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 ورقة بحثٌة مقدمة للمشاركة فً إطار فعالٌات مإتمر

 التحدٌات والقدرة على البقاء: األسرة العربٌة فً مرحلة التحول

 2015 ماي 04و 03

 األسرة والعولمة الثقافٌة،  

ٌَّة أسالٌب للتنشئة  أ
 االجتماعٌة؟ 

 أمٌنة ٌاسٌن.د: بقلم                 
 الجزائر. 2جامعة وهران  ـبقسم علوم التربٌة  أأستاذة محاضرة قسم   

 بمخبر علم النفس وعلوم التربٌة“ الشباب والمدرسة الجزائرٌة”: رئٌسة فرقة بحث        



 بعض من المراجع المعتمدة

 االنسانٌة العلوم مجلة .األسرٌة التربٌة على وتؤثٌره الحضري الوسط .(2014 سبتمبر).سهام ،جباٌل1ً.

 .22-9 .16 .الجزائر ،ورقلة جامعة -واالجتماعٌة

  الوقاٌة مجلة ."األسرٌة التربٌة على وانعكاساتها الحضرٌة الحٌاة ضغوط .(2007) .محمد ،بومخلوف2.

 .79-78 .1 .الجزائر جامعة ،واألرغنومٌا
 زمن فً تربوٌة استراتٌجٌة رإٌة : التربٌة عولمة و العولمة تربٌة . (2004). أحمد الرحمن عبد صائغ،3.

   سعود الملك جامعة التربة كلٌة تنظمها التً التربٌة أولوٌات و العولمة ندوة إلى مقدمة عمل ورقة .العولمة

 أمام الثقافٌة هوٌتنا على الحفاظ فً التربٌة كلٌات دور تفعٌل . (ٌناٌر ،2008) .اسماعٌل سعٌد القاضً،4.
 . 24 العدد . سوهاج جامعة التربٌة كلٌة: التربوٌة المجلة . الثقافٌة العولمة تحدٌات

 مقاربة :االجتماعً والواقع الحدٌثة االتصال لوسائل المراهق استخدامات.(2008).فاطمة مٌدان5.
 وهران جامعة. االجتماع علم فً دولة دكتوراه شهادة لنٌل أطروحة .اجتماعٌة نفسٌة

.6Arezki,  Dalila.(2000).Conséquences psychologiques de l'éducation sous l'emprise 
du phénomène d'acculturation dans la famille algérienne , Études 
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 دواعً اختٌار الموضوع

 تنامً معدالت الزواج ومعدالت

 تكوٌن األسر النووٌة الجدٌدة 
 (2013إلى  2010من سن ) 10,13إلى  9,58من 

 تحوالت على مستوى المجتمع الجزائري

 ضغوط كبٌرة على األسر 
 (على وظائفها ، بنٌتها وأسالٌبها فً تنشئة أبنائها)

 تسارع فً وصول مد العولمة

 تحوالت سٌاسٌة، أمنٌة، اقتصادٌة، اجتماعٌة وثقافٌة



 إشكالية البحث

كبر وكثرة التحدٌات التً 

تواجه األسر بسبب العولمة 
 والحداثة 

ما أسالٌب التنشئة االجتماعٌة التً تنتهجها األسرة الجزائرٌة فً ظل العولمة 

 الثقافٌة؟ وما المتغٌرات الدخٌلة المإثرة فٌها؟

امتدادات النموذج الغربً 

 وقٌمه المعاصرة لألسرة

 هل ٌكون بالرضوخ لقٌم الحداثة بإٌجابٌاتها وسلبٌاتها؟

 ما اختٌارات األسرة لتنشئة أبنائها؟

 والتحلً بالمحافظة؟( المقاومة والصد)هل ٌكون بتجاهل التغٌرات 

 أم هل ٌكون بمواكبة العولمة، والتوفٌق بٌن المظهرٌن؟



 فرضيات البحث
 :الفرضٌة العامة                    

للتنشئة االجتماعٌة  أسالٌباتنتهج األسرة الجزائرٌة  
تواكب مظاهر العولمة الثقافٌة، تعزى لبعض المتغٌرات 

 .الدخٌلة

 :على تنصثمان فرضٌات فرعٌة 

 ما بٌن أسالٌب التنشئة االجتماعٌة لألسر  الفرقٌةوجود العالقة 

 ومجموعة من المتغٌرات الدخٌلة 

 سن األب واألم . 

 المستوى الدراسً لألب واألم. 

 مدة تكونها . مكان تواجد األسر   . 

