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  الدراسات العليا طالب من وجهة نظر  أخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء
  )تطوير أنموذج( في الجامعة اإلسالمية بغزة

  ة أبو دقإبراهيم سناء. د           و              أبو دفخليل  محمود.د.أ         
   قسم علم النفس– لية التربية ك            قسم أصول التربية–كلية التربية       

   فلسطين-غزة –الجامعة االسالمية 
  م3/5/2008: ، تاريخ قبول البحثم26/11/2007 :تاريخ استالم البحث

 ب في تربية األبناء من وجهة نظر طال      )أخطاء األسرة (هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى      :ملخص
إضافة إلى الكشف عن أهـم  الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة وعالقتها ببعض المتغيرات،        

وقد اسـتخدم الباحثـان   .  ممارسة اآلباء ألخطائهم الشائعة في تربية األبناء    أدت إلى   األسباب التي   
ثم ،  أبعاد) 3(فقرة متمركزة في ) 43(قاما ببناء استبانة مكونة من     حيث  المنهج الوصفي التحليلي،    

 الدراسات  طالبمن  ) 146(ى عينة عشوائية    وقد طبقت االستبانة عل   .  تم التأكد من صدقها وثباتها    
كشفت الدراسة عن وجود عدد من األخطاء الشائعة في تربية األبنـاء             ؛ ف  العليا بالجامعة اإلسالمية  

بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق كما المجموع الكلي لفقرات االستبانة، من %) 61(بوزن نسبي 
األسرة، باسـتثناء   لرب  المستوى التعليمي   و،  صاص  االختذات داللة إحصائية  لمتغيرات الجنس،       

 ، وقد العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية لصالح المجموعة األخيرةطالب وجود فروق بين استجابات 
الظروف االجتماعية :  وراء األخطاء الشائعة في تربية األبناءوقفت تبين أن من أبرز األسباب التي 

يعيشها الفلسطينيون، وضعف الوازع الديني لـدى اآلبـاء وانـشغال           واالقتصادية والسياسية التي    
لمواجهة أخطاء األسرة فـي     ؛  اقترح الباحثان أنموذجاً     ؛ لذا    الوالدين بوظائفهم على حساب التربية    

  .تربية األبناء
Common Family Mistakes in Raising Children from the 

Perspective of Islamic University of Gaza Graduate Student’s 
:(a Developed Model) 

Abstract:  The study aimed at identifying the level of common family 
mistakes in raising children from the perspectives of IUG graduate college 
students, and its relation to selected variables, in addition to exploring most 
important reasons that stand behind parents' common practices.The 
researchers used the descriptive analytical methodology.  They developed the 
research instrument that is consisted from 43 items located  in  three 
dimensions. Validity and reliability evidences were gathered. The research 
instrument was implemented on a random sample of 146 graduate students.  
Results showed that the mean weight for parents common mistakes was 61% 
from the graduate students’ perspectives.  Moreover, results showed that there 
were no significant results observed with regard to sex and education level for 
family households variables. There were significant differences in students' 
responses with regard to students’ specialization of study favoring those in the 
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applied sciences. Moreover, results showed that the reasons that stand behind 
parents' common practices in raining children include:  social, economical and 
political existing situation for the Palestinian people, in addition to parents' 
weaknesses with regard to religion in addition to being busy.  The researchers 
proposed a model to deal with parents’ common mistakes in raising children.  

  :مقدمة
،  خاللها ، تتم صياغة شخصية الطفل      من، ف تشكل األسرة اللبنة األولى في بناء المجتمع        

مبادئه األساسية في الحياة فـاألبوان      ويتلقى  ،  حيث يكسب لغته وآدابه وأنماط سلوكه االجتماعي        
ـ            .هما حلقة الوصل بين األبناء وثقافة المجتمع         ة وما من شك فـي أن االهتمـام بتربيـة الذري

جاء علـى   يتضح فيما   وهو مطلب فطري لدى اآلباء و     االستثمار  ، يعد من أفضل صور      الصالحة
هنَاِلك دعا زكَِريا ربه قَـاَل   " : حينما دعا ربه سبحانه وتعالى      ،  لسان نبي اهللا زكريا عليه السالم       

جاء على لسان   وفيما  ،  ) 38: آل عمران    " (دعاءرب هب ِلي ِمن لَّدنْك ذُريةً طَيبةً ِإنَّك سِميع ال         
"  اءعـا وتَقَبْل د  ـي ربنَ ـيِتم الصالَِة وِمن ذُر   ـي مِقي ـرب اجعلْنِ " نبي اهللا إبراهيم عليه السالم      

   .)40: إبراهيم (
ـ    ف ؛صالح اآلباء   إالّ ب إن صالح األبناء ال يتحقق       ى عـن   هما المسئوالن بالدرجة األول

كـل  " :  -صلى اهللا عليـه وسـلم      -قوله  كما يتضح من خالل     سالمة فطرة األبناء واستقامتهم     
يا رسول اهللا فمن هلـك  : قيل ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه ؛ مولود يولد على الفطرة   

   .)1("اهللا أعلم بما كانوا عاملين به : قال ؟ ، قبل ذلك 
 كما جاء في قولـه  ،واألبناء أمانة ، تقصير في أداء األمانات   وحذر القرآن الكريم من ال    

ـ     : " تعالى لَمتَع َأنـتُمو انَـاِتكُمتَخُونُـواْ َأموَل وسالرو نُواْ الَ تَخُونُواْ اللّهآم ا الَِّذينها َأيـيون " 
  ) .27: األنفال(

اً من اآلباء قد فرط بها وقصر من عظم مسئولية تربية األبناء ، إال أن كثير       وعلى الرغم   
قع فـي أخطـاء كثيـرة    ؛ فوهدى وال يمارسها بال وعي مارسها وما زال    في أداءها وهناك من     

ما ال حظه الباحثان من خالل المشاركة في إعطاء العديـد مـن المحاضـرات               ذاك  و،  متنوعة  
كثير ن آلخر ولم يزل      األبناء من حي   يومن خالل االستماع إلى شكاو    ،  التربوية لآلباء واألمهات    

اآلباء مفتقرين إلى المزيد من النصح واإلرشاد فيما يخص ممارساتهم التربوية تجاه األبنـاء ،   من  
 ؛ لـذا حيث لم تجر العادة عند كثير من الباحثين أن يتعرضوا إلى أخطاء األسرة في تربية األبناء      

ة الصحيحة التي يقوم بها اآلبـاء تعـد   قد ركزوا على بيان واجباتها التربوية ، مع العلم أن التربي          
ليكونـوا أداة بنـاء     ؛  ألبنـاء   متين ل األساس المتين والمقدمة السليمة لبناء شخصية سوية وإعداد         

التي ،  ) 2000(أبو ناهية   الجهود السابقة في هذا المجال دراسة        ومن أبرز    .وإعمار في المجتمع    
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عـن ظـاهرة    ) 1994(تحدث الحمد   ، كما   ناء  هدفت إلى قياس اتجاهات الوالدين نحو تنشئة األب       
لـبعض  ) 1999(عرض الفقـي    ثم  التقصير في تربية األوالد من حيث المظاهر وسبل الوقاية ،           

فقد عرض ألسـاليب معاملـة الوالـدين       ) 1993(وأما علي   . األخطاء الشائعة في تربية األوالد      
  .مع األبناءفي نمط المعاملة الوالدية ودورهما في تكوين شخصية األبناء مبيناً العوامل التي تؤثر 

أن البيئة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص تفتقر إلى دراسات           : ومن الملحوظ 
 مما دفع الباحثين إلى ؛ميدانية من هذا النوع ، تكشف عن أخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء         

  .سرة والمجتمع معالجته بما يعود بالنفع على األفتناول هذا الموضوع 
  :شكلة الدراسة في األسئلة التاليةوفي ضوء ما سبق تتحدد م

الدراسات العليا في   طالب  ما مستوى شيوع أخطاء األسرة في تربية األبناء من وجهة نظر             -1
   .كل مجال من مجاالت الدراسة ؟

 فـي   ألخطاء األسرة الشائعة  ) 0.05 ≤ ∝(هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          -2
  .؟) ذكور ، إناث(: تربية األبناء تُعزى لمتغير الجنس 

ألخطاء األسرة الشائعة فـي     ) 0.05 ≤ ∝(هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          -3
   .؟)علوم تطبيقيةوعلوم شرعية ، علوم إنسانية ، ( :االختصاصتربية األبناء تُعزى لمتغير 

ألخطاء األسرة الشائعة فـي     ) 0.05 ≤ ∝( داللة   هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى       -4
ماجستير ما فوق ، بكالوريوس    (: تربية األبناء تُعزى لمتغير المستوى التعليمي لرب األسرة         

   .؟) دون الثانوية العامةو، ثانوية عامة ، 
في تربية األبناء مـن وجهـة      الشائعة   األخطائهاألسرة  ممارسة  ما األسباب التي تقف وراء       -5

 .الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية الب طنظر 
  .؟ في تربية األبناء الشائعة األسرة لمعالجة أخطاء ما األنموذج البنائي المقترح  -6

  

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى

  .ألبناء تبعاً لمجاالتها المثبتة تحديد مستوى شيوع أخطاء األسرة في تربية ا -1
 تالدراسـا طـالب  ية الشائعة في تربية األبناء كما بينها       توضيح الفروق في األخطاء األسر     -2

، والمـستوى  االختـصاص  الجنس ،  (: حسب متغيرات   ،  بغزة  ،   اإلسالمية   ةالعليا بالجامع 
   .)لرب األسرةالتعليمي 
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الدراسات العليـا  طالب معرفة أسباب شيوع أخطاء األسرة في تربية األبناء من وجهه نظر            -3
 .بالجامعة اإلسالمية 

  .لمعالجة أخطاء األسرة الشائعة فى تربية األبناء مقترح تقدم بأنموذج ال -4
  :أهمية الدراسة

  :الدراسة أهميتها من خالل كونها كسبت 
 لكونه يرتبط مباشرة بنمط وسالمة الشخصية التي تسعى األسرة          ؛موضوعاً حساساً   تناولت   -1

 .إلى بنائها 

 : أن يستفيد من نتائج هذه الدراسةيمكن -2

  .في تقويم ممارساتهم التربوية تجاه األبناء اآلباء  -
 محيث تقدم له  ،  المعلمون والقائمون على العملية التربوية والمهتمون بتربية الجيل بشكل عام            -

 .تصحيح مسارهمع  في دعم ومساندة الدور التربوي لألسرة تفيدهمتغذية راجعة 

 .لماسة إليها افتقار البيئة الفلسطينية لمثل هذه الدراسات رغم الحاجة ا -3
  

 :د الدراسةحدو
  :انحصرت حدود الدراسة فيما يلي 

الواجبات التربوية  (: أخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء في مجاالت          : الحد الموضوعي  -
  ) .العالقة مع األبناءوتجاه األبناء ، أساليب التربية ، 

 .، بغزةبالجامعة اإلسالمية الدراسات العليا طالب تم إجراء الدراسة على : الحد المكاني -

  . 2006-2005/ الدراسي الثاني الفصل تم إجراء الدراسة في : الحد الزماني  -
  

  :مصطلحات الدراسة
قصد بها الباحثان هنا األخطاء التـي يقـع فيهـا    : أخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء     -1

الواجبـات التربويـة   : الثالثتجاه األبناء في مجاالتها   اآلباء وهم يمارسون دورهم التربوي      
من وجهـة نظـر طـالب    العالقة مع األبناء ، وذلك وتجاه األبناء ، أساليب تربية األبناء ،     

  .بغزة ، بالجامعة اإلسالمية ، الدراسات العليا 
اختصاصات الملتحقون ببرنامج الماجستير في  الطالب  يقصد بهم هنا     :طالب الدراسات العليا   -2

  .2006-2005/في الفصل الدراسي األول في العام) اإلنسانيةو ،الشريعة، التطبيقية(

تعمـل  ، لتعليم العـالي  مختصة با مستقلة  عامة  أكاديمية  علمية  مؤسسة  :  الجامعة اإلسالمية  -3
توفير فرص التعليم العـالي  : من أهدافها ، الفلسطينية العالي بإشراف وزارة التربية والتعليم    
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مواكبة التقدم العلمي فـي مختلـف       ، مع   لفلسطيني عامة   ألبناء قطاع غزة خاصة والشعب ا     
تعميـق حـب الـدين    ، مع وتقوية العالقات العلمية والثقافية مع المجتمعات ،  مناحي الحياة   

 عـشر  وتضم الجامعـة     ، لعملوالوطن وتعزيز االنتماء له، وترسيخ مفهوم الحرية وقيمة ا        
:  في )الماجستير(درجة  تمنح  ، كما   ةمختلفاختصاصات  في   )البكالوريوس(درجة  تمنح  كليات  

  )2(.واآلداب، العلوم، الهندسة، التجارة، التربية، الشريعة، أصول الدين
  

   .الدراسات السابقة
: يؤكد على أهميته ؛ مما تعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع الدراسة 

أهم األخطاء التربوية التي في دراسته، أن ) McGraw, 2006(فقد بين ماكجرو . عربياً وعالمياً
  :اآلباء تتلخص فيما يلي فيها يقع وقع وما زال 

ادة بأن يصرخ األبناء على اآلباء؛ عذلك ينتهي حيث أن يفقد اآلباء أعصابهم أمام األبناء  -1
  .كرد فعل لصراخ اآلباء عليهم 

تهزون فرص فاألبناء عادة ما ين. عدم االتفاق مع الشريك على طريقة التعامل مع األبناء  -2
 .خالف األهل في القضايا النظامية داخل البيت لمصلحتهم 

 معاملة األبناء وكأنهم بالغين في العديد من المواقف وخاصة فيما يتعلق بالقوانين داخل البيت -3
 .أمور البيت النظاميةمنحهم المشاركة الموجهة في بعض من خالل 

 تصرف من قبل اآلباء ال يعد إجراءالوذلك   ،ابتزاز األطفال لعمل السلوكيات المرغوبة -4
صحياً أو فعاالً لرفع دافعية األبناء وخاصة أن اآلباء عادة يرغبون في أن يتعلم األبناء 

 .لم توجد ، أم جدت المكافأة أوالسلوكيات الصحيحة سواء 

 ) .! أو اقل من المطلوب،! أكثر من المطلوب(مدح األبناء بشكل غير عادى  -5
 فمن المهم أن يكون ،ق من قبل اآلباء فيما يتعلق بالنظام داخل البيت السلوك غير المتس -6

