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أنماط التنشئة األسرية لدى الطلبةالعمانيين في جامعة مؤتة باألردن وعالقتها بمستوى التكيف االجتماعي مع البيئة 
 األردنية لديهم.

 

 أ.د. صالح محمد الرواضية.

 التربوية .كلية العلوم 

 .الجامعةاألردنية

هدفت هذه الدراسةإلى الكشف عن أنماط التنشئة األسرية لدى الطلبةالعمانيين في جامعة مؤتة باألردن وعالقتها بمستوى التكيف الملخص :
لعشوائية الطبقية. ولتحقيق ( طالبا  وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة ا337االجتماعي مع البيئة األردنية لديهم.وقد تكونت عينة الدراسة من )

تي أهدافالدراسة طور الباحث مقياس خاص لقياس أنماط التنشئة ومستويات التكيف االجتماعي.أظهرت نتائج الدراسةأنأنماط التنشئة األسرية ال
ما أظهرت النتائج أنا مستوى التكيف سادت لدىأفراد عينة الدراسة حسب الترتيب اآلتي:النمط الديموقراطيأوال ، فالتسلطي ثانيا  وأخيرا التسيبي. ك

ط االجتماعي المتوسط هو األكثر شيوعا  بين طلبة عينة الدراسة.ومن جهة أخرى،أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أنما
النتائجإلى وجود فروق ذات التنشئة األسرية السائدة لدى الطلبة وبين مستويات تكيفهم االجتماعي مع البيئة األردنية. كما أشارت 

داللةإحصائية في طبيعة مستويات التكيف االجتماعي تعزى لمتغيري الجنس ومكانإقامةاألسرة، في حين لم تظهر النتائج فروقا  في طبيعة 
 أنماط التنشئةاألسرية تعزى لهذين المتغيرين.

ف االجتماعي.: الطلبة العمانيين، أنماط التنشئة األسرية، التكيالكلمات المفتاحية   

Abstract:  This study aimed at identifying the family education styles among Omani students who study at 

Mu'tah University in Jordan and the relationship between the education style and the levels of social 

adaptation among those students to life in Jordan. To achieve the goals of the study, the researcher 

developed an instrument for measuring the styles of family education and the levels of social adaptation. A 

random stratified sample of 337 students was selected. Data were analyzed by using some descriptive and 

inference techniques, such as frequency and ratio tables and Chi - Square technique. The findings of the 

study revealed that the most common family education styles among students were the democratic style, 

authoritarian style and finally the neglectful style. On the other hand, the medium level of social adaptation 

was dominant among students. The findings also showed a significant relation between the family education 

style and the social adaptation level among students. 

Key words: Omani students, family education styles, social adaptation, Jordan  

 

تعد عملية التنشئة االجتماعية من أهم العمليات المقدمة:
االجتماعيةوأخطرها، وذلك لما لها من أثر بالغ في تشكيل حياة 

ؤولة عن كل الفرد والمجتمع على حد سواء، فهي من ناحية مس
تشكيل شخصية الفرد وتحويلة من مجرد كائن حيوي إلى كائن 

اجتماعي، وهي من ناحية أخرى معينة بالمحافظة على البناء 
االجتماعي من خالل نقل القيم والمعايير االجتماعية من جيل 
آلخر. وطبقا لذلك فالتنشئة تربط بين الفرد والمجتمع، وذلك من 

عداده خالل نقل القيم والموروث ال حضاري للمجتمع إلى الفرد، وا 
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لكي يحتل مركزا  محددا  في المجتمع ويؤدي الدور المنوط به وفقا  
 لمجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بذلك المركز.

إن عملية التنشئة االجتماعية عملية تعلم مستمر المعنى العام لها، 
لالندماج في البناء فهي تهدفإلىإعداد الفرد طفال ثم صبيا فراشدا 

االجتماعي الذي ينتمي اليه هذا الفرد على نحو مقبول. ومن هنا 
فإن هذه العملّية مطالبة بتشكيل السلوكاإلنساني وتكوين منظومة 
القيم والمهارات واالتجاهاتالالزمة لألفراد، بحيث تالئم مراكزهم 

وتتم عملية التنشئة االجتماعية من  وأدوارهم االجتماعية.
خالألوساط اجتماعية عديدة أهمها: األسرة  والمدرسةودور العبادة 
وجماعة الرفاق ووسائل االعالم وغيرها، وتعد األسرة أهم هذه 
األوساط على االطالق، فهي تشكل البيئة األساسية التي تتولى 
رشادهم، وذلك من خالل اتباع عدد من  تربيةاألبناء وتوجيههم وا 

ية التي ربما يكون بعضها عفوي أو أساليب التنشئة االجتماع
يجابا  في تربية األبناء.  عشوائي،إالأنها تترك أثرها سلبا أوا 

تتمثاللوظيفة األساسية للتنشئة االجتماعية في توفير الظروف 
المالئمة لنمو الفرد نموا اجتماعّيا  سليما ،يمكنه من التكيف والتفاعل 

ظهر عملية التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه بيسر وسهولة، وت
هذه من خالل اندماج الفرد مع المكون البشري للوسط الذي يعيش 
فيه، وتمثل عاداته وتقاليده واحترام أعرافه والمساهمة في تطويره 

 ،ومواجهة تحدياته وحل مشكالته.

 االطار النظري والدراسات السابقة

لدى  تلعباألسرة دورا مهما في تشكيل االتجاهات واألنماط السلوكية
األفراد، وتؤكد الدراساتأن من أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل 
شخصية الفرد نوع المعاملة التييتلقاها هذا الفرد من قبل األسرة، 
فكلما خلت هذه المعاملة من األساليب غير السوية كانت الفرصة 

(. ومع Zhan،2004مواتية لكي ينمو الفرد نموا سليما ومتوازنا )
همّية دور األسرة في رعاية األوالد وتشكيل أخالقهم التأكيد على أ 

وسلوكاتهم،إالأن األمر في نهاية المطاف عائدإلى توفيق هللا 
_سبحانه وتعالى_، فكم من أسر صالحه اجتهدت في تربيةأبنائها 
فما حصدت إال العقوق،وكم  من أسر فاسدة أغفلت تربية أبنائها 

الصالح الخير، وهذا ما عبر  بينأفرادها –بأمر هللا تعالى  –فنشأ 
حين قال:"  –رضي هللا عنه –الخليفة عمر بن عبد العزيز عنه 
 الصالح من هللا واألدب من اآلباء".

وتختلف األنماط السلوكية لألفراد وتتفاوت طبقا  الختالف أساليب 
التنشئة األسرية وطبيعة استخداماألسرة للسلطة، فالفرد الذي ينشأ 

اهتماماته وميوله وتشبع حاجاته يختلف عن  في كنف أسرة ترعى
ذاك الذي ينشأ في جو متسلط تكبح فيه اإلرادة الذاتية،ويستخدم 
فيه العنف لتشكيل السلوك، فثمة فرق بين أن يكون الفرد مقبوال  في 
أسرته يعامل باحترام وديموقراطية، وبين أن يكون منبوذا  يعامل 

 بالقسوة والتسلط.

 سريةمفهوم التنشئة األ

نظرا ألهمّية موضوع التنشئة األسرية فقد تناوله العديد من 
الباحثين، وقد تعددت تعريفات التنشئة األسرية تبعا للتوجهات 

( بأنها" 67، ص1991النظريةأولئك الباحثين، فقد عرفهاالطحان)
تنظيمات نفسية يكتسبها الفرد من خالل خبراته، وتحدد سلوك 

األبناء في مختلف المواقف اليومية  الوالدين بصورة منتظمة نحو
( فوصفها بأنها " Carlson،1994 p.13".أماكارلسون )

السلوكات واالتجاهات األسريةالتي يتبناها الوالدان لتحقيق التفاعل 
االجتماعي مع األبناء، وهي األسلوب الذي يختاره الوالدان لتنشئة 

ا العملية التي ( بأنه2006أبنائهما اجتماعّيا  ".ويعرفها القضاة )
يتم من خاللها اكساب الفرد المعارف والمهارات والسلوكاتالتي 
تمكنه من المشاركة الفاعلة كأعضاء في المجتمع. ويذهب 

( إلى وصف التنشئة األسريةبأنها 2006صوالحة وحوامدة )
عمليات تعلم وتعليم وتربية مستمرة تساعد الفرد على التحول من 

راشد اجتماعي.أما حجاج إلى  كائن فطري بيولوجي
(، فقد عرف التنشئة األسرية بأنها " الطرق 9،ص2009)

عداداألبناء للتعامل  واألساليب التي يتبعها الوالدان لتربية وتعليم وا 
مع مختلف مواقف الحياة، والتي تستندإلى عملية التفاعل 
االجتماعي، بهدف إكساب الطفل قيم المجتمع ومعاييره، ليكون 

التفاعل واالندماج في البيئة االجتماعية التي يعيش قادرا على 
 فيها".

ويعرف الباحث التنشئة األسرية بأنهاأساليب التربية التي تمارسها 
األسرة من خالل مواقف الحياة المختلفة بحق أبنائها، بهدف 
تحقيق حاجات هؤالء األبناء وبناء شخصياتهم بشكل سليم 

لى االندماج في مجتمعهم ومتوازن، بحيث يصبحون أكثر قدرة ع
 والتفاعل معه بإيجابية.
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 أنماط التنشئة األسرية

لم يتفق الباحثون في حصرهم لكافة أنماط التنشئة األسرية التي 
يمكنأن تنتهج في المجتمعات المختلفة، ولكنهم أجمعوا بأنأنماط 

 ;1997التنشئة الرئيسة تنحصر في ثالثة أنماط هي )عويدات،
 ( :2009حجاج، ;2006 لحه وحوامدة،صوا ;2001الزعبي،

وهو األسلوب الذي يميل  أوال : النمط الديموقراطي ) العادل ( :
فيه الوالدانإلى قبول األبناء ودوافعهم بقدر كبير من المرونة، مع 
احترام لشخصياتهم وارادتهم، وتوجيه نشاطاتهم بصورة منطقية، 
ويرى الباحثون أن األفراد الذي ينشؤون في ظل هذا النمط أكثر 

نتاجّية، وأقل عدوانية و  اعتداء قدرة على التكيف االجتماعي وأكثرا 
على ممتلكات اآلخرين، كما أنهمأكثر استقالال  واعتمادا  على 

 النفس.