 المتمدرسٌنعدد أبنائها .عدد أبنائها          . 



 

التعرف على •
المتغٌرات 

الدخٌلة المإثرة 
على اختٌارات 
األسر ألسالٌب 
تنشئة أبنائها، 
لمجابهة خطر 
 .العولمة الثقافٌة

 4الهدف 

الكشف عن العالقة •
بٌن تلك األسالٌب 
ووضعٌة األسرة 

 ومكوناتها

معرفة مختلف •
أسالٌب التنشئة 

االجتماعٌة 
الممارسة لمواجهة 

 .العولمة الثقافٌة

 

 

 

 

 

 3و 2الهدفٌن 

التعرف •
على واقع 

تنشئة 
األطفال 

لدى األسر 
 الجزائرٌة

 1الهدف 



 اإلجرائية للمفاهيم التعاريف

 على الممارس التربٌة فعل الحالٌة، الدراسة فً بها ٌقصد :االجتماعٌة التنشئة أسالٌب

 االعتبار بعٌن األخذ مع مجتمعهم، محٌط إطار فً شخصٌتهم جوانب تنمٌة بغٌة األبناء

 وسلبٌاتها، بإٌجابٌاتها العولمة مساٌرة أسالٌب فً وتتمثل .الثقافٌة العولمة امتدادات
 ."االجتماعٌة التنشئة أسالٌب استبٌان" عنها وٌكشف ٌقٌسها والتً معها، والتكٌف

 لألبناء، االجتماعٌة بالتنشئة تعنى التً األولى المؤسسة بها ٌقصد :الجزائرٌة األسرة

 استبٌان"  علٌها والمطبق الجزائري، الغرب من النووٌة األسر من عٌنة فً وتتمثل

 فً أسالٌبها مختلف استكشاف بغٌة الحالٌة، الدراسة فً ،"االجتماعٌة التنشئة أسالٌب
 .الدخٌلة المتغٌرات بعض ووفق ،التقافٌة العولمة تأثٌرات ظل فً أبنائها تجاه التنشئة

 الثقافة إلى المحلٌة ثقافته من الفرد اهتمام ٌنتقل أن بها ٌقصد :الثقافٌة العولمة

 خالل ومن .(272 :2000 عالم، زاٌد،) الوطنٌة هوٌته ٌهمش أن دون العالمٌة

 على امتداداتها على التعرف سٌتم الحالٌة، الدراسة فً المطبق االستبٌان
 .أبنائها تنشئة أسالٌب وعلى الجزائرٌة األسرة



 اإلطار النظري للبحث

 :االجتماعٌة التنشئة بمفهوم ٌتعلق فٌما

   .(2002 حسٌن رشوان) االجتماعٌة العلوم فً المستحدثة األلفاظ من ٌعد .

 .االجتماعً والتطبٌع االجتماعً االندماج :مرادفاته من .

 مهما الشعوب ثقافة تمرٌر على شًء كل وقبل أوال ٌركز التربٌة فعل .

  (Boudon & alls, 2003) تفكٌرها وطرق وتقالٌدها عاداتها اختلفت

 :أهمها :الجزائرٌة األسر بممٌزات ٌتعلق فٌما

  والشرف السمعة أمور فً محافظة أبوٌة، سلطة ذات ممتدة، أسر أنها .
   .(2006 ،زوزو صادق)

  واألبناء زواجهن، عند إال البٌت الٌتركن فالبنات متماسكة؛ أسر أنها .

 (1984 بوتفنوشت) ”الكبٌر البٌت" الٌتركون

وأخرى  سوسٌولوجٌةارتكز بناإه على دراسات 
 :تربوٌة، وأهم ما استخلص منها ما ٌلً



 اإلطار النظري للبحث

   التً شهدها المجتمع الجزائري بالتغٌراتفٌما ٌتعلق 
 1988تركزت بعد أحداث أكتوبر 

 .الحداثة نحو السٌر .

 .عهدوه عّما ومختلفة جدٌدة أدوارا األفراد تبنً .

 السلوك للقٌم، االجتماعً السلم :التالٌة الجوانب مس   تحول .

  مٌدان، فً ٌغزر بن) المفاهٌمً والجهاز االجتماعٌة، العالقات االجتماعً،

2008). 

   (2007 الحاج، موالي) النووٌة العائلة وهً أال العائلة من جدٌد نمط ظهور .

 (األسرة رب) للرجل المرأة منازعة بسبب األبوٌة السلطة تراجع . 