ال يحدث سوء فهم لدى األبناء، فإذا كان جياً أمام األبناء ؛ كي نموذُأسلوك اآلباء متسقاً و
 .في كل األحوال) ب(ل إلى النتيجة فالبد أن يؤدى هذا الفع) ب(يؤدى إلى النتيجة ) أ(الفعل 

. العقاب نتيجة طبيعية ومنطقية للسلوكيات التي تحتاج إلى عقاب ف:ب العقاب غير المناس -7
ألن األبناء يكون ؛ فإذا كان العقاب غير عادل فاآلباء عادة يخسرون الفرصة لتعليم األبناء 

 )3(.جل اهتمامهم على العقاب غير العادل 

األبنـاء  أن أهم األخطاء الشائعة في تربية ) Rosenberg, 2006(وقد بينت روزنبرج 
لها عالقة باإلشراف والرعاية غير الكافية لألبناء ، وعدم االستماع الجيد لمـا يقولـه األبنـاء ،                  
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يحرمهم من فرص التعلم من األخطـاء ، وقلـة الوقـت            ؛  ألبناء  با )غير العادي (واهتمام األهل   
ير المتـسقة مـن   الجدال والمناقشة أمام األبناء ، واالستجابة غوالنوعي الذي يقضي مع األبناء ،      

قبل اآلباء لما يفعله األبناء ، وإهمال األهل لشعورهم الفطري بحاجات األبناء ، ومشاهدة التلفـاز              
، هذا  وقت النوعي الذي يمكن قضاؤه معهم     ، وإغراق األبناء بالماديات على حساب ال       بشكل كبير 

  )4(.)الزوجو/ ، الزوجة(اآلخر باإلضافة إلى إهمال الشريك 
ـ        ) 2003(لم  قام مس كما    ةبدراسة هدفت إلى دراسة واقع التنشئة الديمقراطية االجتماعي

) 500( وقد استطلع الباحث آراء      . واألبناء في األسرة الفلسطينية    الديمقراطية كما يدركها الوالدان   
 لتحقيـق   من محافظات غزة من خالل استخدام أداة طورت خصيـصاً ٍة وابن ابٍن)500( و وأمٍ أٍب

أن حرية الرأي أمر متفق عليه داخـل األسـرة          : وقد كانت أهم نتائج الدراسة      . غرض الدراسة 
يفرضـهما  اللتين  ن اآلباء واألبناء يدركون أساليب التربية بالتوجه والرؤية نفسيهما          أالفلسطينية و 

بينت نتائج الدراسة أيضا أن وجهات نظر األبناء واآلباء متطابقة في أساليب            كما   ، عليهم الوالدان 
  )5(. نشئة االجتماعية خاصة فيما يتعلق بطرائق التربية  وأساليب التوجيه لألبناء داخل األسرةالت

لمعرفة أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم من وجهة       ؛  دراسة  ) 2003(وقد أجرى السعادات    
السنة األولـى بكليـة التربيـة    طالب   فرداً من    )180(نظر األبناء وقد تكونت عينة الدارسة من        

أن أساليب  : وقد أوضحت نتائج الدراسة   عة الملك سعود وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة ،          بجام
جيدة ، بغض النظر عـن مـستواهم التعليمـي    الطالب هم ئاآلباء لمعاملة أبنااتبعها المعاملة التي   

لجيدة األساليب ا تلك  اتخاذ  في  أوصت الدراسة باستمرار اآلباء     ؛ لذا   وعدد الزوجات وعدد األخوة     
  )6(.في التربية والمعاملة وعلى تعليم اآلباء غير المتعلمين 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن التحوالت االجتماعية التـي       قام مهدي   ) 2002(في عام   و
يـة التنـشئة     مر بها الشعب الفلسطيني وانعكاساتها على دور األسرة بوجـه عـام وعلـى عمل              

التحـوالت  تلـك  يـف مـع   كالفلسطينية علـى الت    األسرةومدى قدرة   ،   االجتماعية بشكل خاص  
  : فرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها وقد أس، واالنعكاسات

ن أكثر مظهر أولتحوالت أصابت البناء االجتماعي     أن المجتمع الفلسطيني مر بمجموعة من ا       -1
 .مشاهدة من مشاهد التغير هو التحوالت السياسية ثم التحوالت االجتماعية

، التواصل،   الجرأة،  التعاون  : ، مثل    والحاضر في قيم كثيرة      الماضيين  يوجد اختالف ب   ال -2
 . واستقاللية وإقناعاً نجازاًإ: أكثرالحب والمساواة، ولكن الحاضر ، والدافعية 
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 المرأةوضعية  ؛ ألن    الرأي   إبداء في لها الحرية    تأصبح دور المرأة حيث     فيظهور تحول    -3
 . والعمل الوظيفياألسرىعلى النطاق : صة قد تغيرت، وخاالفلسطيني المجتمع في

  )7(. الفلسطيني المجتمع في االجتماعية التحوالت طبيعة  تماماًتعي الفلسطينية األسرة أن -4
الوالدان أدركها   هدفت إلى دراسة بعض أساليب التنشئة كما          فقد )1999(دراسة نذر   أما  

ية، كما توضح إلى أي مـدى يتفـق   هم من خالل ممارستهم االجتماعية داخل األسرة الكويت ؤوأبنا
 بين األبناء في إدراك     فاألب واألم في أسلوبهما الديمقراطي  في التنشئة وكذلك االتفاق واالختال          

الستطالع رأي اآلباء واألمهات واألبناء وتكونت      ؛  ان  يوقد استخدمت الباحثة استب   .  األساليبتلك  
  الجنسين ن بالتساوي بي  ة وابن  ابناً )26( و اً وأم اً أب )260( أسرة كويتية مفرداتها     )130(عينتها من   

طابقت في  ؛ وقد   أن اآلباء واألبناء اتسقت إجاباتهم      : أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها       قد   و ،
ـ مما يبين أن األبناء يدركون أساليب التربية بالتوجه والرؤيـا نفـسيهما ال         ؛  كثير من البنود     ذين ل

  )8(. يفرضهما عليهم الوالدان

 فـي الواليـات  المتحـدة    )Mountrose, 1999 (قد بينت دراسة قام بها مـونتروز و
  :  ها اآلباء عند تربية األبناء هيفي أخطاء يقع ةاألمريكية أن أهم خمس

 قل لألبناء ما يجب عليهم      : " فالقاعدة الصحيحة في التربية تقول       عدم متابعة اآلباء لألبناء ،     -1
  ." ء بعمل المطلوبثم الحرص على قيام األبنافعله، 

أن األبنـاء   :  ال يعنـى     )الكثيـر (فحديث اآلباء   .  حديث اآلباء األحادي الجانب مع األبناء      -2
النـوع مـن   ذلـك  ن إإن الحوار مع األبناء هو المطلوب حيث .  يستمعون لكل ما يقال لهم   

 . وبالتالي التفاعل معهم؛ الحديث يجبرهم على سماع اآلباء 

 مفاألبناء يتعلمون الكثير عندما يرون اآلباء يتحملون مسؤولياته       .  لفعلعدم اتساق القول مع ا     -3
 .   من االستنكار والصراخعند الخطأ بدالً

، فاألبناء يحبون معرفة ما يمكنهم عملـه بوضـوح           طبيعة الحدود التي تفرض على األبناء      -4
 . وكذلك ما ال يمكنهم عمله

فالكثير من اآلباء يحسنون قضاء أوقـاتهم     .  اءقلة الوقت النوعي الذي يقضيه اآلباء مع األبن        -5
 )9(.األبناء وقت نوعي مع قضاءدون نجاز مهامهم اليومية بشكل جيد إفي العمل و

دراسة استهدفت معرفـة    ) 1997(دوني  بوعاستيتة  وفي البيئة األردنية أجرى الباحثان      
 والمستوى التعليمي ودخـل     الجنس: اتجاهات األبناء نحو أنماط تنشئة اآلباء وعالقتها بمتغيرات         
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الـصف األول  طالب ة من جميع تكون مجتمع الدراس  الكبرى ،)بعمان( بالمرحلة الثانوية    األسرة
  .طالباً وطالبة ) 389(بلغ عدد أفراد العينة ، وقد والثاني في الفرع األكاديمي 

 )0.05∝(أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             
الـديمقراطي  (بين نسبة استجابات طالب وطالبات المرحلة الثانوية على مقياس التنشئة الوالديـة             

تعزي لمتغير الجنس وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيـر المؤهـل           ) والتسلطي
  )10(.العلمي لرب األسرة ومتغير دخل األسرة على ذلك المقياس 

  

  :قةبالتعليق على الدراسات السا
  :من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين ما يلي 

أهمية الدور التربوي لألسرة وأثره الكبير في بناء شخصية الطفل ال سـيما فـي المراحـل                -1
  .من حياته األولى 

الثقافية واالجتماعية والـسياسية    : والمتغيرات  ،   الظروف   :من الضروري أن يتفهم األبوان     -2
 .مارسان دورهما التربوي الحادثة في المجتمع وهما ي

 .الديمقراطي في تعامل اآلباء معهماألبناء يقدرون األسلوب  -3

التربوي للقيام بواجبهم   ؛  أكدت الدراسات على ضرورة القيام بتوعية اآلباء بصورة مستمرة           -4
 .تجاه تربية األبناء اإليجابي 

تماماً لدراسـة األخطـاء     أن الدراسات الميدانية في البيئة العربية ، لم تعر اه         : من المالحظ  -5
 وقد يرجع   ؛، في حين حظيت بعناية الباحثين في البيئات الغربية          ! الشائعة في تربية األبناء     

ذلك إلى اآلثار السلبية المدمرة المترتبة على اإلهمال والتقصير في تربية األبناء والتي تعاني              
أن ثقافة التقويم الـذاتي     لل على   مما يد ؛  منها المجتمعات الغربية أكثر من مجتمعاتنا العربية        

 .لدى الباحثين منتشرة بصورة أكبر في البيئات الغربية منها في بيئاتنا العربية واإلسالمية 

كشفت نتائج الدراسات السابقة عن أخطاء شائعة في التربية األسرية ، والتي أبرزها التعامل               -6
صالحة لألبناء وعدم إعطاء األبناء     إهمال المتابعة والرعاية وغياب القدوة ال     مع  بشدة وقسوة   
 .الستماع إليهم ؛ لمعهم أثناء الجلوس الوقت الكافي 

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في مجال بناء االستبانة أداة الدراسة وتحديـد               -7
 .أبرز متغيراتها 

متكامالً جمع بين   تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها قدمت عمالً شامالً             -8
اإلطار النظري لموضوع الدراسة وبناء استبانة ذات مجاالت واضحة ومحددة ، مشتقة من              
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تجـاوزت  أنهـا   ، فضالً عـن     ومعبرة عنه بقوة    الواقع الثقافي الخاص بالمجتمع الفلسطيني      
  .لمواجهتها ؛ بيانها إلى تقديم صيغة تربوية عالجية ، فتشخيص المشكلة 

  اإلطار النظري
   .ألهمية التربوية لألسرةا

يا َأيها النَّـاس اتَّقُـواْ      : " ية التكوين األسري في قوله تعالى     أشار القرآن الكريم إلى بدا    
  .)1:النساء" ( ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيرا وِنساء

، للتكوين األسري ، فالنفس الواحدة     الخطوط األولى    – في طياتها    – تاآلية السابقة حمل  ف
بقصد تكوين خلية اجتماعيـة  ؛  لتتعاون النفسان معاً في البناء المشترك      ؛اشتقت منها نفس أخرى     

  .تكوين مجتمع قوي متماسك ، فصالحة ، تكون منطلقاً إلنجاب ذرية صالحة 
، أقدم مؤسسة اجتماعية للتربية عرفهـا اإلنـسان وال          ن األبوين وتعد األسرة المكونة م   

راتهـا المحـدودة    بخبـرات الحيـاة ومها  :وتزويـده تزال تقوم بدورها في تعليم وتهذيب النشء  
نية وتعـدد أنـواع     تطور الحياة البشرية وزيادة الخبـرات اإلنـسا       : ومعارفها البسيطة، وقد أدى   

تخلّـت  ، ف رة مؤسسات أخرى في واجب الرعاية والتوجيه         إلى أن تشارك األس    ؛المعرفة البشرية 
األسرة عن بعض ما كانت تقوم به ، إال أنها ظلت المؤسسة التربوية األولى في حيـاة المجتمـع           

  )11(.الحديث 
وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير األسرة ال يعوض عنهـا وال يقـوم                 

ضرار مفسدة لتكوين الطفـل وتربيتـه وبخاصـة نظـام           مقامها ، فضالً عن كونه ال يخلو من أ        
  )12(.المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المتعسفة أن تتعيض بها عن نظام األسرة

  :وتتجسد األهمية التربوية لألسرة فيما يلي 
أن الوالدين هما أول من يتفاعل معهما الطفل بصورة مستمرة ، فهما يقدمان له نماذج حيـة                   -أ 

  .لعوامل الرئيسة المؤثرة في حياتهولذا فإن سلوك الوالدين يعد أحد ا؛ حياة اإلنسانية عن ال
للداللة على األشـياء  ؛  يلعب األبوان دوراً أساسياً في تنمية قدرة الطفل على استخدام األلفاظ              - ب 

المحيطة به ، علماً بأن اللغة هي عامل رئيس في التنشئة االجتماعية التي تقوم على تفاعـل                 
 .لفرد مع اآلخرين ا

إذا كانت األسرة هي أول من يحتضن الطفل ويتولى رعايته فإن من الحقائق المسلّم بها عنـد      -ج 
علماء النفس والتربية ، أن السنوات األولى من حياة الطفل من أهم وأخطـر الفتـرات فـي              

 تحدد السنوات المبكرةتلك أن : تكوين شخصيته وتحديد مالمحها الرئيسة ، وليس معنى ذلك          
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نمو الطفل ، إلى درجة ال يمكن معها إحداث تغيير فيما بعد ، لكن المقصود هو أن األسـس                
 )13(.ذات األهمية البالغة في حياة الطفل ، توضح وتترسخ في تلك الفترة 

  :ألسرية المؤثرة في تربية األبناءالعوامل ا
ء يمكن إجمال أبرزها    اهناك جملة من العوامل داخل األسرة ، تؤثر بقوة في تربية األبن           

