره ومدى توافقه الشخصي واالجتماعي

لـه یشـیر إلـى االهمیـة التـي یعطیهـا البـاحثون لـدور االسـالیب التـي تتبعهـا االسـرة فـي و ذا ك  
تنشئة الطفل اجتماعیًا وبلورة شخصیته، فاالسرة إلى جانب وظیفتهـا االجتماعیـة لهـا أثرهـا علـى النمـو 

م، وهـي النفسي والعقلي وهي تحدد بدرجـة كبیـرة إذا كـان الطفـل سـینمو نمـوًا عقلیـًا سـلیمًا أو غیـر سـلی
  .إلى حد كبیر عن سماته الشخصیة والفكریة التي یدخل فیها عنصر التعلم مسئولة
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ــى اســالیب التنشــئة  ــى درجــة كبیــرة عل ــك یعتمــد إل ــر ذل ــد لنمــو الفــرد ان كــان ســلیمًا أو غی وهــذا التحدی
فــي االجتماعیــة المتبعــة مــع الطفــل ومنهــا طــرق معاملــة الوالــدین لألبنــاء واالجــراءات التــي یتبعانهــا 

  ).٥:، ص١٩٨٦محمد عبد المؤمن، (تنشئة أبنائهم وتحویلهم من كائنات بیولوجیة إلى كائنات اجتماعیة
وهـذه االسـالیب المتبعـة فــي التنشـئة االجتماعیـة تختلــف مـن اسـرة إلـى اخــرى ومـن والـد إلــى   

ســیمور   Chance، تشــانس  Symondsســیموندس : امثــال آخــر، وقــد حــاول العدیــد مــن البــاحثین
Seymour شیفر ،Schaefer 1959  المتبعة في التنشـئة االجتماعیـة ووصـف  األسالیب تلكحصر

ـــدین مـــع أبنائهمـــا الحـــب، العدوانیـــة ، الســـیطرة ، الخضـــوع (األســـالیب تلـــكومـــن  ســـلوك كـــل مـــن الوال
                                                      .االستقاللیة، التحكم ، التقبل ،الرفض، التساهل التشدد 

ال تعني أن اآلباء ال یستخدمون أبعادًا  ونالباحث أولئكوهذه االبعاد التي توصل إلیها   
  .أخرى غیرها لكنها تمثل االبعاد االساسیة التي تم التوصل إلیها

نهـا غیــر إوغالبـًا مـا یعــزى تخلـف الطفــل إلـى ضـحالة المواقــف التـي یتعــرض لهـا مـن حیــث   
، فمواقـف الخبـرة التـي یمـر بهـا الطفـل مثیرة وال تحفزه على بذل  أي نشاط عقلي كالتفكیر البسـیط مـثًال

ــى فهــم  ــى التفكیــر الســلیم ومــن ثقتــه بنفســه وقدرتــه عل ــد قدرتــه عل وتعــددها وتنوعهــا مــن شــأنها ان تزی
محیطه االجتماعي، فوضع الطفل في أسرة فقیرة أو التربیـة مـن ناحیـة ثقافیـة واقتصـادیة لـه أثـر كبیـر 

عبـد الهـادي، (جوانب شخصیته أو اعاقتها، من الناحیة النمائیة والنفسـیة واالجتماعیـة والعقلیـة في تنمیة
  ).١٩٩١شاهین، 

وهــذا یــدلل علــى أهمیــة التنشــئة االجتماعیــة فــي تشــكیل شخصــیة الطفــل واالنمــاط الســلوكیة   
األولـى للحیــاة الفكریـة السـلیمة وغیــر السـلیمة لدیــه فكـل طفـل یمــر خـالل مراحــل نمـوه ومنـذ اللحظــات 

وهـذه الخبـرات تـؤثر فـي بنـاء الشخصـیة النامیـة ، بعدد من الخبرات والمواقف االجتماعیة مـع اآلخـرین
التــي تحكــم بــدورها ســلوكه االجتمــاعي والمواقــف االجتماعیــة یمكــن أن تــؤثر بالفعــل علــى كــل وظیفــة 

یحكـــم علـــى البیئـــة ســـیكولوجیة بشـــریة فهـــي تـــؤثر فیمـــا یتعلمـــه الطفـــل وكیـــف یتعلمـــه وكیـــف یـــدرك و 
واالحــداث التــي فیهــا، وفــي اللغــة التــي یصــف ویصــور فیهــا االحــداث، وفــي دوافعــه التــي یتوافــق بهــا 
ومطالــب الحیــاة، فالتنشــئة الجتماعیــة ال تــؤثر فقــط فـــي التفاعــل االجتمــاعي بــین االفــراد، بــل وتـــؤثر 

  ).١٩٣:، ص١٩٧١غنیم، نجاني، (ایضًا تأثیرًا قویًا في الخصائص المتعلقة بالشخصیة
لذا فإن أسالیب التنشئة االجتماعیة للطفـل تشـكل بعـدًا هامـًا مـن أبعـاد التـأثیرات االجتماعیـة 
ــة للطفــل هــي االســاس االجتمــاعي فــي تكــوین شخصــیته وأنماطهــا،  النمائیــة، ألن الخبــرات االجتماعی

طیهـا صـفة والتي تنعكس بشكل واضـح علـى الجانـب العقلـي والنفسـي واالجتمـاعي مـن الشخصـیة وتع
المنطقیة أو الال منطقیة، وبالتالي فإننا ال نستطیع الفصـل بـین التنشـئة االجتماعیـة وأنمـاط الشخصـیة 
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والقدرة على التفكیـر، ألن الطفـل یكتسـب شخصـیته مـن خـالل التفاعـل مـع البیئـة والوسـط االجتمـاعي 
الطفـل مـن الي فـإن كـل مـا یتعلمـه المحیط به الذي یعمل على تنمیة االستعدادات الموروثة لـدى الطفـل وبالتـ

یتمتـع بهـا الطفـل خالل عملیة التنشئة االجتماعیة ینعكس على أنماط تفكیره، فالسمات الشخصیة التـي 
  .تشكل بعدًا أساسیًا من أبعاد التفكیر أي الجانب المعرفي والنفسي واالجتماعي من شخصیته

نشـــئة االجتماعیــة تــؤدي إلـــى أن اخــتالف اســالیب الت Searsســـیرز  رأىوفــي هــذا المجــال   
الجــو الــذي یســود المنــزل والمعاملـــة التــي یعامــل بهــا الوالـــدان  ألنوجــود أنمــاط مختلفــة فــي التفكیـــر 

االبنــاء فــي االســرة الواحــدة لهــا األثــر األكبــر فــي تنمیــة شخصــیاتهم ایجابــًا أوســلبًا فــي تطــویر نمــاذج 
  ).٦:، ص١٩٨٤صالح عقل، (متنوعة من أنماط السلوك والتفكیر

فقد فسر عالقة البیئة والشخصیة بمستوى التفكیر من خالل نظریتـه  Piagetومن وجهة نظر بیاجیه 
وذلـك بـأن الطفـل یعـیش منـذ والدتـه فـي مجتمـع یـؤثر فیـه ویغیـر  The Cogntive theryالمعرفیـة 

ویـزوده مـن تركیبتـه أكثـر ممـا تفعـل البیئـة المادیـة، ألنـه ال یعـرض علیـه معرفـة الحقـائق فحسـب، بـل 
أیضًا بنظام من العالقات یعدل تفكیره ویقدم ما هو جدید، فحسب مستوى الطفل فإن التفـاعالت التـي 
یقوم بها مع وسطه االجتماعي تكون ذات طبیعـة متنوعـة للغایـة وتعـدل بالتـالي الجانـب المعرفـي مـن 

  ).٢٥٤:، ص١٩٨٧بیاجیه، (شخصیته من خالل تعدیل التراكیب العقلیة لدیه بطرق مختلفة

ویرى بعض التربویین أنه من خالل تهیئة البیئة المناسبة یسـتطیع الطفـل االفـادة مـن قدراتـه   
ـــدماغ  الشخصـــیة "وامكاناتـــه واســـتعداداته الوراثیـــة، فتـــأثیر البیئـــة وعوامـــل الخبـــرة تتـــرك آثارهـــا علـــى ال

ــدماغ وزیــادة درجــة تعقیــدها وفــي عــدد ال" المعرفیــة للطفــل خالیــا العصــبیة وتظهــر فــي عــدد تالفیــف ال
وانشطتها وسرعة األداء وهي صفات تتصف بها أدمغـة المتمیـزین بینمـا ال توجـد لـدى األطفـال األقـل 

  ).١٣٧:، ص١٩٩٢قطامي، صبحي، (حظاً 
مكـن اعتبــار الجانـب العقلــي للشخصـیة أنـه دالــه الشخصـیة ویتمثــل بـالتفكیر الــذي یوبالتـالي   

ـــب ش ـــى مـــن جوان ـــل عمـــا یتبق ـــر الطف ـــه یعب ـــدوافع واالنفعـــاالت مـــن خالل خصـــیته فنظـــام الحاجـــات وال
ــر الطفــل ویوجهــه، بــل إن  ــنعكس علــى تفكی ــیم والمیــول والخبــرات الســابقة، كــل هــذا ی واالتجاهــات والق
اسـلوب الطفـل بـالتفكیر كثیــرًا مـا یتحـدد باســلوبه بالحیـاة بصـفة عامـة، وتوضــح الدراسـات إلـى أي حــد 

ــر المرضــي بدرجــة اخــتالف الشخصــ یة فتصــبح أعــراض المــرض النفســي أو العقلــي فــي یتكــون التفكی
، انمــا ، التفكیـر المرضــي بدرجــة اخــتالف الشخصـیة ویعنــي ذلــك أن التفكیــر لـیس عمــًال ذهنیــًا خالصــًا

هو انعكاس للمكونات المختلفـة التـي تتـألف منهـا بیئـة الطفـل كمـا یتضـح فـي اسـلوب حیاتـه، وهـي ال 
  ).٨٥:، ص١٩٩٠هشام الحسن وآخرون، (ة عوامل وصفات معینةتصیتتم بشكل سلیم دون أن تتوافر في بیئته وشخ