 والفقر التهمٌش عوامل إلى باإلضافة االقتصادٌة، وظٌفته فً

 لطٌفة) األسرة داخل لألب الهشة الصورة لتدعم جاءت التً والبطالة

  . (2010 ،زروالً



 اإلطار النظري للبحث
 معالم تؤثٌرات العولمة الثقافٌة على األسرة الجزائرٌة

 تبنت الباحثة النماذج التربوٌة التالٌة 
 :(2000)دلٌلة أرزقً المتوافقة مع طرح 

 أسالٌب تنشئة مواكبة للعولمة أسالٌب تنشئة راضخة للعولمة أسالٌب تنشئة رافضة للعولمة

من الباحثٌن الذٌن اعتمدوا 
 :هذا النموذج لتصنٌف األسر

  Kellerhalsكٌلرهاس•
فً  Montandon  ومونتاندن

1991 

 (2004)البكر •

 (2007) بومخلوف•

 (2008)القاضً •

من الباحثٌن الذٌن اعتمدوا 
 :هذا النموذج لتصنٌف األسر

 (2000)جابر •

 عكاشة وزمٌله•

 (2007)موالي الحاج •

 (2007) بومخلوف•

من الباحثٌن الذٌن اعتمدوا 
 :هذا النموذج لتصنٌف األسر

  Kellerhalsكٌلرهاس•
فً  Montandon  ومونتاندن

1991 

 (2000)جابر •

 عكاشة وزمٌله•

 (2007) بومخلوف•

 (2014) جباٌلً•



 اإلطار النظري للبحث

النموذج التربوي المرتكز على 

 (الحماٌة الزائدة)التسلط 

 لكل الدائم والرفض الصرامة•

 االبن رغبات

 اختٌار كٌفٌة وتحدٌد مراقبة •

 نوع ومالبسهم، أصدقائهم

 ...الدراسة

 عنهم المسإولٌات تحمل•

 أسالٌب تنشئة رافضة للعولمة

  المحافظة التقلٌدٌة، األسر األسالٌب هذه تمٌز

 وبتعالٌمها بهاتركز على المعتقدات واألخالق والتربٌة الروحٌة، وتصد كل مساس 

  .تغٌر كل وتقاوم تصد ـ العصرنة أو بالحداثة ٌتصف تغٌٌر أي ٌمسها أن تتقبل ال

 اهتمامها الكبٌر باللغة األم وترجٌحها على بقٌة اللغات

 بهذه التصرفات تعمل هذه األسر على التشبث بهوٌتها وأصالتها . ترسٌخ العادات والتقالٌد فً أنفس األبناء

 النموذج التربوي المرتكز على القسوة

 (األسرة الجاهلة ـاألسرة الغافلة )

 عدم لتحقٌق وبدنٌة، لفظٌة عقوبات استخدام•

 الضبط استخدام .التنشئة طرق على االعتراض

   السلوك لمعاٌٌر طبقا الصارم

   .استقاللٌتهم تشجٌع عدم األبناء، إرادة كبح•

 إضافة والتحاور النقاش من األبناء استبعاد•

 بآرائهم االستهتار إلى

 هذه ٌالئم

 األسالٌب  

النموذجٌن 

 :التالٌٌن



 اإلطار النظري للبحث

النموذج التربوي 

 المرتكز على التدلٌل 

 األبناء طلبات تلبٌة•

 شروط دون من

  السلطة رفض :النتٌجة

 تحمل عدم ـ

 بدل األخذ ـ المسإولٌة

 العطاء

 أسالٌب تنشئة راضخة للعولمة

 .وكلً تام تقبل وتجدٌد، تغٌٌر لكل والمتقبلة المتفتحة، األسر األسالٌب هذه تمٌز

 والتبعٌة لها والعصرنةالرضوخ لقٌم الحداثة 

  األم اللغة حساب على الغرب، شعوب لغات وتعلم الثقافً، االنفتاح على األبناء تشجٌع

 فقد الثقة فً الذات الوطنٌة  / عدم المباالة بعناصر الهوٌة الثقافٌة  مساٌرة وتقلٌد طرٌقة عٌشهم

 النموذج التربوي المرتكز على اإلهمال 

 لتحقٌق وبدنٌة، لفظٌة عقوبات استخدام•

   .التنشئة طرق على االعتراض عدم

 لمعاٌٌر طبقا الصارم الضبط استخدام•

   السلوك

 تشجٌع عدم األبناء، إرادة كبح•

  .استقاللٌتهم

 والتحاور النقاش من األبناء استبعاد•

 بآرائهم االستهتار إلى إضافة

 :هذه  األسالٌب النماذج األربع التالٌة ٌالئم

األسرة )

 (  الواهٌة

 ذات.

