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ملخص البحث

األســرة هــي اللبنــة األولــى يف املجتمــع، وهــي خــط البدايــة لتعلــم الطفــل، فيكتســب مــن خالهــا منظومــة القيــم واألخــاق 
والســلوك العــام، ولــذا فهــي املدرســة األولــى للتربيــة والتعليــم قبــل انتقــال الطفــل إلــى املدرســة التــي ستســهم فيمــا بعــد يف 

التنشــئة االجتماعيــة كمؤسســة مهمــة أخــرى يف هــذا الشــأن. 
وعمومــا فــإن تربيــة األطفــال تربيــة جيــدة  ترتكــز علــى غــرس القيــم الدينيــة واألخاقيــة والوطنيــة تفضــي إلــى بنــاء 
شــخصيتهم، وبالتالــي حتقيــق االســتقرار النفســي والعائلــي الــذي ميكــن أن يحقــق رفــع مســتوى التحصيــل الدراســي كنتيجــة 

ــل.  ــذه العوام ــرات ه ــة لتأثي طبيع
ويتبنــى األبــوان املســؤولية األساســية يف هــذه العمليــة. فــاألب ينبغــي أن يكــون املثــل األعلــى ألبنائــه ملــا لــه مــن مكانــة خاصة يف 
نفوســهم، فيقتــدون بســلوكه وأخاقــه. أمــا األم فترضــع األبنــاء التقاليــد والســلوك منــذ الصغــر ويــزداد تأثيرهمــا عنــد توافــر 
العاقــة  بينهمــا، والتــي تســودها الرحمــة واملــودة والعواطــف اجلميلــة القائمــة علــى أســاس االحتــرام واألهتمــام والتفاهــم 

املتبــادل، فذلــك ينعكــس بالتأكيــد بشــكل إيجابــي علــى منظومــة التربيــة  لألطفــال. 
كمــا أن األســرة متثــل حلقــة الوصــل بــن الفــرد واملجتمــع، فتقــوم بنقــل القيــم والتقاليــد الســائدة يف املجتمــع إليــه. وبالطبــع فإن 
الطفــل يتأثــر يف تنشــئته اإلجتماعيــة باملســتوى االقتصــادي واالجتماعــي ألســرته مثلمــا يؤثــر ذلــك علــى مســتوى طموحاتــه 
وحتقيــق مطالبــه. كمــا تختلــف التنشــئة االجتماعيــة األســرية بــن الذكــور واإلنــاث مــن األبنــاء، يفرضــه الواقــع االجتماعــي. 
ــور  ــا احمل ــاور منه ــدة مح ــى ع ــوزع عل ــاء تت ــة لألبن ــئة االجتماعي ــاق التنش ــرة يف نط ــا األس ــوم به ــية تق ــف أساس ــك وظائ وهنال
النفســي الــذي تؤمنــه العائلــة للطفــل مــن خــال تعميــق عناصــر العاطفــة والــود والســعادة والراحــة النفســية وإشــاعة أجــواء 
ــه األســرة يف  ــذي تلعب ــوي ال ــك احملــور الترب ــق واالضطــراب واالبتعــاد عــن االنفعــاالت النفســية. وكذل ــة القل الهــدوء وإزال
غــرس القيــم الســليمة واملثــل القوميــة واملبــادئ العظيمــة والتقاليــد االجتماعيــة الصحيحــة يف نفــوس األبنــاء. وكذلــك احملــور 
ــة  ــداع وتنمي ــة لإلب ــة املؤاتي ــة البيئ ــة وتهيئ ــطة الرياضي ــة األنش ــاء يف ممارس ــرص لألبن ــر الف ــل يف توفي ــذي يتمث ــي ال االجتماع
ــادة املعرفــة املتنوعــة يف عقــول  ــة واإليجابيــة. واحملــور املعــريف الثقــايف الــذي يؤكــد علــى دور األســرة يف زي الشــخصية املتوازن
أبنائهــا بضمنهــا تعويدهــم علــى املطالعــة ومتابعــة البرامــج العلميــة واملعرفيــة. فضــًا عــن احملــور االقتصــادي املعيشــي الــذي 
يكمــن يف دور األســرة يف هــذه املهمــة مــن خــال تهيئــة الوســائل املعيشــية األساســية لألبنــاء مــن ســكن وطعــام ومســتلزمات 

ــة وغيرهــا.  ــات العاجي ــة، كاملتطلب ــة مختلف دراســية وحياتي
متثلــت مشــكلة البحــث يف أنهــا تكمــن يف أن األســاليب املعتمــدة مــن قبــل األســرة يف التنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء تؤثــر ســلبًا أو 

إيجابــًا يف مســتوى حتصيلهــم الدراســي. 
أمــا أهميــة البحــث فقــد انبثقــت مــن اعتبــار التنشــئة االجتماعيــة واحــدة مــن أهــم مقومــات املجتمــع ورســم مســتقبله الواعــد 
مــن خــال أبنائــه الذيــن يتعرضــون ملختلــف أســاليب هــذه التنشــئة. ويأتــي دور األســرة باعتبارهــا مــن أهــم املؤسســات املعنيــة 
يف حتقيــق مســتوى التحصيــل الدراســي املنســجم مــع األســلوب املعتمــد واملرتبــط أصــًا باملســتوى االجتماعــي والثقــايف واملالــي 

لألسرة. 
وقــد حتــدد هــذا البحــث يف النــشء اجلديــد مــن تاميــذ الصــف الســادس األساســي ) االبتدائــي( الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 

) 12   - 15( ســنة. 
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ــاء.  ــل الدراســي لألبن ــة يف مســتوى التحصي ــر أســاليب التنشــئة االجتماعي ــى أث ــل يف التعــرف عل ــد متث ــا هــدف البحــث فق أم
ــة: ــئلة التالي ــن األس ــة ع ــيحاول اإلجاب وس

ما مستوى حتصيل تاميذ الصف السادس االبتدائي؟. 1
ما مستوى ممارسة الوالدين ألساليب التنشئة االجتماعية ألبنائهم؟. 2
ما أثر أساليب التنشئة االجتماعية  األسرية يف مستوى التحصيل الدراسي لألبناء؟. 3
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مســتوى حتصيــل التاميــذ للتأثــر بأســاليب التنشــئة االجتماعيــة تعــزى ملتغيــر . 4

اجلنــس؟
تطرق البحث إلى أهم األساليب  األسرية الشائعة يف التنشئة االجتماعية  والتي متثلت باآلتي: 

الأ�س��لوب الدميقراط��ي: والــذي يعتمــد علــى تدريــب األطفــال يف حــل مشــاكلهم بأنفســهم، كمــا يعتمــد علــى . 1

فكــرة اإلقنــاع والنقــاش وتقديــر األحاســيس واملشــاعر لألبنــاء، وحتقيــق أعلــى درجــات االســتقرار النفســي واالطمئنــان  
وغــرس الثقــة بالنفــس واحلــب. 

ــرام . 2 ــاع مبــدأ التشــدد يف معاملــة األبنــاء، وعــدم احت الأ�س��لوب الدكتات��وري:  وهــو األســلوب الــذي يعتمــد علــى اتب

آرائهــم ومواصلــة تأنيــب األطفــال لســبب أو بــدون ســبب. 
ــي . 3 ــكل أساس ــاء بش ــة، اآلب ــات وخاص ــاء واألمه ــام اآلب ــى قي ــوي عل ــذي ينط ــلوب ال ــو األس اأ�س��لوب العن��ف:  وه

ــباب.  ــه األس ــاء ألتف ــي لألبن ــدي والنفس ــب اجلس ــب والتأني بالتعذي
ــة الشــديدة . 4 ــه، واملراقب ــغ ب ــذي ينطــوي علــى األهتمــام املبال اأ�س��لوب العناي��ة املفرط��ة ) ال��دلل(: وهــو األســلوب ال

لســلوك األبنــاء، والتدخــل بشــؤونهم يف أبســط التفاصيــل. 

ــل . 5 ــرك الطف ــث يت ــة، حي ــة املفرط ــلوب العناي ــا ألس ــض متام ــلوب املناق ــو األس اأ�س��لوب الالمب��الة ) الهم��ال(: وه

ــة.  ــة عــن كافــة ســلوكياته ســواء كانــت صحيحــة أو خاطئ ــة، وتركــه دون مســاءلة أومراقب ــة أوعناي دون أي رعاي
اأ�س��لوب التقب��ل: وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى قبــول الوالديــن للطفــل يف ســلوكياته املختلفــة. فيشــعر الطفــل . 6

بأنــه محبــوب ومقبــول بتصرفاتــه مــن قبــل الوالديــن، ولــه مكانــة خاصــة يف البيــت، وأنهمــا يقدمــان كافــة أنــواع الدعــم 
لــه.

اأ�س��لوب التفرق��ة: وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى التفرقــة بــن األبنــاء وعــدم حتقيــق القــدر األدنــى مــن املســاواة . 7

بينهــم يف التعامــل. 
ــه . 8 ــل أن ــا الطف ــعر فيه ــة يش ــا بطريق ــن أو أحدهم ــة األبوي ــى معامل ــوي عل ــذي ينط ــلوب ال ــو األس ا�س��لوب النب��ذ: وه

ــرة.  ــع األس ــول يف مجتم ــر مقب ــوذ وغي منب
ــة  ــة االجتماعي ــوان )اخللفي ــد الطحــان ) 1982م(:  بعن وقــف البحــث علــى بعــض مــن الدراســات الســابقة منهــا دراســة خال
والثقافيــة والنفســية للمتأخريــن دراســيًا(، والتــي أجريــت يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة وهدفــت إلــى الكشــف عــن خصائــص 
اخللفيــة االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية للمتأخريــن دراســيا وقوفــًا عنــد بعــض العوامــل، ومنهــا االجتاهــات الوالدية يف التنشــئة 

االجتماعيــة. وتوصلــت إلــى العديــد مــن النتائــج منهــا: 
إن التنشــئة الوالديــة التــي يّتبعهــا اآلبــاء مــع أفــراد العينــة التــي تتبــع أســلوب التقييــد بلغــت 78 ٪ مــن افــراد العينــة، بينمــا . 1

بلغــت مــن يعاملــون باســتقالية تامــة 22 ٪. 
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ــر ذات . 2 ــون ألس ــك ينتم ــض، وكذل ــايف منخف ــتوى ثق ــر ذات مس ــون ألس ــيًا ينتم ــن دراس ــن املتأخري ــة م ــبة العام إن النس
مســتوى اجتماعــي واقتصــادي دون املتوســط، باإلضافــة إلــى أنهــم يعانــون مــن ســوء املعاملــة الوالديــة يف املنــزل، ومــن 

ســيطرة بعــض املخــاوف عليهــم كالعقــاب النفســي والضــرب والســخرية.
وكذلــك دراســة خالــد الطحــان) 1994م(:  بعنــوان )العاقــة بــن التحصيــل الدراســي واالجتاهــات الوالديــة يف التنشــئة 
ــة املتحــدة أيضــًا، وهدفــت إلــى الكشــف  واملســتوى االقتصــادي االجتماعــي لألســرة(. والتــي أجريــت يف اإلمــارات العربي
ــتوى  ــة، واملس ــن جه ــن م ــد الوالدي ــة عن ــئة االجتماعي ــات التنش ــاء، واجتاه ــد األبن ــي عن ــل الدراس ــن التحصي ــة ب ــن العاق ع

ــا: ــج أهمه ــدة نتائ ــى ع ــت إل ــرى. وتوصل ــة أخ ــن جه ــرة م ــي لألس ــادي واالجتماع االقتص
وجود عاقة إيجابية بن التحصيل الدراسي لألبناء واالجتاه الدميقراطي يف التنشئة والتقبل عند اإلناث.. 1
وجود عاقة سلبية بن التحصيل الدراسي واجتاه التسلط واحلماية الزائدة عند الذكور.. 2

ودراســة ســناء محمــد ســليمان )1979م(:  بعنــوان )تقبــل األبنــاء املتفوقــن منهــم واملتاخريــن الجتاهــات آبائهــم نحــو التحصيل 
الدراســي وعاقــة ذلــك مبســتوى القلــق(. والتــي أجريــت يف مصــر، وهدفــت إلــى معرفــة مــدى تقبــل األبنــاء املتفوقــن منهــم 

واملتخلفــن دراســيًا الجتاهــات آبائهــم نحــو حتصيلهــم الدراســي، وإن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا متثلــت مبــا يأتــي: 
ــن أن . 1 ــد تب ــاء الجتاهــات آبائهــم. وق ــل األبن ــل الدراســي وتقب ــن التحصي ــة ب ــة إحصائي ــة  ذات دالل ــة موجب وجــود عاق

ــًا. ــر مــن املتخلفــن حتصيلي ــل الدراســي أكث ــن نحــو التحصي ــًا الجتــاه الوالدي ــر تقب ــة املتفوقــن هــم أكث الطلب
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتفوقــن واملتخلفــن يف التحصيــل الدراســي مــن اجلنــس نفســه يف مــدى تقبلهــم . 2

الجتاهــات الوالديــن نحــو التحصيــل الدراســي.
وكذلــك دراســة محمــد عبــد القــادر)1975م( بعنــوان: )أثــر االجتاهــات الوالديــة علــى التحصيــل الدراســي( والتــي أجريــت يف 
مصــر، وهدفــت إلــى معرفــة العاقــة بــن االجتاهــات الوالديــة نحــو أبنائهــم ومســتوى التحصيــل الدراســي لألبنــاء، للكشــف 

عــن مــدى تأثيــر هــذه العوامــل يف حتصيــل التلميــذ الدراســي. وتوصلــت إلــى نتائــج متعــددة، كان مــن أهمهــا مــا يأتــي: 
ــاس  ــًا ملقي ــم وفق ــل معه ــم يف التعام ــات آبائه ــي واجتاه ــل الدراس ــة يف التحصي ــراد العين ــات أف ــن درج ــة ب ــة موجب ــاك عاق هن

ــة. ــات الوالدي االجتاه
توجــد عاقــة ســالبة بــن درجــات أفــراد العينــة يف التحصيــل وبــن درجــات آبائهــم يف األبعــاد التاليــة ) التســلط، اإلهمــال  . 1

احلمايــة الزائــدة، إثــارة األلــم النفســي، التدليــل، التذبــذب، التفرقــة(.
ودراســة عائشــة عهــد حــوري )1994م(:  بعنــوان )أثــر العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف حتصيــل الطلبــة( والتــي 
أجريــت يف ســوريا، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى حتصيــل طلبــة الصــف 
الثانــي اعــدادي يف مادتــي النحــو والتعبيــر الكتابــي يف مــدارس مدينــة حلــب الرســمية. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج 

كان مــن أهمهــا: 
ترتبــط العوامــل االقتصاديــة إيجابــًا بالتحصيــل الدراســي العالــي للطلبــة مــن خــال املتغيــرات التاليــة) عمل األم، مســتوى . 1

دخــل األســرة، املســتوى املادي لســكن األســرة (. 
كان ارتباطهــا ســلبًا بالتحصيــل املنخفــض للطلبــة يف متغيــر واحــد هــو عمــل األم ربــة منــزل وكذلــك العوامــل االجتماعيــة . 2

إيجابيــًا بالتحصيــل الدراســي العالــي خــال حجــم األســرة:  صغيــر، ترتيــب الطالــب يف األســرة: األخيــر، ســلوك األب 
نحــو ابنــه:  إيجابــي. 
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بينما كان ارتباطها سلبًا بالتحصيل املنخفض للطلبة يف متغير واحد هو سلوك األب نحو ابنه:  سلبي. 
ودراســة ســهام أبــو عطيــة )2001م( بعنــوان:  )الرعايــة الوالديــة والســلوكيات االنفعاليــة  الاجتماعية لدى الطلبــة يف املدارس 
ــة والســلوكيات  ــة الوالدي ــة مبنطقــة عمــان الكبــرى(. والتــي أجريــت يف األردن وهدفــت إلــى بحــث أســاليب الرعاي احلكومي

االنفعاليــة الاجتماعيــة التــي اتّبعهــا كل مــن الوالديــن. وإن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة متثلــت مبــا يأتــي: 
إن متوســط الســلوكيات االنفعاليــة عنــد الذكــور هــو أعلــى ممــا هــو عليــه احلال عنــد اإلنــاث. أمــا الســلوكيات الاجتماعية . 1

فهــو أعلــى عنــد اإلنــاث ممــا هــو عليــه عنــد الذكور.
ــة األســرية لصالــح . 2 ــذ والتلميــذات يف مســتوى إدراكهــم ألســاليب الرعاي ــة بــن التامي ــة إحصائي ــاك فــروق ذات دالل هن

ــن األم واألب.  ــد كل م ــذ عن التامي
ولكن ليس هناك فروق دالة إحصائيًا يف السلوكيات االنفعالية الاجتماعية بن التاميذ والتلميذات. 

ــذ  ــار)100( تلمي ــث. ومت اختي ــة البح ــن عين ــات م ــع املعلوم ــة جم ــال عملي ــن خ ــي م ــج  الوصف ــى املنه ــث عل ــد الباح اعتم
ــم  ــغ عدده ــة البال ــة حكومي ــي يف مدرس ــادس ابتدائ ــف الس ــذات الص ــذ وتلمي ــن تامي ــث م ــع البح ــون مجتم ــذة، وتك وتلمي
)376( تلميــذ وتلميــذة. وكذلــك آبــاء وأمهــات تاميــذ الصــف الســادس االبتدائــي يف مدرســة حكوميــة يف مصــر وقــد مت اختيار 
عينــة عشــوائية مؤلفــة مــن )100( تلميــذ وتلميــذة مــن الفئــة العمريــة مــن )12 - 15( عامــًا. وكانــت أداة جمــع املعلومــات قــد 

متثلــت باســتبانة شــملت بيانــات مؤلفــة مــن 40 فقــرة تضمنــت أســاليب التنشــئة املختلفــة.

توصل البحث إلى عدد من التوصيات منها: 

ضــرورة تفعيــل دور وســائل اإلعــام املختلفــة يف توعيــة وتوجيــه أوليــاء األمــور إلــى أســاليب التنشــئة االجتماعيــة . 1
الصحيحــة لألبنــاء داخــل محيــط األســرة والتــي تتناســب واملرحلــة العمريــة لهــم، ويأتــي التلفزيــون يف مقدمــة وســائل 
اإلعــام املؤثــرة يف ذلــك، مــن خــال النــدوات التــي يديرهــا ويشــارك فيهــا أســاتذة مختصــون يف هــذا املجــال لتوضيــح 
أســاليب التربيــة املختلفــة وعاقتهــا بالتحصيــل الدراســي لألبنــاء وبالــذات املرحلــة العمريــة اخلاصــة بالتعليــم االبتدائــي 
)األساســي(. وكذلــك مــن خــال إعــداد املسلســات والتمثيليــات والدعايــات واإلعانــات املشــجعة لتبنــي األســلوب 

ــة بشــكل وأســع ومكثــف. الدميقراطــي مــن أســاليب التنشــئة االجتماعي

تطويــر عمــل مجالــس أوليــاء األمــور مــن خــال عقــد االجتماعــات الدوريــة املنتظمــة. وكذلــك عقــد النــدوات املشــتركة . 2
وإلقــاء احملاضــرات حــول أجنــع األســاليب الواجــب اعتمادهــا يف التنشــئة االجتماعيــة األســرية وتبنــي الطــرق الســليمة يف 
معاملــة األبنــاء ورعايتهــم وإظهــار اآلثــار الســلبية واملخاطــر التــي تنطــوي علــى تعريضهــم للحرمــان واخلــوف والقســوة 

وكافــة أشــكال املعاملــة اخلاطئــة. وميكــن أن تكــون النــدوات بهــذا الصــدد فصليــة أو نصــف ســنوية.

تعيــن وتفعيــل دور املرشــد التربــوي املختــص بالتربيــة وعلــم النفــس يف كل مدرســة لدراســة الواقــع االجتماعي واألســري . 3
لكافــة التاميــذ وطرحهــا يف االجتماعــات والنــدوات اخلاصــة مبجالــس أوليــاء األمور. 
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المقدمة

املواطــن يف مجتمعــه هــو الغايــة، وهــو الوســيلة األساســية لتحقيــق التطــور واحلداثــة ومنــو املجتمــع. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
التنشــئة االجتماعيــة للفــرد والوصــول بــه إلــى بنــاء شــخصية  إنســانية قــادرة علــى اإلســهام يف صنــع املســتقبل املنشــود للمجتمــع 

وفــق األهــداف االجتماعيــة العليــا والتنمويــة  املطلوبــة. 
وبالطبــع فــإن هــذه املســؤولية الكبيــرة تقــع علــى عاتــق العديــد مــن اجلهــات ذات الصلــة، منهــا األســرة، املدرســة، املســجد  
وســائل اإلعــام، وغيرهــا، كأدوات متنوعــة لهــذه التنشــئة. ولعــل أهمهــا يكمــن يف األســرة، حيــث تلعــب الــدور األساســي 
ــة   ــة املراهق ــرورًا مبرحل ــة وم ــة الطفول ــن مرحل ــداء م ــره، ابت ــل عم ــب مراح ــن يف أصع ــة للمواط ــئة االجتماعي ــة التنش يف عملي

واســتمرارًا مبرحلــة الشــباب وبصــورة متواصلــة دون أي توقــف. 
ــة، حيــث مــا دام املجتمــع يواصــل  ــة عمري ــة أو فئ ــد مرحل ــة مســتمرة، ال تتوقــف عن ــة هــي عملي ــة التنشــئة االجتماعي فعملي
ــة  ــة التنشــئة االجتماعي ــة، فــإن عملي ــة واألخاقي ــر، ويتعــرض إلــى التحديــات واخلروقــات القيمي ــر والتطوي ــة التغيي يف عملي
تتواصــل مــع كافــة املراحــل العمريــة للفــرد لينتــج منهــا الطاقــة الكافيــة والكفيلــة بالتأثيــر اإليجابــي الفاعــل يف صناعــة املســتقبل 

الواعــد.
ــم  ــة القي ــهم منظوم ــق يف نفوس ــة، وتعم ــذ الطفول ــاء من ــخصية األبن ــاء ش ــة لبن ــط البداي ــل خ ــرة متث ــإن األس ــه ف ــلم ب ــن املس وم
واملثــل واملبــادئ والتقاليــد، وفــق األســاليب املتنوعــة التــي يتبناهــا كل مــن األب واألم بدرجــة أساســية. فالتنشــئة االجتماعيــة 
األســرية الســليمة هــي التــي حتقــق لألبنــاء رفــع مســتواهم األخاقــي والثقــايف والفكــري والدراســي، وبنفــس الوقــت فهــي 

حتقــق منظومــة ســلوكية صحيحــة تتواءئــم مــع االجتاهــات والقيــم الســائدة يف املجتمــع.  
ولعــل املســتوى الثقــايف واالجتماعــي لألســرة هــو الــذي ينعكــس بظالــه علــى مســتوى التحصيــل الدراســي لألبنــاء. )عبــد 
ــل أيضــًا   ــة يرتبــط مبســتوى هــذا التحصي ــاه األســرة يف التنشــئة االجتماعي ــذي تتبن الهــادي، ص242(. كمــا أن األســلوب ال
حيــث أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى أن مســتوى التفــوق أوالتخلــف الدراســي ذو صلــة باألســلوب التربــوي املعتمــد يف 

ــة األســرية. )الطحــان، 1982م، ص245(.  التنشــئة االجتماعي
ــق  ــوذج للتحق ــي(  كنم ــي ) االبتدائ ــادس األساس ــف الس ــتوى الص ــذ مس ــذا بأخ ــا ه ــر يف بحثن ــذا األم ــة ه ــت دراس ــد مت وق
والبحــث، حيــث يعتبــر هــذا الصــف الدراســي مبثابــة املفصــل احليــوي يف االنتقــال إلــى املراحــل الدراســية العليــا مــن التعليــم 
األساســي ثــم الثانــوي. وفيــه تتضــح بدايــات نتــاج التنشــئة االجتماعيــة األســرية يف التحصيــل الدراســي، موضــوع البحــث. 
وهكــذا تقــع علــى األســرة مســؤولية أساســية يف التنشــئة االجتماعيــة  ببعديــن رئيســين، أولهمــا يكمــن يف اجلوانــب التربويــة 
األخاقيــة املســتمدة مــن الشــريعة اإلســامية الصحيحــة القائمــة علــى املبــادئ الســامية والقيــم املثلــى والســلوك احلســن الــذي 
يجــب علــى املســلم التمســك بهــا، وكمــا جــاء يف وصيــة لقمــان البنــه ) اآليــات 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19(، والتــي 
ــن  ــع يف التعامــل مــع اآلخري ــذوق الرفي ــي وال ــة واألدب العال ــادة واألخــاق الطيب ــى أعلــى مســتويات الرقــي يف العب تدعــو إل

ضمــن املجتمــع. 
ونفــس الســياق يؤكــد  رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم علــى هــذا األمــر يف قولــه ) حافظــوا علــى ابنائكــم بالصــاة وعلموهــم 

اخليــر فــإن اخليــر عــادة( رواه الطبرانــي. ) الهيثمــي، ص 882(. 
أمــا البعــد الثانــي لهــذه املســؤولية فيتحقــق يف إســهام املدرســة يف الســعي لرفــع مســتوى التحصيــل الدراســي لألبنــاء مــن خــال 
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ــى  ــان عل ــد واالطمئن ــا للتأك ــة ومعلميه ــع املدرس ــرة م ــتمر لألس ــيق املس ــرورة التنس ــة، وض ــة احلديث ــرق التربوي ــج والط املناه
املســتوى الدراســي والســلوكي لألبنــاء. 

ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليلقــي الضــوء علــى مــدى ضــرورة العاقــة الترابطيــة املتواصلــة بــن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة  
التــي تعتمدهــا األســرة ألبنائهــا ومســتوى التحصيــل الدراســي لهــم. 

وهناك العديد من الدراسات التي سنتناول موجزها يف هذا البحث والتي أكدت وجود هذا الترابط.         



14

اإلطار العام

مشكلة البحث: 
ــًا يف  ــلبًا أو إيجاب ــر س ــاء تؤث ــة لألبن ــئة االجتماعي ــرة يف التنش ــل األس ــن قب ــدة م ــاليب املعتم ــث يف أن األس ــكلة البح ــن مش تكم

ــي.  ــم الدراس ــتوى حتصيله مس

أهمية البحث: 
تعتبــر التنشــئة االجتماعيــة واحــدة مــن أهــم مقومــات املجتمــع ورســم مســتقبله الواعــد مــن خــال أبنائــه الذيــن يتعرضــون 
ــل  ــتوى التحصي ــق مس ــة يف حتقي ــات املعني ــم املؤسس ــن أه ــا م ــرة باعتباره ــي دور االس ــئة. ويأت ــذه التنش ــاليب ه ــف أس ملختل
الدراســي املنســجم مــع األســلوب املعتمــد واملرتبــط أصــًا باملســتوى االجتماعــي والثقــايف واملالــي لألســرة. ومــن هنــا تأتــي 

ــة هــذا البحــث.  أهمي

حدود البحث: 
ــن     ــراوح أعمارهــم ب ــن تت ــي( الذي ــذ الصــف الســادس األساســي) االبتدائ ــد مــن تامي  يتحــدد هــذا البحــث يف النــشء اجلدي

)12   - 15( ســنة. 

هدف البحث: 
ــيحاول  ــاء. وس ــي لألبن ــل الدراس ــتوى التحصي ــة يف مس ــئة االجتماعي ــاليب التنش ــر أس ــى أث ــرف عل ــى التع ــث إل ــدف البح يه

ــة:  ــة عــن األســئلة التالي اإلجاب
ما مستوى حتصيل تاميذ الصف السادس االبتدائي ؟. 1
ما مستوى ممارسة الوالدين ألساليب التنشئة االجتماعية ألبنائهم ؟. 2
ما أثر أساليب التنشئة االجتماعية  األسرية يف مستوى التحصيل الدراسي لألبناء ؟. 3
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مســتوى حتصيــل التاميــذ للتأثــر بأســاليب التنشــئة االجتماعيــة تعــزى ملتغيــر . 4

اجلنــس ؟

مصطلحات البحث: 

التن�سئة الجتماعية:

ــأة(   ــوءًا ونش ــأ ونش ــن ) نش ــئة م ــرازي، ص659( والتنش ــم. )ال ــب فيه ــى ش ــان مبعن ــي ف ــأ يف بن ــدأ (، ونش ــى ) ابت ــأ مبعن نش
ــوف، ص807(.  ــن اإلدراك ) معل ــرب م ــب واقت ــى ش ــل مبعن ــأة الطف ونش

وعرفت أيضا بأنها تعلم األبناء آلداب احلديث والسلوك وفق نظام األسرة الثقايف ومعاييرها واجتاهاتها.)دبانة، ص53(.
وتعرف التنشئة االجتماعية كذلك بأنها ) العملية التي يكتسب الفرد من خالها أمناطًا معينة من اخلبرات والسلوك االجتماعي 

.)Zigler and Child,p474 ( .)املائم أثناء تفاعله مع اآلخرين
والتنشــئة االجتماعيــة هــي عمليــة تفاعــل وتأثيــر مســتمرة مــن قبــل الوالديــن لتحقيــق النمــو الفكــري والتعلــم الثقــايف واكتســاب 
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الطفــل ألمنــاط وســلوكيات ومعاييــر واجتاهــات اجتماعيــة محــددة متكنــه مــن مســايرة اآلخريــن وحتقــق لــه التوافــق االجتماعــي 
واالســتقرار والنجــاح واالندمــاج يف احليــاة االجتماعيــة وفــق ثقافــة املجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

أمــا التعريــف اإلجرائــي للتنشــئة االجتماعيــة الــذي ســنعتمده ألغــراض البحــث فينطــوي علــى أنهــا )العمليــة التــي عــن طريقها 
يكتســب الطفــل الســلوك والعــادات والعقائــد واملعاييــر والدوافــع االجتماعية  والدراســية(. 

الأ�سرة:

األسرة لغة كما جاء يف املعجم الوجيز مصدرها كلمة ) أسر (، أي شده باإلسار. )مدكور،ص252(. 
ــخاص  ــن أش ــي ب ــع طبيع ــا ) جتم ــًا بأنه ــرة أيض ــت األس ــوف، ص245(. وعرف ــة ) معل ــدرع احلصين ــى ال ــاءت مبعن ــا ج كم
تنظمهــم روابــط الــدم فألفــوا وحــدة ماديــة ومعنويــة تعتبــر مــن أصغــر الوحــدات االجتماعيــة التــي يعرفهــا املجتمع اإلنســاني(. 

)احلســن 11(. 
 كمــا عرفــت بأنهــا ) جماعــة اجتماعيــة صغيــرة عــادة مــا تتكــون مــن الــزوج والزوجــة، أي األب واألم وواحــد أو أكثــر مــن 
ــة  األبنــاء. ويتبــادل هــؤالء األفــراد احلــب ويتقاســمون املســؤولية )حســنن،ص74(. وعرفــت األســرة كذلــك بأنهــا )اخللي

األولــى يف جســم املجتمــع، وهــي النقطــة التــي يبــدأ منهــا التطــور(. ) منــر، ص9(. 
واألســرة هــي أيضــا ) النســق األول املســؤول عــن تربيــة الطفــل، وهــي القــوة النفســية للمجتمــع التــي تخلــق لديــه مختلــف 

ــر الســلوكية املرغــوب فيهــا(. ) إســماعيل، ص225(.  االجتاهــات والقيــم واملعايي
أمــا التعريــف اإلجرائــي الــذي ســنتبناه يف هــذا البحــث فهــو:  )األســرة هــي اللبنــة األولــى يف املجتمــع التــي يتــم فيهــا تنشــئة 

األبنــاء بأســاليب مختلفــة(. 

التح�سيل الدرا�سي:

يــرى البعــض بــأن التحصيــل الدراســي هــو إتقــان جملــة مــن املهــارات واملعــارف التــي ميكــن أن ميتلكهــا الطالــب بعــد تعرضــه 
خلبــرات تربويــة يف مــادة دراســة معينــة أو مجموعــة مــن املــواد. 

وميثــل مفهــوم التحصيــل الدراســي قيــاس قــدرة الطالــب علــى اســتيعاب املــواد الدراســية املقــررة ومــدى قدرتــه علــى تطبيقهــا 
مــن خــال وســائل قيــاس جتريهــا املدرســة عــن طريــق االمتحانــات الشــفوية والتحريريــة التــي تتــم يف أوقــات مختلفــة فضــًا 

عــن االمتحانــات اليوميــة والفصليــة. ) املعمريــة، ص9(. 
وهنالــك العديــد مــن التعريفــات اخلاصــة بالتحصيــل الدراســي. فقــد عــرف بأنــه:  ) مــا يحصــل عليــه التلميــذ مــن عامــات 

بعــد اجتيــازه االمتحانــات التــي جتريهــا املدرســة(. ) مصطفــى، ص18(. 
وهنــاك مــن يــرى أن التحصيــل الدراســي يعنــي وقــوف التلميــذ علــى مرتكــزات املــادة الدراســية ومفرداتهــا التعليميــة يف ضــوء 

محتــوى املناهــج وأهدافهــا، ويف إطــار الفلســفة التربويــة لــوزارة التربيــة والتعليــم. ) محمــد، ص118(. 
وقــد عــرف التحصيــل الدراســي أيضــًا بأنــه كل مــا ينجــزه التلميــذ دراســيًا مقاســًا باملعــدل التراكمــي العــام لــه، والــذي يعكــس 

حتصيلــه يف جميــع املقــررات التــي درســها. ) احلامــد، ص11(. 
ويرى البعض أن التحصيل الدراسي هو) كل أداء يقوم به الطالب يف املوضوعات املدرسية املختلفة، والذي ميكن إخضاعه 

للقياس عن طريق درجات اختبار أو تقديرات املدرسن أو كليهما معا(. ) الشبكة العنكبوتية(. 
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أمــا التعريــف اإلجرائــي الــذي ســنتبناه يف هــذا البحــث فهــو) معــدل العامــات التــي يحصــل عليهــا تلميــذ الصــف الســادس 
أساســي ) ابتدائــي( يف االختبــارات الوزاريــة العامــة. 

اإلطار النظري

مهام الأ�سرة يف التن�سئة الجتماعية

تســهم أطــراف عديــدة يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة كاألســرة واملدرســة واملســجد والرفــاق وغيرهــا مــن األطــراف، إال أن 
األســرة تشــكل أهــم هــذه األطــراف ملــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر، كونهــا متثــل املجتمــع اإلنســاني األول الــذي يعيــش فيــه الطفــل  
والتــي تنفــرد يف تشــكيل شــخصيته ألهــم ســنوات حياتــه، والتــي تعتبــر حاســمة يف بنــاء شــخصيته. ) زهــران، ص213 (. 

ــة لتعلــم  ــة األولــى يف املجتمــع والتــي تتكــون مــن األبويــن وأبنائهما،وهــي خــط البداي ــرة واللبن فاألســرة هــي العائلــة الصغي
ــه.  ــة حيات ــذي ســيرافقه طيل ــم واالخــاق والســلوك العــام ال الطفــل، فيكتســب مــن خالهــا منظومــة القي

ــي ستســهم فيمــا بعــد يف  ــى املدرســة الت ــل انتقــال الطفــل إل ــم قب ــة والتعلي ــى للتربي ــر املدرســة األول ــإن األســرة تعتب وبذلــك ف
ــأن.  ــذا الش ــرى يف ه ــة أخ ــة مهم ــة كمؤسس ــئة االجتماعي التنش

فاألســرة هــي خــط البدايــة يف عمليــة غــرس القيــم الدينيــة واألخاقيــة يف نفــوس أطفالهــا، وهــي الســياج العالــي الــذي يحمــي 
األطفــال مــن االنحــراف أو االبتعــاد عــن هــذه القيــم العظيمــة، أو العكــس. 

ومــن املعلــوم أن األســرة قدميــًا كانــت املســؤولة الوحيــدة عــن تربيــة الطفــل، وكان التعلــم ميــر بثــاث مراحــل هــي االســتماع  
املاحظــة، ثــم التقليــد. )علــي، ص70(. 

