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 جتمع األردنيالمُ  األسري في عولمة للبناءالُمهِددات القيمية والسلوكية المُ 

 (0212-0222العام )ما بين  من وجهة نظر الزوجين

 

 لحظه كريم الجعافرة ة/الدكتور عدادإ

 الهاشمية األردنية المملكة مؤتة، جامعة الجريمة، علم تخصص دكتوراه

 

 ُملخص باللغة العربية

عولمة للبناء األسري في الُمجتمع األردني من وجهةة نرةر هدفت الدراسة التعرف على الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  

دراسة على عينة قصدية ُمتعددة األغةرا  ، وقد طُبّقت الستبانة خاصة بالدراسةإالزوجين، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم 

 ( مبحوثاً.0011تمثل األزواج في المملكة األردنية الهاشمية، حيث بلغت )

حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسة  إجابةات أفةراد عينةة الدراسةة نحةو الُمهةِددات 

ومكةةا   لألسةةرة،والةةدخل الرةةهري  العمةةل،والمؤهةةل العلمةةي وطبيعةةة  العمةةر()لُمتغيةةر عولمةةة والتةةي تعةةود القيميةةة والسةةلوكية المُ 

 اإلقامة.

 رقابية على بعض المواقةع اإلباحيةةقيام الجهات الُمختصة بوضع أنرمة ضرورة  :صلت الدراسة الى توصيات عدة منهاوقد تو 

، مةن قبةل أفةراد األسةرة الهةات  أو اإلنترنةتضرورة تخصةيص سةاعات ُمحةددة إلسةتخدام إلى و، الموجودة على شبكة اإلنترنت

 واإلبتعاد عن إستخدام الهات  المحمول في غرف النوم.

 الزوجين، المجتمع األردني، المهددات القيمية. البناء االسري، وجهة نرر المفتاحية:الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                       8  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

Globalized value and behavioral threats to family building in Jordanian society from the 

viewpoint of both spouses between the year (2000-2016) 

 

Abstract  

   The study aimed to identify the global value and behavioral threats of family building in 

Jordanian society from the point of view of the couple, and to achieve the objectives of the study, 

a questionnaire was designed for the study, and the study was applied to a multi-purpose 

intended sample representing couples in the Hashemite Kingdom of Jordan, where it reached 

(1600) researched. The results of the study showed statistically significant differences between 

the average responses of the sample of the study towards the globalized value and behavioral 

threats that belong  to the variable (age), scientific qualification, nature of work, monthly income 

of the family, and place of residence. The study reached several recommendations, including: the 

need for the competent authorities to put regulations on some pornographic websites on the 

Internet. And the need to allocate specific hours for the use of the phone or the Internet and stay 

away from using mobile phone in the bedrooms. 

Key words: the family construction, the couple's point of view, the Jordanian society, the value 

threats. 

 

 

 :والخلفية النظريةالُمقدمة 

باعتبارهةا مؤسسةة أولةى لعمليةة ذات أهميةة كبيةرة، سةلمة برةكل عةام األردنيةة برةكل خةاا والعربيةة المُ عتبر األسةرة تُ 

للعديد من التغيرات، بنيوية ووظائفية من حيث تغير المرجعيات القيمية التةي  ، والتي تّعرضتجتماعية وطنياً وعولمياً التنرئة اإل

جتمع األرحب، وكيفية إكسابهم المسموح فيه والمنهةي عنةه مةن السةلوكيات القيميةة، سلوكيات أبنائها قبيل نيلهم لعضوية المُ  توجه

 ( 4102)محادين، . خصوصاً بعد أ  تسيّدت العولمة ومصاحباتها السلوكية والتكنولوجية العالم

جيةا الةاراا األكثةر تةمثيراً وأثةراً فةي إحةداي التغييةر، فقد بسةتت العولمةة نفوذهةا علةى العةالم بمسةره مةن خةول التكنولو

بفضةةل سةةرعة اختةةراق الحةةواجز الزمانيةةة والمكانيةةة والوصةةول إلةةى الرةةرائف االجتماعيةةة المختلفةةة، رغةةم اخةةتوف الحضةةارات 

، فقد جاءت هةاه رعايةواللغات بين األمم، وتحديداً األسرة محور هاه الدراسة، وألّ  األسرة األردنية تستحق منا كل االهتمام وال

 عاصرة.ستجدات المُ الدراسة كمحاولة لمعرفة حال هاه األسرة في ظل المُ 
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 هموأنرمةت انيةاتهم وأمك هموعيونهم وقلوب البرر  على عقول تسارعة االنترار والتمثيرمُ ال ستحوذت العولمة وقيمهاوقد إ

جتمةع أساسي فةي بنةاء شخصةية األفةراد الةاين تةدفع بهةم نحةو المُ كتنريم تنرئي وسلوكي  االسرةعموماً، ال سيما  اليومية هموحيات

ّسةوق نفسةه كفاعةل لكةاً لمةن يعةرف كية  يُ ها ببساطة ال تستمذ  أحداً، فلم يُعد العالم ملكاً ألحد دو  غيره، بةل أصةبف مِ ، ألنّ األكبر

ل شةةعارات عةةابرة للجغرافيةةا حضةةاري وعلمةةي وتكنولةةوجي يةةؤثر بحقةةوق اإلنسةةا  ومبادراتةةه الفرديةةة أيضةةاً، فالعولمةةة تحمةة

تمكين المرأة، جعلها ذلك وجتمع المدني حقوق اإلنسا  التكنولوجيا، والحضارات: كالسوق الحرة، الخصخصة، الديمقراطية، المُ 

رةةكلة تكمةةن فةةي عةةدم القةةدرة علةةى المُ  إال أ ّ رةةرقة، المُ قةةادرة علةةى جةةاي اإخةةرين إليهةةا، فهةةي وإ  بةةدت بهةةاه الصةةورة الجميلةةة 

 بررات دينية أو أخوقية للواقع الجديد.ستحدثات الجديدة، من دو  إيجاد مُ جة بين القيم القديمة والمُ المزاو

يتةةمل  مةةن الصةةور واإلشةةارات والنصةةوا المرئيةةة والمقةةروءة علةةى تفةةاعلي فتراضةةي إفةةنحن نعةةين اإ  فةةي عةةالم 

رةةكل تهديةةداً لمنرومةةة القةةيم وتغييةةراً   الماضةةي بةةات يُ الراشةةات اإللكترونيةةة دائمةةة البةةث، هةةاا العةةالم الجديةةد منةةا تسةةعينيات القةةر

، حيةث وجةدت المجتمعةات واألسةر نفسةةها عاريةة تمامةاً أمةام تةدفق الرسةةائل السةائدة منةا ذلةةك الحةين لمرجعيةات وأنمةاط المعيرةة

ونجوم الكةرة وصةوالً  خيلة المراهد بدًء بعارضات األزياءوالمعلومات التي تجوي العالم على مدار الساعة، والتي أخات تمأل مُ 

 (4110فردات اللغوية.)أبو حووة، إلى رموز الفن والسينما واأللبسة واألطعمة وأنماط السلوك والمُ 

يُعتبر األمن اإلنساني ضرورة ُملحة للتغلب على الُمهِددات التي تواجه اإلنسا  وبرةكل عةام فة ّ  عةدم إمةتوك مةا يكفةي و    

سية كالغااء والمموى والرعاية الصحية والتعليم، وعدم الرعور بالتممنينةة والسةوم، لعةدم قةدرة من النقود إلشباا الحاجات األسا

الدولةةة علةةى حمايةةة الُممتلكةةات واألعةةرا  هةةي الُمحةةددات األساسةةية لألمةةن اإلنسةةاني، وتبةةرز العولمةةة كُمهةةِدد  جديةةد، باإلضةةافة 

أهةم ن ومة(.4102مسةاعد، اي والنمةو السةكاني الُمتسةارا )اعه واإلرهةللُمهِددات التقليدية المتمثلة في الحروي والعن  برتى أنو

 (4104الُمهِددات التي تواجه اإلنسا  والُمجتمع هي االتي:)الكيوني، 

 غياي األمن اإلجتماعي: وذلك بسبب اإلختول في توزيع الثروات، وإنترار األوبئة والحروي. -0

 غياي األمن الوظيفي: ويتمثل بعدم إستقرار الدخل. -4

 غياي األمن الصحي: الناتج عن إنترار األوبئة الفتّاكة وعدم القدرة على توفير الرعاية الصحية ألفراد المجتمع. -3

غياي األمن الُمجتمعي: الُمتمثل بسهولة إنتقال األسةلحة والعنة  والتتةرف والقتةل الجمةاعي، الةاي يصةل لحةد اإلبةادة  -2

 الجماعية.

 اإلنحباس الحراري.غياي األمن البيئي: ب نترار التلوي و -2

 غياي األمن الثقافي: وذلك ب نعدام التكافؤ في نرر الثقافة وسيادة الثقافة الغالبة. -0

       إنترار الجرائم والغن والتزوير والُمخدرات والجريمة المنرمة.عن غياي األمن الرخصي: الناتج  -7

د مةةن خةةول تفاعلةةه مةةع المواقةة  والخبةةرات الفرديةةة مجموعةةة مةةن المعةةايير واألحكةةام التةةي تتكةةو  لةةدى الفةةرالقةةيم هةةي و       

هةي فمفهةوم العةام للقةيم: ، أّمةا بالنسةبة لل(60: 4102ختيار أهدافةه وتوجهاتةه فةي الحياة)الحسةين، إنه من جتماعية، بحيث تمكّ واإل

ى عةدد مةن القةيم وإ  كةا  تلق على الرواهر االجتماعية المختلفة، ويتفق الجميةع علةبف وتُ سن أو بالقُ أحكام أخوقية توص  بالحُ 

هةةا: وتُعةةّرف بمنّ ، (016: 4110هنالةةك اختوفةةاً بسةةيتاً، هةةاا االخةةتوف يحةةدد هويةةة الثقافةةة ومةةا يميزهةةا عةةن غيرهةةا. )أبةةو المجةةد، 

مثل المقومات األساسية التي يتوجه من خولها األشخاا نحو غايات ووسائل لتحقيقهةا، أو أنماطةاً مجموعة من المعتقدات التي تُ 

 (02: 4110وكية يتم اختيارها وتفضيلها عن غيرها. )سعيدة، سل
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هاه األدوار تُبرز مقدار أهميتها في حياتنا، كدورها في توجيةه األفةراد و ،جتمعهمة ورئيسة في المُ تلعب القيم أدواراً مُ و