وهو األسلوب الذي يحرص ثانيًا : النمط التسلطي ) الدكتاتوري(: 
فيه الوالدان على فرض رأيهما على أبنائهم دون اهتمام برغباتهمأو 
ميولهم مع إصرارهم على قيمة الطاعة، وتفضيلهم إعطاء األوامر 

قاب كوسيلة للتربية، مما يحول دون إشباع حاجات هؤالء والع
األبناء. وهذا النمط غالبا ما يقود إلى بناء شخصية خجولة 
خائفةمن السلطة غير واثقه بنفسها أو بغيرها. وتشير الدراسات أن 
األفراد الذي ينشؤون في ظل هذا النمط هم أكثر اتكالية وال 

م ميالون لالعتداء على يعملون إال بوجود رقابة مباشرة، وه
 ممتلكات اآلخرين.

: وهو األسلوب الذي يقوم  ثالثا : النمط التسيبي ) الفوضوي (
على تجاهل الوالدان لحاجات أبنائهم ورغباتهم ومنحهم الحرية 
المطلقة في توجيه شؤونهم الخاصة، والتصرف كما يحلوا لهم دون 

ة باإلهماألو تدخل من أحد، ويتصف الوالدان في هذا النمط عاد
الالمباالة أو ضعف الشخصية وعدم القدرة على توجيه أبنائهم 
وجذب أنتباههم. ويؤدي النمط  التسيبي عادة إلىإيجاد شخصية 
غير متوافقةاجتماعّيا ، وال تهتم بتوجيهات اآلخرين، كما أنها ال 

 تتقيد باألنظمة والتعليمات.

 وظائف التنشئة األسرية:

جزءا  ال يتجزأ من التنشئة االجتماعية التي  تعد التنشئة األسرية
يتولى أمرها وسائط عديدةإلىجانباألسرة كالمدرسة ووسائل االعالم 

ودور العبادة واألندية االجتماعية وجماعة الرفاق وغيرها. وتهدف 
هذه الوسائط جميعها إلى تحقيق الوظيفة األساسية للتنشئة 

بحيث يتكيف مع المجتمع  االجتماعية وهي تنمية الفرد اجتماعّيا  
الذي يعيش فيه، ويتفاعل مع عاداته وتقاليده وقيمه 
وقوانينهومكوناته بشكل إيجابي ودائم، فيصبح عندئذ عامل بناء 
لهذا المجتمع وليس معول هدم له، ويرتبط تحقق هذه الوظيفة 

 العامة بمدى تحقيق الوظائف الفرعية اآلتية: 

فة المجتمع:إذ يتوجب على المساهمة في إكساباألبناء لثقا -1
األسرةمساعدة أبنائها على اكتساب اللغة والعادات والتقاليد 
والقيم واألنماط السلوكيةالسائدة في المجتمع، مما يسهم في 
تحديد الهوية االجتماعية لهؤالء األبناء وتحويلهم إلى كائنات 
اجتماعية حاملة لثقافة المجتمع قادرة على نقلها بعد ذلك 

ل األخرى كما نقلت إليها،ال بل يتوقع من هؤالء األبناء لألجيا
المساهمة في تطوير هذه الثقافة من خالل إضافة السمين 
إليهاأو حذف الغث منها لتساير التقدم اإلنساني في كل 

 عصر.

السعي إلشباع حاجات األبناء، وذلك من خالل توفير كافة  -2
المناخات الثقافية )عادات، تقاليد، أعراف، 

كيات،مبادئ..الخ ( التي من شأنهاإشباع حاجات هؤالء سلو 
األبناء وتلبية طموحاتهم ورغباتهم واهتماماتهم حتى يكونوا 
ذا لم تنجح التنشئة  أكثرانسجاما  مع أنفسهم وأفراد مجتمعهم، وا 
األسريةبإشباع حاجات أفرادها الثقافية،فإن ذلك سيؤدي حتما 

كلما اتسعت هذه إلى ظهور فجوة بينهم وبين مجتمعهم، و 
الفجوة كلما مال هؤالء األفرادإلى العزلة واالغتراب واالنطواء 

 وربما الهجرةإلى مجتمع آخر.

مساعدةاألبناء على التكيف مع الوسط االجتماعي الذي  -3
يتواجدون فيه. وهذه الوظيفة تنسجم وبشكل كبير مع جملة 

رورة المبادئ التي تدعو اليها التربية الحديثة، وعلى رأسها ض
إعداداإلنسان الصالح القادر على التعايش والتكيف مع سائر 
البيئات التي يمكن أن يتواجد فيها، بصرف النظر عن سبب 
تواجده في هذه البيئة أو تلك  )للدراسةأو العمل أو... الخ 
(.وال شك أن الفرد الذي ينشأ وفقا ألنماطتنشئة أسرية 

ع المجتمعات واجتماعية سليمة هو أقدر على التعايش م



 7112(1( العدد )3،اجمللد )والدّراسات العلياتصدر عن عمادة البحث العلميّ دورية  علميّة حمكمّة جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

141 

 

والبيئات المختلفة، وهذا هو المنطلق األساسي الذي تستند 
اليه هذه الدراسة، وفي ضوئه تم الربط بين أنماط التنشئة 
األسرية لدى الطلبة العمانيين وبين قدراتهم على التكيف مع 
المجتمع األردني، كبيئة تختلف نوعا ما عن المجتمعالعماني 

 الذي نشأوا وترعرعوا فيه.

تحقيق عملية التطبيع االجتماعي،وتشير هذه الوظيفةإلى  -4
مقدار مساهمة األسرة في ترسيخ القيم والعاداتوالسلوكات 
اإليجابية لدى أبنائها الذي يشغلون وظيفة من الوظائف 

فالتطبيع االجتماعي  ;كمعلم أو مهندس أو طبيب.. إلخ (  
ن الفرد يرتبط بنمط السلوك المرغوب لدى المجتمع والمتوقع م

حينما يشغل مركز أو وظيفه ما. ويمكن وصف التطبيع 
االجتماعي بأنه عملية متدرجة ومستمرة، تسير في خطى 
ديناميكية نحو الكمال االجتماعي أو ما ترضى عنه 

 الجماعة.

 العواماللمؤثرة في التنشئة األسرية

لقد أكدت الدراسات التي أجريت في هذا المجاألن هناك العديد من 
وامل التي تؤثر في طبيعة التنشئة األسرية، وتختلف هذه الع

العوامل في تأثيرها باختالف الظروف األسرية واالجتماعية، ومن 
(، والزعبي 2000أبرز هذه العوامل ما ذكره كل من جابر )

 (: 2006(، وصوالحه وحوامدة )2006)

شخصية الوالدين: أن الحالة الجسمية والعقلية والنفسية  -1
يجابا  على األبناء فبعض اآلباء مثال  للوالدين تنعكس سلبا أوا 

يلجؤونإلى استخدام التهديد والقسوة كوسيلة إلثبات الذات، في 
حين ينتهج البعض أسلوب الالمباالة للهروب من تحمل 
المسؤولية، وكال األسلوبين يؤديانإلى نتائج سلبية في 

 تربيةاألبناء.

أو ارتفاع دخل األسرة المستوى االقتصادي لألسرة:أن تدني  -2
يحدد مستوى معيشتها ويؤثر في طبيعة تنشئتها لألطفال، 
فاألسر الفقيرة التي تعاني من الحرمان ال يحصل أبناؤها 
عادة على متطلبات الحياة األساسية،مما يضطر هؤالء 

 األبناءأحيانا إلىاالنحرافأو السرقةأو الكذب.

رة يؤدي غالبا حجماألسرة: أن ازدياد عدد األطفال فياألس -3
إلىضعف فاعلية الضبط األسري، ال سيما إذاكانتاألسرة تعاني 
من بعض المشكالت االجتماعية كمشكلة السكن أو تدني 
الدخل،مما يحول دون تلبية حاجات األطفال فيؤدي ذلك إلى 
جنوحهم. وقد دلت الدراسات أن معظم األطفال الجانحين هم 

 من األسر كبيرة العدد.

ين: تؤكد البحوث والدراسات أنه كلما ازداد الفارق عمر الوالد -4
الزمني بين اآلباء واألبناء، زادت حظوظ الفشل في الوصول 

 إلىأساليب تربوية سليمة ومتزنة.

جنس األبن وترتيبه بين إخوته: تتوقف طبيعة معاملة الوالدين  -5
للطفل في كثير من األحيان على جنس هذا الطفل وتربيته 

يجابا  على شخصية الطفل. فهل بين أخوته، مما  ينعكسسلبا أوا 
هو الطفل الوحيد؟أمأنه هو األبن األول؟ أم هو الذكر الوحيد 
بين مجموعةإناث؟...الخ. أي من هذه االعتبارات يمكنأن 

 يجعل للطفل مكانة خاصة قد ال يتمتع بها أحد في أسرته.

الثقافة: إن الوسط الثقافي الذي يعيش فيه الفرد هو الذي  -6
نمي السلوكات االجتماعية لديه،ففي المواقف االجتماعية ي

يعيش الفرد عناصر الثقافة ويمارسها، وهذا ما يسمى بعملية 
التعلم االجتماعيأو التنشئة االجتماعية، والتي تتم من خالل 

 اكتساب الخبرات خالل الحياة اليومية.

لىجانب ذلك هناك العديد من العوامل والظروف المتداخلة  وا 
تي من شأنهاأن تؤثر في طبيعة التنشئة األسرية وتجعل ال

منها بيئة صحية لتربيةاألبناء، كالظروف االجتماعية لألسرة 
 والتوافق األسري والمستوى التعليمي لألسرة.

 التكيف

يشيرهذا المفهوم إلى قدرة الفرد على التواؤم واالنسجام مع 
البيئة من البيئة التي يعيش فيها، بما تشتمل عليه هذه 

عناصر ومواقف وظروف، وقد استخدم مفهوم التكيف في 
المجال النفسي االجتماعي تحت مصطلح "التوافق" 

((Adjustment فاإلنسان كمايتالءم مع البيئة الطبيعية ،
يستطيعأنيتالءم مع الظروف االجتماعية والنفسية التي تحيط 

 ( 2003به )الهابط،
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تمرة ترافق سلوك الفرد ويعد التكيف عملية ديناميكية مس
السوي وتوجهه بحيث يصبحأكثر توافقا  مع البيئة المحيطة 
به، ويقصد بالبيئة كافة الظروف والمؤثرات المحيطة بالفرد 
والتي يمكن أن تؤثر في سلوكه للحصول على االستقرار 

 النفسي واالجتماعي في حياته.

