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مدى ب عالقتهاق التنشئة االجتماعية األسرية وائطر
  رار داخل األسرة باب في اتخاذ القمشاركة الش

  ) كلية اآلداب–دراسة ميدانية على عينة من شباب جامعة دمشق (
  

  * ماجد ملحم أبو حمدانالدكتور
.  

  صملخال.
 ق التنشئة ائتتحدد مشكلة البحث في إطار هذه الدراسة بالكشف عن عالقة طر          

  .داخل األسـرةواتخاذه االجتماعية األسرية بمدى المساهمة الشبابية في صنع القرار 

ق التنشئة االجتماعية المتبعة في     ائويحاول هذا البحث تسليط األضواء على طر      
، واالبتعاد عـن     وتعميمه تنشئة الشباب داخل األسرة، والعمل على تدعيم الصالح منها        

  .ة، األمر الذي يعزز أهمية هذا البحثق غير المجدية في التربيائالطر

ف مدى مـشاركة    تعر: ويسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف منها        
ق التنشئة االجتماعية المتبعة في     ائطرتعرف  الشباب في اتخاذ القرارات داخل األسرة،       

ة ق التنشئة االجتماعية السليمة التي تؤهل الشباب للمـساهم ائلكشف عن طر وااألسرة،  
عوائق مشاركة الشباب في اتخاذ القـرار  تعرف  المجتمع المختلفة، نشاطاتالفعالة في   
  .داخل األسرة

                                                
  جامعة دمشق- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -قسم علم االجتماع  *
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ـ هناك عالقة بـين طر    : كما يستند هذا البحث إلى فرض أساسي مفاده أن         ق ائ
التنشئة االجتماعية المتبعة في األسرة، و مدى مشاركة الشباب في اتخـاذ القـرارات              

 أثبتت نتائج الدراسة الميدانيـة صـحة   .نه عدة فروض فرعية داخل األسرة، وينبثق ع   
وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج      . الفرض األساسي الذي ارتكزت عليه هذه الدراسة      
  .أخرى عرضت في الفقرة الخاصة بنتائج الدراسة

وقد انتهى الباحث إلى مجموعة من المقترحات عرضها في خاتمـة البحـث              
  .ومقترحاته
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  :مقدمة
فهي أغلى مـا  . همة من شرائح المجتمعمشريحة واسعة وYouth   الشبابيمثل

تمتلكه األمة من طاقاتها البشرية، واالهتمام بها ورعايتها وتهيئتها وإعدادها لتتحمـل            
. يب؛ يعني االهتمام بمستقبل األمة    مسؤولياتها في إدارة شؤون الحياة في المستقبل القر       

  .راً ومشرقاً ومتألقاً يكون مستقبل األمة كذلكفبقدر ما يكون مستقبل الشباب مزده

إن امتالك الشباب للطاقات الخالقة المبدعة، وما ينجم عـن إهمالهـا، وعـدم              
بالشكل الصحيح، من هدر لإلمكانيات المتاحـة، ومخـاطر تهـدد           توجيهها ورعايتها   

لتنـشئة  المالئمة ل دعونا للبحث عن السبل الناجعة لتوفير الظروف        ذي ي  ال و ه ،مستقبلنا
ية الصالحة التي تعمل على إتاحة الفرصة كاملة  األسرSocial bringing up االجتماعية

 – األمر الذي يهيـئهم  ؛ واتخاذهألبنائنا الشباب للمشاركة في صنع القرار داخل األسرة    
االجتماعية، االقتـصادية،   (  المجتمع المختلفة    نشاطات للمساهمة الفعالة في     –مستقبالً  
،ويعمل على تفعيل دورهم اإليجـابي فـي عمليـة التحـديث        )الخ...ة، السياسية الثقافي

والتطوير، ويفسح المجال أمامهم للمشاركة المؤثرة في تحقيق التنمية الشاملة لمختلـف     
جوانب المجتمع مع بقية الشرائح االجتماعية األخرى، وهذا لن يتحقق ما لـم يـتمكن              

 من معالجة المشاكل التي     –ن ضمنها األسرة     وم –بكل مؤسساته االجتماعية    المجتمع  
 سـواء   يعاني منها الشباب، والتي تقف عائقاً أمام مشاركتهم في صنع واتخاذ القـرار            

  .أكان ذلك على مستوى األسرة أم على مستوى مؤسسات المجتمع األخرى

  : مشكلة البحث–أوالً 
 التنـشئة   قئا طر عالقة بالكشف عن     إطار هذه الدراسة   في تتحدد مشكلة البحث  

 ونظـراً . رةـاتخاذ القرار داخل األس   االجتماعية األسرية بمدى المساهمة الشبابية في       
تتحمل مع المؤسسات التربوية الحكومية واألهلية مسؤولية كبيرة في          األسـرة   أنإلى  

 االجتماعيـة واالقتـصادية     نشاطات لالنخراط في ال   هم وتأهيل هموإعدادالشباب  تنشئة    
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 وفي تسريع خطـوات     هم في النهوض واالرتقاء بالمجتمع،    الثقافية التي تس  والسياسية و 
  . وتطويرهيث مجتمعنا العربي السوريتحد

ـ وتجدر اإلشارة إلى أن الوالدين عنـد اختيارهمـا إلحـدى طر            ق التنـشئة   ائ
 الثقافة السائدة في األسـرة،  تؤدياالجتماعية األسرية يتفاعالن مع ثقافة المجتمع، وقد       

هماً في اختيارهما واعتمادهما لطريقـة دون       ممستوى التعليمي للوالدين دوراً     وكذلك ال 
ق التنشئة االجتماعيـة األسـرية      ائطر سواها، وهذا قد يساعد الباحث في تفسير تعدد       

  .في مجتمع معين وتنوعهاالمتبعة 

 بما تقدمه   –وانطالقاً من أن التنشئة االجتماعية األسرية الصالحة توفر للشباب          
 القرار داخل    إمكانية المشاركة في صنع    –من الرعاية واالهتمام والوسائل المتاحة      لهم  

ركة اتهيئة الـشباب وإعـدادهم وتحفيـزهم علـى المـش     ؛ وهذا يعني  واتخاذه األسرة
 ويضمن مـساهمتهم بـدور       اتخاذ القرارات الخاصة بمجتمعهم؛    المستقبلية الفعالة في  

ـ  سيركز هذا البحث على معرفة طر      .عة المجتمع المتنو  نشاطاتحيوي وبناء في     ق ائ
 ومدى مساهمة كل منها فـي تحفيـز         ،التنشئة االجتماعية المتبعة في األسرة السورية     

وتدعيمـه  الشباب إلى المشاركة في اتخاذ القرار داخل األسرة لتعزيز الصالح منهـا             
  .ألسرةاتخاذ القرار داخل االشباب في مساهمة وتعميمه، وللحد من انتشار ما يعيق 

  : أهمية البحث–ثانياً 
لتي يتصدى لمعالجـة   ا–يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية الشريحة الشبابية   

) Goete غوته(إن مستقبل األمم كما يقول . "مةمستقبل األإلى بالنسبة  –إحدى مشكالتها
 فالشباب هـم    ) 48،  .، ن .، ت .زحلوق، وطفة، د  ." (مرهون بطاقات عناصرها الفتية   

 والقوة االحتياطية التـي تعـد   تمتلكه األمة من طاقاتها البشرية، وأغلى ما    الغد،رجال  
إنهم أمل األمة فـي التغييـر       . نفسها لتتسلم في المستقبل القريب شؤون الحياة بأكملها       

 من الناحية    لتهيئتهم االهتمام بالشباب وتوفير الظروف المالئمة    و. والتحديث والتطوير 
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استثمار طاقـاتهم   بما يكفل  ،علمياً ومهنياً وإعدادهم اإلعداد الكافي     ،التربوية والتعليمية 
 ، وتحديثه ؛ يعني االهتمام بمستقبل األمة والعمل على تطوير المجتمع        الخالقة والمبدعة 

  المـستدامة  في تحقيق التنمية الشاملة    وتحفيز الشباب إلى المشاركة االجتماعية الفعالة     
    .للمجتمع

خلية االجتماعية األولى التي تهتم بتنشئة الشاب وإعداده لتحمل          ال تعدإن األسرة   
المسؤوليات الملقاة على عاتقه في المشاركة الفعالة ببناء المجتمع على أسـس سـليمة           

ـ إن محاولة هذا البحث تسليط األضواء علـى طر        . تكفل تطوره وتقدمه   ق التنـشئة   ائ
اركتهم في اتخاذ مدى مشب وعالقتها االجتماعية المتبعة في تنشئة الشباب داخل األسرة،      

 واالبتعـاد عـن     ، وتعميمـه  ها، والعمل على تدعيم الصالح من     القرارات داخل أسرهم  
  . تعزز أهمية هذا البحث،ق غير المجدية في التربيةائالطر

  : أهداف البحث–ثالثاً 
  :  هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف منهايسعى

  . في اتخاذ القرارات داخل األسرةف مدى مشاركة الشباب تعر–أ 

  .ق التنشئة االجتماعية المتبعة في األسرةائطرتعرف  – ب

في اتخاذ القرارات   ) الذكور(مدى قبول األسرة السورية لمشاركة األبناء       تعرف   –ج  
  .األسرية

  .في اتخاذ القرارات األسرية) اإلناث(ركة األبناء امدى قبول األسرة لمشتعرف  –د 

ق التنشئة االجتماعية السليمة التي تؤهل الـشباب للمـساهمة      ائلكشف عن طر  ا –هـ  
 االجتماعيـة، االقتـصادية، الـسياسية،     ( المجتمع المختلفـة     نشاطاتالفعالة في   

  .، والعمل على تعزيزها وتعميمها....)الثقافية
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مدى اهتمام األسرة برعاية أبنائها الشباب وإعـدادهم وتـأهيلهم لتحمـل            تعرف   –و  
  .األعباء المستقبلية في بناء مجتمعهم وتطويره