وعمومــًا فــإن تربيــة األطفــال تربيــة جيــدة  ترتكــز علــى غــرس مفاهيــم حــب الوطــن واالنتمــاء واملبــادئ والقيــم واألخاقيــات 
التــي تســهل علــى الطفــل كيفيــة التعايــش مــع غيــره، والتأكيــد علــى أهميــة التمســك بالعقيــدة اإلســامية الســمحة. وكلهــا 
عوامــل أساســية يف بنــاء شــخصيتهم، وبالتالــي حتقيــق االســتقرار النفســي والعائلــي الــذي ميكــن أن يفضــي إلــى رفــع مســتوى 

التحصيــل الدراســي كنتيجــة طبيعــة لتأثيــرات هــذه العوامــل.
ــي  ــي إيجاب ــر انعكاس ــن ذات تأثي ــن الزوج ــة ب ــإن العاق ــع ف ــة. وبالطب ــذه العملي ــية يف ه ــؤولية األساس ــوان املس ــى األب ويتبن
علــى التنشــئة والتعزيــز لعمــوم القيــم واملثــل واملبــادئ والتقاليــد العربيــة اإلســامية التــي يدخــل االنتمــاء الوطنــي كأحــد أهــم 

مكوناتهــا. 
ــرام واألهتمــام والتفاهــم  ــي تقــوم علــى أســاس االحت ــة بينهمــا والت ــة الرحمــة واملــودة والعواطــف اجلميل ــإذا توفــرت عاق ف

ــة  لألطفــال.  ــي علــى منظومــة التربي ــد بشــكل إيجاب ــإن ذلــك ينعكــس بالتأكي ــادل، ف املتب
واألســرة متثــل نقطــة الشــروع يف اســتقبال الوليــد اجلديــد وتبــدأ برعايتــه وإشــباع حاجاتــه حتــى يتحقــق لــه القــدر الــازم مــن 

النضــج الــذي يســاعده يف االعتمــاد علــى نفســه. 
كمــا أنهــا حتــدد لــه نطــاق حركتــه يف املجتمــع، وذلــك يف إطــار الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة  والقيميــة لألســرة، وبنفــس 
الوقــت فهــي تقــوم بعمليــة التنقيــة لــكل مــا يتلقــاه مــن أفــكار وســلوكيات مــن خارجهــا، حيــث يتــم تقوميهــا وفــرز املائــم منهــا 

مــن غيرهــا. ) جــاب اهلل، ص69(. 
كمــا أن األســرة متثــل حلقــة الوصــل بــن الفــرد واملجتمــع، فتقــوم بنقــل القيــم والتقاليــد الســائدة يف املجتمــع إليــه. ) حســن  

ص170(. 
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 إذًا، فاألســرة هــي مهــد التربيــة وهــي املنطلــق األساســي لتشــكيل شــخصية الطفــل. كمــا أن األســرة متثــل البيئــة االجتماعيــة 
األولــى التــي يبــدأ فيهــا الطفــل بتشــكيل ذاتــه والتعــرف علــى نفســه عــن طريــق عمليــة األخــذ والعطــاء والتعامــل بينــه  وبــن 

أعضائهــا، ويف هــذه البيئــة يتلقــى أول إحســاس مبــا يجــب أواًل يجــب أن يقــوم بــه. 
ــرات الرضــا إذ يصــل الطفــل إلــى  ــل األول بكونهــا مصــدر خب ــة بالنســبة للطفــل وذلــك لســببن، يتمث فهــي مصــدر الطمأنين
إشــباع جميــع حاجاتــه مــن خالهــا، أمــا الســبب الثانــي فيتمثــل بأنهــا املظهــر األول لاســتقرار واالتصــال يف احليــاة، ولكــن 
ــة والثقافيــة، وســلوك خلقــي ومواقــف  ــاة االجتماعي ــا أن ال ننســى أن لــكل واحــد مــن األبويــن مــزاج ومســتوى يف احلي علين

مــن املجتمــع. 
والبــارز عنــد األطفــال أنهــم يتعلقــون بآبائهــم عــن طريــق احملبــة والتعاطــف واخلــوف أحيانــًا، وقــد يكرهــون آباءهــم لقســوتهم 
أو لتجاهلهــم لهــم علــى أنــه كثيــرًا مــا يكــون هنــاك فــارق بــن الفتيــات والفتيــان يف املواقــف وردود األفعــال والتأثيــر واالنفعــال 

مــن جــراء أســاليب التربيــة التــي يتبعهــا معهــم آباؤهــم والســيما إذا لــم يســتطيعوا معاملتهــم باملســاواة والعدالــة. 
وبالطبــع فــإن الطفــل يتأثــر يف تنشــئته االجتماعيــة باملســتوى االقتصــادي واالجتماعــي ألســرته مثلمــا يؤثــر ذلــك علــى مســتوى 
طموحاتــه وحتقيــق مطالبــه. كمــا تختلــف التنشــئة االجتماعيــة األســرية بــن الذكــور واإلنــاث مــن األبنــاء، مبــا يفرضــه الواقــع 

االجتماعي. 
وتعمــل األســرة علــى حتديــد ميــول الطفــل بعــد أن تغــرس فيــه العــادات والتقاليــد اخلاصــة التــي تربــط أفــراد األســرة بعضهــم 
ببعــض، ثــم تربطهــم باملجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. ) الشــميري، ص55( وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى أهميــة 
ــويف   ــرته. )س ــم أس ــل وحج ــن ذكاء الطف ــلبية ب ــة س ــاك عاق ــًا أن هن ــفت مث ــث كش ــرة، حي ــه األس ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال

ص21(. 
ويلعــب كل مــن الوالديــن دورًا تاثيريــًا كبيــرًا يف تنشــئة الطفــل. فــاألم التــي تعطــي كل احلنــان والعطــف لرضيعهــا، تتواصــل 
يف التنشــئة التربويــة لوليدهــا مبــا يتــواءم مــع مســتواها االجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف. وبالتالــي ســتكون النمــوذج والقــدوة 
ــه الطفــل منــذ الصغــر مــن حيــث اكتســابه لســلوك أمــه منــذ البدايــات األولــى حلياتــه وخــال مراحــل عمــره  التــي يحتــذي ب

املختلفــة.
ــة الطفــل مــع الزوجــة بعــد مضــي الشــهور والســنن األولــى مــن عمــر الطفــل التــي  أمــا األب فيشــارك بشــكل فاعــل يف تربي
تتوالهــا األم بشــكل أساســي. ويبــرز دور األب أواًل مــن خــال التفاهــم مــع األم واالتفــاق علــى أســاليب التربيــة املطلوبــة، 

حيــث إن أي تناقــض بينهمــا قــد يفضــي إلــى حصــول التقلــب واالزدواجيــة يف شــخصية الطفــل. 
وتتطلــب التنشــئة األســرية الســليمة مــن األب أن يكــون املثــل األعلــى ألبنائــه ملــا لــه مــن مكانــة خاصــة يف نفوســهم، فيقتــدون 
ــف  ــب والعط ــى احل ــث عل ــا يبع ــة كل م ــن ممارس ــا م ــد له ــي ال ب ــرة الت ــا يف األس ــلطة العلي ــل الس ــو ميث ــه. فه ــلوكه وأخاق بس

ــار، ص82(.  ــه. ) مخت واحلــزم ليضمــن النشــأة الصحيحــة ألبنائ
وكذلــك فهــو ميثــل الســلطة املســؤولة عــن منــو األبنــاء وبنــاء شــخصيتهم، ولذلــك فــإن كيفيــة وجــود األب مــع أبنائــه هــو أهــم 
مــن الوقــت الــذي يقضيــه معهــم. )الرواجــي، ص56( فــاألب الســوي هــو الــذي يغــرس روح االنضبــاط والنظــام يف نفــوس 

أطفالــه، وهــو الــذي يدربهــم علــى احلــوار واملناقشــة وإبــداء الــرأي والصراحــة، وهــو الــذي ال يفــرق بــن أبنائــه. 
واألب هــو املســؤول عــن توفيــر املتطلبــات املاديــة واحتياجــات الطفــل مــن حليــب وغــذاء وكســاء وحمايــة …الــخ، وهــذه 

األشــياء تســاعد الطفــل علــى النمــو جســديًا مضافــًا إليــه حنــان األم. 
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ومــن ناحيــة أخــرى فــإن األبويــن يشــتركان بقواســم خاصــة يف تربيــة األبنــاء، لعــل أولهــا وأهمهــا يبــرز يف التفاهــم واالنســجام 
 . بينهما

فذلك لعمري هو العنصر األساسي يف حتقيق التنشئة االجتماعية الصحيحة، والعكس بالطبع صحيح. 
ــدًا عــن التناقضــات واملنغصــات واملشــادات واخلصومــات  ــن الزوجــن بعي ــود والتفاهــم ب ــد مــن خلــق أجــواء ال ولذلــك ال ب
ــة  ــي الكفيل ــودة ه ــب وامل ــواء احل ــليمة. فأج ــئة س ــال تنش ــئة األطف ــى تنش ــه عل ــس بظال ــعيد، ينعك ــري س ــاخ أس ــان من لضم

ــوف. ــد واخل ــن العق ــال ع ــخصية األطف ــاد ش ــي إبع ــة، وبالتال ــان يف العائل ــي واالطمئن ــتقرار النفس ــق االس بتحقي
ــى  ــوزع عل ــاء تت ــة لألبن ــئة االجتماعي ــاق التنش ــرة يف نط ــا األس ــوم به ــف أساســية تق ــك وظائ ــن ان هنال ــاه يتب وممــا ورد يف اع

ــة:  احملــاور التالي

املحور النف�سي:  

تلعــب األســرة دورًا محوريــًا يف تأمــن وتعميــق عناصــر العاطفــة والــود واألمــن النفســي والســعادة والراحــة النفســية وإشــاعة 
ــق يف  ــرد تتحق ــخصية الف ــإن ش ــع ف ــية. وبالطب ــاالت النفس ــن االنفع ــاد ع ــراب واالبتع ــق واالضط ــة القل ــدوء وإزال ــواء اله أج
الســنوات األولــى مــن حياتــه، أمــا التأثيــرات الاحقــة يف حياتــه فإنهــا تبقــى ثانويــة بالنســبة ملــا اكتســبه يف مرحلــة الطفولــة. 
    ولذلــك جنــد أن الفــرد الــذي يصــاب بالعزلــة عــادة مــا يكــون ســببها األساســي وجــود املنــاخ غيــر املائــم الــذي ينطــوي علــى 

التوتــر بــن الزوجــن والشــرخ يف العاقــات األســرية. )كريســتن،ص42(. 
     كمــا أن كثــرة املشــاحنات يف اجلــو العائلــي وإهمــال الوالديــن لألطفــال يســبب انعكاســًا ســلبيًا علــى الوضــع النفســي لهــم،

 وقــد تنمــو معهــم فكــرة التفــكك األســري. )البشــر،ص400(.
     وتتحقق الوظيفة النفسية ضمن األسرة من خال معاجلة كافة املشاكل التي ميكن أن حتدث داخل األسرة وحلها.

     كمــا تتحقــق هــذه الوظيفــة مــن خــال غــرس الثقــة يف نفــوس األبنــاء لضمــان االســتقرار النفســي الــذي يعتبــر واحــدًا مــن
 أهــم احملــاور األساســية لوظائــف األســرة.

      وعمومــًا فــإن أســاليب التنشــئة إن لــم تكــن موجهــة توجيهــًا ســليمًا فإنهــا تســبب حــدوث مشــكات  نفســية لــدى األطفــال
  الذيــن يشــكلون احللقــة األضعــف يف البنــاء األســري.)الرفاعي، ص3(.

      فمعاملــة الوالديــن لهــا تأثيــر عميــق يف بنــاء وإعــداد الطفــل للتمســك باألســرة مــن ناحيــة ولتعاملــه مــع احليــاة االجتماعيــة
 مــن ناحيــة أخرى.)الدخيــل، ص67(.

     فالطفــل الــذي لــم تفتــح عينــاه علــى أبويــن حانيــن، ولــم ينشــأ يف أســرة متماســكة، ينمــو مبتــور العواطــف، شــاذ الســلوك.
 )الدمرداش73(.

    وأخيــرًا فــإن األطفــال ميثلــون العنصــر الهــام الــذي ال بــد مــن أن يتلقــوا العنايــة املعنويــة واملاديــة يف فتــرة النمــو مــن والديهــم
 لكي يشــبوا أصحاء.)يوســف، 176(.

املحور القيمي الرتبوي: . 1

ــة  ــد االجتماعي ــة والتقالي ــادئ العظيم ــة واملب ــل القومي ــليمة واملث ــم الس ــرس القي ــب لغ ــذا اجلان ــا يف ه ــرة مهمته ــؤدي األس وت
الصحيحــة يف نفــوس األبنــاء. 

وبالطبــع فــإن هــذه املهمــة تتطلــب مســتوى عــال مــن متســك األبويــن بهــذه املنظومــة القيميــة لكــي يتمكنــوا مــن غرســها بالشــكل 
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والنمــط املطلــوب، وأن ذلــك يتناســب طرديــا مــع هذا املســتوى. 
وتتــم هــذه الوظيفــة مــن خــال تعريــف األطفــال باملبــادئ والســلوك األخاقــي املقبــول اجتماعيــًا مــن القــدوة احلســنة املتمثلــة 

باألبويــن. 
فاألطفــال الذيــن ال يتمتعــون بقــدر عــاٍل مــن الرعايــة اخلاصــة يف أســرهم، والذيــن قــد يشــعرون بأنهــم غيــر محبوبــن مــن قبــل 
والديهــم، قــد يتعرضــون إلــى انتكاســة يف العــادات والقيــم االساســية والتــي تنعكــس يف الســلوك اإلنســاني للطفــل، وبالتالــي 

تؤثــر علــى جناحــه يف دراســته.)محمد، ص57(. 
ــذ  ــيرة حياتهــم من ــم مس ــة وتنظي ــاق الســوء، ومراقب ــاء عــن رف ــاد األبن ــرة تســتوجب إبع ــة لألس ــة القيمي ــإن الوظيف ــك ف وكذل
الصغــر باجتــاه الســلوكيات النافعــة، بترســيخ اآلداب العامــة وإبعادهــم عــن االنحــراف القيمــي واألخاقــي النــاجت عــن متابعــة 
البرامــج التلفازيــة والعنكبوتيــة اإلباحيــة واخلارجــة عــن األخــاق والقيــم االجتماعيــة. مــع ضــرورة غــرس مفاهيــم اإلنتمــاء 

الوطنــي وحــب الوطــن. 
ــد مــع والدة  ــث يول ــي هــو مفهــوم فطــري ومكتســب يف آن واحــد، فهــو فطــري حي ــوم إن مفهــوم اإلنتمــاء الوطن ومــن املعل
اإلنســان مــن خــال ارتباطــه بوالديــه وبــاألرض التــي ولــد فيهــا، فنجــد الطفــل يلتصــق أواًل بأمــه، ثــم أســرته، ليصــل بعدهــا 
إلــى املدرســة.. احلــي.. ثــم يتنامــى ليرتبــط هــذا املفهــوم بــاألرض، تلــك البقعــة الغاليــة التــي تســمى الوطــن. وكل ذلــك 

يســتوجب التوجيــه والنصــح واإلرشــاد واملتابعــة املســتمرة. 

املحور الجتماعي: . 2

يرتبــط هــذا احملــور كثيــرًا باحملــور القيمــي يف الكثيــر مــن األمــور، ولكــن ألهميتــه أفردنــا لــه اجتاهــًا مســتقل. فاجلوانــب 
االجتماعيــة التــي تتبنــى األســرة غرســها وتنميتهــا يف نفــوس األبنــاء ذات تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى بنــاء شــخصيتهم واســتقرار 

ــي.  ــتواهم الدراس ــز مس ــي تعزي ــياتهم، وبالتال نفس
ومــن هــذه اجلوانــب توفيــر الفــرص لهــم ملمارســة األنشــطة الرياضيــة وتهيئــة البيئــة املواتيــة لإلبــداع وتنميــة الشــخصية املتوازنــة 

واإليجابية. 
كمــا يتطلــب األمــر توجيــه األبنــاء توجيهــًا دينيــًا صحيحــًا منســجمًا مــع الشــريعة اإلســامية الســمحة وتعويدهــم علــى إقامــة 

الصلــوات وباقــي الفــروض. 
وكذلــك فــإن الوعــي الصحــي وحتقيــق الرعايــة الصحيــة لألبنــاء يســهم يف البنــاء القــومي لشــخصيتهم وينمــي عقولهــم، وبالتالي 

يرفــع مــن مســتوى حتصيلهــم الدراســي علــى وفــق املبــدأ القائــل ) العقل الســليم يف اجلســم الســليم(. 
ــر  ــع الظواه ــى من ــك تتبن ــم. وكذل ــة فيه ــة القراب ــزز صل ــا، وتع ــوس أبنائه ــم يف نف ــة الرح ــق صل ــرة أن تعم ــي لألس ــا ينبغ كم
الســلوكية غيــر الســوية لــدى األبنــاء، كاإلســراف والتبذيــر، أو ســلوك أي مســلك يتنافــى مــع التقاليــد االجتماعيــة األصيلــة 

ــع. ــائدة يف املجتم الس
وبالطبع فإن هناك اختاف واضح يف إمكانيات األسر لتحقيق وتنمية اجلوانب االجتماعية املطلوبة لتنشئة األبناء. 

فنجــد مثــًا أن األم التــي تعمــل ال تتمكــن مــن توفيــر درجــة عاليــة مــن االســتقالية يف شــخصية أبنائهــا، مثلمــا تتمكــن األم 
غيــر العاملــة مــن ذلــك، والتــي تســتطيع وضــع برنامــج تدريبــي خــاص لتنظيــم الدراســة للطفــل داخــل املنزل)عبــد اجلــواد، 

ص93(، وبالتالــي تســهم يف رفــع مســتوى التحصيــل الدراســي للطفــل. 
وهنــاك عامــل اجتماعــي آخــر يؤثــر يف دور األســرة بالتنشــئة االجتماعيــة، والــذي يتمثــل يف حجــم األســرة، حيــث كلمــا زاد 
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هــذا احلجــم كلمــا انخفضــت درجــة األهتمــام باألبنــاء. 
ــات  ــف العاق ــري وتضع ــل االس ــل التفاع ــة يق ــراد العائل ــدد اف ــادة ع ــال زي ــه ح ــات ان ــض الدراس ــة بع ــرت نتيج ــد أظه وق
االســرية، وعلــى العكــس مــن ذلــك جنــد ازديــاد حالــة الوئــام والترابــط والتماســك كلمــا قــل العــدد.) الشــربيني، ص211( 
ويف الغالــب جنــد أن العائلــة الكبيــرة يصعــب عليهــا تأمــن املتطلبــات األساســية للحيــاة إلــى أبنائهــا. وبالتالــي فــإن هــذا األمــر 

يســهم يف مســتوى التحصيــل الدراســي لألبنــاء بصــورة ســلبية.

املحور املعريف الثقايف: . 3

وهــو الــذي يؤكــد علــى دور االســرة يف زيــادة املعرفــة املتنوعــة يف عقــول أبنائهــا ومــن ضمنهــا تعويدهــم علــى املطالعــة ومتابعــة 
البرامــج العلميــة واملعرفيــة. 

ويتحقــق ذلــك مــن خــال تهيئــة الظــروف واألجــواء املائمــة لتنميــة التفكيــر الصحيــح بتدريــب الطفــل منــذ الســنوات االولى.
) رحمه، ص16(. 

وبالطبع فان ترسيخ هذه املدارك املعرفية تنشط الفكر على طريق رفع مستوى التحصيل الدراسي لألبناء.
ومــن املؤكــد أن األســر تتفــاوت يف مســتوى ثقافتهــا، والتــي يتمتــع بهــا األبــوان عمومــًا، ومــا ينعكــس ذلــك علــى األبنــاء. 

ــة األطفال.)اجليوشــي، ص25(.  ــن وتربي ــة الوالدي ــة وثيقــة بــن ثقاف ــاك عاق فهن
ــاء تختلــف عــن جيلهــم  ــد مــن األبن ــل اجلدي ــد اجلي ــدة عن ــاك حاجــات أساســية جدي ــا أن هن ــن املثقفــن أن يعي ــد للوالدي والب

ــا.  ــاة ومتطلباته ــور احلي ــبب تط بس
ــى أســاس احلــوار  ــاء يقــوم عل ــدة مــع األبن ــات وطي ــة عاق ــن أن يجــدا الســبيل األســلم إلقام ــى الوالدي ــا ينبغــي عل ومــن هن

ــي.  ــل الدراس ــن التحصي ــد م ــتوى جي ــق مس ــد يحق ــذي بالتأكي ــجام، وال ــن اإلنس ــواء م ــق أج ــه خلل ــم والتوجي والتفاه
أمــا إذا كان الوالــدان مــن ذوي املســتوى الثقــايف والتعليمــي املنخفــض فإنهمــا غالبــًا مــا يتميــزان بالعجــز عــن إقامــة عاقــات 

طيبــة أساســها احلــوار والتواصــل مــع األبنــاء بشــكل فاعــل.) حمــزة، ص031(. 

املحور القت�سادي: . 4

ــاء مــن ســكن وطعــام ومســتلزمات  ــة الوســائل املعيشــية األساســية لألبن ويكمــن دور األســرة يف هــذه املهمــة مــن خــال تهيئ
ــة وغيرهــا.  ــات العاجي ــة مختلفــة، كاملتطلب دراســية وحياتي

ــواء  ــة األج ــى تهيئ ــي إل ــات يفض ــذه املتطلب ــق ه ــل حتقي ــى األب. ولع ــي عل ــكل أساس ــع بش ــؤولية تق ــذه املس ــإن ه ــع ف وبالطب
ــاء.  ــي لألبن ــتوى الدراس ــل املس ــة لتفعي املائم

ــًا مــا  ــاة، غالب ــر املســتلزمات األساســية للحي ــر قــادرة علــى توفي ــرة غي ــاء الذيــن ينتمــون إلــى أســر فقي ومــن املعــروف أن األبن
جتدهــم يســاقون إلــى العمــل يف وقــت مبكــر لإلســهام يف دعــم الوضــع املعاشــي ألســرهم. وبالتأكيــد فــإن ذلــك يدعــو إلــى 

ــم نقــل حرمانهــم أصــًا مــن االلتحــاق باملدرســة ملواصلــة دراســتهم.  انخفــاض مســتوى حتصيلهــم الدراســي أن ل
 mailliW (.وقــد ذهبــت إحــدى الدراســات إلــى االشــارة إلــى ان الفقــر هو الســبب الرئيســي لكافــة املشــكات االجتماعيــة
01P ,regnroB.A( فهــو الســبب يف الســلوك االنحــرايف كالســرقة والكــذب والتســول واملتاجــرة يف املمنوعــات وغيرهــا. 

وهــو قــد يكــون يف الكثيــر مــن األحــوال الســبب الرئيســي يف انخفــاض مســتوى التحصيــل الدراســي.
ويتفــق جميــع الباحثــن يف علــم االجتمــاع علــى أنــه كلمــا زاد مســتوى الدخــل لــدى األســرة كلمــا توفــرت الفرصــة إلمكانيــة 
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توفيــر املســتلزمات األساســية للحيــاة املعيشــية مــن غــذاء وســكن  وصحــة، ممــا يفضــي إلــى حتقيــق االســتقرار النفســي والنمــو 
اجلســماني والصحــي بشــكل أفضــل مــن األســر الفقيــرة التــي لــم حتصــل علــى احلــد االدنــى مــن مســتوى الدخــل املطلــوب. 

)الكتانــي، ص461( وبالتالــي فــان ذلــك يوفــر األجــواء املائمــة للدراســة ولرفــع مســتوى التحصيــل الدراســي لألبنــاء.
ــل  ــتوى التحصي ــع مس ــل رف ــن أج ــا م ــام به ــن القي ــرة م ــد لألس ــرى ال ب ــية أخ ــة أساس ــك مهم ــإن هنال ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم

ــة.  ــع املدرس ــاون م ــق التع ــة بتحقي ــي املمثل ــا، وه ــي ألبنائه الدراس
فهــذا التعــاون يحقــق الفهــم والتفاهــم املشــترك بــن الطرفــن لضمــان املســتوى املطلــوب للتاميــذ، فضــًا عــن ضمــان حــل 

كافــة املشــكات التــي قــد تعتــري األبنــاء، مبــا فيهــا مشــاكل الغيــاب أو الفشــل يف االختبــارات. 
كمــا أن هــذه املهمــة تســهم يف متابعــة الواجبــات البيتيــة التــي تقررهــا املدرســة للتلميــذ مــن قبــل األســرة املتعاونــة. وبالتالــي 

حتقــق درجــة متقدمــة مــن التحصيــل الدراســي.
ــم  ــم يف فه ــاعدة املعل ــهم يف مس ــة يس ــرة واملدرس ــن األس ــة ب ــد العاق ــث إن توطي ــاون، حي ــذا التع ــة ه ــي أهمي ــا تأت ــن هن وم
دقيــق لشــخصية التلميــذ والعاقــات األســرية التــي رســمت هــذه الشــخصية وميولهــا واجتاهاتهــا وســلوكها ومنوهــا النفســي 

ص82(.  واالجتماعي.)حســن، 
ومــن خــال هــذا التعــاون تبــرز أهميــة مجالــس أوليــاء األمــور التــي يتــم فيهــا تبــادل اآلراء ووضــع الصيــغ املطلوبــة، ســواء 
ــق  ــة مــن خــال كل مــن األســرة واملدرســة خلل ــق أفضــل أســاليب التنشــئة االجتماعي ــزل، أو يف املدرســة لضمــان حتقي يف املن

ــل الدراســي.  ــع مســتوى التحصي الشــخصية القوميــة، ورف

الأ�ساليب الأ�سرية يف التنمية الجتماعية:

ــن، حجــم األســرة،  ــن الوالدي ــات األســرية ب ــا العاق ــة، منه ــر يف التنشــئة االجتماعي ــي تؤث ــد مــن العوامــل الت توجــد العدي
املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي، املســتوى التعليمــي والثقــايف، وجنــس األبنــاء ذكــورًا أم إناثــًا، كعوامــل داخليــة يف 

ــرة.  األس
ــة، األقــران واألصدقــاء، خصائــص  ــل باملؤسســات التعليمي ــة فتتمث ــر يف التنشــئة االجتماعي ــي تؤث ــة الت أمــا العوامــل اخلارجي

ــادة، ووســائل اإلعــام، وغيرهــا مــن العوامــل.  ــة املجتمــع، دور العب وثقاف
ولكل من هذه العوامل انعكاساتها التأثيرية على األبناء يف تنشئتهم االجتماعية. 

فالعاقــات األســرية بــن الوالديــن تؤثــر إيجابــًا عندمــا تكــون دافئــة، ومتتــاز باالحتــرام املتبــادل والتفاهــم املشــترك، يف حتقيــق 
أعلــى مســتوى للســعادة داخــل األســرة مــن خــال تبــادل األدوار املطلوبــة منهمــا جتــاه اآلخــر. 

أمــا حجــم األســرة فيؤثــر يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، وخاصــة يف األســاليب املعتمــدة لديهــا، حيــث هنالــك عاقــة طرديــة 
بــن حجــم األســرة وبــن مســتوى التنشــئة. فكلمــا انخفــض حجمهــا كلمــا ارتفــع مســتوى العنايــة بالطفــل. 

ــا يف تنشــئة الطفــل، فاألســرة هــي املرتكــز  ــًا مهّمً ــا األســرة تشــكل عام ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة االجتماعي ــإن الطبق ــع ف وبالطب
ــة مــع  ــة القيمي ــاء، وتنســجم هــذه املنظوم ــي تتبناهــا األســرة يف نفــوس األبن ــادئ الت ــم واملب ــة القي األساســي يف غــرس منظوم

ــرة. ــه األس ــي إلي ــذي تنتم ــي ال ــتوى االجتماع املس
كما أن هناك عاقة وثيقة بن املستوى االقتصادي لألسرة وبن مستوى التنشئة االجتماعية وأساليبها املعتمدة. 

ــاء.  ــات األبن ــات وحاج ــرة ملتطلب ــم األس ــدى تفه ــى م ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــرة ل ــايف لألس ــي والثق ــتوى التعليم ــإن املس ــع ف وبالطب
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ــر  ــيكولوجية للذك ــيولوجية والس ــف الفس ــًا إن الوظائ ــرة، علم ــله يف األس ــى( وتسلس ــر أو أنث ــل) ذك ــوع الطف ــإن ن ــك ف وكذل
ــى.  تختلــف عــن االنث

ــي  ــة واحل ــاء يف املدرس ــوادي، واألصدق ــاجد والن ــات واملس ــدارس واجلامع ــة وامل ــإن دور احلضان ــة، ف ــل اخلارجي ــا العوام أم
واملنظمــات االجتماعيــة، فضــًا علــى مســتوى ومنــط ثقافــة املجتمــع، وكذلــك مســتوى ومقــدرة وســائل اإلعــام احملليــة، 

ــا.  ــة وأمناطه ــئة االجتماعي ــاليب التنش ــتوى أس ــة ومس ــى طبيع ــر عل ــر كبي ــا ذات تأثي كله
ــم  ــات والقي ــد واالجتاه ــادات والتقالي ــاء الع ــب األبن ــا يكتس ــن طريقه ــي ع ــم الت ــات التعل ــم عملي ــرة تت ــإن يف األس ــًا ف وعموم
الســائدة يف بيئتهــم االجتماعيــة التــي يعيشــون فيهــا، كمــا يتعلــم األبنــاء فيهــا مختلــف املهــارات واملعــارف األوليــة، كمــا أنهــا 

تعــد مبثابــة الرقيــب علــى وســائط التنشــئة األخــرى.
ــاليب  ــذه األس ــاء، وه ــئة األبن ــا يف تنش ــاليب تتبعه ــدة أس ــال ع ــن خ ــاء م ــاد األبن ــه وإرش ــا يف توجي ــرة أيض ــرز دور األس  ويب
قــد تكــون ســويه أو غيــر ذلــك وكل منهمــا ينعكــس علــى شــخصية األبنــاء وســلوكهم ســواء باإليجــاب أو الســلب. ) عبــد 

احلفيظـــ، ص3(
وبالرغــم مــن أن بحثنــا متخصــص يف دور األســرة يف التنشــئة االجتماعيــة، إال أنــه ال بــد مــن التذكيــر بالــدور احملــوري 
واجلوهــري للمدرســة، حيــث حتقــق التكامــل االجتماعــي بــن التاميــذ الذيــن ينتســبون إلــى أســر مختلفــة، فيكــون للمدرســة 
دور كبيــر يف القضــاء علــى التناقضــات التــي تعكســها طبيعــة التنشــئة االجتماعيــة األســرية، وجعــل التاميــذ علــى قــدر وخــط 

واحــد مــن الفهــم والتفاهــم املشــترك يف اجلوانــب االجتماعيــة والنفســية واألخاقيــة املطلوبــة قــدر اإلمــكان. 
ــة  ــل الداخلي ــًا بالعوام ــلبًا او إيجاب ــر س ــرة تتأث ــل األس ــاء داخ ــة لألبن ــئة مختلف ــاليب تنش ــاك أس ــن أن هن ــاه يتب ــا ورد أع ومم

ــًا.  ــورة آنف ــة املذك واخلارجي
وتختلــف هــذه األســاليب باختــاف املســتوى الثقــايف واالجتماعــي والقيمــي واالقتصــادي للوالديــن. وعمومــًا فهنالــك مثــل 
شــائع يقــول ) إن الولــد علــى ســر أبيــه(، وبالطبــع هــذا ينطبــق علــى البنــت التــي هــي علــى ســر أمهــا. ولذلــك جنــد مثــا ان 
الطفــل يقلــد والــده بســلوكياته املختلفــة، فــإن كان الوالــد يصلــي فهــو يقلــده منــذ الصغــر، وهكــذا احلــال يف أي ســلوك آخــر. 
ــا فــإن  وهكــذا جتــد الطفلــة تقلــد أمهــا يف ســلوكياتها داخــل البيــت، ســواء يف امللبــس أو الطبــخ أو الســلوك العــام. ومــن هن

ــاء يف تصرفاتهمــا.  ــا قــدوة لألبن ــن أن يكون األمــر يســتوجب مــن األبوي
وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن منهجيــة العقــاب والثــواب تشــكل العامــل املشــترك واألساســي يف كافــة األســاليب، حيــث إن 
إغفــال هــذا العامــل يعنــي االبتعــاد اجلوهــري عــن فكــرة التربيــة برمتهــا. فــاهلل تعإلــى خلــق البشــر وخلــق معهــم اجلنــة والنــار، 

يحببنــا يف اجلنــة ويخيفنــا مــن النــار. 
ولذلــك فــإن هــذا املنهــج اإللهــي البــد مــن تطبيقــه يف منظومــة احليــاة الدنيــا، بضمنهــا حركــة املجتمــع الــذي تشــكل األســرة 
أساســه ومفصلــه اجلوهــري. فالعقــاب والثــواب هــو الضابــط األساســي لضمــان املســيرة الســديدة لألبنــاء داخــل أســرهم ويف 

املجتمــع. 
وإن أهم األساليب  األسرية الشائعة يف التنشئة االجتماعية  تتمثل باآلتي: 

ال�سلوب الدميقراطي:  . 1

يعتبــر هــذا األســلوب التربــوي واحــدًا مــن أهــم األســاليب األســرية الناجحــة يف التنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء. وينطــوي هــذا 
األســلوب علــى إشــاعة احلــوار وتبــادل الــرأي مــع األبنــاء واالبتعــاد عــن احلــدة والشــدة يف التعامــل معهــم. 
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ويعتمــد األســلوب الدميقراطــي علــى تدريــب األطفــال يف حــل مشــاكلهم بأنفســهم، كمــا يعتمــد هــذا األســلوب علــى فكــرة 
اإلقنــاع والنقــاش وتقديــر األحاســيس واملشــاعر لألبنــاء، وحتقيــق أعلــى درجــات االســتقرار النفســي واالطمئنــان، وغــرس 
ــى  ــد عل ــم، والتأكي ــن أبنائه ــودة ب ــق امل ــات لتحقي ــاء واألمه ــه اآلب ــذي يتبع ــي ال ــج الدميقراط ــب، فالنه ــس واحل ــة بالنف الثق
التعــاون فيمــا بينهــم يســهم يف توفيــر بيئــة نفســية صاحلــة لاســتقرار االنفعالــي، وبالتالــي يــؤدي إلــى تغذيــة الفكــر ومنــو قدراتــه 

اإلبداعيــة للوصــول إلــى مــا يطمــح إليه.)عــدس، ص199(. 
وكذلــك يؤكــد هــذا األســلوب علــى إظهــار األطفــال لهواياتهــم وإمكانياتهــم الكامنــة، فضــًا علــى تشــجيعهم علــى إظهــار 

آرائهــم باســتمرار.)احلجاج، ص11(. 
وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات أن األســرة التــي تغــرس يف نفــوس أطفالهــا اجتاهــات احلــب والثقــة واالحتــرام املتبــادل هــي 
األســرة التــي تنتــج أشــخاصًا أســوياء، علــى النقيــض مــن األســرة التــي تغــرس ثقافــة احلقــد والكراهيــة واخلــوف وعــدم الثقــة 

وتقييــد الفكــر والســلوك لــدى أطفالهــا الذيــن يشــوب شــخصياتهم االضطــراب واجلنــوح االجتماعــي. ) حســن، ص19(. 
الأ�سلوب الدكتاتوري: . 2

وهــو األســلوب الــذي يعتمــد علــى إتبــاع مبــدأ التشــدد يف معاملــة األبنــاء، وعــدم احتــرام آرائهــم ومواصلــة تأنيــب األطفــال 
لســبب أو بــدون ســبب. 

وينطــوي هــذا األســلوب أيضــًا علــى تقييــد حرياتهــم وحرمانهــم مــن ممارســة هواياتهم املختلفــة، والتدخــل يف حتديــد عاقاتهم 
اخلارجيــة وانتقــاء أصدقائهــم، وكذلــك فــرض أســاليب قضائهــم ألوقــات فراغهــم، مــع عــدم االســتجابة واألهتمــام بــآراء 

األطفــال حتــى لــو كانــت صائبــة.
وكذلــك منعهــم مــن مشــاهدة العديــد مــن البرامــج التلفازيــة. وقــد يصــل األمــر يف بعــض األحيــان إلــى مســتوى التقييــد يف 

ــة مابســهم وألعابهــم.  ــد طريقــة أكلهــم ونومهــم ونوعي حتدي
وغالبــًا مــا يفضــي هــذا األســلوب إلــى خلــق حالــة مــن القلــق النفســي والعصابيــة واخلــوف يف نفــوس األطفــال، مــع فقــدان 

الثقــة بالنفــس، وأحيانــًا يفضــي إلــى نشــوء املظاهــر العدوانيــة يف الشــخصية.
ــه  ــون من ــه، حيــث يطلب ــة للطفــل والتحكــم بإرادت ــود املكبل ويف األســلوب الدكتاتــوري يفــرض األب أو أألم أو كاهمــا القي

ســلوك مســالك ال تتناســب مــع عمــره أو منــوه.) النبــال، ص55(. 
ــن ممارســة كل مــن األب واألم، إذ يأخــذ تســلط األب منحــى األمــر  ــًا واضحــًا يف هــذا األســلوب ب ويف الغالــب جنــد اختاف
والنهــي والتهديــد والوعيــد والغضــب، أمــا أســلوب األم فينطــوي يف الغالــب علــى اعتمــاد اإلحلــاح علــى الطفل.) الشــربيني، 

ص 225(. 
وعمومــًا فــإن األســرة التــي تتبــع هــذا األســلوب يف التنشــئة االجتماعيــة األســرية مبعاملتهــا ألبنائهــا، غالبــًا مــا تنمــي لديهــم 
ــة  ــة الثق ــًا، وقليل ــأ دائم ــب واخلط ــعر بالذن ــة، تش ــخصية مرتبك ــق ش ــاء، أو تخل ــة العمي ــوف، أو الطاع ــب واخل ــة التعص حال

ــاده الطفــل يف بيــت أهلــه. ــذي اعت ــان تخلــق شــخصية تســلطية مســتقاة مــن النمــط التســلطي ال بنفســها. ويف بعــض األحي
اأ�سلوب العنف:  . 3

وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى قيــام اآلبــاء واألمهــات وخاصــة، اآلبــاء بشــكل أساســي بالتعذيــب والتأنيــب اجلســدي 
ــد أو  ــرب بالي ــتخدام الض ــال اس ــن خ ــي م ــاب البدن ــدي بالعق ــب اجلس ــل التعذي ــباب. ويتمث ــه األس ــاء ألتف ــي لألبن والنفس

ــا.  ــا وغيره ــرى كالعص ــائل أخ بوس
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كمــا أن هــذا األســلوب  يــؤدي إلــى إثــارة األلــم اجلســماني كأســلوب أساســي يف عمليــة تنشــئة الطفــل وتربيتــه اجتماعيــًا.) 
ــي، ص105(.  فهم

أمــا التأنيــب أو التعذيــب النفســي فيتمثــل باســتخدام الزجــر والقســوة بالــكام، وكل مــا يــؤدي إلــى إثــارة األلــم النفســي يف 
نفــوس األبنــاء. 

ــاء  ــاء األبن ــرية إلمن ــة األس ــئة االجتماعي ــاليب التنش ــل أس ــن أفض ــو م ــلوب ه ــذا األس ــات أن ه ــاء واألمه ــض اآلب ــد بع ويعتق
ــتقبا.  ــم مس ــم يف حياته ــد تصادفه ــي ق ــة الت ــروف العصيب ــة الظ ــم ملجابه وتأهيله

أمــا البعــض اآلخــر فيتبنــى هــذا األســلوب بســبب تعرضهــم للتعذيــب والتأنيــب اجلســدي والنفســي عندمــا كانــوا صغــارًا مــن 
قبــل آبائهــم. 

وقــد وجــد أن األبنــاء الذيــن كانــوا يعانــون كثيــرًا مــن ظــروف العنــف يف أســرهم، يتســمون بدرجــة عاليــة مــن العدوانيــة يف 
ــر، ص67(.  ــلوك.) جاب الس

ويف جميــع األحــوال جتــد األبويــن أو أحدهمــا يتعامــان بحــدة شــديدة وبصرامــة مفرطــة، وال يبتســمان يف وجــوه أبنائهــم، ممــا 
ينطــوي علــى تهــدمي وحتطيــم الشــخصية، أو خلــق شــخصية متمــردة وعنيفــة مــن األبنــاء.