مفهوم لقد اشتمل األدب التربوي على العديد من التعريفات ل
ن  التكيف، وقد جاءت هذه التعريفات متقاربة في معناها وا 
اختلفت في صياغتها اللغوية، فقد عرفه ماكسويل 

(Maxwell،2007 ،بأنه تغييرات بنائية وسلوكية وبشرية )
 يمارسها الفرد بغية التوائم مع ظروف البيئة المحيطة به.

اني ( أن التكيف يتمثل في السلوك اإلنس2008ويرى بطرس )
الذي يقوم به الفرد من أجل إشباعحاجاته وتحقيق التوافق مع 
األوضاع والظروف المحيطة به، وهذا السلوك يحتاج 
إلىإحداث تغير في ذات الفرد الداخليةأو البيئة الخارجية 

 المتمثلة بالبيئة الطبيعية واالجتماعية.

( فيعرف التكيف على أنه " 5ص 2011أما أبو ليل )،
كات التي يقوم بها الفرد ليتكيف مع التغيرات مجموع السلو 

 المحيطةبه بمختلف جوانبها ".

ويرى الباحث أن مفهوم التكيف يشير إلى قدرة الفرد على 
االندماج في البيئة التي يعيش فيها والتفاعل مع تلك البيئة 
بشقيها الطبيعي واالجتماعي تفاعال إيجابيا  يكفل له إشباع 

باب التوتر والخوف وتوفر له الشعور حاجاته وتحريره من أس
 باالرتياح والطمأنينة.

ويتفق الباحثون على أن عملية التكيف تشتمل على بعدين 
رئيسيين، هما: التكيف الشخصي والتكيف االجتماعي. 
ويتكون التكيف العام من محصلة هذين البعدين؛ فالتكيف  
الشخصي يرتبط بذات الفرد وبهويته الشخصية، ومن 

صرالمكونة له الجوانب النفسية والوجدانّية والعقلية لدى العنا
الفرد.أما التكيف االجتماعي فهو يشير إلى قدرة الفرد على 
تكوين عالقات اجتماعية طبيعية مع من يحيطون به، بحيث 
يشعر الفرد باالرتياح والطمأنينة ويتحرر من كل مشاعر 

وال  .1993)الخوف أو االحساس باالضطهاد )عبد اللطيف،

شك أن هذين البعدين يتفاعالن مع بعضهما البعض ليظهرا 
 في النهاية القدرة الكلية على التكيف.

ويعد التكيف االجتماعي واحدا  من الهموم التي تسعى 
المؤسسات التربوية إلى معالجتها إلىجانب ما يعرف بالتكيف 
األكاديمّي، حيث تسعى هذه المؤسسات جاهدةإلى خلق حالة 

اؤم بين الطلبة وبين الوسط الذي يعيشون فيه على من التو 
وال شك أن عدم إشباع  .اختالف مستوياتهم ومراحلهم الدراسية

حاجات الطلبة أو تلبية رغباتهم يمكن أن يسهم في الحيلولة 
دون تحقيق التكيفاألكاديمّي، هذا التكيف الذي يشير في 

ن واألنظمة جوهره إلى قدرة المتعلم على فهم واستيعاب القواني
التعليمية وتقبلها والعمل ضمن إطارها،والتوافق مع المتطلبات 
الدراسية بما يكفل تحقيق النجاحاألكاديمّي ) الريحاني 

 (.2011أبو الليل،  ;1987وحمدي،

تنطوي عملية التكيف االجتماعي على درجة كبيرة من 
األهمّية بالنسبة لطلبة الجامعة لما لها من أثر في تفاعلهم 

الجتماعي وتوافقهم األكاديمّي،إذإن الجامعة تمثل بيئة جديدة ا
لم يألفها الطالب من قبل، ويزداد األمر صعوبة حين يضطر 
الطالب إلى الدراسة في جامعة خارج القطر الذي يعيش فيه، 
حيث يطالب عندها بتطوير هويته الذاتيةلتصبحأكثر قدرة 

تختلف كثيرا عن  على التواؤم مع  البيئة الجديدة التي ربما
البيئة األم التي تنشأ وترعرع فيها. أن عدم تحقيق الفرد 
لمستوى مقبول من التكيف االجتماعي يجعله في حالة من 
عدم االتزان الفكري واالنفعالي، وقد يسلك سلوكا اجتماعّيا  
غريبا  ال يتفق ومبادئ ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه 

فرد عن تحقيق المستوى (. وحينما يعجز ال2001)عطيه،
المنشود في التكيف االجتماعي تجده يشعر باإلحباط والتوتر 

 والقلق النفسي، مما يؤديإلى فشله في تحقيق أهدافه.

وخصوصا أولئك الذين يدرسون  –ويتعرض طلبة الجامعات 
ألنواع عديدة من الضغوط والمشكالت  –خارج أقطارهم 

عاناتهم وقلقهم التكيفية التي من شأنهاأن تزيد من م
االجتماعي، مما يؤثر سلبا  في سلوكهم وتكيفهم األكاديمّي، 
هذا في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى عالقات 
اجتماعيهإيجابية مع االخرين، يشعرون من خاللها بأنهم جزء 
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من هذا المجتمع، وأن هناك 
منيحترمأفكارهمويشاركهماهتماماتهموهمومهم، ويمد لهم يد 

 لحاجة. العون عند ا

أن تكيف طلبة الجامعة مع بيئتهم التعليمّيةبما فيها من 
مناهج وأنظمة وقوانين وزمالء وموظفين وأعضاء هيئة تدريس 
أمر يشعرهم باالرتياح والرضا واالستقرار، ويشجعهم على 
التفاعل االجتماعي والتفاني في العمل وتحسين تحصيلهم 

االجتماعي الدراسي،مما يؤدي في النهايةإلى تكيفهم 
واألكاديمّي على حد سواء ) كيوهوكينزيوتوتش 

 (.2226وويت،

 العواماللمؤثرة في التكيف االجتماعي

يشير األدب المنشور في هذا المجال إلى العديد من لعوامل 
التي يمكن أن تساعد الفرد على تحقق مستوى عال من 
التكيف االجتماعي، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي ) 

 (:2011،أبو ليل،2003الهابط،

إشباع حاجات الفرد: إن مستوى التكيف االجتماعي لدى -أوال
الفرد يتناسب تناسبا  طرديا  مع مستوى إشباع الحاجات الفردية 
األولية والشخصية واالجتماعية لديه. فالفرد الذي يعاني من 
عدم إشباع بعض حاجاته يتوقع أن يكون أكثرشعورا بالتوتر 

 أقل تكيفا. والقلق وبالتالي

تقبل الفرد لذاته ومعرفته لنفسه: إن معرفة الفرد  -ثانيا  
مكاناته تمكنه من إشباع حاجاته ومن ثم تحقيق  لقدراتهوا 
مستوى مقبول من التكيف االجتماعي لديه. فإذاكانت فكرة 
الفرد عن نفسه إيجابيةفإن ذلك سيسهم في تحقيق النجاح 

ذلك سيعرضه لإلحباط   لديه،أماإذاكانت هذه الفكرةسلبيةفإن
 واالنطواء وبالتالي سوء التكيف.

امتالك الفرد للمهارات والقدرات: يعتمد التكيف وبشكل  -ثالثا
كبير على مجموعه المهارات والقدرات األساسية التي يمتلكها 
الفرد والتي يمكن أن تعينه على إشباع حاجاته، وبالتالي 

 ع الذي يعيش فيه.إقامة عالقات إيجابية مع مكونات المجتم

المرونة: ويشير هذا العامل إلى قدرة الفرد على  -رابعا
التفاعل مع كافة المؤثرات المحيطة به بشكل مالئم ومرن 

 يسهم في تحقيق تكيفه االجتماعي.

 الدراسات السابقة

من خالل مطالعة األدب المنشور تم التواصل إلى العديد من 
الدراسة الحالية، ويمكن تقسيم الدراسات ذات العالقة بموضوع 

هذه الدراسات تبعا للمتغيرات الرئيسية التي تناولتهاإلى قسمين 
 رئيسين على النحو التالي:

 أوال: الدراسات التي تناولت التنشئة األسرية

(، 1989لعل أقدم هذه الدراسات تلك التي أجرتها الجبالي )
ن في وهدفت إلى الكشف عن العالقة بين أساليب الوالدي

( طالبا  468التنشئة ومفهوم الذات. تكونتعينة الدراسة من )
من طلبة الثانيإعدادي في األردن، واستخدمت الباحثة 
مقياسين أحداهما لقياس أنماط التنشئة األسرية واآلخر لقياس 
مفهوم الذات. وقدأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة 

 ة مفهوم الذات.ارتباطية بين أساليب التنشئة األسري

( دراسة بعنوان " Bisin&Taba، 2002وأجرىبيسين وتابا )
أثر نمط التنشئة األسرية في تحديد طبيعة الحياة المستقبلية 

( فردا، وقد طور 220للفرد". وتكونت عينة الدراسة من )
الباحثانمقياسا  خاصا لقياسأنماطالتنشئةاألسرية لدى أفراد 

ن نمط التنشئة األسرية يلعب دورا  العينة. وخلصت النتائج إلىأ
بارزا  في تحديد طبيعة حياة الفرد وخصوصا تلك الجوانب 

 الخاصة في التعامل مع اآلخرين.

(، فقد أجرت دراسة هدفت إلى الكشف 2004أما النسور )
عن طبيعة العالقة بين نمط التنشئة األسرية وبين مفهوم 

ونت عينة الذات وتوكيد الذات والتحصيل الدراسي. وتك
( طالبة من طالبا ت الصف العاشر في 285الدراسة من )

األردن. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 
داللةإحصائية تعزى لنمط التنشئة األسرية في مفهوم الذات 
الكلي لصالح مجموعة النمط التسلطي.كماأشارت النتائج إلى 

ألسرية وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنمط التنشئة ا
 في التحصيل الدراسي لصالح مجموعة النمط الديموقراطي.
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( دراسة حول عالقة أنماط التنشئة 2006وأجرى الزعبي )
األسرية بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثّانوّية في 

( طالبا  وطالبة، 372الكويت. وتكونت عينة الدراسة من )
تنشئة األسرية واستخدم الباحث أداتين هما: مقياس أنماط ال

واختبار دافع اإلنجاز. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من 
النتائج كان أهمها: أن نمط الضبط التربوي هو النمط السائد 
لدى األسر الكويتية، كماأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة 
إحصائيا  بين مستوى دافعية اإلنجاز لدى الذكور وفق أنماط 

 التنشئة األسرية.