  

 
 

٣٢٨

  -:األوضاع االجتماعیة في فلسطین* *
ســالم وصــنعت ثقافتهــا العربیــة إلتكونــت فلســطین منــذ حــوالي أربعــة عشــر قرنــًا تحــت رایــة ا  

ربیــة االســالمیة إال أنــه ونتیجــة الخضــوع للســیطرة األجنبیــة المتكــررة واالحتكــاك بثقافــة المجتمعــات الغ
ـــة المجتمـــع الفلســـطیني  ـــى ثقاف ـــر عل ـــى األســـرة الفلســـطینیةفـــطـــرأ تغی ، ١٩٩٨حســـن المـــؤمن، (انعكس عل

  ).٣٩٨:ص
وكــان مـــن اآلثـــار االجتماعیـــة الســـلبیة لالحـــتالل علـــى المجتمـــع الفلســـطیني ضـــعف ســـلطة   

ـــاء العائلـــة الممتـــدة  ـــاء علـــى األبنـــاء، اختف ـــة وضـــعف التم) العشـــیرة(اآلب اســـك وظهـــور العائلـــة النووی
االجتمــاعي وزیــادة حــاالت الطــالق بســبب المشــاحنات بــین االزواج وتغیــر نمــط الملــبس أي الفلوكــور 

  .الخاص بالمجتمع الفلسطیني حیث حل مكانه ظاهرة سفور النساء وخاصة في المدن
وقـد تبــین أن هــذه التغیــرات التــي أصــابت المجتمــع واالســرة والفــرد الفلســطیني لــم تــوثر علــى   

الدینیـة األصـیلة وأن المجتمــع قـادر علـى مقاومـة كــل مظـاهر االحـتالل واغراءاتـه، وقــد  قیمـه وعاداتـه
ظهـر هـذا مـن خــالل اسـالیب المقاومـة والعـودة القویــة إلـى الـدین والتـي تمثلــت فـي العـودة إلـى الــدعوة 

لیهـودي فـي وااللتزام بتعالیم الدین الحنیف والعودة إلى ارتداء الزي الشرعي للمرأة وعدم تقلیـد الشـباب ا
  ).٦٢:، ص١٩٩٦أسماء شلهوب، (ملبسهم كالبنطال القصیر

وقد أكدت العدید من الفضائیات النشـطة والجمعیـات المتعـددة أن تـأثیرات االحـتالل مـا هـي 
إال وضع مؤقت نجم عن االنبهار بثقافـة االحـتالل الغریبـة عـن تقالیـد مجتمعنـا العربـي وأن التغیـر مـا 

، اهنة وأن الناس سرعان ما یتم تأقلمهم مع العادات والقـیم العربیـة األصـیلةهو إال مواكبة للظروف الر 
بمـا یتناسـب االجتمـاعي  ئـهوأن لكل احتالل تأثیراته السلبیة والتـي تعطـي الشـعب القـدرة علـى تنظـیم بنا
ي والمعاهــد رد فعــل ایجــابوخططــه المســتقبلیة لمقاومــة االحــتالل وتعتبــر زیــادة انشــاء المــدارس والجامعــات 

  .على االحتالل وسیاسة التجهیل والتهوید التي مارسها منذ بدایاته في فلسطین
ـــد مـــن التعـــدیالت    ـــى إحـــداث العدی وقـــد تمخـــض عـــن االحـــتالل الصـــهیوني مقاومـــة أدت إل

واستمرت سبع سنوات وكـذلك انتفاضـة  8-12-1987السلوكیة، أال وهي االنتفاضة التي انطلقت یوم 
قــــدم خاللهـــا الشــــعب والتـــي ، ١٩٨٧لتــــي جـــاءت امتــــدادًا النتفاضـــة ا2000-9-28األقصـــى بتـــاریخ 

الفلسطیني الكثیر من الشـهداء والجرحـى مـن األطفـال والشـباب وقـد أثـرت االنتفاضـة الفلسـطینیة علـى 
ــة، ویمكــن ــة اقتصــادیة واجتماعیــة وتربوی ــى  الشــعب الفلســطیني مــن ناحی ــر عل ــراز أهــم ابعــاد التغی اب

  -:الصعید االجتماعي فیما یلي
ســاهمت االنتفاضـــة فـــي نشـــوء نــوع جدیـــد مـــن العالقـــات االجتماعیــة واالنســـانیة تقـــوم علـــى مبـــدأ  1-

  .التكافل والتضامن االجتماعي واالسهام الجماعي ضد االحتالل وتحمل أعباء مواجهته



  

 
 

٣٢٩

ـــة لتلـــك التـــي تفرضـــها ســـلطات االحـــتالل تكتســـب یمؤسســـ " ً شـــكلت االنتفاضـــة أطـــر  2- ة وطنیـــة بدیل
  .وتها من واقع االلتفاف الجماهیري حولهاشرعیتها وق

أبرزت االنتفاضـة قـدرة المـرأة الفلسـطینیة علـى التعبئـة الجماهیریـة ألبنائهـا ومشـاركتها فـي مختلـف  3-
  .أشكال النضال

ـــیم الشـــعبي لمواجهـــة اســـتمرار اغـــالق المؤسســـات  4- أكـــدت االنتفاضـــة أهمیـــة وفعالیـــة أســـلوب التعل
فشال السیاسة ا ٕ   .لتجهیلیةالتعلیمیة وا

  .أبرزت االنتفاضة االنتماء الوطني وغلبته على االنتماء العائلي 5-
  -:أما أهداف السیاسة االسرائیلیة

  .تجهیل المواطنین الفلسطینیین بشكل عام وبقضایاهم خاصة القضیة الفلسطینیة 1-
  .ایجاد جیل متعایش مع اسرائیل، تحت ستار السالم والتفاهم مع الشعوب 2-
  .العقیدة الدینیة لدى األجیال اضعاف 3-
اتجاههم لسوق العمل تحت وطـأة الفقـر وضـغوط فمنع أكبر عدد من الطلبة من مواصلة تعلیمهم  4-

  .الحیاة
قتــل الــروح الوطنیـــة لــدى الفلســطینیین منـــذ الطفولــة عـــن طریــق فــرض واقـــع االحــتالل العســـكري  5-

  .ومخططاته في أذهانهم
  .ال الحاضرة وبین تاریخهم وحضارتهمایجاد فجوة عمیقة بین االجی 6-

علــى االعتـــراف  نــص وهــذه السیاســة تتنـــافى مــع االعــالن العـــالمي لحقــوق االنســان والـــذي  
االعتــراف علــى أســاس مــن العــدل والمســاواة ویســاعد علــى  ذـلـكبحقــوق االنســان وكرامتــه بحیــث یقــوم 

إلـى توطیـد أقـدام هـذه الحقـوق نشر السالم في العالم، وینادي بأن یسـعى كـل فـرد وهیئـة فـي المجتمـع 
ــیم " ٢٦فــي المــادة  أعلــنوالحریــات عــن طریــق التربیــة والتعلــیم، كمــا  أن لكــل شــخص الحــق فــي التعل

ً ویجـــب أن تهـــدف التربیـــة إلـــى انمـــاء شخصـــیة االنســـان  لـــى تعزیـــز احتـــرام االنســـان  إنمـــاء ٕ كـــامًال وا
رقـــم  )الیونســـكو(یتنـــافى مـــع قـــرارات و " والحریــات وأن لألبنـــاء الحـــق فـــي اختیـــار نـــوع التربیـــة ألبنـــائهم

ــة والدینیــة ) ٧٠٨١( ــى التقالیــد القومی ــة فــي كــل مكــان للمحافظــة عل التخــاذ االجــراءات لضــمان التربی
  ).٣:، ص١٩٨٤الموسوعة الفلسطینیة، (واللغویة وعدم تغییر طبیعتها ألسباب سیاسیة

ى الفلسـطینیین ومحـاوالت إال أنه وبرغم كل المحاوالت الصهیونیة لطمس الهویـة والثقافـة لـد  
ــاظ علــى  ــى دورهــا الفاعــل فــي الحف ــة حافظــت عل ــإن المؤسســات التعلیمی ــة، ف ــة تعلیمی ــة عملی عرقلــة أی
الهویة والتراث والثقافة الفلسطینیة من خالل نشر الـوعي والحـذر مـن تحقیـق األهـداف الصـهیونیة فـي 

  .قتل الشخصیة الفلسطینیة
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التربویــة دورًا فــاعًال فــي صــد سیاســات االحــتالل إلــى جانــب المؤسســات  وقــد لعــب المســجد  
دروس الـوعظ واإلرشـاد والتوعیـة  وأسالیبه القمعیة وترسیخ األسس التربویة والدینیة السـلیمة مـن خـالل

فـرض أفكـاره وعاداتـه وقیمـه، ومـن  الدینیة للصغار والكبار للنساء والرجال حول أسالیب االحـتالل فـي
  .امعة أثناء إغالقها من قبل االحتاللخالل قیامه بدور المدرسة والج

وكان لهذا الـدور الـذي قـام بـه المسـجد أن عمـل علـى زوال الكثیـر مـن العـادات السـلبیة التـي انتشـرت 
ـــدیني والثقـــافي  عـــزز أهمیـــة ترســـیخ القـــیم الدینیـــة كمـــا لـــدى األطفـــال والشـــباب وعلـــى إعـــادة الـــوعي ال

  ).٧٣:، ص١٩٩٦شلهوب، (ألبناء في صد العدوان اإلسرائیليواالجتماعیة وأهمیة التعلم والتربیة السلیمة ل

  الدراسات السابقة
  .الدراسات السابقة التي تناولت العالقة ما بین التنشئة االجتماعیة وجوانب الشخصیة

الدراسات التي تناولت العالقة ما بین التنشئة االجتماعیة والجانب العقلـي مـن الشخصـیة، دراسـة  (1)
حـول عالقــة عــدد المتغیــرات الشخصــیة بـالتفكیر علــى عینــة مــن طلبــة  ١٩٩١ یبســلیم الشــاأجراهـا 