وعــادة مــا يعــود تبنــي هــذا األســلوب إلــى أســباب وعوامــل مختلفــة، منهــا مــا يتعلــق باملســتوى الثقــايف للوالديــن، أو بســبب 
منــط العاقــة الزوجيــة الســلبية بــن الوالديــن، والتــي تنعكــس علــى الطفــل باعتمــاد القســوة يف التعامــل معــه،) كريســتن، 

ص105(. 
كما قد يعود السبب إلى املستوى االجتماعي وما نشأت عليه األسرة من قيم وتقاليد اجتماعية وأخاقية محددة.. 

ــًا ألســلوب العنــف يف  ــر تبني ــأن األســر ذات املســتوى االجتماعــي املنخفــض هــي األكث ــد مــن الدراســات ب وقــد أثبتــت العدي
ــماعيل، ص64(.  ــاء.) إس ــع األبن ــل م التعام

اأ�سلوب العناية املفرطة) الدلل(: . 4

وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى األهتمــام املبالــغ بــه، واملراقبــة الشــديدة لســلوك األبنــاء، والتدخــل بشــؤونهم يف أبســط 
ــوب مــن  ــة الدراســية واملطل ــات البيتي ــذ الواجب ــام بتنفي ــي القي ــن أو أحدهمــا بتبن ــد الوالدي ــر عن ــث يصــل األم ــل، حي التفاصي
الطفــل أن ينفذهــا بنفســه والتــي كان ينبغــي تدريبــه عليهــا خللــق الشــخصية املســتقلة ) قنــاوي، ص85(. ممــا يتســبب يف ســلب 

االعتماديــة  علــى الــذات وإضعــاف مســتوى الثقــة بنفســه. 
ــع فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ضعــف النمــو النفســي الســليم، وجعــل الطفــل يتــكل بشــكل واســع علــى اآلخريــن لعــدم  وبالطب

ــه.  ــة متطلبات ــام بنفســه بتلبي ــه علــى القي قدرت
وهو األسلوب الذي يفضي إلى فقدان األطفال قدرتهم على احلركة.) القائمي، ص276(. 

كمــا أن هــذا األســلوب يفقــد الطفــل مقدرتــه يف الدفــاع عــن نفســه حيــث إن تنشــئته تنطــوي علــى حمايــة اآلخريــن وعنايتهــم 
بشــكل مفــرط بــه. 

كمــا أن ذلــك يســبب إخفاقــه يف حتقيــق إقامــة العاقــات االجتماعيــة الســليمة، مثلمــا تنمــي يف نفســه عناصــر التــردد واخلــوف 
مــن املواقــف املســتجدة واملفاجئــة، مــع فقدانــه الشــجاعة الازمــة وشــعوره بالعجــز أمــام مواجهــة أي مشــكلة يف حياتــه، حتــى 

لــو كانــت بســيطة.
ــا  ــم أطفاله ــى تعلي ــوء إل ــلوب، واللج ــذا األس ــن ه ــاد ع ــى االبتع ــه إل ــا أن تنتب ــب عليه ــرة يج ــإن األس ــاه ف ــا ورد يف أع ومم
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ــكل  ــا بش ــم وترتيبه ــم وأدواته ــى لعبه ــة عل ــرورة احملافظ ــس، وض ــداء املاب ــام وارت ــاول الطع ــهم يف تن ــى أنفس ــاد عل باالعتم
ــهم.  ــية بأنفس ــات املدرس ــة الواجب ــرورة تأدي ــى ض ــًا عل ــط، فض ــذا النم ــى ه ــادوا عل ــتمر ليعت مس

وبذلــك يتــم تشــجيعهم علــى حتمــل املســؤولية، فيتوفــر لهــم املنــاخ املائــم للنمــو االجتماعــي الصحيح.)التويرجــي، 
ص197(. 

اأ�سلوب الالمبالة) الإهمال(: . 5

وهــو األســلوب املناقــض متامــًا ألســلوب العنايــة املفرطــة، حيــث يتــرك الطفــل دون أي رعايــة أو عنايــة، وتركــه دون مســائلة أو 
مراقبــة عــن كافــة ســلوكياته ســواء كانــت صحيحــة أو خاطئــة، بــل التغاضــي عــن كافــة تصرفاتــه وعــدم املبــاالة بــكل متطلباتــه 

واحتياجاته. 
وقــد يتخــذ أســلوب إهمــال الطفــل صــورا متعــددة، منهــا تركــه لوحــده فتــرة طويلــة داخــل املنــزل، أو إهمــال اإلجابــة عــن 

أســئلته واستفســاراته مبختلــف أوجــه احليــاة، أو عــدم تكرميــه، أو حتــى اإلشــادة بــه يف الســلوك الطيــب الــذي يســلكه.
ويتعدى األمر ذلك حتى يصل إلى عدم اإلكتراث بحضور أو غياب األبناء عن املنزل. 

وقــد يعــود ســبب اإلهمــال إلــى عمــل كل مــن الوالديــن، فحــن عودتهمــا إلــى املنــزل يشــعران  باإلرهــاق والتعــب واإلجهــاد 
مــن ضغــط وطــول ســاعات العمــل، وزحمــة املواصــات، فيقــل أهتمامهمــا بالطفــل.

وقــد ينجــم اإلهمــال أيضــًا عــن كثــرة عــدد األبنــاء يف األســرة، فيجــد اآلبــاء صعوبــة يف حتقيــق احتياجــات أطفالهــم، ممــا ينجــم 
عنــه شــعور الطفــل بأنــه مهمــل.) النبــال، ص57(. 

اأ�سلوب التقبل: . 6

والــذي يعــد أحــد األســاليب الســوية يف التنشــئة االجتماعيــة، والــذي يتــرك آثــارا إيجابيــة علــى شــخصية الطفــل يف عاقاتــه 
ــة وقيمــه وســلوكه وإخاصــه يف عمله.)دســوقي، ص 250(.  االجتماعي

ــه محبــوب ومقبــول  ــن للطفــل يف ســلوكياته املختلفــة. فيشــعر الطفــل بأن ــول الوالدي وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى قب
بتصرفاتــه مــن قبــل الوالديــن، ولــه مكانــة خاصــة يف البيــت، وإنهمــا يقدمــان كافــة أنــواع الدعــم لــه مــن أجــل حتقيــق أعلــى 

مســتويات راحتــه النفســية، بــل وإســعاده وبــث عناصــر الفــرح والغبطــة واالســتقرار يف نفســه. 
 وبــذات الوقــت فإنهمــا يشــركانه يف مختلــف الفعاليــات واألنشــطة واآلراء التــي تخــص األســرة. وكذلــك مــدح تصرفاتــه أمــام 

اآلخريــن، وتقــدمي املكافــآت لــه علــى تفوقــه، بــل يلجــا األب واألم حتــى إلــى  تبريــر أخطائــه.
ــتوى  ــض مس ــا انخف ــم، كلم ــم ألطفاله ــا يف معاملته ــر عطف ــا كان األب واألم أكث ــه كلم ــات بأن ــدى الدراس ــت إح ــد أثبت وق

العدوانيــة يف شــخصيتهم عنــد ســن املراهقــة. ) اخلضــري، ص 196(. 

اأ�سلوب التفرقة:  . 7

وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى التفرقــة بــن األبنــاء وعــدم حتقيــق القــدر األدنــى مــن املســاواة بينهــم يف التعامــل. ويتــم 
فيــه التفضيــل بــن األبنــاء علــى أســس مختلفــة، قــد تكــون علــى أســاس الســن، أو اجلنــس، أو أي ســبب آخــر.) صبحــي، 

ص83(. 
ويشــمل هــذا األســلوب أمناطــًا مختلفــة مــن التفرقــة، كأن يتــم األهتمــام بالذكــور أكثــر مــن اإلنــاث أو يتــم األهتمــام بلبــاس 
اإلنــاث أكثــر مــن الذكــور أو العكــس، أو إجبــار الطفــل الصغيــر لتلبيــة طلبــات اإلخــوة الكبــار، أو العكــس أو يتــم اســتخدام 
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احــد اســاليب التنشــئة مــع احــد األبنــاء كاألســلوب الدميقراطــي، بينمــا يتــم اســتخدام األســلوب الدكتاتــوري أو أســلوب النبــذ 
أو العنــف مــع اآلخــر. 

اأ�سلوب النبذ: . 8

وهــو األســلوب الــذي ينطــوي علــى معاملــة األبويــن أو أحدهمــا بطريقــة يشــعر فيهــا الطفــل أنــه منبــوذ وغيــر مقبــول يف مجتمــع 
األسرة. 

ــة مــن  ــه عناصــر العطــف واحلــب والرعاي ــى مــن حيات ــإن هــذا األســلوب يفقــد الطفــل وخاصــة يف املراحــل األول ــع ف وبالطب
األبويــن، ممــا يخلــق يف شــخصيته عناصــر العقــد والقلــق النفســي. وبالتالــي فهــو ينعكــس ســلبًا يف انخفــاض مســتوى حتصيلــه 

ــرت، ص157(.  الدراســي. )المب
وقــد يأخــذ هــذا األســلوب أشــكال متنوعــة، منهــا التهديــد بالطــرد مــن البيــت، أوالســخرية منــه ولومــه دائمــًا علــى تصرفاتــه، 
والنقــد املتواصــل ومقارنتــه مــع أقرانــه يف الســلوك، وتأنيبــه علــى أســاس أنهــم أفضــل منــه. فضــًا عــن رفــض طلباتهــم وعــدم 

تأمــن احتياجاتهــم. وبالطبــع فــإن كل ذلــك يســهم يف خفــض مســتوى حتصيلهــم الدراســي. 

الدراسات السابقة

درا�سة خالد الطحان) 1982م(:  

اخللفية الجتماعية والثقافية والنف�سية للمتاأخرين درا�سيا

ــة  ــة والثقافي ــة االجتماعي ــى الكشــف عــن خصائــص اخللفي ــة املتحــدة  وهدفــت إل أجريــت هــذه الدراســة يف اإلمــارات العربي
ــث  ــن حي ــة م ــئة االجتماعي ــة يف التنش ــات الوالدي ــا االجتاه ــل، ومنه ــض العوام ــد بع ــًا عن ــيًا وقوف ــن دراس ــية للمتأخري والنفس

ــيًا. ــر دراس ــا املتأخ ــي منه ــي يعان ــكات الت ــض املش ــي، وبع ــادي واالجتماع ــايف واالقتص ــتوى الثق املس
ــل  ــاء ودلي ــا األبن ــا يدركه ــة كم ــئة االجتماعي ــة يف التنش ــات الوالدي ــاس االجتاه ــته مقي ــث يف دراس ــق الباح ــك طب ــق ذل ولتحقي
ــذ  ــذة مــن تامي ــذا وتلمي ــة عشــوائية قوامهــا )77( تلمي املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي، وصحيفــة املاحظــة، علــى عين

ــة املتحــدة. ــة اإلمــارات العربي ــة العــن بدول ــة يف مدين املــدارس االبتدائي
وقد شملت العينة التاميذ املتأخرين دراسيًا من صفوف الرابع واخلامس والسادس االبتدائي.

وإن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة متثلت باآلتي: 
إن التنشــئة الوالديــة التــي يّتبعهــا اآلبــاء مــع أفــراد العينــة التــي تتبــع اســلوب التقييــد بلغــت 78 % مــن أفــراد العينــة، بينمــا . 1

بلغــت مــن يعاملــون باســتقالية تامــة 22 %.
ــر ذات . 2 ــون ألس ــك ينتم ــض، وكذل ــايف منخف ــتوى ثق ــر ذات مس ــون ألس ــيًا ينتم ــن دراس ــن املتأخري ــة م ــبة العام إن النس

مســتوى اجتماعــي واقتصــادي دون املتوســط، باإلضافــة إلــى أنهــم يعانــون مــن ســوء املعاملــة الوالديــة يف املنــزل، ومــن 
ــاب النفســي والضــرب والســخرية. ســيطرة بعــض املخــاوف عليهــم كالعق

درا�سة خالد الطحان) 1994م(:
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الجتماع��ي  القت�س��ادي  وامل�س��توى  التن�س��ئة  يف  الوالدي��ة  والجتاه��ات  الدرا�س��ي  التح�سي��ل  ب��ن  العالق��ة 

�س��رة لالأ

أجريــت هــذه الدراســة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة أيضــًا، وهدفــت إلــى الكشــف عــن العاقــة بــن التحصيــل الدراســي عنــد 
ــد الوالديــن مــن جهــة، واملســتوى االقتصــادي واالجتماعــي لألســرة مــن جهــة  ــة عن ــاء، واجتاهــات التنشــئة االجتماعي األبن

أخــرى. 
ــة يف التنشــئة االجتماعيــة، ودليــل املســتوى  ولتحقيــق ذلــك طبقــت الدراســة علــى أداتــن همــا، مقيــاس االجتاهــات الوالدي
االجتماعــي االقتصــادي لألســرة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )340( طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الصــف األول الثانــوي يف مدينــة 

العــن. 
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

وجود عاقة إيجابية بن التحصيل الدراسي لألبناء واالجتاه الدميقراطي يف التنشئة والتقبل عند اإلناث.. 1
وجود عاقة سلبية بن التحصيل الدراسي واجتاه التسلط واحلماية الزائدة عند الذكور.. 2

درا�سة �سناء حممد �سليمان )1979م(:  

ذل��ك  وعالق��ة  الدرا�س��ي  التح�سي��ل  نح��و  اآبائه��م  لجتاه��ات  واملتاأخري��ن  منه��م  املتفوق��ن  الأبن��اء  تقب��ل 

القل��ق.  مب�س��توى 

ــن  ــم واملتخلف ــن منه ــاء املتفوق ــل األبن ــدى تقب ــة م ــى معرف ــت إل ــة، وهدف ــر العربي ــة مص ــة يف جمهوري ــذه الدراس ــت ه أجري
دراســيًا الجتاهــات آبائهــم نحــو حتصيلهــم الدراســي، وعاقــة ذلــك مبســتوى القلــق. ولتحقيــق ذلــك طبقــت الباحثــة دراســتها 
علــى مقيــاس االجتاهــات الوالديــة، كأداة أساســية جلمــع املعلومــات علــى عينــة عشــوائية بلغــت )405( مــن تاميــذ وتلميــذات 

املــدارس الثانويــة يف القاهــرة.
وأن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  متثلت مبا يأتي: 

ــن أن . 1 ــد تب ــم. وق ــات آبائه ــاء الجتاه ــل األبن ــي وتقب ــل الدراس ــن التحصي ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة موجب ــود عاق وج
ــًا. ــر مــن املتخلفــن حتصيلي ــل الدراســي أكث ــن نحــو التحصي ــًا الجتــاه الوالدي ــر تقب ــة املتفوقــن هــم أكث الطلب

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتفوقــن واملتخلفــن يف التحصيــل الدراســي مــن اجلنــس نفســه يف مــدى تقبلهــم . 2
الجتاهــات الوالديــن نحــو التحصيــل الدراســي. 

درا�سة حممد عبد القادر)1975م(:  

اأثر الجتاهات الوالدية على التح�سيل الدرا�سي

ــم  ــو أبنائه ــة نح ــات الوالدي ــن االجتاه ــة ب ــة العاق ــى معرف ــت إل ــة، وهدف ــر العربي ــة مص ــة يف جمهوري ــذه الدراس ــت ه أجري
ــي.  ــذ الدراس ــل التلمي ــل يف حتصي ــذه العوام ــر ه ــدى تأثي ــن م ــف ع ــاء، للكش ــي لألبن ــل الدراس ــتوى التحصي ومس

ولتحقيــق ذلــك طبــق الباحــث دراســته علــى مقيــاس االجتاهــات الوالديــة، واســتمارة املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي علــى 
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عينــة عشــوائية بلغــت )145( تلميــذًا مــن احلاصلــن علــى الشــهادة اإلعداديــة يف مدينــة القاهــرة تتــراوح أعمارهــم بــن ) 14 – 
17(، فضــًا عــن عينــة مــن آبــاء هــؤالء التاميــذ.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج متعددة، كان من أهمها ما يأتي: 
هنــاك عاقــة موجبــة بــن درجــات افــراد العينــة يف التحصيــل الدراســي واجتاهــات آبائهــم يف التعامــل معهــم وفقــا ملقيــاس . 1

االجتاهــات الوالديــة.
توجــد عاقــة ســالبة بــن درجــات أفــراد العينــة يف التحصيــل وبــن درجــات آبائهــم يف األبعــاد التاليــة ) التســلط، اإلهمال، . 2

احلمايــة الزائــدة، إثــارة األلــم النفســي، التدليــل، التذبــذب، التفرقة(.

درا�سة عائ�سة عهد حوري )1994م(:  

اأثر العوامل القت�سادية والجتماعية والثقافية يف حت�سيل الطلبة

اجريــت هــذه الدراســة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة علــى حتصيــل طلبــة الصــف الثانــي إعــدادي يف مادتــي النحــو والتعبيــر الكتابــي يف مــدارس مدينــة حلــب الرســمية. 
ــة عشــوائية  ــى عين ــة والســجات الرســمية عل ــى الطلب ــى اســتبانات وزعــت عل ــة دراســتها عل ــك طبقــت الباحث ــق ذل ولتحقي

ــاث. ــي اإلعــدادي مــن الذكــور واإلن ــة الصــف الثان بلغــت )200( مــن طلب
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: 

ــل األم، . 1 ــة ) عم ــرات التالي ــال املتغي ــن خ ــة م ــي للطلب ــي العال ــل الدراس ــًا بالتحصي ــة إيجاب ــل االقتصادي ــط العوام ترتب
ــرة(.  ــكن االس ــادي لس ــتوى امل ــرة، املس ــل األس ــتوى دخ مس

كان ارتباطهــا ســلبًا بالتحصيــل املنخفــض للطلبــة يف متغيــر واحــد هــو عمــل األم ربــة منــزل وكذلــك العوامــل االجتماعيــة . 2
إيجابيــًا بالتحصيــل الدراســي العالــي خــال حجــم االســرة:  صغيــر، ترتيــب الطالــب يف األســرة:  األخيــر، ســلوك األب 

نحــو ابنــه:  إيجابــي. 
بينما كان ارتباطها سلبًا بالتحصيل املنخفض للطلبة يف متغير واحد هو سلوك األب نحو ابنه:  سلبي. 

درا�سة �سهام اأبو عطية )2001م(:  

مبنطق��ة  احلكومي��ة  املدار���س  يف  الطلب��ة  ل��دى  الالجتماعي��ة  النفعالي��ة   وال�س��لوكيات  الوالدي��ة  الرعاي��ة 

الك��رى.  عم��ان 

أجريــت هــذه الدراســة يف األردن وهدفــت إلــى بحــث أســاليب الرعايــة الوالديــة والســلوكيات االنفعاليــة الاجتماعيــة التــي 
اتّبعهــا كل مــن الوالديــن. 

وقــد اعتمــدت الباحثــة يف جمــع البيانــات علــى أداتــن، األولــى مقيــاس الرعايــة الوالديــة والــذي مت تطبيقــه بطريقــة جمعيــة، 
أمــا الثانــي فهــو مقيــاس الســلوكيات االنفعاليــة الاجتماعيــة الــذي مت تطبيقــه بطريقــة فرديــة علــى عينــة عشــوائية تكونــت مــن 
)221( تلميــذًا و )228( تلميــذة مــن تاميــذ الصــف الســابع والثامــن والتاســع أساســي. والذيــن تراوحــت أعمارهــم بــن )13 
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– 15( ســنة يف املــدارس احلكوميــة ملنطقــة عمــان الكبــرى. 
وإن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة متثلت فيما يأتي: 

إن متوســط الســلوكيات االنفعاليــة عنــد الذكــور هــو أعلــى ممــا هــو عليــه احلال عنــد اإلنــاث. أمــا الســلوكيات الاجتماعية . 1
فهــو أعلــى عنــد اإلنــاث ممــا هــو عليــه عنــد الذكور.

ــح . 2 ــة األســرية لصال ــذات يف مســتوى إدراكهــم ألســاليب الرعاي ــذ والتلمي ــن التامي ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هن
ــن األم واألب.  ــد كل م ــذ عن التامي

ولكن ليس هناك فروق دالة إحصائيا يف السلوكيات االنفعالية الاجتماعية بن التاميذ والتلميذات. 

مناقشة الدراسات السابقة
أكــدت نتائــج دراســة خالــد الطحــان )1982( بــأن أســلوب التقييــد يف التنشــئة االجتماعيــة األســرية التــي يتبعهــا اآلبــاء 

واألمهــات مــع أفــراد العينــة بنســبة تفــوق الذيــن يعتمــدون علــى تبنــي االســتقالية وإعطــاء احلريــة لألبنــاء.
حيــث بلغــت نســبة التنشــئة الوالديــة التــي يتبعهــا اآلبــاء مــع أفــراد العينــة التــي تتبــع أســلوب التقييــد 78 % مــن أفــراد العينــة، 

بينمــا بلغــت لــدى مــن يعاملــون باســتقالية تامــة 22 %.
وهذا يتوافق مع نتائج دراستنا التي توصلنا إليها والتي سيأتي ذكرها الحقًا يف هذا البحث. 

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد توصلــت نتائــج دراســة خالــد الطحــان )1982م( إلــى أن النســبة العامــة مــن املتأخريــن دراســيًا يعانــون 
مــن ســوء املعاملــة الوالديــة يف املنــزل وســيطرة بعــض املخــاوف عليهــم كالعقــاب النفســي والضــرب والســخرية. 

وهــو يتوافــق أيضــًا مــع بحثنــا هــذا، مثلمــا يتوافــق مــع دراســة الطحــان الثانيــة التــي أجراهــا عــام 1994م والتــي أكــدت وجــود 
العاقــة اإليجابيــة بــن التحصيــل الدراســي لألبنــاء واألســلوب الدميقراطــي يف التنشــئة. وهــو االســلوب األفضــل يف التنشــئة 

االجتماعيــة داخــل األســرة، وكمــا ســيرد ذلــك يف النتائــج التــي توصــل إليهــا بحثنــا هــذا. 
وكذلــك فــان بحثنــا هــذا يتوافــق مــع دراســة محمــد عبــد القــادر)1975م( والتــي أكــدت علــى وجــود عاقة ســالبة بــن درجات 
أفــراد العينــة يف التحصيــل الدراســي وبــن درجــات آبائهــم يف األبعــاد التاليــة:  التســلط، اإلهمــال، احلمايــة الزائــدة ) العنايــة 

املفرطــة(، إثــارة األلــم النفســي ) العنــف(، التدليــل، التذبــذب، والتفرقــة. 
ــل  ــن التحصي ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة موجب ــود عاق ــى وج ــدت عل ــد أك ــليمان )1979م( فق ــد س ــناء محم ــة س ــا دراس أم
الدراســي وتقبــل األبنــاء الجتاهــات آبائهــم، حيــث تبــن أن الطلبــة املتفوقــن هــم أكثــر تقبــًا الجتــاه الوالديــن نحــو التحصيــل 

الدراســي أكثــر مــن املتخلفــن حتصيليــا. 
وهــذا ينســجم أيضــًا مــع النتائــج التــي توصــل اليهــا بحثنــا، مثلمــا يتوافــق مــع دراســة عائشــة عهــد حــوري )1994م( التــي 

ــة يف ســلوك األب نحــو ابنــه. ــاط الســلبي بالتحصيــل املنخفــض للطلب أشــارت إلــى االرتب
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اإلجراءات المنهجية للبحث
منهجية البحث 

مت اســتخدام املنهــج  الوصفــي مــن خــال عمليــة جمــع املعلومــات مــن عينــة البحــث. وقــد مت االســتئذان مــن ادارة املدرســة 
بتوزيــع االســتبانة املعــدة لهــذا الغــرض علــى التاميــذ لتســليمها إلــى عوائلهــم بغيــة ملئهــا وإعادتهــا. 

وقــد مت اختيــار )130( تلميــذ وتلميــذة وإعــداد )130( اســتبانه وتوزيعهــا. وقــد حصــل الباحــث علــى )100( اســتبانة صاحلــة 
للبحــث بعــد أن مت إســتبعاد االســتبانات غيــر الصاحلــة وغيــر املتكاملــة. علمــًا أن هنــاك اســتبانات لــم تــرد أصــًا. 

مجتمع البحث 
تكون مجتمع البحث مما يأتي: 

تاميــذ وتلميــذات الصــف الســادس ابتدائــي يف مدرســة حكوميــة مبحافظــة اجليــزة جمهوريــة مصــر العربيــة البالــغ عددهــم . 1
)376( تلميــذًا وتلميــذة. 

آباء وأمهات تاميذ الصف السادس اإلبتدائي يف مدرسة حكومية مبحافظة اجليزة جمهورية مصر العربية. . 2

عينة البحث
مت اختيار عينة عشوائية مؤلفة من )100( تلميذ وتلميذة من الفئة العمرية من )12 – 15(عامًا. 

 من تاميذ وتلميذات الصف السادس االبتدائي يف مدرسة حكومية مبحافظة اجليزة جمهورية مصر العربية. 
ومت احلصول على نتائجهم النهائية يف اختبارات االمتحان الوزاري للعام الدراسي 2013/2012م. 

أداة جمع البيانات
مت بنــاء اســتمارة االســتبانة مــن قبــل الباحــث لتشــمل البيانــات املؤلفــة مــن )40( فقــرة، وزعــت بشــكل متســاو علــى ثمانيــة 

محــاور شــملت األســاليب التاليــة:  
األسلوب الدميقراطي، األسلوب الدكتاتوري، أسلوب العنف، أسلوب العناية املفرطة، أسلوب اإلهمال، أسلوب التقبل، 

أسلوب التفرقة، وأسلوب النبذ. 
وقد أخذت هذه األساليب التسلسات التالية يف فقرات االستبانة: 

الفقرات 2، 4، 5، 34، 40. 1 األسلوب الدميقراطي  
الفقرات 3، 7، 9، 10، 11. 2 األسلوب الدكتاتوري 
الفقرات 8، 12، 14، 15، 16. 3 أسلوب العنف  
الفقرات 6، 17، 18، 19، 21. 4 أسلوب العناية املفرطة 
الفقرات 13، 23، 24، 25، 26 . 5 اسلوب االهمال  
الفقرات 20، 22، 27، 28، 29. 6 أسلوب التقبل  
الفقرات  1، 30، 32، 33، 35. 7 أسلوب التفرقة  
الفقرات 31، 36، 37، 38، 39. 8 أسلوب النبذ  
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ووضعت خمسة خيارات أمام كل فقرة تضمنت ما يأتي:  ) دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(
وقد مت إعطاء الدرجات التالية لكل إجابة من االجابات أعاه: 

5 عامات. 1 دائماً 
4 عامات. 2 غالباً 
3 عامات. 3 أحياناً 
2 عامة. 4 نادراً 
1 عامة. 5 أبدًا    

األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات
 مت اســتخدام أســلوب حتليــل البيانــات إحصائيــًا، مبــا ينســجم مــع تســاؤالت البحــث عــن طريــق اســتخدام بعــض اإلجــراءات 
اإلحصائيــة مــن خــال اســتخدام برنامــج احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة  )spss ( يف حتليــل البيانــات و إجــراء الفروق 

والعاقــات اإلحصائيــة بــن املتغيــرات، وكمــا يأتــي: 
استخراج املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لبيان مستوى حتصيل التاميذ. . 1
اســتخراج املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري لبيــان مســتوى ممارســة الوالديــن ألســاليب التنشــئة االجتماعيــة . 2

األســرية. 
اختبار بيرسون لبيان العاقة االرتباطية بن األساليب املتّبعة ومستوى التحصيل الدراسي.. 3
اختبار )T-test(  لداللة الفروق بن عينتن مستقلتن. . 4
ــر . 5 ــبة األث ــام، ونس ــكل ع ــاليب بش ــع األس ــيرية جلمي ــر التفس ــبة األث ــة نس ــاري لدراس ــدد املعي ــدار املتع ــتخراج االنح اس

التفســيرية علــى مســتوى كل أســلوب علــى مســتوى التحصيــل.
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مناقشة النتائج

ال�سوؤال الأول:

 ما م�ستوى حت�سيل تالميذ ال�سف ال�ساد�س البتدائي) الأ�سا�سي(؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد مت اســتخراج املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري لدرجــة حتصيــل تاميــذ الصــف الســادس 
االبتدائــي كمــا يتبــن يف اجلــدول رقــم )1( التالــي: 

مستوى التحصيل الدراسي للتاميذ

االنحراف املعياري للتحصيلاملتوسط  احلسابي للتحصيلأكبر درجة حتصيلأقل درجة حتصيلعدد التاميذ

1005110076.0212.513

جدول رقم )1(
مستوى التحصيل الدراسي للتاميذ

يتبــن مــن اجلــدول الرقــم )1( أن اقــل درجــة حتصيــل بلغــت )51( درجــة وأكبــر درجــة بلغــت )100( درجــة، ومبتوســط درجــة 
حتصيــل جلميــع أفــراد العينــة مــن تاميــذ الصــف الســادس االبتدائــي بلــغ )76.02( أي بتقديرعــام ملســتوى حتصيــل التاميــذ 

)جيــد(، والــذي يعــد حتصيــل متوســط تقريبــًا وهــو ال يرقــى إلــى مســتوى الطمــوح املتوقــع بالتفــوق. 

ال�سوؤال الثاين: 

ما م�ستوى ممار�سة األوالدين لأ�ساليب التن�سئة الجتماعية لأبنائهم؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري لدرجــة اســتجابة أســر التاميــذ علــى عبــارات 
مقيــاس أســاليب التنشــئة االجتماعيــة األســرية وفــق بدائــل ســلم اإلجابــة اخلماســي، والــذي تراوحــت قيــم املتوســط احلســابي 
املســتخرج مــن البيانــات بــن أقــل وزن واحملــدد بـــ )1( وأعلــى وزن واحملــدد بـــ )5(. وتبــن اجلــداول التاليــة قيــم املتوســطات 

احلســابية  واالنحرافــات املعياريــة لــكل أســلوب مــن أســاليب التنشــئة. 

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

أحيانًا60.6 %3.031.286األسلوب الدميقراطي1

جدول رقم )2(

قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لألسلوب الدميقراطي
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املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

غالبًا%3.73697.74.6األسلوب الدكتاتوري2

جدول رقم )3(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لألسلوب الدكتاتوري

 

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

غالبًا%3.44995.68.8أسلوب العنف3

جدول رقم )4(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ألسلوب العنف

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

أبدًا31.4 %.1.57738أسلوب العناية املفرطة4

جدول رقم )5(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ألسلوب العناية املفرطة

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

أبدًا30.6 %.1.53808أسلوب اإلهمال5

جدول رقم )6(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ألسلوب اإلهمال

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

أحيانًا59.0 %2.951.117أسلوب التقبل6

جدول رقم )7(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ألسلوب التقبل
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املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

نادرًا42.4 %2.121.041أسلوب التفرقة7

جدول رقم )8(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ألسلوب التفرقة

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

أحيانًا49.6 %.2.48912أسلوب النبذ8

جدول رقم )9(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ألسلوب النبذ

املتوسط أسلوب التنشئةالرقم
احلسابي

االنحراف
 املعياري

نسبة
 املتوسط

الداللة اللفظية
 للمتوسط

أحيانًا52.2 %.2.61266جميع أساليب التنشئة9

جدول رقم )10(
قيم املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري جلميع األساليب

يتبــن مــن نتائــج اجلــدول رقــم )10( أن متوســط درجــة ممارســة أســر التاميــذ ألســاليب التنشــئة االجتماعيــة بلغــت  )2.61( 
بنســبة )52.2%(، ويعنــي لفظيــًا وفــق بدائــل ســلم اإلجابــة املســتخدم أن جميــع األســاليب متــارس بشــكل عــام )أحيانــًا(. 
ــاوت  ــظ التف ــداول ) 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9( ياح ــا يف اجل ــار له ــلوب املش ــة كل أس ــط درج ــى متوس ــوع إل وبالرج
ــلوب  ــًا األس ــارس غالب ــذ مت ــر التامي ــة، أن أس ــة اللفظي ــن الناحي ــت م ــث دل ــة، حي ــذه املمارس ــبة ه ــتوى نس ــح يف مس الواض
ــًا األســلوب الدميقراطــي وأســلوب التقبــل وأســلوب النبــذ، ومتــارس نــادرًا  الديكتاتــوري وأســلوب العنــف، ومتــارس أحيان

ــًا. ــدًا تقريب ــان أب ــال الميارس ــة واإلهم ــة املفرط ــلوبًا العناي ــن كان أس ــة، يف ح ــلوب التفرق أس
ــًا متوســطًا فهــو ال يرقــى إلــى مســتوى التفــوق املتوقــع مبســتوى  ــا مســتوى حتصيــل التاميــذ والــذي كان حتصي وإذا مــا ربطن
ممارســة األســر التــي ينتمــي إليهــا التاميــذ ألســاليب التنشــئة االجتماعيــة الســائدة لديهــم والتــي احتــل األســلوب الديكتاتــوري 
وأســلوب العنــف املرتبتــن األولــى والثانيــة علــى التوالــي، نســتنتج  نظريــًا ومنطقيــًا ان أســاليب التنشــئة االجتماعيــة الســائدة 

لــدى أســر التاميــذ تؤثــر علــى مســتوى حتصيلهــم الدراســي. 
 ويف إطارنتائــج هــذا البحــث ميكننــا االســتنتاج بــأن تدنــي مســتوى حتصيــل التاميــذ مرتبــط بأســاليب التنشــئة الســائدة والتــي 
ــة  ــط نتيج ــم املتوس ــتوى حتصيله ــك أن مس ــول كذل ــن الق ــي ميك ــف. وبالتال ــلوب العن ــوري وأس ــلوب الديكتات ــت باألس متثل
ــة كا  ــتبانة أن ممارس ــة االس ــارت نتيج ــث أش ــطة، حي ــة متوس ــل كان بدرج ــلوب التقب ــي وأس ــلوب الدميقراط ــة األس ملمارس

ــًا (. ــت )أحيان ــن كان ــلوبن األخيري األس
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ال�سوؤل الثالث: 

ما اأثر اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية الأ�سرية يف م�ستوى التح�سيل الدرا�سي لالأبناء؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد متــت دراســة األثــر باســتخدام  أكثــر مــن أســلوب إحصائــي، وهــي علــى التوالــي معامــل ارتبــاط 
ــر  ــاري لدراســة نســبة األث ــم االنحــدار املتعــدد املعي ــذ، ث ــل التامي ــن كل أســلوب ودرجــة حتصي ــة ب بيرســون لدراســة العاق
ــر التفســيرية ملســتوى كل أســلوب علــى مســتوى التحصيــل، وذلــك  ــع األســاليب بشــكل عــام، ونســبة األث التفســيرية جلمي

علــى النحــو التالــي: 

اأوًل: دراســة العاقــة االرتباطيــة بــن األســاليب ومســتوى التحصيــل، ومت اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون كمــا يتبــن يف 

اجلــدول رقــم )10(: 

أساليب التنشئة
حتصيل التاميذ

معاملالعدد
 االرتباط

مستوى
 الداللة

دالة.100849.000األسلوب الدميقراطي

دالة.000-.100455األسلوب الدكتاتوري

غير دالة.100004.971أسلوب العنف

دالة.100200.046أسلوب العناية املفرطة

دالة.000-.100411أسلوب االهمال

دالة.100856.000أسلوب التقبل

غير دالة.100020.847أسلوب التفرقة

.000-.100674أسلوب النبذ
دالة

.100450.000جميع أساليب التنشئة
دالة

جدول رقم )10(
العاقة االرتباطية بن األساليب ومستوى التحصيل

ــن  ــل وكل م ــة التحصي ــن درج ــًا ب ــة إحصائي ــاط دال ــة ارتب ــود عاق ــى وج ــاه إل ــدول أع ــون يف اجل ــار بيرس ــج اختب ــت نتائ بين
ــة املفرطــة وأســلوب اإلهمــال وأســلوب التقبــل وأســلوب  األســلوب الدميقراطــي واألســلوب الديكتاتــوري وأســلوب العناي

النبــذ. 
ــة بــن  ــه ياحــظ أن قيــم معامــات االرتبــاط كانــت موجب وعلــى الرغــم مــن تفــاوت قــوة العاقــة مــن أســلوب وآخــر إاّل أن

ــة.  ــة طردي ــإن العاق ــى ذلــك ف ــل ومعن ــة املفرطــة وأســلوب التقب ــل واألســلوب الدميقراطــي وأســلوب العناي التحصي
أي أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى ممارســة هــذه األســاليب فإنــه يســهم يف ارتفــاع مســتوى التحصيــل للتاميــذ الذيــن متــارس أســرهم 

هــذه األســاليب علــى وجــه التحديــد. 
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ــتوى  ــن مس ــت )0.849( وب ــي بلغ ــلوب الدميقراط ــل واألس ــتوى التحصي ــن مس ــاط ب ــم االرتب ــا أن قي ــارة هن ــدر اإلش وجت
ــدًا. ــة ج ــة ومرتفع ــاط قوي ــة ارتب ــى عاق ــير إل ــم تش ــذه القي ــت )0.856( وه ــل بلغ ــلوب التقب ــل وأس التحصي

ــلوب  ــل يف األس ــن التحصي ــة ب ــا اإلحصائي ــن داللته ــم م ــالبة بالرغ ــت س ــاط كان ــات االرتب ــم معام ــظ أن قي ــن ياح يف ح
الديكتاتــوري وأســلوب اإلهمــال وأســلوب النبــذ. 