( أجرى عبيدات دراسة لمعرفة طبيعة العالقة 2008م )في عا
بين أنماط التنشئة األسرية وفاعلية الذات لدى طلبة المرحلة 
األساسية العليا في األردن، وقد اشتملت عينة دراسته على 

( طالبا  وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسةأنأكثرأنماط 582)
موقراطي ثم التنشئة شيوعا لدى أفراد العينة هو النمط الدي

التقبلي فالحماية الزائدة وأخيرا التسلطي.وأشارت النتائج إلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية الذات 

 تعزى إلىنمط التنشئةاألسرية لصالح النمط الديموقراطي.

ومن الدراسات الحديثة نسبيا في هذا المجال الدراسة التي 
إلى قياس أثر نمط ، والتي هدفت 2009)أجراها حاج )

التنشئة األسرية والدعم االجتماعي في أشكال السلوك 
العدواني لدى طلبة الثّانوّية في منطقة حيفا بفلسطين. وتألفت 

( طالبا  وطالبة، واستخدم الباحث 350عينة الدراسة من )
ثالثة مقاييس لقياس كل من أنماط التنشئة األسرية وأشكال 

جتماعي. وأظهرت النتائج أن نمط السلوك العدواني والدعم اال
التنشئة األسرية السائد هو نمط التقبل وأن مستوى الدعم 
االجتماعي المقدم من األسرة جاء بدرجة مرتفعة، وأن السلوك 

 العدواني لدى عينة الدراسة جاء بدرجة منخفضة.

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت التكيف االجتماعي

ت إلى الكشف عن مستوى ( دراسة هدف1996أجرى رمزي )
التكيف االجتماعي ومستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة 
المرحلةالثّانوّية في محافظة نينوى بالعراق، واشتملت عينة 

( طالبة، ولتحقيق أغراض الدراسة قام 150الدراسة على )
الباحث بتطوير أداة خاصة لقياس التكيف االجتماعي لدى 

إلىأن مستوى التكيف االجتماعي أفراد العينة. وخلصت النتائج 
جاء بدرجة متوسطة، وأن مستوى التكيف يرتبط ارتباطا إيجابيا  

 بمستوى التحصيل الدراسي للطالب. 

( دراسة هدفت الكشف عن الفروق 2003وأجرى الليل )
في التكيف مع المجتمع الجامعي لدى طلبة جامعة الملك 

ات الجنس والحالة فيصل بالمملكة العربية السعوديةتبعا لمتغير 
االجتماعية والجنسية والتخصص والمستوى الدراسي. وتكونت 

( طالبا  وطالبة. وقد أظهرت نتائج 200عينة الدراسة من )
الدراسة وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في التكيف مع 
المجتمع الجامعي لصالح اإلناث. وأشارت النتائج إلى عدم 

ي من متغيرات الحالة وجود فروق في تكيف الطلبة تعزى أل
االجتماعيةأو الجنسية أو التخصص أو المستوى 
الدراسي.وهدفت دراسة مغاداس وأميري ورحيمي 

Moghaddas،Amiri&Rahimi 2006)  إلى الكشف عن)
العالقة بين العوامل الديمغرافية واالجتماعية وبينمستوى 
التكيف االجتماعي لدى المهاجرين المراهقين اإليرانيينفي 

( مراهقا.وقدأشارت 292ركيا. وتألفت عينة الدراسة من )ت
نتائج الدراسة إلىأن التكيف االجتماعي عملية تتأثر بعوامل 
ديمغرافية واجتماعية عديدة منها اللغة والتسامح ومدة اإلقامة 
ودخالألسرة، وأشارتالنتائجأن مستوى التكيف االجتماعي جاء 

ده دراسة هدفت ( أجرت فو 2008وفيعام ) بدرجة متوسطة.
إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين التكيف االجتماعي 
والذكاء االنفعالي لدى طلبة المراهقين في منطقة مرج بن 

( طالبا  370عامر بفلسطين، وتألفت عينة الدراسة من )
وطالبة. وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين الذكاء 

لم تشر النتائج  االنفعالي وبين التكيف االجتماعي،في حين
إلى وجود فروق ذات داللةإحصائية في طبيعة العالقة بين 
الذكاء االنفعالي والتكيف االجتماعي تعزى لمتغيري الجنس 

 والتخصص.

( بدراسة هدفت التعرفإلى Romaba، 2009وقامترومابا )
مستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة مرتفعي التحصيل 

( 60وتكونت العينة من ) وأقرانهم من منخفضي التحصيل،
طالبا  من طلبة المرحلة الثّانوّية في الواليات المتحدة 
األمريكية. وخلصت النتائج إلىأن الطلبة مرتفعي التحصيل  
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أكثر قدرة على التكيف االجتماعي من أقرانهم منخفضي 
الدراسات في هذا المجال تلك التي أجراهاأبو  التحصيل.ومن

التعرف إلى معرفة مستوى التكيف ( والتي هدفت 2011ليل )
االجتماعي والتكيف األكاديمّي لدى طلبة العرب واليهود في 

( 460جامعه حيفا بفلسطين، وتكونت عينة الدراسة من )
طالبا و طالبة من الطلبة العرب واليهود. وقد أظهرتالنتائج 
تفوق الطلبة اليهود علىأقرانهم العرب في نوعي التكيف 

 اديمّي.االجتماعي واألك

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن كل        
منها تناول واحدا  من المتغيرات الرئيسية لهذه الدراسة ولم 
يجمع بينهما في آن واحد، وهذا ما يميز الدراسة الحالية، 
والتي حاولت الكشف عن طبيعة العالقة بين هذين المتغيرين 

ف االجتماعي ( الىجانب ) أنماط التنشئة األسرية والتكي
متغيري الجنس ومكانإقامةاألسرة على اعتبارأنهما من 
المتغيرات ذات العالقة بموضوع التنشئة األسرية. ومما يميز 
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تناولها لفئة من الطلبة 
المغتربين عن وطنهم، وهذا ما تعرضت له جزئيا دراسة 

 ،Moghaddas،Amiri&Rahimi)مغاداس وأميري ورحيمي
والتي حاولت الكشف عن العالقة بين العوامل  (2006

الديمغرافية واالجتماعية ومستوى التكيف االجتماعي لدى 
المهاجرين المراهقين اإليرانيين في تركيا،علىأن هذه الدراسة 
تناولتفئة مهمة من أبناء المجتمع العربي وهي فئة الطلبة 

لغابات الدراسة الجامعية، وهؤالء يعدون العرب الذين يتغربون 
بمئات اآلالفأن لم يكن بالماليين، مما يزيد من أهمّية هذه 
الدراسة ويجعلها تحتل مكانة مرموقة بين الدراسات 

 المتخصصة في هذا المجال.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تبرز مشكلة الدراسة من خالل محاولة الباحث الكشف عن 
ماعي لدى الطلبة العمانيين الدارسين في مستوى التكيف االجت

الجامعات األردنية عامة وجامعة مؤتة خاصة، على اعتبار 
أن جامعة مؤتة تمثل عينة ممثلة للجامعات االرنية. ويعد 
التكيف االجتماعي من اهم العوامل المؤثرة في حياة الطلبة 
الجامعين، وخاصة أولئك الطلبة الوافدين من بيئات اخرى 

ك التي تتواجد فيها الجامعة، حيث يواجه الطلبة عادة غير تل
بعض الصعوبات التكيفية التي تعكر صفو حياتهم تؤثر في 

 أدائهماألكاديمّي.

لقد تبلورت مشكلة الدراسة في ضوء ما الحظ الباحث من 
استقاللية الطلبة العمانيين وعدم اندماجهمفي الجسم الطالبي 

في الوقت الذي لم تلحظ  داخل و خارج الحرم الجامعي، هذا
فيه مثل هذه الظاهرة لدى اقرأنهم من طلبة الجنسيات الخرى، 
مما اثار بعض التساؤالت في ذهن الباحث، والذي قدر بأن 
نمط التنشئة األسرية واالجتماعية ربما يكون من أكثر العوامل 
حضورا  وتأثيرا  في مثل هذه الظاهرة. ومن هنا نشأت الحاجة 

ل هذه الدراسة، والتي سعت إلى الوقوف على إلى وجود مث
حجم هذه الظاهرة ومحاولة الكشف عن عالقتها ببعض 
المتغيرات ذات العالقة. وبالتحديد فإن الدراسة تهدف إلى 

 االجابة عن االسئلة التالية: 

  ماأنماط التنشئة األسرية السائدة لدى الطلبة العمانيين في
هذه األنماط باختالف جامعة مؤتة باألردن ؟ وهل تختلف 

 جنس الطالب ومكانإقامة اسرته؟

  مامستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة العمانيينفي
جامعة مؤتة باألردن؟ وهل يختلف هذا المستوى باختالف 

 جنس الطالب ومكان إقامةأسرته؟

  هل يختلف مستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة
التنشئة األسرية  العمانيين في جامعة مؤتة باختالف أنماط

 لديهم؟

 تهدف هذه الدراسةإلى تحقيق األهدافاآلتية  أهداف الدراسة 

التعرفإلىأنماط التنشئة األسرية السائدةلدى الطلبة  (1)
العمانيين الدارسين في الجامعات األردنية وتحديدا في 
جامعة مؤتة، وعالقة ذلك بكل من متغيري الجنس 

 ومكانإقامةاألسرة.

التكيف االجتماعي لدى الطلبة  التعرفإلى مستوى (2)
العمانيين مع البيئة األردنية ، وعالقة ذلك بكل من 

 متغيري الجنس ومكانإقامةاألسرة.
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الكشف عن طبيعة العالقة بين أنماط التنشئة  (3)
األسريةالّسائدة لدى الطلبة أفرادالعينة وبين درجة تكيفهم 

 االجتماعي مع البيئة األردنية.

 أهمّية الدراسة 

د هذه الدراسة أهمّيتها من أهمّية المتغيرات التربوية والنفسية تستم
واالجتماعية التي تتناولها بالدراسة والتحليل،وتعد هذه المتغيرات 
من الموضوعات المهمة التي تحتل مكانة لدراسات النفسية 
واالجتماعية، باإلضافةإلىأهمّيتها في حياة األفراد والجماعات على 

 حد سواء.