  :فيما يلي
  . طبيعة العالقة بين الزوجين -أ

تؤثر عالقة الحب والود المتبادل بين الوالدين في تربية األبناء ، ففي ظل دفء العالقـة        
فتنمو شخصية الطفل بصورة متزنة في حـين        ؛  بينهما ، ينشأ األبناء محفوفين باألمن والطمأنينة        

 وحينما يحدث صـراع     )14(ن الزوجين ، يترك أثراً سلبياً على األبناء       أن الخالف وعدم التوافق بي    
 فإن األبناء يواجهون صراعاً نفسياً في اختيـار الـدور الـذي    ؛وتناقض في العالقة بين األزواج  

  )15(.اعه وتقليده بيتحتم عليهم ات
لتربيـة  إن األسرة التي تقوم على أساس متين من القيم اإلنسانية ، توفر مناخاً صـحياً                

في تراحم وتواد : القرآن الكريم إلى ما ينبغي أن تقوم عليه الحياة الزوجية من         قد أشار   األبناء ، و  
وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً ": قوله تعالى 
 األزواج بحـسن    -عـز وجـل   -، وقد أمر اهللا     ) 21: الروم  " (ك آلياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرون   ِإن ِفي ذَلِ  

  ) .19: النساء  " (وعاِشروهن ِبالْمعروِف: " معاشرة أزواجهم في قوله تعالى 
  .عي واالقتصادي والتعليمي لألسرةاالجتما:  المستوى-ب

المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة التي  الطفل مركزه االجتماعي من خالل      يكسب  
أن األسـرة  : تربية األبناء بالمستوى الثقافي الذي يسود األسرة ، وقد لـوحظ  تتأثر يولد فيها كما   

 بمـا تـوفره   ؛تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد مستقبل األبناء االجتماعي والمهني   
تـدني المـستوى االقتـصادي لألسـرة     خفى على أحد  ي وال   )16(من مناخ ثقافي ومستوى تعليمي    

؛ مما يـنعكس  الفلسطينية في ظل الحصار المستمر وندرة فرص العمل وزيادة عدد أفراد األسرة          
  .سلباً على األبناء 

  .لسلطة األسرية السائد نمط ا-ج
يختلف محتوى التربية األسرية باختالف طبيعة السلطة السائدة في األسرة والذي يتـأثر             

 ؛سفية وجائرة ومتمركزة في يد األبالمستوى التعليمي لألبوين ، فإذا كانت السلطة في األسرة تع       ب
ذا كانت السلطة   وإ،  وتوجيهاتها وقيمها   آرائها  : فإنها تميل إلى استخدام العنف والقسر في فرض         
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ـ فإنها تميل إلى استخدام الديمقراطية؛  ،  في األسرة مشتركة، يتقاسمها الوالدان     نعكس إيجابـاً  مما ي
  )17(.على سلوك األبناء 

ومن األنماط الوالدية السائدة في التعامل مع األبناء ، النمط المتسامح ، حيـث يتمركـز       
ما يحتاج إليه بطريقته الخاصة ويحظـى       كل  له باختيار   سامحين  رغباته  ملبين  اآلباء حول الطفل    

ن الذين يكونـون   ياك نمط اآلباء الثائر   األبناء في ظل هذا النمط من اآلباء بالعطف والدفء ، وهن          
العدوان من خـالل أسـاليب الـضبط        ذلك  على قدر من العدوانية الصريحة تجاه أبنائهم ويظهر         

 نتيجة العتقادهم بأن األبناء ال يرجـى  ؛والعقاب المبنية على أساس مشاعرهم السالبة نحو أبنائهم     
  )18(.صالحهم أو تقويمهم 
 أن النمط المتسامح والديمقراطي هو األكثر شـيوعاً فـي           إلى) 2003(مسلم  وقد أشار   

ذلك إلى رغبة اآلباء في توفير فرص حياتية أفـضل          ، وقد عزا    تربية األسرة الفلسطينية ألبنائها     
وغموض ، تشرد وضياع :  نني ممن تلك التي عايشوها في ظل النكبات المتتالية للشعب الفلسطي         

، مـع    منه من خالل التسامح مـع أبنـائهم        قص الذي عانوا   مما دفعهم إلى تعويض الن     ؛المستقبل
 بـسبب   ؛مالحظة أن األسرة الفلسطينية أكثر تشدداً نسبياً في تربية األبناء اإلناث مقارنة بالذكور            

  )19(.يجة اعتبارات دينية وثقافية خاصةونت؛ تباين الدور االجتماعي للجنسين داخل األسرة 
  .تربية السليمةاليب ال مدى إلمام األبوين بأس-د

 كان ال بد من إلمام األبوين بأساليب ووسائل التربيـة           ؛تستقيم تربية اآلباء ألبنائهم     كي  
   في تنشئة األبناء ولعل من أبرز المشكالت التي تعيق عمـل           اإليجابي  ل دورهم   السليمة ، مما يفع
ادهم علـى التقليـد   جهل بعض اآلباء واألمهات بأسلوب التربية الصحيح واعتم       " األسرة التربوي   

  )20(" .أو ترك عملية التربية للصدفة والمحاكاة 
  .ديني والخلقي لألبوين مستوى االلتزام ال-هـ

اء عنصر أساس ومعيار من معايير صالح الـزوجين ونجاحهمـا فـي أد            إن األخالق   
ـ : لفـة التدين عامل إيجاب في األ    "التربوي تجاه األبناء، وما من شك في أن         واجبيهما   سجام واالن

 بينها المـال والجـاه وعـرض    ، ليس منوقيم في الحياة ،  بمثل :تآزر والتساند؛ باعتباره إيماناً   وال
، ن لذاتـه  تقـدير اإلنـسا  ، التهذيب في الـسلوك  ، اإلنسانية في المعاملة  : ، بل في مقدمتها   الدنيا

  )21(."واستيفاء اإلخاء في اهللا
التطبيق العملي آلدابه وأحكامه    ثم  لإلسالم  فهمهم الحقيقي   بوالمقصود هنا التزام األبوين     

أخالقهما وسلوكهما وتربيتهما   : علىإيجاباً  االلتزام الكامل بمنهج الشريعة ومبادئها بما ينعكس        مع  
  )22(.لألبناء
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  :األسرة الشائعة في تربية األبناءنماذج ألخطاء 
 يـصيب وتـارة   ن اإلنسان بطبعه ليس منزهاً عن الخطأ ، فتـارة إ :بدهيات القولالمن  

 ، وتربية األبناء )23("كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون        " يخطئ ، وفي الحديث الشريف      
ليست عمالً سهالً ال سيما في ظل ضغوط الحياة المعاصرة وتعقيداتها الكثيرة ، كمـا أن اآلبـاء                  

غير قصد ومن   م  ، أ كان ذلك بقصد    أهم سواء   ئليسوا معصومين من ارتكاب األخطاء في حق أبنا       
خالل معايشة الباحثين لواقع تربية األبناء واالطالع على بعض الكتابـات التـي تناولـت هـذا                 

  : يمكن إجمال أبرز أخطاء األسرة في تربية األبناء على النحو التالي؛الموضوع
  : الواجبات التربوية تجاه األبناء أخطاء اآلباء في أداء-أ

أن يترك الوالدان الطفل : لمراحل األولى من عمره ، بمعنى     إهمال تربية الطفل ال سيما في ا       -1
محاسبته علـى قيامـه     دون  تركه  بل  دون تشجيع على سلوك مرغوب فيه أو االستجابة له          

 )24(.بما ينعكس سلباً على نموه النفسي ؛ بسلوك غير مرغوب فيه 

أن حـسن  يعتقـد   ، فكثير من اآلباء: االهتمام بالمظاهر وإهمال الجوانب األخرى األساسية      -2
والدراسة ،  والكسوة الفخمة   ،  والشراب الهنيء   ،  توفير الطعام الطيب    : التربية يقتصر على    

التدين : فحسب مع إهمال تنشئة األبناء على     والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن      ،  المتفوقة  
 )25(.!وبناء الروح التي تحتاج إلى غذاء كما الجسدالصادق، والخلق الكريم، 

ن من الخطأ الفـادح ، أن يـتقمص أحـد      إختالف األبوين وتناقضهما في نمط التربية ، إذ         ا -3
المدلل واآلخر دور الحازم القاطع ، بحيث يميل الولـد بطبيعتـه إلـى       المشفق  األبوين دور   

 )26(.األول وبالتالي تتحقق في صغره حالة من الجفوة تجاه الثاني 

 من خالل مزاولة بعض األعمال التي أصـبح قـادراً         عدم السماح للولد باالعتماد على نفسه      -4
السلوك آثاره السلبية التي مـن      ، ولذلك   عليها ، وقد يكون ذلك من قبيل الشفقة والرحمة به           

التعود مع  االعتماد على الغير    ؛ ب أبرزها فقدان روح المشاركة مع األسرة في صناعة الحياة          
 )27(.على الكسل والتواكل 

 متـرفين   نفينشأو؛  تعويدهم على الترف والبذخ     ، مع   الميوعة والفوضى   تربية األبناء على     -5
مين مفتقرين إلى المروءة والشجاعة ال يهتمون بمن حولهم وال يعبئون بغيرهممنع!.  

والتخويف تارة بالطبيب وتارة باألستاذ فـي  ،  والهلع  ،  والخوف  ،  الجبن  : علىاألبناء  تنشئة   -6
 )28(.... المدرسة وما شابه 

ويد األبناء االعتداء على اآلخرين ، فكثير من اآلباء يفرحون عندما يعتدي ولـدهم علـى                تع -7
ذلـك  ويعتبرون ذلك شجاعة وذكـاء ومثـل   حيث  أو اإلهانة   ،  أو السب   اآلخرين بالضرب   
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حيث يجعلهم يعتقدون أن كـل شـيء   لألبناء السلوك يؤثر سلباً على الناحية العقلية والخلقية        
صلى اهللا   -نهى الرسول   ، فقد    )29(بالقوة والضرب وهذا مخالف للواقع    يمكن الحصول عليه    

المسلم من سلم المسلمون من لسانه  : " عن إلحاق األذى بالناس من خالل قوله         -عليه وسلم   
 )30(" .والمهاجر من هجر ما نهى اهللا عنه ، ويده 

 الـدور التعليمـي     فعلى الرغم من خطـورة    : األبناء  عدم مراعاة الدقة في اختيار مدارس        -8
ال كما  ،  ألبنائهم  أن بعض اآلباء ال يهتمون باختيار المدارس المناسبة         للمدرسة إال   والتثقيفي  

يسألون عن نوع المواد التي تدرس بها وال عن المدرسين وسلوكهم والبعض منهم يفـضل               
بية حتى لـو  بحجة تعلم اللغة اإلنجليزية أو الغر؛ المدارس األجنبية على المدارس اإلسالمية      

 )31(.كان ذلك على حساب اللغة العربية لغة القرآن الكريم 

  .باء في أساليب تربيتهم ألبنائهم  أخطاء اآل-ب
األساليب التي يستخدمها اآلباء في تربية األبناء تنعكس على سلوك الطفل وشخصيته            إن  

أنهم تربوا في بيئـة     ذلك  رجع  م ؛األطفال الذين يعيشون حياة طبيعية ويتصرفون بطريقة سوية         ف
  )32(.متزنة هادئة 
  :أبرز أخطاء اآلباء في أساليب تربيتهم ألبنائهم فيما يلي تتلخص و

النقاش والحوار وإبـداء الـرأي ،   : غمطهم حقهم في    بالتالي  و،  األبناء  عدم االستماع لرأي     -1
ن أن  ولذلك السلوك أثره السيئ في بناء شخصية األبنـاء فـي حـي            ،  مهما بلغوا من العمر     

يجعلهم واثقـين  مما أذهانهم ويفتِّق ما بعد سن التمييز ينمي عقولهم االستماع إلى رأيهم ال سي   
  .أنفسهم معتمدين عليها ب

تجاهل خصائص ومتطلبات النمـو لكـل       ، مع   عدم التعامل مع األبناء بما يناسب أعمارهم         -2
 )33(.مراحل أعمارهم مرحلة من 

مـن  في التربية الـذي حثنـا      صلى اهللا عليه وسلم    السلوك مع منهج الرسول   ذلك  ويتناقض  
قد جاء في الحديث الشريف     فو،  ناسب معها   تعلى التعامل مع كل مرحلة عمرية بما ي       خالله  

فـي حـق الـشباب     -صلى اهللا عليه وسـلم   - وقال )34("له فليتصاب  من كان له صبي     " 
أنه ليس  " : وجاء في شرح الحديث    )35("أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إال الحدود       " : البالغين  

للزجـر عـن سـوء      ؛   فالتعزير يكون للولد الصغير      ؛لألب تعزير البالغ ، وإن كان سفيهاً        
ففي مرحلة البلوغ يستحسن استخدام أسلوب النصح ، حيث يوجد عند البـالغ              )36("األخالق  

دع " : ه لآلبـاء   رضي اهللا عن)علي( وقد جاء في وصايا )37(استعداد لقبول النصح والتوجيه   
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" ألزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإال فال خير فيـه  ثم يؤدب سبعاً  ثم  ابنك يلعب سبع سنين     
.)38(  

عدم إعطاء األبناء فرصة للتصحيح وتغيير السلوك نحو األفضل ، فمجرد وقوع االبن فـي                -3
 فإذا سـرق  الخطأ له ،ذلك أدنى خطأ أو زلة ، تجد بعض اآلباء يزري بولده وال يكاد ينسى  

األخطاء السلوكية التي ارتكبها    تلك  وكأن  ! ذب ناداه باسم الكذاب     كوإذا  ! سارق  الناداه باسم   
السلوك من قبل اآلباء إلى     ذلك  وغالباً ما يؤدي    ! تبقى وصمة عار ال تمحى وال تزول        الولد  

م علـى  معين لهدون ،  التخلص من عيوبهم وتعديل سلوكهم    شعور األبناء باليأس من إمكانية    
 )39(.ذلك 

المبالغة في استخدام العقاب في حق األبناء ، بمجرد ارتكاب خطأ ولو كان بسيطاً ، دون أن                  -4
ليـتخلص  ؛  وقد يلجأ بعض اآلباء إلى طرد ابنه من المنزل          ،  يسبق ذلك توجيه وإرشاد لهم      