وهــذا يعنــي أن العاقــة بينهمــا هــي عاقــة عكســية، أي كلمــا ارتفــع مســتوى ممارســة هــذه األســاليب مــن قبــل األســر جتــاه 
األبنــاء، كلمــا أدى ذلــك إلــى انخفــاض  يف مســتوى حتصيلهــم الدراســي بشــكل واضــح. يف حــن أشــارت النتائــج إلــى عــدم 

وجــود عاقــة دالــة إحصائيــًا بــن مســتوى التحصيــل الدراســي للتاميــذ وأســلوب العنــف وأســلوب التفرقــة.
 نســتنتج ممــا ظهــر مــن النتائــج الســابقة أن األســلوب الدميقراطــي وأســلوب التقبــل يعــدان مــن أفضــل أســاليب التنشــئة 
ــي  ــاط كا األســلوبن بشــكل إيجاب ــر نتيجــة الرتب ــزًا أكث ــي ينبغــي أن توليهــا األســر أهتمامــًا وتركي ــة واألســرية الت االجتماعي

ــذ. ــل الدراســي للتامي ــرة  بالتحصي ــورة مباش وبص

ثاني��ا:  دراســة أثــر األســاليب يف مســتوى التحصيــل، ومت اســتخدام االنحــدار املتعــدد املعيــاري كمــا يتبــن يف اجلــدول رقــم 

 :)11(

أساليب التنشئة االجتماعية) متغيرات مستقلة( وأثرها على التحصيل 
الدراسي ) متغير تابع(

معامل 
)R(االرتباط

معامل
)R2( التحديد 

معامل 
)Beta( االنحدار

)F(قيمة
احملسوبة

* مستوى
 الداللة

األسلوب الدميقراطي

960.922.

.731

134.763000.

037.-األسلوب الدكتاتوري

250.أسلوب العنف

183.-أسلوب العناية املفرطة

065.-أسلوب االهمال

260.أسلوب التقبل

202.أسلوب التفرقة

099.-أسلوب النبذ

جدول رقم )11(
أثر األساليب يف مستوى التحصيل

يتبــن مــن اجلــدول ) 11 ( أن معامــل التحديــد بلــغ ) 0.922( والــذي يعنــي أن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة واألســرية تؤثــر 
بنســبة ) 92 %( علــى التحصيــل الدراســي للتاميــذ وهــي نســبة مرتفعــة ودالــة احصائيــًا عنــد مســتوى داللــة )0.05(، وهــو 
مــا يعنــي بنفــس الوقــت أن نســبة )8 %( فقــط تعــود لعوامــل أخــرى لهــا أثــر يف حتصيــل التاميــذ، وبالتالــي عكســت هــذه 

النســبة مــدى أهميــة أســاليب التنشــئة االجتماعيــة علــى حتصيــل التاميــذ بصفــة خاصــة. 
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ــئة  ــاليب التنش ــن أس ــلوب م ــه كل أس ــهم ب ــذي يس ــر ال ــبة التأثي ــى نس ــير إل ــي تش ــدار والت ــل االنح ــم معام ــى قي ــوع إل وبالرج
%( ويســهم األســلوب  االجتماعيــة األســرية، ياحــظ أن األســلوب الدميقراطــي يســهم بصــورة إيجابيــة بنســبة )73 
ــلبًا  ــة  س ــة املفرط ــلوب العناي ــبة     ) 25 %(، وأس ــا  بنس ــف إيجاب ــلوب العن ــهم أس ــبة )4 %(، ويس ــلبًا بنس ــوري س الديكتات
ــهم  ــبة )26 %(، ويس ــًا بنس ــل إيجابي ــلوب التقب ــهم أس ــبة )7 %( ويس ــلبًا بنس ــال س ــلوب اإلهم ــهم أس ــبة )18 %( ويس بنس

ــبة )10 %(. ــالبًا بنس ــذ س ــلوب النب ــهم أس ــا يس ــبة )20 %(، فيم ــًا بنس ــة إيجابي ــلوب التفرق أس
ونستخلص مما سبق أن األسلوب الدميقراطي أكثر األساليب إسهامًا وتأثيرًا على اإلطاق يف  حتصيل التاميذ دراسيًا. 

ال�سوؤال الرابع: 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى حت�سيل التالميذ تعزى ملتغري اجلن�س؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد مت اســتخدام اختبــار )T. test( لداللــة الفــروق لعينتــن مســتقلتن كمــا يتبــن يف اجلــدول رقــم 
 :)12(

مستوى التحصيل
الدراسي

املتوسط العددالنوع
احلسابي

االنحراف
درجةقيمة)ت(املعياري

 احلرية
مستوى
 الداللة

5075.2412.118ذكر
621.-98536.

5076.8012.971أنثى

جدول رقم )12(
مستوى حتصيل التاميذ وفقا ملتغير اجلنس

ــر  ــزى ملتغي ــذ تع ــي للتامي ــل الدراس ــتوى التحصي ــا  يف مس ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــابق ع ــار الس ــج االختب ــت نتائ بين
اجلنــس، حيــث يتبــن أن قيمــة )ت( بلغــت )0.621( ومســتوى داللــة )0.54( عنــد درجــة حريــة )98(. 

ــة أكبــر مــن )0.05(، فمعنــى ذلــك أنــه ال توجــد فــروق بــن حتصيــل الذكــور واإلنــاث علــى   ومبــا أن قيمــة مســتوى الدالل
ــًا  ــًا جوهري ــس فرق ــرق لي ــذا الف ــن ه ــور ولك ــة الذك ــط درج ــن متوس ــر م ــاث أكب ــل اإلن ــة حتصي ــط درج ــن أن متوس ــم م الرغ

ــًا. ــاو تقريب ــم متس ــإن حتصيله ــي  ف ــًا، وبالتال ومعني
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التوصيات
توصي الدراسة باآلتي: 

تطويرعمــل مجالــس أوليــاء األمــور مــن خــال عقــد االجتماعــات الدوريــة املنتظمــة. وكذلــك عقــد النــدوات املشــتركة . 1
وإلقــاء احملاضــرات حــول أجنــع األســاليب الواجــب اعتمادهــا يف التنشــئة االجتماعيــة األســرية وتبنــي الطــرق الســليمة يف 
ــار الســلبية واملخاطرالتــي تنطــوي علــى تعريضهــم للحرمــان واخلــوف والقســوة  ــاء ورعايتهــم وإظهــار اآلث معاملــة األبن

وكافــة أشــكال املعاملــة اخلاطئــة. وميكــن أن تكــون النــدوات بهــذا الصــدد فصليــة أو نصــف ســنوية.

تعيــن وتفعيــل دور املرشــد التربــوي املختــص بالتربيــة وعلــم النفــس يف كل مدرســة لدراســة الواقــع االجتماعــي واألســري . 2
لكافــة التاميــذ وطرحهــا يف االجتماعــات والنــدوات اخلاصــة مبجالــس أوليــاء األمور. 

الحــظ الباحــث وجــود قصــور لــدى بعــض أوليــاء األمــور يف التمييــز بــن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة األســرية الصحيحــة . 3
مــن اخلاطئــة، وذلــك مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة املؤشــرة يف االســتبانة. ولــذا فإنــه مــن الضــرورة مبــكان تكثيــف 

اجلهــود للتعريــف بهــذا الصــدد. 

وهنــا تبــرز احلاجــة إلــى ضــرورة تفعيــل دور وســائل االعــام املختلفــة يف توعيــة وتوجيــه أوليــاء األمــور إلــى أســاليب التنشــئة 
االجتماعيــة الصحيحــة لألبنــاء داخــل محيــط األســرة والتــي تتناســب واملرحلــة العمريــة لهــم، ويأتــي التلفزيــون يف مقدمــة 
ــا أســاتذة مختصــون يف هــذا املجــال  ــي يديرهــا ويشــارك به ــدوات الت ــك، مــن خــال الن ــرة يف ذل وســائل األعــام املؤث
لتوضيــح أســاليب التربيــة املختلفــة وعاقتهــا بالتحصيــل الدراســي لألبنــاء وبالــذات املرحلــة العمريــة اخلاصــة بالتعليــم 
االبتدائــي )األساســي(. وكذلــك مــن خــال إعــداد املسلســات والتمثيليــات والدعايــات واإلعانــات املشــجعة لتبنــي 

األســلوب الدميقراطــي مــن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة بشــكل واســع ومكثــف. 

للعوملــة الثقافيــة التــي غــزت مجتمعاتنــا تأثيــر كبيــر علــى التنشــئة االجتماعيــة، فقــد اختلــف تأثيــر األســرة كثيــرا عمــا كان . 4
ــة  ــه العوملــة، كانــت األســرة باعتبارهــا اللبن ــه احلــال يف الســابق. فقبــل هــذا الغــزو الفكــري والثقــايف التــي جــاءت ب علي
األساســية للمجتمــع هــي العنصــر األساســي يف التنشــئة. أمــا وقــد دخلــت الفضائيــات والشــبكة العنكبوتيــة إلــى داخــل 
املنــازل وشــاركت األســرة يف هــذه التنشــئة، فــإن األمــر يســتوجب مــن أعلــى القيــادات التربويــة واالجتماعيــة والنفســية 
ــة  ــج املختلف ــع البرام ــا، ووض ــدي له ــة للتص ــوث املختلف ــات والبح ــداد الدراس ــد وإع ــل اجل ــوع محم ــذا املوض ــذ ه أخ

الكفيلــة مبجابهتهــا.

ــر إدارات املــدارس واملناطــق . 5 ــاء األمــور عب ــة لتوزيعهــا علــى أولي إعــداد وطبــع امللصقــات واملطويــات والنشــرات الدوري
التعليميــة واملجالــس احملليــة ومجالــس أوليــاء األمــور تتضمــن توضيــح أســاليب التنشــئة االجتماعيــة وانعكاســاتها علــى 

مســتوى التحصيــل الدراســي لألبنــاء للوصــول إلــى خلــق جيــل واع ومــدرك ومثقــف يف املســتقبل. 

إجــراء املزيــد مــن البحــوث والدراســات يف هــذا املجــال تتنــاول الفئــات العمريــة األخــرى للتعــرف علــى نتائجهــا وتبنــي . 6
التصــدي لهــا بأســلوب علمــي رصــن.

إجــراء دراســات وبحــوث أخــرى تتنــاول التركيــز علــى اجلوانــب األخــرى مــن متغيــرات التنشــئة االجتماعيــة إلــى جانــب . 7
متغيــر التحصيــل الدراســي مثــل املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف للوالديــن وحجــم األســرة وغيرهــا. 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ا�ستمارة اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية اخلا�سة باأولياء الأمور

حتية طيبة،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية استكمااًل إلجناز بحث بعنوان
)اأثر اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية الأ�سرية على م�ستوى التح�سيل الدرا�سي(

ومبــا إنكــم جــزء مــن الشــريحة التــي ســيتم البحــث عليهــا، فــان الباحــث يتشــرف باختياركــم ضمــن أفــراد عينــة هــذه الدراســة. 
ويأمــل تعاونكــم لقــراءة فقــرات هــذه األســتبانة بدقــة وعناية. 

ومــن ثــم اإلجابــة عليهــا مــن خــال وضــع عامــة )  √  ( أمــام اخليــار الــذي ينطبــق عليكــم مــن اخليــارات اخلمســة املتاحــة 
أمــام كل فقــرة. 

علمًا بإن إجاباتكم التي ستدلون بها تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. 

مع التقدير واالحترام لكم وإلجاباتكم

الباحث                                                               
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�سع عالمة )    √  ( اأمام الفقرة التي تنطبق عليك:

  أبدًانادرًا أحيانًاغالبًا دائمًاالفقراتم

أهتم بتعلم أبنائي الذكور أكثر من اإلناث.

أناقش أبنائي يف انتقاء أصدقائهم

أمنع أبنائي من ممارسة نشاطاتهم داخل وخارج البيت.

أسمح ألبنائي مبمارسة هواياتهم 

أسأل أبنائي عن نوع املابس التي يرغبون يف شرائها.

أبرر أخطاء أبنائي.

أحدد ألبنائي أسلوب قضاء أوقاتهم.

أهدد أبنائي بالضرب عندما يكذبون.

ال أسمح ألبنائي من مخالطة اآلخرين

أجبر أبنائي على النوم بأوقات محددة

أتدخل يف صرف أبنائي لنقودهم.

أضرب أبنائي عندما يتفوهون  بكلمات نابية.

ال أهتم بحديث أبنائي خال وجود ضيوف باملنزل.

أحرم أبنائي من املصروف اليومي إذا أهملوا واجباته املدرسية

أمنع أبنائي من اخلروج من املنزل ألي مخالفة منهم.

أزجر أبنائي عندما يحصلون على درجات منخفضة باالمتحانات.

أجتاهل تصرفات أبنائي السيئة

أقلق كثيرًا على أبنائي من كل شيء

أمنع أبنائي من اخلروج إلى الشارع خوفا عليهم.

أشعر أبنائي بأنهم محبوبن

أقوم بحل الواجبات املدرسية البيتية  ألبنائي كي ال يعاقبون من املعلم
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  أبدًانادرًا أحيانًاغالبًا دائمًاالفقراتم

أقدم الهدايا ألبنائي باملناسبات اخلاصة بهم

ال أسأل أبنائي عن سبب غيابهم عن املدرسة

ال أحتدث مع أبنائي

ال أهتم مبشاكل أبنائي باعتبارها تافهة

ال أعير أهتمام ألراء أبنائي حتى لو كانت مفيدة

أشعر أبنائي أنهم مصدر سعادتي

أكافئ أبنائي لتفوقهم يف الدراسة 

امتدح تصرفات أبنائي أمام اآلخرين

أهتم بلباس بناتي أكثر من أبنائي الذكور

أرفض طلبات أبنائي

أقدم ألبنائي الذكور مصروفًا أكثر من اإلناث

ألزم ابنتي بخدمة أخوتها الذكور 

أشجع أبنائي إلبداء آرائهم 

ألزم ابني الصغير بتلبية طلبات أخوته الكبار 

يشكل أبنائي مصدر قلق لي

أهدد أبنائي بالطرد من املنزل عندما يتجاوزون احلدود

ال أسمح ألبنائي مبرافقتي

أقارن بن سلوك أبنائي مع سلوك    أقرا نهم األفضل منهم

أناقش أبنائي يف القرارات التي اتخذها



المؤسســــــات المـــــؤثرة في التنشئـــــة االجتمــــاعية 

دراسة ميدانية من وجهة نظر أساتذة وطلبة الجامعات

دراســـــــة مــيدانيــــــــة مبـجـمــــــــع الكــليــــــــات )خــور فكــــــــان(

إعداد: فطيمة الزهرة بنت فاروق
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ملخص
ــة )األســرة،  ــذي تتركــه املؤسســات االجتماعي ــر ال ــة والتأثي ــه االهتمــام مبوضــوع التنشــئة االجتماعي مت يف هــذا البحــث توجي
املدرســة، اإلعــام، املســجد...) كمــا مت التطــرق إلــى أهــم أســاليب التنشــئة االجتماعيــة وأنواعهــا، والعوامــل التــي تؤثــر يف 
عمليــة التنشــئة ولتحقيــق هــدف الدراســة مت اســتخدام املنهــج الوصفــي والتحليلــي، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ) 120( 
فــردًا يشــكلون طلبــة وأســاتذة اجلامعــات. وقــد اســتخدمت عــدة تقنيــات إحصائيــة ملعاجلــة وحتليــل نتائــج االســتبيان، أهمهــا 

اختبــارات حتليــل التبايــن، وتقنيــة التحليــل العاملــي. 
ــام ويف  ــائل اإلع ــه وس ــة، وتلي ــئة االجتماعي ــرا يف التنش ــات تأثي ــر املؤسس ــر أكث ــجد يعتب ــة، أن املس ــج الدراس ــرت نتائ و أظه
املراتــب األخيــرة جنــد دور املدرســة ثــم احلضانــة. وأظهــرت النتائــج كذلــك أن أهــم املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. 
هــي مؤسســة املســجد ملــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة يف نفــوس األســر املســلمة، تلــي مؤسســة املســجد يف الترتيــب مباشــرة وســائل 
ــر علــى األفــراد  ــة وغيرهــا، يف التأثي ــوات الفضائي ــا دور وســائل اإلعــام ممثلــة يف اإلنترنــت والقن اإلعــام، وال يخفــى علين
ســواء باإليجــاب أو الســلب. إال أن نتائــج الدراســة أوضحــت تراجــع دور املدرســة إلــى املرتبــة اخلامســة          ) مــا قبــل األخيــرة 
( فلــم تعــد املدرســة تــؤدي األدوار املنوطــة بهــا، ويف األخيــر كان لــدور احلضانــة وريــاض األطفــال املرتبــة األخيــرة. وأظهــرت 
ــة واملســتوى االقتصــادي،  ــرة يف التنشــئة االجتماعي ــة للمؤسســات املؤث ــراد العين ــن  نظــرة أف ــروق ب ــج أيضــا: وجــود ف النتائ
وأيضــًا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن نظــرة أفــراد العينــة للمؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة وحجم األســرة، 
بينمــا ال تختلــف وجهــات نظــر األســاتذة اجلامعيــن نحــو املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة عــن وجهــات نظــر الطلبــة. 

وبناء على النتائج املتوصل إليها مت تقدمي مجموعة من التوصيات واالقتراحات. 
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مقدمة
إن االهتمــام بشــؤون الطفــل ورعايتــه يعتبــر مقياســًا مــن مقاييــس تطــور وتقــدم الــدول. لــذا فــإن االهتمــام مبرحلــة الطفولــة 
ورعايتهــا وتوجيههــا، هــو مطلــب دعــا إليــه علمــاء االجتمــاع والنفــس والتربيــة والديــن. فأثنــاء هــذه املرحلــة يكتســب الطفــل 
مقومــات جناحــه يف هــذه احليــاة، وهــي مرحلــة أساســية ومحوريــة تعمــل علــى تشــكيل شــخصية األطفــال. حيــث إن االهتمــام 
ــة البشــرية واإلنســانية والتــي اتخــذت  ــًا مــن أهــداف التنمي ــر أساســًا وهدف ــرأس املــال البشــري والــذي يعتب بهــا هــو اهتمــام ب
ــك  ــة. فالبن ــات الدولي ــات واملنظم ــر الهيئ ــام أكب ــًا الهتم ــت مح ــرة، وأصبح ــنوات األخي ــرة يف الس ــوالت كبي ــات وحت اجتاه
ــة وتعليميــة، وأبعــاد  ــة البشــرية يف دول العالــم، ويشــمل عــدة أبعــاد صحي ــرًا مفصــًا عــن التنمي الدولــي يصــدر ســنويا تقري

خاصــة بالطفــل وصحتــه. 
و مــن القضايــا الهامــة التــي تتعــرض لألســاليب املتبعــة يف إعــداد الفــرد و تهيئتــه ألداء أدوار نافعــة داخــل املجتمــع، موضــوع 
التنشــئة االجتماعيــة، حيــث يتوقــف هــذا األداء علــى الطريقــة التــي اتبعــت يف تربيــة و تنشــئة هــذا الفــرد. ويتــم خــال عمليــة 
التنشــئة االجتماعيــة ماءمــة ســلوكات وتصرفــات األفــراد لتتطابــق مــع قيــم اجلماعــة التــي ينتمــي إليهــا، مــن أجــل احملافظــة 
علــى بقــاء و تــوازن ومتاســك املجتمــع. فيتــم توجيــه الفــرد منــذ صغــره إلــى مرحلــة يكــون فيهــا مســؤواًل أمــام نفســه وأهلــه 

ومجتمعــه. 
ــه  ــه وتراث ــة قوم ــه لغ ــي، فتعلم ــلوك االجتماع ــه آداب الس ــه وتلقين ــشء و تكوين ــداد الن ــى إع ــة تتول ــرة أول محط ــل األس ومتث
الثقــايف، مــن عــادات وتقاليــد و ســن اجتماعيــة. وبجانــب األســرة هنــاك مؤسســات اجتماعيــة تشــترك يف هــذه التنشــئة أهمهــا 
املدرســة، املســجد، املؤسســة اإلعاميــة وغيرهــا مــن املؤسســات التــي تســاهم يف عمليــة التنشــئة، حيــث تســتمر هــذه العمليــة 
منــذ والدة اإلنســان إلــى غايــة وفاتــه. وعلــى هــذا األســاس متــت دراســة موضــوع التنشــئة االجتماعيــة وأســاليبها واملؤسســات 

املؤثــرة فيهــا. 
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مشكلة الدراسة: 
طالــت املجتمــع العربــي عــدة تغييــرات أفرزتهــا العوملــة وحتدياتهــا الثقافيــة واالجتماعيــة، فــأدت إلــى هــزات أســرية واجتماعيــة 
كبيــرة، أثــرت علــى أهــداف التنشــئة االجتماعيــة ومراحلهــا وأســاليبها. بــل وحتــى دور املؤسســات املختلفــة املؤثــرة يف عمليــة 

التنشــئة االجتماعيــة تغيــر. 
نتيجــة األهميــة املتزايــدة لرعايــة الطفــل وتنشــئته االجتماعيــة يف واقعنــا املعاصــر، رأينــا ضــرورة القيــام بدراســة غايتهــا حتديــد 
أهــم املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. وكــون عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ال تتــم يف محيــط األســرة فقــط، بــل كافــة 
جماعــات املجتمــع تؤثــر فيهــا، ولــكل جماعــة أســلوبها وتأثيرهــا اخلــاص. ارتأينــا طــرح التســاؤل الرئيســي التالــي يف هــذه 

الدراســة:  مــا هــي أهــم املؤسســات املؤثــرة يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر أســاتذة وطلبــة اجلامعــات ؟

تساؤالت الدراسة: 
يتفرع عن التساؤل الرئيسي مجموعة من األسئلة الفرعية نلخصها يف اآلتي: 

ما مفهوم التنشئة االجتماعية ؟ وما هي أنواعها ؟	 

ما األساليب املعتمدة يف عملية التنشئة االجتماعية ؟	 

ــئة 	  ــرا يف التنش ــر تأثي ــات أكث ــل و املؤسس ــد أي العوام ــات يف حتدي ــة اجلامع ــن  طلب ــة ع ــاتذة اجلامع ــف آراء أس ــل تختل ه
االجتماعيــة ؟

ما هي املؤسسات التي لها دور بارز يف التنشئة االجتماعية ؟	 

فرضيات الدراسة: 

يسعى البحث إلى التحقق من الفرضيات التالية:

الفرضية األولى:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بن نظرة أفراد العينة للمؤسسات املؤثرة يف التنشئة االجتماعية واملستوى 	 
االقتصادي.

الفرضية الثانية:  تختلف وجهات نظر األساتذة اجلامعين نحو املؤسسات املؤثرة يف التنشئة االجتماعية عن وجهات نظر 	 
الطلبة. 

الفرضية الثالثة:  »توجد فروق ذات داللة إحصائية بن نظرة أفراد العينة للمؤسسات املؤثرة يف التنشئة االجتماعية وحجم 	 
األسرة«.

الفرضية الرابعة:  ال توجد فروق بن متوسطي إجابات أفراد العينة تبعًا للنوع. 	 

ميثل املسجد واألسرة أكبر املؤسسات املؤثرة يف عملية التنشئة االجتماعية. 	 

متثل مؤسسة احلضانة أقل املؤسسات تأثيرًا يف عملية التنشئة االجتماعية للطفل.	 

أهمية وأهداف الدراسة:

ــر أهــم  ــة تعتب ــة يف حــد ذاتــه. حيــث إن التنشــئة االجتماعي ــة موضــوع التنشــئة االجتماعي تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن أهمي
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عمليــة نفســية واجتماعيــة يواجههــا الفــرد، و يخضــع ملؤثراتهــا، ليصبــح شــخصًا اجتماعيــًا مواكبــًا للمراحــل العمريــة التــي 
يعيــش فيهــا، فــا ميكــن جتاوزهــا يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل حياتــه الفرديــة واالجتماعيــة. 1 فالتنشــئة االجتماعيــة هــي العمليــة 
ــا تبــرز أهميتهــا فهــي حتقــق  التــي يتــم مــن خالهــا إدمــاج ثقافــة املجتمــع بالفــرد، ودمــج الفــرد يف ثقافــة املجتمــع، ومــن هن

للطفــل التعلــم والتعليــم يف آن واحــد. وتعتبــر أول وأهــم قاعــدة لبنــاء املجتمــع اإلنســاني الســليم. 

وحتديــد املؤسســات والعوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة يســاهم يف تعزيــز الســلوكيات اجليــدة وتغييــر أو تعديــل 
الســلوكيات الســيئة. كمــا يوضــح نقــاط الضعــف والنقــص يف أدوار بعــض املؤسســات االجتماعيــة. و تهــدف الدراســة إلــى 
ــرة يف  ــة، فهــدف الدراســة األساســي هــو التعــرف علــى أهــم املؤسســات املؤث ــة مــن األهــداف الرئيســية والفرعي حتقيــق جمل
التنشــئة االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر أســاتذة وطلبــة اجلامعــات يف اجلزائــر. وإلــى حتديــد االختافــات يف وجهــات النظــر بهــذا 

ــوع، املســتوى االقتصــادي لألســرة، حجــم األســرة.  ــرات الدراســة املســتقلة:  الن ــًا ملتغي الشــأن تبع

إضافــة إلــى التعــرف علــى مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة، وتوضيــح أهــم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة، وتقــدمي إطــار نظــري 
وميدانــي ألهــم العوامــل املؤثــرة

يف التنشــئة االجتماعيــة. كمــا هدفــت الدراســة إلــى توضيــح األســاليب املعتمــدة يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة وتوضيــح دور 
املؤسســات املختلفــة فيهــا. وذلــك بتوفيــر إطــار نظــري عــن املوضــوع يكــون أساســًا ومنطلقــًا لدراســات مســتقبلية. 

محددات الدراسة: 

ال ميكــن أن تكــون الدراســة شــاملة جلميــع أبعــاد التنشــئة االجتماعيــة واملؤسســات املؤثــرة فيهــا، ومــن هــذا املنطلــق فــإن هــذه 
ــريعية  ــة التش ــية، والبيئ ــة املؤسس ــي احلوكم ــاء السياس ــية، البن ــاركة السياس ــة واملش ــل احلري ــى:  عوام ــرق إل ــن تتط ــة ل الدراس
والقانونيــة... أضــف إلــى ذلــك أن مرحلــة التنشــئة املعنيــة يف هــذه الدراســة، تركــز فقــط علــى املرحلتــن األولــى والثانيــة، 
وهمــا مرحلــة الطفولــة )أقــل مــن 12 ســنة(، مرحلــة املراهقــة )مــن 13 ســنة حتــى 17 ســنة(. وعليــه فلــن يتــم التطــرق إلــى 
املراحــل األخــرى. أي أن أســئلة االســتبيان ركــزت علــى التنشــئة االجتماعيــة للطفــل يف املرحلتــن العمريتــن الســابقتن فقــط. 
وعينــة الدراســة تشــكل كذلــك حــدًا لهــذه الدراســة، فهــي تركــز علــى اســتطاع آراء أســاتذة وطلبــة جامعــات ســطيف بشــرق 

اجلزائــر. وليــس وجهــات النظــر لــكل أفــراد املجتمــع. 

الدراسات السابقة واإلطار النظري :

اأوًل: الدرا�سات ال�سابقة: 

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت مواضيــع مختلفــة بشــأن املؤسســات والعوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. 	 
مــن وســائل اإلعــام واألســرة واملدرســة واملســجد، و األصدقــاء وريــاض األطفال...ومــن الدراســات التــي حتدثــت 

عــن مواضيــع مشــابهة لدراســتنا هــذه، نذكــر: 

دراســة عبــد اهلل بــن محمــد هــادي احلربــي بعنــوان:  أســاليب التنشــئة األســرية وعاقتهــا بــكل مــن التفــاؤل والتشــاؤم 	 
ــن  ــة ب ــة العاق ــى معرف ــة إل ــت الدراس ــد هدف ــازان، وق ــة ج ــة مبنطق ــطة و الثانوي ــة املتوس ــذ املرحل ــن تامي ــة م ــدى عين ل

1   العمر معن خليل، التنشئة االجتماعية، دار الشروق عمان، 2004م، ص13. 
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ــاؤل و  ــن التف ــكل م ــؤ ب ــة التنب ــة، و إمكاني ــة الدراس ــدى عين ــاؤم ل ــاؤل و التش ــن التف ــرية وكل م ــئة األس ــاليب التنش أس
التشــاؤم مــن خــال أســاليب التنشــئة األســرية.، و قــد شــملت عينــة الدراســة 629 طالبــًا و طالبــة مبنطقــة جــازان، وقــد 
خلصــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:  وجــود عاقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن التفــاؤل ومعاملــة األب و األم يف 
األبعــاد التاليــة ) اإليــذاء اجلســدي، احلرمــان، القســوة، اإلذالل، واإلشــعار بالذنــب(، و الرفــض بالنســبة ملعاملــة األم، 
كمــا توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التفــاؤل ومعاملــة األب و األم يف األبعــاد التاليــة:  ) التســامح، والتعاطــف 
الوالــدي، والتوجيــه نحــو األفضــل، والتشــجيع ( كمــا أنــه التوجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التفــاؤل و معاملــة 
األب واألم يف األبعــاد ) احلمايــة الزائــدة، والتدخــل الزائــد( والرفــض بالنســبة ملعاملــة األب، كمــا انــه توجــد عاقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بــن التشــاؤم و معاملــة األب واألم يف األبعــاد التاليــة،) اإليــذاء اجلســدي،احلرمان، القســوة،اإلذالل،و 
ــن  ــة ب ــة إحصائي ــية ذات دالل ــة عكس ــد عاق ــا توج ــة األب، كم ــبة ملعامل ــدة بالنس ــة الزائ ــب(، و احلماي ــعار بالذن اإلش
التشــاؤم ومعاملــة األب واألم يف األبعــاد التاليــة ) تعاطــف الوالــدي، التوجيــه نحــو األفضــل، والتشــجيع (، كمــا 
ــة:  ) التســامح، التدخــل  ــة األب واألم يف األبعــاد التالي ــن التشــاؤم و معامل ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــه التوجــد عاق أن
الزائــد(، و احلمايــة الزائــدة بالنســبة ملعاملــة األم، كمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث يف التفاؤل 

والتشــاؤم، حيــث إن الذكــور أكثــر تفــاؤاًل مــن اإلنــاث يف حــن أن اإلنــاث أكثــر تشــاؤمًا مــن الذكــور. 

دراســة ليلــى داود:  عاجلــت فيهــا وســائل اإلعــام ودورهــا يف التنشــئة االجتماعيــة يف املجتمــع العربــي املعاصــر، 	 
وعرضــت الباحثــة يف مقدمــة الدراســة دور وســائل اإلعــام كإحــدى األدوات األساســية التــي تســهم يف إعــداد الطفــل، 
ثــم تطرقــت إلــى مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة، وأســاليبها، وأهدافهــا يف الوطــن العربــي، وعاقتهــا بوســائل اإلعــام، 
ــف  ــاور تؤل ــدة مح ــة ع ــت الباحث ــا وضع ــه كم ــف والترفي ــام والتثقي ــا باإلع ــي حددته ــام الت ــائل اإلع ــف وس ووظائ
مبجموعهــا خطوطــًا عامــة تسترشــد بهــا و ســائل اإلعــام تتعلــق بــدور الوســائل ذاتهــا يف التنشــئة االجتماعيــة، والتــراث 
العربــي، وضــرورة العمــل القومــي املشــترك، ومنظومــة القيــم التــي ينبغــي أن تؤكدهــا مضامــن وســائل اإلعــام املوجهــة 

لألطفــال      ( قيمــة العلــم، قيمــة اإلبــداع، قيمــة العمــل اجلماعــي(. 

دراســة القضــاة محمــد فــاح  بعنــوان:  “أثــر البرامــج التلفزيونيــة املســتوردة علــى الشــباب اجلامعــي”. وتوصــل الباحــث 	 
ــة االســتغناء عــن  ــرًا واضحــًا للبرامــج املســتوردة علــى املشــاهد العربــي، مــن خــال رفــض أفــراد العين ــاك أث إلــى أن هن
مشــاهداتها، ألن فيهــا اإلثــارة والتشــويق، فضــًا عــن أثرهــا علــى الطلبــة وخاصــة يف حــب الســفر إلــى اخلــارج وحــب 
الســهر ومصادقــة اجلنــس اآلخــر، وغيرهــا مــن اآلثــار التــي تبــدو فيهــا اجلوانــب العاطفيــة والدينيــة والعاقــات باألســرة 

واألقــارب ومظاهــر الســلوك واللبــاس وقــص الشــعر. 

دراســة دشــتي فاطمــة عبــد الصمــد، بعنــوان: ”أثــر مشــاهدة البرامــج الفضائيــة علــى املهــارات االجتماعيــة لــدى عينــة 	 
مــن األطفــال بدولــة الكويــت”، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 200 طفــل وطفلــة، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن عــدم 
اختــاف املهــارات االجتماعيــة بالنســبة لألبعــاد التاليــة:  التعبيــر االنفعالــي واحلساســية االنفعاليــة والضبــط االنفعالــي، 
والتعبيــر االجتماعــي واحلساســية االجتماعيــة والضبــط االجتماعــي علــى اختــاف نــوع البرامــج الفضائيــة التــي يشــاهدها 
األطفــال. يف حــن اختلــف الضبــط االنفعالــي والضبــط االجتماعــي باختــاف عدد ســاعات مشــاهدة القنــوات الفضائية، 

لصالــح األطفــال الذيــن يشــاهدون القنــوات الفضائيــة بصــورة أقــل. 



51

 دراســة البياتــي ياســر خضيــر عــن:  “التأثيــرات االجتماعيــة احملتملــة للتلفزيــون علــى الشــباب دراســة ميدانية على شــباب 	 
اإلمــارات”، وقــد أجريــت علــى عينــة مؤلفــة مــن 200 طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا، 
ــك اتفــق  ــة. وكذل ــم االجتماعي ــون يف إضعــاف القي ــر التلفزي ــى أث ــن عل ــب املبحوث ــاق أغل ــى اتف ــت الدراســة إل وتوصل
ــى املســتوى  ــر عل ــة والنفســية مــن خــال التأثي ــى حياتهــم االجتماعي ــون عل ــر واضــح للتلفزي ــى وجــود تأثي الشــباب عل
الدراســي وزيــادة القلــق والتوتــر والشــعور باإلحبــاط، فضــًا عــن إشــارة معظــم املبحوثــن إلــى تأثرهــم بثقافــة التلفزيــون 

مــن ناحيــة املعرفــة يف األزيــاء وقــص الشــعر وتقليــد النجــوم. 

ــز 	  ــة باملرك ــة ميداني ــداث دراس ــن األح ــلوك املنحرف ــا يف س ــة وتأثيره ــئة االجتماعي ــوان:  “ التنش ــام بعن ــد اله ــة بلعي دراس
ــور  ــة يف ظه ــئة االجتماعي ــر التنش ــة تأثي ــكالية كيفي ــث إش ــة ببح ــت الباحث ــث قام ــر” حي ــة اجلزائ ــة الطفول ــص حلماي املخت
الســلوك االنحــرايف عنــد احلــدث ؟، أمــا الهــدف مــن  دراســتها فيكمــن يف معرفــة أســاليب التنشــئة االجتماعيــة وتأثيرهــا يف 
الســلوك االنحــرايف عنــد احلــدث. وأهميــة الــدور الــذي تلعبــه األســرة باملقارنــة بغيرهــا مــن مؤسســات التنشــئة االجتماعية 
ــا الراهــن إلــى  ــاج يف عصرن ــة إلــى أن املجتمــع يحت بالنســبة الكتســاب األحــداث للســلوك االنحــرايف. وتوصلــت الباحث
ثــورة نقديــة للنظــم واألســاليب التربويــة حتــى يكــون التــاؤم مــع مــا تفرضــه حركــة الواقــع، ليكــون مفتاحــًا إلصــاح 
ــه مــع االحتفــاظ مبــا هــو إيجابــي وجوهــري، ألن  ــة لتأخــذ نســق العصــر الــذي نعيــش في مؤسســات التنشــئة االجتماعي
التربيــة مشــكلة صعبــة وخطيــرة، وســتظل مجــال خــاف مســتمر بــن مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة باختافهــا، و مــا 

تطرحــه عمليــة البنــاء املــادي و تأثيراتهــا االجتماعيــة. 

ــودة 	  ــق الع ــس ح ــطينية يف تكري ــة الفلس ــئة االجتماعي ــات التنش ــوان:  “ دور مؤسس ــي بعن ــد اهلل احلول ــان عب ــة علي دراس
ــئة  ــات التنش ــى دور مؤسس ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــث هدف ــطينية “حي ــات الفلس ــاب اجلامع ــر ط ــة نظ ــن وجه م
ــج  ــتخدمًا املنه ــطينية، مس ــات الفلس ــاب اجلامع ــر ط ــة نظ ــن وجه ــودة م ــق الع ــس ح ــطينية يف تكري ــة الفلس االجتماعي
الوصفــي التحليلــي، و قــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 477 طالبــًا و طالبــة، وخلصــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 للدرجــة الكليــة املتعلقــة بدرجــات االختبــار تبعــًا ملتغيــر اجلنــس، مــكان 
الســكن، ونــوع األســرة. ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات التقديــرات لدرجــات االختبــار بــن اجلنــس 
ــة  ــئة االجتماعي ــات التنش ــام مؤسس ــرورة قي ــة بض ــت الدراس ــدة. وأوص ــرة املمت ــور يف األس ــح الذك ــرة لصال ــوع األس ون
ــطيني   ــع الفلس ــاء املجتم ــد أبن ــع تزوي ــودة، م ــق الع ــة ح ــز ثقاف ــام...) بتعزي ــجد، و اإلع ــة، املس ــرة، املدرس ) األس

ــة.  ــة و اجلغرافي ــات التاريخي باملعلوم

مناق�سة الدرا�سات ال�سابقة: 

يتضــح مــن خــال مــا مت اســتعراضه وبصــورة مقتضبــة مــن الدراســات الســابقة، أن أغلــب هــذه الدراســات اهتمــت بالشــباب 
بصــورة عامــة والشــباب اجلامعــي بصــورة خاصــة. لكــن حســب علــم الباحثــة فــإن الدراســات التــي بحثــت عــن أي املؤسســات 
متثــل الــدور األساســي يف التنشــئة االجتماعيــة، فهــي قليلــة جــدا. أو مبعنــى آخــر، فدراســتنا متتــاز مبعاجلــة الســؤال الرئيســي 
واملتمثــل يف ترتيــب املؤسســات ذات التأثيــر الكبيــر علــى عمليــة التنشــئة وأهــم األدوار التــي تقــوم بهــا. وهــو مــا لــم ناحظــه 

يف الدارســات الســابقة ســواء التــي مت عرضهــا أودراســات أخــرى قريبــة مــن املوضــوع. 
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أضــف إلــى ذلــك أن الدراســة احلاليــة ركــزت علــى رؤيــة أســاتذة اجلامعــات والطلبــة اجلامعيــن ملؤسســات التنشــئة االجتماعيــة 
ومــدى تأثيــر كل مؤسســة. ممــا يضفــي علــى املوضــوع أهميــة خاصــة لكونــه يركــز علــى معرفــة وجهــة نظــر أهــم طبقــة مثقفــة 

يف املجتمــع وهــي فئــة الطلبــة واألســاتذة اجلامعيــن. 