هدفت إلى التعرف على عالقة بعض أنماط التفكیـر بعـدد قد و ) ٢٤٣(الصف األول ثانوي في مصر 
من المتغیرات المتعلقة باألسرة وجدت من خاللها العالقة منخفضة ما بین البیئة االسریة والقـدرة علـى 

  ).١٩٩١سلیم الشایب، (النتیجة توحي باستقالل التفكیر عن عوامل البیئةالتفكیر وهذه 
تنمیــة القــدرة فــي األردن حــول أســالیب التنشــئة األســریة فــي  ١٩٨٤ صــالح عقــلدراســة أجراهــا ) 2( 

م مقیاســـًا أعـــد لغـــرض تحدیــــد نـــة مــــن مائـــة طالـــب واســـتخدم فیهـــا عینـــة مكو علـــى التفكیـــر، اســـتخد
وجد عالقة ایجابیة ذات داللة بین اسلوب تنشـئة الوالـدین تالنتائج أنه ال  تسلط الوالدین وكانت/تسامح

  ).١٩٨٤صالح عقل، (ألبنائهما وبین مستوى التفكیر لدى األبناء
على اطفال ما قبل المدرسـة بقطـاع غـزة، كـان مـن نتائجهـا  ١٩٩٦ علیان الحوليدراسة أجراها ) 3(

ضـعاف قدرتـه أن األسر التـي تقـوم بممارسـات تربویـة مؤذیـة ت ٕ سـاهم بشـكل كبیـر بقتـل ابـداع الطفـل وا
الممارســـات أســلوب التســـلط والحمایـــة الزائـــدة والتذبـــذب فـــي معاملـــة  تلـــكومـــن أخطـــر ، علــى التفكیـــر

األبناء كالتدخین وتناول المشروبات الروحیة وفشل الوالدین في قیامهما بدور القـدوة الجیـدة، فكـل هـذه 
 فتـودئ األسرة تنعكس سلبًا على قدرة الطفـل علـى التفكیـر المنطفـي الممارسات الخاطئة التي تقوم بها

إلى قتل روح المبادرة واإلبداع لدیه وتجعل منه أكثر میًال لإلستكانة والخضـوع عـدیم الشخصـیة سـهل 
متطرفًا في أفكاره، كما أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى اضطراب فـي ثقافـة الطفـل  "ااالنقیاد عدوانی

  ).١٩٩٦علیان الحولي، (مما یؤدي إلى الخروج بشخصیة مضطربة ،هور الصراع لدیهالتربویة وظ
بهــدف التعــرف إلــى اســباب انحــدار التفكیــر  Torance 1981 ثــورانسوهنــاك دراســة قــام بهــا ) 4(

المنطقــي واإلبــداعي علــى الصــعید العــالمي لــدى طلبــة الصــف الرابــع االبتــدائي، حیــث أجــرى الدراســة 
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البـدائیون، السـود (إلى ثقافات متعـددة وهـذه المجموعـات تمثـل بعـض األقلیـات  على مجموعات تنتمي
 یینوالنــرویج ن والهنــودعــة مــن الطلبــة األلمــان واالســترالییفــي الوالیــات األمریكیــة ومجمو ) قبیلــة ســامر

ــرًا فــي ســیر  ــأثیرًا كبی ــؤثر ت ــائج التــي توصــل إلیهــا أن العوامــل الثقافیــة داخــل األســرة ت ومــن ضــمن النت
ــة مــن عم ــًا یكــون تفكیــرهم أكثــر منطقی ــذین یعیشــون فــي أســر مدعمــة ثقافی ــة ال لیــة التفكیــر، وأن الطلب

الطلبة الذین یعیشون في أجواء أسریة مفككة أو تسلطیة، وأن قدرة الفـرد علـى التفكیـر المنطقـي تـزداد 
رة والـدعم وتسـاعد سر تتسم عالقاتها بأنها دافئة ووثیقة وتتوفر في أجوائهـا عناصـر اإلثـاأإذا جاء من 

  ).٩٨:، ص١٩٩٢تیسیر صبحي، قطامي، (في بناء الشخصیة المستقلة لدى الطفل
ــام بهــا الباحــث ) 5( ــريدراســة ق ــاء مــن  ١٩٩٨ مــروان دوی ــاء واألبن ــین اآلب ــة التعامــل ب ناقشــت طریق

فــي بنــاء  مخــالل التنشــئة األســریة، توصــل الباحــث إلــى أهمیــة دور األهــل فــي تربیــة أبنــائهم ودورهــ
  .خصیة سلیمة خالیة من المشاكلش
 )1999(كاملة الفرخ وعبد الجـابر تمـیم دراسة أخرى في مجال الصحة النفسیة أجراها كل مـن ) 6(

معــاییر الســلوك الســوي والســلوك الشــاذ مناقشــًا أهــم  تناولــتبهــدف التعــرف علــى صــفات الشخصــیة 
  .لق واإلحباط والعدوان والكبتمشكالت الحیاة النفسیة وأثرها على الصحة النفسیة والصراع والق

وتوصل الباحثان إلى أن مفتاح الصحة النفسیة یأتي من خـالل التنشـئة األسـریة وهـو أن ینمـو الطفـل 
  .نموًا سلیمًا وأن یتوافق نفسیًا واجتماعیاً 

أكـدا فیهـا أنـه إذا كـان الطفـل مقبـوًال فـي  Brophy –وبروفي  Gesel –جیزل أیضًا دراسة ل ) ٧(
ـــة وســـطه االج تمـــاعي، وتـــم إشـــباع حاجتـــه فإنـــه ســـینمو نمـــوًا ســـلیمًا مـــن الناحیـــة الخلقیـــة واإلجتماعی

في نضوج شخصیة الطفل هو التقبل ولیس الـتعلم فـي عملیـة التنشـئة  ببوالشخصیة والفكریة وأن الس
  .االجتماعیة

شـارت إلـى أجراها في بیئات جغرافیة وثقافیة مختلفـة أ Vernon –فیرنون وهناك دراسة أجراها ) ٨(
وأن غیـــاب األب عـــن  بالطفـــل، أن النمــو المعرفـــي یتـــأثر بطبیعـــة البیئـــة الجغرافیــة والثقافیـــة المحیطـــة

  .یؤثر سلبًا في النمو العقلي للطفل ،األسرة ولو جزئیًا بسبب ظروف معینة
ئم جریـت علـى التـوا ُ ، أخیرًا دراسة اهتمت بدراسة العوامـل االجتماعیـة علـى مسـتوى تفكیـر الطفـل) ٩(

المتشـــابهة حیـــث وضـــع قســــم مـــن األطفـــال فــــي بیئـــات ال یوجـــد فیهـــا مثیــــرات تســـاعد علـــى تطــــور 
دلــت نتائجهــا علــى قـد الشخصـیة، والقســم الثــاني تـم وضــعه فــي بیئــة تسـاعد علــى تنمیــة الشخصــیة، و 

وجود فروق فردیة دالة إحصائیًا لصالح التوائم الـذین وضـعوا فـي بیئـة مسـاعدة، حیـث یكتسـب الطفـل 
مع البیئة، وبالتالي أكثر توافقًا ودرایة في التعامـل مـع المشـكالت  "ف وخبرات تجعله أكثر تفاعالمعار 

  ).٥٠:، ص١٩٩١عبد الهادي، شاهین، (والمواقف االجتماعیة ضمن البیئة التي ینتمي إلیها
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  الفصل الثالث
  )الطریقة واإلجراءات(

  :مجتمع الدراسة
في مدارس اإلناث ) الثالثو األول،الثانی(مرحلة األساسیة الدنیاتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة ال  

  :ومربیات صفوفهم وأمهاتهم) ١(األساسیة الحكومیة التابعة لمحافظة سلفیت حسب الجدول رقم 
  )١(الجدول رقم 

 أسماء مدارس سلفیت األساسیة الدنیا للبنات

 مدرسة خربة قیس األساسیة بنات سلفیت األساسیة

 مدرسة قیرة األساسیة ألساسیةبنات بدیا ا

 بنات دیر استیا األساسیة بنات بروقین الثانویة

 بنات قراوة بني حسان الثانویة بنات الزاویة األساسیة

 بنات دیر بلوط الثانویة بنات مردة األساسیة

 بنات سرطة الثانویة بنات حارس األساسیة

 اسیةبنات زیتا جماعین األس بنات یاسوف سكاكا األساسیة

 بنات مسحة األساسیة بنات رافات األساسیة

 مدرسة یاسوف األساسیة المختلطة بنات كفر الدیك األساسیة

 مدرسة فرخة األساسیة بنات كفل حارس األساسیة

  -:عینة الدراسة
مـــدارس أساســـیة للبنـــات ) 8(مـــن مجتمــع الدراســـة البـــالغ  طبقیـــة تــم اختیـــار عینـــة عشـــوائیة

  -):2(الوارد في الجدول رقم حسب التقسیم التالي 
  )٢(الجدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة على المدارس 
 األمهات المعلمات عدد البنات المدرسة الرقم

 3 3 12 بنات سلفیت األساسیة 1.

 3 3 4 بنات یاسوف األساسیة 2.

 3 3 4 بنات زیتا األساسیة 3.

 3 3 7 بنات دیرستیا األساسیة 4.

 3 3 6 حارس األساسیة بنات كفل 5.

 3 3 13 بنات بدیا األساسیة 6.

 3 3 3 بنات قراوة بني حسان األساسیة 7.
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 3 3 11 بنات الزاویة األساسیة 8.