  .عوائق مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخل األسرةتعرف  –ز 

  . إشباعهاجات الشباب ورغباتهم والمساعدة علىمدى تفهم اآلباء الحتياتعرف  –ح 

  : الدراسات السابقة–رابعاً 
ع على الجوانب التي    إن الرجوع إلى الدراسات السابقة يمكن الباحث من االطال        

 ويكشف له عن الجوانب التـي       ، الدراسات معالجتها وتغطيتها بالدراسة    استطاعت تلك 
 ، وتحتاج إلى الدراسـة؛    عرفه على المشكالت التي أفرزتها هذه البحوث       ي  أو ،بحثتلم  

 ال تكون دراسـته     حتى م بدراسة موضوعات بِحثَت من قبل،     وهذا يجنب الباحث القيا   
أهمية الدراسات السابقة للبحث    إلى  ونظراً  .  لها ، وإنما استكمالٌ  سابقةاسات  تكراراً لدر 

   : سنعرض عدداً منها – وهي كثيرة في مجال الشباب – الحالي

عوائق المشاركة  " بعنوان  ) 2006( منشورة عام  ال ماجد أبو حمدان   دراسة   –أ  
 علـى محـورين     ركزت هـذه الدراسـة    ". المجتمعية الشبابية وآليات تحفيزهم إليها      

  :أساسيين

 ،عالج عدداً من المشاكل التي تواجه الشباب في المجتمـع         : المحور األول  – 1
 يؤدي إلـى هـدر   الذي األمر لمشاركة المجتمعية الشبابية؛والتي تقف حائالً في وجه ا  

ومـن  . الطاقات الخالقة والمبدعة للشباب الذين يمثلون أكبر شـريحة فـي المجتمـع     
 تهميش الشباب، ومشكلة البطالة وقلة فرص العمل،      : (لجتها الدراسة المشكالت التي عا  

  ).عدم اإلعداد العلمي والمهني للشبابو صراع األجيال،ومييز ضد النساء، التو

تناول بالدراسة آليات تحفيـز الـشباب إلـى المـشاركة           : المحور الثاني  – 2
هليـة فـي تـوفير     وأشار إلى دور المؤسسات االجتماعية الحكوميـة واأل   ،المجتمعية
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 وإعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم بالشكل المناسب الـذي       ،الظروف المالئمة لتنشئة الشباب   
 المجتمع المختلفة الهادفة إلى تحقيق التنميـة        نشاطاتيمكنهم من المشاركة الفعالة في      

  . الشاملة والمستدامة للمجتمع

 ،تعليمهـا عمـل المـرأة و    " بعنـوان ): 2002 ( عام دراسة إيمان جعفر   –ب  
، وهي دراسة ميدانيـة     " داخل األسرة في مدينة دمشق وريفها      وعالقتهما باتخاذ القرار  

  :تعرفهدفت الدراسة إلى . أعدت لنيل درجة الدكتوراه في علم االجتماع

 االقتصادية المختلفة التي تشارك بهـا       نشاطات عالقة مجاالت العمل النسائية وال     – 1
  .ذ القرار داخل األسرةالمرأة، بمدى مشاركتها باتخا

  . عالقة مستويات المرأة التعليمية بمدى مشاركتها في اتخاذ القرارات األسرية– 2

مجاالت  المجاالت التي تشارك بها المرأة الرجل في اتخاذ القرارات األسرية، وال           – 3
  .التي يستقل فيها كل منهما

ـ    تعل العامالت الم  الفروق القائمة بين النساء    – 4  والعـامالت غيـر     ،ةمات مـن جه
كذلك بين النساء المتعلمـات وغيـر المتعلمـات فـي      المتعلمات من جهة ثانية،   

 أو مقـدار  ،المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية، وعالقة كل ذلك بمكان اإلقامة   
  .الدخل الشهري

  :ي ما يأت –  بإيجاز –  منها نذكر،وقد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج

المرأة بمعزل عما يحيط بها من قيم اجتماعية تؤثر في طبيعة العالقات             ال تعيش    – 1
  .ضمن محيط األسرة

  أيـضاً  بل بوصـفها  ،ا عضواً في األسرة فقط ال يمكن النظر إلى المرأة بوصفه  – 2
وهي كلهـا  ... جماعة المهنة، زمالء الدراسة   : عضواً ينتمي إلى جماعات أخرى    

  .استجاباتها في طريقة ن ثمومتؤثر في آرائها وفي اتجاهاتها 
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 بدأت الصورة التقليدية للعالقة بين الرجل والمرأة في محيط األسرة تتغير نحـو              – 3
وقـد أكـدت نتـائج البحـث أن      ،المزيد من مشاركة المرأة بقية أعضاء األسرة 

  .من استقاللية اقتصادية  بما تكتسبه –  نوعاً ما – تتحددمشاركة المرأة 

 توزيـع   التي تحدد نسبياً  سة أيضاً أن تعليم المرأة من أهم العوامل          أظهرت الدرا  – 4
  .السلطة داخل إطار األسرة

 ويصاحبه تغيير فـي     ، إن تغيير المرأة وتغيير نظرتها إلى نفسها يجب أن يسبقه          – 5
  .الخ...المحيط الذي تتحرك فيه، كاستحداث تغييرات تشريعية، و اجتماعية

اتجاهات الشباب في " بعنوان): 2001 ( عامسرا دراسة أحمد يوسف أبو –ج  
وهي دراسة أعـدت    ،  " دراسة ميدانية في محافظة حماة     –سورية نحو العمل والتعليم     

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيـق جملـة مـن          .  في علم االجتماع   درجة الدكتوراه  لنيل
  : نذكر منها،األهداف

  .النشاط االقتصادي و، اتجاه الشباب في محافظة حماة نحو العملتعرف – 1 

  . ووظائفه، ودوره،اتجاه الشباب في محافظة حماة نحو التعليمتعرف  – 2 

الوقوف عند آثار اتجاه الشباب في محافظة حماة نحو العمل في عملية التغيـر               – 3 
  .االجتماعي بالمحافظة

غيـر  الوقوف عند آثار اتجاه الشباب في محافظة حماة نحو التعليم في عملية الت     – 4  
  .االجتماعي بالمحافظة

  :وقد توصل الباحث من خالل دراسته الميدانية هذه إلى عدة نتائج نذكر منها

   . وجود اختالف في اتجاهات الشباب نحو جوانب التعليم الكلية باختالف األعمار– 1
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 والشباب القـاطنين    ، بين اتجاهات الشباب القاطنين في الريف      عدم وجود فروق   – 2
   .نحو جوانب التعليم الكليةلمدينة في ا

   . اتجاه الشباب نحو جوانب التعليم الكلية باختالف مستوياتهم العلميةاختالف – 3

فـي أن هـذه     فيمكن إيجـازه     ،ا موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة      أم
ـ   إن ِإذْ   ،الدراسة ستبحث في جوانب عدة لم تتناولها الدراسات السابقة         ة الدراسة الحالي

ق التنشئة االجتماعية األسرية التي تـسهم فـي       ائ بالكشف عن طر   سوف تهتم الميدانية  
  والعمل علـى تعزيزهـا،     ،في اتخاذ القرار داخل األسرة    تحفيز الشباب إلى المشاركة     

ق التنشئة االجتماعية األسرية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة الشباب في اتخـاذ             ائوطر
 فـإن   ومن ثـم  لة آثارها السلبية، أو الحد منها،       ل على إزا   والعم ،القرار داخل األسرة  

 وأن تـضيف إلـى      ، الدراسات السابقة  المأمول من هذه الدراسة أن تكمل ما بدأت به        
  .النتائج العلمية السابقة نتائج علمية جديدة

 هـذه الدراسـة     سهمت في إثراء  أ أن الدراسات السابقة     وتجدر اإلشارة هنا إلى   
ـ    تح  وساعدت على   موضوعات الشباب،  عنمة  همبالمعلومات ال   اهيم البحـث  ديـد مف
  . كما زودت البحث بعدد من المصادر والمراجع الالزمة له،ومصطلحاته

  :  الفروض العلمية–خامساً 
ق التنـشئة  ائهناك عالقة بين طر: لى فرض أساسي مفاده أن   يستند هذا البحث إ   

باب في اتخـاذ القـرارات داخـل       مدى مشاركة الش    و ،الجتماعية المتبعة في األسرة   ا
  . األسرة

  : وينبثق عن هذا الفرض عدة فروض فرعية منها
 التي تعتمد علـى     Democratic  إن طريقة التنشئة االجتماعية األسرية الديمقراطية      –أ  

لفعالة للشباب في    قد تؤدي إلى المساهمة ا     ،الحوار البناء بين األهل وأبنائهم الشباب     
  . ألسرة داخل ااتخاذ القرار
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 قـد  ، اآلباءAbsolute authority  إن طريقة التنشئة االجتماعية القائمة على تسلط–ب 
  . تؤدي إلى عزوف األبناء الشباب عن المشاركة في اتخاذ القرارات داخل األسرة

 قد يؤدي إلى إقبالهم علـى       ، ورغباتهم  إن تفهم األسرة الحتياجات أبنائها الشباب      –ج  
  . القرارات داخل األسرةالمشاركة في اتخاذ 

  :  المفاهيم والمصطلحات العلمية المستخدمة في البحث–سادساً 
مسألة تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية بدقة ووضـوح فـي البحـث             تعد 

 من الباحث  وتتطلب هذه المسألة  همة في أي بحث؛   ممسائل المنهجية ال  االجتماعي من ال  
 عبارات بسيطة   الواردة في بحثه  طلحات العلمية   للمفاهيم والمص  يستخدم في وصفه   أن

  .وسهلة الفهم تمكنه من تعريفها بدقة ووضوح

الباحثين اآلخرين قد ال يتفقون مـع الباحـث فـي           " وتجدر اإلشارة هنا إلى أن    
تعريفه للمصطلحات والمفاهيم التي يستخدمها في دراسته، غير أنهم يعرفون كيف يتم            

 ).157،  2004حمـدان،    أبـو  (".اهيم في هذا البحث   استخدام تلك المصطلحات والمف   
 التي سيتم   لذلك سنعمد في هذا البحث إلى تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات العلمية          

 التنشئة االجتماعية األسرة، الشباب،   :  ومنها على سبيل المثال    استخدامها في بحثنا هذا،   
  . الخ... 