 األوضاع

 االجتماعٌة

   المزرٌة

األسرة )

 (العاجزة

 عن العاجزة .

 مواجهة

  الواقع

 قادرة غٌر .

 حماٌة على

 أبنائها



 اإلطار النظري للبحث

 صنف األسرة الصلبة 

 التواصل اإلٌجابً بالمحٌط الخارجً•

 إطار فً التغٌرات مع التعاٌش •

 القٌمٌة مرجعٌتها

 أسالٌب تنشئة مواكبة للعولمة

 العالٌة التعلٌمٌة المستوٌات ذات ،ثقفةالم األسر األسالٌب هذه تمٌز

 (العولمة مع التعاٌش) بحذر التغٌر ومظاهر عصرال مواكبة بٌن التبعٌة والمحافظةالتوفٌق 

 .الوعظ واإلرشاد/  إشراك األبناء فً أخذ القرارات/  وتستعٌن بؤسالٌب الحوار والموعظة

 واالستفادة من تعلٌم أكثر جودة ، تعلماتهمتتخٌر ما تضٌفه على 

 صنف األسرة المفاوضة

 الطفل باستقاللٌة االعتراف•

   العالئقٌة والتكتٌكات الدافعٌة أسلوب استخدام•

 الخارجٌة التؤثٌرات على التفتح•

 المشتركة والنشاطات األطفال مع اللفظً التواصل تثمٌن•

 :هذه  األسالٌب النموذجٌن التالٌٌن ٌالئم

  هاباستخدام ءألبنالتسمح وتوفر المعلوماتٌة وتكنولوجٌا االتصال فً البٌت 

عالئقٌةووضع تكتٌكات قواعد محددة، وضع   



 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة

 االستعانة بالمنهج الوصفً

 أسر :بالبحث المعنً المجتمع

 الجزائري الغرب

   :البحث عٌنة

 الغرب عاصمة من) عشوائٌة

 (وهرن الجزائري،

 أسرة 448 :قوامها

 :فً التمركز :خصائصها

  سنة، 50 إلى 36 ال فئة .

   .المتوسط التعلٌمً المستوى .

   الحضري، النسٌج داخل .

  إنشائها منذ سنوات 10 ال فترة .

 بٌن ما أسرة كل فً األبناء معدل . 

 التحقوا قد أكثرٌتهم أبناء، 5 إلى 3

 .بالمدارس

 :البحث أداة

 التنشئة أسالٌب استبٌان

 (وزروالً لٌاسٌن) االجتماعٌة

  على موزعة فقرة 38 :ٌضم

 أبعاد 3

 تنشئة أسالٌب :األول البعد

 11 ٌضم :للعولمة رافضة
 .فقرات
 تنشئة أسالٌب :الثانً البعد

 14 وٌضم :للعولمة راضخة
 .فقرات
 مواكبة أسالٌب :الثالث البعد

 فقرة 11 من ٌتكون :للعولمة

 :لألداة السٌكومتري القٌاس
 االستعانة تم :الصدق حساب
 البناء صدق بطريقة

 ارتباط مدى لتحديد الداخمي،
  ككل باالختبار فقرة كل

 إلى بالنظر صادق استبٌان

 عند االرتباط معامالت داللة

 .0,01 مستوى

 استخدام :الثبات حساب

 النصفٌة التجزئة طرٌقة

-ألفا معامل أظهر لالستبٌان،

 االستبٌان ثبات كرونباخ

 0.65 بقٌمة



 نتائج البحث



للتنشئة  أسالًٌباتنتهج األسرة الجزائرٌة : نصها 

 .االجتماعٌة تواكب مظاهر العولمة الثقافٌة

نتٌجة الفرضٌة 

 العامة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  68.00
 المعياري

10.532 

 110.919 التباين 68.00 الوسيط

 87 المدى 74 المنوال

 مقاٌٌس التشتت لألسالٌب التربوٌة



للتنشئة  أسالًٌباتنتهج األسرة الجزائرٌة : نصها 

 .االجتماعٌة تواكب مظاهر العولمة الثقافٌة

نتٌجة الفرضٌة 

 العامة

 :  تعميق
الوصفي نستطيع القول  االحصاءفيما يخص نتائج 

أن أساليب التنشئة االجتماعية تتوزع توزيعا معتدال، 
 والبيان الخاص باألعمدة ِيؤكد ذلك من خالل منحنى

