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امللخص

هدف البحث إىل دراسة الفجوة بني األجيال لدى األرسة السعودية والتعرف عيل املجاالت 

الحياتيــة التي تصنع الفجوة بني األجيال وتفســري ألبرز املشــكالت التفاعلية بني جيل اآلباء 

واألبنــاء مــع رصد الواقع الكيفي ألفراد األرسة الســعودية وييل ذلــك مرحلة تخطيط ملحاور 

الربنامج الهادف لتضييق الفجوة بني األبناء داخل األرسة السعودية. ولتحقيق ذلك استخدمت 

الباحثات املنهج الوصفي واملنهج النوعي، واســتخدام االستبانة ودليل املقابلة كأدوات البحث، 

وتكونــت عينة البحث من عدد )382( أرسة )فئتني( وهام: الطلبة يف مرحلة التعليم الجامعي 

بالجامعــات الحكومية مبدينــة الرياض لتمثل فئة األبنــاء، وفئة اآلبــاء. وتوصل البحث إىل 

مجموعــة من نتائــج الفجوة بني اآلباء واألبناء التي أظهرها تحليل البيانات بالرتتيب حســب 

تأثريها  : العوامل النفســية  حيث وجد عالقة دالة بني العوامل النفســية وحدوث الفجوة عند 

مســتوى داللة )0.01(. والعوامل االقتصادية : حيث وجد عالقة دالة بني العوامل االقتصادية 
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وحــدوث الفجوة عند مســتوى داللة )0.01( ، والعوامل األرسية :حيــث وجد عالقة دالة بني 

العوامــل األرسية وحدوث الفجوة عند مســتوى داللة )0.01( ، كــام وِجدت كذلك فروق دالة 

إحصائيا بني عينة األبناء وفقا ملتغري زواج األب عىل األم يف العوامل النفسية املؤدية إلحداث 

فجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء، كام أســفرت النتائج عن إمكانية  تصميم برنامج إرشــادي 

لتقليل الفجوة بني اآلباء واألبناء .

الكلــامت املفتاحية: الفجوة، األجيــال، العوامل واآلثار، األرسة الســعودية، الواقع الكيفي 

،برنامج إرشادي. 

مقدمة

األرسة يف اإلســالم من آيات هللا، قرر تكوينها جل وعال مع بداية تكوين الحياة وقد نبَّه 

ْم َأْزَواًجا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَها  القرآن عىل ذلك يف قوله تعاىل: ﴿ َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِســكُ

ُروَن ﴾ الروم: 21. ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ يِف َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

كام اهتم اإلســالم اهتاممًا عظياًم ببناء األرسة وحاميتها، ويتجىل أول مبادئ اإلســالم الرتبوية يف 

ُ يِف َأْواَلِدُكْم﴾النساء:11 االهتامم والرعاية بثمرة الحياة الزوجية يف قول هللا تعـال ﴿ُيوِصيُكُم هللاَّ

وُتعد األرُسة تكوينًا اجتامعيًا ملجموعة من األفراد يرتبطون فيام بينهم برابطة الدم وهي أهم 

جامعة اجتامعية يقع عليها عاتق استمرارية الجنس البرشي واملجتمع اإلنساين. )الباقي، 2009(

ولقد رصدت العديد من الدراســات والبحوث التغريات التي أصابت األرسة الســعودية يف 

بنائها وتحولها من األرسة املمتدة إىل النواة من ناحية، والتغريات التي أصابت األدوار والروابط 

العائليــة وُظهور املعايــري واالتجاهات الجديدة وتوصّلت يف مجملها إىل أن األرُسة الســعودية 

تواجــه تحديات كثرية تتطلب مــن املجتمع مبؤسســاته املختلفة دعمها ومســاندتها اجتامعيًا 

للمحافظة عىل متاُسّكها وصالحها الذي يرتدد صداه عىل املجتمع بأكمله) تركية ، 2015م:35(.

وأصبحت مشكلة الفجوة يف العالقة بني اآلباء واألبناء محور اهتامم الباحثني يف عّلم االجتامع، 

ومن منطلق الحقيقة املؤّكدة بتعدد العوامل املؤدية للمشكلة االجتامعية وصعوبة حرصها عىل عوامل 

معينة دون غريها انطلقت هذه الدراسة متناولة دراسة مشكلة الفجوة بني اآلباء واألبناء يف األرسة 

الســعودية لتحديد العوامل أو املجاالت التي تصنع تلك الفجوة وتفســري أبرز املشــكالت التفاُعلية 

بينهم، و اآلثار الناتجة عن تلك الفجوة بني اآلباء واألبناء أثناء العمليات التفاعلية األرسية.
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مشكلة البحث :

ما العوامل املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء يف األرسة السعودية يف مدينة الرياض؟ 

وما اآلثار الناتجة عن هذه الفجوة عىل األرسة خاصة واملجتمع عامة؟

أهداف البحث :

1- تحديد العوامل االجتامعية واألرسية ، والثقافية ، واالقتصادية ، والنفسية التي تصنع

 الفجوة بني اآلباء واألبناء.

2- تحديد اآلثار الناتجة عن تلك الفجوة بني الجيلني من جيل اآلباء وجيل األبناء.

3- رصد الواقع الكيفي لطبيعة التفاعالت االجتامعية بني اآلباء واألبناء يف األرسة.

4- طرح مقرتحات تساعد يف تضييق الفجوة بني اآلباء واألبناء.

5- وضع محاور لربنامج إرشادي ُيسهم يف الحد من تزايد الفجوة بني اآلباء واألبناء.

أسئلة البحث : 

ما العوامل املؤدية للفجوة بني جيل اآلباء و جيل األبناء يف األرُسة السعودية؟ 

ويتفرع منه األسئلة اآلتية:

1-  ما العوامل االجتامعية واألرسية والثقافية ، والنفسية ، واالقتصادية التي تصنع الفجوة 

بني جيل اآلباء وجيل األبناء؟

2- ما اآلثار االجتامعية الناتجة عن تلك الفجوة بني الجيلني من جيل اآلباء وجيل األبناء ؟

3- ما واقع طبيعة التفاعالت االجتامعية بني اآلباء واألبناء يف األرسة؟

أهمية البحث العلمية والعملية:

1- تربز أهمية الدراســة يف تناولها لألرُسة باعتبارها منظمة اجتامعية أساســية يف البناء 

االجتامعي، وبقيامها بوظائفها املنوطة بها يســتقر البناء االجتامعي للمجتمع وبتفريطها يختل 

توازنها وتظهر املشكالت واألمراض االجتامعية.

2- تركيزها عىل جانب جوهري يف األرسة وهو العالقة االجتامعية بني أهم أركان األرُسة 

وهام اآلباء واألبناء وطبيعة تلك العالقة إن كانت قامئة عىل االتفاق واالنســجام، أو االختالف 

والتّضاد، أو الرِصاع ، أو انعدام العالقة بينهام. 

3- إضافة جديدة للبحوث االجتامعية والدراسات يف مجال علم االجتامع األرُسي،وعلم النفس. 
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4- ســعيها للوصــول لنتائج مُتكن من إعدادهــا القرتاح محاور لربنامج إرشــادي يهدف 

لتضييق الفجوة بني األجيال داخل األرسة.

املفاهيم واملصطلحات:

الفجوة بني األجيال :

االختالف يف القيم واألفكار  واملبادئ واملعايري وأساليب السلوك اليومي وأساليب التواصل  

ويف مفهوم  الحياة بني األجيال املختلفة داخل األرُسة السعودية ممن ترتاوح أعامرهم بني )-40

80( ومُيثلهم جيل اآلباء واألجداد وجيل األبناء من األعامر املختلفة نتيجة التغريات التكنولوجية 

والثــورة املعلوماتية التي أصابت املجتمع الســعودي وبالتحديــد يف مدينة الرياض التي تضم 

أعىل نسبة سكان يف اململكة العربية السعودية. وسيتم قياسها من خالل عبارات تتناول جوانب 

اجتامعية، ثقافية، اقتصادية، دينية تُبني مدى التباعد يف العالقة بني اآلباء واألبناء.

وتعرف العوامل إجرائيا: بأنها األســباب املؤديــة للفجوة يف العالقة بني اآلباء واألبناء وتم 

تحديد عدد من العوامل لدراستها وهي: العوامل االجتامعية ويندرج تحت هذه العوامل وسائل 

االعالم، األصدقاء، األرسة وأســاليبها يف تنشــئه األبناء، والعوامل الثقافية وتتضمن اختالف 

لغة التفاهم واملســتوى الفكري وتفاوت املستوى التعليمي بني اآلباء واألبناء، والعوامل الدينية 

وتتضمــن غياب القدوة الصالحــة ،والجهل بالحقوق والواجبات الدينيــة للطرفني، والعوامل 

االقتصاديــة وتتضمن إهامل اإلنفاق عىل األبناء وإشــباع احتياجاتهم الرضورية واحتياجات 

األبناء االستهالكية املبالغ فيها وتفوق إمكانات اآلباء االقتصادية.

أما اآلثار: فُيقصد بها يف هذه الدراســة النتائج املرتتبة عىل وجود فجوة يف العالقة بني 

اآلباء واألبناء مثل: الُعزلة ، الترسب من التعليم ،انحرافات ســلوكية ،فكرية، أخالقية، عصيان 

وُعقوق للوالدين، عنف ُأرسي، تطرف ِفكري.

األرسة السعودية  إجرائيا:

وحدة بنائية متكاملة ُمكونة من الزوج والزوجة واألبناء ذكورًا وإناثًا مســتقرة اجتامعيًا يف 

مسكن واحد يجمعهم يف مدينة الرياض.

الواقع الكيفي : ويعرف الواقع الكيفي إجرائيا :

بأنه محاولة لرصد وتفســري الواقع املحيط بأفراد األرسة السعودية من خالل تطبيق منهج 
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البحــث الكيفــي الذي يعتمد عيل الطريقــة العلمية يف البحث  لفهم ووصــف طبيعة ونوعية 

العالقة التي تربط بني اآلباء وأبنائهم باستخدام أدوات منهجية تستقى منها بيانات من أفواه 

املبحوثني أنفسهم بشكل ميكن من فهم وتفسري مشكلة تباعد العالقات بني األفراد يف األرسة 

وحدوث الفجوة بينهم.