منهج الدرا�سة: 

اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعبــر عــن الظاهــرة االجتماعيــة محــل البحــث، كمــا توجــد يف الواقــع 
تعبيــرًا كميــًا وكيفيــًا، وذلــك مــن أجــل معرفــة واقــع عمليــات التنشــئة ومؤسســاتها يف املجتمــع، وحتديــد إطارهــا النظــري. 
ــى  ــول إل ــل الوص ــن أج ــيرها، م ــًا وتفس ــا إحصائي ــا، وحتليله ــة له ــب املختلف ــتقصاء اجلوان ــل اس ــن أج ــات م ــع املعلوم وجم

ــة.  ــة التنشــئة االجتماعي ــر عملي اســتنتاجات واقتراحــات تســهم يف تطوي
أمــا عــن خطــة الدراســة، فتنقســم إلــى األقســام التاليــة:  فبعــد عــرض املقدمــة ومشــكلة الدراســة والفرضيــات والتســاؤالت، 
نســتعرض بعدهــا اإلطــار النظــري وأهــم الدراســات الســابقة، ثــم نأتــي علــى الدراســة امليدانيــة والتــي تنقســم إلــى مجموعــة 
مــن االختبــارات اإلحصائيــة  وتقنيــة التحليــل العاملــي. ويف األخيــر نســتعرض أهــم النتائج وبعــض التوصيــات واالقتراحات. 

ثانيا: الإطار النظري:

: (Socialization) -مفهوم التن�سئة الجتماعية

للتنشــئة االجتماعيــة عــدة تعاريــف ميكــن اســتعراض بعضهــا فيمــا يلــي، فقــد عرفهــا هيــكل بأنهــا:  مفهــوم يقــع حتــت مظلــة 
املفهــوم الشــامل للتربيــة  الــذي يتضمــن العديــد مــن أنــواع التنشــئة مثــل التنشــئة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية وغيرهــا، 

بجانــب اشــتمالها علــى االهتمــام بــكل جوانــب الشــخصية اإلنســانية ســواء اجلســمية أوالعقليــة أوالوجدانيــة أوغيرهــا.2
    ويشــير إبراهيــم ناصــر«أن التنشــئة االجتماعيــة هــي تربيــة الفــرد و توجيهــه و اإلشــراف علــى ســلوكه وتلقينــه لغــة اجلماعــة 
التــي ينتمــي إليهــا وتعويــده علــى األخــذ بعاداتهــم وتقاليدهــم وأعرافهــم وســن حياتهــم واالســتجابة للمؤثــرات اخلاصــة بهــم 
واخلضــوع ملعاييرهــم وقيمهــم والرضــا بأحكامهــم والتطبــع بطباعهــم والتمثــل بســلوكهم العــام ومــا توارثــوه  أوخلــدوه إلــى 

ثقافتهــم األصليــة مــن الثقافــات األخــرى وأصبــح مــن عمومياتهــم الثقافيــة«. 3
كمــا عرفتهــا حليمــه أبــو رزق بأنهــا »العمليــة التــي يتعلــم بهــا الفــرد خــال عاقاتــه باآلخريــن وتفاعلــه معهــم كيفيــة الســلوك 
املقبــول مــن جماعتــه واالبتعــاد عــن الســلوك غيــر املقبــول، ونتيجــة لهــذا التفاعــل االجتماعــي ينمــو الفــرد ويصبــح عضــوًا 

فاعــًا يف املجتمــع«4 
ــة  ــه، ممثل ــة تعمــل علــى إكســاب الفــرد اخلصائــص األساســية للمجتمــع الــذي يعيــش في ــة تربوي ــة نفســية اجتماعي هــي عملي
يف القيــم واالجتاهــات واألعــراف الســائدة يف مجتمعــه ومعاييــر الســلوك االجتماعــي املرغــوب يف هــذا املجتمــع وهــي عمليــة 
مســتمرة عبــر زمــن متصــل، تبــدأ منــذ اللحظــات األولــى يف حيــاة الفــرد وتســتمر حتــى وفاتــه، وال تقــف عنــد عمــر زمنــي 
معــن، فيظــل الفــرد يكتســب ســلوكيات معينــة، ويعــدل أخــرى، كمــا تتغيــر اجتاهاتــه ومنظومــة قيمــه واهتمامــه عبــر مراحــل 

هيكل سالم حسن، تربية وتنشئة الفرد يف إطار متوازن بن ثقافة مجتمعه واالحتكاك بالثقافات املجتمعية األخرى)دراسة مفاهيمية حتليلية(، كلية التربية،   2
جامعة امللك سعود، 1423ه،ص13. 

ناصر إبراهيم، أسس التربية،ط 2، دار عمار، عمان، 1409ه، ص208.  3
أبو رزق حليمة علي، املدخل إلى التربية،ط 2، الدار السعودية للنشر و التوزيع، جدة،1425ه،ص43.  4
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حياتــه املختلفــة. 5
أمــا عبــاس عــوض فيــرى أنهــا عمليــة تســتهدف حتويــل الفــرد من كائــن بيولوجــي تتمثــل فيــه الصفــات اإلنســانية واالجتماعية، 
وعليــه فالتنشــئة االجتماعيــة هــي عبــارة عــن تلــك العمليــات االجتماعيــة التــي يقــوم بهــا الشــخص والتــي تأتــي بدورهــا بالنــاجت 

االجتماعــي الــذي يتــم اكتســابه واملتمثــل يف مجموعــة االجتاهــات والقيــم والســلوك املقبــول يف ظــل نــص اجتماعــي معن. 6
وبهــذا تكــون التنشــئة االجتماعيــة عمليــة ونتيجــة للتفاعــل داخــل املجتمــع، أي تفاعــل األفــراد فيها بينهــم يف إطــار مجموعات 

معينة:  األســرة، وســائل اإلعام، املدرســة، املســجد....الخ. 7
بعد عرض التعاريف السابقة ملفهوم التنشئة االجتماعية نستطيع أن نستخلص منها ما يلي: 

تهــدف التنشــئة االجتماعيــة إلــى دمــج الفــرد مــع اجلماعــة وتكييفــه مــع أمنــاط وســلوك وأعــراف وتقاليــد املجتمــع بشــكل 	 
تدريجــي وتسلســلي. 

 أنها عملية تهدف إلى تربية الطفل أي تقومي للسلوك االجتماعي و تطبيع لثقافة املجتمع يف بناء الشخصية. 	 

هي عملية تلقن للغة اجلماعة، التي تتشكل منها شخصية الفرد. 	 

هي عملية مستمرة عبر زمن متصل، أي ال تتوقف عند مرحلة عمرية معينة بل هي متصلة. 	 

التنشئة االجتماعية عملية حتويل الفرد من كائن عضوي وبيولوجي إلى كائن اجتماعي. 	 

هي عملية منو يتحول من خالها الفرد من طفل يعتمد على غيره إلى فرد ناضج يعتمد على نفسه. 	 

اأ�ساليب الوالدين يف التن�سئة الجتماعية:

  توجد مجموعة من أساليب التنشئة االجتماعية لتربية األطفال، إال أنه سيتم التركيز فقط على بعض منها وهي: 

 :)Authoritarianism  ( -1. اأ�سلوب الت�سلط
يف هــذا األســلوب، يعامــل الطفــل بقســوة وشــدة،بل ويضــرب يف مــرات كثيــرة. ويقابــل بالرفــض الدائــم لطلباتــه ورغباتــه 
حتــى وإن كانــت بســيطة. ويجعــل الوالديــن أســلوب اللــوم والعقــاب هــو أســاس التنشــئة االجتماعيــة للطفــل. فيتدخلــون 
يف كل صغيــرة وكبيــرة لطفلهــم مــن أكل وشــرب ولعــب ونــوم... وهــدف الوالديــن مــن وراء ذلــك هــو مصلحــة الطفــل، 

وتعويــده علــى اجلديــة والصرامــة.8

 :(Hesitation) – 2. اأ�سلوب التذبذب يف املعاملة
يتمثــل هــذا األســلوب يف عــدم ثبــات طريقــة تنشــئة الطفــل ، فتجــد الوالديــن مزاجيــن، يتغيــر ســلوكهما مــع طفلهمــا بــن 
اللــن والشــدة يف نفــس املوقــف، فمثــا يعاقــب الطفــل علــى تصــرف يومــًا مــا، فــإن أعــاد نفــس الســلوك فــا يلقــى لومــًا وال 
ــه  ــدرك الطفــل أن والدي ــاء شــخصيته. وي ــة عــن ســلوكه وال يســهل بن ــن فكــرة ثابت ــًا، ممــا ال يســاعد الطفــل علــى تكوي عتاب

نسرين إسماعيل حسن ياسن،التنشئة االجتماعية يف سورتي النور واألحزاب،اجلامعة اإلسامية – غزة،فلسطن، 9002، ص01.  5
عباس محمود عوض، مدخل إلى األسس النفسية و الفسيولوجية للسلوك، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،5891،ص151.  6

عبد احلي املجتهد، التنشئة االجتماعية، بتصرف عن السلسلة التربوية -التدريب التكويني- لوزارة الشبيبة والرياضة، مارس 2002، مدينة   7
العيون،ص1.

موسى جنيب موسى معوض، أسلوب التسلط يف املعاملة الوالدية يف عملية التنشئة االجتماعية لألطفال، موقع األلوكة.  8
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ــه معاملــة واحــدة يف نفــس املواقــف.  اليعامان

 :(Over protection) -3. اأ�سلوب احلماية الزائدة
مــن أســاليب التنشــئة اإلســراف يف تدليــل الطفــل واإلذعــان ملطالبــه مهمــا كانــت شــاذة أو غريبــة وإصــراره علــى تلبيــة مطالبــه 
ــًا مــا يكــون هــذا األســلوب نتيجــة لوجــود  أينمــا ومتــى شــاء دون مراعــاة الظــروف الواقعيــة أو عــدم توفــر اإلمكانــات وغالب
ــة  ــى هــذا األســلوب شــخصية قلق ــب عل ــاده بعــد طــول انتظــار. ويترت ــات والعكــس، أو مي ــه البن ــل الذكــر مــع إخوت الطف
ــده و ال يســتطيع حتمــل أي  ــر ال يحافــظ علــى مواعي ــرددة تتخبــط يف ســلوكها بــا حــدود، ومثــل هــذا الطفــل عندمــا يكب مت

ــر منضبــط يف ســلوكه أو عملــه. 9 مســؤولية ويكــون غي

 :(Negligence( -4. اأ�سلوب الإهمال
يتمثــل هــذا األســلوب يف تــرك الطفــل دون تشــجيع مــن والديــه علــى أي ســلوك مرغوب فيــه، أو دون محاســبة على أي ســلوك 
غيــر مرغــوب فيــه، أو دون محاســبة علــى أي ســلوك غيــر الئــق، ودون توجيــه أو ضبــط. و صــور اإلهمــال كثيــرة منهــا عــدم 
املبــاالة بنظافــة الطفــل، أو عــدم إشــباع حاجاتــه الضروريــة والفســيولوجية و النفســية، و عــدم تشــجيعه وشــكره علــى الســلوك 

والعمــل اجليــد، ممــا يولــد فيــه روح العدوانيــة، وينعكــس ســلبًا علــى شــخصيته وتكيفــه ومنــوه النفســي واالجتماعــي. 10
5. اأ�سلوب الإيذاء اجل�سدي: 

يتمثــل اإليــذاء اجلســدي للطفــل يف العديــد مــن النمــاذج منهــا اجلــروح، احلــروق، الضــرب، الدفــع، القــذف، الربــط ويعــد 
اإليــذاء اجلســدي لألطفــال بالضــرب مــن األســاليب القدميــة واحلديثــة يف الوقــت ذاتــه وتشــير العديــد مــن التقاريــر الطبيــة إلــى 
أن هنــاك مئــات اآلالف مــن األطفــال يتعرضــون يوميــًا للضــرب واإليــذاء اجلســدي، إمــا بهــدف التأديــب أو بهــدف العــذاب. و 
ة واللطــف وفقــًا ملــكان  ح، كمــا أنــه يختلــف مــن حيــث الشــدِّ ح و الضــرب غيــر املبــرِّ للضــرب أنــواع عــدة منهــا:  الضــرب املبــرِّ

الضــرب علــى اجلســد. 11

6. اأ�سلوب الختيار احلر والدفء:  
ــة الطفــل. مــع  ــة تربي ــاء قواعــد واضحــة ومحــددة لطريق ــع اآلب ــث يتب ــة باألســاليب الســابقة، حي هــو أســلوب وســط مقارن
ــة لهــم. فيكــون  وجــود اســتثناءات، مــن خــال مناقشــة أطفالهــم، واحتــرام أفكارهــم وآرائهــم، قصــد بنــاء شــخصية متزن
لديهــم ثقــة عاليــة بالنفــس. وميتــاز هــذا األســلوب بوجــود تعــاون، حيــث يلتــزم األطفــال مبــا عليهــم القيــام بــه لوحدهــم دون 

انتظــار أبويهــم. واتخــاذ القــرارات بأنفســهم، كمــا يتعلمــون أن لألبويــن حقوقــًا عليهــم.
ومــن خــال األســاليب الســابقة، يتضــح أن االجتاهــات الوالديــة يف التنشــئة االجتماعيــة تعبــر عــن منظومــة العمليــات الدافعيــة 
واالنفعاليــة واإلدراكيــة واملعرفيــة املوجهــة ألســاليب معاملــة الوالديــن أبنائهــم يف مختلــف املواقــف التــي تواجههــم يف حياتهــم 

اليوميــة. كمــا أن هنــاك أســاليب تــؤدي إلــى منــو ســوي للطفــل، وأخــرى تــؤدي إلــى منــو غيــر إيجابــي. 

عبد اهلل بن محمد هادي احلربي،أساليب التنشئة األسرية و عاقتها بكل من التفاؤل و التشاؤم لدى عينة من تاميذ املرحلة املتوسطة و الثانوية مبنطقة   9
جازان،جامعة أم القرى،مكة املكرمة،قسم علم النفس، السنة -1429 1430 ه، ص48.

بلعيد الهام، التنشئة االجتماعية وتأثيرها يف سلوك املنحرفن األحداث،جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، السنة -2009 2010،ص60.  10
عبد اهلل بن محمد هادي احلربي، مرجع سابق، ص45.  11
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اأنواع التن�سئة الجتماعية:

يرى »أنطوني جيدنز«12 أن هناك نوعن رئيسين للتنشئة االجتماعية وهما: 

ــذي 	  ــع ال ــة للمجتم ــم الثقافي ــال القي ــا األطف ــم فيه ــي يتعل ــى الت ــة األول ــل املرحل التن�س��ئة الجتماعي��ة الأولي��ة:  ومتث

ينشــئون فيــه. وحتتضــن األســرة هــذه املرحلــة بشــكل أساســي، فيتعلــم األطفــال يف هــذه املرحلــة اللغــة وأمنــاط الســلوك 
املختلفــة. 

ــة 	  ــل، كاملدرس ــدة عوام ــا ع ــل فيه ــوغ، وتتدخ ــن البل ــى س ــة حت ــذه املرحل ــتمر ه التن�س��ئة الجتماعي��ة الثانوي��ة: تس

وجماعــة األقــران، ووســائل االتصــال واإلعــام...13

إال أنــه توجــد أنــواع أخــرى للتنشــئة االجتماعيــة، كالتنشــئة املســبقة )املتوقعــة( ونعنــي بهــا تهيئــة الفــرد وإعــداده مســبقًا لتحمــل 
ــذا   ــا. وه ــل له ــى مرس ــئة إل ــي يف التنش ــول املتلق ــي حت ــئة الراجعة،وتعن ــاك التنش ــه. وهن ــدة يف حيات ــام جدي ــؤوليات ومه مس
يحصــل يف حــاالت التحــوالت االجتماعيــة الســريعة. ومثــال ذلــك: البنــت املتعلمــة تقــوم بتعليــم أمهــا فنــون الطبــخ احلديــث 

وكيفيــة تنظيــم الديكــور العصــري...أو تعليــم تقنيــات اســتخدام احلاســوب...14
وهناك من يعمد إلى تصنيفها على النحو التالي:

التن�سئة الجتماعية املق�سودة )الر�سمية(: 	 

وســميت التنشــئة االجتماعيــة املقصــودة بهــذا االســم ألن لهــا أهدافــًا مقصــودة وتأمــل يف حتقيقهــا وتتــم التنشــئة املقصــودة عــن 
طريــق التعليــم والتدريــس، وتعــد األســرة واملدرســة املصدريــن الرئيســين األكثــر تأثيــرًا يف هــذا النــوع، فاألســرة تعلــم أبناءهــا 
اللغــة وآداب احلديــث والســلوك وفــق نظامهــا الثقــايف ومعاييرهــا واجتاهاتهــا، وحتــدد لهــم الطــرق واألســاليب واألدوات التــي 
تتصــل بفهــم هــذه الثقافــة وقيمهــا ومعاييرهــا، كمــا أن التعلــم املدرســي يكــون تعليمــًا مقصــودًا لــه أهدافــه وطرقــه وأســاليبه 

ومناهجــه، التــي تتصــل بتربيــة األفــراد و تنشــئتهم بطريقــة معينــة. 15 
 التن�سئة الجتماعية غري املق�سودة ) غري ر�سمية (: 	 

تسمى التنشئة االجتماعية غير املقصودة بهذا االسم ألنه ليس هناك أهداف مقصودة من هذه التنشئة يؤمل حتقيقها،  
و يستمد الطفل تنشئته يف هذا املجال من مجتمعه وبيئته احمليطة ومن خال كثير من املؤسسات االجتماعية كاملسجد 

واإلذاعة والتلفاز والسينما واملسرح وغيرها من املؤسسات ولكن بطريقة غير مباشرة حيث يتعلم األطفال من بعضهم 
كثيرًا من األمور دون أن يكون هدفهم التعلم يف كثير من األحيان،  كما ياحظ الطفل الكبار كيف يتصرفون ويحاول 

تقليدهم وهو بهذا يتعلم باستمرار وبطريقة غير رسمية وعندما يبلغ الفرد سن الرشد يتعلم من مجتمعه أمورًا أخرى 
تتماشى مع هذه املرحلة العمرية،  و من هنا ناحظ أن عملية التنشئة االجتماعية للطفل مستمرة تعمل على إيصالها إليه 
مجموعة من املؤسسات و اجلماعات االجتماعية وبقدر ما تكون هذه املؤسسات واجلماعات متوافقة مع بعضها البعض 

بقدر ما تكون عملية تنشئة الطفل أكثر يسرًا و سرعة. 

12   أنتوني جيدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصباغ، بيروت، املنظمة العربية للترجمة،2005، ص 744. 
13   عوض سليم خليفة،التنشئة االجتماعية أساس وهدف للتنمية البشرية،مجلة اجلامعة املغاربية، العدد الثامن،السنة الرابعة،2009، ص 258

14   نفس املرجع،ص 259
15   عبد احلميد بن عبد احلميد حكيم، التنشئة االجتماعية يف القرآن الكرمي، جامعة ام القرى، مكة املكرمة، جمادى الثانية 8241 هـ/7002 م،ص11.



56

- العوامل املوؤثرة يف التن�سئة الجتماعية:

تتأثــر عمليــة التنشــئة االجتماعيــة بعــدة عوامــل ســواء كان التأثيــر إيجابيــًا أو ســلبيًا، وعليــه فابــد مــن االهتمــام بهــذه العوامــل 
عنــد دراســة وتفســير عمليــة التنشــئة االجتماعيــة عنــد الطفــل. ونذكــر فيمــا يلــي بعــض أهــم تلــك العوامــل: 

العالقات الأ�سرية: 

ــات  ــن واألوالد يف العائ ــرة، أو اجلــد واألبوي ــة الصغي ــن األب واألم واألوالد يف العائل ــات األســرية املوجــودة ب ــر العاق تؤث
ــة:  ــة التالي ــر املهم ــض العناص ــى بع ــرق إل ــن التط ــد م ــك الب ــئة االجتماعية، لذل ــرة، يف عملية التنش الكبي

أ. العاقة بن الوالدين: 
متثــل الســعادة الزوجيــة مفتاحــًا رئيســيًا يــؤدي إلــى متاســك األســر، ممــا يخلــق جــوًا يســاعد علــى منــو الطفــل بطريقــة متكاملــة، 
بينمــا اخلــاف املســتمر يــؤدي إلــى التوتــر والقلــق لــدى الطفــل ممــا يــؤدي إلــى عــدم التــوازن مــن الناحيــة النفســية للطفــل. فقــد 

أثبتــت أغلــب الدراســات أن األســرة التــي تعانــي مــن املشــاكل 
والتفــكك األســري وعــدم االســتقرار العاطفــي بــن الوالديــن، تؤثــر ســلبًا يف ســلوك األبنــاء وتدفعهــم إلــى االنحــراف. بينمــا 

إذا كانــت العاقــة بــن الوالديــن هادئــة ومتوافقــة فذلــك يســاعد الطفــل يف تكويــن شــخصية ســوية ومتزنــة. 16
ب. العاقة بن األخوة: 

تؤثــر العاقــة بــن اإلخــوة يف منــو الشــخصية، حيــث إن العاقــات املنســجمة بــن األخــوة اخلاليــة مــن التنافــس تــؤدي للنمــو 
النفســي الســليم للطفــل، بينمــا يــؤدي تفضيــل طفــل علــى آخــر إلــى املنافســة بــن األخــوة والغيــرة. لذلــك فــإن العــدل بــن 
األبنــاء مطلــب نفســي ودينــي، فقــد أوصــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم بالعــدل بــن األبنــاء. وينتــج عــن احتــرام كل فــرد يف 

األســرة انســجام وتوافــق يســهل عمليــة نشــر القيــم والســلوكيات اإليجابيــة. 
املتابعة الوالدية:

مــن األمــور التــي يحتــاج إليهــا الطفــل التوجيــه حتــى يتــم التقبــل املتبــادل بينــه وبــن املجتمــع، وهــذا التوجيــه ال يقدمــه ســوى 
الوالديــن، فالطفــل بحاجــة إلــى مــن يوجهــه ويبصــره باألمــور ويــرد علــى تســاؤالته املتكــررة التــي تســبب لــه احليــرة، فالرعايــة 
الوالديــة التــي تتضمــن التوجيــه الســليم للطفــل هــي التــي تكفــل حتقيــق النمــو حتقيقــًا ســليمًا، كمــا يحتــاج الطفــل إلــى إشــباع 
حاجاتــه بإحاطــة مــن الوالديــن، يف حــن غيــاب األب واألم بســبب املــوت أو االنفصــال أو ظــروف العمــل وانشــغالهما يؤثــر 

تأثيــرًا ســيئًا يف حيــاة الطفــل. 
امل�ستوى الرتبوي و التعليمي لالآباء:

يعتبــر املســتوى التعليمــي لآبــاء عامــًا مهمــًا خاصــة يف عصرنــا احلاضــر حيــث التراكــم املعــريف واالنفتــاح العاملــي. ولقــد بينــت 
الكثيــر مــن الدراســات أن اآلبــاء األقــل تعليمــًا أكثــر ميــواًل الســتخدام أســاليب القســوة واإلهمــال، و أقــل ميــًا الســتخدام 

أســاليب الشــرح والتفســير مــع أطفالهــم. 17
الو�سع القت�سادي لالأ�سرة:

ــادي  ــإذا نقــص الدخــل امل ــة. ف ــال تنشــئة ســليمة ومتزن ــى تنشــئة األطف ــًا مهمــًا ومســاعدًا عل يعــد الوضــع االقتصــادي عام
ومســتوى املعيشــة عــن حــد معــن، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى وســائل الرفاهيــة يف البيــت. وميتــد تأثيــره إلــى عــدم إمكانيــة 

الهمشري عمر احمد،التنشئة االجتماعية للطفل،الطبعة األولى، دار الصفاء للطباعة والنشر و التوزيع، عمان، 2003،ص336.  16
الكتاني فاطمة املنتصر،االجتاهات الو الدية يف التنشئة االجتماعية و عاقتها مبخاوف الذات لدى األطفال، دار الشروق للنشر و التوزيع،األردن،   17

2000،ص85.

http://vb.almastba.com/t207420.html
http://vb.almastba.com/t207420.html
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تلبيــة احتياجــات ورغبــات األطفــال، خاصــة إذا مــا كانــت األســرة تقيــم يف مجتمــع يغلــب عليــه التــرف املــادي، فتأثــر الطفــل 
ــه أبنائهــم نحــو  ــن ترشــيد وتوجي ــق األبوي ــة يقــع علــى عات ــرًا، ويف هــذه احلال ــه ســيكون كبي ــاء ومــا ميتلكون ــه األغني بأصدقائ
االســتهاك املتــزن والرشــيد وعــدم التأثــر باألشــياء املاديــة احمليطــة، ويف نفــس الوقــت محاولــة توفيــر احلــد األدنــى لرغبــات 

أبنائهــم. 
نشــير إلــى أن الوســائل املتاحــة للطفــل يف األســر الغنيــة متتــاز بالتنــوع، حيــث جنــد األطفــال ميتلكــون لعبــًا مختلفــة، وخاصــة 
اللعــب التعليميــة الذهنيــة، و هــذا بطبيعــة احلــال يــزود الطفــل بثقافــة ومعرفــة وينمــي ذكاءه بدرجــة أعلــى مــن غيــره. 18 وعليــه 

فــإن الوضــع االقتصــادي إجمــااًل يؤثــر علــى أســاليب التنشــئة االجتماعيــة املتبعــة ســلبًا أو إيجابــًا. 
النتماء الديني:

ــع مــن كل ديــن،  ــاع التــي تنب ــان والطب ــرة يف عملية التنشــئة االجتماعية وذلك بســبب اختــاف األدي ــر الديــن بصــورة كبي يؤث
لذلــك يحــرص كل ديــن علــى تنشــئة أفــراده حســب املبــادئ واألفــكار التــي يؤمــن بهــا. 

- �سوء التنظيم الجتماعي: 

يــرى علمــاء االجتمــاع عمومــًا، أن مظاهــر اخللــل البنائــي والوظيفــي، الــذي ظهــر يف التنظيــم االجتماعــي يرجــع جــزء كبيــر 
منــه إلــى اخللــل الــذي يصيــب النظــام األســري. حيــث إن أهــم املشــكات التــي تواجــه األســرة كنظــام اجتماعــي وتؤثــر فيــه:  
الطــاق، خــروج املــرأة إلــى العمــل، غيــاب األب، عــدم االســتقرار االقتصــادي... وغيرهــا مــن املشــاكل التــي تعــد مؤثــرًا 

هامــًا يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة للطفــل. 19

املوؤ�س�سات املوؤثرة يف التن�سئة الجتماعية: 

   إذا كانــت التنشــئة االجتماعيــة عبــارة عــن عمليــة تبــدأ مــع بدايــة احليــاة وتنتهــي بنهايتهــا، فحدودهــا ال تقــف عنــد األســرة 
فحســب، بــل إنهــا تغطــي عــددًا كبيــرًا مــن املؤسســات األخــرى، وتتزايــد أهميــة مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة مــع تــدرج 
النــشء يف العمــر ومنــوه مــن مرحلــة ألخــرى. و مبــا أن اإلنســان اجتماعــي بطبعــه، فإنــه يؤثــر ويتأثــر يف املجتمــع الــذي ينتمــي 
ــة  ــر مجتمعي ــق معايي ــون وف ــراد يعيش ــل األف ــات، جتع ــادات ومؤسس ــن وع ــن قوان ــع م ــائدة يف املجتم ــم الس ــه. ألن النظ إلي
تتحكــم فيهــا العديــد مــن القيــم واملؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة )األســرة، املســجد، املدرســة...(.       وعليــه 
فســيتم تقســيم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة إلــى ســتة محــاور أساســية، وفيمــا يلــي عــرض موجــز ألهــم تلــك املؤسســات 

ودورهــا االجتماعــي. 

 1. الأ�سرة: 

ــغ  ــل األول يف صب ــة والعام ــى للثقاف ــة األول ــي املمثل ــرد. وه ــلوك الف ــر وس ــر يف الفك ــة وأول مؤث ــة مجتمعي ــر خلي ــي أصغ  ه
ســلوك الطفــل بصبغــة اجتماعيــة فتشــرف علــى توجيهــه وتكويــن شــخصيته، فمعاملــة الوالديــن لألبنــاء تتحكــم فيهــا عــدة 
ــة والقيــم الروحيــة ومســتوى الوالديــن  عوامــل، مــن ضمنهــا حجــم األســرة ومســتواها االقتصــادي، والظــروف االجتماعي

ــه.  ــه بــن إخوت ــن وترتيب ــة الوالديــن حســب جنــس االب التعليمــي والثقــايف، وســن كل منهمــا. كمــا تختلــف معامل

بلعيد الهام، مرجع سابق، ص39.  18
الرشدان عبد اهلل زاهي،التربية والتنشئة االجتماعية،دار وائل للنشر، األردن،2005،.ص137.  19
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   تعــد أهــم وظيفــة تقــوم بهــا األســرة هــي وظيفــة تربيــة األطفــال و تهذيبهــم. وال تقــوم التربيــة علــى عاتــق األم فقــط بــل تقــوم 
علــى كاهــل األب أيضــًا والتربيــة ســلوك معتــدل، فــا تخفــي إرادة األطفــال و التكبــت رغباتهــم وحاجاتهــم، وال تتــرك لهــم 
احلبــل فيختلــط علــى األوليــاء فيمــا بعــد احلابــل والنابــل. ولقــد حتــدث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عــن األهميــة الكبــرى 
لــدور األســرة يف التربيــة فقــال » كل مولــود يولــد علــى الفطــرة و إمنــا أبــواه همــا اللــذان يهودانــه أو ينصرانــه أو ميجســانه ». 
وتغــرس األســرة يف أطفالهــا قيــم احلــب و التعــاون و اخليــر و تطلعهــم علــى تاريخهــم و ثقافتهــم و دينهــم و لغتهــم و عاداتهــم 

و تقاليدهــم.20
  فالتنشــئة األســرية ال تعنــي كســاء وإطعــام األبنــاء بــل املهمــة الصعبــة هــي غــرس القيــم واألخــاق. والطفــل يحتــاج للحــب 
والتقديــر كحاجتــه للحليــب الــذي يرضعــه. لــذا فــإن األســرة التــي تكــون فيهــا مشــاعر احلــب والقيــم االجتماعيــة الراقيــة، 
وتعمــل علــى غــرس القيــم بشــكل عقانــي مــع تواضــع املشــارب واملــآكل والكســاء أفضــل مــن أســرة تســود فيهــا املاديــات 

علــى حســاب التربيــة والتنشــئة، فيحــرم األبنــاء حينئــذ مــن احلــب وغــرس القيــم21. 
باإلضافــة إلــى اجلانــب الوراثــي  فهــو ميثــل أحــد العوامــل املؤثــرة يف تكويــن شــخصية الطفــل، حيــث يــرى علمــاء النفــس أن 
العامــل الوراثــي يؤثــر يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة فــإذا أبــدى الفــرد قــدرات معينــة أو مهــارات فريــدة مــن نوعهــا، فإنهــم 
يرجعــون ذلــك إلــى العامــل الوراثــي وحــده دون اعتبــار آخــر، أي أن الوراثــة تنتقــل مــن والديــه وأجــداده. وتهــدف الوراثــة 
ــى  ــي تنتمــي إل ــى جعــل النســل يحمــل األخــاق الت ــوع والســالة وتهــدف أيضــًا إل ــة للن ــات العام ــى الصف ــى احملافظــة عل إل

املجتمــع واحملافظــة عليهــا. 22
كمــا نشــير إلــى عــدم إهمــال النمــط الثقــايف والعــريف ودوره يف عمليــة التنشــئة )التقاليــد والعــادات الســائدة داخــل األســرة(. 23 
فاألســرة إذن هــي أول مؤسســة تقــوم بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة وتشــرف علــى النمــو االجتماعــي للطفــل، لــذا يجــب علــى 

األســرة التماســك واالحتــاد مــن أجــل هــذه املهمــة الســامية. 

 2. املدر�سة:  

تعــد املدرســة بالنســبة للطفــل أول انفصــال عــن األســرة، ألن املدرســة متثــل حلقــة ضمــن سلســلة مؤثــرات التنشــئة االجتماعيــة 
وتتحــدد وســائلها داخــل املدرســة يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ويف التفاعــل مــع مجموعــة جديــدة هــي مجموعــة املدرســة، 
وال ننســى العوامــل اجلزئيــة املدرســية املؤثــرة يف التنشــئة كعاقــة املربــي بالطفــل، وطبيعــة هــذه العاقــة مــن البرامــج واملقــررات 
ــع  ــا، كمــا أن النظــام الســائد يف املدرســة مــن زمــان ومــكان وتوزي ــه العلي ــة لغايات املســتمدة مــن املجتمــع واملترجمــة يف النهاي

الدراســة يف مــواد ومقاييــس واقتســام األدوار، كلهــا تســاهم يف رســم الشــخصية االجتماعيــة لــدى الطفــل. 
انتشــرت املــدارس احلكوميــة واخلاصــة يف عاملنــا املعاصــر، وفــق أشــكال تنظيميــة وإداريــة متنوعــة، أصبحــت مــن أهــم 
ــه لــم يدخلهــا ويجلــس ويتعلــم يف جنباتهــا. وتتبــع  املؤسســات االجتماعيــة والتعليميــة. والتــي ال ميكــن تصــور طفــل مــا أن
ــرز شــيئًا  ــة للعلــوم واللغــات، وتب ــادئ األولي ــع األطفــال لتعلــم املب ــة مختلفــة، يلجــأ إليهــا جمي ــًا تعليمي هــذه املــدارس طرق
فشــيئًا شــخصيتهم وتتأكــد ذواتهــم ضمــن عمليــة التنشــئة التــي تنتهجهــا هــذه املــدارس والتــي تســتمد برامجهــا مــن تصــورات 

مزوز بركو، التنشئة االجتماعية يف األسرة اجلزائرية ) اخلصائص و السمات )، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد21-22،جامعة باتنة   20
اجلزائر،2009،ص43.

21   هناء العابد، التنشئة االجتماعية و دورها يف منو التفكير اإلبداعي لدى الشباب السوري،جامعة St.Clements العاملية، الشارقة لاستشارات 
األكادميية و اجلامعية، مكتب االرتباط الرئيسي، سورية، مارس 2010، ص25.

نسرين إسماعيل حسن ياسن، مرجع سابق، ص12.  22
عبد احلي املجتهد، مرجع سابق، ص1.  23
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حديثــة كإعطــاء اللعــب دوره يف التنشــئة واإلبــداع والتعبيــر24، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن املدرســة تبــدأ بنقــل القيــم واألفــكار 
اخلاصــة باملجتمــع إلــى الطفــل بواســطة مــواد يدرســها وميتحــن فيهــا. ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة يبــرز دور املدرســة يف 

ــة للمجتمــع واحترامهــا25. ــة الطبقي مســاعدة الطفــل علــى اســتيعاب التركيب
كمــا تقــوم املدرســة بــدور هــام داخــل ضمــن مهامهــا يبــرز يف تقــومي مــا انحــرف مــن ســلوك النــشء وحتصينــه بكثيــر مــن املعاييــر 
واالجتاهــات االجتماعيــة الصحيحــة، كمــا أن دور املــدرس هنــا لــه أهميــة بــارزة يف تواجــد النــشء باملدرســة، حيــث إننــا جنــد 

الطفــل يعمــل كل مــا بوســعه لنيــل رضــا مدرســه حتــى يحــس باألمــن والســعادة التــي يرغــب فيهــا. 26
متارس املدرسة استراتيجيات وطرق مختلفة لتحقيق وظيفتها والتأثير يف عملية التنشئة االجتماعية تنحصر يف: •
ــررات  • ــات يف املق ــذه اآللي ــة ه ــك بدراس ــة، وذل ــم االجتماعي ــم القي ــودة لتدعي ــرة ومقص ــات مباش ــة آلي ــتخدم املدرس تس

ــة.     ــاطات الترفيهي ــص والنش ــد يف القص ــرة تتجس ــر مباش ــات غي ــطة آلي ــية، أو بواس املدرس
يكتسب التلميذ من املدرسة قيمًا عديدة كاملواظبة، حسن االستماع إلى املدرس،النظام. •
ــز، أو بالعقــاب عــن  • ــدح واجلوائ ــذ وهــذا بتشــجيعهم بامل ــم التامي ــواب والعقــاب يف تعلي تســتعمل املدرســة أســلوب الث

ــل األســرة.  ــإن املدرســة تســتعمل هاتــن الطريقتــن مثلهــا مث ــي ف ــر املرغــوب. بالتال الســلوك غي
تعلــم املدرســة أيضــًا التاميــذ الســلوك املثالــي واحلســن، فاحتمــال أن يتأثــر التاميــذ مبعلمهــم كبيــرة، فيتخذونــه قــدوة يف  •

أغلــب األحيــان، والنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم خيــر مثــال، فقــد قــال عليــه الصــاة والســام إمنــا بعثــت معلمــًا. 
حتــرص املدرســة علــى أن تقــدم للجيــل الصاعــد كل أنــواع املثــل والقيــم واألخــاق، فهــي البيئــة الصافيــة واخلاليــة مــن  •

الفســاد، وهــي البيئــة التربويــة املطهــرة. 
حتــاول أيضــًا أن توجــد نوعــًا مــن التقــارب بــن مختلــف التاميــذ ذوي املســتويات االجتماعيــة والثقافيــة املختلفــة وحتــاول  •

التقريــب بينهــم مــن أجــل حتقيــق وحــدة املجتمــع. 
تعلم التلميذ كيف يضبط سلوكه ويحقق أهدافه بطريقة تتاءم مع املعايير االجتماعية السائدة يف املجتمع.  •
تنمــي وتكســب الطفــل أســاليب التفكيــر العلمــي وحتفزهــم علــى األداء واإلجنــاز وإتقــان العمــل والقيــام بــه يف وقتــه ال  •

تأجيلــه. 
البــث يف نفــوس التاميــذ أهميــة اإلحســاس بالوطنيــة وغــرس حــب الوطــن يف نفوســهم ممــا يــؤدي بهــم إلــى االندمــاج يف  •

مجتمعــه وخدمتــه. 
إكســاب التاميــذ العــادات الصحيــة الســليمة التــي تســاعدهم علــى االحتفــاظ بســامة أبدانهــم والوقايــة مــن األمــراض  •

وتنميــة العــادات الغذائيــة الســليمة. 
تعمــل املدرســة علــى تنميــة املهــارات لــدى الناشــئة مــن الطــاب، وذلــك مــع مراعــاة الطــرق االبتكاريــة احلديثــة يف عمليــة  •

لتعلم.  ا
ومــن خــال النقــاط املعروضــة ســابقًا، يتبــن الــدور اجلوهــري للمدرســة يف التنشــئة االجتماعيــة مــن حيــث مكوناتهــا املتعــددة 

واملتنوعــة حيــث تقــوم بتشــكيل وصقــل شــخصية النــشء الــذي ميضــي معظــم وقتــه فيهــا. 27
24   نفس املرجع، ص2. 
25    نفس املرجع، ص2.