GAUSS  . حيث لممتوسط والوسيط قيمة واحدة وال
يبتعدان كثيرا عن المنوال، والدرجات تنتشر عن 

 .10.53 بالمتوسط بانحراف معياري يقدر 



مخططات توضٌحٌة تظهر نتائج 

مقاٌٌس التشتت بحسب أبعاد 

االستبٌان، والذي ٌكشف عن نموذج 

األسالٌب التربوٌة األكثر انتشارا فً 

أوساط األسر الجزائرٌة فً مواجهة 

 .العولمة الثقافٌة



مقاييس التشتت لألساليب 
 التربوية الراضخة لمعولمة

مقاييس التشتت لألساليب 
 التربوية الرافضة لمعولمة

مقاييس التشتت لألساليب 
 التربوية المواكبة لمعولمة



 األسالٌب التربوٌة مواكبة للعولمة  األسالٌب التربوٌة راضخة للعولمة  األسالٌب التربوٌة رافضة للعولمة 

18.17 

25.23 24.6 

 أسالٌب التنشئة االجتماعٌة المستخدمة من قبل األسر الجزائرٌة

من خالل المتوسطات الحسابية وقيم االنحراف المعياري، تم اختبار : تعميق
الفرضية العامة، حيث أظهرت النتائج أن األسر الجزائرية تميل إلى استخدام 
النموذج الراضخ لمعولمة بالدرجة األولى، ثم المواكب لها بالدرجة الثانية وهما 

أما النموذج الرافض لمظاهر العولمة أصبح قميل االستخدام . درجتان متقاربتان
 .من قبمهم



 األولىنتٌجة الفرضٌة 

 المتوسط ك سن األب البعد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  (F) قيمة

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

 12.55 67.59 17    سنة 25 من أقل

2,206 
 غير
 دالة

 11.06 69.60 105سنة         35و  25ما بين 

 10.36 68.57 166 سنة 50و  36مابين 

 9.99 66.41 160 سنة فما فوق         51

أظهر تحميل النتائج عدم تحقق  فمن خالل اختبار : تعميق
  0,05عند مستوى  الفرقيةالفرضية البديمة، حيث لم تثبت العالقة 

بين استخدامات اآلباء ألساليب التنشئة االجتماعية في مواجهة آثار 
 العولمة، وأعمارهم، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية، ونقول أن

ال تأثير ألعمار اآلباء عمى استخداماتهم ألساليب التنشئة  
 .االجتماعية، ال فرق بين الشاب والكهل



 الثانٌةنتٌجة الفرضٌة 

، وبرز االختالف 0,05عند مستوى  البحثفإن النتائج تظهر تحقق فرضٌة : تعميق

بٌن استخدامات اآلباء ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مواجهة آثار العولمة، والتً 

 .لصالح اآلباء ذوو المستوٌات التعلٌمٌة الجامعٌةتعود الختالف مستوٌاتهم الدراسٌة، 

 البعد
المستوى 
 الدراسي

 المتوسط ك
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
(F)   

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

 11.51 62.79 42 أمي

 دالة 4.64

مستوى 
 ابتدائي

74 68.12 12.63 

مستوى 
 متوسط

122 67.28 0.80 

مستوى 
 ثانوي       

117 68.38 0.93 

مستوى 
 جامعي

93 70.74 1.04 



 الثالثةنتٌجة الفرضٌة 

عند  احصائٌةذات داللة  فروقاتأظهر تحلٌل النتائج تسجٌل  فمن خالل اختبار : تعميق

بٌن استخدامات األمهات ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مواجهة آثار  0.05مستوى 

 .لصالح األمهات فً عمر الشباب، عكس ما تم تسجٌله لدى اآلباءالعولمة، وأعمارهم، 

 المتوسط ك سن األم البعد
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  قيمة
(F)  

 أساليب
  التنشئة

 االجتماعية

 من أقل
    سنة 25

53 69.79 13.37 

 دالة 4.20

 25ما بين 
 9.89 69.41 123سنة         35و 

 36مابٌن 

 سنة 50و 
210 67.89 9.91 

سنة  51
 10.26 64.08 62فما فوق        



 الرابعةنتٌجة الفرضٌة 

الفروق الدالة إحصائٌا عند مستوى  تتوضحمن خالل الجدول والرسم البٌانً : تعميق

بٌن استخدامات األمهات ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مواجهة آثار العولمة،  0.05