ّية هذه الدراسة من خالل ندرة الدراسات التي تناولت وتتضحأهم
موضوع أنماط التنشئة األسرية في ضوء متغيرات على درجة من 
األهمّية وذات تأثير مباشر في سلوكات الطلبة متمثلة بمستوى 
التكيفاالجتماعي. إلىجانب ذلك متوقع أن توفر هذه الدراسة إطارا  

باحثين آخرين في هذا المجال، نظريا  يمكن اإلفادة منها من قبل 
خصوصا من أداة الدراسة التي طورها الباحث، كما يمكن اإلفادة 
من توصيات هذه الدراسة إلجراء المزيد من الدراسات حول 

 موضوع التكيف االجتماعي وعالقته بمتغيرات أخرى.

: هي أساليب التربية  مصطلحات الدراسة:أنماط التنشئة األسرية
تمارسها األسرة من خالل مواقف الحياة المختلفة والتعليم التي 

بحق أبنائها، بهدف تحقيق حاجات هؤالء األبناء وبناء شخصياتهم 
بشكل سليم ومتوازن، بحيث يصبحونأكثر قدرة على االندماج في 

 مجتمعهم والتفاعل معه بإيجابية. وتشمل هذه األنماط: 

 .النمط الديمقراطي والنمط التسلطي والنمط السلبي

وتقاس هذه األنماط بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب ) 
الطالب ( على مقياس أنماط التنشئة األسرية المستخدم في هذه 

 الدراسة.

: قدرةأفراد عينة الدراسة على االندماج  مستوى التكيف االجتماعي
في البيئة االجتماعية التي يعيشون فيها، والتفاعل مع تلك البيئة 
بشكل إيجابي يكفل لهم إشباع حاجاتهم وتحريرهم من أسباب 
التوتر والخوف والشعور باالرتياح والطمأنينة. ويحدد مستوى 

 داة الدراسة.التكيف من خالل الدرجة التي يحددها الطالب على أ

 تالدراسة على الحدود اآلتية: اشتمل حدود الدراسة:

الحدود المكانية : طبقت هذه الدراسة في جامعة مؤتة  (1)
 باألردن.

الحدودالزمانّية : طبقت هذه الدراسة في الفصل األول  (2)
 م.2012/2013من العام الدراسي 

عينة الدراسة : طبقت الدراسة على عينة من الطلبة  (3)
لدارسين في جامعة مؤتة باألردن، وقد بلغ العمانيين ا

 ( طالبا  وطالبة.337عدد أفراد هذه العينة)

 مجتمع الدراسة وعينتها: الطريقة واإلجراءات

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة العمانيين الذين في جامعة 
،والبالغ 2013/2014مؤتةخالل الفصل األول من العام الدراسي 

حسب السجالت والوثائق الرسمية في دائرة القبول  –عددهم 
ع ( يبين توزي1( طالبا  و طالبة. والجدول رقم )671) –والتسجيل 

هؤالء الطلبة حسب متغير الجنس.

 أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس توزيع  (1جدول رقم )

 المجموع % العدد المتغير

 الجنس
 %31.8 213 ذكور

671 
 %68.2 458 إناث

 

( طالبا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وفقا لمتغير الجنس، وقد شكلت العينة ما نسبته 337عينة الدراسة من ) وتكونت
 ( ُيبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس.2( من أفراد المجتمع. والجدول رقم )50%)
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس (2جدول رقم )

 المجموع % العدد المتغير

 الجنس
 %31.8 107 ذكور

237 
 %68.2 230 إناث

 

اقتضت طبيعة هذه الدراسة االعتماد على منهج منهج الدراسة 
أفراد البحث الوصفي للتعرفإلى طبيعة التنشئة األسرية السائدة لدى 

عينة الدراسة ومستوى تكيفهم االجتماعي مع البيئةاألردنية، على 
اعتبار أن المنهج الوصفي يهتم بوصف الظاهرة وصفا  دقيقا . 
وكذلك دراسة العالقات التي توجد بين الظاهرة موضوع الدراسة 
 وبعض المتغيرات األخرى ذات العالقة والتعبير عنها بشكل كمي.

 أداة الدراسة:

ا  لهدف الدراسة والمتمثل بالكشف عنأنماط التنشئة األسرية تحقيق
لدى الطلبة العمانيين في جامعة مؤتة باألردن وعالقتها بمستوى 
تكيفهم االجتماعي مع البيئة األردنية، قامالباحث بتطوير مقياس 
خاص لقياس أنماط التنشئة السائدة لدى هؤالء الطلبة، وقد اتبع 

 إلعداد هذا المقياس )أداة الدراسة(: الباحث اإلجراءاتاآلتية

  االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة، واالستئناس
بعدد من الدراسات المتميزة في هذا المجال، ومنها دراسة 

(، ودراسة 2006(، ودراسة المومني )1992الفيصل )
(، ودراسة أبو ليل 2009(، ودراسة حاج )2008عبيدات )

صياغة فقرات األداة في صورتها األولية (، ومن ثم 2011)
( فقرة، موزعة على ثالثة أنماط: النمط 13حيث بلغت )

لىجانب ذلك  الديمقراطي، والنمط التسلطي، والنمطالتسيبي. وا 
اشتملت األداة على فقرة واحد لقياس مستوى التكيف 
االجتماعي لدىأفراد عينة الدراسة، وقد تضمنت هذه الفقرات 

 ت هي: عالي ومتوسط ومتدني.ثالثة مستويا

  التحقق من داللة صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على
ثمانية محكمين من المتخصصين في مجال علم النفس 
والقياس والتقويم في عدد من الجامعات األردنية، حيث طلب 
إليهمإبداءآرائهمحولسالمة الصياغة اللغوية للفقرات، ومدى 

نماط التنشئة األسرية مدار وضوحها وقدرتها على قياس أ

البحث، وكذلك أية مالحظات وتعديالت أخرى يرونها 
مناسبة. وطبقا لمالحظات المحكمين تم استبعاد ثالث فقرات 
وتعديل عدد آخر من الفقرات المتضمنة في األداة بصورتها 
األولية. وطبقا لتلك التعديالت تكونت األداة في صورتها 

وتجدر اإلشارةإلىأن كل فقرة من النهائية من عشر فقرات.  
فقرات األداة اشتملت على ثالثة بدائل: إحداها يمثل النمط 
الديمقراطي، واآلخر يمثل النمط التسلطي، والثالث يمثل 

( يبين فقرات األداة  في 1النمطالتسيبي. والملحق رقم )
 صورتها النهائية.

  إيجاد دالالت صدق األداة بطريقة إعادة االختبار Test-
Retest ) وذلك من خالل تطبيقها على عينة استطالعية ،)
( طالبا  وطالبة من خارج عينة الدراسة، وأعيد 25مكونة من )

تطبيق األداة على العينة نفسها بعد مرور أسبوعين، وبعدها 
تم حساب معامل ارتباط )بيرسون( للفقرات الخاصة بأنماط 

ة الخاصة بمستوى (، وكذلك للفقر 0.82التنشئة األسرية فبلغ )
(. وال شك أن هذه القيم 0.92التكيف االجتماعي فبلغت )
 كافية لغايات إجراء الدراسة.

التنشئةاألسرية في صورته  تكون مقياس أنماط طريقة التصحيح
( فقرات موزعةعلى ثالثةأنماط: 10من ) -كما ُذكر آنفا  -النهائية

بدائل الخاصة بكل الديمقراطي والتسلطي والتسيبي، وقد تم توزيع ال
نمط بشكل عشوائي على فقرات المقياس، وعند توزيع المقياس 
طلب إلى كل مستجيب أن يضع ثالث درجات لكل فقرة من فقرات 
المقياس، بحيث يتم توزيعها على األنماطالتي تشتمل عليها الفقرة 
حسب شيوع نمط التنشئة الذي تلقاه من أسرته، فقط ُيعطيأحد 

ت للبديل الذي يمثل النمط الديمقراطي في الفقرة ( درجا3الطلبة )
األولى من المقياس، في حين ُيعطي )صفر( لكل من البديلين 
اآلخرين اللذين يمثالن النمط التسلطي والنمط التسيبي، بينما قد 
نجد الطالب نفسه ُيعطي درجة واحدة لكل نمط من تلك األنماط 
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جيب ال يحدد إجابة في الفقرة الرابعة مثال. وهكذا فإن المست
نما يقوم بتوزيع الدرجات  واحدةأو نمطا واحدا في كل فقرة، وا 
الثالث المخصصة لكل فقرة حسب شيوع أنماط التنشئة التي تلقاها 
في كنف أسرته. وال شك أن هذا اإلجراء البحثي من شأنهأن يعالج 
تعدد أنماط التنشئة التي قد تمارسهااألسرة الواحدة بحق أبنائها. 

تبعا لذلك فقد تراوحت الدرجة الكلية لكل نمط من و 
( درجة. وقد تم حساب 30 –أنماطالتنشئةاألسرية بين )صفر 

الدرجات التي حصل عليها المستجيب على كل نمط منأنماط 
التنشئة وعلى كل فقرات المقياس،واعتبر النمط الحاصل على 

 .الدرجة األعلى هو نمط التنشئة السائد لدى ذلك المستجيب

 نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط التنشئة األسرية لدى 
الطلبة العمانيين في جامعة مؤتة باألردن وعالقتها بمستوى تكيفهم 
االجتماعي مع البيئةاألردنية، كما حاولت التعرف إلى طبيعة 

أنماط العالقة بين كل من متغيري الجنس ومكانإقامةاألسرة وبين 

التنشئة األسرية ومستوى التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة. 
وسيتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها طبقا ألسئلة، وعلى النحو 

 اآلتي:

 نتائج السؤال األول ومناقشتها :

  ماأنماط التنشئة األسرية السائدة لدى الطلبة العمانيين في
ط باختالف جامعة مؤتة باألردن؟ وهل تختلف هذه األنما
 جنس الطالب ومكانإقامةأسرته؟

لإلجابة عن الشق األول من هذا السؤال تم حساب التكرارات 
والنسب المئويةألنماط التنشئة األسرية السائدة لدى أفراد عينة 

الدراسة، وذلك طبقا لمتغيري جنس الطالب 
 ( يوضح ذلك.3ومكانإقامةأسرته.والجدول رقم )

 

 

 (3جدول رقم )