26   زينب إبراهيم العربي، علم االجتماع العائلي، جامعة بنها،كلية اآلداب، قسم علم االجتماع،ص121.
27  بوزبرة سوسن،عاقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى األحداث املنحرفن،مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة اجلزائر،قسم علم االجتماع،2009، 

ص 39.
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3. و�سائل الإعالم والت�سال:  
نقصــد بوســائل اإلعــام كل املؤسســات الرســمية التــي تنشــر الثقافــة وتفتــح أبوابهــا علــى الثقافــات األخــرى، وتنبــع أهميــة 
وســائل اإلعــام واالتصــال يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة للطفــل يف كونهــا تؤثــر يف تكويــن شــخصية الطفــل وتشــكيلها ويف 
ــة يف إرســاء القواعــد  ــة وقوي ــة ويف تثقيفــه و تعليمــه وأيضــًا يف كونهــا أداة فعال تطبيعــه االجتماعــي علــى أمنــاط ســلوكية معين
اخللقيــة والدينيــة وإكســابه االجتاهــات والقيــم ومعاييــر الســلوك الســوية، والتلفزيــون كونــه أهــم وســائل اإلعــام ألنــه مــن 
الوســائل التــي تعتمــد علــى حاســتي البصــر والســمع وهــو األداة املباشــرة املؤثــرة يف نفســية الفــرد نظــرًا النتشــاره الواســع يف 
ــل  ــى العق ــر عل ــط، وال ينحص ــن أو األذن فق ــب الع ــوال يخاط ــوع، فه ــغ التن ــه بال ــره 28، ألن ــن غي ــر م ــاط أكث ــع األوس جمي
ــون  ــة... والتلفزي ــعور والعاطف ــب الش ــل يخاط ــام األخرى...ب ــائل اإلع ــي وس ــبة لباق ــال بالنس ــو احل ــا ه ــدان كم والوج
ــض، 29   ــا ببع ــط بعضه ــات ويرب ــكل املجتمع ــل ل ــى يص ــا حت ــل يتخطاه ــددة، ب ــة مح ــة وثقافي ــدود جغرافي ــد ح ــف عن ال يق
ــرة إلــى أن األطفــال يف  ــة وأخــرى ســلبية مثلــه مثــل الوســائل األخــرى،  وقــد أشــارت دراســات كثي ــار إيجابي فللتلفزيــون آث
ســن الثالثــة يقضــون حوالــي 45 دقيقــة كل يــوم أمــام التلفــاز، وتــزداد هــذه املــدة إلــى ســاعتن يوميــًا عنــد طفــل اخلامســة، 
وترتفــع إلــى ثــاث ســاعات يوميــًا عنــد الطفــل يف ســن احلاديــة عشــرة إلــى اخلامســة عشــرة، كمــا أشــارت دراســات حديثــة 
يف بلــدان متعــددة إلــى أن متوســط مــا يقضيــه الطفــل الــذي يتــراوح عمــره مابــن 6-16ســنة أمــام الشاشــة الصغيــرة يتــراوح 
مابــن 12-24ســاعة أســبوعيًا. فلنتصــور التأثيــرات التــي يتركهــا التلفــاز عنــد األطفــال.30 ومــن هنــا ميكننــا القــول بــأن للتلفــاز 
آثــارًا إيجابيــة وأخــرى ســلبية، فجميــع األطفــال يتعلمــون بعــض األشــياء مــن التلفــاز، فالفتيــات مثــًا يتعلمــن كيفيــة املشــي 
الصحيــح وطريقــة احلديــث وكيفيــة اختيــار املابــس، والفتيــان يأخــذون عــادات الشــباب يف ارتــداء املابــس املختلفــة وبعــض 

املهــارات الرياضيــة.
   أما اآلثار اإليجابية جلهاز التلفزيون فيمكن ذكر أهمها فيما يلي:  

ــض  • ــم بع ــال. وتعليمه ــدى األطف ــة ل ــر واملناقش ــى التعبي ــدرة عل ــادة الق ــى زي ــة عل ــوات الفضائي ــون والقن ــل التلفزي يعم
ــة.  ــخصيات الدرامي ــض الش ــد بع ــن وتقلي ــة اآلخري ــاب ومناقش ــراءة واحلس ــل الق ــارات مث امله

ــن، الصــدق والشــجاعة والتعــاون  • ــرام الوالدي ــدة، كاحت ــة مفي ــم اجتماعي ــى اكتســاب قي ــة عل ــوات الفضائي تســاعد القن
وحــب املدرســة. 

يعمل التلفزيون على اإلسراع يف منو عقلية الطفل.  •
يعتبــر التلفزيــون بديــًا للخبــرة احلقيقيــة يف الواقــع، ذلــك أن الطفــل اليســتطيع مشــاهدة عالــم الغابــة و عالــم البحــار،  •

واليســتطيع حضــور مبــاراة كرويــة، لكــن برامــج التلفزيــون املختلفــة تســهل عليــه مشــاهدة أشــرطة أو ألعــاب أو برامــج 
تثقيفيــة وتعليميــة تشــمل عــدة مجــاالت يف احليــاة. 

ــة مرغــوب فيهــا  • ــة اجتاهــات اجتماعي ــر االجتاهــات والقيــم ومــن ثــم يعمــل علــى تنمي يشــارك التلفزيــون يف بلــورة وتغيي
ــه. 31 ــة يف املجتمــع الــذي نعيــش في ــم املقبول تتفــق والقي

أما عن اآلثار السلبية للتلفزيون والقنوات الفضائية، فيمكن ذكر بعضها يف اآلتي: 
28   املرجع نفسه، ص41.

29   شعباني مالك،دور التلفزيون يف التنشئة االجتماعية، مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية، العدد السابع، جامعة بسكرة،اجلزائر، جانفي 2012، 
ص226.

30   بربورة حسن وآخرون، وسائل اإلعام و التنشئة االجتماعية، جامعة زيان عاشور- اجللفة  - اجلزائر،-2009 2010.
31   بربورة حسن وآخرون،مرجع سابق. 
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تقليد بعض احلركات واألدوار السلبية التي يشاهدونها على الشاشة.  •
اكتساب بعض العادات السيئة وغير املائمة للتقاليد السائدة يف املجتمع.  •
تعلــم األلفــاظ واإلشــارات غيــر املهذبــة يف بعــض البرامــج التــي ال حتتــرم قيــم املجتمــع، ســواء األجنبيــة أو تلــك البرامــج  •

احملليــة التــي تخــدش احليــاء. 
التعرض حلاالت من القلق واخلوف نتيجة مشاهدة بعض أفام الرعب.  •
التكاسل يف الذهاب إلى املدرسة مما ينتج عنه حتصيل سيء أو الرسوب يف االمتحان. 32 •
ــرة  • ــؤدي كثي ــان ت ــب األحي ــي غال ــة:  فف ــة والعلمي ــب الثقافي ــة الكت ــول دون مطالع ــة ويح ــن الدراس ــذ ع ــي التامي يله

ــل يف  ــر خطــر يتمث ــال عــن الدراســة، ولعــل أكب ــات، ممــا يشــغل األطف ــع األوق ــى تضيي ــة إل مشــاهدة البرامــج التلفزيوني
إدمــان األطفــال علــى بعــض البرامــج، فيصلــون إلــى حالــة عــدم إمكانيــة االســتغناء عــن مشــاهدة تلــك البرامــج يف أوقــات 

ــكل دوري.  ــددة بش مح
إمكانية تعرض األطفال إلى مشاهدة أعمال إجرامية باستمرار، قد  يوحي لألطفال مع الزمن بتقبل هذه األعمال.  •
يدخــل التلفزيــون األطفــال إلــى عالــم الكبــار، ويجعلهــم يتأثــرون مبوضوعــات خاصــة بالراشــدين، والتــي ال يصــح بــأي  •

ــح  ــة تضــع دارة أســفل الشاشــة لتوضي ــوات الفضائي حــال مــن األحــوال أن يشــاهدها األطفــال، لذلــك جنــد بعــض القن
الســن املقبــول ملشــاهدة البرنامــج. 

يبقى الطفل حتت رحمة ما يعرض من برامج مستوردة، مما يسلب منه حرية االختيار. 33 •
ولعــل أهــم مــا ميكــن أن نوصــي بــه اآلبــاء واألمهــات، هــو توجيــه أبنائهــم نحــو البرامــج املفيــدة وتلــك التــي تســلي األطفــال 
تســلية عمليــة، واحلــرص علــى تنظيــم أوقــات املشــاهدة، ومتابعــة األطفــال يف دراســتهم فــإذا تأثــرت نتائجهــم وجــب تقــومي 
ذلــك. أمــا البرامــج املؤثــرة علــى األطفــال ســلبًا، فينبغــي احلــرص علــى عــدم متابعتهــا مــن األطفــال، كمــا يجــدر التنبيــه إلــى 

أن الوالديــن ميثــان قــدوة ألبنائهــم، وعليــه فمتابعــة الوالديــن للبرامــج الفضائيــة يكــون فقــط للبرامــج الهادفــة واملفيــدة. 
ــا إلــى  مــن خــال مــا مت عرضــه عــن التلفزيــون وآثــاره اإليجابيــة والســلبية كوســيلة هامــة ومؤثــرة يف املجتمــع، فهــذا يدعون
ــا  ــا يقودن ــن تأثيراته ــا وع ــث عنه ــت، فاحلدي ــي اإلنترن ــي وه ــا احلال ــات يف وقتن ــائل املعلوم ــن وس ــيلة م ــم وس ــى أه أن الننس
إلــى القــول أن الزيــادة كبيــرة وهــي يف اســتمرار يف أعــداد األســر التــي متلــك أجهــزة كمبيوتــر وتشــترك يف خدمــة اإلنترنــت، 
وتشــير اإلحصائيــات إلــى تزايــد نســبة مســتخدمي اإلنترنــت يف كثيــر مــن الــدول العربيــة، ورغــم مــا يتيحــه التدفــق اإلعامــي 
واملعلوماتــي ألفــراد األســرة العربيــة مــن فــرص للتعــرف علــى العالــم اخلارجــي والتعلــم واكتســاب خبــرات جديــدة، إال أن 
هنــاك عــددًا مــن املخاطــر ترتبــط بــأن أغلــب مــا يوجــد يف اإلنترنــت هــي مواقــع مســتوردة مــن اخلــارج، تعتمــد علــى صــور 
ورمــوز و دالالت تنتمــي للثقافــة الغربيــة، التــي تنتشــر فيهــا الكثيــر مــن املواقــع اإلباحيــة، كمــا تقــدم فيضــًا مــن املعلومــات 

ــة اإلســامية.  ــر املفيــدة والتــي ال تتفــق وأســس ومقومــات الثقافــة العربي واآلراء واألفــكار املفيــدة وغي
و كانــت العديــد مــن البحــوث التــي أجريــت عــن تأثيــر اســتخدام األطفــال و املراهقــن يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــا،  لشــبكة اإلنترنــت، قــد توصلــت إلــى أنهــم يتعلمــون مهــارات جديــدة يف اســتخدام احلاســوب والتعامــل مــع التكنولوجي
وإقامــة عاقــات مــع اآلخريــن، والتعامــل مــع الواقــع االفتراضــي، وحــب البحــث عــن املعلومــات واحلصــول عليهــا يف وقــت 

32   بطرس حاق، تأثير البرامج التلفزيونية يف عملية التنشئة االجتماعية، املجتمع السوري منوذجا، مجلة جامعة دمشق، املجلد 23 – العدد الثاني-، 
2007، ص103.

33   بربورة حسن وآخرون،مرجع سابق.
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قصيــر، باإلضافــة إلــى تطويــر قــدرة األطفــال علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم مــن خــال الكتابــة، واســتحداث تعبيــرات ومعرفــة 
ــال       ــتخدام األطف ــن اس ــة ع ــلبيات الناجم ــن الس ــر م ــاث الكثي ــن األبح ــد م ــدت العدي ــل رص ــدة. ويف املقاب ــات جدي مصطلح
واملراهقــن لإلنترنــت لســاعات طويلــة أهمهــا إضعــاف التفاعــل االجتماعــي، وامليــل إلــى العزلــة عــن بقيــة أفــراد األســرة، 
فكثــرة اســتخدام اإلنترنــت أفــرزت ظاهــرة إدمــان اإلنترنــت، والتفاعــل مــع الصــور واألدوار التخيليــة والعيــش يف األحــام 
والبعــد عــن الواقــع، واألهــم مــن ذلــك أن األطفــال واملراهقــن يطلعــون علــى معلومــات وصــور إباحيــة التتناســب ومنوهــم 

العضــوي والعقلــي والعاطفــي، وهــو مــا يشــكل صدمــة شــعورية تتطلــب رعايــة تربويــة ونفســية خاصــة. 34
ــات  ــون. فهــو يســتجيب لرغب ــم الســينما والتلفزي ــارة والتســليات، ورمبــا فــاق عال ــم اإلنترنــت ملــيء باملعلومــات واإلث فعال
الكبــار والصغــار يف كل املجــاالت. ومبــا أن عالــم اإلنترنــت مفتــوح علــى العالــم بــا حــدود وبــه يســتطيع املســتخدم أن يرتبــط 
ــًا خاصــة علــى األطفــال  ــًا و أخاقي ــع املجتمعــات، فــإن هــذا يشــكل خطــرًا اجتماعي ــع األفــراد مــن جمي بعاقــات مــع جمي

والشــباب. 
توجــد عــدة دراســات أثبتــت، أن اســتخدام الشــباب املراهــق لإلنترنــت يكــون أكثــر لغايــة الترفيــه والتمتــع واللهــو أكثــر منــه 
حلاجــات ضروريــة يف حياتهــم. وتوفيــر شــبكة اإلنترنــت لألطفــال والشــباب، مظهــر مــن مظاهــر االهتمــام الزائــد بحاجاتهــم 
العلميــة والترفيهيــة. إال أنــه يجــدر علــى اآلبــاء توجيــه ومراقبــة أبنائهــم لئــا يقعــوا يف املمنوعــات واحملرمــات. فعــدم مراقبــة 

األهــل ألبنائهــم عنــد اســتخدام اإلنترنــت قــد يــؤدي إلــى تدهــور ســلوكي وأخاقــي ســريع. 35
وبعد عرض مجموعة من اآلثار اإليجابية لإلنترنت، نستعرض فيما سيأتي بعض االستخدامات أو اآلثار السيئة لها: 

 36
اأ. الآثار ال�سحية: 

األضرار التي تصيب األيدي جراء االستخدام املفرط للفأرة.  •
أضرار تصيب العن نتيجة لإلشعاع الذي تبثه شاشات احلاسوب.  •
أضرار تصيب العمود الفقري والرجلن نتيجة نوع اجللسة واملدة الزمنية مقابل أجهزة احلاسب.  •
أضرار تصيب األذنن ملستخدمي مكبرات الصوت.  •
أضرار مترافقة مثل البدانة وما تسببه من أمراض أخرى.  •

ب. الآثار النف�سية: 

الدخول يف عالم وهمي بديل تقدمه شبكة اإلنترنت مما يسبب آثارًا نفسية هائلة حيث يختلط الواقع بالوهم.  •
تقليل مقدرة الفرد على خلق شخصية نفسية سوية قادرة على التفاعل مع املجتمع والواقع املعاش.  •

37
ج�. الآثار الجتماعية: 

انسحاب ملحوظ لإلنسان من التفاعل االجتماعي نحو العزلة.  •
األثر يف الهوية الثقافية والعادات والقيم مع هذا الغزو املعلوماتي الهائل.  •
خسارة األصدقاء.  •
ضعف الرقابة األسرية على األبناء.  •

34   وائل فاضل علي، العوملة و التنشئة االجتماعية،ص-5 6.
35   حمد اهلل ربيع، الفوضى التربوية يف الوسط العربي( مسؤولية األسرة و املجتمع)، املكتبة االلكترونية الشاملة، أكادميية القاسمي،باقة 

الغربية،آذار2005،ص-106 107.
36   العباجي عمر موفق بشير، اإلدمان واإلنترنت، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان،األردن،2007،ص87.

37   روال احلمصي، إدمان اإلنترنت عند الشباب وعاقته مبهارات التواصل االجتماعي دراسة ميدانية على عينة من طاب جامعة دمشق،امللتقى الطابي 
اإلبداعي الثاني  عشر،جامعة أسيوط،مصر،2009،ص406.
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التفكك والتصدع األسري.  •
نفــس الشــيء بالنســبة لباقــي وســائل اإلعــام األخــرى كاإلذاعــة والصحافــة والســينما واملطبوعــات ) كالكتــب و املجــات 
واجلرائــد(، فجميعهــا تلعــب دورًا هامــًا يف تنشــئة الطفــل. فاملطبوعــات متثــل أهميــة كبيــرة حيــث تــؤدي الكلمــة املطبوعــة مبــا 
فيهــا مــن معــارف ومعلومــات، وفنــون وآداب أدوارًا هامــة يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال. فهــي تزيــد مــن خبــرات 
الطفــل بصــورة متدرجــة، وتطلعــه علــى منــاذج مختلفــة مــن الســلوكيات التــي يقتنع بهــا و يحــاول إدخالهــا يف بنيته الشــخصية، 
بعدمــا يتضــح لــه اجليــد منهــا والــرديء، ومبــا يســهم يف منــو القيــم االجتماعيــة لديــه، أي أن مــا يقــرأه الطفــل مــن موضوعــات 

مناســبة لســنه، يؤثــر يف إدراكــه للعالــم اخلارجــي والداخلــي، ويســهم يف إشــباع حاجاتــه للتخيــل واملعرفــة واالطــاع. 38
كمــا نشــهد يف عاملنــا املعاصــر، تأثيــر الهواتــف اخللويــة علــى جيــل األطفــال والشــباب، فأصبحــت مرافقــة لهــم يف املدرســة 
ــح  ــاء يف من ــر اآلب ــة نظ ــم أن وجه ــن. رغ ــال واملراهق ــى األطف ــة عل ــلبي خاص ــا الس ــى تأثيره ــجد، واليخف ــارع واملس والش
أبنائهــم هواتــف خلويــة هــو لزيــادة التواصــل واالطمئنــان عليهــم، وجهــة نظــر مقبولــة. إال أنــه ينبغــي احلــرص علــى عــدم 
اســتخدامها اســتخدامًا ســيئًا. خاصــة مــع انتشــار خدمــات اجليــل الثالــث والرابــع، إلــى توفــر خدمــة اإلنترنــت علــى الهواتــف 
الذكيــة. وكثيــر مــن اآلبــاء يتذمــرون مــن انتشــار ظاهــرة الهواتــف اخللويــة مــن قبــل األوالد والشــباب ألنهــا أصبحــت تســتخدم 

ألغراض غير تربوية وأخاقية وسببت املتاعب واملشاكل لكثير من اآلباء. 39    

4. امل�سجد و املوؤ�س�سات الدينية: 
   يعــد املســجد يف اإلســام ثانــي مؤسســة تعليميــة بعــد املنــزل فهــو مبثابــة مدرســة للعلــم والتعليــم والثقافــة واألدب والتربيــة إلــى 
جانــب وظيفتــه األولــى كمــكان للعبــادة. 40 وتعتبــر التنشــئة الدينيــة مــن أكثــر أنــواع التنشــئات قــوة وتأثيــرًا علــى ســلوك الفــرد 
ونشــاطه، ومــن أوســعها اســتمرارية ودميومــة مــع مراحلــه العمريــة، كمــا أن آلياتهــا وأماكــن ممارســتها متعــددة ومتنوعــة، فهــي 
تــازم الفــرد يف األســرة واملدرســة ويف دور العبــادة ويف وســائل اإلعــام. ولهــا خصائــص متيزهــا عــن باقــي املؤسســات، أهمهــا 
إحاطتهــا بالقدســية يف نظــر اجلميــع، وهــي ثابتــة وإيجابيــة املعاييــر الســلوكية التــي تعلمهــا لألفــراد، إذ تفســر وتعلــم مــا نــزل من 
الســماء وتدعــو لتطبيقــه، وهــي واحــدة موحــدة غيــر طبقيــة وغيــر فئويــة وغيــر نخبويــة، تســتخدم طريقــة التكــرار واإلقنــاع 

والدعــوة واإلرشــاد واالقتــداء باملثــل، وبهــذا فــإن للمســجد دورًا ظاهــرًا وحيويــًا يف تنشــئة أبنــاء املجتمــع تنشــئة ســليمة.41
كمــا يعــد املســجد أحــد أهــم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة املؤثــرة يف تربيــة وتنشــئة األفــراد وتشــكيل شــخصياتهم تشــكيًا 
متميــزًا يف املجتمــع املســلم. لكونــه مركــزًا للحيــاة السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة وعــن طريقــه يتــم غــرس اإلميــان والعقيــدة 
الصحيحــة والقيــم املثلــى التــي جــاء بهــا الديــن احلنيــف. ويأتــي تأثيــر بيــوت اهلل يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة مــن حيــث أنهــا 
تســاعد علــى جتســيد التعاليــم الســماوية إلــى ســلوك يطبقــه الفــرد يف حياتــه، وذلــك مــن خــال تسلســلها يف نفــس الشــخص 
مثــل الضميــر. فهــي تعمــل علــى اتخــاذ أســاليب الترغيــب والترهيــب والعقــاب كوســيلة يف توجيــه ســلوك األشــخاص نحــو 
األفضــل، ونبــذ األســاليب الســلوكية غيــر الســوية، كمــا أنهــا تعمــل علــى توحيــد الســلوك االجتماعــي لألفــراد، والتقريــب 
بــن الطبقــات االجتماعيــة.42 فنجــد املســجد والكتاتيــب والزوايــا واملــدارس القرآنيــة واجلمعيــات الدينيــة كدعامــة أساســية يف 

الديــن اإلســامي. 

38  بربورة حسن وآخرون،مرجع سابق.
39   حمد اهلل ربيع، مرجع سابق، ص108.

40   حنان غازي حسن فرج، مؤسسات التنشئة االجتماعية،جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،ص20.
41   شاكر حسن عليوي اخلشالي،التنشئة االجتماعية لألطفال يف واقع املجتمع العراقي بعد االحتال األمريكي عام 2003، األكادميية العربية املفتوحة يف 

الدمنارك،مملكة الدمنارك، السنة -2011 2012،ص144.
42    زينب إبراهيم العزبي، مرجع سابق،ص128.
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فللمؤسســة الدينيــة دورًا هامــًا يف التنشــئة االجتماعيــة للفــرد مــن حيــث، قيامهــا بتعليــم الفــرد واجلماعــة التعاليــم الدينيــة التــي 
حتكــم الســلوك االجتماعــي، وإمدادهــا للفــرد بأخــاق نابعــة مــن تعاليــم الديــن احلنيــف. كمــا تدعــو املؤسســة الدينيــة إلــى 
تطبيــق مــا جــاء يف القــرآن والســنة النبويــة مــن قيــم وأخــاق فاضلــة علــى أرض الواقــع. فهــي تعمــل علــى تنميــة الضميــر و 
ــًا و  ــى روحي ــرد أن يترب ــن للف ــجد ميك ــة. ويف املس ــات االجتماعي ــف الطبق ــن مختل ــب ب ــي والتقري ــلوك االجتماع ــه الس توجي
ــاوة  ــروح مــن الصــاة والذكــر واالســتغفار وت ــة حاجــات ال ــي تدخــل مباشــرة يف تلبي ــادات الت ــًا مبمارســة العب ــًا وخلقي إمياني

القــرآن الكــرمي. 

5. جماعة الأ�سدقاء و الأقران: 
ــة واكتشــاف  ــة االجتماعي ــق الهوي ــة واســعة يف مجــال حتقي ــرد حري ــح للف ــي تتي ــاق مــن أهــم املؤسســات الت تعــد جماعــة الرف
الــذات، فجماعــة األصدقــاء تعطــي للطفــل فرصــة التعامــل مــع أفــراد متســاوين ومتشــابهن معــه، وبذلــك جنــد أنواعــًا متعــددة 
مــن العاقــات التــي تربــط الصديــق بصديقــه. األمــر الــذي ال تتيحــه األســرة وال املدرســة، ملــا يتميــزان بــه مــن وجود الراشــدين 

ومــا لديهــم مــن ســلطة ومــا بينهمــا مــن درجــات متفاوتــة مــن الرســمية والتشــدد. 43
و تتكــون جماعــة الرفــاق مــن أصدقــاء الطفــل الذيــن يتقاربــون يف أعمارهــم وهواياتهــم وميولهــم مــع الطفــل، فالطفــل عنــد 
انضمامــه إلــى جماعــات أخــرى غيــر األســرة فإنــه يقابــل منــاذج يتخذهــا مثلــه األعلــى، وقــد دلــت األبحــاث علــى أنــه كثيــرًا 
مــا يعــدل الطفــل مــن القيــم و املعاييــر التــي اكتســبها يف املنــزل تبعــًا ملــا تتطلبــه جماعــة األصدقــاء، وهــذا يجعــل مــن الواجــب 

علــى اآلبــاء توجيــه أبنائهــم عنــد اختيــار أصدقائهــم، فكثيــرًا مــا تــؤدي الصداقــة اخلاطئــة إلــى االنحــراف والضيــاع44.
 وال تقــل أهميــة جماعــة الرفــاق يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة عــن املؤسســات الســابقة. إذ يتعلــم الطفــل أمنــاط العاقــات 
والتعامــات، كمــا يتعلــم االســتقال الشــخصي واحلريــة يف الــكام واالختيــار وتكويــن عاقــات جديــدة مــع اآلخريــن. و 
يتعلــم أيضــًا كيــف يتعامــل مــع مــا هــو ممنــوع ومحــرم ومنــه يتعــرف عــن التغيــرات اجلديــدة احمليطــة بــه ســواء يف مجــال العلــم 

ــخ. 45 ــة و اللباس...ال ــا أو األدب أو املوض والتكنولوجي
ــرد و  ــن الف ــة ب ــى العاق ــر يتوقــف عل ــاء هــو أم ــرد باألصدق ــر الف ــى أن تأث كمــا لوحــظ مــن خــال التجــارب والبحــوث، إل
ــه، فعــن طريــق حتــرك املراهــق داخــل جماعــة  ــادئ ســلوكية تتحكــم في ــد األصدقــاء الشــاب املراهــق مبب ــًا يقي ــه، فمث صحبت
ــر الســلوكية للوالديــن، يف  ــًا عــن املعايي ــه مبادئهــا ومعاييرهــا الســلوكية، فيبتعــد املراهــق تدريجي األقــران جنــد أنهــا ترســخ في

ــزًا لســلوكه مــن األقــران. 46  حــن يلقــى تدعيمــًا و تعزي
وميكن إجمااًل تلخيص أثر جماعة األصدقاء يف التنشئة االجتماعية للطفل فيما يلي: 

املســاعدة يف النمــو اجلســمي والعقلــي واالجتماعــي عــن طريــق ممارســة الرياضــة ومختلــف الهوايــات واألنشــطة  •
االجتماعيــة مــع أصدقائــه. 

تكوين معايير اجتماعية وتنمية احلساسية والنقد نحو بعض املعايير االجتماعية للسلوك.  •
تشجيع القدرة على القيادة عن طريق القيام بأدوار اجتماعية معينة.  •
ملء الفجوات و الثغرات التي تتركها األسرة واملدرسة يف معلومات الطفل.  •

43   بوزبرة سوسن، مرجع سابق،ص40.
44   زينب إبراهيم العزبي، مرجع سابق، ص124.

45   بوتقرابت رشيد، ظاهرة االهتمام باللباس عند الشباب اجلامعي، جامعة اجلزائر، السنة الدراسية -2006 2007، ص53.
46   بربورة حسن وآخرون،مرجع سابق.
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العمل على حتقيق أهم مطالب النمو االجتماعي وهو االستقال واالعتماد على النفس.  •
تعديل السلوك املنحرف لدى أعضاء اجلماعة. 47 •

وهكــذا جنــد للرفــاق يف مرحلــة الطفولــة ومرحلــة املراهقــة أهميــة كبــرى يف توجيــه االجتاهــات وامليــول وحتديــد مســار ســلوك 
الفــرد وفقــًا لطبيعــة تكويــن هــذه اجلماعــات، فقــد يتعلــم منهــا الفــرد الســلوك املنحــرف، وقــد تخلــق منــه شــخصية مبدعــة 

ــة ناجحــة يف حياتهــا. 48 إيجابي

6.  دار احل�سانة وريا�س الأطفال: 
هــي تلــك املؤسســة التربويــة االجتماعيــة التــي يلتحــق بهــا األطفــال، كمــا تعــرف يف كثيــر مــن البلــدان بــدار احلضانــة أو مراكــز 
الرعايــة النهاريــة أو ريــاض األطفــال.  وقــد مت إنشــاء ريــاض األطفــال للمســاعدة يف تربيــة الطفــل وتعليمــه، يف ظــل غيــاب 
الوالديــن يف العمــل، بتعويضــه عنهمــا، وهــذا مــا ســمي بالتربيــة التعويضيــة، والروضــة هــي مؤسســة تربويــة تعليميــة أوجدهــا 
املجتمــع بهــدف تعليــم طفــل مرحلــة مــا قبــل املدرســة، ويؤكــد علمــاء النفــس ورجــال التربيــة أهميــة اعتبــار املرحلــة هامــة 
ــة  ــق ذاتهــم، وتنمي ــة حاجــات األطفــال يف الســنوات مــن -3 6 ســنوات، و مســاعدتهم علــى حتقي يف ذاتهــا، وأساســية لتلبي
ــة تربويــة خاصــة، إذ تهيــئ الطفــل  ــه إمكاناتهــم واســتعداداتهم، ولريــاض األطفــال أهمي قدراتهــم إلــى أقصــى مــا تســمح ب
للتعليــم املدرســي فهــي تثيــر يف نفســه حــب االســتطاع، والرغبــة يف االستكشــاف واالســتقالية يف التفكير،كمــا تــؤدي ريــاض 
األطفــال دورًا هامــا حيــث تســاعده علــى أن يتصــل برفاقــه، وتعمــل عــل تنميــة عمليــة التنميــة االجتماعيــة، وتعــده للتحضيــر 

للمرحلــة املقبلــة يف املدرســة. 49
تســهم الروضــة يف إعــداد الطفــل جســديًا ونفســيًا ومعرفيــًا وأخاقيــًا. و تهتــم مبجــاالت محــددة عديــدة مثــل الســلوك النفســي 
ــاض  ــوم ري ــا تق ــاء، كم ــيقى والغن ــب واملوس ــام باللع ــى االهتم ــة إل ــة، إضاف ــرور واللغ ــد امل ــال اآلداب و قواع ــم األطف وتعلي
األطفــال بتهيئــة األجــواء النفســية التــي يشــعر الطفــل فيهــا باألمــان الــذي يشــجعه علــى التعبيــر عــن ذاتــه، وتنميــة مهاراتــه 

املختلفــة. وقــد أثبتــت الدراســات التربويــة أن الطفــل الــذي يلتحــق بريــاض األطفــال تنمــو 
لديــه العديــد مــن املواهــب التــي التتوفــر ملــن حرمــوا مــن االلتحــاق بريــاض األطفــال. فالطفــل يف مرحلــة الروضــة متعطــش 

للمعرفــة والبحــث، فهــو يريــد معرفــة األشــياء التــي تثيــر انتباهــه، وأن يفهــم اخلبــرات التــي ميــر بهــا. 50

   توجــد مؤسســات للتنميــة االجتماعيــة لــم يتــم التطــرق إليهــا، حيــث مثًا يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، تعتبر وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة مــن الــوزارات التــي لهــا عاقــة مباشــرة بخدمــة قضايــا املجتمــع املختلفــة. متتــد مــن مراحــل الطفولــة إلــى غايــة 
مراحــل الشــيخوخة. والــوزارة الســابقة مســؤولة عــن فئــات متعــددة منهــا مراكــز رعايــة وتأهيــل املعاقــن، كمــا تقــدم خدمــات 
متخصصــة بالضمــان االجتماعــي بهــدف حتقيــق األمــن االقتصــادي ومســاعدة احملتاجــن وتوفيــر مســتوى معيشــي الئــق بهــم. 
ويعمــل االحتــاد النســائي وجمعياتــه بعقــد النــدوات واحملاضــرات واملســابقات وتنظيــم املعــارض وإقامــة االحتفــاالت، وتبــادل 
الزيــارات، واإلســهام يف األنشــطة التربويــة واالجتماعيــة التــي تهــدف إلــى رعايــة األمومــة والطفولــة يف الدولــة. و توجــد أيضا 
مؤسســات التنميــة األســرية التــي تعنــى بــكل مــا مــن شــأنه تنميــة ورعايــة األســرة، ويأتــي املجلــس األعلــى لشــؤون األســرة 

47   بلعيد الهام، مرجع سابق،ص48.
48   بربورة حسن وآخرون،مرجع سابق.

49   محمد عبد الهادي، مكتبات رياض األطفال و دورها يف تنمية ثقافة النشء،مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية، املجموعة16، العدد1،ديسمبر-2009 
يونيو2010،ص312.

50   بربورة حسن وآخرون،مرجع سابق.
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بالشــارقة ضمــن أهــم املؤسســات التــي تهتــم إلــى اإلرتقــاء باألســرة والبنــاء الســليم واملتكامــل لشــخصية النــشء. ومتكــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة لاندمــاج يف املجتمــع. ومراكــز األطفــال والفتيــات، وهــي مــن املؤسســات التابعــة للمجلــس األعلــى 

لألســرة بالشــارقة. 51

الدرا�سة امليدانية: 

اأول: اإجراءات و اأ�سلوب الدار�سة: 

اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يحــاول وصــف وتقييــم  أهــم العوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة لــدى 
األســرة العربيــة. ويحــاول املنهــج الوصفــي التحليلــي أن يقــارن ويفســر ويقيِّــم مــن أجل الوصــول إلى تعميمــات ذات معنــى يزيد بها 

رصيــد املعرفــة عــن املوضــوع. واملصدريــن الرئيســين ملعلومــات الدراســة هما: 
املصــادر الثانويــة:  حيــث اجتهــت الباحثــة يف معاجلــة اإلطــار النظــري للبحــث إلى مصــادر البيانــات الثانوية والتــي تتمثل يف . 1

الكتــب واملراجــع ذات العاقــة، والدوريــات واملقــاالت والتقاريــر، واألبحاث والدراســات الســابقة التــي تناولت موضوع 
الدارســة، والبحــث واملطالعــة يف مواقــع اإلنترنت املختلفة. 

املصــادر األوليــة:  ملعاجلــة اجلوانــب التحليليــة ملوضــوع البحــث، فقــد مت الرجــوع إلــى جمــع البيانــات األوليــة مــن خــال . 2
االســتبيان كأداة رئيســية للدراســة. 

عينة الدرا�سة: 

تتكــون العينــة املســتجوبة مــن 120 فــردًا مت اختيارهــم بشــكل عشــوائي، مــا بــن طالــب وأســتاذ جامعــي. مــن أجــل معرفــة 
ــة:  ــارات التالي ــة االعتب ــار العين ــة. وقــد راعــت الدراســة يف اختي ــرة يف التنشــئة االجتماعي املؤسســات املؤث

أن تشتمل العينة على أفراد من اجلنسن. - 
أن تتوزع العينة على مستويات اقتصادية مختلفة. - 
أن تشمل فئة الطلبة وفئة األساتذة اجلامعين.- 

واجلــدول أدنــاه يبــن توزيــع أفــراد العينــة حســب متغيــرات الدراســة )النوع،املســتوى االقتصــادي، احلالــة االجتماعيــة، الوظيفــة، 
حجــم األســرة(. 