ب شةاعة قةيم االنتمةاء والةوالء  نحو أنماط محددة من السلوكيات، وتعريم المحبة بين الناس والتعاط ، وتدعيم المواطنة الصةالحة

، حيةث والمحافرة عليهللوطن، وحفظ الهوية التي تميز المجتمعات عن بعضها بعضا، كما تلعب دوراً في تحديد مومف المجتمع 

ك ، وهاا التواز  ناتج عن االتفاق الاي تحدثه القيم فهي التي تحفظ تماسوالتماسك االجتماعيتعمل على إحداي التواز  والثبات 

 (00: 4112لسيد، جتمع من خول دورها في منع حدوي الجريمة والحد منها)االمُ 

إختلةة  العلمةةاء فةةي تحديةةد مصةةدر القةةيم، فةةالبعض ربةة  القةةيم باإلنسةةا  ونسةةب أصةةلها للتبيعةةة البرةةرية، وبالةةاات وقددد 

والةدوافع والميةول، فةالفرد هةو الةاي  عتبةرت القةيم محكومةة بةالغرائزإالتكوين البرري للفرد ومنها مدرسة التحليل النفسي، التةي 

( فةي حةين 4102)الحسةين، . عتي القيمة لألشياء واألفعال، أي أّ  فلسفة القيم تعتمد على االختيار الحر والرغبة الااتية لألفراديُ 

 ( 4101الحربي،)الُمجتمع. نجد البعض اإخر يرى بمّ  مصدر القيم هو 

 (4100برزها:)األشقر، ويجمع العلماء على مجموعة من المصادر أ 

حقةق لننسةا  السةعادة، وتةنرم حياتةه فةي كةل زمةا  ومكةا ، فةالقيم األديا : وهةي ترةمل علةى المبةادل والتنريمةات التةي تُ  .أ

 (4100آل عبود، )  .الدينية هي في الغالب التي يستند عليها الناس في تقييم سلوكهم في الرفض أو القبول

 كل ما آلفه اإلنسا  في حياته، حتى أصبف غالباً بالتتابع، وقد يكو  إيجابياً أو سلبياً.الُعرف: وهي العادات والتقاليد و  .ي

حافرة على حقةوق النةاس، وهةي القوانين الوضعية: وهي األوامر والنواهي التي وضعها البرر ألنفسهم لتنريم الحياة والمُ  .ت

 لعادات والتقاليد. أيضاً تمخا في عين االعتبار القيم الدينية والقيم التي تممر بها ا

القيم من الُمحددات الُمهمة الموجهةة لسةلوك األفةراد، فةالقيم ذات مسةتويين فهنالةك القةيم المثاليةة المتصةورة فةي  وتُعتبر     

الاهن والقيم الواقعية المتمثلة في السلوك، فاألولى ترةير إلةى مةا يجةب أ  يكةو ، والثانيةة ترةير إلةى مةا هةو كةائن بالفعةل. 

يم أكثةر تجريةداً مةن السةلوك، فهةي ليسةت مجةرد سةلوك انتقةائي، بةل تتضةمن المعةايير التةي يحةدي التفضةيل علةى عد القةتُ و

فيمةا بعةد علةى شةكل  تةرجمأساسها، ويتحدد السةلوك بةالقيم واألهةداف، فمةن خةول القةيم تنبثةق العواطة  والرغبةات التةي تُ 

 . (77: 4102)بكوش،  .سلوكيات

رةير إلةى أنّهةا: بتقبةل يُ حيةث لمةات الجديةدة صةيغة دالليةة لوهتمةام المعاصةر بالعولمةة وقد تّضمن قةاموس أكسةفورد للك

ثقافات الغير في كثير من األحيا  وتفهمها، كجزء  من تقدير القضايا االجتماعية واالقتصةادية وااليكولوجيةة العالميةةب)البرغثي، 

ا: صةةيرورة رأسةةمالية تاريخيةةة يتحةةول فيهةةا خةة  اإلنتةةاج هةةمةةن وجهةةة نرةةر اقتصةةادية بمنّ (  Boll )ويُعّرفهةةا بةةول ( 74: 4117

)عبةد .الرأسمالي من دائرة التبادل والتوزيع والتسويق إلى عولمة اإلنتاج الرأسمالي ورأس المال وقوى اإلنتاج وعوقات اإلنتةاج

 ( 02و 02: 4100العزيز وآخرو ، 

 

 وأسئلتها: شكلة الدراسةمُ 

األسري في العالم تغيرات غير مسةبوقة أدت إلةى تغيةر فةي أدوار ومةدلوالت ومعةاني يرهد التفاعل بين اإلنسا  والبناء 

الاي يحتوي ما بداخلةه، ويحفرةه مةن أي تهديةد أو ختةر قةد  فاألسرة كالوعاءصتلف )البناء األسري( القديم قِدم اإلنسا ، هاا المُ 

 واضةحاً فاألسةرة األردنيةة كغيرهةا مةن األسةر العربيةة يتعر  له، إال أّ  هاا الدور الاي تضتلع به األسرة عموماً يرهد تحةوالً 

 التكنولوجيا، انترارتقع تحت تمثير العولمة جراء 
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رةير اإلحصةائيات إلةى أّ  جتمعات ُعرضة للتغير والتبدل بنيةة وسةلوكيات، حيةث تُ فهي وإ  كانت بحكم التتور الاي تمر به المُ  

جتمةع األردنةي بالنسةبة ستخدمي اإلنترنت فةي المُ نترار مُ إستخدماً، وأّ  نسبة مُ  مويين 7بلغ في االرد   ُمستخدمي اإلنترنتعدد 

                                                                                     (4102وثائق دائرة اإلحصاءات العامة، )طوق. حالة  440111 4102عدد حاالت التوق لعام ، وبلغت 73 بلغتلعدد السكا  

  اإتية:وتسعى هاه الدراسة لنجابة عن األسئلة 

قتصةادي مةن جتمةع األردنةي فةي الجانةب اإلما الُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البنةاء األسةري فةي المُ  -0

 وجهة نرر الزوجين؟

جتمع األردني في الجانب الثقةافي مةن وجهةة عولمة التي تواجه البناء األسري في المُ ما الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -4

 نرر الزوجين؟

جتمةاعي مةن جتمةع األردنةي فةي الجانةب اإلعولمة التي تواجه البنةاء األسةري فةي المُ ما الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -3

 وجهة نرر الزوجين؟

تمةع األردنةي فةي الجانةب التكنولةوجي مةن جعولمة التي تواجه البناء األسري فةي المُ ما الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -2

 وجهة نرر الزوجين؟

 :أهمية الدراسة

 جتمةعتسعى هاه الدراسة إلى إزالة الغمو  المعرفي عن الُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمةة للبنةاء األسةري فةي المُ 

المعةارف والسةلوكيات، التةي تُمثّةل المسةموح جتمع الاي يكتسب األفراد من خوله القةيم وتُمثّل األسرة المرجع األهم في المُ  حيث

سةتجدة جتمع األردني على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي وتمثيراته واتجاهةه، فةي طبيعةة األدوار المُ فيه والمنهي عنه في المُ 

ارمة فةي المجةاالت صاحباتها بثورة ععلى األسرة األردنية المعاصرة، فقد جاءت العولمة منا بداية تسعينيات القر  الماضي ومُ 

 .جتمع وأساسه ف نّه من األهمية بمكا  السعي لدراسة تمثير هاه الراهرة على األسرةختلفة، وألّ  األسرة َعصب المُ الحياتية المُ 

 النظرية.أوالً: األهمية 

سةةاعدة العةةاملين فةةي موضةةوا التختةةي  األسةةري والرةةرعي وأصةةحاي القةةرار فةةي إعةةداد بةةرامج تتناسةةب مةةع طبيعةةة مُ  .0

 وحريةة يةةرتبتةة بةالتحول نحةو الخصخصةة وثقافةة التكنولوجيةا والرقمجتماعية والثقافية والمُ تسارعة اإلالتحوالت المُ 

 .السوق

صةةاحباتها، تخصصةةة فةةي مجةةال الُمهةةِددات القيميةةة والسةةلوكية الناتجةةة عةةن العولمةةة ومُ تقةةديم مةةادة علميةةة وميدانيةةة مُ  .4

 .األردني جتمعوتمثيرها على البناء األسري في المُ 

يمكن لكةل  مةن: وزارة التنميةة االجتماعيةة والمحةاكم الرةرعية والمقبلةين علةى الةزواج والمعنيةين فةي العلةوم اإلنسةانية  .3

 ستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة.رتبتة باألسرة، اإلالمُ 

 ثانياً: األهمية التطبيقية.

القةةرار فةةي إعةةداد بةةرامج تتناسةةب مةةع طبيعةةة  ُمسةةاعدة العةةاملين فةةي موضةةوا التختةةي  األسةةري والرةةرعي وأصةةحاي .0

 .الُمتسارعة اإلجتماعية والثقافيةالتحوالت 

تخصصةةة فةةي مجةةال الُمهةةِددات القيميةةة والسةةلوكية الناتجةةة عةةن العولمةةة وُمصةةاحباتها، تقةةديم مةةادة علميةةة وميدانيةةة مُ  .4

 .األردنيالُمجتمع ناء األسري في وتمثيرها على الب

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                       12  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 أهداف الدراسة:  

 التعرف على الُمهِددات القيمية والسلوكية التي تؤثر في البناء األسري األردني من وجهة نرر الزوجين أنفسهم. -0

تغيةةرات الديموغرافيةةة والتةةمثيرات معرفةةة تةةمثيرات العولمةةة علةةى العوقةةات الحياتيةةة فةةي البنةةاء األسةةري األردنةةي تِبعةةاً للمُ  -4

صةاحبات العولمةة الثقافيةة طبيعة واتجاه التفاعوت اليومية لسلوكيات أفرادها المتمثرة بمُ االقتصادية والتكنولوجية والثقافية، على 

 جتمع األردني.ستجدة على المنرومة القيمية التاريخية للمُ مثلة في األدوار المُ جتماعية، مُ واإل

ألدوار المستجدة داخةل األسةرة ولصةالف مثلة في اعولمة، مُ التعرف على مدى وعي الزوجين بالُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -3

 جتمع األردني، في ظل تفكك الكثير من القيم الجماعية والعوقات األسرية المادية.سيادة القيم الفردية التي تؤثر في المُ 

 :المفاهيم االجرائية

ولةة( أو محاولةة شةخص أو )فةرد، جماعةة، مؤسسةة، د حاولة إلحاق الضرر أو إحداي تغيير قيمي بفاعةل معةينمُ هي الُمهدِدات: 

حتمل الوقوا، وإمكانيةة التنبةؤ بمةدى جماعة أو تيار فكري ما اإلضرار بحياة اإخرين، كما تُعرف بمنّها: كل فعل يُرّكل ختراً مُ 

 (4107)عادل، .الزيادة أو النقصا 

تكةةو  نتيجةةة للتفاعةةل بةةين أفةةراد : ُسةةلم مةةن مبةةادل ومعةةايير وأحكةةام ومعتقةةدات أخوقيةةة وموجهةةات سةةلوكية، ُمتفةةق عليهةةا وتالقدديم

 األسرة، كما تُعتبر أنماطاً سلوكية يتم اختيارها وتفضيلها دو  غيرها

مجموعةةة األفعةةةال واألنرةةةتة التةةي تصةةةدر عةةن الفةةةرد، والتةةةي باإلمكةةا  موحرتهةةةا وقياسةةها كاألنرةةةتة العقليةةةة هةةةي : السددلو 

سةةا  برةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر مقصةةوداً كةةا  أو غيةةر الفسةةيولوجية والحركيةةة، ويمثةةل أي فعةةل أو رد فعةةل يصةةدر عةةن اإلن

 مقصود، سواًء أكا  على شكل فعل أو كوم أو لغة جسد أو رموز ترهر على سلوكيات اإلنسا . 