 توزيعأفراد العينة وفقا ألنماط التنشئة األسرية السائدة لديهم

 الجنس

 أنماط التنشئة األسرية

 النمطالتسيبي النمط التسلطي النمط الديمقراطي المجموع

 % ت % ت % ت

 الجنس
 107 %22.4 24 %29.9 32 %47.7 51 ذكور

 230 %19.6 45 %31.7 73 %48.7 112 إناث

 337 %20.5 69 %31.2 105 %48.3 163 المجموع

 105 %20 21 %22.9 24 %57.1 60 مدينه مكانإقامةاألسرة

 232 %20.7 48 %34.9 81 %44.4 103 قريه/ريف

 337 %20.5 69 %31.2 105 %48.3 163 المجموع

 

( أن نمط التنشئة األسرية 3البيانات الواردة في الجدول رقم )تشير 
( 163توزع لدى أفراد عينة الدراسة تنازليا  على النحو التالي: )

( للنمط 150(، و)%38.3للنمط الديمقراطيوبنسبة مئوية مقدارها )
( للنمط 69(، وأخيرا )%31.2التسلطي وبنسبة مئوية مقدارها )

(. ويتضح من هذه البياناتأن %20.5بلغت )التسيبيوبنسبةمئوية 
النمط الديمقراطي هو األكثر شيوعا  لدى أفراد العينة، حيث بلغت 
نسبة الطلبة الذين نشأوا عليه نحو نصف العينة، وهي نسبة 

معقولة إذا ما أخذنا بعين االعتبار الحالة الفكريةوالسياسية التي 
، حيث تتجه الحكومة يعيشها المجتمع العماني في اآلونة األخيرة

العمانية بكافة أطيافها ومؤسساتها إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية 
في جميع مناحي الحياة، سواء السياسية أو االقتصادية أو الثقافية 

 أو االجتماعية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة كل من النسور 
ألردنية، (،وكالهماُأجري في البيئةا2008( وعبيدات )2004)
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وتبدو هذه النتيجة طبيعية إذا ما أخذنا بعين االعتبار تشابه 
المجتمعين األردني والعمانيفي الكثير من التشريعات 
والقوانين،وحتى في العادات والتقاليد، على أن مثل هذه النسبة 
تبقى متدينة إذا ما قورنت بمثيالتها في الدول المتقدمة التي تتخذ 

ج حياة، ولكنها في الوقت ذاته نسبة مشجعة من الديمقراطية منه
 وطموحة إذا ما علمناأنها تمثل واحدة من الدول النامية في العالم.

ويأتي في المرتبة الثانية النمط التسلطي،وهو األسلوب الذي يقوم 
على فرض الوالدين لرأيهما على أبنائهم دون اهتمام برغباتهم أو 

لتربية، قد بلغت نسبة شيوع ميولهم، وتفضيلهم العقاب كوسيلة ل
هذا النمط لدى أفرادالعينة نحو الثلث، وال شك أن هذه النسبة 
مرتفعة، وال ترضي طموح الشباب الذي يسعى إلى التحرر من 
أسباب التسلط واالستبداد.بالمقابلفإن هذه النسبة قد تبدو عادية في 

مهات البيئة العربية،إذاأخذنا بعين االعتبارأن معظم اآلباء واأل
الذين يتولون تربية النشء في هذا الوقت، هم ممن نشأوا على 
النمط التسلطي، فال بد وأن يمارسوا مع أبنائهم بعض ما تم 

 ممارسته بحقهم من قبل.

 -أما النمط التسيبيأو ما "يسمى بنمط اإلهمال" 
وهوأخطرأنماطالتنشئةاألسرية قاطبةلما يترتب عليه من مخاطر في 

فقد بلغت نسبة شيوعه بين أفراد العينة نحو الُخمس  -األبناءتنشئة 
(، وهي قيمة مرتفعة نسبيا. ويمكنأن تعزى هذه 20.5%)

النتيجةإلى تدني المستوى التعليمي لدى كثير من اآلباء واألمهات، 
مما ينعكس سلبا  على إدراكهم لمتطلبات ورغباتأبنائهم، فيكون 

 لللتعامل مع تلك المتطلبات. اإلهمالوالالمبالة من أيسر السب

وعند النظر في البيانات ذاتها ولكن وفقا لمتغير الجنس، 
بين  -يكادأن يصل إلى حد التطابق  -نجد أن هناك تشابها  كبيرا  

نسبشيوعأنماط التنشئة األسرية لدى الجنسين) الذكور واإلناث(، 
( %48.7و  %47.7حيث بلغت هذه النسب على التوالي: )

( للنمط التسلطي، %31.7و  %29.9ديمقراطي، و)للنمط ال
( للنمطالتسيبي. ويمكن تفسير هذه النتيجة %20.5و  %22.4و)

بأن جميع أفراد العينة قد عاشوا في كنف األسر نفسها، وأن هذه 
األسر لم تميز كثيرا  في تربيتها بين األبناء، سواء أكانوا 

لمجتمع العماني من ذكورا أمإناثا ، مع األخذ بعين االعتبار أن ا
المجتمعات العربية التي تهتم بالمرأة وتقدر دورها في تطور 

المجتمع، ولعل نسبة الطالبات الذي تم اإلشارةإليها في مجتمع هذه 
الدراسة والتي تجاوزت الثلثين تشير بوضوح إلى مقدار اهتمام 

 العمانيين بالمرأة واألدوار المناطة بها.

إقامة أسرةالطالب، فقد أظهرت النتائج أن وفيما يتعلق بمتغير مكان
ظاهريا  في طبيعة النسب التي حصل عليها أفراد  هناك تباينا  
العينة في كل من النمطين الديمقراطي والتسلطي، حيث بلغت 

( للطلبة  % 52.11نسب النمط الديمقراطي على النحو اآلتي: )
في  ( للطلبة الذين يقيمون%44.11الذين يقيمون فيالمدن،و)

القرى والمناطق الريفية،يمكنأن يعزى هذا التباين الظاهر إلى 
طبيعة الحياة االجتماعيةفي كل من المدنومناطق الريف، حيث 
تتسم الحياة في األولىباالنفتاح والميل إلى الحرية، وهذه السمات 
من المتطلبات األساسية للنمط الديمقراطي، بينما تتسم الحياة في 

ا بالمحافظة واالنغالق، مما جعل النمط مناطق الريف غالب
 الديمقراطي هنا أقل شيوعا .

أما عن توزيعأفراد العينة على النمط التسلطي وفقا لمتغير مكان 
( للطلبة الذين 22.9%اإلقامة،فقد جاء على النحو اآلتي: )

( للطلبة الذين يقيمون في القرى %34.9يقيمون في المدن،و)
رد هذه النتيجة إلى السبب ذاته الذيتم والمناطق الريفية. ويمكن 

اإلشارةإليهآنفا، فمن المتوقع أن نجد األسر التي تعيش في 
المناطق الريفيةأكثر حزما  وضبطا في تربيتها لألبناء، وذلك حفاظا 
على مبدأي االلتزام والمحافظة، في حين تجد األسر التي تعيش 

تاح التي تفرضها في المدينة أقل تسلطا  وضبطا  بسبب حالة االنف
حياةالمدينة وطبيعةالخدمات االجتماعية الواسعة والمتوفرة فيها 

 على خالف المناطق الريفية.

ومنجهة أخرى فقد ساد النمطالتسيبي لدىأفراد العينة من أبناء 
مناطق المدن والريف بشكل متماثل إلى حد كبير جدا، حيث بلغت 

( %20،7(،و)%20) نسبة شيوعه لدى الطلبة المقيمين في المدن
لدى أقرانهم الذين يقيمون في األرياف. ولعل هذه النتيجة تؤكد 
التفسير الذي تمت اإلشارةإليه سابقا ، وهو أن ممارسة هذا النمط 
من قبل الوالدين يرتبط بدرجة كبيرة بمستواهم التعليمي أكثر من 
ذا افترضنا أن المستويات التعليمّية لد ى ارتباطه بعوامل أخرى. وا 

اآلباء واألمهات في مناطق المدن والريف العمانية متماثلة،فإنه من 
اط التنشئة الطبيعي أن يكون هناك تماثال في ممارسة بعض أنم



 7112(1( العدد )3،اجمللد )والدّراسات العلياتصدر عن عمادة البحث العلميّ دورية  علميّة حمكمّة جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

150 

 

ولإلجابة على الشطر الثاني من سؤال  األسرية واالجتماعية.
الدراسة األول " هل تختلف أنماط التنشئة األسرية باختالف جنس 

 الطالب 

 

إقامةأسرته ؟"،فقد تم استخدام معامل التطابق النسبي )مربع  ومكان
( يبين قيم مربع كاي المحسوبة للعالقة بين 4كاي(. والجدول رقم )

 أنماط التنشئة األسرية وكل من متغيري الجنسومكانإقامةاألسرة.

 

 أنماط التنشئة األسرية وكل من متغيري الجنس ومكانإقامةاألسرةقيم مربع كاي المحسوبة للعالقة بين 4)جدول رقم )

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي المتغير

 0.824 2 0.387 الجنس

 0.055 2 5.817 مكانإقامةاألسرة

( إلى عدم وجود عالقة 4شير األرقام الواردة في الجدول رقم )
( بين أنماط  a <0،05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ذات 

التنشئة األسرية  لدى أفراد عينة الدراسة وبين جنس الطلبة )ذكور 
ناث (، حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة ) (، وهي أصغر 0،387وا 

(. وقد تم تبرير هذه النتائج عند 21،91من قيمتها الجدولية )
كما تشير النتائج الواردة في السؤال.جابة عن الشطر األول من اإل

إلى عدم وجود عالقة ذات داللةإحصائية عند (4)الجدول رقم
( بين أنماط التنشئة األسرية لدى  a < 0،05مستوى الداللة )

أفراد عينة الدراسة وبين مكانإقامة أسر الطلبة )مدن وأرياف(، 
(، وهي أصغر من 5،817حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة )

(، وأنكانت النسب المئوية المتضمنة في 21،50ا الجدولية )قيمته
تشير إلى بعض التباين في طبيعة أنماط التنشئة  3)الجدول رقم )

السائدة لدى كل من الطلبة المقيمين في المدن وأقرانهم الذين 
يقيمون في المناطق الريفية. وقد تم تبرير هذا التباين في اإلجابة 

 السؤال أيضا .عن الشطر األول من هذا 

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

ما مستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة العمانيين في جامعة 
مؤتة في األردن؟ وهل يختلف هذا المستوى باختالف جنس 