  : مفهوم األسرة–أ 

وجي أن يجد في أدبيات علم االجتمـاع تعريفـاً          يصعب على الباحث السوسيول   
 لذلك يلحظ الباحث    األسرة يتفق عليه علماء االجتماع؛    واضحاً واحداً لمفهوم العائلة أو      

 األسـرة الممتـدة   تناولـت  لهذا المفهـوم  في هذا المضمار تعريفات متعددة ومتنوعة   
وهي محـور   ) جيةالزوا(وية   واألسرة النو  – وهي ليست مدار بحثنا هذا       –والمركبة  

جماعة من األفراد تربطهم روابط قوية ناتجـة عـن صـالت            "بأنّها فقد عرفت    بحثنا،
 وهذه الجماعة تعيش في دار واحدة وتربط أعـضاءها، األب،           ،الدم والتبني والزواج،  
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األم، األبناء، عالقات اجتماعية متماسكة أساسـها المـصالح واألهـداف المـشتركة             
هي فرد أو أكثر يشتركون معاً في       " في تعريف آخر لألسرة   و). 97 ،1986ميتشيل،  (

لمكتـب  ا" (لم تربطهم جميعاً صـلة القرابـة      كل من المسكن وترتيبات المعيشة، ولو       
  ).15، 1976المركزي لإلحصاء، 

األسرة المؤلفة من جيلين الزوج والزوجة مع       " وقد عرفت األسرة النووية بأنها    
عبـود،  " ( مشترك وترتيبـات معيـشية واحـدة   نأوالدهما العازبين يعيشون في مسك    

2002 ،29.(  
بأنها جماعة من األفراد مؤلفة مـن       ) الزواجية(ويمكن تعريف األسرة النووية     

الزوج والزوجة مع أوالدهما العازبين يشتركون معاً في كل من المـسكن وترتيبـات              
هـداف  المعيشة، وتربطهم جميعاً عالقات اجتماعيـة متينـة أساسـها المـصالح واأل     

  .المشتركة
  : مفهوم الشباب–ب 

إن التباين في دالالت هذا المفهوم بين البلدان، والذي ينعكس بدوره بوضـوح             
في المعاني المتباينة المعطاة له في مجال الدراسات والبحوث االجتماعية الجارية التي            

يطرح إشكالية علمية على قدر كبير من األهميـة تواجـه            تبحث في أوضاع الشباب،   
الباحثين في هذا الميدان؛ إذ يحدد الباحثون في مختلف دول العـالم شـريحة الـشباب         

  . بفئات عمرية مختلفة
 25ففي تايالند يشير مفهوم الشباب إلى الفئة العمرية التي تقع بين سنة حتـى               

  . سنة25 – 10 سنة، وفي باكستان من 30 – 15سنة، وفي الفلبين من 

يعتقـدون أن الفئـة العمريـة       ) خبراء اليونيسكو  فيهم   بمن(إن أغلب الباحثين    
  .الشبابية هي الفئة التي تقع بين الخامسة عشرة والرابعـة والعـشرين مـن العمـر               

  .)45 – 44، .، ن.ت.زحلوق، وطفة، د: انظر(
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 دبة إلى مرحلة شـب       ) علي الحوات ( الدكتور   وقد عابية أن مرحلة الشباب متشع
سن الخامسة عشرة والثالثين هي     الفترة الواقعة بين     إن   مبكرة ومرحلة شبابية متأخرة   

جب المالحظة في الوقت نفسه أنه  ، إال أنه ت   مرحلة عمرية وصفت بأنها مرحلة الشباب     
 وتسمى  ، تسمى المرحلة األولى مرحلة الشباب المبكر      ،باإلمكان تقسيمها إلى مرحلتين   

ة ما بـين سـن الخامـسة        الثانية مرحلة الشباب المتأخر، والمرحلة األولى هي الواقع       
ـ . عشرة إلى سن العشرين، وتتصف بصفات وخصائص نفسية واجتماعية خاصة          ا أم

 ولهـا   ، العشرين إلى قبل الثالثين بقليل     تأخر فهي الواقعة ما بين بعد     ممرحلة الشباب ال  
  .)172، 1981 الحوات،:انظر.(صفات خاصة بها

أنـه  ب 1970 لعام   23وم  وقد عرف الشباب في سورية وفقاً لما جاء في المرس         
 المنحدرة في أصولها من طبقـات المجتمـع         ، عاماً 27 – 14الفئة العمرية من    " يمثل
 27 – 14 مـن    ةبكامله في سن معين    المجتمع العربي السوري     وهم بمعنى أعم  . كافة
  .)1986،18عز الدين،  ("سنة

 الفئـة  ثـل موانطالقاً من التعاريف السابقة يمكن تعريف مفهوم الشباب بأنـه ي       
  .سنة، والمتحدرة في أصولها من طبقات المجتمع كافة30 – 14من  العمرية

وفي مجال هذا البحث ال بد من اإلشارة إلى أن المبحوثين في إطاره ينتمـون               
إلى الشباب الجامعيين السوريين؛ وهذا يعني أن اهتمامنا في هـذا البحـث ينحـصر               

  . سنة30ل من  حتى أق18بدراسة عينة منهم تبدأ أعمارهم من 

  :  التنشئة االجتماعية–ج 

يقصد بالتنشئة االجتماعية عملية تلقين الفرد قيم ومفاهيم وثقافة مجتمعه الـذي            
بحيث يصبح  كما أنها تتضمن التفاعل القائم بين الفرد وأسرته أو مجتمعه،            ،يعيش فيه 

تنـشئة  وقـد عرفـت ال    . متدرباً على أداء مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه اليـومي         
. إعداد الفرد ألن يكون كائناً اجتماعياً وعضواً فـي مجتمـع معـين        " االجتماعية بأنها 
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.. واألسرة هي أول بيئة تتولى هذا اإلعداد، ولها شأن ال تعادلها فيـه بيئـة أخـرى                
..  وتستمر حتى مماته،والتنشئة االجتماعية عملية دينامية مستمرة، تبدأ منذ والدة الفرد    

  ).504، 2001األخرس، ." (ة من صور التنشئة االجتماعيةماعي صوروالتثقيف االجت

  :طريقة التنشئة االجتماعية األسرية الديمقراطية –د 

 على الحـوار البنـاء      القائمة التنشئة االجتماعية     في إطار هذا البحث    يقصد بها 
 ، كأسلوب موضوعي في حل المشكالت التي تواجه األسرة        والتفاهم بين األهل وأبنائهم   

األبناء الشباب الحرية في طرح آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول          وتمنح هذه الطريقة  
وتتـيح لهـم المـشاركة فـي        قضاياهم الشخصية واألمور المرتبطة بشؤون األسرة       

 انطالقاً من مبدأ حق االختالف في الـرأي         ا، وفي اتخاذ القرار داخل األسرة،     مناقشته
لتحمـل مـسؤولياتهم     هي تسهم في إعدادهم وتأهيلهم       ف ومن ثم  واألفكار مع اآلخرين،  
  .المجتمعية في المستقبل

  : طريقة التنشئة االجتماعية األسرية القائمة على تسلط اآلباء –هـ 

على رغبة اآلباء في إبقـاء      يقصد بها في هذا البحث التنشئة االجتماعية القائمة         
ائهم الشباب بالطريقة نفسها التي     زمام السيطرة بين أيديهم، واستمرارهم في معاملة أبن       

ومن أبرز ما يميز هذه الطريقـة       . Childhood  وهم في مرحلة الطفولة    اتبعوها معهم 
بالتعبير عن آرائهم، وتـأنيبهم     التشدد في معاملة األبناء، وتجاهلهم، وعدم السماح لهم         

  .المستمر ألتفه األسباب

  : و الالمبالية طريقة التنشئة االجتماعية األسرية المتراخية–و 

 على عدم اهتمـام   القائمةتعني في إطار هذا البحث التنشئة االجتماعية األسرية       
 سواء أكان هذا السلوك إيجابياً أم سلبياً، وعدم قيامهم بتـوجيههم       ،األهل بسلوك أبنائهم  

فالتراخي مع األبناء؛ أي التهاون معهم،      . عليهم بالشكل المطلوب  ورعايتهم واإلشراف   
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؛ Indifference الالمبـاالة  فضالً عن جميع رغباتهم والتغاضي عن أخطائهم،      وتحقيق  
وإشـراف  أي ترك األبناء يتصرفون على هواهم ووفقاً لرغباتهم دون توجيه ورعاية            

  . من السمات المميزة لهذه الطريقةتعدعليهم 

  : منهجية البحث–سابعاً 
 يناسـب   الـذي حليلـي،   يعتمد هذا البحث في منهجيته على المنهج الوصفي الت        

طبيعة الظاهرة المدروسة، وستستخدم كذلك طريقة المسح االجتمـاعي، واالسـتمارة           
كأداة رئيسة لجمع البيانات، ومن خالل ذلك يمكن للباحث جمع المعلومات والمعطيات            

. المطلوبة للبحث، وتحليلها وتفسيرها في ضوء إجابات المبحوثين عن أسئلة االستمارة          
.  أبعادها الرئيسة وفقاً لفروض البحث وأهدافه      وصممتْ وحددتْ   االستمارة ُأِعدِتوقد  