جتمةةاعي تفةةاعلي بةةين رجةةل وامةةرأة تربتهمةةا عوقةةة جنسةةية شةةرعية كمسةةاس ُمبةةرر للةةزواج الرةةرعي إتنرةةيم دينةةي هةةي : األسددرة

 .التي ال تنتهي إال في حالة التوق أو في حالة وفاة أحد الزوجين ستمرارية،ويمتاز باإل

 

 :الدراسات ذات الصلة

 ب  االجتماعية تأثير العولمة على دور األسرة في التنشئةب بعنوان:بدراسة  ،(0212)هداج، قام 

واإلعومية على دور األسرة في التنرئة جتماعية والثقافية واالقتصادية هدفت هاه الدراسة إلى التعرف على تمثير العولمة اإل    

االجتماعية، وأجريت الدراسة في مدينة ستي  الجزائرية، وقد استخدم الباحةث اسةتبانة لجمةع البيانةات بعةد توزيعهةا علةى عينةة 

راسة إلةى: ستخدماً العينة التبقية، وقد أشارت نتائج الدأسرة مُ   330461أسرة، من عدد األسر اإلجمالي والبالغ 021مكونة من 

كمةا أشةارت ، زيادة في معدالت الجريمة واالنحراف باستخدام وسائل االتصال الحديثةة، تةمثير لنعونةات الغربيةة علةى األطفةال

عةدالت الجريمةة والتفكةك والهجةر رتفةاا مُ إنحراف ونترار اإلإنتائج الدراسة إلى أّ  خروج المرأة للعمل أثّر على حجم األسرة و

 جتماعية وتراجع السلتة األبوية.لضواب  اإلنهيار اإوالتوق و

 ب  بعنوان:"العولمة وتأثيرها على دور األسرة في التنشئة االجتماعيةدراسة  ،(0222)السيد،  وأجرى

جتماعيةة والثقافيةة التةي تواجةه لتعرف على تمثير العولمة على التنرئة االجتماعية، والتعرف على التحةديات اإللهدفت الدراسة   

 جتمع العربي، وقد استخدمت الباحثة منهج المسف االجتماعي على عدد من التلبة من جامعة البحرين،في المُ  األسرة
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طالبةةاً، وأظهةةرت النتةةائج زيةةادة فةةي نسةةبة التفكةةك األسةةري والهجةةر والتةةوق التحةةول نحةةو ثقافةةة العولمةةة، تةةمثير  22بلةةغ عةةددهم  

 األسرة. اإلعونات الغربية على فكر التفل، وزيادة متتلبات

   .  بعنوان:" تأثير العولمة على البناء األسري" بدراسة   Anchalesh, 2012)) أنشيال وقام

لتعرف على التمثيرات المصاحبة للعولمة على البناء األسري لدى العائوت البنغاليةة، وقةد أجريةت الدراسةة لالدراسة هاه  هدفت 

جموعة من النتائج منها: تحول األسر من نم  األسرة الكبيةرة الممتةدة إلةى عائلة بنغالية، حيث توصلت الدراسة إلى م 311على 

نم  األسرة الصغيرة النووية وتراجع في القيم التقليدية األسرية لصالف القيم الحديثة، حيث ساهم انترار وسائل االتصال الحديثة 

جتمةع نحةو النرةرة الدونيةة للمةرأة هات العامة ألفةراد المُ تجا)التلفاز، الستااليت، الموبايل، والكمبيوتر( في إحداي تغيرات في اإل

 .تلقةاألرملة أو المُ 

 02بلددداً ولددال   55بعنددوان:" العالقددة بددين العولمددة والقدديم الشخصددية فددي بدراسددة ( Florentina, 2011) فلورينتينددا وقددام

 عاماً" 

 ختلفةة والتغييةر فةي القةيم الرخصةيةجوانب العولمةة المُ لتعرف على العوقة بين التغير الاي طرأ على الى اوقد هدفت الدراسة    

)قيم العمةل وقةيم الحيةاة العامةة: أهميةة األسةرة، أهميةة األصةدقاء، أهميةة الةدين، وقةت الفةراا، الترفيةه، الصةداقة، السةعادة، الثقةة 

جتمعةات جتمةع الدراسةة مُ مُ  بلةداً حةول العةالم، ضةم 23عامةاً، فةي  47ويعتمد هاا البحث على تحليةل بيانةات علةى مةدى ،بالنفس( 

ختلفةة نتائج الدراسة إلى أّ  التغيرات في القيم الرخصية تةرتب  بعوقةات مُ  واظهرتمتنوعة من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، 

 مع تغييرات العولمة، وتمثر هاه العوقة بالخصائص الديموغرافية للعينة 

 جتمع الدراسة:مُ 

 أسةرة.( 0201707جميع األسر األردنية في المملكة األردنيةة الهاشةمية، والبةالغ عةددها)جتمع الدراسة من تكوَّ  مُ وقد 

(. وألغرا  هاه الدراسة، ونررا لضةخامة مجتمةع الدراسةة، وتباعةد مفرداتةه مكانيةاً، 4107دائرة اإلحصاءات العامة، وثائق )

فقد تةم أوالً تقسةيم المملكةة إلةى أقاليمهةا الجغرافيةة الةثوي  فقد تمَّ اختيار عينة الدراسة بمسلوي العينة القصدية متعددة األغرا ،

)الرمال والوس  والجنوي( واختيار محافرة واحدة من كةل إقلةيم، ومةن ثةم تةم تقسةيم المحافرةات حسةب تقسةيماتها اإلداريةة إلةى 

هةاه األحيةاء، حيةث تةم اختيةار  ألوية وأقضية، واختيار عينة الدراسة من األسر من األحياء السكانية ضمن المناطق الممهولةة فةي

مةن حجةم  % 1.00سةتبانه تمثةل مةا نسةبته إ( 0011عينة الدراسةة مةن المحافرةات اإتيةة: عمةا ، إربةد، الكةرك، وقةد تةمَّ توزيةع)

سةتهدفة، سةتبانة بعةد تعبئتهةا مةن األسةر المُ إ( 0230سةترجاا )إستهدف، وبعةد إجةراء عمليةة التتبيةق، تةم جتمع اإلحصائي المُ المُ 

سةتبعادها لعةدم صةوحيتها للتحليةل. وبهةاا إكتملةة، لةالك تةم سةتبانة لةم تكةن مُ إ( 30ستردة تبةين بةمّ  )المُ  تستبيانامراجعة اإل وبعد

الموزعةة، وترةكل  تسةتبيانا( من عدد اإل% 62.0( استبانة، تركل )0212الخاضعة للتحليل ) تيكو  العدد اإلجمالي لوستبيانا

كلةي لمجتمةع الدراسةة، وهةي نسةب مناسةبة ألغةرا  تحقيةق أهةداف هةاه الدراسةة نرةرا للحجةم مةن الحجةم ال % 1.01نسبته ما 

تةاح للتتبيةق، ولصةعوبة تةوفر اإلمكانيةات الماديةة المتاحةة للتالبةة جتمع الدراسة، وتباعده مكانياً، ومحدوديةة الوقةت المُ الكبير لمُ 

  حافرة.لتوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب اإلقليم والمُ ( يوضف ا0جتمع اإلحصائي. والجدول )ختيار عينة أكبر من المُ إل
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 (1جدو  )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اإلقليم والمحافظة

 المحافظة اإلقليم
عدد أفراد 

 العينة

 النسبة 

 من العدد اإلجمالي للعينة 

 28.0 421 اربد الشما 

 51.5 776 عمان الوسط

 20.5 308 الكر  الجنوب

 100% 1505 - المجموع

 

 لصائص عينة الدراسة

 (.4والنسب المئوية، والموضحة في الجدول ) تللتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة النوعية تم إيجاد التكرارا   

 ( 0جدو  )

 الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية )%( العدد ) ( الفئة المتغير

 الجنس

 41.8 629 ذكر

 58.2 876 أنثى

 100 1505 المجموا

 العمر

 بالسنوات

 15.5 233 02أقل من 

41-21 516 34.3 

20-01 430 28.6 

 21.6 325 01أكثر من 

 100 1505 المجموا

 المؤهل العلمي

 17.7 266 ثانوي فمقل

 34.1 513 دبلوم متوس 

 39.1 589 سبكالوريو

 9.1 137 دراسات عليا

 100 1505 المجموا

 31.0 466 موظ  قتاا عام طبيعة العمل
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 النسبة المئوية )%( العدد ) ( الفئة المتغير

 42.4 637 موظ  قتاا خاا

 17.8 268 أعمال أخرى 

 8.9 134 عاطل عن العمل

 100 1505 المجموا

 دخل األسرة الرهري

 بدينار أردنيب

 11.5 173 311أقل من 

310-211 405 26.9 

210-711 674 44.8 

 16.8 253 711أكثر من 

 100 1505 المجموا

 مكا  السكن

 62.7 944 مدينة

 23.8 358 ري 

 7.8 117 بادية

 5.7 86 مخيم

 100 1505 المجموا

 طبيعة المسكن

 73.3 1103 ُملك

 26.7 402 إيجار

 100 1505 المجموا

وى كةل ( والمتعلقة بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم النوعية يوحظ على مسةت4من خول بيانات الجدول )