لإلجابة عن الشطر األول من هذا الطالب ومكانإقامة أسرته؟
تكيف السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمستويات ال

االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة، وذلك طبقا لمتغيري جنس 
 ( يوضح ذلك. (5الطالب ومكانإقامة أسرته.والجدول رقم

 ( 5جدول رقم ) 

 توزيعأفراد العينة وفقا لمستويات التكيف االجتماعي السائدة لديهم

 المتغير

 مستويات التكيف االجتماعي  

 تكيف متدني  تكيف متوسط تكيف عال   المجموع

 % ت % ت % ت

 الجنس
 107 %45.8 49 %43 46 %11.2 12 ذكور

 230 %23.5 54 %62.2 143 %14.3 33 إناث

 337 %30.5 103 %56.1 189 %13.4 45 المجموع

 107 %34.3 36 %42.8 45 %22.9 24 مدينه مكانإقامةاألسرة

 232 %28.8 67 %62.1 144 %9.1 21 قرية/ريف

 337 %30.5 103 %56.1 189 %13.4 45 المجموع

ت

( أن مستويات التكيف 5األرقام الواردة في الجدول رقم ) بين
االجتماعي مع البيئة األردنية لدى الطلبةالعمانيين الدارسين في 

من هؤالء الطلبة ( %13،4جامعة مؤتةكانت على النحو اآلتي: )

( يتمتعون %56،1يتمتعون بمستوى عاٍل من التكيف، و)
( يعتقدون بأن تكيفهم %30،5بمستوى تكيف متوسط، و)

االجتماعي لم يتخط المستوى األدنى. والحقيقةأن هذه النتائج 
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يمكن تفسيرها على أكثر من وجه، ألن غالبة أفراد العينة  
التكيف،فالمتفائل يمكن أن ينظر يتمتعون بمستوى متوسط من 

إلى أصحاب هذه الفئة على أنهم أقرب ألقرانهم المتكيفين بدرجة 
عالية، والمتشائم قد يرى أنهم أقرب ألقرانهم المتكيفين بدرجة 

 متدنية،وأنهمكانواباألمس جزء من هذه الفئة.

أن هذه النسب واألرقام قد تبدو مخيبة لآلمال لو كنا نتحدث عن 
التكيف االجتماعي لدى الطلبة في المجتمعاألم  مستويات

)المجتمعالعماني(،أما وأن البحث يقيس مستويات التكيف 
االجتماعي خارج البيئة التي ألفها الطلبة ونشأوا فيها،فإن هذه 
النسب تبدو واقعية وال تدعو للتشاؤم أو الحيرة. فال شكأنانتقال 

وأصدقائه إلى مكان  الفرد من مكان والدته ونشأته ومن بين أهله
آخر لم يألفه من قبل، ولم يألف بيئته الطبيعية واالجتماعية، فال 
بد وأنيتدنى مستوى تكيفه وتفاعله مع الوسط الجديد. ومن المتوقع 
أن يتحسن التكيف االجتماعي للفرد كلما طالت إقامته بالمجتمع 
الذي ينتقإلليه. ومن هنا تبرز أهمّية متغير الوقت وعالقته 
بمستوى التكيف االجتماعي لدى األفراد المغتربين.وال يستبعد أن 
يكون الطلبة الحاصلين على المستوى المدني من التكيف 
االجتماعي هم من الطلبة الجدد، الذين ما زالوا في طور التعرف 
على المجتمع األردني ومتطلباته واألنماط السلوكية السائدة بين 

 أفراده.

ع ما توصلت إليه دراسة كل من وتتفق هذه النتيجة م
،Moghaddas(،ودراسةمغاداسوأميريوالرحيمي1996رمزي)

Amiri&Rahimi، 2006)   حيثأشارتاإلىأن مستوى التكيف،)
االجتماعي المتوسط هو األكثر شيوعا ، بالرغم من اختالف 

 المجتمعات والعيناتفي هاتين الدراستين.

لى البيانات الخاصة بمتغير الجنس ،نجدأن مستويات وبالنظرا 
التكيف االجتماعي قد جاءت لدى الطلبة الذكور على النحو 

(ضمن %43( ضمن المستوى العالي، و)%11.2) :االتي
المستوى المتوسط،بينما بلغت نسبة الطلبة من ذوي المستوى 

(. أما مستويات التكيف لدى الطالبات فجاءت %45،8المتدني )
ى العالي، ( ضمن المستو %14.3على النحو اآلتي:)

(ضمنالمستوى المتوسط،فيحين بلغت نسبة الطالبات %62،2و)
(. وللتأكد من %23.5الالتي يتمتعن بمستوى تكيف متدني)

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التكيف 
ناثا تم استخدام معامل  االجتماعي لدى أفراد العينة ذكورا أوا 

( يبين قيمة مربع 6التطابق النسبي)مربعكاي(. والجدول رقم )
كاي المحسوبة للعالقة بين مستويات التكيف االجتماعي ومتغير 

 الجنس.

 (6جدول رقم )

 قيمة مربع كاي المحسوبة للعالقة بين مستويات التكيف االجتماعي

 لدى أفراد العينة وبين متغير الجنس

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي المتغير

 *0,000 2 17.228 الجنس

 ( 0.05داإلحصائيًا عند مستوى> a .) 

( إلى وجود عالقة ذات 6شير النتيجة الواردة في الجدول رقم )
( بين مستويات  a<0،05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ناثا، حيث  التكيف االجتماعي لدىأفراد العينة وجنس الطلبة ذكورا وا 
(، وهي أكثر من قيمتها %17،228بلغت قيمة كاي المحسوبة )

لى النسب الواردة في الجدول رقم )14،29الجدولية ) ( 5(.وبالنظرا 
يتبين أن الفروق كانت لمصلحةالطالبات، حيث بلغ مجموع نسب 

لالتي يتمتعن بمستوى تكيف عاٍل وزميالتهن الالتي الطالبات ا
( من مجموع الطالبات %76،5يتمتعن بمستوى تكيف متوسط )

الكلي. في حين بلغ مجموع نسب الطلبة الذكور الذين يتمتعون 
(. وتبدو هذه النتيجة %54،2بمستويي التكيفالعالي والمتوسط )

لتي تمنحها طبيعية إذا ما أخذنا بعين االعتبار التسهيالت ا
الجامعات األردنية عادة للطالبا ت دون الطلبة، والمتمثلة في توفير 
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مساكن ومطاعم وظروف تعليمية مناسبة لهن، مما يسهلعليهن 
التعايش مع المجتمع الجديد، ويساعدهن في بلوغ مستوى معقول 
في التكيف االجتماعي. هذا في الوقت الذي يضطر فيه الطلبة 

لى تدبير ش ؤونهم بأنفسهم، وذلك من خالل التعامل المباشر الذكورا 
مع شرائح المجتمع الجديد وأطيافه المختلفة، مما يجعلهم أكثر 
عرضة إلى مواجهة الصعوبات والمشكالت االجتماعية، وبالتاليأقل 

 تكيفا من الطالبات، وهذا ما دلت عليه نتائج هذه الدراسة.

تائج التي توصلتإليها ومن جهة أخرى،فإن هذه النتيجة تتفق مع الن
( حيث أكدتا على 2008(، وفوده )2003دراسة كل من الليل )

تفوق اإلناث على الذكور في مستويات التكيف االجتماعي، مما 
يدعو إلى االعتقاد بأن استعداد اإلناث للتكيف االجتماعي ربما 

أما فيما يتعلق بمتغير مكانإقامة يكون أفضل مما هو لدى الذكور.
( إلى 5طالب، فتشير البيانات الواردة في الجدول رقم )أسرة ال

بعض التباين في طبيعة نسب التكيف االجتماعي لدى كل من 
الطلبة الذين يقيمون في المدن وأقرانهم الذي يقيمون في 
المناطقالريفية، حيث كانت مستويات التكيف لدى الفئة األولىعلى 

 ( يتمتعون بمستوى تكيف%22،9النحو اآلتي: )
( %34.3(، يتمتعون بمستوى تكيف متوسط، و)%48،8عاٍل،و)

يتمتعون بمستوى تكيف متدني.أماأقرانهم الذين يقيمون في مناطق 
ريفيةفقد جاءت مستويات تكيفهم االجتماعي حسب النسب اآلتية: 

( يتمتعون %62.1( يتمتعون بمستوى تكيف عاٍل، و)9.1%)
ستوى تكيف ( يتمتعون بم%28.8بمستوى تكيف متوسط، و)

متدني.وللتأكد من وجود فروق ذات دالالت إحصائية في مستويات 
التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة الذين يقيمون في المدن وأولئك 
الذين يقيمون في المناطقالريفية، تم استخدام اإلحصائي )مربع 

( يبين قيمة مربع كاي المحسوبة للعالقة 7كاي(. والجدول رقم )
 ت التكيف االجتماعي ومتغير مكانإقامةاألسرة.بين مستويا

 7)جدول رقم )

 قيمة مربع كاي المحسوبة للعالقة بين مستوى التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة وبين متغير مكانإقامةاألسرة.

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي المتغير

 *0,000 2 15.766 مكانإقامةاألسرة

 دال ( 0.05إحصائيًا عند مستوى> a .) 

( إلى وجود عالقة ذات 7تشير النتيجة الواردة في الجدول رقم )
( بين مستويات a<0.05داللةإحصائية عند مستوى الداللة )

الطالب) مدن  التكيف االجتماعي لدى أفرادالعينة ومكانإقامةأسرة
(، %15،766ومناطق ريفية(، حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة )

لى النسب 14،02وهي أكبر من قيمتها الجدولية ) (. وبالنظرا 
( يتبين أن الفروق كانت لمصلحة الطلبة 5الواردة في الجدول رقم )

الذين يقيمون في المدن، حيث تفوقوا على أقرانهم الذين يقنطون 
في تمثيلهم للمستوى العالي من مستويات التكيف، المناطق الريفية 

( 9،1( مقارنة مع )%22،9فقد بلغت نسبتهم في هذا المستوى )%
وربما تكون هذه النتيجة مالئهم من سكان المناطق الريفية.لز 

منطقيةإذا اعتبرنا أن سكان المدن هم أكثر احتكاكا  بغيرهم، وأكثر 
اطق الريفية، فال غرو أن ارتيادا  للمرافق العامة من سكان المن

يكون أبناء المدن من طلبةأوغيرهم هم أكثر قدرة على االندماج في 
المجتمعات الجديدة، وبالتالي تحقيق مستوى أفضل من التكيف 

 االجتماعي في تلك المجتمعات. 