الربنامج اإلرشادي : 

الربنامج اإلرشادي إجرائيًا : 

 ُمقرتح ملحاور برنامج إرشــادي يتضمن معــارف ومهارات وتجارب يف ضوء ما متخضت 

عنه نتائج الدراســة لتمكني )املرشــدين( من تقديم الخدمات اإلرشــادية للفئة املستهدفة من 

األرس)املسرتشدين ( للحد من مشكلة الفجوة بني اآلباء واألبناء.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال: النظريات املفرسة ملوضوع الدراسة 

 The Problem of Generations :1 - نظرية رصاع األجيال

نظريــة رصاع األجيال ) علم اجتامع األجيال(هي نظرية وضعهــا “كارل مانهايم “ تحاول النظرية 

تفســري الفجوة بني اآلباء واألبناء من ُمنطلق اختــالف الثقافات واالهتاممات) الثقافة الفرعية( كام أن 

هذه الفجوة تتمثل فيام قدمته املعارف والتقنيات الحديثة والتي يصُحبها عادات وسلوكيات مختلفة تعترب 

.)Sica,2001 مؤثرات مبارشة وغري مبارشة يف تكوين الشخصية مبا فيها من سلبيات وإيجابيات.)سيكا

ووفًقــًا »ملانهايــم«، فإن الوعي االجتامعي من منظور الشــباب  يف عمر الُنضج يتأثر بشــكل 

ملحوظ باألحداث التاريخية الرئيسية لهذا العرص مام يجعل منهم جياًل واقعيًا يف أي زمن أو مكان 

.),Bengtson ,2001  لذلك فمن املُمكن أن يطلق عليه ُمصطلح »الجيل الواقعي » )بينجتسون

ووفقــًا لنظريــة رصاع األجيــال تختلــف الثقافــات واالهتاممات بني جيــل اآلباء وجيل 

األبناء نتيجــة مــا تقدمه العوملة من معارف وقيم  وثقافات يتــم تقدميها من خالل التقنيات 

الحديثة والتــي ُيتابعها ويندمج فيها جيل األبناء، إضافــة إىل اختالف اهتاممات وطموحات 

األبناء نتيجة التغري االجتامعي عن اهتاممات اآلباء وهو ما يعمق الفجوة بني األجيال.

 The Hierarchy of Needs 2 - نظرية ُسلم الحاجات

ُسلم الحاجات أو تدرج ماسلو للحاجات أو هرم ماسلو وتناقش هذه النظرية ترتيب حاجات اإلنسان 
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ووصــف الدوافع التي ُتحّركه؛ وتتلخص هذه االحتياجات يف: االحتياجات الفســيولوجية،   وحاجات 

األمان،  والحاجة لتحقيق الذات ، والحاجة للتقدير. كام يتضح يف الشكل رقم »1«.

كام أوضح »إبراهام ماســلو« أن اإلنســان يف كل ما َيصدر عنه من ســلوك إمنا يسعى إىل 

                                                                                      )Kroth  2007إشباع حاجات معينه، إذ لكل فرد مجموعة من الحاجات تتطلب إشباعًا.. )كروث

ومُيكن تفسري الفجوة بني األجيال من منظور نظرية سلم الحاجات باعتبار أهمية تحقيق 

وإشباع الحاجات املختلفة لألجيال املختلفة ، وتأثري العوملة عىل تطور الحاجات املختلفة ألجيال 

األبناء, وذلك يف ظل العرض االســتهاليك عن طريق آليات العوملة وهو ما يعكس الفجوة بني 

حاجات جيل اآلباء والحاجات املتجددة لجيل األبناء.

3 - نظرية التنشئة االجتامعية:

ُتنســب نظرية التنشــئة االجتامعية إىل »تالكوت بارســونز » ويعرف بارســونز« التنشئة 

االجتامعيــة بأنهــا »عملية تعلم تعتمــد عىل التلقني واملحــاكاة والتوحد مع األمنــاط العقلية 

والعاطفية واألخالقية وهى عملية دمج عنارص الثقافة يف نسق الشخصية وهى عملية مستمرة 

)الشناوي، 2001: 	1(. 

ولألرسة دور واضح يف عملية التنشئة االجتامعية فهي كمؤسسة تربوية لها دور أسايس يف 

اإلبتكار
حل املشاكل

تقبل الحقائق

تقدير الذات، الثقة، اإلنجازات، 
إحرتام اآلخرين ، اإلحرتام من اآلخرين

الصداقة، العالقات األرسية، اإللفة الجنسية

السالمة الجسدية، األمن الوظيفي، أمن املوارد، 
األمن اآلرسي والصحي ، أمن املمتلكات

التنفس، الطعام، املاء ، النوم الجنس، التوازن، اإلخراج

الحاجة لتحقيق الذات

الحاجة للتقدير

الحاجات االجتامعية

حاجات األمان

الحاجات الفسيولوجية
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ثقافة الطفل وُتعترب أحد أهم وأبرز املجاالت األساســية التي تؤثر يف تشــكيل شخصية الطفل 

ويف صياغة وبلورة شخصيته بشكل متكامل يف حياته املستقبلية. )بدر: 2001، 47(.

ومُيكن تفسري قضية الدراسة من خالل نظرية التنّشئة االجتامعية باعتبار أن التنّشئة عملية 

تعُلم وتعِليم وتربية تهُدف إىل اكتســاب أجيال األبناء ســلوكًا ومعايري واتجاهات ُتســاعد عىل 

االندماج يف الحياة االجتامعية التقليدية واســتدماج الفرد للقيم واألفكار واملعتقدات واملعايري 

االجتامعية األساســية مبجتمعه من خالل عملية التنشــئة االجتامعية. وتعتمد الدراسة الحالية 

عىل نظرية التنشئة االجتامعية باعتبار أنها عملية تعلم وتعليم وتربية يقوم بها الوالدين وتقوم 

عىل التفاعل االجتامعي، وتهُدف إىل اكتســاب الفرد- طفاًل فمراهقًا فراشــدًا فشيخًا - سلوكًا 

واتجاهات مناسبة ألدوار اجتامعية.

 Symbolic Interactionalism 4 - نظرية التفاعلية الرمزية

من أشهر ممثيل النظرية الرمزية )جورج هربرت ميد )3-1931	George )18 وُتعترُب واحدة 

من املحاور األساســية التــي تعتمُد عليها النظرية االجتامعية يف تحليل األنســاق االجتامعية. 

وهي تبدُأ باألفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق االجتامعي)الجوالين:2007 ، 215(. 

وُتعد التفاعلية الرمزية واحدة من املدارس التي تؤكد عىل أهمية اللغة يف التفاعل االجتامعي 

ويف التفكري، وتؤكد عىل فهم اإلنســان للحالة االجتامعية التي يجد فيها مع تفســريها إضافة 

إىل دور املعاين والدالالت يف تفسري السلوك. )الحسن : 2005 ،80(.  

ومــن خالل عــرض التفاعلية الرمزية ميكن التأكيد عىل أن تصــورات وثقافة جيل األبناء 

للواقع يتم وفقا ملا يتم اكتســابه عن طريق وسائل االتصال الحديثة إضافة إىل تأثري األنساق 

الصغــرية ) األرسة( عىل قيــم وثقافة األبناء حيث يبنى األفراد معاين مشــرتكة للواقع املادي 

واالجتامعــي، وهــو ما يختلف عن املعاين والتصورات التي يكتســبها جيــل الكبار عن طريق 

مؤسسات التنشئة التقليدية وهو ما ُيعمق الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء.

نحو مدخل نظري للدراسة:

مــن خالل عــرض النظريات الســابقة يتضح صعوبة االعتامد عىل مدخــل نظري واحد ، 

وذلك باعتبار أن كل مدخل نظري ُيعالج أحد أبعاد قضية الدراسة، باعتبارها قضية ذات أبعاد 

متعددة  لذا مُيكن صياغة مدخل نظري يتمثل فيام ييل:
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القضيــة األوىل: مُتثــل الفجــوة بني اآلبــاء واألبناء نتيجــة منطقية الختــالف الثقافات 

واالهتاممات بني جيل الكبار وجيل الشباب. )نظرية رصاع األجيال(

القضية الثانية: عىل الرغم من تشابه الثقافة الفرعية لكل جيل إال أنها ليست متجانسة بشكل كامل 

حيث تختلف نسبيًا باختالف العديد من املتغريات االجتامعية واالقتصادية. )نظرية رصاع األجيال(

القضيــة الثالثة: لكل فرد مجموعة من الحاجات تتطلب إشــباعا وتختلف هذه الحاجات 

باختــالف األجيال ، وذلك يف ظل تأثريات العوملة وما فرضته من احتياجات جديدة.  )نظرية 

ُسلم الحاجات(

القضيــة الرابعة: يعتمد اإلنســان يف إشــباع حاجاته االجتامعية عــىل اآلخرين مثل األرسة، 

األصدقاء، الزمالء، وجامعات العمل و أصدقاء مواقع التواصل االجتامعي. )نظرية سلم الحاجات(.

القضية الخامســة: تؤدى التنشــئة االجتامعية إىل غرس ثقافــة املجتمع ، وانتقال الثقافة 

مــن جيل لجيل، كام تقوم وســائل االتصال الحديثة بتغيري ثقافة الشــباب .)نظرية التنشــئة 

االجتامعية(.

القضية السادســة: يتم تعلــم الرموز واملعاين مــن خالل التفاعــل االجتامعي بني اآلباء 

واألبناء، وبني جيل الشــباب وبعضهم ، إضافــة إىل أعضاء املجتمع االفرتايض ، وهو ما مييز 

جيل الشباب عن جيل الكبار) نظرية التفاعلية الرمزية(.

القضية الســابعة: أثرت العوملة والتغري االجتامعي والثقايف باملجتمع السعودي عىل توسيع 

الفجــوة بني جيل األبنــاء باعتبارهم أكرث األجيــال متابعة وتأثرًا بثقافــة العوملة وجيل اآلباء 

باعتبارهم أكرث األجيال ارتباطًا بالثقافة التقليدية. )نظرية رصاع األجيال(.

ثانيًا: الدراسات السابقة:

ويظهر اســتعراض الدراســات الســابقة أهمية موضوع الدراســة، كام أن استعراض تلك 

الدراسات واالنطالق من النتائج التي توصلت لها يسهم بشكل فاعل يف الوصول إىل األهداف 

املنشــودة ، كام أنهــا ُتقدم بعض املعامل الرضورية التي تسرتشــد بهــا الباحثات يف تناولهن 

ملوضوع الدراسة ولذلك سوف يتم استعراض الدراسات السابقة بيشء من التوضيح.

املحور األول: دراسات تناولت الفجوة بني األجيال يف األرسة العربية :

دراســة )بويعىل، 2013( : بعنوان »الرصاع حول القيــم االجتامعية يف األرسة الجزائرية 
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دراســة استطالعية عىل عينة من املراهقني« وهدفت الدراسة إىل الكشف عن عوامل الرصاع 

حول القيم االجتامعية يف األرسة الجزائرية واعتمدت عىل املنهج الوصفي، وقد تم استخدام 

االســتبانة كأداة لجمــع املعلومات امليدانية من املراهقني وتوصلت الدراســة لعدة نتائج منها: 

تعارض اآلباء مع األبناء يف أغلب األمور من دراسة ،عمل، سلوكيات، منط تفكري, وأغلب اآلباء 

يواجهون هذه املعارضة بالنقد الخشن لألبناء، من تدخالت اآلباء يف أمورهم  وسلوكياتهم وال 

ميثلون االنتقادات املوجهة لهم.