 منه وما من شك في أن إنزال العقاب بشدة وبصورة مستمرة في حـق             ؛ وليستريح   من أذاه   
يؤدي بهم إلى كثرة االنطواء أو االنسحاب عن معترك الحياة االجتماعيـة ، كمـا               ؛  األبناء  

 )40(.يورث لديهم شعوراً بالظلم واالضطهاد 

غياب عنصر القدوة الحسنة في األبوين ، ويبرز ذلك من خـالل التنـاقض بـين األقـوال                   -5
وهـو  البر والـصلة    على  م  ويحثه !واألفعال ، كأن يأمر الوالد أوالده بالصدق وهو يكذب          

ذلك  ويتعارض   )41( .!أو ينهاهم عن تعاطي السجائر وهو ال ينتهي عن ذلك         ،   !قاطع للرحم 
 كَبر مقْتًا ِعند اللَّـِه  *يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما ال تَفْعلُون  : " الفعل مع قوله تعالى     

لُونا ال تَفْعويزداد األمر سوءاً حينما يمارس بعض اآلباء ، ) 3 ، 2: الصف  " (َأن تَقُولُوا م
 مما يجعلهم قدوة سـيئة  ؛ مشاهدة األفالم الساقطة أو تعاطي الخمور      – في حضرة أبنائهم     –

 )42(.في نظر األبناء 

  .مع األبناء  أخطاء اآلباء في عالقتهم -ج
ي يتلقاها األبناء مـن والـديهم       أكدت نتائج بعض الدراسات العلمية على أن المعاملة الت        

شخصياتهم وسلوكهم وقيمهم وتوافقهم النفسي واالجتماعي في : ذات عالقة وثيقة بما ستكون عليه  
: قع فيها اآلباء في تعاملهم مع األبناء عـن شـيء مـن       واألخطاء التي   وقد كشفت    )43(المستقبل

  :األخطاء على النحو التالي تلك برز ويمكن إجمال أ، أو المبالغة وفقدان التوازن ، الالمباالة 
 يقل ذلك خطورة عن القوة والـصرامة؛      الدالل الزائد والتعلق المفرط بالولد وخاصة األم ال          -1

ألنه يجعل االبن غير قادر على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مـع اآلخـرين أو تحمـل                 
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، وكثرة الخوف   ،  خجل  زيادة ال : المسئولية في مواجهة صعوبات الحياة وقد يكون من آثاره          
  .واالتجاه نحو الميوعة

 ؛تترك األم وليدها يغيب عن ناظريها لحظة واحدة         أال  : الحماية الزائدة والتي من مظاهرها       -2
أن يقوم أحد الوالدين أو كالهما نيابة       :  ومن قبيل الحماية الزائدة      )44(مخافة أن يصاب بسوء   

بها وحده ، حيث يحرص الوالدان أو أحدهما         بالمسئوليات التي يفترض أن يقوم       ،عن االبن   
، كمـا   تاح له فرصة اتخاذ قراره بنفسه       تالتدخل في شئونه ، بحيث ال       ؛ ب على حماية الطفل    
ال ،  خوف الوالدين على الطفل     بسبب  ذلك  ؛ و في كثير من أموره     للتصرف  ال يعطي فرصة    

ات ، ويترتب على ذلك نمو الطفل    سيما إذا كان األول أو الوحيد أو وسطاً بين العديد من البن           
 )45(.بشخصية ضعيفة غير مستقلة تبالغ في االعتماد على الغير في أداء واجباتها 

 أو لحسن في خلقه   اً ربما لكونه ذكر   ؛تفضيل أحدهما على اآلخر     ، ب العدل بين األبناء    مجانبة   -3
 الكريم على التزام    ، وقد حث القرآن    )46( مما يزرع في نفس أخيه اإلحساس بالغيرة تجاهه        ؛

والَ يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ هو َأقْرب     : " العدل وبين ذلك في قوله تعالى       
عـن التفريـق فـي       -صلى اهللا عليه وسلم      -وقد نهى الرسول     . )8: المائدة   " (ِللتَّقْوى

أن أباه أتى بـه إلـى       : عن النعمان بن بشير     : لشريف  المعاملة بين األبناء ، وفي الحديث ا      
 ابني هذا غالماً كـان  – أي وهبت –إني نحلت : فقال   -صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا   

ال ، قـال  : ، قـال  " أكل ولدك نحلته مثل هـذا     " :  -صلى اهللا عليه وسلم      -لي ، فقال له     
 )47(. "  على جورال تشهدني" :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

اإلعجاب الزائد بالطفل والمبالغة في مدحه وكثرة المباهاة به ، مما يؤدي إلى ثقتـه الزائـدة       -4
يفضي إلى الشعور باإلحبـاط والفـشل ، عنـدما          ؛ مما   صورته عن ذاته    ؛ فتتضخم   بنفسه  

 )48(.يمنحونه القدر نفسه من اإلعجاب ، فال يصطدم مع غيره من الناس 

 مما يجعلهم   ؛لى األبناء وعدم االستجابة لمطالبهم وحاجاتهم في معظم األحيان          عالتقتير  شدة   -5
لبحث عن إشباع حاجاتهم بطرق  يشعرون بالنقص ويحسون بالحاجة ، وربما قادهم ذلك إلى ا         

 )49(.أو االلتفاف على رفقاء السوءكممارسة التسول، أو السرقة، : أخرى
؛ لالستماع إليهم، لجلوس معهم أثناء اكاف  ضعف التواصل مع األبناء وعدم تخصيص وقت         -6

 )50(.ثم االنحرافالضياع فللفتن : يعرضهممما النشغال عنهم لفترات طويلة؛ امع 

ونعتهم بأسـوأ الـصفات،     بشتمهم  : استخدام عبارات نابية وكلمات جارحة في حق األبناء          -7
باللعـان وال   :  لـيس المـؤمن   " :  -صلى اهللا عليه وسلم      -مع قوله   يتنافى  السلوك  وذلك  

 )51(" .الطعان وال الفاحش البذيء 
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ـ   إلى إسكاتهم إذا تكلموا؛     تحقير األبناء والسخرية منهم والمبادرة     -8 سهم؛ مما يفقدهم الثقـة بأنف
لخجل ويحـد مـن تفـاعلهم مـع         الشعور با ذلك  يقيدهم  كما  ،  يجعلهم أقل جرأة أمام الناس    ف

 )52(.اآلخرين

لتقصير في واجباته المنزلية أو     ؛  اب ، فقد يدعو أحدهما عليه       األسبألتفه  الدعاء على األبناء     -9
صـلى اهللا   - ، وقد نهى الرسول المعلـم     )53(أو لتمرد على أوامره أو غير ذلك       ؛المدرسية  

ال تدعوا على أوالدكـم وال      : " السلوك وحذر من عواقبه بقوله      ذلك  عن مثل    -عليه وسلم   
 )54(". ساعة، يسأل فيها فيستجيب لكم ال توافقوا من اهللا؛تدعوا على أموالكم

 

  :الطريقة واإلجراءات
  .منهج الدراسة

 ؛التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هـي فـي الواقـع          الوصفي  المنهج   الباحثان   استخدم
ثـم   ،الظـاهرة تلـك   لوصول إلى فهم لعالقات     ل بحيث يؤدى ذلك      وكيفياً  كمياً عنها تعبيراً فيعبر  

  )1998أبو عالم، . (روسدي تطوير الواقع المـاستنتاجات وتعميمات تساعد ف
  مجتمع وعينة الدراسة

كليـات  : امعـة اإلسـالمية فـي    لجباالدراسات العليا طالب تكون مجتمع الدراسة من    
 وقد بلغ    ، 2006-2005/ للعام الدراسي   ،  والعلوم  ،  الشريعة  ،  أصول الدين   ،  الهندسة  ،  التربية
 بلـغ   على عينـة عـشوائية     2006/ في مايو   داة الدراسة   وقد تم توزيع أ   .  )200(الطالب  عدد  

  . من مجتمع الدراسة )%73(بنسبة :  أي )146(عددها 
  )1 (جدول رقم

  عينة الدراسة
  :الطالبات  :الطالب  :االختصاص

  28  23  )أصول دين وشريعة(العلوم الشرعية 
  13  27  )علوم وهندسة(العلوم التطبيقية 
  35  20  )التربية(العلوم اإلنسانية 

  76  70  المجموع
  

  . أداة الدراسة
بناء  تم   ؛لتحقيق أهداف الدراسة وتجميع البيانات المطلوبة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة         

 وبعـد   .والدراسات التربوية العربية واألجنبية الحديثة    ،  األدبيات  : أداة الدراسة بعد اإلطالع على    
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ثـم صـياغتها بـشكلها    ومن  عينة استطالعية    تم تطبيقها على   ؛وضع األداة في صورتها األولية    
   :التاليةشتملت األداة على األجزاء قد او ،التي جمعتالملحوظات  في ضوء النهائي

المـستوى  و، االختـصاص  ،  الجـنس : تضمنت معلومات عامة  تكون من   وقد  : الجزء األول  -
  .  التعليمي لألبوين

متعلق بأخطاء اآلبـاء فـي أداء       : ألول  المجال ا :  مجاالت تكون من ثالث  وقد  : الجزء الثاني    -
أخطـاء  بمتعلـق  ف: المجال الثـاني  أما ،   فقرة)16(تضمن ، وقد  الواجبات تجاه تربية األبناء     

متعلق بأخطاء  : المجال الثالث   في حين   ،    فقرة )14(تضمن  قد  واآلباء في أساليب تربية األبناء      
وقد تم استخدام المقياس التالي لقياس مدى       .   فقرة )13(تضمن  قد  اآلباء في العالقة مع األبناء و     

 =1،  بدرجـة متوسـطة   = 2،  بدرجة كبيرة = 3 : موافقة المفحوصين على فقرات االستبانه   
اذكر األسباب التي تقف وراء أخطاء      : ثالث عبارة عن سؤال مفتوح      الجزء ال أما  .  بدرجة قليلة 

  ).1نظر إلى الملحق رقم ا ()من وجهة نظرك( ألسرة الشائعة في تربية األبناءا
  األداة صدق

 :صدق األداة بنوعي الصدق التاليينتحقق الباحثان من 

على مجموعة من الخبراء في صورتها األولية قام الباحثان بعرض االستبانة  :صدق المحكمين -
سرية الشائعة في تربية األخطاء األ" : آرائهم حول معرفة بهدف ؛ في التربية واالختصاصيين 

تم استبعاد ؛ المحكمين األساتذة وفي  ضوء آراء حولها ، ملحوظاتهم حيث قاموا بإبداء " بناء األ
  :التالي الستبانة كما في الجدول ليصبح عدد بنود ا؛ تعديل بعضها اآلخر ثم بعض البنود 

  )2(جدول رقم 
  عدد الفقرات لكل مجال والمجموع الكلي لفقرات االستبانة 

  المجموع الكلي  المجال الثالث  الثانيالمجال   المجال األول
16  14  13  43  

   

 بين كل بند من بنود )لبيرسون(قام الباحثان بحساب معامل االرتباط :  صدق االتساق الداخلي -
  :التالي كانت النتائج كما في الجدول فاالستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة 
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  )3(جدول رقم 
     والدرجة الكلية للمجالند من بنود المجال األول معامالت االرتباط  بين درجات كل ب

 :بيرسون :الفقرات  م:بيرسون :الفقرات  م

غض الطرف عـن أخطـاء       -9 0.65 إهمال مراقبة سلوك األبناء -1
السـيما مـع بدايـة      ،  األبناء

 .مرحلة التمييز

0.55 

إغفال تدريب األبناء علـى      -2
 أفعالهمتجاه تحمل المسؤولية 

باين ردود أفعال األبويين تجـاه      ت -10 0.61
 .السلوك الواحد لدى األبناء 

0.50 

اقتصار دور األبوين علـى      -3
ــة ــصحية: الرعايـ ، الـ
ــة ــع والتعليمي ــال ، م إهم

 .الجوانب األخرى

ــاء مــن تكــوين  -11 0.60 منــع األبن
 .صداقات 

0.51 

إهمال التوجيـه األخالقـي      -4
 .لألبناء

 حرمان األبناء مـن ممارسـة    -12 0.74
 .األلعاب الرياضية 

0.47 

عدم إيضاح معايير الرفقـة      -5
 .الحسنة لألبناء 

ت ضعف االسـتجابة لحاجـا     -13 0.78
 .األبناء المادية وشراء األلعاب

0.44 

منع األبنـاء مـن القـراءة        -6
خوفاً مـن تأثيرهـا     ؛  الحرة

ــات  ــى الواجب ــسلبي عل ال
 .المدرسية

الحد من توفير فرص كافيـة       -14 0.50
 .ء لمخالطة الناسلألبنا

0.54 

حرمان األبناء من مواصـلة      -7
لحاقهم المبكـر   ؛ إل الدراسة  

 .بسوق العمل 

ترديـد  تشجيع األبناء علـى      -15 0.66
ــشتائم فــي حــق  بعــض ال

 .اآلخرين

0.63 

إهمال حث األبناء على أداء      -8
 .الصلوات 

منع األبناء من المشاركة فـي       -16 0.69
 .ماألنشطة المدرسية بعد الدوا

0.45 
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  )4(جدول رقم 
  معامالت االرتباط  بين درجات كل بند من بنود المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال   

 :بيرسون :الفقرات  م :بيرسون :الفقرات  م

شجيع األبناء على تقليد النمـاذج       ت -1
 .السلبية للشخصيات

حرق األبناء بأعقـاب     -8 0.64
 .السجائر 

0.66 

في تـوبيخ األبنـاء علـى       المبالغة   -2
  ةأخطائهم البسيط

إحراق مالبس وكتـب      -9 0.61
  .األبناء 

0.71 

طرد األبنـاء البـالغين خـارج        -3
  .البيت

حــبس األبنــاء لمــدة   -10 0.71
ــت  ــي البي ــة ف طويل

  .ومنعهم من الخروج 

0.66 

إهمال مكافئة األبناء عن      -11 0.77  .استخدام الضرب المبرح -4
  .األفعال الحسنة

0.70 

عدم إعطاء الطفل فرصة ليدافع      -5
  .عن نفسه عند محاسبته 

حرمان األبنـاء مـن       -12 0.67
ــومي  ــصروف الي الم

  كعقاب لمدة طويلة

0.68 

مقاطعة األبنـاء لمـدة       -13 0.68  .شجار األبوين أمام األبناء -6
  .طويلة 

0.77 

ــاء   -7 ــود األبن ــتخفاف بجه االس
  .وانجازاتهم 

لمقارنـة  المبالغة في ا    -14 0.71
بين األبنـاء وإظهـار     

  .تفوق بعضهم 

0.68 

  )5(جدول رقم 
  والدرجة الكلية للمجال   ، معامالت االرتباط  بين درجات كل بند من بنود المجال الثالث 