وقد روعي عند صياغة أسئلتها التسلسل المنطقي لها الذي يـساعد المبحـوث علـى               
التركيز واإلجابة عنها بموضوعية، ويسهل على الباحـث عمليـة تفريـغ البيانـات              

ـ تُاخْنتهاء من التصميم األولي لالستمارة      وبعد اال . وتصنيفها والتعامل معها الحقاً     تْرِب
 بلغ عدد أفرادها    ، على عينة صغيرة من المجتمع األصلي للبحث       ،للتأكد من صالحيتها  

 جـرى إعـادة      وبعد االطالع على اإلجابات عن أسئلة االستمارة       باً وطالبة، طال) 20(
 ، من إجابة واحدة   صياغة أو تعديل األسئلة غير الواضحة والصعبة، التي تحتمل أكثر         

 – غير المذكورة فـي االسـتمارة   –وتدوين االحتماالت الجديدة لإلجابات عن األسئلة    
 وبذلك أنجـز إعـداد      لى االحتماالت المدونة في االستمارة،    التي أضافها المبحوثون إ   
  . وأصبحت صالحة لجمع المعلومات من الميدان،التصميم النهائي لالستمارة

  : حدود البحث وعينته
 الواعية مـن الـشباب،      –انطالقاً من أن الشباب الجامعي يشكل الفئة الواسعة         

ومن كونه يمثّل الشرائح المختلفة من أبناء المجتمع، فإن البحث سيشمل عينة من طلبة             
، وسيتم اختيار هذه العينة بـشكل       )ذكوراً وإناثاً (كلية اآلداب السوريين بجامعة دمشق      
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نا سنتعمد فيها اختيار مفرداتها من الطلبـة الـسوريين   مقصود، فهي عينة مقصودة ألن  
حصراً والذين مازال آباؤهم على قيد الحياة؛ وهذا يعني استبعاد الطلبة غير السوريين،          

 ،مفردة) 100(من العينة التي ستشمل     )  أو أحدهما  الوالدين(وكذلك الطلبة الذين فقدوا     
جال الزماني المخصص للبحث فـي    الميبدأ  و. ستؤخذ بالتساوي من الطالب والطالبات    

  .2008/ 30/9 ويستمر حتى  ،2008 /1/3

  : نتائج الدراسة–ثامناً 
  : خصائص العينة–أ 

   )1( الشكل رقم 

   توزع وحدات العينة حسب الجنسيبين
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 ِإذْ أن العينة تتوزع بالتساوي بـين الـذكور واإلنـاث،   ) 1(يوضح الشكل رقم  

  .من مجموع وحدات العينة % 50بلغت النسبة المئوية لكل منهما 
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  )2(الشكل رقم 
   توزع وحدات العينة حسب العمريبين
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من مجموع وحدات العينة أعمارهم مـن        % 50أن  ) 2( من الشكل رقم     يتبين

ـ من مجموع وحدات العينة تتراوح أعمارهم  % 45 سنة، وأن   21 أقل من    – 18  نم
 سـنة،   30 – 26أعمارهم من   من مجموع وحدات العينة      % 3 سنة، وأن    25 – 21

من مجموع وحدات العينة غير مبين، وقد يكون سبب ذلك عدم رغبتهم في              % 2وأن  
  .اإلفصاح عن عمرهم

   )3( الشكل رقم 
   توزع وحدات العينة حسب منطقة السكنيبين
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 هم من سكان    لعينةمن مجموع وحدات ا    % 39أن   ) 3(  من الشكل رقم     يتبين
 هـم مـن سـكان المنـاطق      من مجموع وحدات العينة    % 59أن   و المناطق الريفية، 
من مجموع وحدات العينة غير مبين في أيـة منطقـة سـكنية              % 2الحضرية، وأن   

  .يقيمون

   )4( الشكل رقم 

   توزع وحدات العينة حسب السنة الدراسيةيبين

  
 هـم مـن   دات العينـة من مجموع وح % 24أن  ) 4( يتضح من الشكل رقم  

 هم مـن طـالب الـسنة    من مجموع وحدات العينة  % 25 وأن   األولى،طالب السنة   
 % 31 وأن  هم من طالب السنة الثالثة، من مجموع وحدات العينة    % 20 وأن   الثانية،

  . هم من طالب السنة الرابعةمن مجموع وحدات العينة
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   )5( الشكل رقم 

  العلمي توزع وحدات العينة حسب التخصصيبين
 

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%

توزع وحدات العینة حسب التخصص العلمي

لغة عربیة
لغة إنكلیزیة
لغة فرنسیة
فلسفة
علم اجتماع
جغرافیة
تاریخ
المكتبات والمعلومات
آثار
إعالم

  
 هم من قـسم    من مجموع وحدات العينة    % 16أن   ) 5(  رقم    من الشكل  يتبين
 وأن  ، هم من قسم اللغة اإلنكليزية     من مجموع وحدات العينة    % 9، وأن   اللغة العربية 

اللغة الفرنـسية، الفلـسفة،   : اآلتيةالنسبة نفسها من مجموع وحدات العينة هي لألقسام     
 هم من مجموع وحدات العينة%  10 وأن ،اإلعالموالجغرافية، المكتبات والمعلومات،    

،  هم من قسم التـاريخ     من مجموع وحدات العينة    % 12 وأن   من قسم علم االجتماع،   
  . هم من قسم اآلثارمن مجموع وحدات العينة % 8وأن 

ا وحدة التحليل، فهي الشاب العربي السوري المسجل في كلية اآلداب والعلوم           أم
 – 18ل والداه على قيد الحياة، وعمره مـن         اإلنسانية في جامعة دمشق، والذي ما زا      

  . سنة30
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ـ ترتكز هذه الدراسة على فرض أساسي مفاده أن هناك عالقـة بـين طر              ق ائ
 مدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخـل  ، والتنشئة االجتماعية المتبعة في األسرة 

 .األسرة

  .وعن هذا الفرض تنبثق عدة فروض فرعية

إن طريقـة التنـشئة     :  بـالفرض الفرعـي األول      نتائج البحث المتعلقـة    – ب
االجتماعية األسرية الديمقراطية التي تعتمد على الحوار البناء بـين األهـل وأبنـائهم            

  . قد تؤدي إلى المساهمة الفعالة للشباب في اتخاذ القرار داخل األسرة،الشباب

  )1(جدول إحصائي رقم 

 ،الديمقراطية األسرية الجتماعية طريقة التنشئة افي رأي الشباب المبحوثين يبين
   صنع القرار واتخاذه داخل األسرةسهامها في تحفيزهم للمشاركة في إومدى

 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور
 61 61 33 33 28 28 أوافق بشدة

 38 38 17 17 21 21 أوافق نوعاً ما
 1 1 _ _ 1 1 ال أوافق أبداً

 100 100 50 50 50 50 وعالمجم

طالبـاً  ) 61(إلـى أن  ) 1(تشير البيانات التي يتضمنها الجدول اإلحصائي رقم        
يوافقون بشدة على هذا    ) 100(من أفراد العينة البالغ عددها      %  61وطالبة؛ أي بنسبة    

فرداً وبنسبة قدرها   ) 38) (أوافق نوعاً ما  ( بلغ عدد الذين أجابوا بـ       في حين . الفرض
مـن  % 1وبنـسبة قـدرها     ) ال أوافق أبداً  (فرد واحد بـ    ) 1(في حين أجاب    %. 38

يوافقون على  ) ذكوراً وإناثاً ( أن جميع المبحوثين     دل على  هذا ي  و. مجموع أفراد العينة  
نا  هـذا إذا أخـذ     ، ال يوافق أبداً   ، باستثناء فرٍد واحدٍ    إما بشدة أو نوعاً ما     ،هذا الفرض 

ـ  اًذكور(البيانات المدونة في هذا الجدول في خانة المجموع          ـ  ،)اً وإناث ا إذا فـصلنا     أم
% 28أي بنـسبة     طالباً؛) 28(البيانات التي يعرضها الجدول حسب الجنس فسنجد أن         
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  بشدة على هذا الفـرض،     يوافقون من مجموع الذكور  % 56من إجمالي العينة وبنسبة     
مـن مجمـوع    %  66من إجمالي العينة وبنسبة     %  33طالبة؛ أي بنسبة    ) 33(وأن  

 عدد اإلناث اللواتي يوافقن بـشدة        أن  وهذا يشير إلى   افقن على هذا الفرض،   اإلناث يو 
  .على هذا الفرض يفوق عدد الذكور

؛ أي بنـسبة     طالبـاً  21وعاً ما على هذا الفرض       عدد الذين يوافقون ن    قد بلغ و
بات الالتي  وبلغ عدد الطاللذكور،موع امن مج%  42من إجمالي العينة وبنسبة     % 21

مجموع بالنسبة إلى   %  34من العينة وبنسبة    %  17؛ أي بنسبة    )17(يوافقن نوعاً ما    
لـذين  إلى  اا بالنسبة أم.  وهذا يشير إلى أن عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث            ،اإلناث

لذكور؛ أي بنـسبة  فقط وهو من ا) 1( عددهم   فقد بلغ ال يوافقون أبداً على هذا الفرض       
  .من مجموع الذكور%  2من مجموع العينة و%  1

 إن طريقـة التنـشئة      : نتائج البحث المتعلقة بالفرض الفرعـي الثـاني        – ج
االجتماعية القائمة على تسلط اآلباء قد تؤدي إلى عزوف األبناء الشباب عن المشاركة             

  . في اتخاذ القرار داخل األسرة

  )2(جدول إحصائي رقم 

القائمة على تسلط  طريقة التنشئة  مدى مساهمةفي رأي الشباب المبحوثين يبين
  اخل األسرةالقرار د زوف عن المشاركة في اتخاذاآلباء قي دفعهم إلى الع

 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور
 47 47 28 28 19 19 أوافق بشدة