فالثانوي، مثلما تم لصالح األمهات ذوات المستوى الجامعً ومستوٌاتهم التعلٌمٌة، 

 .رصده لدى اآلباء

 البعد
المستوى 
 التعميمي

 المتوسط ك
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 قيمة
(F)   

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

 12.37 65.83 63 أمية

 دالة 4.462

مستوى 
 10.44 66.62 90 ابتدائي

مستوى 
 9.99 66.44 108 متوسط

مستوى 
 9.36 69.22 90ثانوي       

مستوى 
 10.18 71.30 97 جامعي



 الخامسةنتٌجة الفرضٌة 

األسر السكنً، ومكان تواجدها ال تؤثٌر له على اختٌارات األولٌاء  تموقعٌبدو أن : تعميق

، حٌث أظهر تحلٌل النتائج عدم تحقق الفرضٌة البدٌلة، ولم تثبت العالقة ألسالٌب التنشئة
 .وبالتالً نقبل الفرضٌة الصفرٌة ونرفض الفرضٌة البدٌلة  0,05عند مستوى  الفرقٌة

 البعد
مكان 
 تواجدها

 المتوسط ك
 الحسابي

االنحرا
 ف

 المعياري

قيمة 
(T) 

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

 داخل
 النسيج

 الحضري
          (المدينة)

263 68.53 10.67 

1.26 
 غير
  دالة

خارج 
النسيج 

الحضري 
في )

محيط 
(         المدينة

185 67.25 10.30 

 1.96تساوي  0.05ومستوى داللة  446عند درجتي حرية  الجدولية" T"قيمة 



 السادسةنتٌجة الفرضٌة 

حقق فرضٌة البحث وتسجٌل الفروق عند تت،  اخأظهر التحلٌل اإلحصائً باستخدام : تعميق

فاستخدامات . تبعا لمتغٌر مدة تكون األسر لصالح األسر الحدٌثة التكوٌن   05, 0مستوى 

 .  أرباب األسر ألسالٌب التنشئة لمواجهة آثار العولمة ٌختلف باختالف مدة تكون األسر

 1.96تساوي  0.05ومستوى داللة  446عند درجتي حرية  الجدولية" T"قيمة 

 البعد

مدة 
تكون 
 األسرة

 المتوسط ك
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  قيمة
(T)   

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

  من أقل
10 

 11.6 69.69 134   سنوات

 10 دالة 2,22
سنوات 

 فأكثر
314 67.28 9.97 



 السابعةنتٌجة الفرضٌة 

سجلت ، حٌث 05, 0هذه الفرضٌة تحققت أٌضا عند مستوى الداللة : تعميق

فً استخدامات أرباب األسر ألسالٌب التنشئة لمجابهة آثار العولمة، الفروق 
 .تبعا لعدد أبنائها لصالح األسر التً تضم طفلٌن أو أقل

 3,01تساوي  0.05ومستوى داللة  445و 02عند درجتً حرٌة  الجدولٌة" F"قٌمة 

 البعد

عدد 
أبناء 
 األسرة

 المتوسط ك
 الحسابي

  النحرافا
 المعياري

  قيمة
(F)  

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

 10.91 71.77 95           فأقل 2

 دالة 8.01

 3بين 
 10.53 67.13 240           5و

أكثر من 
5    113 66.70 9.52 



 الثامنةنتٌجة الفرضٌة 

تشٌر الفرضٌة األخٌرة هذه إلى تسجٌل الفروق عند مستوى الداللة : تعميق

، فً استخدامات أرباب األسر ألسالٌب التنشئة لمجابهة آثار العولمة، 05, 0

 .متمدرسلصالح األسر التً لدٌها طفل واحد  المتمدرسٌنتبعا لعدد أبنائها 

 البعد
عدد األبناء 
 المتمدرسين

 المتوسط ك
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

   (T) قيمة

 أساليب
 التنشئة

 االجتماعية

 واحد ابن
 10.62 70.57 129 متمدرس

أكثر من ابن  دالة 3.32
 10.32 66.96 319         متمدرس

 1.96تساوي  0.05ومستوى داللة  446عند درجتي حرية  الجدولية" T"قيمة 



مناقشة 
 النتائج



 تفسير نتائج

 الفرضية العامة 
تقارب النموذج الراضخ لمظاهر العولمة مع 

 النموذج المواكب لها لدى أفراد العٌنة

تذبذب أسالٌب التنشئة بٌن الرضوخ للعولمة والمواكبة لها، ٌحمل فً طٌاته 
النموذج المرتكز على التدلٌل، نماذج تربوٌة سلبٌة وأخرى إٌجابٌة،  مثل 