 :بيرسون :الفقرات  م :بيرسون :الفقرات  م

ــدليل  -8 0.77 .التفرقة والتمييز بين األبناء  -1 ــي ت ــة ف المبالغ
 .األبناء

0.51 

حرمان األبناء من التعبير      -9 0.80  .الدعاء على األبناء بالهالك  -2
  .عن آرائهم

0.84 
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 :بيرسون :الفقرات  م :بيرسون :الفقرات  م

توجيه االتهامات لألبناء     -10 0.79  .عدم االستماع لهموم األبناء  -3
ــرائن   ــود ق دون وج

  .وأدلة

0.77 

تعمد إحـراج األبنـاء       -11 0.82  .السخرية واالستهزاء باألبناء  -4
 أمام  والتقليل من شأنهم  

  .الضيوف 

0.77 

إظهار سوء الظن باألبنـاء فـي كـل          -5
  .األحوال 

اإلكثار من التنبؤات السلبية      -12 0.76
  حول مستقبل الدراسة لألبناء

0.75 

 0.78  .الكذب على األبناء  -6

 0.68  .فيةإغفال الجلوس مع األبناء مدة كا -7
معاملة جميع األبناء بطريقة      -13

 0.33  واحدة دون مراعاة الفروق

  )6(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لالستبانة   ، جات كل مجال من المجاالت الثالثمعامالت االرتباط  بين در

  :بيرسون  :ت المجاال  م
  0.88  أخطاء اآلباء في أداء الوجبات تجاه تربية األبناء  -1
  0.94  أخطاء اآلباء في أساليب تربية األبناء  -2
  0.93  لعالقة مع األبناء أخطاء اآلباء في ا  -3

 بين درجات كل بند من )لبيرسون( أن معامالت االرتباط     ةول السابق اتضح من الجد  وقد ا 
 والمجمـوع الكلـي      ،  بين كل مجال من المجاالت الثالث       ، وكذلك  بنود االستبانة ودرجة مجالها   

   .0.01وذلك عند مستوى ،  هي قيم دالة إحصائياً لالستبانة
  .األداةثبات 

حساب ثبات االستبانة باستخدام قانون التجزئة النصفية وذلك بإيجاد معامـل االرتبـاط             ل
  :  بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردية الرتبة كما يلي )لبيرسون(

  ر2
  =ث 

  ر + 1
  ثبات االستبانة: ث : حيث 

  .)لبيرسون(معامل االرتباط : ر 
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 بين مجموع الفقرات زوجيـة الرتبـة ومجمـوع          )سونلبير(وبحساب معامل االرتباط    
  ) .0.941= ر (لفقرات فردية الرتبة لإلستبانة ا

2 × 0.941  
  =وعليه فإن ث 

1 + 0.941  
 =0.97  

  
يدل على الوثـوق  ؛ مما تعتبر عالية ) 0.97= ث ( سبق نجد أن قيمة معامل الثبات      مما

علـى   ، وهـذا مؤشـر   الشائعة في تربية األبناءاألخطاء األسرية  في التعرف إلى  بهذه االستبانة   
  .صالحية االستبانة للتطبيق 
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى شيوع أخطاء األسرة في تربية       : والذي نصه    األولالنتائج المتعلقة بالتساؤل    : أوالً
  األبناء من وجهة نظر أفراد العينة في كل مجال من مجاالت الدارسة ؟

اء في كل مجـال مـن مجـاالت          شيوع أخطاء األسرة في تربية األبن      ولحساب مستوى 
  .ن مجموعة تكرارات والنسب المئويةاستخدم الباحثا؛ الدراسة

  )7(جدول رقم 
   تنازلياً ترتيب المجاالت الثالث

 :المتوسط :الفقرات  م
االنحراف 
 :المعياري

 :النسبة :التكرار

  %63.7  3601  7.20  24.83  أخطاء اآلباء في أساليب تربية األبناء -1
  %63.6  3594  7.18  24.79  أخطاء اآلباء في العالقة مع األبناء  -2
أخطاء اآلباء في أداء الوجبات تجـاه        -3

  تربية األبناء
29.14  6.68  4225  60.7%  

  %61.1  11420  19.31  78.76  المجموع الكلي لفقرات االستبانة -4
  

يوع أخطاء األسرة في تربية األبناء      ، ش ) 7(كما هو في جدول رقم      بينت نتائج الدراسة    
بنسبة فوق المتوسطة في كل مجال من مجاالت االستبانة وفي مجموع المجاالت حيـث بلغـت                 

-50اعتبر الباحثان أن شيوع أخطاء األسرة في تربية األبناء بنسبة ما بـين              ؛ وبالتالي   % 61.1
 النسبة من األخطاء     منخفض ، وهذه   %50 فما فوق مرتفع ، وأقل من        -%75متوسط ، و   74%

الباحثان ذلك إلى تدني مستوى الوعي التربـوي        ، وقد عزا    ليست بسيطة في مجال تربية األبناء       
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االجتماعية والثقافية المسئولة عن تربيـة الـنشء وتوعيـة    المؤسسات  لدى اآلباء وكذلك تقصير     
باعتبارها مؤسسة  المؤسسات المدرسة   تلك  ها ، وعلى رأس     ئاألسرة بدورها التربوي وتطوير أدا    

  .تعليمية رسمية 
أن أخطاء اآلباء في مجال أسـاليب تربيـة         : وأوضحت النتائج المتعلقة بالسؤال األول      

العالقة مع  مجال  أخطاء اآلباء في    : ها  ، تلت % 63.7األبناء جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي        
خطـاء اآلبـاء فـي أداء       أ:  في الترتيب الثالـث      تجاءفي حين   ،  % 63.6األبناء بوزن نسبي    

وهذه النتيجة تبدو منطقية ، من وجهة نظـر         ،  % 60.7الواجبات تجاه تربية األبناء بوزن نسبي       
االختـصاصيين  يتـوافر لـدى   الباحثين ويمكن إرجاعها إلى أن اإللمام بأساليب التربية الـسليمة        

وتتناقض هذه النتيجـة  ، تربوية بينما يفتقر كثير من اآلباء إلى مثل هذه الثقافة ال، بالدرجة األولى  
إلى أن اآلباء يعـاملون أبنـاءهم       : التي أشارت   و) 2003(مع ما توصلت إليه دراسة السعادات       

؛ حد كبيـر  إلى بصورة جيدة ، وأما بخصوص األخطاء في مجال أداء الواجبات ، فهي واضحة             
 السلوك التي يفترض أن     تحتاج إلى درجة عالية من الوعي بما هو الئق وغير الئق من أنماط            فال  

  .يقوم األبوان بتعزيز اإليجابي منها وتعديل السلبي لدى األبناء 
  )8(جدول رقم 

  تنازلياً " أخطاء اآلباء في أساليب تربية األبناء"ترتيب فقرات المجال األول 

 :المتوسط :الفقرات  م
االنحراف 
 :المعياري

 :النسبة :التكرار

عايـة  اقتصار دور األبـوين علـى الر       -1
إهمال الجوانـب   مع  الصحية والتعليمية   

 .األخرى 

2.200  0.751  319  73.3%  

تباين ردود أفعال األبويين تجاه الـسلوك       -2
 .الواحد لدى األبناء

2.103  0.653  305  70.1%  

إغفال تـدريب األبنـاء علـى تحمـل          -3
 .المسؤولية تجاه أفعالهم

2.028  0.707  294  67.6%  

ء السيما  غض الطرف عن أخطاء األبنا     -4
 .مع بداية مرحلة التمييز

1.972  0.716  286  65.7%  

  %65.1  283  0.767  1.957 إهمال مراقبة سلوك األبناء -5
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ضعف االستجابة لحاجات األبناء المادية      -6
 وشراء األلعاب 

1.896  0.664  275  63.2%  

اح معـايير الرفقـة الحـسنة       عدم إيض  -7
 .لألبناء

1.889  0.755  274  63.0%  

وفير فـرص كافيـة لألبنـاء       الحد من ت   -8
 .لمخالطة الناس

1.827  0.681  265  60.9%  

  %60.1  261  0.732  1.800 .إهمال حث األبناء على أداء الصلوات  -9
منع األبناء من المشاركة في األنـشطة        -10

 .المدرسية بعد الدوام
1.793  0.716  260  59.8%  

خوفاً من  ؛  منع األبناء من القراءة الحرة       -11
 . على الواجبات المدرسيةها السلبيتأثير

1.766  0.763  256  58.9%  

  %57.2  249  0.788  1.717 .إهمال التوجيه األخالقي لألبناء -12
  %54.7  238  0.684  1.641 .منع األبناء من تكوين صداقات  -13
؛ حرمان األبناء من مواصلة الدراسـة        -14

 لحاقهم المبكر بسوق العملإل
1.566  0.715  227  52.2%  

تشجيع األبناء على ترديد بعض الـشتائم      -15
 .في حق اآلخرين

1.537  0.782  223  51.3%  

حرمان األبناء من ممارسـة األلعـاب         -16
 .الرياضية 

1.448  0.655  210  48.3%  
  

اقتـصار دور   " أن أكثر األخطاء شيوعاً في تربية األبنـاء         : يتضح من الجدول السابق   
، حيـث احتـل المرتبـة       " إهمال الجوانب األخرى    مع  األبوين على الرعاية الصحية والتعليمية      

إلى عدم وجود وعي كاف لـدى اآلبـاء         : الباحثان ذلك   وقد عزا   ،  % 73.3األولى بوزن نسبي    
الـصحي  الجانبين بمفهوم الرعاية الشاملة لألبناء والتي تؤدي إلى بناء شخصية متكاملة ، كما أن             

عواقب التقصير فيه خطيـرة ومباشـرة       : فاألول  ،  والتعليمي أساسيان وملحان في تربية األبناء       
فهو متعلق بمـستقبل األبنـاء فـضالً عـن أن المجتمـع            : وأما الثاني   ،  ومرتبطة بحياة األبناء    

وسيلة لتأمين الحياة الكريمة ومواجهـة  ؛ باعتباره الفلسطيني بشكل عام يولي اعتباراً كبيراً للتعليم   
تباين ردود أفعال األبـويين تجـاه   "  الخطأ من حيث الشيوع      تحديات االحتالل بفعالية ، ويلي هذا     
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مما يعكس وجـود    ؛  % 70.1حيث احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي        " السلوك الواحد لدى األبناء   
مشكلة خطيرة تنم عن عدم وجود تفاهم وتوافق بين األبوين فيما يخص أداء واجبـاتهم التربويـة        

لى تباين المستوى الثقافي بين األبوين واختالف نمـط التنـشئة   تجاه األبناء ، ويمكن إرجاع ذلك إ      
التي كشفت عن توافق بين     ) 1999(لديهما ، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة نذر            

  .األبوين حول نمط التربية المتعلقة باألبناء 
جيع األبناء  تش" أن أقل األخطاء شيوعاً في تربية األبناء        : من الجدول السابق  وقد اتضح   

تبـة قبـل األخيـرة بـوزن نـسبي      حيث احتل المر" على ترديد بعض الشتائم في حق اآلخرين     
وبالتالي فهـو مرفـوض   ؛ السلوك ال أخالقي ذلك إلى أن مثل : الباحثان ذلك وقد عزا   ،  51.3%

، حرج شديد لما ينتج عنه من مشكالت      بدرجة كبيرة من قبل اآلخرين ، كما أنه يوقع األبوين في            
حيـث احتـل   " حرمان األبناء من ممارسة األلعاب الرياضية      " الخطأ في تربية األبناء     ذلك  ويلي  

ويمكن إرجاع ذلك إلى تقدير اآلباء لحاجة األبناء الماسـة   ،  % 48.3المرتبة األخيرة بوزن نسبي     
ـ               اء فـي   لممارسة األلعاب الرياضية كنوع من الترويح عن النفس وتهذيبها ، كما أن اندماج األبن

  .يحهم لبعض الوقت ويرعبء متابعة األبناء عن اآلباء ممارسة الرياضة ، يخفف 
  )9(جدول رقم 

  تنازلياً "  بناءساليب تربية األأباء فى خطاء اآل أ"ترتيب فقرات المجال الثاني 

االنحراف   :المتوسط :الفقرات  م
 :المعياري

 :النسبة :التكرار

  %73.6  320  0.798  2.207  .شجار األبوين أمام األبناء  -1

2- 
المبالغة في توبيخ األبناء على أخطـائهم        

  البسيطة  
2.069  0.733  300  69.0%  

3- 
إظهار مع  المبالغة في المقارنة بين األبناء      

  %68.0  296  0.781  2.041  تفوق بعضهم 

4- 
فرصة ليدافع عن نفسه    عدم إعطاء الطفل    

  .عند محاسبته
2.006  0.803  291  66.9%  

  %63.2  275  0.743  1.897  .فئة األبناء عن األفعال الحسنة إهمال مكا -5
  %62.5  272  0.716  1.876  .االستخفاف بجهود األبناء وانجازاتهم  -6
  %59.3  258  0.786  1.779  .استخدام الضرب المبرح  -7
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8- 
حرمان األبناء من المـصروف اليـومي       

  كعقاب لمدة طويلة
1.717  0.724  249  57.2%  

  %56.5  246  0.785  1.697  .ن خارج البيت طرد األبناء البالغي -9
  %55.4  241  0.729  1.662  .مقاطعة األبناء لمدة طويلة  -10

11- 
مـع  طويلة في البيـت     حبس األبناء لمدة    
  منعهم من الخروج

1.544  0.707  224  51.5%  

12- 
اذج الـسلبية   تشجيع األبناء على تقليد النم    

 للشخصيات
1.517  0.728  220  50.6%  

  %47.6  207  0.724  1.428 .ب السجائر حرق األبناء بأعقا -13
  %46.4  202  0.690  1.393  .إحراق مالبس وكتب األبناء  -14

  

أن أكثر أخطاء اآلباء شيوعاً في أسـاليب تربيـة األبنـاء            : من الجدول السابق    اتضح  
أن : يعنـي  ؛ ممـا  % 73.6حيث احتل المرتبة األولى بوزن نسبي      " شجار األبوين أمام األبناء     "