 40 40 14 14 26 26 أوافق نوعاً ما
 13 13 8 8 5 5 ال أوافق أبداً

 100 100 50 50 50 50 المجموع
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طالبـاً  ) 47(إلـى أن   ) 2( يتضمنها الجدول اإلحصائي رقم      تشير البيانات التي  
يوافقون بـشدة علـى   ) 100(جمالي العينة البالغ عددها من إ %  47وطالبة أي بنسبة    

 من إجمالي العينـة   %  40طالباً وطالبة؛ أي بنسبة     ) 40( وأن   فرعي الثاني، الفرض ال 
مـن العينـة ال   %  13طالباً وطالبـة؛ أي بنـسبة   ) 13( وأن ،يوافقون عليه نوعاً ما 

وافقون بـشدة   ي) 87(نة  معظم أفراد العي   يوافقون أبداً على هذا الفرض؛ وهذا يعني أن       
هذا في  . فقط ال يوافقون أبداً على هذا الفرض      ) 13( في حين أن     أو يوافقون نوعاً ما،   

 إلى البيانات الـواردة  نا نظرإذا أما الجدول بشكل عام،حال تناولنا البيانات الواردة في    
) 19( أن نـا  ليتبـين  ، فسوففي هذا الجدول الخاصة بالذكور واإلناث بشكل تفصيلي    

 وأن  وافقـون بـشدة،   من الذكور ي  % 38من إجمالي العينة و   %  19طالباً؛ أي بنسبة    
من اإلناث يوافقن بشدة علـى هـذا        % 56من العينة و  %  28طالبة؛ أي بنسبة    ) 28(

 وقـد   ،الفرض؛ وهذا يعني أن عدد اإلناث الالتي يوافقن بشدة أكبر من عدد الـذكور             
 اإلناث أكثـر مـن تـشددهم فـي      أن تشدد اآلباء في معاملتهم ألبنائهم     يعود ذلك إلى    

  .معاملتهم أبنائهم الذكور

طالبـاً؛  ) 26(أن  ) 2( كما تبين البيانات الموجودة في الجدول اإلحصائي رقم         
طالبـة؛ أي   ) 14( وأن   ،من الذكور يوافقون نوعاً مـا      % 52من العينة و  %  26أي  
 مـن   يتبينو. اث يوافقن نوعاً ما على هذا الفرض      من اإلن %  28ينة و ـمن الع % 14

من الذكور ال يوافقـون  % 10من العينة و%  5طالب؛ أي  ) 5(هذا الجدول أيضاً أن     
من اإلناث ال يوافقن أبداً على هذا %  16من العينة و%  8طالبات؛ أي   ) 8( وأن   ،أبداً

  .الفرض

حد مـن قـدرة الـشباب     إن طريقة التنشئة األسرية القائمة على تسلط اآلباء، ت        
داخل األسرة؛ وهذا يعني أنهـم لـم        واتخاذه  على المشاركة في صنع القرار      وإقبالهم  

من تطوير قدراتهم ومهاراتهم    يمنحوا الفرصة الالزمة للمشاركة المتدرجة التي تمكنهم        
 زيـادة االهتمـام ببـرامج       ،في اتخاذ القرار داخل األسرة، وهذا يتطلب من المجتمع        
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تربوية الموجهة إلى اآلباء، وتهيئة الظروف المناسبة لمؤسـسات المجتمـع           التوعية ال 
 وتمكيـنهم مـن   ، وتـأهيلهم  ،األخرى التي تشترك مع األسرة في مهمة إعداد الشباب        

 مختلـف    فـي  سواء أكان ذلك في إطار األسرة أم      واتخاذه  صنع القرار   المشاركة في   
  ...).شبيبةالمدرسة، اتحاد الطلبة، اتحاد ال(نواحي المجتمع 

إن تفهـم األسـرة     :  نتائج  البحث المتعلقة بـالفرض الفرعـي الثالـث          – د
 قد يؤدي إلى إقبالهم على المشاركة فـي اتخـاذ           ، ورغباتهم الحتياجات أبنائها الشباب  

  .                القرار داخل األسرة

  )3(جدول إحصائي رقم 

الحتياجات أبنائها  سرة مدى مساهمة تفهم األفي رأي الشباب المبحوثين يبين
   داخل األسرةواتخاذه في إقبالهم على المشاركة في صنع القرار ورغباتهم الشباب 

 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور
   59 59  37 37  22 22 أوافق بشدة

  41 41  13 13  28 28 أوافق نوعاً ما
 _ _ _ _ _ _ ال أوافق أبداً

  100 100  50 50  50 50 المجموع

طالبـاً  ) 59(أن  ) 3(ن البيانات التي يتضمنها الجـدول اإلحـصائي رقـم           تبي
طالباً ) 41(وأن  . من العينة يوافقون بشدة على هذا الفرض      %  59وطالبة؛ أي بنسبة    

هذا في حال نظرنـا إلـى البيانـات         . من العينة يوافقون نوعاً ما    %  41وطالبة؛ أي   
 دراسة هذه البيانـات بـشكل       إذا حاولنا أما  ) ذكوراً وإناثاً (الواردة في خانة المجموع     

 )ذكـوراً وإناثـاً   (بين الجنـسين    ) اإلجابات( توزع البيانات    بالحسبان ينخذ، آ تفصيلي
مـن الـذكور    %  44من العينـة و   %  22طالباً؛ أي بنسبة    ) 22( لنا أن  نيتبي فسوف

إلنـاث  مـن ا  %  74من العينة و  %  37طالبة؛ أي بنسبة    ) 37( وأن   ،يوافقون بشدة 
 من الموافقين بـشدة     ى وهذا يشير إلى أن النسبة الكبر      يوافقن بشدة على هذا الفرض،    
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االهتمـام بتنفيـذ رغبـات     وقد يكون سبب ذلك أن      ،على هذا الفرض هي من اإلناث     
 وقد يـدعم هـذا      ،األبناء من اإلناث أقل من االهتمام بتنفيذ رغبات األبناء من الذكور          

كمـا توضـح بيانـات      . أن مصير الفتاة االرتباط بزوجها وااللتحاق به      بالرأي القائل   
مـن الـذكور    %  56من العينة و  %  28طالباً؛ أي بنسبة    ) 28(أن  ) 3(الجدول رقم   

مـن  %  26من العينـة و   %  13  بة  ـسنطالبة؛ أي ب  ) 13( وأن   وعاً ما، يوافقون ن 
  . اإلناث يوافقن نوعاً ما على هذا الفرض

ومـساعدتهم أو عـدم     ورغبـاتهم    مدى تفهم اآلباء الحتياجات األبنـاء        عنو
  ):4( الجدول اإلحصائي رقم نوردمساعدتهم على تحقيقها 

  )4(جدول إحصائي رقم 

والمساعدة على ورغباتهم  الحتياجات أبنائهم المبحوثين اآلباء  مدى تفهميبين
  تحقيقها أو عدمها

 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور
 76 76 36 36 40 40 نعم

 3 3 3 3 _ _ أحياناً
 20 20 11 11 9 9 ال

 99 99 50 50 49 49 المجموع

من المبحوثين أجابوا بأن اآلباء    % 76ن البيانات الواردة في هذا الجدول أن        تبي
من العينة بــ     % 3يتفهمون احتياجاتهم ورغباتهم ويساعدون على تحقيقها، وأجاب        

ـ  % 20، و   "أحياناً" وإذا أردنا معرفة اإلجابات بـشكل تفـصيلي أكبـر          ". ال" منها ب
 40طالباً؛ أي بنسبة    ) 40(أن  ) 4(الجدول رقم   واإلناث يوضح لنا    لذكور  إلى ا بالنسبة  

 36طالبة؛ أي بنسبة    ) 36(، وأن   "نعم  "من الذكور أجابوا بـ      % 80نة و   من العي % 
ـ    % 72من العينة و    %   % 3طالبات؛ أي بنسبة    ) 3(، وأن   "نعم  "من اإلناث أجبن ب

ـ    من العينـة    % 9 طالب؛ أي بنسبة   )9( أيضاً أن    يتبين و ،" أحياناً" من العينة أجبن ب
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ـ    % 18و   من العينـة   %  11طالبة؛ أي بنسبة    ) 11(، وأن   " ال"من الذكور أجابوا ب
  ". ال"من اإلناث أجبن بـ % 22و

  :اآلتي) 5( الجدول رقم يبين أسلوب التنشئة االجتماعية المتبع في األسرة عنو

  )5(جدول إحصائي رقم 

  سرة أسلوب التنشئة االجتماعية المتبع في األيبين
 المجموع إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات

 18 18 9 9 9 9 التشدد في المنع
 71 71 38 38 33 33 الحوار والتفاهم

 11 11 3 3 8 8 التراخي والالمباالة
 100 100 50 50 50 50 المجموع

سرهم هـو  من العينة يرون أن أسلوب التنشئة االجتماعية المتبع في أ% 18ن  إ
% 11متبع هو الحوار والتفاهم، وأن  يرون أن األسلوب ال   % 71التشدد في المنع، وأن     

من المبحوثين يرون أن األسلوب المتبع فـي التنـشئة االجتماعيـة هـو التراخـي                
ا إذا نظرنا إلـى البيانـات       مأ‘ بشكل عام نظرنا إلى البيانات    هذا في حال    . والالمباالة

) 9( لنـا أن  يتبـين   فسوفالتفصيلية الواردة في الجدول حول إجابات الذكور واإلناث  
لمتبع من الذكور يرون أن األسلوب ا      % 18من العينة ونسبة     % 9طالب؛ أي بنسبة    

مـن   % 18من العينة ونسبة     % 9طالبات؛ أي بنسبة    ) 9 (أنو هو التشدد في المنع،   
 من الجدول أيـضاً أن      يتبينا  كم. ن أن األسلوب المتبع هو التشدد في المنع       ياإلناث ير 