دراســة )بكري، 2013( بعنوان :» االتجاهات الوالدية كام يدركها األبناء وعالقتها بالسلوك 

اإليجايب لدى طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة الوسطى«. وهي دراسة دكتوراه أُجريت بجامعة 

األزهر بفلســطني و هدفت الدراســة إىل  التعرف إىل العالقة بني االتجاهات الو الدية ، كام 

يدركها األبناء والســلوك اإليجايب لدى طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة الوسطي والتعرف إىل 

الفــروق يف االتجاهات الوالديــة تبًعا لبعض املتغريات الدميغرافيــة  وهى) الجنس، و حجم 

األرسة، و عمل الوالدين، الدخل الشهري لألرسة، مستوى تعليم الوالدين التخصص(. والكشف 

عن مستوى االتجاهات الو الدية ، والسلوك االجتامعي اإليجايب لدى أفراد العينة. واعتمدت 

الدراســة عىل اســتخدام املنهج الوصفي التحلييل، واستخدم الباحث االســتبانة كأداة بحثية  

وتوصلت الدراســة إىل أن أكرث األســاليب شــيوعًا أســلوب الحامية الزائدة يف أعىل مراتب 

االتجاهات الوالدية، كام ُيدركها األبناء. وأن الســلوك اإليجايب لدى أفراد عينة الدراســة من 

طلبة املرحلة الثانوية باملحافظة الوسطى، يقع عند مستوى جيد ويأيت بعد التعاطف يف املرتبة 

األوىل، ويف املرتبة الثانية يأيت اإليثار مع وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية 

للســلوك اإليجايب وبني أبعاد التسُلط والحامية الزائدة من االتجاهات الوالدية )صورة األب( 

لدى أفراد العينة. 

دراسة )حالوة، 2011( بعنوان »دور الوالدين يف تكوين الشخصية االجتامعية عند األبناء 

-دراســة ميدانية يف مدينة دمشــق« ، وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور الوالدين يف 

تكوين شخصية األبناء االجتامعية، واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل مستخدمة 

استبانة لجمع املعلومات واآلراء من الوالدين واختريت العينة بشكل عشوايئ من اآلباء واألمهات 

من أربع مناطق مختلفة يف مدينة دمشــق حيث شــملت 100فرد منهم 50 من اآلباء و50 من 
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األمهات وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني اآلباء واألمهات حول التقيد بالنظام األرسي 

وأن املســتويات التعليمية واالقتصادية ال تؤثر يف أدوار الوالدين يف تشــكيل شخصية األبناء 

االجتامعية ألنهم يعيشون ضمن منظومة واحدة من القيم والعادات االجتامعية .

املحور الثاين :دراسات تناولت  عوامل وتأثري الفجوة بني األجيال :

دراســة )الحــاج، 2015( بعنــوان :«دور الرتبيــة يف وقايــة املجتمــع مــن االنحــراف 

الفكري«وهدفت هذه الدراسة إىل  التعرف عىل مخاطر ظاهرة االنحراف الفكري وآثاره بني 

أفراد املجتمع. والوقوف عىل الدور الرتبوي واالجتامعي يف التصدي لهذه الظاهرة باألساليب 

العلمية و التعرف عىل قنوات التأثري يف نرش الفكر املنحرف و إبراز األعامل الرتبوية الوقائية 

من مخاطر االنحراف الفكري.

وقد اســتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل النظري القائم عىل رصد عنارص الظاهرة 

وإخضاعهــا للتحليل والتفســري. لقد خرجت الدراســة بجملة من النتائج منهــا: أهمية رعاية 

الشــباب ، وتصحيح املفاهيم الخاطئة  وأن تقوم وســائل اإلعالم بالتبصري والتوعية من خالل 

العلامء والدعاة مع الرتكيز عىل املعلومات التي تهم الشباب و تعزيز النوادي األدبية والثقافية 

والرياضية وإعطائها أدوارًا تجعلها متضامنة يف املسؤولية العامة.

دراســة  )ُمطالقة، 2014( بعنوان :«آليات تأهيــل األرسة لتحقيق األمن النفيس والفكري 

لدى األبناء« وهدفت الدراســة إىل إيجاد آليات لتأهيل األرسة وتحســني قدرتها للتعامل مع 

الجوانب النفســية والعقلية لألبناء وذلك إليجاد شــخصيات متوازنة نفسيًا وعقليًا واجتامعيًا، 

واتبعت الدراســة املنهج الوصفي التحلييل. وقد توصلت الدراســة إىل عــدة نتائج منها : أن 

تحقيــق األمن النفيس والفكري لدى األبناء يحميهم من األفــكار املضللة وقبول األفكار قبل 

نقدها، وأشــارت الدراسة إىل آليات عملية لتأهيل األرسة منها تفعّيل دور مؤسسات وجمعيات 

رعاية األرُسة.

دراســة )عبد الرحمن ،2014(  بعنوان :«التواصل اللفظــي وغري اللفظي بني الوالدين كام 

ُيدركه األبناء وعالقته ببعض املتغريات لدى عينة من املراهقني« . ونبعت مشــكلة الدراســة مام 

انتهى إليه عدد من نتائج البحوث والدراسات السابقة من أن هناك عدة عوامل نفسية واجتامعية 

متشــابكة ومتداخلة مع إدراك ظاهرة التواصل وارتباط هذه الظاهرة بعدة متغريات، وتحددت 
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أهداف الدراسة يف تحديد العالقة بني التواصل وبعض املتغريات النفسية واالجتامعية لدى عينة 

من األبناء املراهقني. والكشف عن أمناط التواصل اللفظية وغري اللفظية لدى الوالدين واألبناء.

واعتمدت الدراسة عىل املنهج النوعي الذي يعتمد عىل تحليل الوثائق والدراسات السابقة.

املحور الثالث : دراسات تناولت الفجوة بني األجيال يف األرس السعودية: 

دراســة )العقيل، 2014(: بعنوان »الفجوة بني اآلباء واألبناء« بحث يف األســباب والحلول 

» وهدفــت إىل التعرف عىل األســباب املؤديــة لحدوث الفجوة بني اآلبــاء واألبناء من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن ســعود وبعض الرتبويني مبجال اإلرشــاد 

الطــاليب يف مدارس الرتبية والتعليم حيث أشــاروا إىل أن أســباب الفجــوة قد يعود بعضها 

لــألب والبعــض اآلخر يرجع لالبن، ومن أهم األســباب التي ترجع لآلباء كرثة انشــغال اآلباء 

عن األبناء وعدم الجلوس معهم لفرتات طويلة واالســتامع ملشــاكلهم وتلبية حاجاتهم وتحقيق 

رغباتهم وكذلك الرتبية الشــديدة مــن اآلباء والتي تخلو من الّلني واملعاملة الحســنة والرفق 

مام يجعل األبناء يعزّفون عن بث مشــاكلهم أو طلباتهم آلبائهم وعدم ُمتابعة األب ألبنائه يف 

مراحــل التعليــم حتى أن هناك بعض اآلبــاء قد يجهل املرحلة الدراســية البنه بجانب اعتقاد 

بعض اآلباء أن مســؤوليتهم تتحدد بتوفري املطالب املادية فقط باإلضافة إىل فارق العمر بني 

اآلبــاء وأبنائهم مام يؤدى إىل عدم تفُهم األب الحتياجات ابنه الخاصة والعامة باإلضافة إىل 

ازدواجية الرتبية بني اآلباء واألمهات وتدين مســتوى التعليم ألحد األبوين، أما األســباب التي 

ترجــع لألبناء فمنها العقوق وعــدم معرفة الوالدين بالتعامل مع األبنــاء يف مرحلة املراهقة 

وعــدم احرتام اآلباء لخصوصيــات األبناء باإلضافة إىل تبنّي األبنــاء ألفكار أصدقائهم دون 

الرجوع إىل األب بجانب اختالف العادات والتقاليد بني األجيال.

 دراسة )الخطيب، 2010(: بعنوان التغريات االجتامعية وأثرها عىل األرسة السعودية.

وهدفــت هذه الدراســة الوصفية التحليليــة إىل توجيه الضوء إىل التغــريات االجتامعية 

واالقتصاديــة التي حدثت يف املجتمع بصفة عامة وانعكاســاتها عىل األرسة الســعودية بصفة 

خاصة و استخدمت الباحثة املنهج الكمي والكيفي معًا يف رصد أهم التغيريات التي حدثت يف 

املجتمع  فقد اســتخدمت الباحثة منهج املسح االجتامعي واملقابلة املتعمقة يف جمع املعلومات. 

املجتمع الســعودي التقليــدي مجتمع قبيل متجانس، وشــيخ القبيلة هو الســلطة العليا واآلمر 
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الناهــي فيه، وُيعترب الُعــرف هو القانون غري املكتوب الذي يحُكم العالقات االجتامعية ، وهو 

املصدر األســايس للضبط االجتامعي، لذا كانت املشــكالت االجتامعيــة منخفضة إىل حد ما 

يف هــذا املجتمــع، واجه املجتمع الســعودي عوامل تغري داخلية وخارجيــة متعددة أثرت عىل 

بنائه االجتامعي  وأهم عوامل التغري الداخلية هي اكتشــاف البرتول وما صاحبه من تغريات 

اقتصادية كبرية، وأهم العوامل الخارجية هي العوملة وانتشار وسائل التقنية الحديثة كالقنوات 

الفضائية والســتااليت واإلنرتنت وغريها، أدت هذه العوامل إىل إحداث العديد من التغيريات 

يف بنائــه االجتامعي أهمها : ضعــف دور القبيلة كوحدة سياســية واقتصادية ، ظهور الدولة 

بوزاراتها ومؤسســاتها املختلفة ، تبني الدولة العديد من خطط التنمية، انتشار الحرضية، نرش 

التعليم بني الجنســني ، عمل املرأة ومســاهمتها يف مختلف مجاالت العمل ، كام واكبت هذه 

التغــريات نهضة عمرانية كبرية يف مختلــف املناطق واملدن ، ملا كانت األرسة كنظام اجتامعي 

تؤثر وتتأثر بالنظم األخرى  فقد أثرت هذه التغريات عىل األرسة الســعودية ووظائفها ،تتســم 

العالقة بني املرأة والرجل داخل األرسة يف املجتمع الُســعودي التقليدي بالرســمية واالحرتام 

الشــديد، يف حني أصبحت العالقة بينهام تتســم باالحرتام املتبادل واملشاركة، إىل حد ما، يف 

اتخاذ القرارات ، وأهم القّيم التي ظهرت يف املجتمع السعودي املعارص هي االتكالية والسلبية 

بني الشــباب من الجنســني، وســيطرة النزعة الفردية واألنانية عىل األفراد ، وهيمنة النزعة 

املادية عىل القّيم .