تصرفاتهم فهم يظهرون خالفـاتهم أمـامهم ممـا    أثناء ي الغالب ال يراعون وجود األبناء      اآلباء ف 
يفقدهم عنصر القدوة الحسنة ، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن اآلباء يظنون أن األبناء في الغالـب ال                  

ال سيما في المراحل األولى من حياتهم ، كما أنهم ال يـدركون علـى       ذلك ،   يلتفتون إلى سلوكهم    
و المطلوب األثر السلبي المترتب على تصرفاتهم غير المسئولة أمام أبنـائهم ، كمـا يمكـن                 النح

عليها الحياة الزوجيـة الناجحـة      السلوك إلى عدم إلمام اآلباء بالمبادئ التي تقوم         ذلك  إرجاع مثل   
ز مونترو، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة          فاهم واحترام متبادل وعالقة حسنة    ت: من
)Mountrose, 1999(التساق  التي أشارت إلى افتقار األبوين إلى عنصر القدوة من خالل عدم ا

المبالغة في توبيخ األبناء علـى      " بين أقوالهم وأفعالهم ، ويلي هذا الخطأ من حيث درجة الشيوع            
لـيس   مما يدلل على أن اآلباء    ؛  % 69حيث احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي       " أخطائهم البسيطة   

لديهم خبرة في التعامل مع أبنائهم كما أن لديهم حساسية مفرطة تجاه أخطاء األبناء ولـو كانـت                  
الباحثان ذلك إلى حرص اآلباء على عدم رسوخ بعض أنماط السلوك الـسلبي             وقد عزا   بسيطة ،   

الـسلوك األبـوي مـع    ذلك تصبح عادة من الصعب اإلقالع عنها ويتناقض  ؛ كي ال    لدى األبناء   
إن : " جيهات الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي حثنا على التزام الرفق في كل األمور بقولـه                 تو

 ، )55("اهللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على سواه           
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 التي أشارت إلى أن )McGraw, 2006(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ماكجرو 
  .اء يبالغون في التعامل مع أخطاء األبناء ويفقدون أعصابهم اآلب

حرق " أن أقل األخطاء شيوعاً في أساليب تربية األبناء         : من الجدول السابق    وقد اتضح   
ويمكـن تعليـل   % 47.6بوزن نسبي  ،  حيث احتل المرتبة قبل األخيرة      " األبناء بأعقاب السجائر    

ألن  ؛مع تعاليم اإلسالم الذي ال يجيز حرق اإلنسان بالنار          السلوك يتنافى بشدة    ذلك  ذلك بأن مثل    
وبتلـك  األسلوب ذلك ال يعذب بها إال اهللا سبحانه وتعالى ومع ذلك فإن لجوء اآلباء إلى مثل       النار  

الدرجة يعطي مؤشراً على عنف اآلباء في حق األبناء ومبالغتهم في عقابهم بما ال يحتمل وعـدم                 
إحراق مالبس وكتـب    ": الخطأ من حيث الشيوع     ذلك  األساليب، ويلي   تلك  إدراكهم لخطورة مثل    

ذلك إرجاع ذلك إلى أن مثل     ، ويمكن   % 46.4بوزن نبسي   ،  حيث احتل المرتبة األخيرة     " األبناء  
السلوك تجاه األبناء يعد عدواناً صارخاً في حقهم يمكن أن يفسد العالقة بين اآلباء واألبناء ، وقـد      

يا َأيها الَِّذين آمنُـواْ الَ      : "  عن إيذاء اآلخرين واالعتداء عليهم في قوله تعالى          نهى القرآن الكريم  
            تَِدينعالْم ِحبالَ ي اللّه واْ ِإنتَدالَ تَعو لَكُم لَّ اللّها َأحاِت مبواْ طَيمركمـا أن  ) 87: المائدة   " (تُح ،

باء أنفهسم من حيث كونهم يتحملون نفقات زائدة لتعـويض  لآلغير مباشر   عقاباًاألسلوب  ذلك  في  
  .ضرورية ال يمكن االستغناء عنها مالبس وكتب : األبناء ما افتقدوه من 

  )10(جدول رقم 
   تنازلياً " بناءباء فى العالقة مع األخطاء اآلأ  "ترتيب فقرات المجال الثالث

 :المتوسط :الفقرات م
االنحراف 
 :المعياري

 :النسبة :التكرار

  %71.5  311  0.697  2.144  .إغفال الجلوس مع األبناء مدة كافية  -1
  %70.6  307  0.812  2.117  .عدم االستماع لهموم األبناء  -2
  %68.1  296  0.832  2.041  .الدعاء على األبناء بالهالك  -3
  %66.7  290  0.817  2.000 .التفرقة والتمييز بين األبناء  -4
  %66.4  289  0.759  1.993  .عن آرائهمتعبير حرمان األبناء من ال -5
  %65.1  283  0.758  1.951 .المبالغة في تدليل األبناء  -6

7- 
معاملة جميع األبناء بطريقـة واحـدة    

  دون مراعاة الفروق
1.876  0.676  272  62.5%  
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8- 
اإلكثار من التنبؤات الـسلبية حـول       

  مستقبل الدراسة لألبناء
1.562  0.751  270  62.1%  

  %59.5  259  0.765  1.786  .زاء باألبناء السخرية واالسته -9
  %59.5  259  0.792  1.786  .الكذب على األبناء  -10

11- 
ات لألبناء دون وجـود     توجيه االتهام 
  قرائن وأدلة

1.779  0.749  258  59.3%  

12- 
تعمد إحراج األبناء والتقليل من شأنهم      

  .الضيوفأمام 
1.759  0.802  255  58.6%  

13- 
إظهار سوء الظن باألبناء فـي كـل        

  .األحوال 
1.689  0.692  245  56.3%  

  

فـال  غإ"ع األبناء أن أكثر األخطاء شيوعاً في عالقة اآلباء م: من الجدول السابق اتضح  
 المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي         ت الفقرة المتعلقة به   حيث احتل " الجلوس مع األبناء مدة كافية      

رج البيت ومكثهم مدة طويلة بعيداً      إلى انشغال اآلباء بالعمل خا    : الباحثان ذلك   ، وقد عزا    71.5%
ال يقدرون حاجة األبناء إلى التواصل لمدة كافية مع اآلباء وتنسجم           عنه ، كما أن كثيراً من اآلباء        

مـن أن اآلبـاء ال   :  )Mountrose, 1999(هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مـونتروز  
عـدم االسـتماع    " خطأ في العالقة مع األبناء      الذلك  يقضون وقتاً كافياً ونوعياً مع األبناء ، ويلي         

وهذه النتيجة  ،  % 70.6الثانية بوزن نسبي    المرتبة  حيث احتلت الفقرة الدالة عليه      " لهموم األبناء   
إذ كيف سيستمع اآلباء لهموم األبناء وهـم ال يجلـسون           ،  مرتبطة بالفقرة األولى ومترتبة عليها      

ء لديهم همومهم المتعلقة بظروف الحياة القاسية التي يعاني          فضالً عن أن اآلبا    ؟ ، معهم مدة كافية    
زنبـرج   وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة رو؟ ،منها غالب أفراد المجتمع الفلسطيني    

)Rosenberg, 2006(  :  نتيجـة  ؛ من أن اآلباء ال يستمعون بصورة جيدة إلى ما يقوله األبنـاء
  .التلفاز مدة طويلة ومشاهدة ، انشغالهم بالماديات 

في عالقة اآلباء مـع األبنـاء        أن أقل األخطاء شيوعاً   : من الجدول السابق    وقد اتضح   
حيث احتلت الفقرة المتعلقة به المرتبـة       " تعمد االتهامات لألبناء والتقليل من شأنهم أمام الضيوف       "

 له آثاره المدمرة    السلوكذلك  ويمكن إرجاع ذلك إلى أن مثل       ،  % 58.6قبل األخيرة بوزن نسبي     
ض اآلبـاء   يسبب لهم ألماً نفسياً كبيراً ، فضالً عن كونه سلوكاً مخجالً يعـر            ؛ حيث   على األبناء   

من قبل اآلخرين ، كما أنه يتناقض مع طبيعة اآلباء الذين غالبـاً مـا يفتخـرون           لالنتقاد المباشر   
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الخطأ في مجال العالقة    ذلك  ي  بأبنائهم ويحبون أن يظهروا أمام اآلخرين على أفضل صورة ، ويل          
حيث احتلت الفقرة المتعلقة بـه المرتبـة   " إظهار سوء الظن باألبناء في كل األحوال " مع األبناء  

السلوك يفسد العالقـة بـين      ذلك  ويمكن إرجاع ذلك إلى أن مثل       ،  % 56.3األخيرة بوزن نسبي    
اط واالكتئاب والشعور بالظلم ، كما أنه  إلى شعور األبناء باإلحب   ؛ مما   اآلباء واألبناء إلى حد كبير      

تقف حجر عثـرة    ؛ ف لديهم  لديهم صورة سلبية عن الذات ، تحد من فرص النمو السليم            قد يرسخ   
  .إصالح النفس وتعديل السلوك: أمام الرغبة الذاتية في 

  

د مستوى هل توجد فروق دالة إحصائياً عن" :   الذي نصهثانيالنتائج المتعلقة بالتساؤل ال: ثانياً
 ،ذكـور (: عزى لمتغير الجـنس  تألخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء        )0.05 ≤ ∝(داللة  
  " ؟) إناث 

لحساب داللة الفروق بـين مجمـوعتين    T-Test )ت( الباحثان باستخدام اختبار وقد قام
 فـي   )الماجستير(طالب   من   غير مرتبطتين وذلك بين متوسطات آراء عينة الدراسة       ،  مستقلتين  

تعـزى لمتغيـر   التـي    حول تعرف أخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء ؛الجامعة اإلسالمية  
  :التالي  الجدولفي والمتمثلة  ) إناث،ذكور (: الجنس 

  )11(جدول رقم 
 إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة  في االستجابة على )ت(نتائج اختبار 

  وفقاً لمتغير الجنس  ،بنود االستبانة 

  عدد  :الجنس  :المجال
  :األفراد

المتوسط 
  :الحسابي

االنحراف 
  :المعياري

 )ت(قيمة 
  :المحسوبة

 )ت(قيمة 
  :مستوى الداللة  :الجدولية

    6.53  29.93  71  ذكور
غير دالة عند   1.645  1.403  6.79  28.38  74  إناث  األول

  0.05مستوى داللة  
    7.70  25.65  71  ذكور

غير دالة عند   1.645  1.336  6.65  24.05  74  إناث  الثاني
  0.05مستوى داللة  

    6.92  25.13  71  ذكور
غير دالة عند   1.645  0.559  7.46  24.46  74  إناث  الثالث

  0.05مستوى داللة  
المجموع   19.63  80.70  71  ذكور

الكلي 
  18.95  76.89  74  ناثإ  للمجاالت

غير دالة عند   1.645  1.190
  0.05مستوى داللة  
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المجـاالت  كـل مجـال مـن       في   المحسوبة   )ت(أن قيمة   : من الجدول السابق    اتضح  
–145وذلك عند درجة حرية     ،  ) 1.645( الجدولية   )ت(مة  يأقل من ق  الكلي للمجاالت   والمجموع  

 ،الـثالث وجد فروق في كل مجال مـن المجـاالت        تال   ، وعليه    0.05ومستوى داللة    143 =2
الذكور واإلناث في تقـديرهم لدرجـة       :  في مجموع المجاالت بين عينة الدراسة لكل من          وكذلك

هذه النتجة على أن اآلبـاء وهـم يمارسـون          وقد دللت   شيوع أخطاء األسرة في تربية األبناء ،        
وجود الوعي  عدم   الخطأ ناتج عن     ؛ ألن األخطاء في تربية األبناء ال يفرقون بين الذكور واإلناث          

 الكافي لديهم وليس ناتجاً عن موقف سلبي تجاه أي من الجنسين ، كما أن عينة الدراسـة              التربوي
دراسات عليا ، وهم في العادة على درجـة مـن الـوعي             طالب  المكونة من الذكور واإلناث ،      

لذا توافقت استجاباتهم على مفردات االستبانة التـي        ؛  بمعايير السلوك التربوي السليم تجاه األبناء       
  .ت على أخطاء واضحة وصارخة ، ليس من المنطق االختالف عليها احتو
هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى       " : الذي نصه الثالث  النتائج المتعلقة بالتساؤل    : اًثالث

االختـصاص  عزى لمتغيـر    ، ت بية األبناء   لألخطاء األسرية الشائعة في تر     )0.05 ≤ ∝(داللة  
  "؟ ) علوم تطبيقيةو ، علوم إنسانية ، علوم شرعية(

وذلـك  ؛  )One Way ANOVA(وقد قام الباحث باستخدام تحليل التبـاين األحـادي   
  : التالي كما في الجدول الثالث ، موضحة إليجاد الفروق بين متوسط درجات المتغيرات 

  )12(جدول رقم 
  نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغيرات التخصص 

  درجات  :لتباينمصدر ا  :المجال
  :الحرية

  مجموع
  :المربعات

  مربع
  :المتوسطات

قيمة 
  ):ف(

مستوى 
الداللة 
  :اإلحصائية

  323.23  646.45  2  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
  األول  5782.79  142

  6429.24  144  المجموع
40.72  

7.937  
دالة عند 

مستوى داللة 
0.05  

دالة عند   5.353  261.86  523.71  2  بين المجموعات  الثاني
مستوى داللة 
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داخل 
  المجموعات

142  6946.31  

  7470.03  144  المجموع
48.92  

0.05  

  201.12  402.25  2  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
  الثالث  7026.13  142

  7428.37  144  المجموع
49.480  

4.065  
دالة عند 

مستوى داللة 
0.05  

  2323.63  4647.25  2  عاتبين المجمو
داخل 

  المجموعات
  مجموع   49067.30  142

  المجاالت
  53714.55  144  المجموع

345.544  
6.725  

دالة عند 
مستوى داللة 

0.05  

  

 )0.05 ≤ ∝(  دالة إحصائياً عند مستوى داللة   )ف(أن قيمة   :  من الجدول السابق     اتضح
فـروق  وجدت وعليه فقد ؛ بانة المجموع الكلي لإلست  و  ،  كل مجال من المجاالت الثالث     وذلك في 

  .االختصاص في تقدير أفراد العينة ألخطاء األسرة الشائعة في تربية األبناء تعزى لمتغير 
 قام الباحثـان باسـتخدام   ؛الفروق تلك  تعزى الثالث من المستويات ولمعرفة لصالح أي 