 24 24 60 8 المجموع

تـم اختیـارهن حسـب  اأمـ) 24(طالبـة و) 60(معلمـة و) ٢٤(حیث تكونت عینة الدراسة مـن 
  .اآللیة الموضحة في إجراءات الدراسة

  :وات الدراسةأد
فالمقابلـة اســتخدمت :  الحالیـة تـم اعتمـاد اسـلوب المقابلـة واإلسـتبانة إلتمـام أغـراض الدراسـة

لیة الدراسـة الفـراد العینـة ألجل األسـتبانة لجمـع المعلومـات الالزمـة مـن  ومـن ثـم اسـتخدمت ،توضیح ّا
 األولـى: وقـد جـاءت صـورتین ةالعالقة بأهداف الدراسـ تذا التالیة وذلك بطرح األسئلة الرئیسیةالعینة 

  -:وفق األسئلة التالیة الصف مربیة  تجیب عنها
  اذكري المؤسسات االجتماعیة المؤثرة في سلوك الطالبة؟ 1-
  ما هو تأثیر األوضاع السیاسیة واألمنیة السائدة حالیًا في فلسطین على الطالبة؟ 2-
  بة؟ما هي أكثر المشكالت التربویة واالجتماعیة لدى الطال 3-
ــــي تقــــومي باســــتخدامها فــــي مواجهــــة المشــــكالت النفســــیة والتربویــــة  4- اقترحــــي بعــــض البــــرامج الت

  .واالجتماعیة لدى الطالبة
  ما هو نمط التنشئة األسریة السائدة لدى األمهات في تعاملهن مع أبنائهن؟ 5-

للتعرف  یاتهنشخص اللواتي یعانین من مشاكل في أمهات الطالباتواألستبانة الثانیة تجیب عنها 
  .على أسلوب المعاملة السائدة في البیت

  -:وتم توجیهها لألم لتجیب عنها كتابة وهذه األسئلة هي
  هل تشعرین بالرضا من اسلوب تعاملك مع ابنتك؟ 1-
  ما هو أكثر ما یمیز ابنتك؟ 2-
  إذا كانت لدى ابنتك مشكلة من وجهة نظرك فهل جاءت بدایتها من البیت؟ 3-
  هل لدیك القدرة واألناة في التعامل مع ابنتك؟ 4-
  هل تقارني باستمرار ما بینها وبین أخوتها األفضل منها في البیت؟ 5-
  هل تحضرین لها بعض الهدایا في المرات التي تحسن أدائها؟إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟ 6-
  هل تستخدمین اسلوب الضرب والسب كثیرًا مع ابنتك؟ 7-
  األسرة في حالة استقرار اجتماعي؟هل تعیش  8-
  هل تفتقد الطفلة بعض أفراد اسرتها؟ 9-

  ذلك؟ولماذا؟ ألجلهل تهتمین بأمر ابنتك وتتعاونین مع المدرسة  10-
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  :صدق األداة
ــة) فــي صــورتیها( األداةتــم عــرض  ــل الباحث ختصــین الم(المحكمــین  على عــدد مــن بعــد بنائهــا مــن قب

ـــرأیهم  )التربـــویین ـــدعیم صـــدق األداة ألجـــلواألخـــذ ب ـــرات  ت ـــم اجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة علىفق حیـــث ت
ـــرات أو تعـــدیلها  واعتمـــ ماألســـتبانة ســـواء مـــن حیـــث الصـــیاغة اللغویـــة أ  هـــمرأی ادحـــذف بعـــض الفق

  .على صدق محتوى األستبانة اواجماعهم كمؤشر 
  -:ثبات األداة
ـــة،     ـــى العین ـــق اداة الدراســـة عل ـــة اعـــادة أللـــثبـــات ال حســـاب معامـــلتـــم بعـــد تطبی داة بطریق

وهـي قیمــة مقبولــة تربویـا لمعامــل الثبــات )  ٠. ٨٦(بلغـت قیمــة معامــل الثبـات لــألداة  حیــثار تبـاالخ
  .في حدود هذه الدراسة واغراضها

  -:اجراءات التطبیق
بعد التأكد من سالمة األداة واالطمئنـان علـى مالئمتهـا لموضـوع الدراسـة تـم الحصـول علـى   

تــم اســـتخدام عـــدة اجـــراءات  )ســـلفیت(طبیـــق أداة الدراســـة فــي مـــدارس محافظـــة الموافقــات الرســـمیة لت
  -:إلتمام الدراسة الحالیة في المدارس التي شملتها عینة الدراسة وفق التسلسل التالي

ـــاق معهـــا علـــى خطـــوات العمـــل 1- ـــر كـــم مـــن التعـــاون  ،االلتقـــاء بمـــدیرة المدرســـة واالتف لضـــمان أكب
  .ولتحقیق المصداقیة الالزمة

  .االلتقاء بمربیات الصف األول والثاني والثالث لشعبة صفیة واحدة 2-
لمعلمــات أمـا األمهـات فقـد تـم ارسـال األســئلة لدراسـة وأهمیتهـا وتقـدیم شـرح عنهالتوضـیح أهـداف ا 3-

ـــادة  ـــة مـــع األمهـــات وقـــد تـــم اإلســـتعانة بالهـــاتف لزی لهـــن للـــرد علیهـــا كتابـــة لصـــعوبة اســـتخدام المقابل
  .ابة على أي استفسار من قبل األمهاتالتوضیح أو لإلج

كـل ســؤال  عـن) األمهـات، مربیـات الصـفوف(كـل فئـة مــن فئـات العینـة  إجابـات وبعـد ذلـك تـم تجمیـع
  .وتحلیل النتائج ومناقشتها كما هو وارد في الفصل الرابع

األســئلة المطروحــة علیهــا أن تضــع قائمــة بأســماء  نثــم الطلــب مــن كــل معلمــة خــالل االجابــة عــ 4-
  .لطالبات اللواتي یستدعین االهتماما

بعد ذلك طلب من مربیات الصفوف الثالثة االجتماع مع بعض والخروج بقائمـة الطالبـات اللـواتي  5-
  .ینحدرن في سلوكهن وترافقهن مشاكل سلوكیة وتربویة متعددة

ــات اللــواتي تــرافقهن المشــاكل فــي شخصــیاتهنأطلــب مــن المعلمــات ترشــیح بعــض  6-  مهــات الطالب
  .للتعاون معهن في دراسة الوضع األسري المحیط ببناتهن
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وبهذه الطریقة التي عممت على كل المدارس والممثلة لعینة الدراسـة تـم ترشـیح ثـالث أمهـات مـن  7-
 یتمیـزن بـه كل مدرسةمن امهات الطالبات اللواتي یشكلن مصدرًا للقلـق واإلزعـاج للمعلمـات بسـبب مـا

  .جتماعیةمن مشكالت سلوكیة وتربویة وا
مـع ابنتهـا واسـتردادها  )بـنعم أو ال(تم ارسال قائمة األسئلة الخاصة باألمهات لتجیب عنهـا خطیـًا  8-

  .في الیوم التالي عن طریق مدیرة المدرسة حیث تم تعاون كافة أفراد العینة
وقد تم استخدام أسلوب المقابلة مع المعلمـات أمـا األمهـات فقـد تـم إرسـال األسـئلة لهـن للـرد 
علیهـا كتابــة لصــعوبة اســتخدام المقابلــة معهــن وقــد تــم االســتعانة بالهــاتف لزیــادة التوضــیح أو اإلجابــة 

ــم تجمیــع إجابــات كــل فئــة مــن فئــات العینــة  مربیــات (علــى أي استفســار مــن قبــل األمهــات، بعــد ذلــك ت

  .ابعالفصل الر مناقشتها كما هو وارد في فتحلیل النتائج مع كل سؤال  نع) الصفوف واألمهات
  

  الفصل الرابع
  تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها

ســیتم فــي هــذا الفصــل عــرض مجموعــة األســئلة التــي تــم طرحهــا علــى المعلمــات مربیــات   
الصفوف لكل من الصف األول، والثاني، والثالث كل على حده من خالل الطلب من المعلمـات أفـراد 

ئلة المقدمـة لهـن ثـم تـم تبویـب اجابـاتهن فـي علـى مجموعـة األسـ هیاً العینة في كـل مدرسـة اإلجابـة شـف
  -:جدول تبعًا للصف الذي تشرف علیه المعلمة كما هو موضح في الجداول التالیة

  )٣(جدول رقم 
  األساسي والثاني والثالث تحلیل نتائج السؤال األول من وجهة نظر معلمات الصف األول

مربیــات الصـــف األول / فئــة أفــراد العینـــة   السؤال األول
  ساسياأل

ــات / فئــة أفــراد العینــة  مربی
  الصف الثاني األساسي

مربیــــات الصــــف الثالــــث / فئــــة أفــــراد العینــــة 
  األساسي

مــــــــــا هــــــــــي 
المؤسســـــــــات 
االجتماعیــــــــة 
المـــــؤثرة فـــــي 
سلوك الطالبة 
مــــــن وجهــــــة 

  نظرك؟
  

ـــــــة تحمـــــــل نوعـــــــًا مـــــــن  كانـــــــت االجاب
التشـــــــابه والتقـــــــارب حیـــــــث أجمعـــــــت 

عل ــــى أن  %) ٩٦(بنســـــبة المعلمـــــات
فــــي مقدمــــة المؤسســــات االســــرة هــــي 

االجتماعیة المؤثرة في سلوك الطفل، 
لیها ریاض األطفال التي ینتقل إلیها ت

الطفـــل قبـــل المدرســـة، والمالحـــظ أنـــه 
كـان هنـاك تأكیـد مـن المعلمـات علـى 
أهمیــــة الروضــــة فــــي تحــــدیث ســــلوك 
الطفــــل وتهیئتــــه للمدرســــة وأن هنــــاك 

جمــــــــاع اتفــــــــاق كــــــــان  ٕ وا
أیضًا على أهمیة األسرة 
وروضـــــة األطفـــــال فــــــي 

الطفل التـــأثیر فـــي ســـلوك
ـــــــه  %)٨١(بنســـــــبة إال أن

قــوي تـم إضـافة التـأثیر ال
للخبــرات التـــي تمـــر بهـــا 

ة فــــــــي الصــــــــف فلـــــــةالط
األول األساســـــــي وأنهـــــــا 

مؤثر في سـلوكها  لعام

رن إل  ال ور من أفراد العینة أش) (%63
ــــى رأســــها األم  لیهــــا یالفاعــــل لألســــرة وعل

باألهمیــــة األخ األكبــــر واألخــــت الكبــــرى 
حیـــث یبـــرز تـــأثیرهم بشـــكل واضـــح لـــدى 
أطفـــال هــــذه المرحلـــة أكثــــر مـــن تــــأثیرهم 
علــى الطفــل فـــي المراحــل المبكــرة والتـــي 