51   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم، تقرير املعرفة العربي لعام 2010/2011، ص 298.
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اجلدول رقم 1 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

النسبة املئويةالتكرارالبيان

النوع
3932،5ذكر
8167،5أنثى

املستوى االقتصادي
2722،5جيد

8873،3متوسط
54،2ضعيف

احلالة االجتماعية
10486،7أعزب
1613،3متزوج

الوظيفة
1512،5أستاذ جامعي
10587،5طالب جامعي

حجم األسرة

108،3من 2-3 أفراد
2924،2من 4-5 أفراد
2924،2من 6-7 أفراد

5243،3أكثر من 8 أفراد

وتظهــر بيانــات اجلــدول رقــم )1(، وجــود غلبــة لصالــح فئــة اإلنــاث علــى الذكــور، فيمــا يخــص متغيــر النــوع. وغلبــة لصالــح 
فئــة الطلبــة، علــى حســاب فئــة األســاتذة فيمــا يخــص متغيــر الوظيفــة. وهــذا منطقــي نتيجــة أن كل أســتاذ يــدرس مجموعــة 
مــن الطلبــة، وبالتالــي فالغلبــة مــن حيــث العــدد ســتكون لفئــة الطلبــة. ومبــا أن أغلــب الطلبــة يف مرحلــة الدراســة يكونــون غيــر 

متزوجــن، لــذا كانــت نســبة احلالــة االجتماعيــة )أعــزب( متثــل أكثــر مــن 86 % مــن أفــراد العينــة. 
كمــا ناحــظ أن حجــم األســرة التــي ينتمــي إليهــا الطالــب أو األســتاذ كان كبيــرًا، فمــا يعــادل 43،3 % مــن أفــراد العينــة، كان 

حجــم األســرة لديهــم يفــوق 8 أفــراد. بينمــا حجــم األســرة الصغيــر )أقــل مــن 3 أفــراد( وهــو ميثل النســبة األقــل ب8،3%. 

اأداة الدرا�سة:

تتكون استبيانة الدارسة من قسمن رئيسن: 
الق�س��م الأول:  وهــو عبــارة عــن البيانــات الشــخصية عن املســتجيب ) الســن، النــوع، الوظيفة، املســتوى االقتصــادي، عــدد أفراد 

 .) األسرة 
ومتثل املتغيرات األولية. 

الق�س��م الث��اين:  وهــو عبــارة عــن مجــاالت الدراســة ومتثــل املتغيــرات األساســية وتتكــون االســتبيانة مــن 48 فقــرة موزعــة علــى 

6 محــاور رئيســية هي: 
املحور الأول:  األسرة وما حتمله من قيم وتأثيرها يف التنشئة االجتماعية. ويتكون من )8( فقرات. 

املحور الثاين:  املدرسة وتأثيرها على التنشئة االجتماعية، و يتكون هذا احملور من )10( فقرات. 

املحور الثالث:  وسائل اإلعام املختلفة وأثرها يف التنشئة االجتماعية. وتتكون من )12( فقرة. 

املحور الرابع: مؤسسة املسجد وعاقتها بالتنشئة االجتماعية. ويتكون من )6( فقرات. 

املحور اخلام�س: جماعة األصدقاء والرفاق وعاقتهم بالتنشئة االجتماعية، ويتكون من )6( فقرات. 

املحور ال�ساد�س: حضانة األطفال وعاقتها بالتنشئة االجتماعية، ويتكون هذا احملور من )6( فقرات. 
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اجلدول رقم 2:  يبن توزيع فقرات واملقياس على احملاور

أرقام الفقراتعدد الفقراتاحملاور

}من الفقرة 1، حتى الفقرة 8{8محور األسرة1

}من الفقرة 9، حتى الفقرة 18{10محور املدرسة2

}من الفقرة 19، حتى الفقرة 30{12محور وسائل اإلعام3

}من الفقرة 31، حتى الفقرة 36{6محور املسجد4

}من الفقرة 37، حتى الفقرة 42{6محور األصدقاء والرفاق5

}من الفقرة 43، حتى الفقرة 48{6محور احلضانة ورياض األطفال6

وقــد مت إعــداد االســتبيان وفــق الشــكل املغلــق الــذي يحــدد اإلجابــات احملتملــة لــكل ســؤال وقــد مت اســتخدام مقيــاس) ليكــرت 
الثاثــي( لقيــاس اســتجابات املبحوثــن لفقــرات االســتبيان حســب اجلــدول التالــي. حيــث الرقــم )3 (يعبــر عــن أعلــى درجــة 

)موافــق( بينمــا الرقــم )1( فيعبــر عــن أقــل درجــة )غيــر موافــق(. 
اجلدول )3(: درجات مقياس ليكرت

غير موافقمحايدموافقاالستجابة

321الدرجة

�سدق الأداة ) ال�ستبيان(:  

 يقصــد بصــدق االســتبيان أن تقيــس أســئلة االســتبيان مــا وضعــت لقياســه، وقــد مت التأكــد مــن صــدق االســتبيان بطريقتــن 
همــا:  صــدق احملكمــن، وصــدق املقيــاس. 

ــوء  ــى ض ــل عل ــة، ومت التعدي ــوث العلمي ــاء والبح ــص يف اإلحص ــم مخت ــى محك ــتبيان عل ــرض االس ــن: مت ع ــدق احملكم ص
ــة.  ــه النهائي ــتبيان يف صورت ــرج االس ــك خ ــه، وبذل توجيهات

ــن  ــرة م ــاق كل فق ــدى اتس ــي م ــذي يعن ــي )Internal Validity(وال ــاق الداخل ــدى االتس ــد م ــاس: مت حتدي ــدق املقي ص
فقــرات االســتبيان مــع املجــال الــذي تنتمــي إليــه هــذه الفقــرة، وقــد مت حســاب االتســاق الداخلــي لاســتبيان وذلــك مــن خــال 
ــذي  ــة لفقــرات االســتبيان. وال ــرة مــن فقــرات مجــاالت االســتبيان والدرجــة الكلي ــن كل فق ــاط ب حســاب معامــات االرتب
يبــن أن معامــات االرتبــاط املبينــة  دالــة عنــد مســتوى داللــة )0،05 (، وبذلــك تعتبــر فقــرات االســتبيان صادقــة ملــا وضعــت 

لقياســه. 

معامالت الرتباط بن املحاور ال�ستة للدرا�سة: 

فيما يلي معامات االرتباط بن محاور الدراسة الستة، ومستوى الداللة اإلحصائية بينها.
اجلدول رقم ) 4( معامات االرتباط بن محاور الدراسة
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األسرة املدرسة وسائل اإلعالم املسجد األصدقاء احلضانة
األسرة Corrélation de Pearson 1 .248** .141 .125 .105 .149

Sig. (bilatérale) .006 .124 .174 .256 .105
N 120 120 120 120 120 120

املدرسة Corrélation de Pearson .248** 1 .213* .243** .125 .289**

Sig. (bilatérale) .006 .020 .007 .174 .001
N 120 120 120 120 120 120

وسائل اإلعالم Corrélation de Pearson .141 .213* 1 .092 .120 .126
Sig. (bilatérale) .124 .020 .319 .190 .171

N 120 120 120 120 120 120
املسجد Corrélation de Pearson .125 .243** .092 1 .181* .062

Sig. (bilatérale) .174 .007 .319 .048 .501
N 120 120 120 120 120 120

األصدقاء Corrélation de Pearson .105 .125 .120 .181* 1 .156
Sig. (bilatérale) .256 .174 .190 .048 .088

N 120 120 120 120 120 120
احلضانة Corrélation de Pearson .149 .289** .126 .062 .156 1

Sig. (bilatérale) .105 .001 .171 .501 .088
N 120 120 120 120 120 120

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

يبــدو مــن خــال اجلــدول أعــاه:  أن العاقــات بــن احملــاور طرديــة وذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ) 1 % ( لــكل مــن 
احملــاور التاليــة: 

محور املدرسة ومحور املسجد. 	 
محور املدرسة ومحور احلضانة ورياض األطفال. 	 
محور املدرسة ومحور األسرة. 	 

وأيضا العاقات بن احملاور التالية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) %5 ( وهذه احملاور هي: 
محور املسجد ومحور األصدقاء. 	 
محور املدرسة ومحور وسائل اإلعام. 	 

وياحظ أيضا أن احملورين:  املدرسة واحلضانة هما األقوى ارتباطا. يليها محورا: املدرسة واألسرة. 

:(Reliability) )ثبات الأداة )ال�ستبيان

أي أن يعطــي هــذا االســتبيان نفــس النتيجــة لــو مت إعــادة توزيعــه االســتبيان أكثــر مــن مــرة حتــت نفــس الظــروف والشــروط، أو 
بعبــارة أخــرى أن ثبــات االســتبيان يعنــي االســتقرار يف نتائــج االســتبيان وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو مت إعــادة توزيعهــا 
علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــال فتــرات زمنيــة معينة.وقــد حتقــق مــن ثبــات اســتبيان الدراســة مــن خــال حســاب معامــل 

ألفــا كرونبــاخ وذلــك كمــا يلــي: 
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 :(Cronbach’s Alpha Coefficient)  معامل األفا كرونباخ

مت استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان، وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول )5(. 
اجلدول رقم  )5 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان

الثباتالصدقعدد الفقرات

480،6820،825

مت حساب صدق احملك عن طريق جذر معامل الثبات.
واضــح مــن النتائــج املوضحــة يف اجلــدول )5(، أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مقبولــة، حيــث بلغــت أكثــر مــن )%68( يف 
ــع.  ــا للتوزي ــة كمــا هــي يف امللحــق قاب ــه النهائي ــات مرتفــع، ويكــون االســتبيان يف صورت ــى أن معامــل الثب ــة. وهــذا يعن املائ
ــا مــن صــدق وثبــات اســتبيان الدراســة ممــا يجعلــه صاحلــًا لتحليــل وتفســير النتائــج التــي يعطيهــا.  وبذلــك نكــون  قــد تأكدن

ــار فرضياتهــا.  ــة علــى أســئلة الدراســة واختب واإلجاب

ثانيا: نتائج الدرا�سة امليدانية وتف�سريها:

ــد  ــم حتدي ــث يت ــًا، حي ــات إحصائي ــق أداة الدراســة، ومعاجلــة البيان ــة وذلــك بعــد تطبي ــج الدراســة امليداني فيمــا يلــي أهــم نتائ
العوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة، وذلــك مــن خــال بيــان ترتيــب عبــارات االســتبيان. وكذلــك ترتيــب عبــارات كل 
محــور مــن محــاور االســتبيان، ثــم ترتيــب محــاور االســتبيان. وأخيــرا بيــان أثــر متغيــرات الدراســة:  املســتوى التعليمــي، 

املســتوى االقتصــادي علــى اســتجابات أفــراد العينــة. وهــو مــا توضحــه اجلــداول التاليــة: 
اجلدول رقم )6(:  ترتيب الفقرات العشرة األولى وفق استجابات أفراد العينة

الترتيباالنحراف املعيارياملتوسطالفقرة

Q 312،980،1281ميد املسجد الطفل بالقيم والسلوكيات األخاقية املتزنة

Q 29.2.940.292تزيد مطالعة الكتب والصحف من خبرات الطفل ومهاراته

Q 3.2.910.333استعمال أسلوبي احلوار والنقاش ينفع يف تكوين شخصية متوازنة لألوالد

Q 34.2.90.364تساعد بيوت اهلل يف جتسيد التعاليم السماوية يف سلوك صحيح

Q 12.90.45املعاملة الوالدية لها دور كبير يف تكوين الشخصية االجتماعية لألبناء

Q 48.2.890.46تساعد الروضة الطفل يف التكيف و التحضير للمرحلة املدرسية

Q 36.2.870.357تعمل املساجد على ترجمة التعاليم الدينية و غرس القيم النبيلة لدى األطفال

Q 35.2.860.388تدعو املساجد إلى التقريب بن جميع الطبقات االجتماعية

Q 6.2.840.489تعتبر األسرة أفضل مكان لتنشئة األطفال

Q 21.2.840.4410يجعل التلفزيون الفتيات والشباب يتأثرون باملوضة واللباس فيعمدون إلى التقليد
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مــن اجلــدول رقــم )6(، يتضــح أن الفقــرة )31( واملنتميــة حملــور »املســجد ودورهــا يف التنشــئة االجتماعيــة« والتــي تنــص علــى 
أن »املســجد ميــد الطفــل بالقيــم والســلوكيات األخاقيــة املتزنــة. « قــد جــاءت يف املرتبــة األولــى مبتوســط حســابي بلــغ ) 2،98 
ــا  ــلم، وم ــع املس ــا يف املجتم ــا وزنه ــة له ــجد مؤسس ــد املس ــث يع ــة حي ــة منطقي ــي نتيج ــة. وه ــة الدراس ــرأي عين ــبة ل ( بالنس
زالــت تــؤدي دورا مهمــا يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ومــد الطفــل باألخــاق والقيم.وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع كثيــر مــن 

الدراســات الســابقة. 
وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة العبــارة رقــم )29(، ضمــن عبــارات محــور »وســائل اإلعــام«. وتنــص علــى أن »مطالعــة الكتــب 
تزيــد مــن خبــرات الطفــل ومهاراتــه. « وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، ومبتوســط حســابي قــدره) 2،94(. ويف املرتبــة 
الثالثــة جــاءت العبــارة رقــم )3(، وهــي ضمــن عبــارات محــور األســرة، وتنــص علــى أن »اســتعمال أســلوب احلــوار والنقــاش 

ينفــع يف تكويــن شــخصية متوازنــة لــألوالد«.
أما عن ترتيب الفقرات العشرة األخيرة، والتي ال تؤثر كثيرًا يف التنشئة االجتماعية فكانت كما يلي: 

اجلدول رقم 7: ترتيب الفقرات العشرة األخيرة وفق استجابات أفراد العينة

الترتيباالنحراف املعيارياملتوسطالفقرة

Q 18 .2،0910،79939املدارس اخلاصة توفر جميع الظروف لتنمية و زيادة مهارات و قدرات الطفل

Q 17 .2،030،80840تقوم املدرسة بتصحيح ما انحرف من سلوك النشء

Q 46 .2،0250،82441ذهاب الطفل إلى احلضانة أمر ضروري ومفيد يف وقتنا احلالي

Q 11 .2،0160،89142 توفر املدرسة جواً علميًا واجتماعيًا يساهم يف إعداد التاميذ حلل مشكاتهم يف احلياة اليومية

Q 2 .2،0080،82543إن للوراثة دورًا هامًا يف تكوين ذات الطفل وشخصيته

Q 28 .1،810،70944تساعد اإلنترنت على نشر القيم واألخاق الفاضلة

Q 38 .1،790،70845يتعلم الطفل من أصدقائه الصفات احلميدة

Q 4 .1،720،80946استخدام الضرب إذا أخطأ األوالد ينفع يف تقومي سلوكهم

Q 19 .1،630،74347وسائل اإلعام املرئية واملسموعة تساعد األطفال على تكوين شخصية متزنة اجتماعيًا

Q 45 .1،50،69848البرامج والنشاطات التي تتم داخل احلضانة كافية لتعليم وتنشئة الطفل

واجلــدول الســابق يظهــر أن الوراثــة ال تؤثــر يف تكويــن شــخصية الطفــل إلــى حــد كبيــر حســب إجابــة أفــراد العينــة، كمــا أن 
دور احلضانــة غيــر كاف لتفســير عمليــة التنشــئة االجتماعيــة. واســتخدام الضــرب غيــر مفيــد لتقــومي ســلوك األطفال.وأغلــب 

الفقــرات الســابقة تنتمــي حملــور احلضانــة واملدرســة. 



72

ح�ساب املتو�سط املرجح لإجابات العينة بغر�س معرفة اجتاه اآراء اأفراد العينة: 

اجلدول أدناه يوضح االجتاهات للمحاور الستة للدراسة يف صورتها النهائية. 
اجلدول رقم ) 8( اجتاهات آراء أفراد العينة

االجتاهاالنحراف املعيارياملتوسط املرجحغير موافقمحايدموافقاحملاور

موافق165،316،7182،4740،271 األسرة

موافق254،427،118،52،3590،337 املدرسة

موافق365،919،814،32،5160،2 وسائل اإلعام

موافق488،98،62،52،8640،2203 املسجد

موافق554،128،217،72،3650،35 األصدقاء

موافق648،526،225،32،2320،433 احلضانة

ــًا  ــا أن كل احملــاور كان اجتاههــا العــام “موافــق” ولكــن بنســب مختلفــة. فمث ــج اجلــدول أعــاه، يتضــح لن مــن خــال نتائ
محــور احلضانــة واملدرســة وجماعــة األصدقــاء كانــت أقــل النســب حيــث بلــغ إجمالــي نســب املوافقــن علــى الفقــرات 48،5  

ــي.  ــى التوال %، 54،4  %، 54،1  % عل

ثالثا:  عر�س نتائج ت�ساوؤل الدرا�سة الرئي�سي والفر�سيات ومناق�ستها: 

ــة  ــاء علــى املعاجلــة اإلحصائي ــات ومناقشــتها، بن ــار الفرضي ــًا، واختب ــل االســتبيان إحصائي ــم مــن خــال هــذا اجلــزء، حتلي يت
ــات.  للبيان

مت طــرح التســاؤل الرئيســي التالــي: مــا هــي أهــم املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة ؟ ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل فقــد 
 .) One Way ANOVA ( مت اســتخدام املتوســطات احلســابية واألوزان النســبية وقيمــة اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي

ومســتوى الداللــة لــكل بعــد مــن أبعــاد االســتبيان. واجلــدول التالــي يوضــح النتائــج. 
ســابقًا عرفنــا ترتيــب فقــرات االســتبيان، وفيمــا يلــي نقــوم بترتيــب محــاور االســتبيان بصــورة كليــة مــن وجهــة نظــر العينــة كمــا 

يوضحــه اجلــدول التالي: 
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اجلدول رقم )9(  ترتيب محاور االستبيان

الترتيباالنحراف املعيارياملتوسط املرجحاحملاور

2،4740،2713األسرة وعاقتها بالتنشئة االجتماعية. 

2،3590،3375املدرسة وعاقتها بالتنشئة االجتماعية. 

2،5160،22وسائل اإلعام وعاقتها بالتنشئة االجتماعية. 

2،8640،22031املسجد وعاقته بالتنشئة االجتماعية. 

2،3650،354األصدقاء والتنشئة االجتماعية. 

2،2320،4336حضانة األطفال وعاقتها بالتنشئة االجتماعية. 

مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن ترتيــب أفــراد العينــة حملــاور االســتبيان قــد عبــر بصــورة منطقيــة عــن آراء عينــة الدراســة حــول 
أهــم املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. حيــث صنفــت مؤسســة املســجد يف املرتبــة األولــى ملــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة 
يف نفــوس األســر املســلمة، ألن مصــدر تشــريعها وقيمهــا وأخاقهــا التــي تقــوم بنشــرها مســتمد مــن الوحــي )القــرآن والســنة 
النبويــة(. ولذلــك رأى أفــراد العينــة أن دور مؤسســة املســجد كبيــر يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة. تلــي مؤسســة املســجد يف 
الترتيــب مباشــرة وســائل اإلعــام وال يخفــى علينــا دور وســائل اإلعــام ممثلــة يف اإلنترنــت والقنــوات الفضائيــة وغيرهــا، يف 
التأثيــر علــى األفــراد ســواء باإليجــاب أو الســلب، فقــد رأى أفــراد العينــة أن لوســائل اإلعــام تأثيــرًا يف التنشــئة االجتماعيــة. 
إال أن نتائــج الدراســة أوضحــت تراجــع دور املدرســة إلــى املرتبــة اخلامســة )مــا قبــل األخيــرة( فلــم تعــد املدرســة تــؤدي األدوار 
املنوطــة بهــا، وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا تأثيــرات العوملــة وإفرازاتهــا الثقافيــة واالقتصاديــة، ممــا أدى إلــى تغيــر طبيعــة 

العمليــة التعليميــة مــن نشــر القيــم واألخــاق إلــى تلقــن العلــوم.
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــا، أن الفت ــباب أهمه ــدة أس ــك لع ــرة، وذل ــة األخي ــال املرتب ــاض األطف ــة وري ــدور احلضان ــر كان ل ويف األخي

ــجد...  ــة، أو املس ــة باملدرس ــة. مقارن ــر قليل ــة تعتب ــل يف احلضان ــا الطف ــث فيه ميك

عر�س نتائج الفر�سيات ومناق�ستها:

يف  املوؤث��رة  للموؤ�س�س��ات  العين��ة  اأف��راد  نظ��رة  ب��ن  اإح�سائي��ة  دلل��ة  ذات  ف��روق  توج��د  الأوىل:  الفر�سي��ة 

القت�س��ادي. وامل�س��توى  الجتماعي��ة  التن�س��ئة 

ــب  ــة حس ــاور الدراس ــن مح ــور م ــي مح ــكل إجمال ــادي )ف( )ANOVA( ل ــن األح ــل التباي ــار حتلي ــراء اختب ــيتم إج    س
ــة  ــراد العين ــن نظــرة أف ــة ب ــة إحصائي ــه توجــد فــروق ذات دالل ــى علــى أن ــة األول املســتوى االقتصــادي. حيــث تنــص الفرضي
للمؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة واملســتوى االقتصــادي وميكــن اختبــار الفرضيــة الســابقة بوضــع الفرضيتــن 

ــن:  التاليت
فرضية العدم )H0(التوجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعًا للمستوى االقتصادي. 

والفرض البديل ( )H1(توجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعًا للمستوى االقتصادي. 
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والختبــار الفرضيــة نســتخدم اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي والنتائــج التــي أظهرهــا برانامــج SPSS (   )مبينــة يف اجلــدول 
التالــي: 

اجلدول رقم )10(: نتائج حتليل التباين األحادي حسب متغير املستوى االقتصادي

مستوى الداللةقيمة Fمتوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

املؤسسات املؤثرة يف التنشئة 
االجتماعية. 

17134،97128567،4867،7330،001بن املجموعات

129617،9541171107،84داخل املجموعات

146752،925119اإلجمالي

يظهــر مــن اجلــدول أن قيمــة )F( احملســوبة تســاوي (7،733 ) وهــي أكبــر مــن قيمــة ) F( اجلدوليــة عنــد درجــة حريــة )117،2( 
ومســتوى داللــة )0،05(. وكذلــك بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة )0،001 ( وهــي أقــل مــن )0،05( ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
ــة بــن املســتوى االقتصــادي ونظــرة  ــة إحصائي ــي تنــص علــى وجــود فــروق ذات دالل ــة البديلــة والت ــول الفرضي ــة وقب الصفري

أفــراد العينــة للمؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. 
وميكــن البحــث عــن أي احملــاور أدت إلــى وجــود الداللــة اإلحصائيــة، مــن خــال إجــراء اختبــار ثــاٍن تكــون فيــه احملــاور الســتة 

متغيــرات تابعــة. 
ANOVA )اجلدول رقم )11(: اختبار مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار )ف

مستوى الداللةقيمة Fمتوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

األسرة

.1640.20820.1.1193300بن املجموعات

.8.5831170730داخل املجموعات

8.747119اإلجمالي

املدرسة

.6730.23370.3.0680500بن املجموعات

.12.8371171100داخل املجموعات

13.510119اإلجمالي

وسائل اإلعام

.2200.21100.2.8180640بن املجموعات

.4.5751170390داخل املجموعات

4.796119اإلجمالي

املسجد

.7590.23800.8.8500000بن املجموعات

.5.0181170430داخل املجموعات

5.777119اإلجمالي

األصدقاء

.8550.24270.3.6300300بن املجموعات

.13.7731171180داخل املجموعات

14.628119اإلجمالي

احلضانة

2260.21130.595.5530.

.22.1801171900داخل املجموعات

22.405119اإلجمالي
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يوضــح اجلــدول أعــاه، مقارنــة املتوســطات عــن طريــق اختبــار )ف( ANOVA  ومنــه يتضــح عــدم وجــود داللــة إحصائيــة 
بالنســبة للمحــاور التاليــة: األســرة، وســائل اإلعــام، دور احلضانــة. حيــث أن قيــم الداللــة للمحــاور الســابقة علــى الترتيــب 
هــي)-0،33 0،064-0،553(. وهــي كلهــا أكبــر مــن 5 يف املائــة. بينمــا احملــاور: املدرسة،املســجد، األصدقــاء، فكلهــا ذات 
داللــة إحصائيــة ألن قيــم الداللــة علــى التوالــي: 0،05-0،00-0،03. وهــذا يعنــي وجــود اختــاف ذي داللــة إحصائيــة بــن 

املســتوى االقتصــادي ومتوســط إجابــات أفــراد العينــة يف احملــاور الســابقة. 

التن�س��ئة  يف  املوؤث��رة  املوؤ�س�س��ات  نح��و  اجلامعي��ن  الأ�س��اتذة  نظ��ر  وجه��ات  تختل��ف  الثاني��ة:   الفر�سي��ة 

الطلب��ة نظ��ر  وجه��ات  ع��ن  الجتماعي��ة 

وميكن اختبار الفرضية السابقة بوضع الفرضيتن التاليتن:
فرضية العدم )H0 ( التوجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعًا للوظيفة. 

والفرض البديل )H1(  توجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعًا للوظيفة. 
مت استخدام حتليل التباين األحادي والنتائج موضحة يف اجلدول التالي: 

اجلدول رقم )12(:  اختبار حتليل التباين الختبار الفرضية الثانية

مستوى الداللةقيمة Fمتوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

املؤسسات املؤثرة يف 
التنشئة االجتماعية. 

830.0301830.0300،6710،414بن املجموعات

145922.8951181236.635داخل املجموعات

146752.925119اإلجمالي

يظهــر مــن اجلــدول  أن قيمــة )F( احملســوبة تســاوي )0،671 ( وهــي أقــل مــن قيمــة ) F ( اجلدوليــة عنــد درجــة حريــة )118،1( 
ومســتوى داللــة )0،05(. وكذلــك بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة ) 0،414 ( وهــي أكبــر مــن )0،05( ممــا يعنــي قبــول 
الفرضيــة الصفريــة ورفــض الفرضيــة البديلــة. وبنــاء عليــه فتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن أجوبــة األســاتذة وأجوبــة 
ــرة يف التنشــئة  ــان أهــم  املؤسســات املؤث ــة األخــرى يف بي ــة تختلــف عــن الفئ ــي فوجهــة نظــر كل فئ ــة اجلامعيــن. وبالتال الطلب

ــار ) T ( للفــروق بــن العينــات املســتقلة.  االجتماعيــة. كمــا ميكــن إجــراء اختب

املوؤث��رة  للموؤ�س�س��ات  العين��ة  اأف��راد  نظ��رة  ب��ن  اإح�سائي��ة  دلل��ة  ذات  ف��روق  ”توج��د  الثالث��ة:  الفر�سي��ة 

يف التن�س��ئة الجتماعي��ة وحج��م الأ�س��رة. ”

وميكن اختبار الفرضية السابقة بوضع الفرضيتن التاليتن: 
فرضية العدم )H0(:  ال توجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعا حلجم األسرة. 
والفرض البديل )H1(:  توجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعا حلجم األسرة. 

مت استخدام حتليل التباين األحادي والنتائج موضحة يف اجلدول التالي: 
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اجلدول رقم )13(:  اختبار حتليل التباين الختبار الفرضية الثالثة

مستوى الداللةقيمة Fمتوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

املؤسسات املؤثرة يف التنشئة 
االجتماعية. 

11266.00033755.3333.2150،025بن املجموعات

135486.9251161167.991داخل املجموعات

146752.925119اإلجمالي

يظهــر مــن اجلــدول  أن قيمــة )F( احملســوبة تســاوي ) 3،215 ( وهــي أكبــر مــن قيمــة )F ( اجلدوليــة عنــد درجــة حريــة )3،116( 
ومســتوى داللــة )0،05(. وكذلــك بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة )0،025 ( وهــي أقــل مــن )0،05( ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم األســرة مــن حيــث عــدد 

األفــراد ونظــرة أفــراد العينــة للمؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. 

الفر�سية الرابعة:  ل توجد فروق بن متو�سطي اإجابات اأفراد العينة تبعًا للنوع

ــى  ــة عل ــاور الدراس ــن مح ــور م ــكل مح ــطن ) Independent t-test(   ل ــرق املتوس ــار ف ــراء اختب ــي بإج ــا يل ــوم فيم نق
ــع:  ــك بوض ــوع. وذل الن

فرضية العدم )H0 (: ال توجد فروق بن متوسطي إجابات العينة تبعًا للنوع. 
والفرض البديل) H1(: توجد فروق بن متوسطات إجابات العينة تبعًا للنوع. 

ويعطينا االختبار يف برنامج )SPSS(  النتائج التالية: 
اجلدول رقم ) 14(:  اختبار ستيودنت لفروقات املتوسطات

Test d'échantillons indépendants

 Test de Levene
 sur l'égalité des

variances
Test-t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl  Sig.
(bilatérale)

 Différence
moyenne

 Différence
écart-type

 Intervalle de confiance 95% de la
différence

Inférieure Supérieure

األسرة
 Hypothèse de

variances égales 1.211 .273 .280 118 .780 .01484 .05305 -.09021 .11988
 Hypothèse de

variances inégales .269 68.124 .789 .01484 .05517 -.09524 .12492

املدرسة
 Hypothèse de

variances égales .292 .590 -1.104 118 .272 -.07246 .06561 -.20238 .05747
 Hypothèse de

variances inégales -1.124 78.672 .264 -.07246 .06445 -.20075 .05583

وسائل اإلعالم
 Hypothèse de

variances égales 5.476 .021 -.603 118 .548 -.02366 .03923 -.10135 .05403
 Hypothèse de

variances inégales -.685 103.805 .495 -.02366 .03454 -.09216 .04484

املسجد
 Hypothèse de

variances égales 3.694 .057 -2.430 118 .017 -.10225 .04208 -.18559 -.01891
 Hypothèse de

variances inégales -2.244 61.952 .028 -.10225 .04557 -.19334 -.01115

األصدقاء
 Hypothèse de

variances égales .005 .944 -1.346 118 .181 -.09164 .06810 -.22650 .04322
 Hypothèse de

variances inégales -1.353 76.124 .180 -.09164 .06775 -.22658 .04329

احلضانة
 Hypothèse de

variances égales 1.067 .304 -.543 118 .588 -.04606 .08482 -.21403 .12191
 Hypothèse de

variances inégales -.576 87.454 .566 -.04606 .08002 -.20510 .11298

 Levene’s Test for Equality of(ويوضــح اجلــدول  رقــم  أعــاه يف العمــود الــذي يظهــر اختبــار التجانــس
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 .)T test for Equality of Mean) اختبــار )ت(  املتوســطات عــن طريــق  Variances(، ومقارنــة 
مــن االختبــار األول يتضــح عــدم وجــود داللــة يف أغلــب احملــاور، حيــث قيــم الداللــة للمحــاور التاليــة:  األسرة،املدرســة، 
جماعــة األصدقــاء، دور احلضانــة وريــاض األطفــال علــى الترتيــب هــي: )-0،273 -0،59 0،944 0،304-(. وهــي أكبــر 

مــن )0،05(. بينمــا جــاء االختبــار ذو داللــة إحصائيــة حملــور وســائل اإلعــام بداللــة معنويــة تقــدر ب )0،021(. 
ومحــور املســجد إلــى حــد مــا ميكــن قبــول مســتوى معنويتــه وداللتــه اإلحصائيــة عنــد مســتوى ) %5 ( لقــرب مســتوى املعنويــة 
لهــذا احملــور مــن )0،05(  هــذا يعنــي وجــود جتانــس بــن الذكــور واإلنــاث يف أربــع محــاور هــي:  األســرة، املدرســة، جماعــة 
األصدقــاء، دور احلضانــة وريــاض األطفــال. بينمــا ناحــظ عــدم وجــود جتانــس بــن إجابــات الذكــور واإلنــاث خاصــة يف 

محــور وســائل اإلعــام. 

رابعا: التحليل العاملي 

التحليــل العاملــي هــو إجــراء إحصائــي عــام يســتخدم يف حتديــد األبعــاد الرئيســية املتمثلــة يف عــدد كبيــر جــدًا مــن املتغيــرات. 
أو مبعنــى آخــر، التحليــل العاملــي يكتشــف األبعــاد الرئيســية التــي تفســر مجموعــة كبيــرة مــن املتغيــرات، ويســتخدم لتقليــل 

املتغيــرات الكثيــرة إلــى عــدد صغيــر مــن العوامــل التــي ميكــن تفســيرها. 
نشــير إلــى أننــا أمــام حالتــن، إمــا أن نحــدد عــدد العوامــل التــي يطلــب يف النهايــة تفســيرها واعتبارهــا األكثــر أهميــة، ويف هــذه 
احلالــة نحــدد لبرنامــج SPSS ( ) عــدد العوامــل. أو نتــرك لــه حريــة حتديــد عــدد العوامــل املثلــى. ويف حالتنــا هــذه وصــل 
البرنامــج إلــى حتديــد ) 18 ( عامــًا تفســر مــا يفــوق ( %)75 وبالنظــر إلــى كثــرة عددهــا ومجــال الدراســة ال يتســع لعرضهــا 

جميعــا، فقــد مت حتديــد عــدد العوامــل للبرنامــج بعشــرة فقــط. 

اختبار )KMO Test):  للحكم على كفاية حجم العينة

 )KMO (يتــم مــن خــال هــذا االختبــار احلكــم علــى مــدى كفايــة حجم العينــة. وبصفــة عامة تتــراوح قيمــة إحصائيــة اختبــار
  Reliability( بــن الصفــر والواحــد. وكلمــا اقتربــت قيمتــه مــن الواحــد الصحيــح كلمــا دل ذلــك علــى زيــادة االعتماديــة
( للعوامــل التــي نحصــل عليهــا مــن التحليــل.  ويشــير صاحــب االختبــار إلــى أن احلــد األدنــى املقبــول لهــذه اإلحصائيــة هــو ) 

0،5 ( حتــى ميكــن احلكــم بكفايــة حجــم العينــة. أمــا يف احلالــة العكســية فينبغــي زيــادة حجــم العينــة. 

Indice KMO et test de Bartlett

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. .510

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1730.545

ddl 1128

Signification de Bartlett .000
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وبالنظــر إلــى النتيجــة يف اجلــدول أدنــاه. فإننــا نكتفــي بحجــم العينــة املســتخدم يف الدراســة ألن قيمــة االختبــار كانــت أكبــر مــن 
ــى.  ــد األدن ــوق احل ــبة تف ــي نس ) 0،5( وه

واجلــدول أدنــاه يوضــح عــدد العوامــل احملتفــظ بهــا واألهميــة النســبية لــكل عامــل مــن العوامــل العشــرة، وفقــًا لطريقــة التحليــل 
العاملي. 

اجلدول رقم )15( عدد العوامل احملتفظ بها )املتبقية( واألهمية النسبية لكل عامل

العوامل
التباينات اإلجمالية املفسرة

 النسب التراكمية %نسبة التغيرات%اإلجمالي

14.5099.3949.394

23.2346.73816.132

32.5975.41021.543

42.4955.19826.740

52.1574.49431.234

62.0534.27735.511

71.9404.04339.554

81.7273.59843.152

91.6413.41946.571

101.5783.28849.859

يظهــر اجلــدول أعــاه أن عشــرة عوامــل تفســر مــا يقــارب ) %50 ( مــن العوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة. وبالتالــي 
فهــي العوامــل األكثــر تأثيــرًا وميثــل العامــل األول أكثــر العوامــل أهميــة. 
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امل�سفوفة بعد التدوير:

وفيمــا يلــي ترتيــب الفقــرات املشــكلة لاســتبيان، وفقــا للمصفوفــة النهائيــة بعــد التطوير،علمــا أن الطريقــة املســتخدمة هــي 
)varimax(الفارمياكــس

اجلدول رقم  )17(  املصفوفة بعد التدوير

العامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q34 739.          
Q33 646.          
Q35 641.          
Q20 535.          
Q36 398.          
Q19 382.          
Q38 369.    352.      
Q43  707.         
Q44  672.         
Q5  620.         

Q47  613.         
Q46  420.         
Q8  406.         

Q13           
Q17   734.        
Q11   635.        
Q28   602.        
Q15   536.     376.   
Q4   416.   355.-     

Q24    650.       
Q30    630.       
Q25    551.       
Q22    502.   368.    
Q9    411.-      359.

Q16    395.       
Q40    359.       
Q7     650.      
Q6     573.      

Q12  363.   433.-      
Q10     391.      
Q39           
Q32           
Q27           
Q29      696.     
Q42      681.     
Q41      543.     
Q18       602.    
Q48       585. 474.   
Q37 384.      511.-    
Q23        495.-   
Q14 370.       457.   
Q31           
Q3         771.  
Q1         385. 661.  
Q2         479.  

Q21          654.
Q45          504.
Q26          ww.498

من خال مصفوفة تشبعات العوامل املبينة يف اجلدول السابق، يتضح لنا: 
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التاليــة:  املتغيــرات  ويضــم  االجتماعيــة،  التنشــئة  يف  أهميــة  األكثــر  وهــو  األول،  للعامــل  بالنســبة  الأول:   العام��ل 

)34،33،35،20،36،19،38( وأغلــب عناصــره متثــل دور مؤسســة املســجد يف التنشــئة االجتماعيــة، حيــث أن الفقــرات 
) 34،33،35،36 ( كلهــا تنتمــي حملــور املســجد. والفقــرة األولــى رقــم )34( “تســاعد بيــوت اهلل يف جتســيد التعاليــم الدينيــة 
ــارز يف  ــة دور ب وترجمتهــا إلــى ســلوك صحيــح” بلــغ مقــدار تشــبعها )%73،9( أمــا الفقــرة رقــم )33( “للمؤسســات الديني
تنشــئة األطفــال تنشــئة ســليمة” فقــد بلــغ مقــدار تشــبعها )%64،6(  وهمــا الفقرتــان األكثــر تأثيــرًا يف التنشــئة حســب إجابــات 
أفــراد العينــة. أمــا الفقــرات ) 19،20 ( فتنتميــان إلــى محــور وســائل اإلعــام، وفقــرة واحــدة فقــط تنتمــي حملــور األصدقــاء 
وهــي:” يتعلــم الطفــل مــن أصدقائــه الصفــات احلميــدة”. وممــا ســبق تبــرز األهميــة الكبيــرة للمســجد كأهــم عامــل مؤثــر يف 

التنشــئة االجتماعيــة. واألهميــة النســبية لهــذا العامــل مــن مجمــل تأثيــر العوامــل تقــدر بـــ )9،39%(. 
ــج الســابقة، وهــذا ألن  ــرات األساســية، كمــا بينــت النتائ ــه يضــم فقرتــن متعلقتــن بوســائل اإلعــام فهــي مــن املؤث ومبــا أن
حجــم اإلقبــال علــى وســائل اإلعــام بأشــكالها املختلفــة يتزايــد بشــكل مســتمر ومتســارع. فهــي تقــوم بــدور تربــوي مهــم 
يف التنشــئة االجتماعيــة ألفــراد املجتمعــات احلديثــة، وتقــدم خبــرات ثقافيــة متنوعــة، وتنقــل إلــى األفــراد خبــرات ومهــارات 

متعــددة. 
ــل  ــة التحلي ــق طريق ــة وف ــئة االجتماعي ــرة يف التنش ــة املؤث ــل اجلزئي ــر كل العوام ــج وذك ــع النتائ ــل جمي ــام لتفصي ــع املق وال يتس

ــي.  العامل
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خاتمة الدراسة

ــرى  ــة وأخ ــات داخلي ــى حتدي ــا إل ــن تصنيفه ــات، ميك ــدة حتدي ــامي ع ــي واإلس ــا العرب ــة يف عاملن ــئة االجتماعي ــه التنش تواج
خارجيــة. فالتحديــات الداخليــة نابعــة مــن املجتمــع نفســه، مــن خــال التغييــرات التــي طــرأت علــى منظومــة األســرة 
واملســجد...أما التحديــات اخلارجيــة فمصدرهــا خــارج حــدود املجتمــع واملتمثلــة يف متغيــرات تدخــل يف ثقافــة املجتمــع مــن 

ــت.  ــام واإلنترن ــائل اإلع ــر وس ــت تأثي ــة، أو حت ــات املختلف ــة للتفاع ــرى نتيج ــات األخ الثقاف
ــد  ــا اآلن فق ــجد، أم ــة واملس ــرة واملدرس ــات كاألس ــن املؤسس ــة م ــر يف مجموع ــًا تنحص ــة قدمي ــئة االجتماعي ــت التنش ــد كان فق
تشــعبت املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة، لتشــمل التلفزيــون واإلذاعــة والكمبيوتــر واإلنترنــت والقنــوات الفضائيــة 
ودور احلضانــة... لتصبــح بيئــة التنشــئة املعاصــرة تتســم بالتناقــض -يف كثيــر مــن األحيــان- بــن أدوار ومهــام كل مؤسســة. 