  :لي متمثلة في التا للتأكد من داللة المستويات ؛) Scheffe(اختبار شيفية 
  )13(جدول رقم 

    ألخطاء اآلباء في أداء الواجبات تجاه تربية األبناءالثالثداللة الفروق بين المستويات 

 شرعية  العدد  االختصاص  المجال
)29.481(  

  )32.026( تطبيقية  )26.722( إنسانية

 شرعية
)29.481(  

52  -  2.759  2.545  

 إنسانية
)26.722(  

  األول  *5.303  -  -  54

 تطبيقية
)32.026(  

39  -  -  -  
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  )14(جدول رقم 
  أساليب تربية األبناء ألخطاء اآلباء في لة الفروق بين المستويات الثالثدال

 شرعية  العدد  االختصاص  المجال
)24.712(  

 إنسانية
)22.889(  

  )27.692( تطبيقية

  2.981  1.823  -  52  )24.712( شرعية
  الثاني  *4.803  -  -  54  )22.889( إنسانية

  -  -  -  39  )27.692( قيةتطبي
  )15(جدول رقم 

   ألخطاء اآلباء في العالقة مع األبناءلة الفروق بين المستويات الثالثدال

 شرعية  العدد  االختصاص  المجال
)25.000(  

 إنسانية
)22.907(  

  )27.103( تطبيقية

  2.103  2.093  -  52  )25.000( شرعية
  *4.195  -  -  54  )22.907( إنسانية

  
  الثالث

  -  -  -  39  )27.103( بيقيةتط
  )16(جدول رقم 

    لالستبانةفي المجموع الكليالثالث مستويات داللة الفروق بين ال

 شرعية  العدد  االختصاص  المجال
)79.192(  

 إنسانية
)72.519(  

  )86.821( تطبيقية

  7.628  6.674  -  52  )79.192( شرعية
  *14.302  -  -  54  )72.519( إنسانية

المجموع 
الكلي 
  -  -  -  39  )86.821( تطبيقية  لالستبانة
  

فـروق  وجد ت والمجموع الكلي لالستبانة أنه  ة للمجاالت الثالث  ول السابق امن الجد اتضح  
عـزى  تلألخطاء األسرية الشائعة في تربية األبناء        )0.05 ≤ ∝(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      

مـن  فقط بـين الكليـات      ) تطبيقيةعلوم  و ، علوم إنسانية  ، علوم شرعية (: االختصاص  لمتغير  
 ممـا يـدلل     ؛العلوم التطبيقية   اختصاص  وذلك لصالح   ،  علوم إنسانية وعلوم تطبيقية     اختصاص  

طـالب  العلوم التطبيقية أكثر تحسساً وإنكاراً ألخطاء األسرة في تربية األبناء من            طالب  على أن   
الدراسات اإلنسانية جاءت فـي      طالب ويمكن إرجاع ذلك إلى أن استجابات        ؛الدراسات اإلنسانية   
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شـكلت  ظل تفهمهم وإدراكهم للعوامل والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتـي   
  .مع األبناء  مما جعلهم أقل انتقاداً وأكثر تعاطفاً ؛ على اآلباء اً نفسياًضغطوما زالت 

د فروق دالـة إحـصائياً عنـد        هل توج " :  الذي نصه الرابع  النتائج المتعلقة بالتساؤل    : رابعاً
عزى لمتغير المستوى   تلألخطاء األسرية الشائعة في تربية األبناء        )0.05 ≤ ∝(مستوى داللة   

  ."؟)دون الثانوية العامةو، ية عامة، ثانوماجستير فما فوق، بكالوريوس(: لرب األسرةالتعليمي 
وذلك إليجـاد  ؛  )One Way ANOVA( باستخدام تحليل التباين األحادي انقام الباحث

  : التالي كما في الجدول متمثلة  ين متوسط درجات المتغيرات األربعالفروق ب
  )17(جدول رقم 

  نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغيرات المستوى التعليمي لألبوين

  درجات  :مصدر التباين  :المجال
  :الحرية

  مجموع
  :المربعات

  مربع
  :المتوسطات

توى الداللة مس  ):ف( قيمة
  :اإلحصائية

بين 
  المجموعات

3  91.148  30.383  

داخل 
  المجموعات

141  6338.09  
  األول

  6429.24  144  المجموع
44.951  

0.676  
دالة عند غير

مستوى داللة 
0.05  

بين 
  المجموعات

3  240.349  80.116  

داخل 
  المجموعات

141  7229.68  
  الثان

  7470.028  144  المجموع
51.274  

1.563  
غيردالة عند 
مستوى داللة 

0.05  

بين 
  59.997  179.991  3  المجموعات

داخل 
  المجموعات

  الثالث  7248.38  141

  7428.37  144  المجموع
51.407  

1.167  
غير دالة عند 
مستوى داللة 

0.05  
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بين 
  المجموعات

3  1146.024  382.008  

داخل 
  المجموعات

141  52568.527  
مجموع 
  المجاالت

  53714.55  144  المجموع
372.826  

1.025  
غيردالة عند 
مستوى داللة 

0.05  

  

              غيردالـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة          )ف(أن قيمة   : من الجدول السابق    اتضح  
وعليـه  ؛   والمجموع الكلـي لإلسـتبانة       ك في كل مجال من المجاالت الثالث      وذل )0.05 ≤ ∝(

لألخطاء األسرية الشائعة في تربيـة   )0.05 ≤ ∝(ياً عند مستوى داللة     التوجد فروق دالة إحصائ   
ماجستير فما فوق ، بكالوريوس ، ثانويـة  (: لرب األسرة  عزى لمتغير المتسوى التعليمي     تاألبناء  
  ) . دون الثانوية العامةوعامة ، 

ثلون نـسبة  الباحثان ذلك إلى أن اآلباء غير المتعلمين في المجتمع الفلسطيني يم وقد عزا   
وبالتالي لم تظهر فروق في استجابات أفراد العينة حول فقرات االستبانة ، وتختلف هـذه  ؛ ضئيلة  

التي أفادت أن اآلباء غير المتعلمين يستخدمون أسـاليب الـشدة           ) 1993(النتيجة مع دراسة علي     
  .والقوة في تعاملهم مع األبناء على عكس اآلباء المتعلمين 

تقف وقفت وما زالت ما األسباب التي  " : الذي نصهالخامس لمتعلقة بالتساؤل النتائج ا: خامساً
الدراسات العليا  طالب  شائعة في تربية األبناء من وجهة نظر        ال ائهألخطااألسرة  وراء ممارسة   

  "    ؟بالجامعة اإلسالمية 
قـام   ؛تربية األبنـاء    تختص ب  ءوراء وقوع اآلباء في أخطا    وقفت  األسباب التي   ولبيان  

  .الباحثان بترتيب األسباب التي أدلى بها أفراد العينة وفقاً للنسب المئوية وتكراراتها 
  )18(جدول رقم 

  شائعة في تربية األبناءال ئهاألخطااألسرة تقف وراء ممارسة وقفت وما زالت األسباب التي 
  %  التكرار  البند  .م

1- 
 االجتماعية واالقتصادية والنفسية والسياسية   : الظروف

  45.5  66  .التي يعيشها الفلسطينيون

  36.6  53   .لدى اآلباء واألمهات ضعف الوازع الديني -2

3- 
الحقيقيـة  العنايـة   انشغال الوالدين بوظائفهم وتركهم     

   .ألبناءلالشاملة 
50  34.5  
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  33.8  49  .تدني المستوى التعليمي لدى اآلباء واألمهات  -4

5- 
ء فـي كـل     طرق التربية السليمة لألبنا   بعدم المعرفة   

  .مرحلة من مراحل النمو
49  33.8  

6- 
عدم : متمثلة في   (المشاكل العائلية التي تعيشها األسر      

أو ، أو عدم التوافـق    ،  االحترام المتبادل بين الوالدين     
   .)...، أو فارق السن بينهم 

30  20.7  

  18  26  .التدني في المستوى الثقافي عند اآلباء واألمهات  -7
  15.2  22   .عائلةكثرة عدد أفراد ال -8

9- 
الفجوة الثقافية بين األجيال في تربية األبنـاء وعـدم          

تقليد األجداد في  : مثل  (مالئمة بعض العادات والتقاليد     
  .) التربية

22  15.2  

  13.8  20  .عدم فهم اآلباء واألمهات لألبناء وعدم متابعتهم  -10
  13.8  20   .التمييز في المعاملة بين األبناء أو مقارنتهم بغيرهم -11
  13.1  19  .في تربية األبناء ) الدالل(الخوف أو التساهل الشديد  -12

13- 
تأثير التكنولوجيا واالنترنت واإلعالم علـى سـلوك         

   .األبناء
14  9.7  

14- 
فـي  )  غير اآلباء واألمهات  (تدخل  أطراف خارجية     

تربية األبناء أو تقليد بعض األسر لآلخرين في تربيـة     
   .األبناء

14  9.7  

15- 
كة األبناء فـي اتخـاذ القـرار وتحمـيلهم          عدم مشار 
  6.9  10   .المسؤولية

  5.5  8  .تعدد الزوجات والطالق في العديد من األسر  -16

17- 
عدم اهتمام المؤسسات المجتمعية بموضـوع تربيـة        

   .األطفال
3  2.1  

18- 
مع حرصـهم   نظرة الوالدين المثالية لمستقبل أوالدهم      

  .الشديد على أن يكونوا في أفضل حال
2  1.4  
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وراء ممارسـة اآلبـاء   وقفت أن من أكثر األسباب التي :  خالل الجدول السابق   تبين من 
االجتماعية واالقتصادية والنفسية والسياسية التـي      : الظروف" شائعة في تربية األبناء     ال ألخطائهم

الباحثان هـذه   ؛ وقد عزا    % 45.5حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي       " يعيشها الفلسطينيون   
نتيجة إلى إحساس أفراد العينة المرهف وتفاعلهم وتأثرهم بالظروف القاسية التي يعـاني منهـا               ال

شـكل  في ظل الحصار الظالم واإلرهاب الصهيوني المتواصل والذي ، الشعب الفلسطيني بمجمله    
بطريقة سلبية تجـاه    ؛ مما جعلهم يتصرفون     يشكل نوعاً من الضغط النفسي على اآلباء        وما زال   

بنارها الجميع ، يفتـرض أن      اكتوى  الظروف الصعبة التي    تلك  أن  : الباحثان  ، وقد رأى    اء  األبن
يقـدموا الـدعم    ؛ كي   تحفز اآلباء على مزيد من العناية والتعامل برفق مع األبناء وليس العكس             

  .النفسي المطلوب لألبناء ويوفروا المناخ الصحي لنموهم على أفضل وجه ممكن 
حيث احتـل  " ضعف الوازع الديني لدى اآلباء واألمهات " الترتيب ويلي هذا السبب في     

ومن الطبيعي أن ضعف االلتزام الديني لدى اآلباء، يؤثر سلباً          % 36.6المرتبة الثانية بوزن نبسي     
وهو مـن أكبـر عوامـل       السليمة لألبناء   هم التربوي ، فالدين هو المحفز على الرعاية         ئعلى أدا 

  .تنشئة األبناء وتربيتهم يختص بلتضمنه تعاليم واضحة ومحددة فيما ؛   األفضلوإتباعاالستقامة 
األسباب المسئولة عن ممارسـة اآلبـاء       أضعف   أن من    :من الجدول السابق    وقد تبين   

حيـث  "  عدم اهتمام المؤسسات المجتمعية بموضوع تربية األطفال         : "لألخطاء في تربية أبنائهم     
الباحثان ذلك إلى المؤسـسات المجتمعيـة   وقد عزا % 2.1سبي احتل المرتبة قبل األخيرة بوزن ن     

المعنية بتربية الطفل يفترض أن تقوم بتوعية اآلباء وتنمية قدراتهم في مجال رعايـة األبنـاء ،                 
وتقـديم الخـدمات الـصحيحة      العاجل  نتيجة تركيزها على العمل اإلغاثي      ؛  تقصيرها هنا   ويأتي  

كما أن الحصار المفروض على قطاع غـزة        ،  ت االحتالل   ألطفال فلسطين الذين يعانون من ويال     
عملها الـشامل المتمثـل فـي رعايـة     وعرقل  المؤسسات  تلك   إلى درجة كبيرة من نشاط       حدقد  

وقفت وما زالت   في المرتبة األخيرة من األسباب التي       في حين أتى    األطفال من جميع الجوانب ،      
مـن  نظرة الوالدين المثالية لمستقبل أوالدهم " ألبناء وراء ممارسة اآلباء لألخطاء في تربية ا  تقف  

وهـذه  % 1.4حصلت على نـسبة  حيث ،  "ديد على أن يكونوا في أفضل حال        الحرص الش خالل  
ـ ئألن حرص اآلباء الزائد على أبنا؛ النتيجة تبدو منطقية      علـى  واهم ورغبتهم الجادة في أن يكون

ياً على االلتزام بمعايير السلوك التربوي الصحيح       أحسن حال ، يفترض أن يكون دافعاً ومحفزاً قو        
  .تحقق طموحاتهم وأمنياتهم في األبناء تتجاه األبناء والقيام برعايتهم بطريقة جيدة ، حتى 

  



 سناء أبو دقة. محمود أبو دف و د. د.أ

 362

 لمعالجة أخطاء اآلباء الشائعة في األنموذج المقترحما : " إجابة السؤال السادس ونصه: سادساً
  " .تربية األبناء ؟ 

التربوي المتعلق بموضـوع الدراسـة ،       لدراسة واالطالع على األدب     في ضوء نتائج ا   
 فيمـا    في تربية األبناء ، يمكن إجماله       لمعالجة أخطاء اآلباء الشائعة    أنموذجاً بنائياً يقترح الباحثان   

  :يلي
  : وذلك من خاللاً متميزاًتربويمحضناً لألسرة المسبق  العمل على التأسيس السليم واإلعداد -أ

لعناصر الصالحة القادرة على حمل األمانة وتحقيق مقاصد الزواج ، ويتطلـب ذلـك              توفير ا  -1
يتم كي   ؛المية الواجب توافرها في الزوجين    تبصير الشباب المقبل على الزواج بالمعايير اإلس      