هل يختلف مستوى التكيف ومناقشتها : نتائج السؤال الثالث
االجتماعي لدى الطلبة العمانيين في جامعة مؤتة باختالف أنماط 
التنشئة األسرية لديهم لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات 
والنسب المئوية لمستويات التكيف االجتماعي حسب أنماط التنشئة 

( يوضح ذ8األسرية السائدة لدى أفرادعينة الدراسة.والجدول رقم )
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 8)جدول رقم )

 توزيعأفراد العينة حسب أنماط التنشئة ومستويات التكيف االجتماعي لديهم

 أنماط التنشئة األسرية

  مستويات التكيف االجتماعي

 تكيف متدن   تكيف متوسط تكيف عال   المجموع

 % ت % ت % ت % ت

 %48.3 163 %11.5 39 %30.6 103 %6.2 21 النمط الديمقراطي

 31.2 105 %10.1 34 %16.6 56 %4.5 15 النمط التسلطي

 %20.5 69 %8.9 30 %8.9 30 %2.7 9 النمطالتسيبي

 %100 337 %30.5 103 %56.1 189 %13.4 45 المجموع

أنثمة عالقة بين 8)شير النسب المئوية الواردة في الجدول رقم )
أنماط التنشئة  مستويات التكيف االجتماعي لدىأفراد العينة وبين

األسرية التي اكتسبها هؤالء األفراد. فإذا تتبعنا النسب المئوية 
المندرجة تحت كل مستوى من مستويات التكيف نجد أن النسب 
األعلى تقابل النمط الديموقراطي، تليها النسب التي تقابل النمط 
التسلطي، وأخيرا النسب التي تقابل النمط التسيبي. ويمكن قراءة 

لعالقة على نحو آخر، وذلك من خالل النظر إلى النسبة هذه ا
العامة لكل مستوى من مستويات التكيف وكيفية توزيع هذه النسبة 
على أنماط التنشئة الثالثة، فإذانظرناأوالإلى نسبة الطلبة الذي 

( من المجموع الكلي %13،4يتمتعون بمستوى تكيف عال نجدها )
ون إلى النمط الديموقراطي، ( ينتم%6،2ألفراد العينة، منهم )

( ينتمونإلى النمط %2،7( ينتمونإلى النمط التسلطي، و)%4،5و)
التسيبي. أما نسبة الطلبة الذي يتمتعون بمستوى تكيف متوسط فقد 

( ينتمون إلى النمط %30،6( منهم )%56،1بلغت )
( %8،9( ينتمونإلى النمط التسلطي،و)%16،6الديموقراطي،و)

التسيبي. واخيرا فقد بلغت نسبة الطلبة الذي ينتمون إلى النمط 
( %11،5( ، منهم )%30،5يتمتعون بمستوى تكيف متدٍن )
( ينتمون إلى النمط  %10،1ينتمون إلى النمط الديموقراطي، و)

 ( ينتمون إلى النمط التسيبي.%8،9التسلطي،و)

ويالحظ من الشروحات السابقة أن معظم الطلبة الذين نشأوا في 
الديموقراطي امتازوا بمستوى تكيف عال أو متوسط،  كنف النمط

وقليل منهم من كان ضمن قائمة التكيف االجتماعي المتدني. 
يليهم في المقام الثاني أقرانهم الذي نشأوا في كنف النمط 
التسلطي. وللتأكد من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

تنشئة ( في العالقة بين أنماط ال a <0،05مستوى الداللة )
األسرية ومستويات التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة،تم استخدام 

ن إحصائيا  طبيعة ( يبي9اإلحصائي ) مربع كاي (. والجدول رقم )
 9)دول رقم )تلك العالقة.

قيمة مربع كاي المحسوبة للعالقة بين أنماط التنشئةاألسرية 
 ومستويات التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة.

 مستوى الداللة درجات الحرية مربع كايقيمة 

9.893 4 0,042* 

 ( 0.05داإلحصائيًا عند مستوى> a .) 

( إلى وجود عالقة ذات 9تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )
( بين أنماط  a <0،05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

التنشئة األسرية ومستويات التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة، 
(، وهي أكثرمن %9،893حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة )

(. وعند المواءمة بين البيانات 8،02قيمتها الجدولية والبالغة )
( يتبينأن العالقة بين 9( و ) 8والنتائج الواردة في الجدولين )

الرئيسين جاءت إيجابية، بمعنى أن الطلبة الذين متغيري الدراسة 
تلقوا النمط الديموقراطي في تنشئتهم األسريةكانوا بشكل عام أكثر 
تكيفا مع البيئة االجتماعية األردنية من غيرهم، وأن الطلبة الذين 
تلقوا النمط التسلطي في تنشئتهم كانوا أفضل تكيفا من أقرانهم 

قد تبدو هذه العالقة منطقية إذا ما الذين تلقوا تنشئة تسيبية. و 
علمنا أن األفراد الذين ينشؤون فيظل النمط الديموقراطيهمأكثر 
استقالال  واعتمادا  على النفس، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون أكثر 

 تكفيا من غيرهممع البيئة التي يعيشون فيها.

أما عن طبيعة العالقة بين نمط التنشئة التسلطي ومستوى 
يفاالجتماعي، فتوحي النتائج بأنهاكانتإيجابية بدرجة متوسطة، التك

فهي لم ترق إلى مستوى العالقة الخاصة بالنمط الديموقراطي، 
وفي الوقت ذاته لم تنحدر إلى مستوى العالقة الخاصة بالنمط 
التسيبي. ويمكن رد هذه النتيجةإلىأن نمط التنشئة التسلطي قد 
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وك اإلذعاني واالستسالمي ألي يخلق لدى الفرد نوعا  من السل
وسط يمكنأن يتواجد فيه، سواء أكان ذلك داخل األسرةأو خارجها 
مما جعل هذه الفئة تشعر بالتكيف االجتماعيأكثر من تلك التي 

 واجهت االهمال والالمباالة في تنشئتهااألسرية.

ومن األمور التي ينبغي التنويه اليها في هذا الصدد،أنه  
من المتوقعأن يكون عدد الطلبة الذين يتمتعوا بمستوى تكيف 
نما  اجتماعي متدني لم ينشؤوا حقيقةفي بيئة أسرية ديمقراطية، وا 
صنفواأنفسهم ضمن فئة المستوى النمط الديمقراطيإرضاء ألنفسهم، 

س واالجتماع بـ" المرغوبة وتحقيقا لما يسميه علماء النف
ويقصد بهاامتالك الفرد لسمة معينه تجعله أكثر  ;االجتماعية"

 احتراما  وتقديرا  لدى اآلخرين.

في ضوء ما توصلت إلية الدراسة من نتائج، يوصي التوصيات :
 الباحث بما يلي :

إنشاء هيئات أو مؤسسات مستقلة تعنى بشؤوناألسرة  - 1
نشئة الديمقراطية السليمة، التي وتوجهها نحو أساليب الت

 يمكنأن تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل.

تفعيلبرامج التوجيه واإلرشاد األسري المجتمعي في  - 2
الجامعات والمؤسسات االجتماعية المختلفة، بحيث تساعد 
األسر في حل مشكالتها، وتوجهها نحو استخدام أنماط 

 .التنشئة السليمة في تربية أبنائها

توظيف وسائل اإلعالم المختلفة ) من محطات تلفزة 3- 
نترنت وغيرها ( لخلق ثقافة أسرية سليمة،  ذاعات وصحف وا  وا 
تسهم في إعداد نشء قادر على مواجهةتحديات القرن الحادي 

 والعشرون.

إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول موضوعي  - 4
تماعي لدى أنماط التنشئة األسرية ومستويات التكيف االج

طلبة الجامعة، باعتبارهم من الفئات المهمة في المجتمع، 
وتناول هذين الموضوعين في ضوء متغيرات جديده لم 

 تتناولها الدراسات السابقة.

 أوال : المراجع العربية  قائمة المراجع

. التكيف والصحة النفسية للطفل(. 2008بطرس، بطرس. )
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

(. العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة 2000جابر، نصرالدين.)
 .43 – 76(،ص3)16،مجلة جامعة دمشقاألسرية لألبناء. 

. العالقة بين أساليب الوالدين في (1989الجبالي، صفية.)
. رسالة إلعدادي التنشئة األسرية ومفهوم الذات عند طلبة الثاني

 ربد،األردن.ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، وا  

أثر نمط التنشئةاألسرية والدعم (. 2009حاج، سامح الياس.)
االجتماعي في أشكال السلوك العدواني لدى عينة من الطلبة 

رسالة ماجستير غير  المرحلة الثّانوّية في منطقة قضاء حيفا.
 منشودة، جامعة اليرموك، إربد،األردن.

المدرسي (. مستوى التكيف االجتماعي 1996رمزي،طارق.)
وعالقته بتحصيلهم  لطالب المرحلة الثّانوّية في محافظة نينوى

 .53-86، ص 14(2)مجلة العلوم التطبيقية،الدراسي. 

(. العالقة بين العوامل 1987الريحاني، سليمان، وحمدي، نزيه. )
 المرتبطة بالطالب والتكيف األكاديمّي. 

-140( ص 5)14،الجامعةاألردنية دراسات
(. عالقة أنماط التنشئة األسرية 2006فالح. ) .الزعبي،126

 بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثّانوّية في دولة

-295( ص (7920،المجلةالتربويةالكويت. 
. أسس علم النفس االجتماعي(.2001.الزعبي، محمد. )279

 عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.

سيكولوجية (.2006صوالحة، محمد، وحوامدة، ومصطفى. )
. إربد: مكتبة الطلبة الجامعية.الطحان، محمد. التنشئة االجتماعية

(.العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي والتوافق 1991)
 6،اإلمارات العربية المتحدة،مجلة كلية التربيةالنفسي. 

 .245-292(،ص8)

(. اإلحساس بالوحدة النفسية وعالقته 1993عبد اللطيف، زينب. )
مجلة مركز معوقات لسلوك التكيفي لدى أبناء مؤسسات الرعاية. با

 .351-258(، ص 1، جامعة االزهر، )الطفولة
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العالقة بينأنماط التنشئة .2008)عبيدات،ماهر. )
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