 متغير ما يلي: 

مةن أفةراد العينةة،  % 20.7بالنسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس فتبين أّ  األزواج يرةكلو  مةا نسةبته 

 %02.2، وذلك لتواجد المرأة في البيت، أكثر من الرجل، أّما متغير العمر ف ّ  ما نسةبته % 27.4فيما تركل الزوجات ما نسبته 

( سنة، وذلك النخفا  عدد المتزوجين في هاه الفئة العمرية، فيمةا بلغةت نسةبة 42العينة هم من الفئة العمرية )أقل من من أفراد 

، وهةي الفئةة العمريةة األكثةر تمةثوً فةي العينةة، وذلةك ألنّةه مةن % 32.3( سنة ما نسةبته 32-42عينة الدراسة من الفئة العمرية )

كثر في هاه الفئة من غيرها كونها مرحلة عمرية متوستة، ويوحظ بمّ  أفةراد عينةة الدراسةة المتوقع أ  تكو  نسبة المتزوجين أ

( سةنة 22من حجم العينة، وتنخفض نسبتهم  في الفئة العمرية )أكثةر مةن  %47.0( قد شكلوا ما نسبته 22-30من الفئة العمرية )

مةن أفةراد  %07.7مؤهةل العلمةي ألفةراد العينةة نجةد أّ  مةن إجمةالي العينةة، وفيمةا يتعلةق بةالتوزيع حسةب ال %40.0لتصل إلةى 

مةن المؤهةل العلمةي  %36.0منهم من المؤهل العلمةي ب دبلةوم متوسة ب، و  % 32.0العينة من  فئة التعليم ب الثانوي فمقل ب، و 
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ة تمثيل الفئةة األولةى نخفا  نسبإوحظ . ويُ % 6.0ببكالوريوسب، بينما شكل أفراد عينة الدراسة من ب دراسات علياب ما نسبته 

جتمةع الدراسةة، وفيمةا يتعلةق رتفةاا نسةبة تمثلهةا فةي مُ من عينة الدراسةة، وهةاا دليةل علةى ارتفةاا نسةبة الفئةات األكثةر تعليمةاً، إل

، % 04.7بالتوزيع حسب مكا  اإلقامة فيتضف أّ  عينة الدراسة من المقيمين في المد  قد شكلوا النسبة األكبر والتي بلغت نحةو 

 % 7.7قيمةين فةي الباديةة بنسةبة ، ومةن المُ % 43.7لك انعكاساً الرتفاا نسبتهم في المجتمع، ومن المقيمةين فةي الرية  بنسةبة وذ

، وفيما يتعلق بالتوزيع حسب ملكية السكن فيتضف أّ  النسبة األكبةر لصةالف فئةة % 2.7خيمات بنسبة قيمين في المُ وأخيرا من المُ 

، وذلةةك بسةةبب سةةعي األسةةرة األردنيةةة لوسةةتقرار فةةي مسةةاكن مملوكةةة، وخاصةةة فةةي % 73.3سةةبة قيمةين فةةي مسةةاكن ُملةةك وبنالمُ 

 .%40.7ستمجرين  مناطق الري  والبادية، وبلغت نسبة فئة المُ 

 أداة الدراسة    

ا علةى الجانةب بعد إجةراء المسةف المكتبةي واالطةوستبانه خاصة بالدراسة، وذلك إلجمع بيانات الدراسة الميدانية، تم تصميم     

وبعةد أ  تةم إعةداد أداة ( 4117)محةادين، و(، 4117)البرغثةي،  ل دراسةةمثة تعلقةة بموضةوعهاالنرري، والدراسةات السةابقة المُ 

تمادهةةا برةةكلها النهةةائي مةةن قبةةل إالدراسةةة برةةكلها األولةةي، انرةةر تةةم إخضةةاعها لعمليةةة التحكةةيم، وتةةم إجةةراء بعةةض التعةةديوت وا

ستبانة كانا محوراً واحداً، وقد تةم فصةلهما فيمةا بعةد، وذلةك اً بم  المحور الثاني والثالث كما وردا في اإلالمررف األكاديمي، علم

 .لغايات تسهيل التحليل اإلحصائي

 :الصدق والثبات   

فةي  حكمين من أعضةاء هيئةة التةدريس( مُ 7على ) –فقرة  01ستبيا  والمكونة من الدراسة تم عر  اإل صدق اداةللتمكد من     

وبنةاء علةى آراء ، حرةاتهمحكمةو  ب بةداء آرائهةم ومُو العلوم التربوية من الجامعات األردنية وقد قةام المُ قسم علم االجتماا وكلية 

فقةرة  22سةتبيا  برةكله النهةائي والةاي تكةو  مةن نتهاء إلى صياغة اإلواإل وحراتهم، تم تعديل فقرات أداة الدراسةحكمين ومُ المُ 

 .حاورم 2توزعت على 

 

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

 .نتائج الدراسة حسب أسئلة الدراسة     

 :نتائج السؤا  االو  

 (3جدو  )

المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية 

 جتمع األردني في الجانب االقتصاديي المُ عولمة التي تواجه البناء األسري فالمُ 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

5 
ارتفاا األسعار المتزايد ناتج عن االعتماد شبه الكلي على المنتجات 

 المستوردة من الخارج
 مرتفع 1 0.90 3.986

2 
سة الحكومة في تتبيق غياي العدالة في توزيع الدخل ناتج عن سيا

 توصيات االتفاقيات الدولية
 مرتفع 2 0.96 3.904

4 
، حسابات وأرصدة بنكية، مهارات باسورد) سيترت ثقافة الرقم

 ( على ثقافة المجتمعوالمنافسة،زيادة اإلنتاج، 
 مرتفع 3 0.96 3.889
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

1 
زادت العولمة االقتصادية من نسبة الفقر والفقراء في المجتمع 

 ني.األرد
 مرتفع 4 0.90 3.867

3 
سلعة، مادة إعونية، )األجنبي يُفضل أفراد األسرة األردنية المنتج 

 فيلم سينمائي، أغنية، الماركات العالمية( على المنتج المحلي
 مرتفع 5 1.10 3.852

6 
طول فترة اإلعالة لألبناء سبباً في تدني األوضاا المعيرية ألفراد 

 األسرة األردنية
 مرتفع 6 1.02 3.850

7 
تغيرت أنماط االستهوك األساسية وزاد االعتماد على االستهوك 

 الكمالي
 مرتفع 7 0.88 3.763

10 
سيترت القيم االقتصادية المعولمة )التنافس بو حد، الربف دو  قيد، 

 االدخار دو  شرط وغسيل األموال( على قيم المجتمع عموماً 
 مرتفع 8 0.90 3.740

 متوس  9 1.03 3.588 االقتصادية من نسبة البِتالة في المجتمع األردني زادت العولمة 9

8 
تعتمد العوقات االجتماعية السائدة بين أفراد األسرة على المصالف 

 المادية
 متوس  10 1.00 3.506

- 
للُمهةةِددات القيميةةة والسةةلوكية المعولمةةة التةةي تواجةةه المسةةتوى الكلةةي  

 ردني في الجانب االقتصاديالبناء األسري في المجتمع األ
 مرتفع - 0.70 3.794

( أّ  المستوى الكلي للُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في 3أظهرت النتائج في الجدول )      

الدراسةة علةى جميةع  المجتمع األردني في الجانب االقتصادي قد جاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة

(، وتكر  إجابةات عينةة الدراسةة عةن فقةرات هةاا المحةور علةى أّ  الفقةرة رقةم  1.71نحراف معياري )  ( ، ب3.762الفقرات )

( وقةد 3.670( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بالنسبة للُمهِددات فةي الجانةب االقتصةادي بمتوسة  حسةابي )2)

ب، يليها في  ارتفاا األسعار المتزايد ناتج عن االعتماد شبه الكلي على المنتجات المستوردة من الخارجى ب نصت هاه الفقرة عل

غيةاي العدالةة فةي توزيةع الةدخل نةاتج عةن سياسةة الحكومةة فةي تتبيةق  الترتيب الثاني وبمستوى مرتفع الفقرة التي تةنص علةىب

( تؤكةد 2(، والفقةرة التاليةة رقةم )3.612سابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا )ب وقد بلغ المتوس  الح توصيات االتفاقيات الدولية

سيترت ثقافة الرقم)باسويرد، حسابات وأرصدة بنكية، مهارات زيةادة اإلنتةاج، والمنافسةة( علةى  ذلك أيضاً، والتي تنص على ب

(، يليهةا فةي الترتيةب الرابةع وبمسةتوى مرتفةع 3.776ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا ) جتمعثقافة المُ 

ب وقةد بلةغ المتوسة   قتصةادية مةن نسةبة الفقةر والفقةراء فةي المجتمةع األردنةيزادت العولمة اإل( التي تنص علىب 0الفقرة رقم )

علةىب ( والتةي تةنص 3(، وفةي الترتيةب الخةامس وبمسةتوى مرتفةع الفقةرة رقةم )3.632الحسابي إلجابات عينة الدراسةة عليهةا )

ب  نةتج المحلةيعالميةة( علةى المُ  ماركةةيُفضل أفراد األسرة األردنية المنتج األجنبي)سلعة، مةادة إعونيةة، فةيلم سةينمائي، أغنيةة، 

( والتةي 3(. وفي الترتيب السادس وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.724وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي  اإلعالة لألبناء سةبباً فةي تةدني األوضةاا المعيرةية ألفةراد األسةرة األردنيةةطول فترة تنص علىب 

تغيةرت أنمةاط ( والتةي تةنص علةىب 7(، وفي الترتيب السابع وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.720إلجابات عينة الدراسة عليها )

ب، وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا  كمةةالياالسةةتهوك األساسةةية وزاد االعتمةةاد علةةى االسةةتهوك ال

سةةيترت القةةيم االقتصةةادية المعولمةةة ( والتةةي تةةنص علةةىب 01(، وفةةي الترتيةةب الثةةامن وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )3.703)

بلةغ المتوسة  الحسةابي  ب وقةد )التنافس بو حد، الربف دو  قيد، االدخار دو  شرط وغسةيل األمةوال( علةى قةيم المجتمةع عمومةاً 

 (. 3.721إلجابات عينة الدراسة عليها )
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زادت العولمةةة االقتصةةادية مةةن نسةةبة البِتالةةة فةةي ( والتةةي تةةنص علةةىب 6وفةةي الترتيةةب التاسةةع وبمسةةتوى متوسةة  الفقةةرة رقةةم )

عاشةر واألخيةر وبمسةتوى (، وفي الترتيب ال3.277ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ) المجتمع األردني

ب وقةد بلةغ  تعتمد العوقات االجتماعية السائدة بين أفراد األسرة على المصةالف الماديةة( والتي تنص علىب 7متوس  الفقرة رقم )

 (. 3.210المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

فقةرات محةور الُمهةِددات القيميةة والسةلوكية ة نحةو ( أّ  االنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراس3ويوحظ من الجدول )

رةير إلةى ( مّما يُ 1.77 -0.01المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب االقتصادي قد تراوحت بين ) 

 تقاري إجابات عينة الدراسة نحو فقرات هاا المحور.