ر األكبـــر فیهـــا علـــى الطفـــل یكـــون التـــأثی
  .لألم یلیها األب

أي كافة أفراد العینـة أجمعـن  100%)(و
علـى التــأثیر القــوي للمعلمـة علــى الطفلــة 
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فــــي ســـلوك الطالبــــات  افارقـــًا ملحوظـــ
الروضــة قبــل دخــول حقن بتاللــواتي یلــ

المدرســـة حیـــث تجـــد المعلمـــة ســـهولة 
فــي التفـــاهم معهـــا خاصــة فـــي األیـــام 
األولـــــى للمدرســـــة وســـــلوك الطالبـــــات 
اللـــواتي لـــیس لـــدیهن أدنـــى فكـــرة عـــن 

عـــــادة مـــــا  أولئـــــكریـــــاض األطفـــــال و 
ــــــــق واإلزعــــــــاج  یشــــــــكلن مصــــــــدرًا للقل
للمعلمــة ویأخـــذن مـــن وقتهـــا وجهـــدها 

  .الشيء الكثیر
مربیــات الصــف (ت كمــا أجمعــت المعلمــا

علـــــى  %)٩١(وبنســـــبة )األول األساســـــي
أهمیــــة المدرســــة وخاصــــة األیــــام األولــــى 
منهــا التــي تقضــیها الطالبــة فــي المدرســة 
والتأثیر الفوري للمعلمـة علـى الطالبـة فـي 
هذه الفترة التـي قـد تتـرك انطباعـًا ایجابیـًا 
لـــدیها عـــن المدرســـة أو ســـلبیًا وهنـــا كـــان 

لمعلمة أقـرب شبه إجماع على أن تكون ا
للمعلمـــــــة وأن إلـــــــى صـــــــورة األم منهـــــــا 

تتجــــــــــــاوز عــــــــــــن بعــــــــــــض أخطـــــــــــــاء 
كتناول الطعام أو التبول أو (الطالبات

الصــــراخ أو البكـــــاء أو عــــدم إطاعـــــة 
ریثما تنسجم الطالبـة ) ....التعلیمات 

مـــــع أجـــــواء المدرســـــة وتمیزهـــــا عــــــن 
  .أجواء البیت

أمـــا مـــا یتعلـــق بتـــأثیر األصـــدقاء فقـــد 
مــن شــأن ) (74%قلــل الكثیــر مــنهن 

ذلك في هـذه المرحلـة وأشـرن إلـى أن 
ــــیس  يتــــأثیر الصــــداقة هنــــا ســــطح ول

بمفهومـــــــة القـــــــوى مـــــــع أن بعضـــــــهن 
أشــار ألهمیـــة الصـــداقة فـــي ) ٢٦(%

  .هذه المرحلة

األكــــــــــــادیمي والنفســــــــــــي 
واالجتماعي وأشرن إلـى 
زیـــــــادة تـــــــأثیر المعلمـــــــة 
ـــــى الطالبـــــة وظهـــــور  عل
ــــــــــــأثیر ذي المعنــــــــــــى  الت
للصـــداقة بـــین الطالبـــات 
إضــــــــافة لزیــــــــادة تــــــــأثیر 
البرامج التلفازیة والشارع 

ألقربــاء والحـارة وبعــض ا
للعائلــــــة كالخــــــال والعــــــم 

  .والجدة

مكن أن تحدث تحویالً وتغییرًا ن  لوأنها م
  .إیجابیًا أو سلبیًا في شخصیة الطفلة

من أفراد العینة إلى زیادة  43%وأشارت 
أكثر  تأثیر األصدقاء حیث تصبح الطفلة

التصــاقًا بزمیالتهــا وأكثــر حفاظــًا علـــیهن 
مــن العینــة أیــدن تــأثیر التلفــاز )) ٨٥%و

كوسـیلة مـن وسـائل اإلعـالم علـى الطفلــة 
وأشـــــرن لخطورتـــــه أن لـــــم تتعهـــــد األســـــرة 
ابنتهــا بالرعایــة والمتابعــة ووضــع الرقابــة 
األســـــریة علــــــى البـــــرامج التــــــي تســــــتهوي 

  .الطفلة
ــــــى دور المســــــجد فــــــي أشــــــ ٤٨%و رن إل
هـــذیب ســـلوك الطفلـــة وتزویـــدها بالتربیـــة ت

ــــى مــــدى  ــــك إل الدینیــــة لكــــنهن أرجعــــن ذل
ارتبــــاط األســــرة بالمســــجد ومــــدى تحفیــــز 
أبنائهــــا علــــى االلتحــــاق بــــدورات تحفـــــیظ 
القـــرآن والتجویـــد وكـــل مـــا یتعلـــق بأحكـــام 

لمعلمـــات مـــن ا ٥٢%الـــتالوة والتجویـــد و
ــــــــى أن  ــــــــكأشــــــــرن إل مكــــــــن المهمــــــــة ی تل

رســــة مــــن االستعاضــــة عنهــــا داخــــل المد
  .خالل حصص التربیة اإلسالمیة

إلى دور القصة  %)٨٩(وأشارت الغالبیة
وأهمیتهـــــا فـــــي بلـــــورة شخصـــــیة الطالبــــــة 
ـــــى االمتثـــــال للســـــلوكیات  ومســـــاعدتها عل

ــــاج  ذلــــكاالخالقیــــة واالیجابیــــة لكــــن  یحت
  .للتعاون ما بین األسرة والمدرسة

  )٤(جدول رقم 
  لمات الصف األول والثاني والثالث  األساسيتحلیل نتائج السؤال الثاني من وجهة نظر مع
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  معلمات الصف األول والثاني والثالث  األساسي  السؤال الثاني
مــــــــا هــــــــو تــــــــأثیر 
األوضـــاع السیاســـیة 
واألمنیـــــــة الســـــــائدة 
حالیـــًا فـــي فلســـطین 
علـــــــــــــى الطفـــــــــــــل 

  الفلسطیني؟

ة حالیــًا فــي علــى أن األوضــاع السیاســیة واألمنیــة الســائد %)٩٨(بنســبة تقریبــًا كــان هنــاك إجمــاع
فلسطین تطال كافة المناطق الفلسطینیة إال أنها توجد أحیانًا في منطقة بشكل أقوى من األخرى، 
إال أنها في النهایة تفرز نفس الصور والمآسي من سقوط الشهداء وصور الدمار ووجود الجندي 

ن قـد یكونــو المـتعطش للـدماء وتجـول المجنـزرات والـدبابات وفوهاتهـا المصـوبة إلـى صـدور أنـاس 
من أفراد أسرة الطفلة كاألب أو األخ، قد تكـون الطفلـة شـاهدت سـقوط شـهید علـى مـرأى ومسـمع 
منها وقد تكون سمعت صرخة والدها أو والدتها، قد تكون سارت في الشارع راكضة وهي تفر من 
صوت أزیزرصاص العـدو، قـد تكـون فقـدت األم أو األب، قـد تكـون شـاهدت مـع أسـرتها األخبـار 

وقــد تكــون حرمــت مــن الوصــول للمدرســة بســبب الحــواجز . یومیــة التــي تجســد األلــم الفلســطینيال
  .العسكریة بینها وبین مدرستها أو بسبب عدم قدرة معلمتها على اختراق تلك الحواجز

وكـل هــذا بنظــر المعلمــات یفــرز الخــوف لـدى الطالبــة، ســرعة االنفعــال وشــدته، التبــول الــالإرادي 
البكاء دون سبب أو ألتفه األسـباب، النسـیان للمـادة الدراسـیة ، لصف األولخاصة لدى طالبات ا

محاولة االلتصـاق بشـخص كبیـر كاألخـت أو المعلمـة أو ببنـت ، خاصة إذا كانت اإلجابة شفهیة
  .الجیران أثناء الحضور إلى المدرسة أو مغادرتها

  

  )٥(جدول رقم 
  لصف األول والثاني والثالث األساسيتحلیل نتائج السؤال الثالث من وجهة نظر معلمات ا

  السؤال الثالث
  

  ت الصف الثاني والثالث األساسي مربیا/   مربیات الصف األول

ما هـي أكثـر 
المشــــــــكالت 
النفســــــــــــــیة 
والتربویــــــــــة 
واالجتماعیــة 
ـــدى الطفـــل  ل

  الفلسطیني؟

استجابة أفراد العینة على هذا السؤال جاءت 
ئة حصیلة للتفاعل والخبرة المكتسبة من البی

التربویة المدرسیة وجاء تصنیف المشكالت 
  :كما یلي

عــــدم االنضــــباط الصــــفي، النطــــق  -:التربویــــة
غیر الصحیح لألحرف والخلـط والقلـب، الخطـأ 
فــي مســك القلــم أو وضــع الــدفتر أثنــاء الكتابــة، 
ــــــة الطالبــــــة بزمیالتهــــــا، اســــــتخدام اللغــــــة  مقارن
العامیــة فــي التعلــیم مــن قبــل األســرة، عــدم قیــام 

  .بة بالواجبات الیومیة بانتظامالطال
تقدیم تعزیز أكثر من حجم العمل الـذي قـام بـه 
الطفـــل ممـــا یعطیـــه صـــورة خاطئـــة عـــن قدراتـــه 

  .والكتابة بالمقلوب إي من الیسار للیمین
الـبالدة ، الخجل، الخوف من المعلم -:النفسیة

 -الكــــذب -وعـــدم إعطــــاء االســـتجابة المالئمــــة

جابة مربیـات الصـف جـدًا فـي اسـت  ً كبیـر   ً كان هنـاك تشـابه
الثـــاني والثالـــث نحـــو طبیعـــة المشـــكالت التربویـــة والنفســـیة 
واالجتماعیة التي یتعـاملن معهـا كـلٍ فـي صـفها وتلخصـت 

  -:تاليفي ال
اكتظــاظ الكتـــب  -عــدم االنضـــباط -:المشــكالت التربویـــة

ـــد  -بالمعلومـــات صـــعوبة المنهـــاج واهتمامـــه بالطالـــب الجی
باللغــة العامیـة أقــوى مــن قــدرة الطالبــة علـى التعبیــر  -فقـط