دراسة )النجيمي،2004(: بعنوان »دور األرسة يف انحراف األوالد  األسباب والعالج« وهي 

دراسة تم إجراؤها مبركز البحوث والدراسات بكلية امللك فهد للعلوم األمنية وهدفت الدراسة 

إىل التعرف عىل األســباب التي تؤدي إىل انحــراف األوالد وذلك من خالل األرسة وواجباتها 

تجاه أبنائها واعتمدت الدراســة عىل املنهج النوعي لوصف وتحليل البيانات وتوصلت الدراسة 

إىل عدة نتائج من أهمها  أن من أســباب انحراف األبناء ســوء معاملة األبوين للولد و تخىل 

األبّوين عن تربية األبناء وكذلك عدم شــغل أوقات الفــراغ لدى األبناء من ِقبل أفراد األرسة 

بالشــكل اإليجايب و عــدم انتباه األبوين ألصدقــاء وزمالء األبناء والتقــرب منهم يؤدي إىل 

االختالط الفاســد وانرصاف األب عن تربية أوالده والنزاع والشقاق بني الزوجني من أسباب 

االنحراف لدى األبناء..
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الدراسة الحالية عىل خريطة الدراسات السابقة:

من خالل عرض الدراسات السابقة تم االستفادة من هذه الدراسات يف بعض الجوانب من أهمها:

)1( من حيث قضايا الدراسة:

رصد عالقات اآلباء باألبناء وتأثري هذه العالقات عىل مشكالت األبناء واتجاهاتهم.• 

رصد مامرسات الحوار األرسي ومعّوقاته داخل األرسة.• 

التعُرف عىل أســاليب املعاملة الوالدية وعالقتها مبشكالت واحتياجات األبناء الناتجة • 

عن تبعات التقنية وغريها من املستجدات التقنية.

 )2( من حيث اإلطار النظري: 

االســتفادة من األُطر النظرية التي استعانت بها الدراســات السابقة، حيث أوضحت بعض 

الدراســات أهمية نظرية رصاع األجيال يف دراســة الفجوة بني األجيال، وأهمية نظرية ُســلم 

الحاجات يف تفسري  الحاجات املتجددة وتباينها بني اآلباء واألبناء ، كام اتضح من خالل عرض 

نظرية التنشــئة االجتامعية واالســتعانة بها يف الدراســات الســابقة كيف تؤثر طريقة التنشئة 

االجتامعيــة عىل التواصــل بني األجيال، كام أن اســتعانة بعض الدراســات بنظرية التفاعلية 

الرمزية أبرز التفاعل عىل مستوى األنساق الُصغرى مثل األرسة يف تفسري العالقة بني األجيال.

)3( من حيث أداة الدراسة: 

االستفادة من الدراسات السابقة يف صياغة أدوات الدراسة الحالية.

ما تتميز به الدراسة الحالية:

1- من حيث موضوع الدراسة: 

تهتم الدراســة الحالية بدراســة الفجوة بني األجيال يف األرسة الســعودية سواء من حيث 

املجاالت الحياتية التي تصنع الفجوة، األســباب املؤديــة للفجوة، طبيعة التفاعالت االجتامعية 

ألفراد األرسة السعودية

2- من حيث املجال الزمني للدراسة:

يتم إجراء الدراســة الحالية يف سياق زماين ُمختلف حيث  تؤثر العوملة عىل ثقافة الشباب 

وهــو ما يزيد الفجوة بني ثقافة الشــباب التي تتفاعل مع الثقافــة األجنبية من خالل آليات 

االتصال الحديثة .
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اإلجراءات املنهجية للدراسة 

يتناول هذا الفصل وصفًا إلجراءات الدراسة امليدانية التي اتبعتها الباحثات لتحقيق أهداف 

الدراسة ويتضمن ما ييل : 

نوع الدراسة: تعد الدراسة من النوع الوصفي التحلييل، حيث تصف وتفرس العوامل املؤدية للفجوة.

منهج الدراسة: تحقيقا لألهداف تم املزاوجة بني املنهجني الكمي والكيفي.

مجتمع الدراسة: يتضمن مجتمع البحث فئتني هام: الطلبة يف مرحلة التعليم الجامعي بالجامعات 

الحكومية مبدينة الرياض ، لتمثل فئة األبناء، واألرُس من األمهات واآلباء لتمثل فئة اآلباء.

 وعىل هذا فقد تم حرص أعداد الطلبة »ذكورًا وإناثًا« باملرحلة الجامعية بجميع الكليات يف 

كّل من جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مع استبعاد األقسام التي 

تقتــرص عىل الذكور دون اإلناث أو العكــس، والجدوالن رقم )1( و)2( يوضحان أعداد الطلبة 

يف الكليات حســب الجنس يف كلتا الجامعتني وقد تم تصنيف الكليات حســب املسارات التي 

تحددها الجامعة يف السنة التحضريية.

جدول رقم )1( يوضح أعداد مجتمع البحث من الطلبة الذكور واالناث يف جامعة االمام

م
الكليات بجامعة االمام

الكليات
عدد 

الذكور

عدد 

االناث
االجاميل

املسار

1
مسار العلوم الرشعية 

واللغة العربية

4	2023244044كلية اللغة العربية

	9815	478733كلية الرشيعة

2

مسار العلوم االنسانية

كلية العلوم االجتامعية

9351551	1	شعبة اإلعاقة العقلية
13	13	شعبة التدخل املبكر

75512401995شعبة االجتامع

117913052	12شعبة الخدمة االجتامعية
		037	23	140علم النفس

93910977	4038املجموع
8795782	الطب والجراحةمسار العلوم التطبيقية3

مسار العلوم الصحية4

4	2935أحياء
508	18232الرياضيات التطبيقية

125209334الفيزياء

5579911548املجموع



الفجوة بني اآلباء واألبناء)العوامل واآلثار( 

55

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

جدول رقم )2( يوضح حجم مجتمع البحث من الجنسني الذكور واإلناث يف جامعة امللك سعود

م
الكليات بجامعة امللك سعود

االجاميلعدد اإلناثعدد الذكورالكليات
املسار

1
الكليات املندرجة ضمن

مسار العلوم اإلنسانية

213523504485كلية اآلداب

1372208334552كلية الرتبية

104310702113كلية اللغات والرتجمة

200111821382كلية الحقوق

2
الكليات املندرجة ضمن املسار 

العلمي

4	9848	2		21إدارة االعامل
139110142405الحاسب واملعلومات

7813302708	1العلوم

3
الكليات املندرجة ضمن املسار 

الصحي

394359357كلية التمريض
432878	44كلية الصيدلة

    عينة الدراسة:

بلغ االجاميل الكيل للطلبة يف جامعتي امللك سعود وجامعة اإلمام محمد بن ّسعود اإلسالمية 

مــن الذكــور واالناث )9305	( تم اختيار عينة منهم ممثلة بلــغ حجمها  )382( طالبا وطالبة 

وروعي يف تحديد حجم العينة قانون الحجم املناسب للعينة.

أدوات الدراسة:

تم اســتخدام أداتني لجمع بيانات الدراســة الحالية، االستبانة  مع فئة الطلبة بالجامعات 

ودليل للمقابالت التي تم إجراءها مع األرس األمهات واآلباء. 

 )Validity( صدق األداة

وللتأكد وإثبات صدق أدايت الدراسة فقد قامت الباحثات بأمرين:

1. الصدق الظاهري )صدق املحكمني(: 

للتحقق من صدق االســتبانة والدليل تم استخدم الصدق الظاهري، وذلك بعرض األدوات عىل 

)12( من املحكمني إلبداء الرأي يف صالحية أدايت الدراســة  من حيث الســالمة اللغوية للعبارات 

وارتباطها مبتغريات الدراسة وبناء عىل ذلك تم تعديل وإضافة وحذف بعض األسئلة والعبارات وفقا 

لدرجة اتفاق ال تقل عن 80 % وىف نهاية هذه املرحلة تم وضع األداتني  يف صورتهام النهائية. 
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2. صدق االتساق  الداخيل:

وللتأكــد من صدق االتســاق الداخيل ألدايت الدراســة فقد تم اســتخدام معامل االرتباط 

»بريسون« لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل عبارات أدايت الدراسة. وجاءت 

عبارات أدايت الدراســة من االستبانة واملقابلة ذات عالقة دالة إحصائيا عند مستوى0.01وهذا 

دليل عىل أن أدايت الدراسة صادقة وتقيس الجوانب التي أعدت من أجل قياسها. 

ثبات أدوات الدراسة :

للتحقق من ثبات أدايت الدراســة تم تطبيق أدوات الدراسة عىل عينة قوامها )30( فردًا من 

أفراد مجتمع الدراسة الكلية   وجاءت النتائج عىل النحو التاىل: 

جدول )3( يوضح ثبات االستبانة 

قيمة معامل ألفا كرونباخ وداللتهاأبعاد االداة

0.802العوامل االجتامعية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء.

0.781العوامل األرسية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء.

3	0.8العوامل الثقافية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء.

0.847العوامل النفسية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء.

2	0.8العوامل االقتصادية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء.

0.797االثار املرتتبة عيل الفجوة بني اآلباء واألبناء.

0.841األداة ككل ن=30

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها :

أوال: مناقشة البيانات األولية : 

جدول )4( يوضح الوسط الحسايب واالنحراف املعياري للمتغريات الكمية لعينة األبناء

االنحراف املعياريالوسط الحسايباملتغريات الكمية

2.3	.21العمر

8.23.1عدد أفراد األرسة )مل يجب 14 مبحوثًا(

حيث يتضح من بيانات الجدول أن: متوســط أعامر عينة الدراســة )22( سنة تقريبا بانحراف 

معياري سنتان تقريبا ، وهذا يشري إىل زيادة حجم  األرُسة السعودية حيث هناك تفضيل لكرثة عدد 

األبناء قد يرجع ألسباب بعضها اجتامعية وثقافية ،وبعضها دينية تتمثل يف رفض تحديد النسل.  
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واملستوى الدرايس  األول من مفردات العينة من األبناء  متثل يف 41 مفردة ، ولقد ُروعي يف 

املرحلة امليدانية تنوع املســتويات الدراســية للطّلبة وعدم الرتكيز عىل مســتوى معني دون غريه . 