 :السؤا  الثانينتائج  

 (2جدو  )

ابية واالنحرافددات المعياريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية المتوسددطات الحسدد

 المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب الثقافي

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

 مرتفع 1 1.01 3.957 جيل اإباء واألبناء بفعل التتورات التكنولوجية.زيادة الفجوة بين  4

 مرتفع 2 0.98 3.875 أفرادها. المتوارثة لدىترهد األسرة األردنية تراجعاً في القيم األخوقية  10

3 
تتعر  العوقات األسرية السائدة في المجتمع لترويه ناتج عن التمثر 

 مع األردني.بمطباا غربية دخيلة على المجت
 مرتفع 3 0.98 3.852

8 
عدم قدرة الدول النامية على مواكبة التقدم العلمي المتسارا زاد من 

 معاناة أفراد أسرها.
 مرتفع 4 0.79 3.815

7 
التمثر الكبير في الثقافة الغربية في الممكل زاد من االعتماد على  

 األطعمة السريعة التحضير.
 مرتفع 5 1.03 3.800

2 
الصراا بين الزوجين على السيادة من جهة وتّحمل األعباء  زيادة

 المادية من جهة أخرى.
 مرتفع 6 1.01 3.755

5 
شّجعت العولمة على انترار العوقات الجنسية المحرمة خارج إطار 

 العوقة الزوجية الررعية.
 مرتفع 7 0.96 3.703

9 
سيترة النموذج  تفتقر األسرة األردنية لوجود القدوة الحسنة في ظل

 الغربي المتتور.
 متوس  8 1.01 3.606

 متوس  9 1.01 3.569 تغير مفهوم األسرة والتعبير عنه باألفراد واألزواج. 6

1 
عدم وضوح وجهة نرر أفراد المجتمع في مسملة الزواج العرفي 

 وختورته.
 متوس  10 0.90 3.554

- 
سةةلوكية المعولمةةة التةةي الُمهةةِددات القيميةةة والالدرجةةة الكليةةة لمسةةتوى  

 تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب الثقافي
 مرتفع - 0.87 3.749

 

( أّ  المستوى الكلي للُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في 2أظهرت النتائج في الجدول )      

رتفع حيث بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة على جميةع الفقةرات مستوى مُ المجتمع األردني في الجانب الثقافي جاء ب

 (،  1.77( ، بانحراف معياري ) 3.726)
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( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسةبية 2وتكر  إجابات عينة الدراسة عن فقرات هاا المحور على أّ  الفقرة رقم )

زيةةادة الفجةةوة بةةين جيةةل اإبةةاء ( وقةةد نصةةت هةةاه الفقةةرة علةةى ب 3.627قةةافي بمتوسةة  حسةةابي )بالنسةةبة للُمهةةِددات فةةي الجانةةب الث

ترةةهد األسةةرة ب، يليهةةا فةةي الترتيةةب الثةةاني، وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة التةةي تةةنص علةةىب  واألبنةةاء بفعةةل التتةةورات التكنولوجيةةة

(، 3.772غ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسةة عليهةا )ب وقد بل األردنية تراجعاً في القيم األخوقية المتوارثة  لدى أفرادها

تتعر  العوقةات األسةرية السةائدة فةي المجتمةع لترةويه نةاتج  (  والتي تنص على ب3أّما في الترتيب الثالث فجاءت الفقرة رقم )

(، يليها 3.723الدراسة عليها ) ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة عن التمثر بمطباا غربية دخيلة على المجتمع األردني

عةةدم قةةدرة الةةدول الناميةةة علةةى مواكبةةة التقةةدم العلمةةي ( التةةي تةةنص علةةىب 7فةةي الترتيةةب الرابةةع وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )

(،  وفةةي الترتيةةب 3.702ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )المتسةةارا زاد مةةن معانةةاة أفةةراد أسةةرها.

التةمثر الكبيةر فةي الثقافةة الغربيةة فةي الممكةل زاد مةن االعتمةاد علةى ( والتي تنص علىب 7وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )الخامس 

(. وفةةي الترتيةةب السةةادس 3.71ب، وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )األطعمةةة السةةريعة التحضةةير.

زيادة الصراا بين الةزوجين علةى السةيادة مةن جهةة وتّحمةل األعبةاء الماديةة ( والتي تنص علىب 4وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

(، وفةي الترتيةب السةابع وبمسةتوى مرتفةع 3.722ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا )من جهة أخةرى.

 رج إطار العوقة الزوجية الررعيةشّجعت العولمة على انترار العوقات الجنسية المحرمة خا( والتي تنص علىب 2الفقرة رقم )

( 6( وفةي الترتيةةب الثةامن وبمسةتوى متوسةة  الفقةرة رقةةم )3.713ب وقةد بلةغ المتوسةة  الحسةابي إلجابةةات عينةة الدراسةة عليهةةا )

ب، وقةد بلةغ المتوسة  تفتقر األسرة األردنية لوجةود القةدوة الحسةنة فةي ظةل سةيترة النمةوذج الغربةي المتتةوروالتي تنص علىب 

( والتةي 0(. وفةي الترتيةب التاسةع وقبةل األخيةر وبمسةتوى متوسة  الفقةرة رقةم )3.010بي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا )الحسا

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا  تغيةر مفهةوم األسةرة والتعبيةر عنةه بةاألفراد واألزواجتنص علةىب 

عةدم وضةوح وجهةة نرةر أفةراد ( والتةي تةنص علةىب 0توى متوس  الفقرة رقةم )(، وفي الترتيب العاشر واألخير وبمس3.206)

وحةظ مةن (، ويُ 3.222ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليهةا ) جتمع في مسملة الزواج العرفي وختورتهالمُ 

ِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي ( بم  االنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة نحو  فقةرات محةور للُمهة06الجدول )

رةير إلةى تقةاري إجابةات ( مّمةا يُ 1.76 -0.13جتمع األردني فةي الجانةب الثقةافي قةد تراوحةت بةين ) تواجه البناء األسري في المُ 

 عينة الدراسة نحو فقرات هاا المحور.

 السؤا  الثالث: نتائج 

 (5جدو  )

ريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعيا

 .جتمع األردني في الجانب االجتماعيالمعولمة التي تواجه البناء األسري في المُ 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

22 
ئيسة لعزوف ارتفاا تكالي  الزواج من األسباي الر

 الرباي عنه.
 مرتفع 1 1.02 4.131

 مرتفع 2 0.83 4.101 معاناة األسرة األردنية من ارتفاا نسب التوق. 23
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

 مرتفع 3 0.88 4.042 تمرد األبناء على الضواب  األسرية التقليدية. 15

13 
ضعفاً في التواصل االجتماعي تعاني األسر األردنية 

 والزيارات العائلية.
 مرتفع 4 1.04 3.967

20 

تنترر المراكل داخل األسرة األردنية مثل:)التوق 

االنفعالي، ارتفاا نسب المخالفات القانونية 

واالضترابات االجتماعية كالعن  في الجامعات 

 والعن  المصاحب لونتخابات.

 مرتفع 5 0.83 3.937

 مرتفع 6 0.87 3.922 لم تعد القيم الفردية والرخصية تخضع لضب  األسرة 4

1 

)تمخر سن  تدني مكانة الزواج الررعي لعدة أسباي

الزواج، انترار أماكن الترفية للجنسين، ارتفاا نسب 

 التوق(

 مرتفع 7 0.96 3.907

8 
تراجع مفهوم التكافل األسري أمام سيادة قيم المنفعة 

 الفردية.
 مرتفع 8 1.08 3.892

14 
 زيادة مستوى التغير السلوكي في العوقات بين

 الزوجين.
 مرتفع 9 1.14 3.870

21 
لم يعد الزواج الررعي الوسيلة الوحيدة إلشباا 

 الرغبات الجنسية.
 مرتفع 10 1.01 3.863

18 
تراجع واضف في مكانة كبار السن في األسرة 

 األردنية الحديثة.
 مرتفع 11 0.82 3.833

16 
يتناقص اعتماد األبناء على اإباء عاطفياً في األسرة 

 نية تدريجياً.األرد
 مرتفع 12 1.04 3.780

9 
حلت المؤسسات الوسيتة )الفنادق، المتاعم، غرف 

 المساج،....( مكا  األسرة في كثير من وظائفها
 مرتفع 13 1.04 3.773

10 
تراجع الكثافة الدينية في العوقات بين الزوجين داخل 

 األسرة وخارجها
 مرتفع 14 1.09 3.770

11 
ر جديد على األسرة زاد من دخول الخادمة كعنص

 معدالت ارتكاي الجريمة فيها.
 مرتفع 15 1.03 3.766

 مرتفع 16 1.00 3.758 زيادة معدالت الجرائم الجنسية في المجتمع األردني  7

19 
ساهم تمكين المرأة العاملة في إعادة توزيع األدوار 

 بين أفراد األسرة.
 مرتفع 17 1.00 3.721

6 
األبناء في  السلوكي بين معدالت االنحرافزيادة  

 األسرة األردنية
 مرتفع 18 1.16 3.713

3 
تراجع دور الزوجين في التنرئة االجتماعية وذلك 

 (..)وسائل اإلعوم،. لرهور مؤسسات بديلة مثل
 متوس  19 0.89 3.661

12 
تراجع النم  الاكوري ساهم في إعادة توزيع األدوار 

 بين الزوجين.
 متوس  20 0.93 3.654

17 
اتساا دائرة الراوذ الجنسي والعوقات الجنسية 

 الخاطئة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع األردني.
 متوس  21 0.91 3.631