ــــد  -التعبیــــر مــــن اللغــــة الفصــــحى االخطــــاء االمالئیــــة عن
ـــة مثـــل كتابـــة الهمـــزة واأللـــف الممـــدودة والمقصـــورة  الطالب

ضـــعف تواصـــل  -وهكـــذا... والتـــاء المربوطـــة والمفتوحـــة 
االســـرة مـــع المدرســـة فـــي حـــل الواجبـــات البیتیـــة والمتابعـــة 

الغیاب  -صباحيالتأخر ال -النسیان -البنتهم في دروسها
  .المتكرر

حــــب الظهــــور  -عــــدم االنضـــباط -:المشـــكالت النفســــیة
العدوانیة على شكل تمزیق الكتب أو الشـخبطة علـى كتـب 

وغالبــًا یــأتي بســبب ) المقصــود(الـكـذب -الســرقة -زمیالتهــا
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الحساســــیة  -اتالعنـــاد وعـــدم االمتثـــال للتعلیمـــ
 -)البكـــاء والصـــراخ(االنفعـــال الســـریع -الزائـــدة

  .مص االصبع
ضــعف اكتــراث األهــل بمتابعــة  -:االجتماعیــة

الواجــب الدراســي وعــدم إدراك األهــل للمســتوى 
الحقیقـــي البنـــتهم حیـــث یتصـــورون أن مســـتوى 

  .ابنتهم أعلى أو أقل من المستوى الطبیعي
نــاث أو ومقارنــة الطفلــة بأخوتهــا الــذكور أو اإل

بزمیالتهــــــا أو قریباتهــــــا ومطالبتهــــــا بالوصــــــول 
  .لنفس المستوى

عدم تلبیـة حاجـات الطالبـة مثـل القرطاسـیة أو الـزي 
  .المدرسي بسبب الوضع االجتماعي المتدني

اســـتخدام األم أو األب الضـــرب والعنـــف أثنـــاء 
  .تعلیمهم البنتهم ومتابعتها في البیت

الخوف من المعلمة أو األهل بقصد تسبیب العذر ألحـدى 
االنطــواء  -التلعــثم فــي النطــق بســبب االنفعــال -زمیالتهــا
التســرع فـي االجابــة  -سـوء التعامــل مـع المعلمـة -والخجـل

الغیرة من زمیالتهـا خاصـة بعـد تعزیـز  -دون التحقق منها
  .أو توجیه األسئلة لهن أو تفوق أحداهن

تقریبـًا كانـت مشـابهه للمشـكالت  -:المشكالت االجتماعیة
إال   ً التي ذكرت لطالبات الصف األول لم یكن هناك جدید

ان هناك أكثر من ابنة لألسرة في نفس المدرسة فإنه إ ا ك
فــي كثیــر مــن األحیــان یشــركوهن فــي نفــس الغــرض دون 
إعطـاء كـل منهـا حاجتهـا مثـل الـتالوین أو الـزي الریاضـي 

الحجـر علـى حریـة  -مما یؤثر تربویًا ونفسیًا على األختین
ــــق باختیــــار  ــــرة علیهــــا فیمــــا یتعل ــــود كثی ــــة ووضــــع قی الطفل

حاطتهـــا صــدیقاتها وغــدو  ٕ لـــى المدرســة وا ٕ ها ورواحهـــا مــن وا
بطالبات أكبر منها مـن صـدیقاتها ممـا یزیـد عزلتهـا داخـل 

  .الصف عن زمیالتها من نفس الفئة العمریة
  

  )٦(جدول رقم 
  تحلیل نتائج السؤال الرابع من وجهة نظر معلمات الصف األول والثاني والثالث األساسي

  والثاني والثالث األساسيمربیات الصف  األول /   السؤال الرابع

مــا البــرامج العالجیــة 
المقترحــة للمشـــكالت 
النفســـــیة والتربویـــــة 
واالجتماعیــــــة لــــــدى 

  الطفل الفلسطیني؟

هــذا الســؤال متفرعــة وكثیــرة مــن قبــل مربیــات الصــفوف وقــد تــم حصــرها تحــت  نكانــت االســتجابة عــ
  -:العناوین التالیة

وضـع األطـر العالجیـة ثـم سـة أسـبابها درافإن لكل حالة خصوصیة علینا التعرف علیها  -
  .لها

تجسیر الهوة ما بین األسرة والمدرسة من خالل الدعوة المستمرة لألمهات لزیارة المدرسة  -
ن الكثیر من مشـكالت الطالبـات فـي هـذه المرحلـة یعـود  ٕ في أیام وأوقات معینة خاصة وا

  .لخلل في تعامل األسرة معها
مــن المشــكالت التــي  ألجــل التقلیــلداخــل المدرسـة  إحاطـة الطالبــة بــإحواء مریحــة نفســیاً  -

 .تظهر لدیها

االستعانة بالمرشدة التربویة في المدرسة للتعامل مع العدید من المشكالت لدى األطفال  -
 .نها مؤهلة أكثر من المعلمةإداخل المدرسة حیث 

دمات في ذلك إضافًة أنها تملك الوقت الكافي للتعامل مـع الطالبـات اللـواتي یحـتجن للخـ -
 .اإلرشادیة

وضــع خطــط عالجیــة مالئمــة للتعامــل مــع المشــكالت التربویــة مثــل ضــعف التحصــیل  -
ألخ واالستعانة فـي ... أو الغیاب الیومي المتكرر  ألكادیمي أو تكرار التأخر الصباحيا

ذلـك بالمرشــدة التربویــة والمشــرف التربــوي المعنـي بــذلك ومــدیرة المدرســة واألم إن أمكــن 
  .ذلك

لیمات المدرسیة والقـوانین بطریقـة سلسـة واضـحة تصـل إلـى فهـم الطالبـة كـي عرض التع -
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 .تستطیع االنصیاغ لها
األم لزیــادة الراحـة النفسـیة للطالبـة وبالتــالي الـتخلص مـن بعــض  ألنمـوذجتقـدیم المعلمـة  -

 .المشكالت االنفعالیة مثل الخوف من المعلمة والتلعثم وتشتت االنتباه

المعلمــات أشــرن بــدور التعزیــز فــي تحضــیر الطالبــة وتســویة اضــافة إلــى أن العدیــد مــن  -
شخصیتها وتخلیصها من بعض المشكالت التربویة والنفسیة واالجتماعیـة مـع اخـتالفهن 

  في آلیة تقدیم التعزیز من مثل متى وأین وكیف؟
  .دمج الطفلة باألنشطة الالمنهجیة المدرسیة للتخفیف من مشكالتها االنفعالیة واالجتماعیة

فقد تـم أخـذ عینـة مـن أمهـات الطالبـات اللـواتي  یتعلق بقائمة األسئلة التي وجهت لألمهات ما ماأ
تطبیـق االســتبانة التــي تـربط مــا بــین عالقـة االســرة مــع ثــم ظهـر لــدیهن بعـض النــواحي الســلبیة فـي الشخصــیة 

 نة كما هو موضح فـيجاءت استجابتهن على فقرات االستباقد الطفلة وما بین السمة السلبیة في شخصیتها و 
  . )٧(الجدول رقم

  )٧(الجدول رقم 
استجابة أمهات الطالبات ذوات المشكالت في سماتهن الشخصیة على االستبانة التي تربط ما 

  .بین التنشئة األسریة وظهور المشكالت لدى الطفلة
  نتیجة األستجابة  السؤال  رقم السؤال

هل تشعرین بالرضا من أسلوب   .١
  ؟كتعاملك مع ابنت

  هذا السؤال ال نمن األمهات العینة كانت نتیجة إجابتهن ع% ٥٣

  ما هو أكثر ما یمیز ابنتك؟  .٢
  
  

استطاعت كل أم من أمهات العینة أن تخرج سمة بارزة تتمیز بها ابنتها كالذكاء 
، الخوف، الخجل،  أو الجمال أو العند أو الكذب أو عدم حب متابعتها دراسیًا

  ....المرح، والثرثرة،

إذا كان لدى ابنتك مشكلة مـن وجهـة   .٣
  نظرك فهل جاءت بدایتها من البیت؟

مــن األمهــات كانـــت إجــابتهن علــى هـــذا الســؤال باإلیجــاب وهـــي % ٦٧
  .نسبة مرتفعة

هــــل لــــدیك الصــــبر واألنــــاة فــــي   .٤
  التعامل مع ابنتك؟

  

كانـت إجـابتهن % ٣٥ه ذه الفق رة و علـى من أمهات العینـة وافقـن% ٤١
حسـب مـزاج األم والعـبء الواقـع  )ال(وأحیانـًا  )نعم(أحیانًا  تقع في إطار

  .علیها
هــل تقــارني باســتمرار مــا بــین ابنتـــك   .٥

  األفضل منها في البیت؟وبقیة أخواتها 
مـن % ٩٣إل  أن  هذا السؤال حیث أشرن نسبة عالیة عكانت اإلجابة تحمل ن

  .أسلوب المقارنة المستمرة ما بین أبنائهن ناألمهات یستخدم
هـــل تحضـــرین لهـــا الهـــدایا إذا أبـــدت   .٦

  تحسنًا ملحوظًا في سلوكها؟
% ٤٨مؤشر على أستخدامهن التعزیز مع األبنـاء و )بنعم(أجبن % ٥٢

  .ومسبب الظروف المادة وكثرة األبناء في البیت )بال(أجبن 
هل تستخدمین أسلوب الضرب والسب   .٧

  غالبًا مع ابنتك؟
  .هن أنهن یستخدمن الضربمن األمهات تبین من اجابت% ٨٣

هــــل تعــــیش أســــرتك فــــي حالــــة   .٨
  استقرار اجتماعي؟

  

١٥% ، مـــن األمهـــات وصـــفن األســـرة بأنهـــا أســـرة متماســـكة ومســـتقرة اجتماعیـــًا
ـــرفن أن أجـــواء األســـرة تشـــوبها المشـــاكل إمـــا بســـبب % ٣٦و مـــن األمهـــات اعت