وهو ما يتضح من خالل الجدول )5( الذي يوّضح توزيع عينة األبناء وفقا للمستوي التعليّمي لآلباء 

%كاملستوي التعليمي لألم%كاملستوي التعليمي لألبم

4211أمية184.7أمي1

359.2تقرأ وتكتب8.		2يقرأ ويكتب2

348.9ابتدايئ215.5ابتدايئ3

5714.9متوسط5414.1متوسط4

7.	1022ثانوي27.7	10ثانوي5

11229.3جامعي فام فوق15741.1جامعي فام فوق	

 100%382املـجـموع 100%382املجـموع 

حيث كشــفت نتائج الجدول أعاله عن ارتفاع املســتوى التعليمي آلباء وُأمهات أفراد عينة 

الدراســة الذين متت املقابلة معهم، وميكن تفســري ارتفاع ِنّسب الحاصلني عىل تعليم جامعي 

فــام فوق من اآلباء واألُمهــات إىل أن جيل اآلباء مُيثل الجيل الذي عــارّصَ النهضة التنّموية 

والتعليميــة يف اململكة حيث متّكنــوا من االلتحاق بالتعليم العايل والــذي كان متاحًا للجميع،  

وتشجع الدولة عليه لتحقيق متطلبات التنمية االجتامعية واالقتصادية يف كافة املجاالت آنذاك. 

جدول )	( يوضح توزيع عينة األبناء وفقا ملهنة اآلباء

%كمهنة األبم

1.3	234قطاع حكومي1

5313.9قطاع خاص2

015.7	أعامل حرة3

359.2ال يعمل4

100 %382املجـموع 

توضــح البيانات اإلحصائية للجدول أعاله ارتفاع نســبة اآلباء ممــن يعملون بوظائف يف 

القطــاع الحكومي والخــاص حيث أن أغلبهم حاصلــون عىل تعليم جامعي فــام فوق، ومن 

البديهي أن تستفيد قطاعات الدولة املختلفة منهم يف تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية. 

وفيام يتعلق بتوزيع عينة األبناء وفقا ملهنة األم يف جدول )7(
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%كمهنة االمم

9324.3قطاع حكومي1

8121.2قطاع خاص2

20854.4ربة منزل  3

100 %382املجموع 

توضح البيانات اإلحصائية للجدول أعاله أن أعىل نســبة من املبحوثني من األبناء  ينتمون 

إىل أرس ال تعمــل أمهاتهــم يف أّي من القطاعني الحكومــي أو الخاص وُتفّضل أن تكون ربة 

منزل وميثلن عدد) 208( بنســبة  54.4 %  وهو ما ُيشــري إىل ثقافة وتقاليد املجتمع السّعودي 

والتي تنظر إىل أن الدور األهم للمرأة يرتبط باألدوار املنزلية ) ربة منزل ومربية(.

وفيام يتعلق بتوزيع عينة األبناء وفقا لنوع السكن فهى تتضح من خالل الجدول التايل)8( :

%كنوع السكنم

	.32384فيال1

4311.3شقة2

4.2	1مل يحدد3

100 %382مجـ 

توضح البيانات اإلحصائية للجدول أعاله أن أعىل نسبة من املبحوثني من األبناء  ينتمون إىل ُأرس 

تتخذ من الفيال كمقر سكني وميثلون )	.84 % (. مام قد يدل عىل ارتفاع املستوى املعييش للمبحوثني .

ونظرًا ألن عدد زوجات األب يلعب دورًا كبريًا يف تحديد أساليب التعاُمل مع عينة املبحوثني 

من األبناء من حيث تحميلهم املســؤولية أو من حيث اإلفراط يف التدليل. وفيام يتعلق بتوزيع 

عينة املبحوثني من األبناء وفقا لعدد زوجات األب فكانت كام ييل : جدول )9(

%كعدد زوجات األبم

31381.9زوجة واحدة1

5013.1اثنتان2

82.1ثالث3

82.1أربع4

30.8مل يحدد5

100 %382املجموع 
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ويتضح من الجدول أن أعىل نسبة من املبحوثني من األبناء ينتمون ألرُس يُكون فيها األب متزوجًا 

من زوجة واحدة فقط )81.9 %(،  مام يدل عىل أن األبناء الذين ينتمون ألرُس يكون فيها األب 

متزوجًا من زوجة واحدة فقط هي فئة تشــعر باالستقرار العائيل الذي يقلل من حدوث الفجوة 

بــني اآلباء واألبناء. كام أن نشــأة األبنــاء مع األب واألم معا يلعــب دوراً كبريًا يف التخفيف من 

الفجــوة، و يتضح تأثــري مقر اإلقامة عىل فئة املبحوثني من األبنــاء وهو ما يؤكد عىل أن عدم 

إقامة األبناء مع الوالدين يف مقر اإلقامة هو الذي يسبب حدوث الفجوة بني اآلباء واألبناء. 

ومن ضمن الدالالت السســيولوجية أيضًا عىل حدوث الفجوة بني اآلباء واألبناء هو وجود 

أقــارب يقيمــون مــع األرُسة ، فإقامــة األقارب مع افــراد األرسة قد يــؤدى إىل التدخل يف 

خُصوصيات األبناء مام يؤدي إىل تزايد الفجوة يف التعامل ولو دون قصد. 

ثانيا: العوامل املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء:

ولإلجابة عىل الســؤال الفرعي األول وهــو: »ما العوامل االجتامعيــة واألرسية والثقافية 

والنفسية واالقتصادية التي تصنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء؟ فكانت نتائجه كالتايل :

جدول )10( العوامل االجتامعية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء

العوامل االجتامعيةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال الأحيانانعم

ك%ك%ك
                                                                                                                                                     %
                                    

1
التواصل  وسائل  تسبب 
االجتامعي ضعف العالقات 

12833.521	5	.5389.92.240.	210

2
واألفالم  املسلسالت  تبث 

قياًم اجتامعية دخيلة 
13535.318147.4		17.32.180.7013

28775.18722.882.12.730.492مخالطة رفقاء السوء 3

0.421	2.8	.33788.2359.2102إدمان اآلب عىل املسكرات4

17445.518749.0215.52.400.595متسك اآلباء بالعادات.5

13	.32.530.	22859.713034.024تدخل األقارب يف األرسة 	

7
هو  ما  لكل  األبناء  تقبل 

عرصي مقابل رفض اآلباء 
14538.021255.525	.52.310.599
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العوامل االجتامعيةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال الأحيانانعم

ك%ك%ك
                                                                                                                                                     %
                                    

24	.82.450.		041.92	51.31	19يشجع أصدقاء السوء 8

142.120252.9195.02.370.588	1أفرزت العوملة أمناطًا سلوكية 9

10
األرسية  الرتفيه  أماكن  قلة 

تولد ضغوطًا اجتامعية 
15239.81	844.0	21	.22.240.7111

812	.12933.819551.05815.22.190عدم رضا األبناء 11

7		.041.9389.92.380	18448.21افتقار املجتمع للربامج 12

13
االنحرافات  تفيش 

االجتامعية يف الحي 
18247.	1	442.93	9.42.380.	5	

14
االستشارات  مراكز  نقص 

األرسية يؤدي اىل الفجوة 
15139.514237.28923.32.1	0.7814

2.390.28العوامل االجتامعية ككل   )ن=382(

فع
مرت

ى 
تو

ملس
ا

يتضح من بيانات الجدول السابق أن مستوى العوامل االجتامعية املؤدية للفجوة بني اآلباء 

واألبنــاء من وجهة نظر عينة األبناء » ُمرتفع« ، حيث أن املتوســط الوزين = 2.39. مام يعني 

تأييد ُمرتفع للعوامل االجتامعية باعتبارها مسببة للفجوة بني الجيلني.

وُيالحــظ من النتائج أن من أهــم العوامل االجتامعية املؤدية للفجــوة بني اآلباء واألبناء 

من وجهة نظر عينة األبناء : إدمان اآلباء عىل املســكرات يؤدي إىل توتر عالقاتهم مع األبناء 

مبتوســط )8	.2( ، مخالطة رفقاء الســوء ُيكسب األبناء سلوكيات سيئة يف طريقة تعاملهم مع 

آبائهم مبتوســط )2.73( ، تدخل األقارب املتكرر يف شؤون األرسة يسبب ضعف يف العالقات 

بني األبناء ووالّديهم مبتوسط )2.53( ولعل ثقافة املجتمع السعودي التي تتميز مبتانة العالقات 

األرسيــة والقرابية لدى أغلب العائالت والتزامهم تجاه بعضهم بواجبات اقتصادية واجتامعية 

يجعل هذه العالقات متتد أحيانًا لتشــمل التدُخل يف الشــؤون األرسية بشــكل يسبب انزعاج 

األبناء وعدم تقُبلهم مام يؤثر عىل عالقاتهم مع آبائهم.
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كام يشجع أصدقاء السوء عىل عصيان األبناء آلبائهم ومن ثم تباعد عالقاتهم بعضهم ببعض 

مبتوسط )2.45( حيث أن مخالطة رفقاء السوء ُيكسب األبناء سلوكيات سيئة يف طريقة تعاملهم 

مــع آباءهم ، ولقد أَكّد اآلبــاء من خالل املقابالت التي أُجريت معهم عىل تأثري جامعة الرفاق 

عىل األبناء حيث أجابت إحدى األمهات قائلة: أحرص عىل أن أعرف من هم أصدقاء ابني ومع 

مــن مييش.. فأحيانًا الرفقاء ُيقلدون بعضهم« وقالت أخرى)ع( »الرفقاء لهم تأثري أكيد.. فهم 

يجذبون أكرث ويتصلون بهم ويَطلعون معهم دامئًا، وهذا يجعلهم يبعدون عن ُأرسهم«.

 وتوافقت هذه النتائج مع دراسة الَبقمي )2010( التي تناولت )العالقة بني اآلباء واألبناء ودورها 

يف الوقايــة مــن االنحراف الفكري ( حيــث توصلت إىل نتيجة ُتبنّي أن حرص اآلباء الشــديد عىل 

التمســك بتقاليد أبناء البادية وثقافتهم بالرغم من حرصهم عىل إيجابيات التحرض والعوملة خاصة 

استخدام وسائل االتصال واملواصالت. ووفًقا »ملانهايم«، ما أطلق عليه مصطلح »موقع الجيل« يتأثر 

بشكل ملحوظ باألحداث التاريخية الرئيسية لهذا العرص مام يجعل منهم »جيل يف الواقع«.

ويف مقابل ذلك اختلفت مع دراســة صربية )2013م(  حيث توصلت الدراســة إىل وجود 

مغريات كثرية حول األبناء متنعهم من التواصل والحوار مثل اإلنرتنت والتلفاز.