5 
لتتبيق تتخا الحكومة من االتفاقيات الدولية ذريعة 

 التعليم، العمل، واألجور( ) المساواة بين الجنسين في
 متوس  22 0.88 3.549

 متوس  23 0.91 3.407عوبة وجود توافق بين الزوجين على المهام ص 2
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

 اليومية لكل منهما

- 

الُمهةِددات القيميةة والسةلوكية الدرجة الكلية لمسةتوى  

المعولمةةة التةةي تواجةةه البنةةاء األسةةري فةةي المجتمةةع 

 األردني في الجانب االجتماعي

 مرتفع - 0.68 3.811

 

عولمةة التةي تواجةه البنةاء األسةري فةي ( أّ  المسةتوى الكلةي للُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المُ 2أظهرت النتائج في الجةدول )      

رتفةع، حيةث بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة علةى جميةع جتمع األردني في الجانب االجتماعي جاء بمستوى مُ المُ 

عينة الدراسة عن فقرات هاا المحةور علةى أّ  الفقةرة رقةم (، وتكر  استجابات  1.07( ، بانحراف معياري ) 3.700الفقرات )

( 2.030بمتوسة  حسةابي بلةغ) ( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بالنسبة للُمهِددات في الجانةب االجتمةاعي44)

فةي الترتيةب الثةاني  ب، يليهةا رتفةاا تكةالي  الةزواج مةن األسةباي الرئيسةة لعةزوف الرةباي عنةه.إوقد نصةت هةاه الفقةرة علةى ب 

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات معاناة األسرة األردنية من ارتفاا نسب التوق.وبمستوى مرتفع الفقرة التي تنص علىب 

تمةرد األبنةاء علةى الضةواب   والتي تنص علةى ب( 02ب الثالث فجاءت الفقرة رقم )(، أّما في الترتي2.010عينة الدراسة عليها )

(، يليها فةي الترتيةب الرابةع وبمسةتوى مرتفةع 2.124. وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )لتقليديةاألسرية ا

ب وقةد بلةغ يوجد هنالك ضعفاً في التواصل االجتماعي والزيارات العائلية بين األسر األردنيةة.( التي تنص علىب 03الفقرة رقم )

( والتي تةنص 41رتفع الفقرة رقم )وفي الترتيب الخامس وبمستوى مُ  ،(3.607راسة عليها )المتوس  الحسابي إلجابات عينة الد

تنترر المراكل داخل األسرة األردنية مثل:)التوق االنفعالي، ارتفاا نسب المخالفات القانونية واالضترابات االجتماعية علىب 

(، وفةي 3.637وس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليهةا )ب، وقد بلغ المتكالعن  في الجامعات والعن  المصاحب لونتخابات

ب وقد .فردية والرخصية تخضع لضب  األسرةد القيم العُ لم تَ ( والتي تنص علىب 2الترتيب السادس وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

( 0جةاءت الفقةرة رقةم ) (، وفةي الترتيةب السةابع وبمسةتوى مرتفةع،3.644بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا )

)تةمخر سةن الةزواج، انترةار أمةاكن الترفيةة للجنسةين، ارتفةاا  يسةباد مةن األتدني مكانة الزواج الررعي لعةدوالتي تنص علىب 

(، فالبنةةاء االجتمةةاعي المحةةي  بةةالزوجين 3.617وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )، بنسةةب التةةوق(

تراجع مفهوم التكافةل األسةري أمةام ( والتي تنص علىب 7ي الترتيب الثامن وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )ومراهر التحضر،  وف

(. وفةي الترتيةب التاسةع وبمسةتوى 3.764ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا )سيادة قيم المنفعة الفردية.

ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  التغيةةر السةةلوكي فةةي العوقةةات بةةين الةةزوجين. زيةةادة مسةةتوى( والتةةي تةةنص علةةىب 02متوسةة  الفقةةرة رقةةم )

لةم ( والتةي تةنص علةىب 40(، وفي الترتيب العاشر وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.771الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

بةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجا يعةةد الةةزواج الرةةرعي الوسةةيلة الوحيةةدة إلشةةباا الرغبةةات الجنسةةية

تراجع واضةف فةي مكانةة ( والتي تنص علىب 07(، وفي الترتيب الحادي عرر، وجاءت وبمستوى متوس  الفقرة رقم )3.703)

(، وفةي الترتيةب الثةاني 3.733وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليهةا ) كبار السن في األسرة األردنية الحديثة.

يتنةةاقص اعتمةةاد األبنةةاء علةةى اإبةةاء عاطفيةةاً فةةي األسةةرة األردنيةةة ( والتةةي تةةنص علةةىب 00مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )عرةةر وبمسةةتوى 

 ب، مّما انعكس على العوقات بين أفراد األسرة، تدريجياً 
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( 6م )( وفي الترتيب الثالث عرر وبمسةتوى متوسة  الفقةرة رقة3.771وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ) 

ب وقةد بلةغ مكا  األسةرة فةي كثيةر مةن وظائفهةا  (حلت المؤسسات الوسيتة )الفنادق، المتاعم، غرف المساجوالتي تنص علىب 

( والتةي 01(، وفي الترتيب الرابع عرةر وبمسةتوى مرتفةع الفقةرة رقةم )3.773المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ب، وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة  في العوقات بين الزوجين داخل األسرة وخارجهاتراجع الكثافة الدينية تنص علىب 

( وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات 00(، وفي الترتيب الخامس عرةر وبمسةتوى مرتفةع الفقةرة رقةم )3.771الدراسة عليها )

زيةادة معةدالت ( والتةي تةنص علةىب 7الفقةرة رقةم ) (، وفي الترتيب السادس عرر وبمستوى مرتفع3.700عينة الدراسة عليها )

(. وفةي الترتيةب السةابع 3.727ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ) الجرائم الجنسية في المجتمع األردني

 ر بين أفراد األسةرةساهم تمكين المرأة العاملة في إعادة توزيع األدوا( والتي تنص علىب 06عرر وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

(. وفةةي ظةةل التكنولوجيةةا الحديثةةة فقةةد تضةةاعفت األدوار 3.740ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )

( والتةي 0الوظيفية التي يحتلها أفراد األسرة، وبخاصة أدوار الزوجين، وفي الترتيب الثامن عرر وبمستوى مرتفع الفقةرة رقةم )

ب وقةةد بلةغ المتوسةة  الحسةابي إلجابةةات عينةةة  بةةين األبنةاء فةةي األسةرة األردنيةةةاالنحةراف السةةلوكي معةةدالت  زيةادةتةنص علةةىب 

تراجةع دور الةزوجين ( والتي تةنص علةىب 3(. وفي الترتيب التاسع عرر وبمستوى متوس  الفقرة رقم )3.703الدراسة عليها )

ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة وسائل اإلعوم،...() في التنرئة االجتماعية وذلك لرهور مؤسسات بديلة مثل

تراجةع الةنم  الةاكوري سةاهم فةي ( والتي تنص علةىب 04(. وفي الترتيب العررين وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.000عليها )

(. وفةي الترتيةب الحةادي 3.022ا )ب وقد بلغ المتوس  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةإعادة توزيع األدوار بين الزوجين.

اتساا دائةرة الرةاوذ الجنسةي والعوقةات الجنسةية الخاطئةة بةين ( والتي تنص علىب 07والعررين وبمستوى متوس  الفقرة رقم )

(. وفي الترتيب الثةاني 3.030ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )الرجل والمرأة داخل المجتمع األردني.

تتخا الحكومة من االتفاقيات الدوليةة ذريعةة لتتبيةق ( والتي تنص علىب 2والعررين وقبل األخير وبمستوى متوس  الفقرة رقم )

 (. 3.226ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )التعليم، العمل، واألجور( ) المساواة بين الجنسين في

صعوبة وجود توافق بةين الةزوجين ( والتي تنص علىب 4ألخير وبمستوى متوس  الفقرة رقم )وفي الترتيب الثالث والعررين وا

( 06(. ويوحةظ مةن الجةدول )3.217ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا ) على المهام اليومية لكل منهما

لُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي تواجةه البنةاء فقةرات محةور ا عيارية إلجابةات عينةة الدراسةة نحةوبمّ  االنحرافات الم

( مّمةةا يرةةير إلةةى تقةةاري إجابةةات عينةةة 1.74 -0.00األسةةري فةةي المجتمةةع األردنةةي فةةي الجانةةب االجتمةةاعي قةةد تراوحةةت بةةين ) 

 الدراسة نحو فقرات هاا المحور.

 السؤا  الرابع: نتائج  

 (2جدو  )

معياريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات ال

 المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب التكنولوجي

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

2 
لعوقات يُعتبر جهاز الخلوي أداة ُمهِددة ل

 األسرية بين أفراد األسرة وخاصة الزوجين.
 مرتفع 1 0.83 3.963
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

7 

ساعد اإلنترنت والهات  الخلوي على انتهاك 

خصوصية أفراد األسرة، كتلقي رسائل 

واتصاالت من غرباء أو صور ُمخلة في 

 اإداي.

 مرتفع 2 0.88 3.926

1 
يميل أفراد األسرة األردنية للعزلة بفعل 

 المتواصل للتكنولوجيا. االستخدام 
 مرتفع 3 0.83 3.859

5 
سهّلت التكنولوجيا إقامة عوقات تعارف 

 خارج إطار العوقات الزوجية.
 مرتفع 4 0.84 3.844

3 
زادت نسب اإلنفاق الدوري على وسائل 

 االتصال الحديثة داخل األسرة األردنية.
 مرتفع 5 0.83 3.799

4 

ساهمت وسائل االتصال والتواصل 

الجتماعي الحديثة في ازدياد حاالت العن  ا

 األسري، وخاصة الموجه نحو المرأة.

 مرتفع 6 0.83 3.799

8 
أدى االستخدام المفرط لمواقع التواصل 

 االجتماعي إلى الفتور العاطفي بين األزواج.
 مرتفع 7 0.90 3.776

11 

استتاعت التكنولوجيا الحديثة أ  تستبدل 

ية بالنموذج الثقافي الثقافة العربية اإلسوم

 الغربي.