ما بسببالخوف من األب  ٕ ماالفقر  وا ٕ ما بسبب كثرة األبناء في البیت وا ٕ بسبب  وا
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  .ضعف الروابط بین األبناء ونقودهم من بعض األسباب مختلفة  
ــة عــدم االســتقرار االجتمــاعي لمــرض األب أو % ٢٦ مــن األمهــات فســرت حال

  .األم او أحد األبناء وتأثیر ذلك على األبناء
من األمهات أعزت حالة عدم االستقرار في أسرتها إلى وفاة األب وعالقة % ٧

  .لة الكبیرة أو أحد األفراداألسرة مع العائ
إلــى أن ســبب ذلــك یعــود إلــى ابتعــاد األب عــن البیــت  مــن األمهــات أشــرن% ٣

  .بسبب السفر أو العمل
  .إلى الحي السكني الذي تعیش فیه األسرة من األمهات أشرن% ٥
  .إلى وجود الزوجة الثانیة مما یؤدي لخالفات شبه مستمرة مع زوجها أشرن% ٢

لــــة بعــــض أفــــراد هــــل تفتقــــد الطف  .٩
  أسرتها؟

إلـى  مهـات أشـرنمـن األ% ٢) وفاتـه(إلـ  فقـدا  األب من األمهـات أشـرن% ٧
من األمهات أشارت إلى السفر الدائم لـألب وبعـده % ٣وفاة أحد األخوة البنتها 

  .عن البیت
هل تهتمین بأمر ابنتك وتتعاونین   .١٠

  ذلك؟ ولماذا؟ ألجلمع المدرسة 

مــن عینـــة % ٢٩وافقـــن علــى هــذا الســؤال ) هــاتاألم(مــن عینــة الدراســة% ٧١
بسبب االنشغال في العمل خارج البیت أو داخلـه وقلـة وقـت  )بال(الدراسة أجبن 

  الفراغ

  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

مناقشـة وتفسـیر  تتمفي هذا الفصل ومن خالل استعراض النتـائج المتعلقـة بأسـئلة الدراسـة سـ  
  -:سؤال من أسئلتهاالنتائج الخاصة بكل 

  -:مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة**
مـــن وجهــــة نظـــر كــــل مـــن مربیــــات الصـــف األول والثــــاني والثالـــث كمــــا هـــو موضــــح فـــي الجــــداول 

النتائج إلـى أهـم المؤسسـات التـي تسـهم فـي تنشـئة الطفـل اجتماعیـًا وتعمـل علـى تربیتـه  أشارت)3(رقم
المؤسسـات تلیهـا ریـاض األطفـال خاصـة ألطفـال الصـف األول  تلـكسـرة علـى رأس وتهذیبه وتـأتي األ

فالمدرسة ویبدأ تأثیر األصدقاء من الصف الثاني ویبدأ تأثیر المسـجد علـى الطفـل مـن الصـف الثالـث 
  .األساسي إضافًة لتأثیر البرامج التلفازیة والشارع والحارة واألقارب في سلوك الطفل

كلما انعكست المـؤثرات علـى سـلوك الطفـل بشـكل واضـح  ،ج الطفل وزاد عمرهوالمالحظ أنه كلما نض
  .وهذا یتفق مع العدید من الدراسات التي ناقشت هذا األمر

المؤسسات وخاصة األسـرة بالتوعیـة والتثقیـف وتنـاول ریـاض األطفـال  تلكوبالتالي علینا التركیز على 
الهتمـام بالمعلمـات و وألفـتهن للطفـل وقـدرة الواحـدة مـنهن باالهتمام والرعایة للبیئة المادیة والمعنویة وا

  .على االنسجام مع أجواء الطفل والتعرف على اهتماماته



  

 
 

٣٤١

ـــوي والنفســـي  ـــي دورهـــا الترب ـــي تعـــادل دور األســـرة ف ـــة المدرســـة باعتبارهـــا المؤسســـة الت إضـــافة ألهمی
ناصـر العملیـة التربویـة أن تـتم متابعـة ع یجـبتهیئـة جیـل قـوي واعٍ ضـروري  وألجلواالجتماعي وهنا 

وتهیئتهـا علــى أفضـل وجــه إلحـداث أیــة تعـدیالت أو تغییــرات أو تطـورات ضــروریة فـي ســلوك الطفــل 
مــن فوبمـا أن نتــائج الدراســة تشــیر أیضــًا إلــى زیــادة اهتمــام الطفــل باألصــدقاء مــع زیــادة عمــره الزمنــي 

یقات لها حیث یتوفر لهـا معهـن الضروري أن یسعى األهل لمتابعة ابنتهم ومساعدتها على انتقاء صد
یســاعدها علــى الــتخلص مــن  ممــاالتوافــق النفســي واالجتمــاعي والفكــري إلــى أقصــى درجــة ممكنــة لهــا 

  .العدید من المشكالت التربویة واالجتماعیة والنفسیة التي قد تعاني منها الطفلة
ثیر األوضــاع السیاســیة تــأ مــا هــو" مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني مــن أســئلة الدراســة وهــو**

  ).٤(یوضحها الجدول رقم كما " واألمنیة السائدة حالیًا في فلسطین على الطفل الفلسطیني؟

  -:هي عدة محاورإلى ) ٤(أشارت نتائج الدراسة كما یوضحها الجدول رقم 
منیـــة أن األطفـــال فـــي كافـــة المنـــاطق الفلســـطینیة الرازحـــة تحـــت االحـــتالل یتعرضـــون لـــنفس الظـــروف األ 1-

  .والسیاسیة مع االختالف في درجة شدتها وتأثیرها على سلوك الطفلة
ظهــور التــأثیرات الســلبیة علــى ســلوك الطالبــات منهـــا الخــوف واالضــطراب االنفعــالي المتمثــل فــي ســـرعة  2-

راسـة االنفعال وشدته والتبول الـالإرادي والبكـاء فـي مواقـف ال تسـتدعي ذلـك وتشـتت االنتبـاه والنسـیان أثنـاء الد
  ......واإلحساس بعدم األمان

ــة والتــي تزعــزع عامــل األمــان لــدیها  ــة والسیاســیة التــي تشــهدها الطفل وكــل هــذا یعــود لألحــداث األمنی
  .وتوجد لدیها العدید من المشكالت كما هو مبین أعاله

م الخـــدمات وهنـــا یجـــب التشـــدید علـــى دور األســـرة والمدرســـة معـــًا لتقـــدیم الـــدعم النفســـي المالئـــم للطفلـــة وتقـــدی
المالئمة لها بشكل متتابع مثل إحاطتها بأجواء األسرة الدافئة عاطفیًا لتحس معها باألمان واالطمئنان والدفء  

عطائها الفرصة في المدرسـة للتعبیـ ٕ ر عمـا یحـول بخاطرهـا والتنفـیس عـن انفعاالتهـا وسـرد أفكارهـا مـن خـالل وا
القصص وكتابة المواضیع التعبیریـة وفـتح األندیـة الخاصـة االنشطة المختلفة كالرسم والتمثیل المسرحي وسرد 

والتربـویین والمراكـز الداعمـة  ئولینبالطفولة وممارسة الطفلـة لهوایاتهـا المفضـلة تحـت رعایـة المختصـین والمسـ
للطفولة للتغلب على مشـكالتهم التربویـة والنفسـیة، فكـل هـذا مـن شـأنه أن یوقـف أو یضـعف التـأثیرات السـلبیة 

  .بأكمله "الممكن أن تلف الطالبة وتحیط بها بشكل یصدِّع شخصیتها ویضعف جیال التي من
ما هي أكثر المشكالت النفسیة والتربویة واالجتماعیة " مناقشة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وهو**

لة  لى من خالل الدراسة تم تصنیف المشكالت التي قد تعاني منها الطف  ".شیوعًا لدى الطفل الفلسطیني؟
  ).٥(الجدول رقم  لخصهاكما ) التربویة، النفسیة، واالجتماعیة(ثالث مجاالت وهي

المشكالت التربویة یمكن التخفیف منها أو القضاء على الكثیر منها بوجود المعلمة المدربة ذات الكفاءة التي 
التربویــة الحدیثــة تحســن إدارة الصــف والكشــف عــن نقــاط الضــعف لــدى الطفلــة، وهنــا تظهــر أهمیــة األســالیب 



  

 
 

٣٤٢

دعـم المعلمـة بـالمواد التدریبیـة والتربویـة التـي  ألجـلالتربویین في هذا المجال  ئولینوالمتجددة ویأتي دور المس
بشـكل تـدریجي مـن أیـة عـوارض سـلبیة فـي شخصـیة الطفلـة تمكنها من التعامل بشكل ناجح مع طالباتها والتخفیف 

  .وتعدیل مسار سلوكها بشكل تدریجي ومستمر
وهذا األسلوب ینعكس على الجانب النفسي للطالبة وتعلل من التأثیرات السلبیة ویحمي الطالبة من   

هـذا  إ،تصدع شخصیتها، لكن هذا یتطلب تعاونًا كبیرًا ما بین المدرسة واألسرة وتجسیرًا للعالقـة بینهمـا حیـث 
ر تفهمــًا لهـم، إضــافة إلـى أنهــا تبنــي األسـلوب یقــارب مـا بــین األسـرة والمدرســة ویجعلهــا أقـرب مــن أبنائهـا وأكثــ

عالقات اجتماعیة سلیمة ما بین األبناء واألبناء وتجعلهم یدركون جوهر التربیة السلیمة ویضعون أیدیهم على 
أســاس المشــكلة التــي قــد یعانیهــا وبالتــالي حمایــة األجیــال المقبلــة مــن الضــعف فــي الشخصــیة واالنحــراف فــي 

  .السلوك والبعد عن السواء
تقــوم األســرة بــدورها علــى أفضــل وجــه، مــن الضــروري تقــدیم التوعیــة والتثقیــف األســري حــول األســالیب  وحتــى

التربویة السلیمة وأسس التعامل مع األبنـاء وحمـایتهم مـن التفكـك وكیفیـة بنـاء عالقـات اجتماعیـة قویـة تـنعكس 
  .على المجتمع بأكمله وتعطي ثمارها اإلیجابیة