ن أن األسـلوب   من الذكور يرو   % 66من المبحوثين و   % 33طالباً؛ أي بنسبة    ) 33(
% 76من العينة ونسبة  % 38ي بنسبة طالبة؛ أ) 38( هو الحوار والتفاهم، وأن     المتبع

شير إلـى أن    ن أن األسلوب المتبع هو الحوار والتفاهم، وهذه النتيجة ت         يمن اإلناث ير  
ن أن األسلوب المتبع هو الحوار والتفاهم أكبر من عدد الـذكور  عدد اإلناث الالتي يري  
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الذين يرون أن األسلوب نفسه هو المتبع، وقد يعود ذلك إلى أن اإلناث يفضلن الحوار               
 هـذا   يبـين كمـا   . كورضاً عن التصادم والخالف أكثر من الذ      والتفاهم مع اآلباء عو   

من الذكور يرون  % 16من المبحوثين ونسبة  % 8طالب؛ أي بنسبة   ) 8(الجدول أن   
مـن   % 3طالبات؛ أي بنـسبة     ) 3(ن  أع هو التراخي والالمباالة، و    أن األسلوب المتب  
ـ       يمن المبحوثات يـر    % 6المبحوثين ونسبة    و التراخـي   ن أن األسـلوب المتبـع ه

والالمباالة، والفارق بين الذكور واإلناث هنا قد يعود إلـى أن اآلبـاء يتبعـون هـذا              
  .األسلوب مع أبنائهم الذكور أكثر من اتباعه مع اإلناث

 إتاحة أسلوب التنشئة االجتماعية المتبع فـي أسـر المبحـوثين للـشباب          وعن
  :آلتياالمشاركة في اتخاذ القرار داخل األسرة نتفحص الجدول 

  )6(جدول إحصائي رقم 

 إتاحة األسلوب المتبع في أسرهم مشاركتهم في في  رأي الشباب المبحوثينيبين
  اتخاذ القرار داخل األسرة

 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور
 50 50 28 28 22 22 نعم

 36 36 15 15 21 21 أحياناً
 14 14 7 7 7 7 ال

 100 100 50 50 50 50 وعالمجم

من العينة   % 50أن  ) 6(لواردة في الجدول اإلحصائي رقم       من البيانات ا   يتبين
هم المشاركة في اتخاذ  أسلوب التنشئة االجتماعية المتبع يتيح ل    إن؛ أي   "نعم"أجابوا  بـ    

ـ    % 36القرار داخل األسرة، وأن      يتيح لهم المشاركة في    "  أحياناً" من العينة أجابوا ب
 مـن البيانـات     يتبـين و". ال "ـمنها أجابوا ب   % 14اتخاذ القرار داخل األسرة، وأن      

طالبـاً؛ أي بنـسبة     ) 22(جدول حول الذكور واإلناث أن      التفصيلية الواردة في هذا ال    
من الذكور يرون أن األسلوب المتبع يتيح لهم المشاركة          % 44من المبحوثين و  % 22
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من العينة ونـسبة     % 28طالبة؛ أي بنسبة    ) 28(في اتخاذ القرار داخل األسرة، وأن       
ن أن األسلوب المتبع يتيح لهن المشاركة في اتخاذ القـرار           يمن المبحوثات ير   % 56

 % 50 حيث تقل عن     ، وجود فارق بين النسبتين    داخل األسرة، وهذه النتيجة تشير إلى     
طالبـاً؛ أي   ) 21( الجدول أيضاً أن     يبينو.لدى اإلناث  % 50 لى وتزيد ع  ،لدى الذكور 

ـ   من الذكو  % 42من العينة ونسبة     % 21بنسبة   ) 15(، وأن   " أحيانـاً " ر أجابوا بـ
ـ    % 30من العينة ونسبة     % 15طالبة؛ أي بنسبة      يتبين، و "ناًأحيا "من اإلناث أجبن ب

مـن الـذكور يـرون أن       %  14من العينـة و    % 7طالب؛ أي بنسبة    ) 7(أيضاً أن   
 ذاته والنسبة ذاتها من اإلناث يـرين      األسلوب المتبع ال يتيح لهم المشاركة، وأن العدد         

  ... المشاركةنال يتيح لهالمتبع أيضاً أن األسلوب 

أبنـائهم الـذكور واإلنـاث       مسألة تمييز أسر المبحوثين في المعاملة بين         عنو
  )7(ي الجدول اإلحصائي رقم نستعرض البيانات الواردة ف

  )7(جدول إحصائي رقم 

   مدى تمييز أسر المبحوثين في المعاملة بين أبنائهم الذكور واإلناثيبين
 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور

 17 17 9 9 8 8 نعم
 28 28 14 14 14 14 أحياناً

 55 55 27 27 28 28 ال

من المبحوثين أجـابوا     % 17أن  ) 7( من بيانات الجدول اإلحصائي رقم       يتبين
 28من قبل األهل بين الذكور واإلنـاث، و      في المعاملة  اً هناك تمييز  إن؛ أي   " نعم" بـ
ـ   %  ـ  %  55، وأن نسبة    " أحياناً" من العينة أجابوا ب يشير إلى  ، وهذا   " ال" أجابوا ب

 وإذا حاولنا أن    . الذكور واإلناث  ا بين أبنائه  تميزأن أكثر من نصف أسر المبحوثين ال        
 أن  يتبينإلجابات المبحوثين من الذكور واإلناث       ونعرض النسب المئوية     ،نفصل أكثر 

ـ    % 16من العينة ونسبة     % 8طالب؛ أي بنسبة    ) 8( ، " نعـم " من الذكور أجابوا ب
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ـ     % 18من العينة ونسبة    % 9 بنسبة   طالبات؛ أي ) 9(وأن   " من المبحوثات أجبن بـ
من الذكور  % 28من العينة ونسبة  % 14طالباً؛ أي بنسبة ) 14( أن   يتبين كما   ،" نعم

ـ  ـ   ذاتها من ا  والنسبة  ذاته   وكذلك العدد    ،" أحياناً" أجابوا ب  ،"أحياناً" إلناث أجبن أيضاً ب
من الـذكور   % 56من المبحوثين ونسبة  % 28طالباً؛ بنسبة ) 28( الجدول أن   يبينو

ـ  مـن   % 54من العينة ونـسبة      % 27طالبة؛ أي بنسبة    ) 27(، وأن   " ال" أجابوا ب
  . والفارق بين اإلناث والذكور هنا ضئيل جداً،" ال" اإلناث أجبن بـ

بالتعامل بين أبنائها   هل تميز أسرتك     :اآلتيتؤكد إجابات المبحوثين عن السؤال      
نت من وضـع المـرأة      الرغم من التغيرات اإليجابية التي حس     فعلى  اإلناث؟  الذكور و 
من أسـر المبحـوثين   % 17في المجتمع في السنوات األخيرة، مازالت نسبة ومكانتها  

مـنهم يميـزون فـي      % 28يميزون في معاملتهم بين أبنائهم الذكور واإلنـاث، وأن          
 خصوصية مجتمعنا الذي مـازال يـولي        ، وهذه النتيجة تعبر عن    المعاملة بينهم أحياناً  

  .دور الرجل أهمية أكبر من دور المرأة في المجتمع

وفيما يتعلق بمدى تقبل أسر المبحوثين لمسألة اختيار الشاب لـشريكة حياتـه             
  :اآلتي) 8(نمعن النظر في الجدول اإلحصائي رقم 

 )8(جدول إحصائي رقم 

  اختيار الشاب لشريكة حياته مدى تقبل أسر الشباب المبحوثين لمسألة يبين
 % العدد % العدد % العدد تصنيف اإلجابات المجموع إناث ذكور

 52 52 25 25 27 27 نعم
 39 39 20 20 19 19 في بعض الحاالت

 9 9 5 5 4 4 ال
 100 100 50 50 50 50 المجموع
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" من المبحوثين أجـابوا بــ     % 52أن  ) 8( من الجدول اإلحصائي رقم      يتبين
من العينة أجابوا % 39 ومسألة اختيار الشاب لشريكة حياته، أسرهم تتقبل    إن؛ أي   "نعم
  ".ال " أجابوا بـ  % 9 و،" في بعض الحاالت" بـ 

طالبـاً؛ أي بنـسبة   ) 27(نجـد أن    الجدول  وإذا فصلنا في البيانات الواردة في       
% 25طالبة؛ أي بنسبة ) 25( و،"نعم" من الذكور أجابوا بـ  % 54من العينة و % 27

؛ وهذا يعني أن أكثر من نصف العينـة         "نعم" من اإلناث أجبن بـ      % 50من العينة و  
ـ % 38من العينـة و   % 19طالباً أي   ) 19( الجدول أن    يبين كما   ،"نعم"أجابوا بـ    ن م

% 40من العينة و  % 20طالبة؛ أي   ) 20( وأن   ،"في بعض الحاالت  "ور أجابوا بـ    الذك
ة من العين % 4طالب؛ أي بنسبة    ) 4(، وأن   "في بعض الحاالت  " من اإلناث أجبن بـ     

مـن  % 10من العينة و  % 5طالبات؛ أي   ) 5( وأن   ،"ال"من الذكور أجابوا بـ     % 8و
ها هذا الجدول تـشير إلـى تقـارب نتـائج           يبينإن النتائج التي    ". ال"اإلناث أجبن بـ    

  .اإلجابات بين الذكور واإلناث

 مدى تقبل أسر المبحوثين لمسألة مشاركة الفتاة في اتخاذ القرار الخـاص             عنو
   :اآلتي) 9(باختيار شريك حياتها نستعرض بيانات الجدول اإلحصائي رقم 

  )9(جدول إحصائي رقم 

وثين لمسألة مشاركة الفتاة في اتخاذ القرار المبح  مدى تقبل أسر الشبابيبين
  الخاص باختيار شريك حياتها

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  تصنيف اإلجابات  المجموع  إناث  ذكور
  50  50  34  34  16  16  نعم