وعىل خالف ما ّيراه األبناء من أن وسائل التواُصل االجتامعي مل تتسبب يف حدوث فجوة 

بــني الجيلني، يرى اآلباء عكس ذلك حيث تســببت تلك الوســائل من وجهــة نظرهم يف قلة 

التفاعل االجتامعي ألبنائهم داخل األرسة، بل إحداث تباعد يف عالقتهم بآبائهم.

أما بخصوص العوامل األرسية التي تصنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء فكانت كام ييل :

جدول )11( العوامل األرسية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء 

العوامل األرسيةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال

الأحيانانعم

%ك%ك%ك

1
املعاملة  يف  الزائدة  القسوة 
تجعل األبناء يهابون آباءهم.

249	5.29825.7359.22.5	0.		11

2
األبناء  احرتام  من  التقليل 

وتسفيههم أمام اآلخرين 
30078.57419.482.12.7	0.472

3
األبناء  مع  الحوار  انعدام   
يضعف عالقتهم مع آبائهم.

30078.57519.	71.82.770.4	1

4
عن  الدائم  اآلباء  انشغال 

األبناء بحجة العمل 
2			9.	11429.8297.	2.		0.544
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العوامل االجتامعيةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال

الأحيانانعم

%ك%ك%ك

5
اعتامد األم كليًا عىل العاملة 

املنزلية يف رعاية األبناء 
239	2.	11429.8123.12.550.	312

	
عدم تعود األبناء عىل املناقشة 

الحرة املفتوحة مع اآلباء 
248	4.911730.	174.52.	00.575

7
اآلباء  فيها  من  املبالغ  الرقابة 

وعدم احرتامهم للخصوصية 
232	0.711329.	23	.02.5	0.589

8
بني  الزوجية  الخالفات  كرثة 

األم واألب تسبب عزلة األبناء 
24		4.411329.	23	.02.580.	07

9
تفضيل اآلباء ألحد األبناء دون 

غريه يخلق كراهية بينهم. 
20353.115340.12		.82.4	0.	215

10
رفض األبناء لألساليب القمعية 

من اآلباء يسبب الفجوة
1	442.919551.023	.02.370.	018

11
مليول ورغبات  اآلباء  تجاهل 

أبنائهم يخلق فجوة بينهم.
22258.11393	.4215.52.530.	014

12
من  الرتبية  أسلوب  اختالف 
الوالدين يقلل  انصياع األبناء 

1784	.	1	743.7379.72.370.	519

13
كرثة عدد األبناء يف األرسة 
يقلل من فرص تفاعل اآلباء 

12933.812231.91334.31.990.8323

14
زواج األب بأكرث من زوجة يقلل 

من فرص تواجده مع أبنائه 
20553.712933.84812.	2.410.7017

15
الفارق الكبري يف السن بني 

اآلباء وأبنائهم 
11931.218749.07	19.92.110.7122

1	
إلظهار  بغريهم  األبناء  مقارنة 
فشلهم يحبط عالفتهم بآبائهم.

249	5.211229.3215.52.	00.59	

17
التفريق بني الذكور واإلناث 

يف املعاملة 
21155.212432.54712.32.430.701	

18
إحدى  أبناء  تفضيل 
الزوجات عىل باقي األبناء 

27471.79524.9133.42.	80.533

2.490.29العوامل األرسية ككل ن=382

فع
مرت

ى 
تو

ملس
ا
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يتضــح من بيانات الجدول الســابق أن مســتوي العوامل األرسية  املؤديــة للفجوة بني اآلباء 

واألبناء من وجهة نظر عينة األبناء » مرتفع«  حيث ارتفاع مستوى املتوسط الوزين للمحور قد بلغ 

)2.49( من )3 ( مام يعني تأييد أفراد عينة الدراسة عىل أن بعض األساليب األرُسية ُتحدث فجوة 

بني األبناء واآلباء. وقد أكدت نتائج دراسة )موىس، 2011( عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 

فيام يتعلق بأساليب الحوار األرسي بني األبناء عند مستوى داللة 0.01 فيام يتعلق مبستوى تعليم 

الوالدين ، عمر الوالدين، مهنة الوالدين، الدخل الشهري لألرسة ، جنس األبناء ، املرحلة الدراسية 

لألبناء. ومام الشــك فيه أن انعدام الحوار مع األبناء يجعل اآلباء ال يفهُمون أبناءهم وال يتلّمسون 

احتياجاتهم وهذا بدوره قد يؤدي إىل نشوء التباعد االجتامعي يف العالقة بينهم مام يرتتب عليها 

بحث األبناء عن عالقات حميّمية مع آخرين قد يكونون سببًا يف انحرافهم  . 

وتفاوتت إجابات اآلباء فمنهم من يؤيد أسلوب الحوار مع األبناء لكن ال ُيطبقه يف التعامل 

مــع أبنائه، ومنهم من يلجأ إليــه أحيانا ، فتقول إحدى األُمّهات: »ُأســلوب التعامل مع األبناء 

أكيد يؤثر عىل عالقتهم مع آبائهم وأنا أحيانا أغضب وعندما أكون منفعلة ممكن أرضبهم ،أنا 

عصبية. أحيانًا استخدم الحوار مع بنايت. لكنني عصبية جدا«.

وفيام يتعلق بتأثري العوامل الثقافية املؤدية للفجوة من وجهة نظر األبناء فكانت كام ييل :  

جدول )12( العوامل الثقافية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء

العوامل الثقافيةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال

الأحيانانعم

%ك%ك%ك

20.7710	.11229.315741.111329تفاوت املستوى التعليمي1

	1	.2.270	.0338.	13535.32145الفجوة  يف منط التفكري 2

15	.48.7277.12.370	944.218	1رغبة األبناء بالتغيري 3

7		.14939.018949.54411.52.270االختالف يف االهتاممات 4

43.510327.02.030.759		1	.11329الرصاع  الثقايف لدى األبناء 	

7
التفاهم بني االبناء واالباء  انعدام لغة 

يولد رصاعًا يف عالقتهم ببعضهم. 
20	53.914437.7328.42.4	0.	51

0.37	2.2العوامل الثقافية ككل ن=382

ى 
تو

ملس
ا

ط
وس

مت
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حيــث يتضح من بيانات الجدول أن مســتوى العوامل الثقافية املؤديــة للفجوة بني اآلباء 

واألبناء من وجهة نظر عينة األبناء » متوسط« ، حيث أن املتوسط الوزين = 	2.2  .

ومن أهم العوامل الثقافية التي  تصنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء من وجهة نظر 

عينة األبناء كانت : انعدام لغة التفاهم بني اآلباء واألبناء لتمســك كّل منهم برأيه يولّد رصاعًا 

يف عالقتهــم ببعضهم مبتوســط )	2.4(. وانعدام ُلغــة التّفاهم بني األبنــاء واآلباء قد يكون 

ســببها وجود منط من التفكري والقيم والرغبات والطُموحات أي وجود نظرة ُمعينة إىل العامل 

واملجتمع والحياة العامة، وهذه األفكار والقيم والرغبات هي التي تحدد هوية كل جيل ومتيزه 

عن اآلخر وعدم محاولة كل جيل فهم واســتيعاب طريقة تفكري اآلخر باســتخدام لغة الحوار 

واإلقناع وتقُبل رأي اآلخر مع تقديم بعض التنازالت من الطرفني بشكل يحقق االنسجام بينهام 

مــام يولد ِصدامًا ثقافيًا بينهام قد يصل ملرحلة الرصاع والــذي بدوره يولد فجوة يف العالقة 

بــني الجيلني. وهو ما تؤكده »قضية النظريــة األوىل وفحواها« حيث متثل الفجوة بني اآلباء 

واألبنــاء نتيجة منطقية الختالف الثقافات واالهتاممات بني جيل الكبار وجيل الشــباب وهذا 

من منظور )نظرية رصاع األجيال(«.

وهو ما توافق مع دراســة )بويعيل، 2013( حيث يتعارض اآلباء مع األبناء يف أغلب األمور 

من دراسة، عمل، سلوكيات، منط تفكري.

-ثم يــأيت االختالف يف االهتاممات بني اآلباء واألبناء ُيباعــد فرص تفاعلهم مع بعضهم 

مبتوسط )2.27( فعىل سبيل املثال ُيالحظ أن اآلباء قد ينظرون إىل األبناء عىل أنهم سطحّيون 

يف تفكريهــم و مقلدين للغرب يف العديد من ســلوكياتهم ومن جهــة أخرى يتهم األبناء جيل 

اآلباء باالنغالق والتشُبث باملايض وبعدم القدرة عىل العيش يف ظل التغرُيات. 

ووفقًا لنظرية »سلم الحاجات« فإن وسائل تلبية الحاجات قد تختلف من ثقافة ومن بيئة إىل 

أخرى إال أن عدم القدرة عىل تلبية هذه الحاجات أو تلبيتها بطريقة غري مرضية هام الســببان 

الجوهريان للرصاع يف املجتمع البرشي. ويسعى الشباب إىل تحقيق حاجة تحقيق الذات.

-بينــام كان تحرر األبنــاء ورفضهم لثقافة املجتمع يجعلهم يفضلــون االبتعاد عن والديهم 

مبتوسط )2.30( ,الرصاع  الثقايف لدى األبناء بسبب اختالف جنسية  األم يخلق لديهم الرغبة 

بالُعزلة عن والديهم مبتوسط)2.03(. 
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إذن نخلص مام ســبق ويف ضوء نتائــج التحليل الّكمي لبيانات االســتبانة ونتائج التحليل 

الّنوعي لبيانات دليل املقابلة أن اختالف املســتوى الثقايف واالجتامعي ألحد األبوين ال يسبب 

حــدوث الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء بقدر تأثري انعدام لغة التفاهم بني اآلباء واألبناء 

وليس بالرضورة أن يّؤثر التفاوت الثقايف بشكِل سلبي حيُث أن ذلك يعتمد عىل نوعية وطريقة 

التفكري والخلفية األرُسية حيث هي األساس وليس التعليم والشهادة. 