من التي  فر مقومات الصالح واألهلية آلباء المستقبل ، و       اتووبالتالي  االختيار على أساسها ،     
والَ تَنِكحـواْ   : "لقولـه تعـالى   ؛  منبـع االسـتقامة     ؛ باعتباره    عنصر اإليمان أبرزها توافر   

              ـِشِرِكينواْ الْمالَ تُنِكحو تْكُمبجَأع لَوشِْركٍَة ون مم رْؤِمنَةٌ خَيةٌ مَألمو ْؤِمنتَّى يشِْركَاِت حالْم
االلتـزام  لكون  ، و )221: البقرة   " (مشِْرٍك ولَو َأعجبكُم  حتَّى يْؤِمنُواْ ولَعبد مْؤِمن خَير من       

جـاء   ؛الديني والخلقي من أقوى عوامل تميز األبوين وتوفير المناخ الصحي لرعاية األبناء             
تاكم من ترضون دينه    إذا أ ": في حق الرجل   -صلى اهللا عليه وسلم   -بينهما في قوله    االقتران  

  ، وأوصـى الرسـول اهللا   )57("ن فتنة في األرض وفساد عريضوا تك، إال تفعلوخلقه فزوجوه 
لمالهـا ولحـسبها    : تنكح المرأة ألربع    : "اختيار ذات الدين بقوله    ب - صلى اهللا عليه وسلم   -

 .)58("تربت يداك ؛ ، فاظفر بذات الدين ولجمالها ولدينها

إنجاب الذرية  : زها  توعية الشباب المقبلين على الزواج بمقاصد الحياة الزوجية والتي من أبر           -2
: "  -صلى اهللا عليه وسـلم    -لقوله  ؛  الصالحة ، والعمل على صون فطرتها بحسن التربية         

 الرجل راٍع على أهله وهو مسئول والمرأة راعيـة          ،: كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته       
 على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده وهو مسئول أال كلكم راٍع وكلكم                

 )59(" .مسئول 

الطعام والشراب وتـأمين    : ورعاية األبناء ال تقتصر على الجانب المادي المتمثل في توفير           
حـسن  : المسكن والملبس والمصروفات وإنما يتعدى ذلك إلى الرعاية المعنوية ، من خالل             

  )60(.اإلرشاد والتأديب والتوجيه 
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  .رة مستدامة ألسرة الفلسطينية بصو تطوير األداء التربوي ل-ب
: ال بد من ؛ تؤدي األسرة الفلسطينية دورها التربوي تجاه األبناء ، على أكمل وجه         كي  

معالجة جوانب الخلل والقصور فـي سـلوك اآلبـاء       مع  ها بصورة مستمرة    ئتوعيتها وتطوير أدا  
 :يتطلب ذلك ما يلي مما وممارساتهم التربوية 

 :ناء في جوانبها العديدة والتي من أبرزها مد اآلباء بمعايير التربية الصحيحة لألب -1

  .مراعاة الوسطية واالعتدال في التعامل مع األبناء وفي األساليب المستخدمة في تربيتهم -
، ، مع اتباع هديه في تربيـة األبنـاء        منهاج الرسول صلى اهللا عليه وسلم       بممارسة االقتداء    -

 -ة عن األجداد وقد حدد الرسول المربي        واإلقالع عن محاكاة وتقليد األنماط السلبية المتوارث      
أدبوا أوالدكم علـى ثـالث      : " قوله  بلآلباء منطلقات التربية السليمة      -صلى اهللا عليه وسلم     

وتالوة القرآن ، فإن حملة القرآن في ظل عـرش اهللا           ،  وحب آل بيته    ،  حب نبيكم   : خصال  
 )61(" .يوم ال ظل إال ظله مع أنبيائه وأصفيائه 

 .االستجابة لمتطلباتها التربويةمع ائص النمو لكل مرحلة عمرية من حياة األبناء مراعاة خص -
 . للتربية الناجحة ؛ باعتبارها منطلقاًإقامة عالقة دافئة وحميمة مع األبناء  -

 .شخصية األبناء تشكيل مراعاة ظروف وخصائص العصر الثقافية التي تؤثر في  -

 .أسس علمية وموضوعيةربوي على التأدائهم استخدام وسائل علمية لتقويم  -

العمل علـى  مع تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية في مساندة الدور التربوي لألسرة و        -2
المحاضـرات العلميـة    : توعية اآلباء ومدهم بالخبرات الالزمة وتطوير أساليبهم من خالل          

مدرسة فـي مقدمـة   وورش العمل والبرامج الخاصة باألسرة عبر وسائل اإلعالم ، وتأتي ال        
دوام يتطلـب   ممـا   لألسرة  المؤسسات التي يمكن أن تساهم بجدية في ترقية األداء التربوي           

 االتجاهات اإليجابية في تربيـة      همكسابإالخبرات و لتزويدهم ب ؛  التواصل والتفاعل مع اآلباء     
 .النشء 

يسيروا علـى  ء ؛ كي   دبيات المتعلقة بتربية األبنا   توجيه اآلباء نحو االطالع المستمر على األ       -3
 .من مرجعية علمية موثوق بها فينطلقوا بصيرة وهدى 

 .بعض القيم التربوية لدى اآلباء ترسيخ -ج

  ؛ من المتعارف عليه أن للقيم دوراً قوياً في حفزنا على أداء الواجبات بفعالية وحمـاس              
عصمهم مـن الـشطط   التي تقي األفراد من الوقوع في كثير من األخطاء السلوكية ، وت        باعتبارها  

نحد ما أمكن من أخطاء اآلباء الشائعة فـي  كي واالنحراف وتجاوز المعايير السليمة في التربية ،       
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تنمية بعض القيم التربوية لـديهم      وجوب  : الباحثان  رأى  عمل على تحسين أدائهم     نتربية األبناء و  
  :فيما يلي نلخصها والتي 

  .عمل وإتقانه إحسان ال-1
وَأحـِسنُواْ ِإن اللّـه     : " ، باإلحسان في كل األعمال بقوله        -ه وتعالى   سبحان -أمر اهللا   

 ِسِنينحالْم ِحبإن اهللا يحـب العامـل إذا عمـل أن          "وجاء في الحديث الشريف     ) 195: البقرة(" ي
فإن انطالقاً من ذلك ؛      )63("إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء        " وجاء في حديث آخر      )62("يتقن
يكـون المنـتج رائعـاً،    كي  ؛ه ئربية عمل إنساني ملح ، ينبغي التماس الجودة واإلتقان في أدا         الت

  .لتكون حاضرة في تربيتهم ألبنائهم ؛ ولذلك ال بد من تعزيز هذه القيمة لدى اآلباء 
  .جل الصالح العام أل التعاون -2

 لتحقيق النفـع  ؛ينهم عباده على التعاون اإليجابي فيما ب  -سبحانه وتعالى    -حث المولى   
" وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَـى اِإلثْـِم والْعـدوانِ           "حيث جاء في محكم التنزيل      

 هـم اآلبـاء     – المشتركة بيـنهم     -جل تحقيق المصلحة    ؛ أل ، وأولى الناس بالتعاون     )2: المائدة(
يلتقون على تحقيق أهداف سامية في حيـاتهم الزوجيـة ،           واألمهات الذين تجمعهم أسرة واحدة و     

وهـذا مـا    ،  تعهدها بالتربية السليمة والحفاظ عليها      ثم  إنجاب الذرية الصالحة    والتي من أبرزها    
عبر عـن  ، وقد وفي اآلخرة الثواب الجزيل في الجنة ، يحقق لآلباء في الدنيا السعادة وقرة العين     

 ،  )21: الطـور    " ( آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم ِبِإيماٍن َألْحقْنَا ِبِهم ذُريتَهم       والَِّذين: " ذلك قوله تعالى  
ويأتي بعد ذلك تعاون اآلباء مع جميع المؤسسات التعليمية والثقافية المهتمة بتربية المواطن وعلى              

  .رأسها المدرسة 
  .عي على خبرات اآلخرين  االنفتاح الوا-3

ال سـيما إن  ، خبرات اآلخرين ونصائحهم وإرشـاداتهم  : ل التربوي يحتاج إلى  العمإن  
، تلك الخبـرات اآلباء في حاجة دائمة إلى مثل كما أن ، في هذا المجالاختصاص كانوا أهل علم و 

للنظر فيما عند اآلخرين وأخذ    ؛  يستفيدوا منها ال بد أن يتوفر لديهم االستعداد النفسي والذهني           كي  
صـلى  -وقد حث الرسول المعلم أفضل وجه ممكن نه وتسخير ذلك في تربية األبناء على     النافع م 

خذ أحسنه ويتضح ذلـك مـن   ، أل على االنفتاح على ما عند اآلخرين والنظر فيه  -اهللا عليه وسلم  
   )64(. "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ، حيث وجدها فهو أحق بها " :  -صلى اهللا عليه وسلم  -خالل قوله 
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  .تفكير الناقد والمسئول ال-4
 ؛يكونوا على قـدر المـسئولية       وأن   هنا أن يتحلى اآلباء بالشجاعة األدبية ،         ونقصد به 

يسعوا إلى تعديل سلوكهم التربوي مـع       وأن  بمسئولياتهم تجاه األبناء ،     ويعترفوا  فيقروا بأخطائهم   
م ، ومن األمثلة على ذلك أن يلقـي         يلجأوا إلى التبرير المرضي غير المسئول ألفعاله      وأالّ  األبناء  

في حق األبناء وفي وتهمة التقصير  المسئولية  ، محمالً إياه    كل واحد من األبوين اللوم على اآلخر        
التفكيـر  مـن   النمط  ذلك  ، ويلزم   ! المقابل يفترض في نفسه العصمة والصواب في كل األحوال          

؛ الصالح منـه    فتمحيصه ؛ ألخ    جداد ،   عند الوقوف على الموروث الثقافي والتربوي لأل      ،  لآلباء  
  .ترك الضار السلبي والبعد عنه ، ثم النتفاع به ل

  . سعة الصدر والحلم-5
 لكون تربية األبناء عملية شـاقة ال تخلـوا مـن      ؛يحتاج اآلباء المربون إلى هذه القيمة       

آلخرين ألساليب  مما يتولد عنه انتقاد ا    ؛  االجتهادات المختلفة التي تكون عرضة للصواب والخطأ        
النقد بصدر رحب ، وقد يوجه النقد أحيانـاً مـن قبـل    ذلك الحالة تقبل تلك عليهم في لذا  ،  اآلباء  

تقبلوا كل نصح وتذكير بنفس     هم وأن ي  ئموا على أبنا  لمما يتطلب من اآلباء أن يح     ؛  األبناء البالغين   
  .هم التربوية تجويد ممارساتفهم ئيكون ذلك دافعاً لتطوير أداوبالتالي ، راضية

  .الحرص على تنظيم الوقت واستثماره -6
قيمـة   يحتاج اآلباء إلـى  ؛في ظل تعدد واجبات اآلباء وانشغالهم وسرعة مرور الوقت       

الحرص على تنظيمه بما ال يحدث خلالً أو عـدم تـوازن فـي أداء    مع  استثمار الوقت في النافع     
 حددة ، وهذا حـق لحاجة إلى أوقات معلومة ومتربية األبناء والتواصل معهم ، في أمس ا ف،  هامالم

لهم على اآلباء ال بد من الوفاء به ، مما يكون سبباً في تمتين العالقة مع األبناء وتحقيق المقاصد                   
األزواج على الوفاء بحقوق أهـل       -صلى اهللا عليه وسلم      -التربوية المنشودة وقد حث الرسول      

عليك حقاً،  لعينك  وإن  ،  فإن لجسدك عليك حقاً     "  : -مصلى اهللا عليه وسل    -البيت من خالل قوله     
  )65(" .وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك عليك حقاً 

  . الرفق في التعامل مع اآلخرين-7
لَقَـد جـاءكُم   : " امتدح المولى جلت حكمته ، نبيه محمداً صلى اهللا عليه وسلم في قوله       

لَيع ِزيزع َأنفُِسكُم نوٌل مسرِحيمُؤوفٌ رر ْؤِمِنينكُم ِبالْملَيع ِريصح ِنتُّما ع128: التوبة  " (ِه م( ،
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مما يصلح النفوس ويؤثر فيها     : الرفق  حيث  تربية األبناء أحوج ما تكون إلى الرفق واللين ،          ألن  
  )66(.القلوب وتآلف يعلمها األدب كما يجعلها طائعة 

  . الصبر والجلد-8
ويتطلب ذلك مـن    ، مما   تحتاج إلى جهد كبير     بل  ،  اء ليست بالعمل السهل   تربية األبن إن  

وبالتالي يـصبرون   اآلباء أن يتصفوا بالصبر والجلد وهم يؤدون واجباتهم التربوية تجاه األبناء ،             
، والتي ال يحتملها كثير من اآلبـاء فيـضجرون          اتهم ومتطلباتهم العديدة المرهقة   على أذاهم وتبع  

، وقـد رغّـب المـولى       خرين عن الملل والتعب من األبناء     لآلمعبرين  شكوى  يسارعون بال حيث  
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة ِإن اللّه مـع       : "بحانه وتعالى عباده بالصبر بقوله    س

اِبِرينا"، وفي موضع آخر من كتابه العزيز        )153: البقرة(" الصِر     ِإنَّمم ِبغَيهرَأج وناِبرفَّى الصوي 
ه بصورة ئعلى أدا؛ فيداومون   ، فبالصبر يثبت اآلباء على دورهم التربوي        ) 10: الزمر  " (ِحساٍب

ويواجهـون المـشكالت    ؛ فيواجهون   جيدة وبالصبر يحسن اآلباء مخالطتهم وتعاملهم مع األبناء         
  . وروية دون تسرع أو انفعال بتؤدةالطارئة 
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  :ات والمقترحاتالتوصي
  : يوصي الباحثان بما يلي ؛في ضوء نتائج الدراسة 

 لتوعيـة الـشباب    ؛جية من خالل الجامعات الفلـسطينية تدريس مساق خاص بالتربية الزوا     -1
فـي  فـاعلين   ليكونوا آبـاء ؛ المقبلين على الزواج بواجباتهم التربوية تجاه األبناء وإعدادهم    

  .المستقبل 
مـسارها  ؛ ليصحح   مج عبر التلفاز ، خاص بالتربية األسرية يناقش قضاياها          تخصيص برنا  -2

 .ويطور أداءها 

تدريبهم على استخدامها واالسـتفادة  مع تزويد اآلباء بأداة لتقويم ممارساتهم في تربية األبناء          -3
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