 مرتفع 8 1.01 3.769

6 
ساهمت وسائل االتصال والتواصل في 

 )عربي، إنجليزي( ظهور اللغة المزيج
 مرتفع 9 0.87 3.762

9 
استهدفت ثقافة الصورة جميع أفراد األسرة 

 دو  استثناء بفعل ما تتمتع به من جاذبية.
 متوس  10 1.00 3.620

10 

ادرا  على تحمل لم يعد الزوجا  ق

المسؤوليات األسرية، بفعل الساعات الُمهدرة 

 في استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

 متوس   1.01 3.605

12 
عززت التكنولوجيا من قيم العن  لدى أفراد 

 األسرة األردنية.
 متوس   1.02 3.590

- 

الُمهددِددات القيميددة الدرجددة الكليددة لمسددتوى  

ي تواجدددده البندددداء والسددددلوكية المعولمددددة التدددد

األسددري فددي المجتمددع األردنددي فددي الجانددب 

 التكنولوجي

 مرتفع - 0.73 3.776

 

( أّ  المسةتوى الكلةي للُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي تواجةه البنةاء األسةري فةي 0أظهرت النتائج في الجدول )

بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة علةى جميةع رتفعةاً حيةث المجتمع األردني في الجانب التكنولوجي جاء بمستًوى مُ 

(، وتكر  استجابات عينة الدراسة عن فقرات هاا المحةور علةى أّ  الفقةرة رقةم  1.73( ، بانحراف معياري ) 3.770الفقرات )

( وقةد 3.603حسةابي )( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بالنسبة للُمهِددات في الجانب التكنولةوجي بمتوسة  4)

ب وهةاا دليةل  يُعتبر جهةاز الخلةوي أداة ُمهةِددة للعوقةات األسةرية بةين أفةراد األسةرة وخاصةة الةزوجين.نصت هاه الفقرة على ب 

واضةةف علةةى دور التكنولوجيةةا برةةكل عةةام ومواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي برةةك خةةاا، فةةي التةةمثير علةةى أفةةراد األسةةرة وطبيعةةة 

ساعد اإلنترنت والهات  الخلةوي علةى م، يليها في الترتيب الثاني وبمستوى مرتفع الفقرة التي تنص على:ب العوقات السائدة بينه

 انتهاك خصوصية أفراد األسرة،

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                       24  

ISSN: 2706-6495 

 

ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا كتلقةةي رسةةائل واتصةةاالت مةةن غربةةاء أو صةةور ُمخلةةة فةةي اإداي. 

أفراد المجتمع عموماً على  الوصول ألشخاا آخرين ال يستتيعو  في الوضع العادي التواصل  (، فقد ساعد اإلنترنت3.640)

معهم، أو التحدي إليهم، هاه الفرصة قد تركل في بعض الحاالت ضرراً على أشخاا آخرين، أّمةا فةي الترتيةب الثالةث فجةاءت 

ب وقةةد بلةةغ  ة بفعةةل االسةةتخدام المتواصةةل للتكنولوجيةةايميةةل أفةةراد األسةةرة األردنيةةة للعزلةة (  والتةةي تةةنص علةةى:ب0الفقةةرة رقةةم )

( التةي تةنص 2يليها في الترتيب الرابع وبمستوى مرتفع الفقةرة رقةم )، (3.726المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ي إلجابةات عينةة ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةاب سةهّلت التكنولوجيةا إقامةة عوقةات تعةارف خةارج إطةار العوقةات الزوجيةةعلى:ب 

زادت نسةةب اإلنفةةاق ( والتةةي تةةنص علةةى:ب 3(، وفةةي الترتيةةب الخةةامس وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )3.722الدراسةةة عليهةةا )

(، 3.766وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسةة عليهةا ) الدوري على وسائل االتصال الحديثة داخل األسرة األردنية

سةةاهمت وسةةائل االتصةةال والتواصةةل االجتمةةاعي ( والتةةي تةةنص علةةى:ب 2توى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )وفةةي الترتيةةب السةةادس وبمسةة

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة الحديثة في ازدياد حاالت العنة  األسةري، وخاصةة الموجةه نحةو المةرأة..

يةاد حةاالت العنة  النةاتج عةن االسةتخدام المتكةرر ( مةن حيةث ازد4102(، وتتفق هاه النتيجة مع دراسة )أونسة، 3.766عليها )

أدى االسةتخدام ( والتي تنص على:ب 7لننترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وفي الترتيب السابع وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

نةة الدراسةة عليهةا ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابةات عي المفرط لمواقع التواصل االجتماعي إلى الفتور العاطفي بين األزواج

اسةتتاعت التكنولوجيةا الحديثةة أ  تسةتبدل ( والتي تنص علةىب 00(، وفي الترتيب الثامن وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.770)

(، وفةي 3.706ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا )الثقافة العربية اإلسومية بالنموذج الثقافي الغربي..

 ساهمت وسائل االتصال والتواصل في ظهور اللغة المةزيج( والتي تنص علىب 0اسع وبمستوى متوس  الفقرة رقم )الترتيب الت

(، وفي الترتيب العاشةر وبمسةتوى متوسة  3.704ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ))عربي، إنجليزي(

ب وقةد  ة جميع أفراد األسرة دو  استثناء بفعل مةا تتمتةع بةه مةن جاذبيةة.استهدفت ثقافة الصور( والتي تنص علىب 6الفقرة رقم )

( 01(، وفي الترتيةب الحةادي عرةر وبمسةتوى متوسة  الفقةرة رقةم )3.041بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ُمهدرة في استخدام مواقع التواصل لم يعد الزوجا  قادرا  على تحمل المسؤوليات األسرية، بفعل الساعات الوالتي تنص علىب 

(، وفةي الترتيةب الثةاني عرةر واألخيةر وبمسةتوى 3.012وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا ) االجتماعي.

ب وقةد بلةغ المتوسة   عززت التكنولوجيا من قيم العن  لةدى أفةراد األسةرة األردنيةة.( والتي تنص علىب 04متوس  الفقرة رقم )

( بةمّ  االنحرافةات المعياريةة إلجابةات عينةة الدراسةة 06(، ويوحظ من الجةدول )3.261حسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )ال

نحو فقرات ِمحور الُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانةب التكنولةوجي 

 ( مّما يرير إلى تقاري إجابات عينة الدراسة نحو فقرات هاا المحور.1.73 -0.14قد تراوحت بين ) 

 

 السؤا  الخامس: نتائج 

 (7جدو  ) 

( اللتبددار داللددة الفددروق بددين متوسددط إجابددات أفددراد عينددة الدراسددة نحددو الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية T.testنتيجددة التبددار )

لتالف إردني في الجانب االقتصادي والثقدافي واالجتمداعي والتكنولدوجي بدالمعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األ

 .الجنس
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 محاور الدراسة

 درجات الحرية الوس  الحسابي
 (T)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية
 إناي ذكور

 0.92 0.097- 1503 3.816 3.813 الجانب االقتصادي

 0.05 1.985 1503 3.724 3.788 الجانب الثقافي

 0.11 1.614- 1503 3.831 3.789 الجانب االجتماعي

 0.78 0.279 1503 3.773 3.782 الجانب التكنولوجي

 

 ما يلي:( 7يتضج من لال  النتائج في الجدو  )

أظهةةرت النتةةائج عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةة  إجابةةات أفةةراد عينةةة الدراسةةة، نحةةو الُمهةةِددات القيميةةة  .1

قتصةادي والتةي تعةود لمتغيةر الجةنس، جتمةع األردنةي فةي الجانةب اإلعولمة التي تواجةه البنةاء األسةري فةي المُ المُ  والسلوكية

 (.0.05)(، وهي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.167( المحسوبة )Tحيث بلغت قيمة )

أفةةراد عينةةة الدراسةةة نحةةو الُمهةةِددات القيميةةة أظهةةرت النتةةائج عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةة  إجابةةات  .0

جتمةع األردنةي فةي الجانةب الثقةافي والتةي تعةود لمتغيةر الجةنس، حيةث عولمة التي تواجه البناء األسري في المُ والسلوكية المُ 

 (.0.05)(، وهي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.672( المحسوبة )Tبلغت قيمة )

عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةة  إجابةةات أفةةراد عينةةة الدراسةةة نحةةو الُمهةةِددات القيميةةة أظهةةرت النتةةائج  .5

والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب االجتماعي والتي تعود لمتغير الجنس، حيث 

(. أظهرت النتائج عةدم 0.05)لة إحصائية عند مستوى داللة (، وهي قيمة ليست ذات دال0.002( المحسوبة )Tبلغت قيمة )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس  إجابات أفةراد عينةة الدراسةة نحةو الُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي 

( Tلغةةت قيمةةة )تغيةةر الجةةنس، حيةةث بجتمةةع األردنةةي فةةي الجانةةب التكنولةةوجي والتةةي تعةةود لمُ تواجةةه البنةةاء األسةةري فةةي المُ 

 (.0.05)(، وهي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.476المحسوبة )

 :ُمناقشة النتائج

تغيةر الجةنس وذلةك ألّ  الحيةاة الزوجيةةة رةير نتةائج الدراسةة إلةى عةدم وجةةود فةروق ذات داللةة إحصةائية فمةا يتعلةةق بمُ تُ 

عاشرة بين األزواج والتقاري المكاني بينهم يجعل أحيانةاً وإ  كا  غير مقصود فالمُ رتركة تخلق أحياناً تقارباً في األفكار حتى المُ 

تعلقةة بمتغيةر العمةر، إلةى وجةود فةروق لتقاء واضحة، تنعكس على جوانب معينة في الحياة، كما ترةير نتةائج الدراسةة المُ نقاط اإل

جتماعي والجانب التكنولوجي، وتُعزى هاه الفةروق إلةى قتصادي والجانب الثقافي والجانب اإلذات داللة إحصائية في الجانب اإل

( سنة، وتدل هاه النتيجة على أّ  اإلنسا  كلمةا تقةدم فةي السةن، كةا  أكثةر إدراكةاً ووعيةاً ومعرفةة بمةا 22الفئة العمرية )أكثر من 

ئةة أكثةر مةن أي فئةة أخةرى، أّمةا تراكمة ِعبر هاه السنين، خلقت نضجاً لةدى هةاه الفحي  به من تحديات فالتجاري والخبرات المُ يُ 

رةير إلةى وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية فةي الجانةب االقتصةادي والثقةافي تغير الدخل الرهري ف ّ  نتائج الدراسةة تُ بالنسبة لمُ 

 ( دينار،211-311( دينار والفئة)311جتماعي والتكنولوجي تُعزى للفئة أقل من )واإل
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ة من غيرهةا فةي الجوانةب الماديةة، لةالك تُةدرك هةاه الفئةة تمامةاً الُمهةِددات التةي تواجةه األسةرة عني أّ  هاه الفئة أكثر معانامّما يُ  