وفيام يتعلق بتأثري العوامل النفسية التي تصنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء فكانت كالتايل 

 جدول )13( العوامل النفسية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء

العوامل النفسيةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
ملت

ا

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال

الأحيانانعم

%ك%ك%ك

29777.78121.241.02.770.451تجاهل اآلباء ملشاعرهم1

24764.712131.7143.72.610.565عدم إظهار اآلباء ملشاعرهم قوال وفعال 2

24965.210928.5246.32.590.618شعور األبناء بالوحدة 3

25065.411630.4164.22.610.576الجفوة  من أسباب الفجوة4

25266.011028.8205.22.610.597افتقاد األبناء األمان 5

28574.68221.5153.92.710.542نعت الوالدين أبناءهم بالفشل 6

تؤدي 7 نفسيا  الوالدين  أحد  إصابة 
للفجوة بني الطرفني

23461.311530.1338.62.530.6510

26168.310427.2174.52.640.574انعدام مصداقية اآلباء 8

19450.815741.1318.12.430.6411خوف اآلباء الزائد عىل األبناء 9

25466.511730.6112.92.640.543 تفيش األنانية بني أفراد األرسة 10

23561.513435.1133.42.580.569 شعور األبناء باإلحباط 11

2.610.32العوامل النفسية ككل     ن=382

وى
ست

امل
فع

رت
 م

يتضح من بيانات الجدول الســابق ارتفاع املتوسط الوزين لعبارات محور العوامل النفسية 

املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر أفراد العينة حيث بلغ) 1	.2( ، وتفاوت ترتيب 

العبارات من حيث أهميتها يف إحداث الفجوة من وجهة نظر أفراد العينة وال شك أن اإلشباع 
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العاطفي من الحاجات األساسية لإلنسان والذي يتم تحقيقه داخل األرسة التي مُتثل الجامعة 

األولية التي تتسم العالقات بني أفرادها بالعاطفة وتبادل مشاعر الُحب والحنان بينهم بشكل 

يقوي من ترابط العالقات األرسية.

وفيام يتعلق بالعوامل االقتصادية املؤدية للفجوة من وجهة نظر األبناء فكانت كام ييل :

جدول )14( العوامل االقتصادية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء

العوامل االقتصاديةم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
ملت

ا

ري
عيا

 امل
ف

حرا
الن

ا

ب
رتتي

ال

الأحيانانعم

%ك%ك%ك

10		.142112.320.	4	442.917	1انخفاض الدخل الشهري 1

08	.20854.515440.3205.22.490 طلبات األبناء املبالغ فيها 2

05	.1205.22.530.	1383	.22458انعدام الوعي األرسي3

4
األبناء عىل رشاء األجهزة  إرصار 

	0	.215.52.520	.	22157.91403اإللكرتونية 

5
توازن  تحقيق  عن  األرسة  عجز 

19	.2.470	15841.423	.20152بني الدخل الشهري 

0.552		.4143.72.	9.91012	7	2امتناع اآلباء عن االنفاق 	

90.531	.133.42	.27572.09424بخل اآلباء يف اإلنفاق 7

24	.1.512031.4277.12.540	235رغبة األبناء يف تقليد زمالئهم 8

743.75313.92.310.7011	17245.01التفاوت يف املستوى االقتصادي 9

50.553	.9.110427.2143.72	4	2تعدد زوجات األب 10

11
الرصاع الناتج عن الحصول عىل 

57	.0.212031.4328.42.520	230راتب األبناء 

5	.2.520العوامل االقتصادية ككل   ن=382

وى
ست

امل
فع

مرت
 

ومن بيانات الجدول الســابق يتضح أن : عبارة )ُبخل اآلباء يف اإلنفاق عىل األبناء ُيضعف 

عالقتهم ببعض( يف املرتبة األوىل وبلغ املتوسط الوزين للعبارة )9	.2( ،يليها يف املرتبة الثانية 

)امتناع اآلباء عن اإلنفاق عىل األبناء بســبب الخالفات األرسية (حيث جاء املتوســط الوزين 
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للعبــارة )		.2( . فامتنــاع اآلباء رغم قدرتهم املادية عىل تلبيــة الحاجات املادية لألبناء ترتك 

أثــرًا ســلبيًا يف عالقة األبناء بآبائهم خاصة مع انعدام وجــود دخل مادي لألبناء غري األرسة, 

إذ أن معظمهــم مازالوا طلبة وبحاجة لدعم مادي . وقد جاءت إجابات إحدى األمهات معربة 

عن حقيقة تلك املشكلة حيث تقول: » أنا أخاف يبتعد بنايت عني.. وعدتهم عند النجاح اشرتي 

لهم جهاز حاسب.. لكنه غايل وإمكانيايت املادية ال تسمح.. وأخاف إن اشرتيت لهم جهاز آخر 

أرخص يزعلون عيل ويقولون انتي وعدتينا وتصري فجوة بيننا ،أنا محتارة«.      

بينــام كان هنــاك اتفاق بني نتائج التحليل الكمي والنوعي عىل أن  بخل اآلباء يف اإلنفاق عىل 

األبنــاء ُيضعف عالقاتهم ببعض مــام يؤدي إىل حدوث الفجوة يف التعامــل بني جيل اآلباء وجيل 

األبناء، ومن هنا فقد جاء ترتيب العوامل التي تصنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء كام ييل: 

جدول )15( ترتيب العوامل املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء

املتوسط الوزينالعواملم
االنحراف 

املعياري
الرتتيب

2.390.284العوامل االجتامعية1

2.490.273العوامل األرسية2

0.375	2.2العوامل الثقافية3

10.321	.2العوامل النفسية4

2.520.332العوامل االقتصادية5

حيث يتضح من خالل الجدول الســابق أن أكرث العوامل التي تصنع الفجوة بني اآلباء واألبناء 

هــي العوامل النفسية مبتوســط )1	.2( وانحراف معياري )0.32( وجاءت العوامل االقتصادية 

يف الرتتيب الثاين مبتوسط )2.52( انحراف معياري )0.33( وتالها يف الرتتيب الثالث العوامل 

األرُسيــة مبتوســط )2.49( وانحراف معيــاري )0.27( . وجاءت يف الرتتيــب الرابع العوامل 

االجتامعيــة مبتوســط )2.39( وانحراف معيــاري)0.28( بينام جــاءت يف الرتتيب الخامس 

واألخري العوامل الثقافية مبتوسط )	2.2( وانحراف معياري )0.37(

مام يدل عىل أن العوامل النفســية هي األكرث تأثريًا يف صنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل 

األبناء ويليها العوامل االقتصادية ثم العوامل األرُسية ثم العوامل االجتامعية ويف األخري تأيت 
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العوامل الثقافية حيث أنها ذات تأثري ضعيف يف ُصنع الفجوة بني اآلباء واألبناء

وفيام يتعلق بالسؤال الفرعي الثاين الذي ينص عىل : 

»ماواقع طبيعة التفاعالت االجتامعية بني اآلباء واألبناء يف األرسة ؟« فمن خالل الجدول 

التايل تتضح الفروق بني مجموعات عينة األبناء وفقًا ملتغري املستوى التعليمي آلبائهم كام ييل:

جدول )	1( يوضح الفروق بني مجموعات عينة األبناء وفقا ملتغري املستوى التعليمي آلبائهم :

مصدر التباينالعوامل
مجوع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات
الداللةقيمة ف

العوامل 

االجتامعية

0.7350.15بني املجموعات

1.90
0.094

غري دالة
0.08	28.8337داخل املجموعات

 381	29.5اإلجاميل

العوامل

 األرسية

	0.3250.0بني املجموعات

0.88
0.498

غري دالة
0.07	27.8037داخل املجموعات

 28.12381اإلجاميل

العوامل 

االقتصادية

0.2450.05بني املجموعات

0.34
0.889

غري دالة
0.14	52.2737داخل املجموعات

 52.50381اإلجاميل

العوامل

 النفسية

0.3350.07بني املجموعات

0.	2
0.	22

غري دالة
0.11	39.7537داخل املجموعات

 40.08381اإلجاميل

يتضح من بيانات الجدول السابق أنه :  ال توجد فروق معنوية بني مجموعات عينة األبناء 

وفًقا ملتغري املستوى التعليمي آلبائهم يف تحديدهم لألهمية النسبية للعوامل االجتامعية املؤدية 

للفجــوة بني اآلباء واألبنــاء، وللعوامل األرُسيــة  املؤدية للفجوة بني اآلبــاء واألبناء وللعوامل 

االقتصاديــة املؤدية للفجــوة بني اآلباء واألبناء وللعوامل النفســية املؤديــة للفجوة بني اآلباء 

واألبناء حيث أن قيمة ف= 2	.0 وغري دالة ، وقد تختلف بني عينة األبناء باختالف املســتوى 

التعليمي لألمهات. وتكشــف غالبية حاالت الدراســة الكيفية عن مظاهر االختالف أو الفجوة 

يف بعض املظاهر. 

 ويف ضوء ماســبق ميكن اســتنتاج أن الفــروق بني مجموعات عينة األبنــاء تختلف وفقًا 
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ملتغــريات العوامل املؤديــة للفجوة بني اآلباء واألبناء ومن هذه املتغريات : املســتوى التعليمي 

لآلباء، املســتوى التعليمي لألمهات، مهنة األب، مهنة األم، نوع الســكن، الدخل الشهري، عدد 

زوجات األب، زواج األب، اإلقامة الحالية، أقارب مع األرسة .

ثالثا: اآلثار املرتتبة عىل الفجوة بني اآلباء واألبناء:

وفيام يتعلق بالســؤال الفرعي الثالث: »مــا اآلثار االجتامعية الناتجة عن تلك الفجوة بني 

الجيلني«؟

تبني أن من اآلثار املرتتبة عىل الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء من وجهة نظر األبناء: 

اآلثارم

االستجابات

ين
وز

 ال
ط

وس
ملت

ا

ي
ار

عي
امل

ف 
را

نح
اال

ب
رتتي

ال الأحيانانعم

%ك%ك%ك

143.72.740.521	.29777.77118ضعف اإلستقرار األرسي1

9		.0	1359.22.4.	20954.71383هروب األبناء2

811	.19350.514738.54211.02.400انخفاض املستوى التعليمي3

4
وقوع األبناء يف انحرافات 

سلوكية
238	2.312532.7195.02.570.594

5
قضاء وغياب األباء اوقات 

طويلة خارج املنزل
232	0.713034.0205.22.550.595

70.572	.27572.08823.0195.02سوء العالقات	

7		.9.42.470	313134.33.	2155ظهور العدوانية من األبناء7

حيث يتضح من خالل الجدول الســابق أن من أهم اآلثــار املرتتبة عىل الفجوة بني اآلباء 

واألبناء من وجهة نظر األبناء ضعف االســتقرار األرسي. مبتوســط )2.74( وانحراف معياري 

)0.52( وسوء العالقات األرسية بني اآلباء واألبناء مبتوسط )7	.2( وانحراف معياري )0.57( 

وتؤيد ذلك بعض حاالت الدراســة كام يف )مقابلة رقم3( فقالت : » هروب األبناء عن البيت  

يســاعد عىل أن يتســع املجال لتأثري األصدقاء والبحث عمن يحتويهم من خارج أفراد األرسة 