  30  30  10  10  20  20  في بعض الحاالت
  20  20  6  6  14  14  ال

  100  100  50  50  50  50  المجموع
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؛ "نعم"من المبحوثين أجابوا بـ     % 50أن  ) 9(ن الجدول اإلحصائي رقم      م يتبين
وأن  لقرار الخاص باختيار شريك حياتها،     أسرهم تتقبل مشاركة الفتاة في اتخاذ ا       إنأي  
وعنـدما  ". ال"أجابوا بـ    % 20 و ،"في بعض الحاالت    " نة أجابوا بـ    من العي % 30

من العينـة    % 1طالباً؛ أي بنسبة    ) 16( أن   يتبينننظر إلى البيانات بشكلها التفصيلي      
مـن العينـة    % 34طالبة؛ أي بنسبة    ) 34( وأن   ،"نعم"من الذكور أجابوا بـ     % 32و
 وهذا الفارق الكبير بين رأي الذكور واإلناث حول         ،"نعم"من اإلناث أجبن بـ     % 68و
قد يعود إلى رغبة الشباب المتجذرة في اإلبقـاء علـى وصـايتهم علـى        ه المسألة   هذ

 دوراً كبيراً في تمسك الشباب بـرأيهم  أدت وتؤدي وأعتقد أن العادات والتقاليد     ؛اإلناث
ر من الذكو% 40من العينة و% 20؛ أي بنسبة  طالباً) 20( من الجدول أن     يتبينو. هذا

ن م % 20من العينة و   % 10  أي طالبات؛) 10( و ،"يانفي بعض األح  "كانت إجابتهم   
مـن   % 14طالبـاً؛ أي    ) 14( كما بين الجدول أن      ،"في بعض األحيان  "اإلناث أجبن   

% 6 بةـطالبات؛ أي بنس  ) 6( في حين أن     ،"ال"من الذكور أجابوا بـ      % 28العينة و 
رأي الـذكور    وهذا الفارق الكبير بـين       ،"ال"من اإلناث أجبن بـ      % 12من العينة و  

 علـى الـرغم   ، هذه المسألة يؤكد ميل الذكور إلبقاء وصايتهم على اإلناثفيواإلناث  
  .من أن هذا يتغير مع مرور الزمن لصالح الحد من الوصاية على اإلناث

آباء المبحوثين بحق االختالف في وجهـات النظـر         وفيما يتعلق بمسألة إيمان     
  :اآلتي) 10(في الجدول اإلحصائي رقم بينهم وبين أبنائهم الشباب نمعن النظر 

  )10(جدول إحصائي رقم 
 مدى إيمان آباء المبحوثين بحق االختالف في وجهات النظر بينهم وبين يبين

  أبنائهم الشباب
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  تصنيف اإلجابات  المجموع  إناث  ذكور

  64  64  35  35  29  29  نعم
  36  36  15  15  21  21  ال

  100  100  50  50  50  50  المجموع
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؛ "نعـم "من العينة أجابوا بـ  % 64أن ) 10( من الجدول اإلحصائي رقم      يتبين
ـ       اآلباء يؤمنون بحق االختالف في وجهات        إنأي    شباب،النظر بينهم وبين أبنـائهم ال

وهذه النسبة قريبة نسبياً من نسبة المبحوثين الذين أكدوا أن أسلوب التنشئة االجتماعية             
كما ورد في    % 71 نسبة   ى وحصل عل  ،المتبع في أسرهم هو أسلوب الحوار والتفاهم      

  ).5(الجدول رقم 

ـ ن من ال  وقد تبي . إن هاتين النتيجتين تدعم كل منهما األخرى        أيـضاً أن    دولج
 آباءهم ال يؤمنون بحق االختالف بالرأي بينهم وبـين          إن أي   ،"ال  " ا بـ   أجابو% 36

) 29(ن لنا أن    ولو دققنا في البيانات الواردة في هذا الجدول بشكل تفصيلي لتبي          . أبنائهم
 35 وأن   ،"نعـم "من الذكور أجابوا بــ       % 58نة و   من العي  % 29طالباً؛ أي بنسبة    

طالبـاً؛  ) 21(أن  و ،"نعم"من اإلناث أجبن بـ     %  70 و   من العينة  % 35طالبة؛ أي   
طالبة؛ أي ) 15( وأن ،"ال"من الذكور أجابوا بـ  % 42نة و من العي  % 21أي بنسبة   

  ".ال"من اإلناث أجبن بـ  % 30من العينة و  % 15بنسبة 

وفيما يتعلق بمدى إشراك أسر المبحوثين ألبنائهم الشباب في مناقشة القـرارات   
وسبل إنفاقها نستعرض البيانات الواردة في الجـدول        واتخاذها  د األسرة   بموارالخاصة  

  )11(رقم 

  )11(دول إحصائي رقم ج

الشباب في مناقشة واتخاذ القرارات   مدى إشراك أسر المبحوثين ألبنائهميبين
  الخاصة بموارد األسرة وسبل إنفاقها

  %  دالعد  %  العدد  %  العدد  تصنيف اإلجابات  المجموع  إناث  ذكور
  40  40  24  24  16  16  نعم

  33  33  16  16  17  17  أحياناً
  25  25  8  8  17  17  ال

  98  98  48  48  50  50  المجموع
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 أسـرهم   إن؛ أي   "نعـم "من العينة أجابوا بـ      % 40 من هذا الجدول أن      يتبين
 % 33 و ،إنفاقهـا هم في مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بموارد األسرة وسبل          تشرك

  .من العينة غير مبين % 2 و،"ال"أجابوا بـ  % 25، و"ياناًأح"من العينة أجابوا بـ 

) 16( أن   يتبينوعند النظر إلى البيانات الواردة في هذا الجدول بشكل تفصيلي           
) 24( وأن   ،"نعـم "من الذكور أجابوا بـ      % 32 من العينة و   % 16طالباً؛ أي بنسبة    
ـ  وقـد ي   ،"نعم"من اإلناث أجبن بـ      % 48 و   من العينة  % 24طالبة؛ أي بنسبة      دوع

 اإلناث أنسبب إشراك اإلناث في مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بموارد األسرة إلى          
كما . ك المنزلي أكثر دراية في معرفة احتياجات المنزل وتدبير أموره وترشيد االستهال         

من الـذكور أجـابوا بــ     % 34ينة ومن الع % 17طالباً؛ أي بنسبة ) 17( أن   يتبين
من اإلنـاث أجـبن بــ       % 32من العينة و   % 16؛ بنسبة   طالبة) 16( وأن   ،"أحياناً"
من الذكور أجابوا بـ     % 34 و من العينة  % 17 أي بنسبة    طالباً،) 17(، وأن   "أحياناً"
  ".ال"من اإلناث أجبن بـ  % 16من العينة و % 8بات؛ أي بنسبة طال) 8( وأن ،"ال"

وفيما يتعلق بمدى إشراك أسر المبحوثين لبناتهم الشابات في مناقشة القرارات الخاصـة             
  ).12( رقم اآلتي الجدول اإلحصائي نستعرض إنفاقهاوسبل واتخاذها بموارد األسرة 

  )12(جدول إحصائي رقم 
 لبناتهم الشابات في مناقشة واتخاذ القرارات  بحوثين مدى إشراك أسر الميبين

  الخاصة بموارد األسرة وسبل إنفاقها
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  تصنيف اإلجابات  المجموع  إناث  ذكور

  50  50  34  34  16  16  نعم
  30  30  10  10  20  20  في بعض الحاالت

  20  20  6  6  14  14  ال
  100  100  50  50  50  50  المجموع

 نصف  إن؛ أي   "نعم"من العينة أجابوا بـ     % 50 أن نسبة     من هذا الجدول   يتبين
 الشابات في مناقشة القرارات الخاصة بمـوارد األسـرة          اشرك بناته تأسر المبحوثين   
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من % 20 و ،"حاالتفي بعض ال  " بـ   ة أجابوا من العين % 30 و ،اوسبل إنفاقه واتخاذها  
 أن يتبـين وعند النظر في تفاصيل البيانات الواردة في الجـدول  ". ال"العينة أجابوا بـ  

) 34( وأن   ،"نعـم "من الذكور أجابوا بــ      % 32من العينة و  % 16 طالباً؛ أي    )16(
  "...نعم" بـ من اإلناث أجبن% 68من العينة و% 34طالبة؛ أي 

 فـي بعـض  "من الذكور أجابوا   % 40من العينة و   % 20باً؛ أي    طال 20وأن  
في بعـض   "من اإلناث أجبن     % 20ومن العينة    % 10طالبات؛ أي   ) 10(و" الحاالت
مـن   % 28 ومن العينة  % 14طالباً؛ أي بنسبة    ) 14( الجدول أن    يبينكما  ". الحاالت

من اإلناث   % 12نة و   من العي  % 6طالبات؛ أي بنسبة    ) 6( و ،"ال"الذكور أجابوا بـ    
  ".ال"أجبن بـ 

 في العقبات التي تقف حائالً أمـام        – من وجهة نظر المبحوثين      –وفيما يتعلق   
رة نستعرض الجدول اإلحـصائي     المشاركة الشبابية الفعالة في صنع القرار داخل األس       

  :اآلتي) 13(رقم 
   )13( جدول إحصائي رقم 

ات التي تقف حائالً أمام المشاركة الشبابية  العقب– من وجهة نظر المبحوثين – يبين
   واتخاذهالفعالة في صنع القرار داخل األسرة

 % العدد مج ال نعم مج ال نعم نوع العقبة المجموع إناث ذكور
 100 100 50 9 41 50 3 47 تسلط اآلباء في تعاملهم مع أبنائهم

 100 100 50 12 38 50 7 43 التراخي والالمباالة في التنشئة
 100 100 50 8 42 50 9 41 عدم االكتراث في احتياجات األبناء
 100 100 50 6 44 50 1 49 عدم التفاهم والحوار في األسرة