أو نموذج األسرة ، (وعكاشة وزمٌله 2000تصنٌف جابر )وذاك المرتكز على اإلهمال 
حٌث تنطبق هذه النماذج مع ( 2007 بومخلوفتصنٌف )الواهٌة، واألسرة العاجزة 

األسر التً تعانً أنواع التفكك، والمشكالت االجتماعٌة، والتً تعانً ضغط 
 .المحٌط وصعوبات الحٌاة الٌومٌة

 

من النموذج : تحول واضح فً االتجاه التربوي لدى األسر الجزائرٌة
 المحافظ والتقلٌدي  إلى النموذج المتفتح كلٌة على العالم الخارجً 

 تمٌز أسالٌب تنشئة األبناء بالمرونة والتفتح وتقبل الجدٌد، 

 فؤسالٌب المقاومة والرفض تبقى قلٌلة االستخدام فً أوساط أرباب األسر



 تفسير نتائج

 الفرضية العامة 
تقارب النموذج الراضخ لمظاهر العولمة مع 

 النموذج المواكب لها لدى أفراد العٌنة

 أسالٌب الحوار والموعظة

 إشراك األبناء فً أخذ القرارات

 (2008القاضً، )واالستفادة من تعلٌم أكثر جودة ، تعلماتهمتتخٌر ما تضٌفه على 

 تكسبهم مناعة ضد سلبٌات العولمة 

تقدم لهم آلٌات التكٌف مع شباب العالم، فٌتوسع لدٌهم الفهم المتبادل مع اآلخرٌن  
 (.  2004نتٌجة تتوافق مع ما ذهبت إلٌه البكر )

  لبومخلوفهذه األسالٌب المواكبة للعولمة كل من نموذج األسرة الصلبة  ٌالئم
 Montandon  ومونتاندن  Kellerhalsكٌلرهاسل، والنموذج المفاوض (2007)

(1991.) 

المصاحب لدرجات من  والعصرنةتتمتع أسر أخرى عدٌدة بمستوٌات من الحداثة 
وٌنتشر هذا النموذج فً أوساط . الوعً باألصالة وعناصر الهوٌة الوطنٌة والعقائدٌة

 :ب تستعٌنفنجدها . العلٌا واالطاراتاألسر المتعلمة والمثقفة 



مناقشة 

الفرضٌات 
 الفرعٌة

، ودراسة (2009) ثامر، ودراسة (1997) السلمىنتٌجة تتفق مع نتٌجة دراسة 
 :، ذلك أن التعلٌم العالً(2012) زقاوة

 والتمدن والحداثة المواطنة بقٌم وتزوٌده الفرد ارتقاء فً ٌساهم .

 باالنفتاح وٌسمح للعصر، المواكبة الحدٌثة األسالٌب باستخدام ٌسمح .
 .معها والمعارف للمعلومات المكثف والتبادل األخرى الشعوب على

اإلطارات وذوي المهن )اجتماعً ٌمٌز هذه الفئة  –إفراز نموذج تربوي 
  دٌالشو، ٌحبذ أكثر األسلوب المفاوض وهذه النتٌجة تتفق مع ما ذكره (الفكرٌة

Delachaux J.H (2007 .) كما وٌعمل هإالء اآلباء على تلقٌن األبناء قٌم
 التحكم فً الذات واحترام اآلخر واالستقاللٌة واإلبداع

ثبوت الفروق فً استخدامات أرباب األسر ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة 

المختلفة فً مواجهة خطر العولمة الثقافٌة، تعود الختالف مستوٌاتهم 

 التعلٌمٌة، ولصالح أصحاب المستوٌات الجامعٌة 



مناقشة 

الفرضيات 

 الفرعية

 تنشئة فً البٌت داخل جوهري دور من األم تلعبه ما
 األبناء ٌستمد منها للبٌت، األساسً المحرك فهً األبناء،

 األم إٌقاع وفق البٌت داخل الحٌاة وتسٌر دٌنامٌكٌتهم،

وكلما كان سن األم صغٌرا كانت أقرب إلى جٌل أبنائها، 
تتفهمهم أكثر، تتفق مع اهتماماتهم وتتقارب قٌمهم، فً 

حٌن ال عالقة لسن رب األسرة فً تخٌر األسالٌب 
 .  التربوٌة المتماشٌة مع متطلبات العصر