مــام قد يؤدي إىل انحراف األبناء ويؤثر عىل اســتقرارهم النفيس ».مام يدل عىل أن ضعف 
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االســتقرار األرسي يليه لجــوء األبناء لإلدمان هروبًا من الواقــع األرُسي هام من أهم اآلثار 

املرتتبة عىل الفجوة بني اآلباء واألبناء  

ملخص الدراسة والتوصيات واملقرتحات 

ملخص نتائج الدراسة:

فيــام يتعلق باإلجابة عىل التســاؤل األول وفحــواه: ما العوامــل االجتامعية واألرُسية 

والثقافية ، والنفسية ، واالقتصادية التي تصنع الفجوة بني جيل اآلباء وجيل األبناء؟ 

فقد تنوعت العوامل املؤدية إىل الفجوة بني اآلباء واألبناء ومتثلت يف:

أوال ( العوامل االجتامعية املؤدية للفجوة بني من وجهة نظر األبناء ويتمثل أهمها يف:

أن إدمان اآلباء عىل املســكرات يؤدي إىل توتر عالقاتهــم مع األبناء، يليها مخالطة رفقاء 

الســوء يكسب األبناء ســلوكيات ســيئة يف طريقة تعاملهم مع آبائهم. وتؤكد عىل ذلك معظم 

حاالت الدراســة ومنها )مقابلة 5(: بأن األصدقاء ممكن أن يكون لهم دور أسايس يف إحداث 

فجوة بني اآلبــاء واألبناء.. ولكن ذلك يعتمد عىل طبيعة العالقة بينهم ، تدخل األقارب املتّكرر 

يف شــؤون األرُسة يسبب ضعفًا يف العالقات بني األبناء ووالديهم، يشجع أصدقاء السوء عىل 

عصيان األبناء آلبائهــم ومن ثم تباعد عالقاتهم بعضهم ببعض، وذلك ملا لألصدقاء من تأثري 

عىل إعادة صياغة العالقات، وقضاء معظم األوقات لألبناء.

ثانيا( العوامل األرُسية املؤدية للفجوة من وجهة نظر األبناء متثلت أهمها يف:

انعدام الحــوار مع األبناء ُيضعف عالقتهم مع آبائهم، وذلك أن الحوار يؤدي إىل التقارب 

يف وجهات النظر والرؤى واالشرتاك يف االهتاممات وهو ما يقلل الفجوة بني اآلباء واألبناء.

 وتوضح )مقابلة 18( عن تأثري الحوار عىل الفجوة بني اآلباء واألبناء وتقول : » األســاليب 

التي ميارســها اآلباء وتؤدى لحدوث فجوة من وجهة نظري هي عدم الحوار واالنشــغال عن 

األبناء وشخصية األب واألم  لهام دور كبري يف إحداث الفجوة ».

وجاءت يف املرتبة الثانية عبارة )التقليل من احرتام األبناء وتســفيههم أمام اآلخرين يخلق 

فجوة بعالقتهم مع آبائهم( ، ثم تفضيل أبناء إحدى الزوجات عىل باقي األبناء يؤثر عىل عالقة 

األبناء بآبائهم، انشــغال اآلباء الدائم عن األبناء بُحجة العمل مام يقلل فرص التفاعل بينهم ، 

يليها )عدم تعود األبناء عىل املناقشة الحرة مع اآلباء( هذا األسلوب يؤدي إىل التباُعد النفيس 
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والثقايف واالجتامعي وهو ما تؤكده )مقابلة 2(: »األساليب التي مُيارسها اآلباء وتؤدى لحدوث 

فجوة من وجهة نظري هي عدم الحوار واالنشغال عن األبناء وشخصية األب لها دور كبري يف 

إحداث الفجوة«. كام ذكرت )مقابلة 8( » أن النقد الكثري و التحطيم وعدم االحرتام والرضب 

من عوامل الفجوة« .

ثالثا( العوامل الثقافية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء ويتمثل أهمها :

 يف أن مســتوي العوامــل الثقافية املؤدية للفجوة بني اآلبــاء واألبناء من وجهة نظر عينة 

األبناء » حيث أن املتوسط الوزين = 	2.2.  ومن أهم العوامل الثقافية التي  تصنع الفجوة بني 

جيل اآلباء وجيل األبناء من وجهة نظر عينة األبناء كانت انعدام ُلغة التفاهم بني اآلباء واألبناء 

لتمسك كاًل منهم برأيه يولد رصاعًا يف عالقتهم ببعضهم و رفض األبناء لُسلطة اآلباء ورغبتهم 

بالحريــة يوتر عالقتهم ببعضهم، انعــدام القدوة الصالحة من اآلباء ُيقلل من رغبة األبناء يف 

الجلوس معهم. وتؤكد عىل ذلك غالبية حاالت الدراســة فتذكر )مقابلة 2(: » أن غياب القدوة 

الحســنة  ميكن أن يتســبب من وجهة نظري يف ضياع األبناء ». وعبارة )تقدير اآلباء لألبناء 

لتحصيلهم العلمي ُيقللِّ من الفجوة بينهم( و)رغبة األبناء بالتغيري والتجديد مقابل متُسك اآلباء 

بالقديم والتقليدي يوِّلد رصاعًا بينهم( . 

رابعًا( العوامل النفسية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء:

 ويتمثل أهمها يف ارتفاع املتوســط الوزين لعبارات محور العوامل النفسية املؤدية للفجوة 

بــني اآلباء واألبناء من وجهة نظر أفــراد العينة حيث بلغ) 1	.2( وتفاوت ترتيب العبارات من 

حيث أهميتها يف إحداث الفجوة من وجهة نظر أفراد العينة حيث جاءت عبارة )تجاهل اآلباء 

ملشــاعر األبناء نحوهم ينتج جفافًا عاطفيًا يضعف الرتابط األرسي بينهم( يف املرتبة األوىل، 

كام ترى )مقابلة 11(: أن » شخصية األب لها دور كبري يف إحداث الفجوة »

خامسًا(العوامل االقتصادية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر األبناء:

فجــاءت عبــارة )ُبخل اآلباء يف اإلنفاق عــىل األبناء ُيضعف عالقتهــم ببعض( يف املرتبة 

األوىل يليها يف املرتبة الثانية )امتناع اآلباء عن اإلنفاق عىل األبناء بسبب الخالفات األرسية(. 

وتشــري )مقابلة 10( إىل أهمية الُبعد االقتصادي قائلة: »إن ضعف الحالة املادية وعدم الوفاء 

باالحتياجات الخاصة باألبناء, تساعد األبناء عىل الحصول عىل املال بطرق غري آمنة «.
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كام جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة )تعّدد زوجات األب رغم تّدين الدخل الشــهري لألرسة( ويف 

املرتبة الرابعة جاءت عبارة )رغبة األبناء يف تقليد ُزمالئهم يف االستهالك املظهري(. ثم جاءت عبارة 

)انعدام الوعي األرسي بثقافة االدخار يوقعها مبشاكل مادية ُتؤثر عىل العالقة بني اآلباء واألبناء (.

وفيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل الثاين وفحواه: »ما واقع طبيعة التفاعالت االجتامعية 

بني اآلباء واألبناء يف األرسة؟

فقد وجــد أنه :ال توجد فروق معنويــة بني مجموعات عينة األبناء وفقًا ملتغري )املســتوي 

التعليمي آلبائهم( وتغري ) مهنة األب(  ومتغري )نوع الســكن( ومتغري) الدخل الشهري( ومتغري 

)عدد زوجات األب( ملتغري )زواج األب عىل األم( ومتغري )اإلقامة الحالية( ومتغري )عدد أفراد 

األرسة ( ومتغري )إقامة أقارب مع األرسة( يف تحديدهم لألهمية النسبية للعوامل االقتصادية، 

للعوامل االجتامعية املؤدية للفجوة بني اآلباء واألبناء. 

وفيام يتعلق باإلجابة عىل التســاؤل الثالث وفحواه: »ما اآلثار االجتامعية الناتجة عن تلك 

الفجوة بني الجيلني؟«

 فكانت اآلثار املرتتبة عىل الفجوة بني اآلباء واألبناء من وجهة نظر االبن يتمثل أهمها يف ضعف 

االســتقرار األرُّسي يليها ُســوء العالقات األرسية بني اآلباء واألبناء حيث التباعد الفكري والثقايف 

ولجوء األبناء ألصدقائهم ثم مخالطة األبناء لُرفقاء الّســوء يف ظل ضعف عالقتهم بأرسهم و وقوع 

األبناء يف انحرافات ســلوكية وذلك لعــدم قدرة اآلباء عىل متابعة ســلوكيات وأفعال أبنائهم نتيجة 

التباعد الفكري وأحيانًا املكاين حيث قضاء فرتات طويلة مع األصدقاء أو أمام الفضائيات واإلنرتنت. 

توصيات الدراسة :

أواًل :يف املجال االجتامعي: 

مواجهة إدمان اآلباء عىل املسكرات ملا لها من تأثريات سلبية عىل ُصور التفاعل مع األبناء.

ثانيًا: يف املجال  األرسي:

تنمية الحوار مع األبناء وهو ما يؤثر عىل تنمية العالقات والتقارب بني اآلباء واألبناء.

ثالثا( يف املجال  الثقايف :

عدم رفض األبناء لُسلطة اآلباء وإبراز الجوانب اإليجابية لسلطة اآلباء ، دون استغالل هذه 

السلطة بشكل ديكتاتوري، واملواءمة بني حرية األبناء وسلطة اآلباء.
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رابعًا( يف املجال النفيس :

عدم  تجاهل اآلباء ملشاعر األبناء نحوهم مبا يؤثر إيجابيًا عىل الرتابط األرسي 

خامسًا( يف املجال االقتصادي:

تنمية الوعي األرُسي بثقافة االدخار مبا ال يؤدي إىل مشاكل مادية تؤثر عىل اآلباء واألبناء.
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The gap between parents and 
sons “factors and effects”

A study on a sample of parents and sons in the city of Riyadh
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Abstract:
The research is study the generation gap in the Saudi family and identify  the reasons 

which lead to the gap in Saudi family, so , this research will finished by a planning the 
guide  program aimed. 

For finish the gap between generations of the Saudi family to achieve this aims the 
researcher used the descriptive approach and the qualitative approach and used the 
questionnaire and the interview guide as research tools. The research sample consisted 
of (382) families, part 1: students in the public universities in Riyadh, part 2 was group of 
families from mothers and fathers. The most important results bout the gap between the 
sons and parents are: Psychological factors: where relationship between psychological 
factors and the occurrence of the gap at a level of significance (0.01). and economic 
factors: occurrence of the gap at a level of significance (0.01). and family factors: occur-
rence of the gap at the level of significance (0.01). also, differences were found between 
the sample according to the father-to-mother marriage in the psychological factors that 
lead to designing guide program to reduce this gap.                         
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