 3 3 1 _ 1 2 _ 2 عدم توفير احتياجات األبناء
 3 3 1 _ 1 2 _ 2  وتقاليدهعادات المجتمع البالية

 5 5 2 _ 2 3 _ 3 االنطواء وفقدان الثقة بالنفس
 5 5 3 _ 3 2 _ 2 دم ثقة اآلباء بأبنائهمع

 3 3 3 _ 3 _ _ _ االختالف في ثقافة األجيال
 2 2 _ _ _ 2 _ 2 معاملة الشباب كأطفال

 2 2 2 _ 2 _ _ _ الخالفات األسرية
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من المبحوثين يـرون أن تـسلط اآلبـاء فـي     % 88 من هذا الجدول أن   يتبين
تخاذ القرار داخـل األسـرة، وأن       ركتهم في ا  ع أبنائهم يشكل عقبة أمام مشا     متعاملهم  

منهم يرون أن التراخي والالمباالة في التنشئة يشكالن عقبة أمـام مـشاركتهم،           % 81
بناء يشكل عقبة كذلك، كمـا  منهم يرون أن عدم االكتراث في احتياجات األ    % 83وأن  
اركتهم منهم يرون أن عدم التفاهم والحوار في األسرة يشكل عقبة أمام مش            % 93أن  

  .في اتخاذ القرار داخل األسرة

 مدى منح الوالدين الحرية ألبنائهم المبحـوثين، فـي بعـض المـسائل،              عنو
   ).14( نستعرض نتائج الجدول اإلحصائي رقم 

   )14( جدول إحصائي رقم 

  : مدى منح الوالدين الحرية ألبنائهم المبحوثين في المسائل اآلتيةيبين
  ال  أحياناً  نعم  ال  أحياناً  نعم  نوع المسألة  ثاإلنا  الذكور

  2  _  48  7  _  43  اختيار نوع التعليم
  6  _  44  7  1  42  اختيار األصدقاء
  11  _  39  9  _  41  ...التعبير عن آرائك

  13  1  36  18  2  30  المشاركة في اتخاذ القرار داخل األسرة
  9  _  41  4  _  46   وارتداؤهااختيار المالبس المناسبة
  23  1  26  17  _  32  العودة إليهالخروج من البيت و

لوالـدين   مدى الحرية الممنوحة لألبناء من قبل ا        من نتائج هذا الجدول أن     يتبين
من أسر المبحوثين يمنحـون     % 91 فعلى سبيل المثال،     تختلف من مسألة إلى أخرى،    

 اختيار   في حريةالال يمنحون أبناءهم    % 9 وأن   ،الحرية ألبنائهم في اختيار نوع التعليم     
  .وع التعليمن

الحرية ألبنائهم المبحوثين في مسألة الخروج      ا فيما يتعلق بمدى منح الوالدين       أم
من أسر المبحوثين يمنحون أبناءهم الحريـة        % 58 أن   يتبينمن البيت والعودة إليه،     
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  فـي حريـة الال يمنحـون أبنـاءهم       % 40في الخروج من البيت والعودة إليه، وأن        
  .ودة إليهالخروج من البيت والع

ومن الجدير بالذكر أن لدى الشباب تصورات معينة إزاء مشاركتهم الفعلية في            
يطمحون إلى منحهم فرصة أكبر للمشاركة بجدية فـي          ِإذْ    القرار داخل األسرة،   اتخاذ

  .اتخاذ القرارات التي تتعلق باألسرة وبهم بشكل مباشر

  :خاتمة البحث ومقترحاته
 فهي تهتم مـع     ،يوياً في عملية التنشئة االجتماعية    هماً وح م األسرة دوراً    تؤدي

المدرسة، اتحـاد الطلبـة، اتحـاد        (المؤسسات االجتماعية األخرى األهلية والحكومية    
 بتنشئة النشء وإعداده وتأهيله لكي يـصبح قـادراً علـى تحمـل             ...)الشبيبة، النادي 

ئة الظروف المناسـبة    مسؤولياته االجتماعية كاملة، وانطالقاً من أهمية األسرة في تهي        
 نـشاطات لخلق جيل من الشباب قادر على المشاركة اإليجابية والفعالة فـي مختلـف         

خلق جيل من الـشباب قـادر    واستناداً إلى أن    المجتمع، مؤمن بقضايا مجتمعه وأمته،      
فيما يخصه ويخص مجتمعه مـن   –على تحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار     

 تدريبه على المناقشة واتخاذ القرار داخل األسرة، وتأهيله لتحمـل           يبدأ من   –مسائل  
ق التنشئة  ائعالجت هذه الدراسة طر   فقد  المسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته،       
فـي اتخـاذ     مدى مشاركة الشباب     فياالجتماعية المتبعة في األسرة السورية وأثرها       

ة الميدانية صحة الفرض األساسي الـذي       قد أثبتت نتائج الدراس   و. القرار داخل األسرة  
ق التنشئة االجتماعية المتبعـة     ائارتكزت عليه هذه الدراسة؛ أي وجود عالقة بين طر        

في األسرة السورية ومدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخل األسرة، وذلك مـن              
ختبار فقد أشارت نتائج ا   . خالل اختبار الفروض الفرعية المنبثقة عن الفرض األساسي       

علـى أن   " أوافق بشدة " من المبحوثين كانت إجاباتهم    % 61الفرض الفرعي األول أن     
طريقة التنشئة االجتماعية األسرية الديمقراطية تسهم في تحفيزهم للمشاركة في صـنع      
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، "أوافق نوعـاً مـا  "كانت إجاباتهم من العينة  % 38 نأواتخاذ القرار داخل األسرة، و  
  ".ال أوافق أبداً" بتهفقط كانت إجا% 1وأن 

 من المبحوثين كانـت     % 47 أن   تائج اختبار الفرض الفرعي الثاني    نت ن وقد بي
باء قد يؤدي إلى عزوف األبناء عن المـشاركة         على أن تسلط اآل   " فق بشدة أوا" إجابتهم

  ". ال أوافق أبداً % "13و" أوافق نوعاً ما"   %40في اتخاذ القرار داخل األسرة، و

مـن المبحـوثين     % 59ئج اختبار الفرض الفرعي الثالث إلى أن        وأشارت نتا 
 على أن تفهم األسرة الحتياجات ورغبات أبنائها قد يـؤدي  "أوافق بشدة " كانت إجاباتهم 

مـنهم كانـت    % 41 وأن ركة في اتخاذ القرار داخل األسـرة،   إلى إقبالهم على المشا   
  ".ال أوافق أبداً"ة  ولم تكن هناك أية إجاب،" ماأوافق نوعاً" إجاباتهم 

  :وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج أخرى نذكر منها

 % 39 ومسألة اختيار الشاب لشريكة حياته،  تقبل  تمن أسر المبحوثين     % 52إن   – 1
  .تقبل ذلكتال   %9في بعض الحاالت و

لقرار الخاص  تقبل مسألة مشاركة الفتاة في اتخاذ ا      تمن أسر المبحوثين    % 50إن   – 2
  .قبل ذلكتتال  % 20 وفي بعض الحاالت،% 30ر شريك حياتها، وباختيا

خاصة  الشباب في مناقشة القرارات ال     اشرك أبناءه تمن أسر المبحوثين    % 40إن   – 3
ـ % 33 وإن   وسبل إنفاقها، واتخاذها  بموارد األسرة    ال % 25 و أحيانـاً،  همشركت

  .  في ذلكتشركهم

خاصة لشابات في مناقشة القرارات ال     ا اشرك بناته تمن أسر المبحوثين    % 50إن   – 4
 وأن   في بعض الحاالت،   هنشركت% 30 و وسبل إنفاقها،  واتخاذها   بموارد األسرة 

  . بذلكهنشركت ال% 20
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من المبحوثين يرون أن عدم التفاهم والحوار في األسرة يشكل عقبـة            % 93إن   – 5
  .أمام مشاركتهم في اتخاذ القرار داخل األسرة

وثين يرون أن تسلط اآلباء في تعاملهم مع أبنائهم يشكل عقبة           من المبح % 88إن   – 6
  .   أمام مشاركتهم في اتخاذ القرار داخل األسرة

  :وقد انتهى الباحث إلى مجموعة من المقترحات وهي

 والتي تسهم   ،اإلكثار من الندوات العلمية التي تهتم بتقديم الرعاية والتوجيه لآلباء          – 1
 التنشئة االجتماعية القائمة على الحوار والتفـاهم بـين          في إرشادهم إلى أن طريقة    

 هي الطريقة المثمرة في إعداد الـشباب وتـأهيلهم لتحمـل            ،اآلباء وأبنائهم الشباب  
  . وكذلك في إطار المجتمع،مسؤولياتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار داخل األسرة

تهم وإفساح المجـال    منح الشباب الحرية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ورغبا         – 2
  . واتخاذهاأمامهم للمشاركة في صنع القرارات الخاصة بهم وبأسرهم

 تقديم برامج علمية مدروسة هدفها تفعيل دور الشباب في المشاركة الشبابية فـي          – 3
  . المجتمعية في إطار األسرة والمجتمعنشاطاتمختلف ال

تباع التنشئة  ا و ،ال الشباب  في توضيح مخاطر إهم    ةيجابيإسهام وسائل اإلعالم بإ    – 4
، االجتماعية القائمة على تسلط اآلباء واحتكارهم التخـاذ القـرار داخـل األسـرة             

  . ومعاملة أبنائهم الشباب كأطفالوالمبالغة في التشدد والمنع،

ق التنشئة  االجتماعيـة     ائغناء المقررات المدرسية بموضوعات ذات صلة بطر      إ – 5
التي تحدد خصائص العالقة الـصحيحة بـين اآلبـاء           و ،األسرية السليمة والحديثة  

 . وأبنائهم
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