ثبوت الفروق فً استخدامات أرباب األسر ألسالٌب التنشئة 

االجتماعٌة المختلفة فً مواجهة خطر العولمة الثقافٌة، تعود 

 لسن األم دون أن تكون هناك عالقة فرقٌة ناجمة عن سن األب



مناقشة 

الفرضيات 

 الفرعية

كلما كانت األسرة حدٌثة العهد بالتكوٌن : معناه
، كانت أسالٌبها أكثر (أقل من عقد من الزمن)

 .مرونة وتكٌفا مع مظاهر العولمة

واألسرة الشابة عموما، لها المقدرة أكثر من 
غٌرها من األسر، فً توظٌف أسالٌب لتنشئة 

 األبناء تتصدى لمختلف التحدٌات

ثبوت الفروق فً استخدامات أرباب األسر ألسالٌب التنشئة 

مدة لتعزى االجتماعٌة المختلفة فً مواجهة خطر العولمة الثقافٌة، 

 .تكونها



مناقشة 

الفرضٌات 
 الفرعٌة

 عدد قل وكلما بالتربٌة، األسر تتعهدهم الذٌن األبناء عدد قل كلما :معناه
 ألبنائهم اآلباء تتبع عملٌة على إٌجابا ذلك انعكس دراسته، ٌزاول من

 .الثقافٌة أو االجتماعٌة المخاطر مختلف من وحماٌتهم

 أطفال تنشئة على تعمل المتوسطة والطبقات المٌسورة البٌئات إن
 باإلقدام، وٌتمتعون مخططون ،ذواتهم على ومسإولٌن مستقلٌن

 لها التً للعولمة، المواكبة األسر نموذج مع ٌتماشى الذي األمر
 بلودوٌن  من كل دراسة تإٌده ما تشاوري، دٌموقراطً نهج

Bloduin ، دوبال Dubel (2006) سٌقالٌن ،(2007) وزمالئه  
Ségalen . 

ثبوت الفروق فً استخدامات أرباب األسر ألسالٌب التنشئة 

االجتماعٌة المختلفة فً مواجهة خطر العولمة الثقافٌة، 

، وكلما كان اإلثنٌناالجتماعٌة كلما كان عدد أبنائها ال ٌتجاوز 

 .  عدد أبنائها الملتحقٌن بالمدارس ال ٌتجاوز واحد فقط



 التوصٌات واالقتراحات

القول بمثل ما ذهبت إلٌه 
فً  الٌونٌسكومنظمة 
، "التنوع الثقافً"وثٌقة 
دعوة المجتمعات من 

للتوفٌق بٌن المطلب 
:  المزدوج للوحدة والتنوع
الوحدة باعتبارها شرط 

التماسك الجمعً، والتنوع 
باعتباره حقٌقة حتمٌة 
 وعامل ثراء للثقافات 

 

 

األسر بمظاهر  تحسٌس
العولمة وآثارها، وبضرورة 
التحلً بالمرونة فً التفكٌر 
والعمل، وتقبل اآلخر، وعدم 
مقاومة الجدٌد وصده، وإنما 
تقبله، تفهمه، وتخٌر اإلٌجابً 

 منه 

 [الوعً اإلٌجابً تجاه العولمة]

 

أال : دعا ل المدٌنًأحمد 
نواصل النظر للعولمة من 

الخارج بل نواجهها باالنخراط 
فً مسلسلها، من أجل 
التجدٌد، بما ٌإدي إلى 

الترسٌخ والتحدٌث العمٌقٌن 
 "  للذات العربٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

إنجاز بحوث مماثلة 
على نماذج أخرى 
من األسر، من 
مختلف أقطار 
الوطن العربً، 
بهدف عقد 
مقارنات بٌن 
أسالٌبهم فً 

 التنشئة االجتماعٌة

 



 التوصٌات واالقتراحات

مواجهة العولمة 
 بالثقافٌة 

 "ثقافة العولمة" 

مع " اإلٌجابً"على األسر إما التؤقلم •
 لتهدٌداتها" السلبً" العولمة، أو التعرض 

التغٌر والتحول 
من سنن 
 الكون

 :العمل بقول سٌدنا علً رضً هللا عنه•

ربوا أوالدكم على زمانهم، ال على زمانكم "•
 "فإنهم ُولدوا لزمان غٌر زمانكم

ال تقصروا أوالدكم على آدابكم، ” : قولهأو •
 "  فإنهم مخلوقون لزمان غٌر زمانكم

 70باب اآلداب ، ألسامة بن منقذ : المرجع•



 في األخير



 لالتصال باألستاذة أمٌنة ٌاسٌن
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