مـا البـرامج العالجیـة المقترحـة للمشـكالت " بالسؤال الرابـع مـن أسـئلة الدراسـة مناقشة النتائج المتعلقة **
  ".النفسیة والتربویة واالجتماعیة لدى الطفل الفلسطیني؟
إلى الوعي لدى عینة الدراسة حول أفضل البرامج ) ٦(أشارت نتائج هذا السؤال كما هو وارد في الجدول رقم 

خفیــف مــن حــدة المشــكالت النفســیة والتربویــة واالجتماعیــة لــدى الطفــل العالجیــة المقترحــة التــي تســهم فــي الت
  -:التاليوالتي تشیر إلیها كالفلسطیني 

  .وضع برامج عالجیة ذات أطر فردیة تتناسب مع طبیعة الحالة للطفلة -
التجسیر الدائم ما بین األسرة والمدرسة لزیادة العائد التربوي علـى الطفـل والتقلیـل مـا أمكـن مـن أیـة  -

  .ائر في مجال األهداف التربویة التي تطرحها المدرسةخس
تهیئة المناخ المادي والمعنوي االیجابي الداعم للعملیة التربویة المحفز للطلبة على تحقیق األهداف  -

  .المخطط لهم
تفعیل دور اإلرشاد التربوي في اإلسهام بأخـذ دوره فـي المدرسـة وفـي توعیـة األسـرة واالتصـال معهـا  -

 .ءبشأن األبنا
 .صیاغة التعلیمات المدرسیة بطریقة سهلة ومفهومة وعرضها للطالبات في مكان واضح -

نفســیًا وتربویــًا واجتماعیــًا وتقــدیم  اجعــل المدرســة بیــت ثــانٍ للطفلــه مــن خــالل تقبــل الطفلــه ورعایتهــ -
  .األم الثانیة للطفلة أنموذجالمعلمة 

التـــي تـــدمج الطالبـــة بمدرســـتها ودراســـتها تقـــدیم بـــرامج مختلفـــة مـــن األنشـــطة المنهجیـــة والالمنهجیـــة  -
ــة مــن  َ بشــكل ســوي بعیــدًا عــن االضــطراب والالســواء وســط ثّل ◌ وتجعلهــا قــادرة علــى مزاولتهــا یومیــًا

 .الصدیقات المتعاونات االیجابیات الداعمات لبعضهن البعض



  

 
 

٣٤٣

ـه هـو** ّ نشـئة األسـریة مـا هـو نمـط الت" مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس من أسئلة الدراسة ونص
  ؟"السائدة لدى األمهات في تعاملهن مع بناتهن في المرحلة األساسیة الدنیا

 هـذا السـؤال عـناالستبانة التي أعدت خصیصـًا لإلجابـة  نتائج استجابة األمهات على تبین من خالل
  -: ما یلي )٧(كما تظهر في الجدول رقم

انـت متوسـطة وهـذا یشـیر إلـى وجـود خلـل نسبة رضا األمهات عن أسلوب تعاملهن مع بنـاتهن ك  1-
وأخطاء في ردود أفعال األم تجاه ابنتها أو ضعف القدرة على تفسیر األم سلوك ابنتهـا وبالتـالي وجـود 

د أرضـیة صـلبة لظهـور االضـطراب فـي و وجـلفهم مما یؤثر على سلوك الطفلـة ویسـهم بنوع من سوء ا
  .الشخصیة

وهــذا  ....ممیــزة البنتهــا كالــذكاء أو العنــد أو الثرثــرة كمــا اســتطاعت كــل أم أن تخــرج بــأكثر صــفة-٢
ن لـم تحسـن األم التعامـل مـع ابنتهـا لعـدم  ٕ مؤشر إلى قوة التقارب العاطفي مـا بـین األم وابنتهـا حتـى وا

  .وعیها باألسس التربویة السلیمة وألسباب أخرى قد تكون بسبب أعباء العمل الیومیة
ه غالبــًا فـإن مشـكلة ابنتهــا ابتـدأت مــن البیـت، ممــا یسـمح لنــا وأشـارت نسـبة كبیــرة مـن األمهــات أنـ3- 

ــة تواجــه ســوء المعاملــة مــن قبــل أســرتها أو بعــض أفــراد األســرة أو أن أســرتها ال  باالســتنتاج أن الطفل
لى غیر ذلك ٕ   .تقدم لها الدعم النفسي الكافي كالحنان واألمان أو أنها ال تلبي احتیاجاتها المادیة وا

ألناة والصبر في التعامل مع ابنتها في غالب األحیان إال أن ذلك خاضع لمزاج األم وتبین كما وصفت األم با
أن غالـب األمهـات یســتخدمن أسـلوب المقارنـة بــین األبنـاء وهـذا قــد یـؤدي إلـى مشــكالت سـلوكیة ونفسـیة لــدى 

ممــا یوجــب علینــا  الطفلــة مثــل العــدوان أو الغیــرة أو االنطــواء واالنســحاب، وبالتــالي زعزعــة شخصــیة الطفلــة،
تقدیم التوعیـة المسـتمرة لألسـرة حـول مخـاطر هـذه األسـالیب وهنـا تقـع مسـؤولیة كبیـرة علـى المدرسـة فـي تنـاول 

  .مثل هذه األسرة بالتوعیة المستمرة لتقلیل الهوة ما بین األسرة وابنتها
توجیـه وهنا علینـا  یستخدمن أسلوب التعزیز مع األبناء الالتي وتبین أن األنسبة متوسطة من األمهات

  .األمهات إلى أهمیة التعزیز في تعدیل سلوك األبناء وفي تدعیم العالقة ما بین األسرة واألهل
له مخـاطره علـى المـدى البعیـد  ذلكوظهر أیضًا أن غالبیة األمهات یستخدمن العقاب المتمثل في الضرب، و 

أن أمها ال تحبها أو إحساسها بالدونیة وتدني ثقتها بنفسها  التي قد ال تدركها األم كإحساس الطفلة بالحرمان العاطفي أو
وهذه األحاسیس قد ترافقها خالل سـنین عمرهـا وتـنعكس سـلبًا علـى تماسـك شخصـیتها وتكاملهـا وهـذا مـا یجـب أن تدركـه 

ال تدع لغة التواصل مع ابنتها قائمة على التحقیر واإلهانة واالنتقاص من حقوق ابنتها ٕ   .األم وا
تعلق بمستوى االستقرار االجتماعي الذي تعیشه الطالبات اللواتي یعانین من مشكالت سلوكیة ونفسیة أما ما ی

فقـط مـن الطالبـات لـدیهن أجـواء أسـریة متماسـكة % ١٥أن ) ٧(وتربویة واجتماعیة وحسب نتائج الجـدول رقـم 
ریة وتنمیتهـا وتأهیلهـا بمـا یعیش في أوضاع مختلفة وهذا یدعونا إلى التأكید على أهمیة التوعیة األسـ% ٨٥و
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یضمن أن تكون اآلثار السلبیة في أضعف صورها على األبناء مما ینعكس إیجابًا على قدراتهم وشخصـیاتهم 
  .ومستوى تفكیرهم

أیضًا تشیر نتائج الدراسة أن نسبة عالیة من األمهات ترغب في تدعیم عالقاتها مع المدرسة من أجل تسهیل 
  .الدعم المالئم لها متابعتها البنتها وتقدیم

  - :الخاتمة
تبین لنا مـن مناقشـة النتـائج قـوة تـأثیر التنشـئة االجتماعیـة فـي شخصـیة األبنـاء ودور األسـرة وخاصـة األم فـي 
ال یستطیع مواجهة الصـعاب، جیـل داعـم لبلـده ووطنـه ویمثـل الثـروة  ّ نشاء جیل واعٍ متماسك فع ٕ تهیئة وتربیة وا

  .الحقیقیة لبلدنا فلسطین
الدور ال یقع على كاهل األسرة فقـط إنمـا علـى كافـة المؤسسـات االجتماعیـة الوطنیـة الغیـورة علـى بلـدها وهذا 

وفي هذه الحالة ستجد جیًال یتمتع بشكل فعلي بالسواء واالتـزان فـي الشخصـیة واالتـزان فـي االنفعـال والمرونـة 
خالص ٕ   .في التفكیر قادرًا على خدمة بلده ووطنه بأمانة وا

  التوصیات
  -:لتاليي ضوء االطار النظري وما توصلت إلیه الدراسات من نتائج ومؤشرات فإن الباحثة توصي باف

إعداد البــرامج ئولةبمـا أن األسـرة تقـع فـي مقدمـة مؤسسـات التنشــئة االجتماعیـة وأهمهـا فعلـى الجهـات المسـ 1-
  .االرشادیة لألسر حول كیفیة رعایة األبناء حسب األسالیب التربویة الحدیثة

على عالجها یمكن أن  عملإن إعطاء األهمیة للكشف عن السمات الشخصیة السلبیة في مراحل الطفولة المبكرة وال 2-
ُ هائالً من اإلمكانات التي تعد لخدمة الشعب الفلسـطیني، وتـوفر لـه احتیاجاتـه  ◌ بكفـاءة عالیـة وبكلفـة أقـل یوفر رصیدًا

والتربویـون والقـائمون علـى رعایـة الطفـل الفلسـطیني  ئولونوبوقت أقصر وذلك هدف جدید أن یخطط لـه المسـ
  .من مؤسسات أو أفراد

أهمیة مواكبة األهل لكافة السلوكات الصادرة عن أبنائهم وأهمیة العمل على تعدیل السلوكات غیر السویة  3-
  .للحفاظ على الشخصیة المتزنة للطفل

  .یتم تنشئتها بطرق سلیمة خالیة من أي مشاكل كيتهیئة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة المناسبة للطفلة  4-
ع الواســع علــى اســتنادًا علــى دور المعلمــة فــي تنمیــة شخصــیة الطفلــة فإنــه یتوجــب علــى المعلمــة اإلطــال 5-

  .في هذا المجال الدراسات المختصة
  .مختلفة إجراء مزیدًا من الدراسات في مجال التنشئة االجتماعیة والبناء الكامل للشخصیة على أعمار 6-
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