نخفةا  فةي الةدخل، كمةا أظهةرت نتةائج الدراسةة فيمةا إاألردنية بركل أوضف، لما تعانيه مةن عةوز مةالي وُشةف فةي اإلمكانيةات و

قتصةةادي والجانةةب الجانةةب الثقةةافي والجانةةب لجانةةب اإليتعلةةق بمتغيةةر المؤهةةل العلمةةي وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي ا

جتماعي والجانب التكنولوجي، وذلك لصالف فئة المؤهل العلمي )ثانوي فمقل( و)دبلوم متوس (، وتُعزى هةاه النتيجةة إلةى قلةة اإل

سةتوى الفقةر وزيةادة رتفةاا مإرتفةاا نسةب البِتالةة وإالفرا المتاحة لدى هاه الفئة، والتي تعاني من ضةغوطات الحيةاة فةي ِظةل 

تعلقةة بتبيعةة العمةل ذات هةدد أكثةر مةن غيرهةا. وجةاءت النتةائج المُ جتمع األردني، لالك تدرك هاه الفئة مةا يُ عدد الفقراء، في المُ 

جتمةاعي والتكنولةوجي، ولصةالف فئةة )عاطةل عةن العمةل( و)ِحةرف قتصةادي والثقةافي واإلفروق إحصائية دالةة، فةي الجانةب اإل

وتُعزى هاه النتيجة وهاا اإلدراك العالي بالُمهِددات التي تواجه األسرة األردنية، إلى حالة اإلحباط واليةمس التةي وأعمال أخرى( 

يعيرها العاطل عن العمل، فهو الوحيد الاي يُدرك تماماً ما تعنيه البِتالة والفقر، وكي  تؤثر في حياته اليومية، فكما يقةول المثةل 

مةن بةةه الةم، لةالك نجةةد بةمّ  الفئةةات األكثةر معانةاة فةةي الحيةاة هةةي األكثةر إدراكةاً للُمهةةِددات التةي تواجةةه الرةائع ال يةؤلم الجةةرح إال 

لةى األسرة، ألّ  المعاناة بحد ذاتها هي أيضاً تعتبر ُمهِدد للحياة األسرية، أّما فيمةا يتعلةق بمتغيةر مكةا  اإلقامةة فة ّ  النتةائج ترةير إ

قيمةين فةي جتمةاعي والتكنولةوجي، وذلةك لصةالف فئةة )المُ قتصةادي والثقةافي واإللجانةب اإلوجود فروق ذات داللة إحصةائية فةي ا

المدينة( وذلك يعود لتبيعة الحياة فةي المدينةة والتةي تختلة  عةن بةاقي المنةاطق فالمدينةة أسةاس التحةديث ومنتلةق التتةور، يعلةم 

و البادية، وألّ  المدينة انعكةاس واضةف لحيةاة اجتماعيةة تسةيتر ساكنيها بمّ  ما يهدد األسرة أكبر وأكثر مّما يعتقده ساكن القرية أ

عليها التكنولوجيا في كل مرافق الحياة، وتتجلى فيها كل معالم الحداثة واالبتكار، تمنف المقيمين فيها فرصاً أكبر وتحديات أكثةر، 

ائية فةةي الجانةةب االقتصةةادي والثقةةافي تغيةةر طبيعةةة السةةكن، ترةةير نتةةائج الدراسةةة إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةوبالنسةةبة لمُ 

ستمجرين يعلمو  بمّ  القيم المادية مهمة ولهةا ستمجرين(، وتعود هاه النتيجة إلى أّ  المُ واالجتماعي والتكنولوجي، لصالف فئة)المُ 

لرةاغل، يمخةا عين فةي جوانةب مةن حياتةه، يصةبف هةاا الجانةب شةغله اتمثير في العوقات األسرية، فعندما يعاني الفرد من نقص مُ 

 حيزاً من حياته، خاصة أّ  المادة تزداد قيمة وأهمية في حياتنا اليومية أكثر من ذي قبل. 

 التوصيات:   

 بناًء على نتائج الدراسة فقد تم صياغة التوصيات التالية:

ضرورة خلق مساحة مةن الحةوار بةين أفةراد األسةرة وخاصةة الةزوجين، وبةين األصةدقاء، وعةودة المكالمةات  .0

 هاتفية العادية، والزيارات بدالً عن رسائل الفيسبوك والواتسآي.ال

 الموجودة على شبكة اإلنترنت.قابية على بعض المواقع اإلباحية ختصة بوضع أنرمة رقيام الجهات المُ  .4

ستخدام الهات  المحمول فةي إستخدام الهات  أو اإلنترنت. واالبتعاد عن حددة إلضرورة تخصيص ساعات مُ  .3

 .غرف النوم

 .ستقبلإجراء مزيد من األبحاي والدراسات، التي تستهدف األسرة األردنية، ماضي وحاضر ومُ 
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 :اجعقائمة المر

 المراجع العربية: 

 

جتمةع ، أزمةة القةيم ودور األسةرة فةي تتةور المُ أزمة القيم وأثرهدا علدى األسدرة العربيدة والمسدلمة ،( 4110) ،أبو المجد، أحمد

 المغري. -،الرباطالمغربية المعاصر، أكاديمية المملكة

المجلةس الةوطني للثقافةة والفنةو   ،46، المجلةد 3، العةدد مجلة عدالم الفكدراإثار الثقافية للعولمة،  ،( 4110) ،أبو حووة، كريم 

 ، الكويت.414-070ا ا  واإداي،

 األرد . -، دار زهرا : عما ( ،ازدواجية القيم لدى الطلبة4100) األشقر، فارس،

مجلدة جامعدة ندايل العربيدة للعلدوم قيم المواطنة لدى الرباي وإسهامها في تعزيز األمةن الوقةائي  ( ،4100) بد هللا ،آل عبود، ع

  المملكة العربية السعودية. -، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية، الريا األمنية

 جمهورية لعربية.  -والنرر، القاهرة المؤسسة العربية للدراسات الثقافة العربية والعولمة،(، 4117) البرغثي، محمد،

، ا ا 7، العةدد والبحدوث االجتماعيدة مجلة الدراساتالقيم االجتماعية مقاربة نفسية اجتماعية، ،( 4102،)بكوش، الجموعي

 ، جامعة الوادي، الجزائر.74-77

ب الصدل الثالدث الثدانوي الطبيعدي أهمية دور معلمي العلوم الطبيعية في تنمية القيم العلمية لددى لدال(، 4101الحربي، علي،)

 -، أطروحةةة دكتةةوراةغير منرةةورة  جامعةةة أم القةةرى، مكةةة المكرمةةةبالمرحلددة الثانويددة فددي المملكددة العربيددة السددعودية

 المملكة العربية السعودية .

 http://www.dos.gov.jo( النررة السنوية، المملكة األردنية الهاشمية، 4107دائرة اإلحصاءات العامة)

، فددي المؤسسددة الخاصددة الجزائريددة ( التكنولوجيددا وتغيددر القدديم الثقافيددة واالقتصددادية للمددوارد البشددرية4110دة، إعةةراي )سةةعي

 الجزائر.-رسالة ماجستير غير منرورة، جامعة متنوري، قسنتينة

دكتةوراة غيةر منرةورة،  أطروحةة اإلنجداز البنداء القيمدي وعالقتده بالتنشدئة االجتماعيدة والدافعيدة نحدو( 4112السيد، إبراهيم )

 .العربية مصرجمهورية  -الزقازيق جامعة الزقازيق، 

، دراسةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةة العولمدددددددة وتأثيرهدددددددا علدددددددى دور األسدددددددرة فدددددددي التنشدددددددئة االجتماعيدددددددة( ،4116السةةةةةةةيد، فاطمةةةةةةةة،)

http:www.alarab.qa/details.php. 

، المركةةةز السياسدددية والقدددانون مجلدددة العلدددوم، ( ، ُمقاربةةةة معرفيةةةة حةةةول التهديةةةدات األمنيةةةة الجديةةةدة4107عةةةادل، جةةةارش ،)

 الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، العدد األول، الجزائر.

مجلدة اإلدارة العولمة االقتصادية وتمثيراتهةا علةى الةدول العربيةة، ،( 4100)،العثما وفراس زكريا،  وجاسم عبد العزيز، أحمد،

 العراق. -،الُمستنصرية72-00، ا ا 70العدد  الُمستنصرية بغداد،  جامعة ،واالقتصاد

، الشدرعي وصدلته بالمقاصدد الشدرعية األمن االجتماعي فدي التصدور اإلسدالمي: مفهومده، تأصديله(، 4104الكيوني، رشاد،) 

 األرد .-، جامعة آل البيت، المفرق2/7/4.04-3المؤتمر الدولي لألمن االجتماعي 

اتجاهات طلبةة الدراسةات العليةا قةي جامعةة مؤتةة نحةو تةمثيرات العولمةة االجتماعيةة والثقافيةة فةي  ،(4101)ه،ط محادين، حسين

 األرد . -الكرك . جامعة مؤتة، 7، عدد 42، مجلد والدراسات مجلة مؤتة للبحوثالمجتمع األردني، 
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، مكتبةةةة الوفةةةاء القةةةانوني: الخلقيدددة ماإلنسددداني بدددين الصدددراع الددددولي والمعاصدددر والقدددي األمدددن( ،4102مسةةةاعد، عةةةزة حسةةةن،)

 جمهورية مصر العربية. -اإلسكندرية

، رسةالة مرحلة الطفولدة المتدألرة األسرة ودورها في تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل في،( 2014)،الحسين، عزيالمملكة  

 .ماجستير غير منرورة، جامعة تيزي وزو والمسيلة الجزائر

رسةالة ماجسةتير غيةر منرةورة، جامعةة سةتي ، ر العولمة على دور األسرة في التنشئة االجتماعيدة تأثي( ،4102هداج، العيد،)

 الجزائر.  -ستي 

 المراجع االجنبية:

Kumer, Anchalesh,(2012) The Impact of Globalization on Family Structure, Jounal of 

Expernmental Sciences, 3 (1): 10-13. 

Cozma, Irina Florentina, (2011) The Relation between Globalization and Personal Values across 

53 Countries and 28 Years, PhD diss- University of Tennessee, Knoxville, United State 

of America. http://trace.tennessee.edu/utkgraddiss/1175. 

 

 

 .المجلة األكاديمية لألبحاي والنرر العلمي ،لحره كريم الجعافرة ة/الدكتور ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/