وينعكــس هــذا التناقــض بــن هــذه املؤسســات علــى عمليــة تنشــئة الفــرد وتكويــن شــخصيته. 
أظهــرت نتائــج الدراســة بــأن أهــم املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعية،هــي مؤسســة املســجد ملــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة 
يف نفــوس األســر املســلمة، ألن مصــدر تشــريعها وقيمهــا وأخاقهــا التــي تقــوم بنشــرها مســتمدة مــن الوحــي )القــرآن والســنة 
النبويــة(. ولذلــك رأى أفــراد العينــة أن دور مؤسســة املســجد كبيــر يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة. تلــي مؤسســة املســجد يف 
الترتيــب مباشــرة وســائل اإلعــام وال يخفــى علينــا دور وســائل اإلعــام ممثلــة يف اإلنترنــت والقنــوات الفضائيــة وغيرهــا، يف 
التأثيــر علــى األفــراد ســواء باإليجــاب أو الســلب، فقــد رأى أفــراد العينــة أن لوســائل اإلعــام تأثيــرًا يف التنشــئة االجتماعيــة. 
إال أن نتائــج الدراســة أوضحــت تراجــع دور املدرســة إلــى املرتبــة اخلامســة )مــا قبــل األخيــرة( فلــم تعــد املدرســة تــؤدي األدوار 
املنوطــة بهــا، وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا تأثيــرات العوملــة وإفرازاتهــا الثقافيــة واالقتصاديــة، ممــا أدى إلــى تغيــر يف طبيعــة 
العمليــة التعليميــة مــن نشــر القيــم واألخــاق إلــى تلقــن العلــوم. ويف األخيــر كان لــدور احلضانــة وريــاض األطفــال املرتبــة 
األخيــرة، وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا، أن الفتــرة الزمنيــة التــي ميكــث فيهــا الطفــل يف احلضانــة تعتبــر قليلــة. مقارنــة باملدرســة 

أو املســجد.
وأظهــرت النتائــج أيضــا:  وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن نظــرة أفــراد العينــة للمؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة 
االجتماعيــة واملســتوى االقتصــادي، وأيضــًا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن نظــرة أفــراد العينــة للمؤسســات املؤثــرة يف 
التنشــئة االجتماعيــة وحجــم األســرة، بينمــا ال تختلــف وجهــات نظــر األســاتذة اجلامعيــن نحــو املؤسســات املؤثــرة يف التنشــئة 

االجتماعيــة عــن وجهــات نظــر الطلبــة. 
 ومــن نتائــج التحليــل العاملــي تبــن لنــا:  املتغيــرات األكثــر أهميــة وتأثيــرًا يف التنشــئة االجتماعيــة مــن بــن مجمــل العوامــل 
ــة التنشــئة  ــرًا يف عملي ــل تأثي ــرات األخــرى فهــي أق ــا املتغي ــم تليهــا وســائل اإلعــام. أم ــة باملســجد ث ــرات املتعلق هــي:  املتغي

ــة.  االجتماعي
وأخيرًا نوصي مبا يلي: 

توصيات الدراسة
التأكيــد علــى ضــرورة التكامــل بــن كل املؤسســات واجلهــات املختلفة،وتضافــر اجلهــود مــن أجــل تفعيــل عمليــة التنشــئة 	 

ــئة  ــت التنش ــمعية البصرية..فليس ــة والس ــام املكتوب ــائل اإلع ــة ودور وس ــجد واملدرس ــرة واملس ــة-دور األس االجتماعي
االجتماعيــة عمليــة تقــوم بهــا مؤسســة واحــدة فقــط.
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ــة 	  ــى الهوي ــظ عل ــي حتاف ــة الت ــم األخاقي ــى القي ــة عل ــة  التربي ــى أهمي ــز عل ــرورة التركي ــي بض ــرة، نوص ــب األس يف جوان
ــع.  ــة للمجتم ــة والوطني ــة والديني الثقافي

إيجــاد آليــات للتواصــل بــن األســرة واملدرســة لتتبــع املســار الدراســي والســلوكي للتاميــذ داخــل املؤسســات التعليميــة. 	 
و العمــل علــى توفيــر مختصــن ومستشــارين اجتماعيــن ونفســين يف كل املؤسســات التعليميــة مــن أجــل رعايــة األطفــال 

ومتابعتهــم قبــل الوقــوع يف انحرافــات ســلوكية.

تفعيــل أكثــر لــدور املعلــم يف غــرس القيــم يف األطفــال، والعمــل علــى توفيــر معيشــة محترمــة للمعلــم حتــى يفــرغ ألداء 	 
مهامــه. وأهمهــا تنميــة الفكــر النقــدي واإلبداعــي واالبتــكاري لــدى التاميــذ، وزيــادة روح املســؤولية واالعتمــاد علــى 

النفــس، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار، وثقافــة احلــوار واحتــرام الــرأي اآلخــر والتســامح. 

ــائل 	  ــن وس ــتخدمونه م ــاهدونه ويس ــا يش ــن يف م ــال واملراهق ــة األطف ــرورة مراقب ــي بض ــام، نوص ــائل اإلع ــبة لوس بالنس
ــب  ــى جان ــة تســاهم إل ــة هادف ــع إلكتروني ــوات وصحــف ومجــات ومواق ــة، وضــرورة تخصيــص قن ــة حديث تكنولوجي
ــت،  ــون أو اإلنترن ــام التلفزي ــة أم ــاعات طويل ــال س ــرك األطف ــدم ت ــليمة. وع ــة س ــئة اجتماعي ــة يف تنش ــرة واملدرس األس
ــات شــخصية عــن  ــى األســرة أن توجــه أبناءهــا بعــدم إعطــاء أي بيان ــاك حــد أقصــى ال ميكــن جتــاوزه. و عل وليكــن هن
أنفســهم أو أســرتهم لألفــراد الذيــن يقابلونهــم يف غــرف احملادثــة مــن خــال اإلنترنــت.  فوســائل اإلعــام ميكــن أن تســهم 
إمــا بإيجابيــة يف تعزيــز مقومــات بنــاء الفــرد املســلم، أو يكــون تأثيرهــا ســلبيًا، فينتــج عــن ذلــك اخللــل يف بنــاء الشــخصية 
والتناقــض فيمــا ميكــن للمســجد أو األســرة أو املدرســة أن تبنيــه. وتأثيــر اإلعــام كبيــر، ألنــه فضــاء منفتــح، ممــا أصبــح 
يشــكل خطــرًا حقيقيــًا علــي التنشــئة االجتماعيــة لألفــراد، وخاصــة األطفــال والشــباب، فهمــا معرضــان أكثــر ألخطــار 

وســائل اإلعــام، واإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ممــا يعيــق توجيهــات الوالديــن. 

تفعيــل دور العوامــل واملؤسســات التــي أثبتــت الدراســة ضعــف مســاهمتها يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة وهــي: 	 
ــة وذلــك مــن خــال:  البحــث عــن النقائــص التــي جعلــت مؤسســة املدرســة ال تقــوم بدورهــا  املدرســة، ودور احلضان
ــر البرامــج واملناهــج  ــر مــن خــال تطوي ــة فينبغــي تفعيلهــا أكث الفعــال يف املجتمــع وهــي مهمــة اجلميــع، أمــا دور احلضان
املوجهــة لألطفــال يف الروضــة وحضانــة األطفــال ومتابعــة نشــاطاتها وتقــومي األخطــاء التــي تقــع فيهــا، مــع محاربــة النظــرة 

ــاة غربــي.  ــة وإمنــا هــي أســلوب حي ــأن ريــاض األطفــال غيــر ضروري الضيقــة التــي تقــول ب

ضــرورة إطــاق برامــج تثقيفيــة لألســر مــن أجــل توعيتهــا بطــرق وأســاليب التنشــئة االجتماعيــة املناســبة والتحذيــر مــن 	 
بعــض العوامــل املؤثــرة ســلبًا عليهــا. 

ــًا(، مــن أجــل املســاعدة 	  ــة لألســر )كل شــهر مث ــة دوري ــارات ميداني ــة بزي ــة األســرية واالجتماعي ــام مؤسســات التنمي قي
ــح  ــاء ببعــض القصــص والنصائ ــد اآلب ــارات تزوي ــم خــال تلــك الزي ــق تنشــئة األطفــال. ويت ــي تعي يف حــل املشــاكل الت

ــاعدة.  ــات املس والتوجيه
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المقدمة

 يعــد موضــوع التنشــئة االجتماعيــة مــن املواضيــع الهامــة التــي تناولهــا الباحثــون يف مجــال علــم النفــس و االجتمــاع و الديــن، 
ســواء مــن ناحيــة املضامــن أو األســاليب، وهــذا راجــع ألهميــة هــذا املوضــوع يف إعــداد األجيــال القادمــة التــي ســتحافظ علــى 
اســتمرارية وجــود املجتمــع ماديــًا ومعنويــًا، حيــث تعــد التنشــئة االجتماعيــة مبثابــة القنــاة الرئيســية التــي تســمح مبــرور مختلــف 
املعاييــرو القيــم داخــل املجتمــع، فهــي الوســيلة التــي يحفــظ بهــا النظــام االجتماعــي كيانــه و دوام اســتمراريته. وتعــد عمليــة 
التنشــئة االجتماعيــة مــن العمليــات القدميــة واملســتمرة يف املجتمــع البشــري بوجــه عــام ؛ فــا يخلــو منهــا مجتمــع مهمــا بلغــت 
درجــة بســاطته أوتعقــده ومهمــا كانــت رتبتــه يف الســلم احلضــاري ؛ حيــث حتــرص اجلماعــات اإلنســانية عامــة علــى ترســيخ 
قيمهــا ونقــل معاييرهــا وأطرهــا الثقافيــة مــن جيــل اآلبــاء إلــى جيــل األبنــاء وتســلك يف ذلــك مســالك عــدة تتشــابه وتختلــف 
يف بعــض جوانبهــا حســب طبيعــة وثقافــة املجتمــع. لــذا تعــد التنشــئة االجتماعيــة مــن أخطــر العمليــات شــأنًا يف حيــاة الفــرد 
ألنهــا تلعــب دورًا أساســيًا يف تكويــن الشــخصية االجتماعيــة لــه، والتنشــئة االجتماعيــة يف معناهــا العــام هــي العمليــات التــي 
ــًا ومســتجيبًا للمؤثــرات االجتماعيــة بــكل مــا تشــتمل عليــه هــذه املؤثــرات مــن ضغــوط ومــا تفرضــه  يصبــح بهــا الفــرد واعي
عليــه مــن واجبــات، ومــا يحــدث للطفــل - بــل والراشــد أيضــًا - مــن تغيــرات، ومــا يتعــرض لــه مــن مؤشــرات اجتماعيــة 
كلمــا دخــل يف دور مــن األدوار االجتماعيــة غيــر املألوفــة لــه، والتــي تتطلــب منــه تعديــًا لســلوكه، أو اكتســابًا ألمنــاط جديــدة 
مــن الســلوك. إن عمليــة التنشــئة  هــذه، مبثابــة عمليــة تشــكيل وإعــداد أفــراد إنســانين يف مجتمــع معــن، ويف زمــن معــن، 
ــم  ــر له ــي تيسِّ ــة الت ــلوك املختلف ــاط الس ــات، وأمن ــم، واالجتاه ــارات، والقي ــاب امله ــتطيعوا اكتس ــى يس ــن حت ــكان مع ويف م
هــي  وإمنــا  اليســيرة  بالعمليــة  ليســت  االجتماعيــة  والتنشــئة  فيهــا.  عملية التعامل مع البيئة االجتماعية التي يعيشون 
عمليــة معقــده متشــابكة العوامــل متداخلــة التأثيــر. وهــي عمليــة طويلــة ومســتمرة وأهمهــا علــى اإلطــاق الســنوات األولــى 
مــن عمــر الطفــل، إذ تعــد أهــم مراحــل تكوينــه اجلســمي والعقلــي والنفســي واالجتماعــي بــل هــي ســنوات تكويــن شــخصية 
ووضــع أساســيات بنائــه وغــرس عاداتــه االجتماعيــة والدينيــة.  لــذا وجــب تنشــئته اجتماعيــًا ليصبــح لبنــه فعالــة يف املجتمــع 
علــى املــدى الطويــل. وألهميــة هــذا املوضــوع فــإن الباحــث ســيتناوله بشــئ مــن التفصيــل مــن خــال جانبــي الدراســة النظريــة 

وامليدانيــة. 
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اأوًل:  حتدي��د و�سياغ��ة م�س��كلة الدرا�س��ة: يجــب قبــل أن نتنــاول هــذه الظاهــرة بالدراســة والتحليــل مــن خــال 

ــن أن  ــة ال ميك ــرة اجتماعي ــكلة أو ظاه ــة أي مش ــأن دراس ــراف أواًل ب ــا االعت ــتها علين ــة لدراس ــة املائم ــر املنهجي ــع األط وض
تتــم مبعــزل عــن عاقتهــا بالظواهــر األخــرى داخــل البنــاء االجتماعــي ألي مجتمــع مــن املجتمعــات لذلــك فــإن معرفــة آثــار 
ــاه  ــا جت ــى أداء  أدواره ــع عل ــة يف املجتم ــم الرئيس ــاعدة النظ ــى مس ــل عل ــأنها أن تعم ــن ش ــة م ــر عملي ــن الظواه ــرة م أي ظاه
ــرة يف  ــل املؤث ــوع العوام ــة موض ــأن دراس ــن ب ــا أن نؤم ــدًا  علين ــر حتدي ــى أكث ــل. ومبعن ــكل أفض ــام بش ــي الع ــام االجتماع النظ
ــار دور  ــط يف إط ــم فق ــن أن تت ــا، ال ميك ــة عليه ــار املترتب ــرة واآلث ــذه الظاه ــباب ه ــى أس ــرف عل ــة، والتع ــئة االجتماعي التنش
األســرة باعتبارهــا أصغــر وحــدة يف التنظيــم االجتماعــي أوللــدور املباشــر املــوكل إليهــا جتــاه الطفــل منــذ البدايــة حتــى 
ســن البلــوغ. والســبب يف ذلــك يعــود إلــى أننــا إذا أردنــا أن نســتأصل أو نعطــل ســريان انتشــار ظاهــرة اجتماعيــة غيــر 
ــي  ــرة أو نكتف ــذه الظاه ــبب ه ــخيص س ــي بتش ــا أن ال نكتف ــإن علين ــر ف ــول أو تقص ــد تط ــرة ق ــع لفت ــا يف املجتم ــوب فيه مرغ
ــتخدم  ــن نس ــاء اجتماعي ــون أطب ــب أن نك ــل يج ــاء ب ــاج لألطب ــات الع ــال يف وصف ــو احل ــا ه ــا كم ــة له ــول املهدئ ــع احلل بوض
ــة التشــخيص  ــدأ بعملي ــا أواًل أن نب ــي يســتخدمها الطبيــب اجلــراح ولكــن بصيغــة مختلفــة. علين آالت االســتئصال نفســها الت
ومــن ثــم البحــث عــن أســباب حــدوث هــذه الظاهــرة وعندهــا نبحــث عــن العــاج الــازم الســتئصال هــذا املــرض 
منــه جســم اإلنســان،   فاالســتئصال  يعانــي  لــورم  الطبيــب اجلــراح  اســتئصال  )االجتماعــي(. بطريقــة تختلــف عــن 
ــر  ــون الظواه ــن ك ــًا م ــرى انطاق ــع األخ ــر املجتم ــة ظواه ــلبية ببقي ــرة الس ــذه الظاه ــاط ه ــة ارتب ــم مبعرف ــا يت ــي هن االجتماع

 االجتماعية تتسم بالترابط والتعقيد فكل ظاهرة اجتماعية ترتبط بغيرها وتكون سببًا يف حدوثها أو نتيجة لها.  
إن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة مــن أهــم العمليــات تأثيــرًا علــى األبنــاء فــى مختلــف مراحلهــم العمريــة ملــا لهــا مــن دور أساســي 
يف تشــكيل شــخصياتهم وتكاملهــا، وهــي تعــد إحــدى عمليــات التعلــم التــي عــن طريقهــا يكتســب األبنــاء العــادات والتقاليــد 
ــال  ــن خ ــم م ــة تت ــئة االجتماعي ــة التنش ــا،   وعملي ــون فيه ــى يعيش ــة الت ــم االجتماعي ــى بيئته ــائدة ف ــم الس ــات والقي واالجتاه
وســائط متعــددة، وتعــد األســرة أهــم هــذه الوســائط، فاألبنــاء يتلقــون عنهــا مختلــف املهــارات واملعــارف األوليــة كمــا أنهــا 
ــاء مــن خــال عــدة  ــه وإرشــاد األبن ــرز دورهــا- األســرة - فــى توجي ــة الرقيــب علــى وســائط التنشــئة األخــرى ويب تعــد مبثاب
أســاليب تتبعهــا فــى تنشــئة األبنــاء وهــذه األســاليب قــد تكــون ســوية أو غيــر ذلــك، وكٌل منهمــا ينعكــس علــى شــخصية األبنــاء 

وســلوكهم ســواء باإليجــاب أو الســلب. 
وإذا كانــت األســرة مــن خــال دورهــا كأهــم وســيط مــن وســائط التنشــئة يف تشــكيل ســلوك األبنــاء فإنــه الميكــن إنــكار دور 
املنــاخ االجتماعــي الــذى تعيــش فيهــا األســرة ســواء أكان مجتمعــًا محليــًا أومجــاورة ســكنية ومايتســم بــه مــن بعــض الصفــات 
ــر  ــث تأثي ــاد الباح ــى اعتق ــا ف ــون له ــي يك ــات، والت ــائر املجتمع ــن س ــره م ــن غي ــزه ع ــي متي ــة الت ــة الفرعي ــص والثقاف واخلصائ
ــي أســاليب  ــا ال يدعــو للشــك يف تبن ــاخ االجتماعــي يســهم مب ــى:  أن املن ــى أفرادهــا مبعن ــة عــن دور األســرة عل ال يقــل أهمي
معينــة  يف التنشــئة االجتماعيــة تختلــف مــن مــكان آلخــر باختــاف الثقافــة الفرعيــة للمجتمــع إلــى جانــب املســتوى التعليمــي 
وثقافــة الوالديــن داخــل األســرة. وقــد تصــادف املجتمعــات واجلماعــات اإلنســانية بعــض املشــكات يف حتقيــق هــذا الهــدف 
االســتراتيجي مــن أهدافهــا يف عمليــة التطبيــع والتنشــئة االجتماعيــة ألجيالهــا يف كل زمــان ومــكان، ولكــن مشــكات التنشــئة 
اســة واملربــن واملصلحــن علــى كافــة املســتويات  االجتماعيــة  يف هــذا العصــر بــدت أكثــر صعوبــة وأشــد تعقيــدًا ؛ ممــا حــدا بالسَّ
أن يحاولــوا البحــث عــن مخــرج لتلــك األزمــة التربويــة االجتماعيــة ذات العاقــة بكثيــر مــن جوانــب احليــاة الدينيــة واألمنيــة 

واالقتصاديــة. 
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ليســت التنشــئة االجتماعيــة صراعــًا دائمــًا بــن الفــرد واجلماعــة ؛ وإمنــا عمليــة أخــذ وعطــاء بينهمــا. فاجلماعــة تســعى إلــى 
تشــكيل الفــرد، وإكســابه خصائــص مجتمعــه، وغــرس ثقافتــه. ويف الوقــت عينــه، يســعى الفــرد إلــى حتقيــق االنتمــاء إلــى 
اجلماعــة، لكــي يشــعر باألمــن واالنتمــاء واالحتمــاء النفســي. فــإذا التــزم ِقيــم جماعتــه ومعاييرهــا، حقــق تكيفــًا  شــخصيًا 
واجتماعيــًا ناجحــًا. أمــا إذا خــرج عليهــا، مارســت عليــه اجلماعــة ضغوطــًا، لتــرّده إلــى اإلطــار العــام، الــذي يائــم أهدافهــا 

وتركيبهــا وبناءهــا وأصــول احليــاة فيهــا ؛ لكــي حتافــظ علــى وحدتهــا واســتمرارها. 
 وملــا كان الفــرد كائنــًا اجتماعيــًا يتفاعــل مــع مجتمعــه، فــإن التنشــئة االجتماعيــة، تشــارك فيهــا هيئــات ومؤسســات متعــددة. 
فــإذا كانــت األســرة هــي اجلماعــة األولــى، التــي تســهم يف تنشــئة األشــخاص فــإن للمؤسســات االجتماعيــة األخــرى كالنوادي 
واألصدقــاء والدينيــة، كاجلوامــع والكنائــس واألجهــزة اإلعاميــة، كالتليفزيــون والصحافــة واإلذاعــة، إســهاماتها املؤثــرة يف 

تنشــئة أبنــاء املجتمــع.    
ــة ألفــراده،  ــه ومــدى تقدمــه وازدهــاره ومتاســكه مرتبــط بســامة الصحــة النفســية واالجتماعي إن ســامة املجتمــع وقــوة بنائ
فالفــرد داخــل املجتمــع هــو صانــع املســتقبل وهــو احملــور واملركــز والغايــة املنشــودة، أمــا ماحــول الفــرد مــن إجنــازات 
ــه  وتخطيطــات ليســت أكثــر مــن تقديــر ملــدى فعاليــة هــذا الفــرد، ولهــذا فــإن املجتمــع الواعــي هــو الــذي يضــع نصــب عيني
قبــل اهتمامــه باإلجنــازات واملشــاريع املاديــة، الفــرد أساســًا الزدهــاره وتقدمــه االجتماعــي. ولكــي يكــون الفــرد أو مجموعــة 
ــذي  ــة، وهــو املوضــوع ال ــد مــن االهتمــام بتنشــئتهم االجتماعي ــق التقــدم االجتماعــي، ال ب ــن يف حتقي ــراد أعضــاء بارزي األف
اهتمــت بــه الدراســات النفســية واالجتماعيــة اهتمامــًا بالغــًا شــكًا ومضمونــًا، وهــذا ألهميــة موضــوع التنشــئة االجتماعيــة يف 
تشــكيل شــخصية الفــرد الصالــح الفعــال فعاليــة إيجابيــة يف املجتمــع. فالتنشــئة إذًا مــن أدق العمليــات وأخطرهــا شــأنًا يف حيــاة 

الفــرد ألنهــا الدعامــة األولــى التــي ترتكــز عليهــا مقومــات الشــخصية. 
ــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل، يتمثــل النــوع األول  ــة اليــوم تواجــه نوعــن مــن التحديــات يف البيئ ــة التنشــئة االجتماعي إن عملي
بالتحديــات الداخليــة، التــي تشــمل كل مــا يــدور يف املجتمــع مــن تغيــرات ســريعة يف مجــاالت احليــاة املختلفــة، كالهجــرة مــن 
الريــف إلــى املدينــة، واملســتوى املعيشــي ألفــراد املجتمــع، وطبيعــة العاقــات االجتماعيــة بــن األفــراد واجلماعات ومؤسســات 
املجتمــع املختلفــة. والنــوع الثانــي يتمثــل يف التحديــات اخلارجيــة، فأمتنــا العربيــة واإلســامية تواجــه اليــوم حتديــات عقائديــة، 
وثقافيــة، واقتصاديــة، وسياســية وإعاميــة وعســكرية، تهــدد هويتنــا الثقافيــة، خاصــة ونحــن نعيــش اليــوم يف عالــم متفــاوت 
ــم  ــي تســعى لطمــس معال ــة الت ــات املختلف ــوى الســيطرة واأليديولوجي ــواع احلكــم، تتنازعــه ق االجتاهــات والسياســات، وأن

هويتنــا الثقافيــة. 
ــة واإلســامية، وتصاعــد حجــم التحديــات التــي  ــار التغيــرات الســريعة التــي مــرت بهــا األســرة العربي ــا يف االعتب  وإذا أخذن
تواجــه هــذه األمــة وأهدافهــا التــي تســعى إلــى تدميــر مــا تبقــى مــن وحــدة هــذه األمــة وهــي األســرة العربيــة واإلســامية، فهــي 
الــدرع احلصــن املتبقــي يف ظــل تصاعــد وتيــرة التحديــات، هــذه األســرة التــي أوكلــت لهــا أهــم وأخطــر مهمــة، وهــي تنشــئة 
األبنــاء، وغــرس القيــم والعــادات والتقاليــد األصيلــة يف نفوســهم، وحتصينهــم مــن التيــارات الثقافيــة الوافــدة مــن اخلــارج 

عبــر وســائل اإلعــام املختلفــة.  فــإن ذلــك يوضــح  لنــا مــدى أهميــة وضــرورة دراســة هــذا املوضــوع 
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ثانيًا:  اأهداف الدرا�سة: 

التعرف على طبيعة مشكات التنشئة االجتماعية.  .1
التعرف على أهم العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية.  .2
التعرف على مدى تأثير التنشئة االجتماعية على األبناء.  .3
التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية املختلفة وتأثيرها على األبناء.  .4
معرفة دور األسرة ومؤسسات املجتمع  األخرى يف عملية التنشئة االجتماعية.  .5

ثالثًا:  ت�ساوؤلت الدرا�سة: 

ما طبيعة مشكات التنشئة االجتماعية.  .1
ماهي أهم العوامل االجتماعية املؤثرة يف التنشئة االجتماعية.  .2
كيف تؤثر التنشئة االجتماعية السلبية على شخصية االبناء.  .3
ما هي االساليب الصحيحة  للتنشئة  االجتماعية  لألبناء.  .4
ما هو دور األسرة واملؤسسات االجتماعية األخرى يف التنشئة االجتماعية.  .5

رابعًا:  مفاهيم الدرا�سة. 

ــن منظــور” كلمــة التنشــئة مــن الفعــل نشــأ، . 1 ــة:  التعريــف اللغوي:جــاء يف لســان العــرب “الب التنشــئة االجتماعي
ينشــأ، نشــوءًا ونشــاًء  مبعنــى ربــا وشــب” )1(. وأرجــع املعجــم الوســيط معنــى النشــأة إلى الفعل نشــأ، ونشــأ الشــيء 
د، والصبــي شــَبّ ومنــا. يقــال نشــأت يف بنــي فــان، ونشــأ فــان نشــأة  نشــئًا ونشــوءًا ونشــأة  مبعنــى َحــَدَث وجتــَدّ
ــأَ الصبــي أي ربــاه والنَّشــأَة تعنــي اإليجــاد والتربيــة )2(. ب. التعريــف االصطاحــي:  يعــرف  حســنة، ويقــال نََشّ
ــه  ــة مجتمع ــل ثقاف ــم الطف ــا يتعل ــن طريقه ــي ع ــة الت ــا: ” العملي ــة بأنه ــئة االجتماعي ــوي التنش ــن العيس ــد الرحم عب
مبــا فيهــا مــن القيــم و املثــل واألعــراف و العقائــد و النظــم و القوانــن والعــادات والتقاليــد وأمنــاط الســلوك املقبولــة 
ــى التفاعــل  ــة، تقــوم عل ــم وتربي ــم وتعلي ــة تعل ــد الســام زهــران( عملي )3(. وهــي بحســب تعريــف   ) حامــد عب
االجتماعــي، وتهــدف إلــى إكســاب الفــرد )طفــًا، فمراهقــًا، فراشــدًا، فشــيخًا( ســلوكًا ومعاييــر واجتاهــات مناســبة 
ألدوار اجتماعيــة معينــة، متكنــه مــن مســايرة جماعتــه والتوافــق االجتماعــي معهــا، وتكســبه الطابــع االجتماعــي، 
وتيســر لــه االندمــاج يف احليــاة االجتماعيــة، أو إنهــا عمليــة تشــكيل الســلوك االجتماعــي للفــرد، أو عمليــة تطبيــع 
املــادة اخلــام للطبيعــة البشــرية يف النمــط االجتماعــي والثقــايف، مبعنــى آخــر هــي عمليــة تشــكيل اخلامــة الشــخصية. 

)4(

)1( ابن منظور.أبو الفضل جمال الدين. لسان العرب:  دار الطباعة والنشر، بيروت. ج-3 1997.
)2(  املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج1، اإلدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث  مطابع دار املعارف، القاهرة:. 1380هـ. 

)3( عبد الرحمن العيسوي: مشكات الطفولة  واملراهقة، أسسها الفيزيولوجية و النفسية، دار العلوم العربية للطباعة و النشر، بيروت- لبنان، ط1، 1993، 
ص 27. 

)4(  حامد عبد السام زهران، علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ط4، 1977، ص 243. 
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  يف حــن يــرى )أبــو النيــل( أن التنشــئة االجتماعيــة هــي العمليــة التــي يتــم مــن خالهــا التوفيــق بــن دوافــع ورغبــات الفــرد 
اخلاصــة، وبــن مطالــب واهتمامــات اآلخريــن، والتــي تكــون ممثلــة يف البنــاء الثقــايف الــذي يعيــش فيــه الفــرد، واالســتخدام 
املألــوف لألســاليب الشــائعة يف املجتمــع، كاحملافظــة علــى املواعيــد، وهــذه األشــياء ضروريــة  إذا أراد الفــرد أن يحيــا يف وئــام 
ــا  ــي يتلقاه ــاليب الت ــة األس ــمل كاف ــة تش ــئة االجتماعي ــول إن التنش ــن أن نق ــا ميك ــع. وهن ــن يف املجتم ــع اآلخري ــه وم ــع نفس م
الفــرد مــن األســرة خاصــة الوالديــن واحمليطــن بــه مــن أجــل بنــاء شــخصية ناميــة متوافقــة جســيمًا ونفســيًا واجتماعيــًا، وذلــك 
يف مواقــف كثيــرة منهــا اللعــب والغــذاء، والتعــاون، والتنافــس، والصــراع مــع اآلخريــن. ويف كافــة مواقــف احليــاة، وتتمثــل 
تلــك األســاليب التــي يتلقاهــا الفــرد يف تلــك املواقــف التــي تختلــف مــن جماعــة أو ثقافــة ألخــرى يف احلــب والرعايــة، والعطف 
والــدفء، واحلمايــة الزائــدة والتدليــل، واإلهمــال والقســوة والتذبــذب، والتفرقــة يف املعاملــة.  وبهــذه األســاليب ميكــن تعزيــز 

أو كشــف اســتجابة ســلوكية معينــة مــن شــأنها أن تعمــل أو ال تعمــل علــى تنشــئة وبنــاء الشــخصية املتوافقــة للفــرد. )1(

ج. التعريف الجرائي:  

التنشــئة االجتماعيــة هــي عمليــة يتحــول مــن خالهــا اإلنســان مــن كائــن بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي يعيــش ضمــن محيــط 
اجتماعــي معــن ووفــق ثقافــة وعــادات وتقاليــد هــذا احمليــط، بهــدف حتقيــق التكيــف واالندمــاج فيــه وتتأثــر بعوامــل داخليــة 

ضمــن الوســط االجتماعــي الــذي يعيشــه الفــرد، باإلضافــة للعوامــل اخلارجيــة. 

ــًا،  ــًا وخلقي ــار( فكري ــة الصغ ــئة )وخاص ــة التنش ــى عملي ــيوعًا عل ــتعماالته ش ــر اس ــح يف أكث ــذا املصطل ــدل ه 2. الرتبي��ة:  ي
وتنميــة قدراتهــم العقليــة  داخــل املدرســة وغيرهــا مــن املنظمــات واملؤسســات املتفرقــة للتربيــة. وميكــن ان ميتــد املفهــوم ليشــمل 

تعليــم الكبــار وتدريبهــم، كمــا أنــه ميتــد ليشــمل كذلــك التأثيــرات التربويــة جلميــع التنظيمــات االجتماعيــة. 

ــأ بعــد للمشــاركة يف  ــم تتهي ــي ل ــى تلــك الت ــال الراشــدة عل ــذي متارســه األجي ــر ال ــا التأثي ــة بأنه ــل دوركامي( التربي يعــرف )إمي
ــرى أن  ــامي ( في ــا )مانه ــدة (. أم ــال الصاع ــة لألجي ــة املنظم ــئة االجتماعي ــة التنش ــره )عملي ــة يف نظ ــة فالتربي ــاة االجتماعي احلي
التربيــة هــي إحــدى وســائل تشــكيل الســلوك اإلنســاني كــي يتــاءم مــع األمنــاط الســائدة للتنظيــم االجتماعــي، ويــرى )جــون 
ديــوي( أن التربيــة بصفــة عامــة هــي حاصــل جمــع العمليــات والســبل التــي ينقــل بهــا مجتمــع مــا، ســواء كان كبيــرًا أم صغيــرًا 
ثقافتــه املكتســبة وأهدافــه بقصــد اســتمرار وجــوده ومنــوه  فالتربيــة عمليــة مســتمرة إلعــادة بنــاء اخلبــرة بقصــد توســيع محتواهــا 

االجتماعــي و تعميقــه. )2(

)1(  محمود السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، دراسات عربية وعاملية، اجلزء الثاني، دار النهضة العربية، بيروت، 1985، ص 43-42.
)2( إبراهيم مدكور، معجم العلوم االجتماعية، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 1975ص ص 140-139.
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خام�سًا:  حدود الدرا�سة ومنهجيتها. 

ــة تقــوم علــى وصــف اخلصائــص املختلفــة وجمــع املعلومــات حــول موقــف اجتماعــي، أو مجتمــع  ــة حتليلي الدراســة وصفي
ــن  ــي أمك ــات الت ــات واملعلوم ــا البيان ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــي املختلف ــدالالت واملعان ــتخاص ال ــث اس ــى الباح ــي، وعل محل
احلصــول عليهــا، وهــذا يدفــع الباحــث إلــى ربــط بعــض الظواهــر ببعضهــا، واكتشــاف العاقــة بــن املتغيــرات، وإعطــاء ذلــك 
كلــه التفســير املائــم. )1( أجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )100( طالــب وطالبــة مــن مجمــع الكليــات بخورفــكان 
)اآلداب -االتصــال- القانــون- الشــريعة(. ملعرفــة رأيهــم  كوســط مثقــف بالعوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة يف الوقــت 
احلاضــر ومحاولــة ربطهــا بأســاليب التنشــئة يف املاضــي بهــدف الوصــول إلــى وصــف واضــح لهــذه العوامــل ومحاولــة ربطهــا 

بطبيعــة التغيــرات التــي متــر بهــا املجتمعــات اليــوم. 

)1( عبد الوهاب إبراهيم، أسس البحث االجتماعي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1985 - ص40.



94

سادساً: دراسات سابقة

1. درا�سة فياليل  �سليمة )2005( بعنوان: عالقة الأ�سرة والتن�سئة الجتماعية بالعنف املدر�سي )1(.

وهــي دراســة وصفيــة حتليليــة هدفــت إلــى الكشــف عــن مــدى العاقــة بــن األســرة والتنشــئة االجتماعيــة مــن ناحيــة. والعنــف 
ــة الســيئة مــن املعاملــة القاســية، وعــدم  ــة أخــرى. وتوصلــت إلــى جملــة نتائــج منهــا. يــؤدي منــط التربي املدرســي مــن ناحي
العنايــة الوالديــة، والتمييــز بــن األبنــاء إلــى العنــف. كذلــك تــؤدي مجموعــة العوامــل الداخليــة )اإلحباط-امللل-الكبــت( 
والعوامــل اخلارجيــة ) الفقــر- التعــرض للظلــم وســائل االعــام- رفقــاء الســوء( التــي يعيشــها األبنــاء إلــى العنــف. وأيضــًا 

يــؤدي التبايــن يف املعاملــة املدرســية التــي تتبعهــا املدرســة مــع التاميــذ إلــى ســلوك العنــف. 

2 - درا�سة لطيفة الفهد واآخرون ) 2006 ( بعنوان:  درا�سة العالقة بن الأ�سرة وت�سرفات املراهقن )2(. 

هدفــت الدراســة إلــى تقــومي العاقــة بــن تصرفــات األســرة وتصرفــات املراهقــن )ذكــورًا وإناثــًا(، وتوضيــح أثــر النزاعــات 
األســرية علــى املراهقــن، واالثــر اإليجابــي املنبثــق عــن إشــراك املراهــق يف اتخــاذ القــرارات وتوصلــت الدراســة إلــى جملــة 
مــن النتائــج منهــا. أن بعــض األســر تعامــل االبــن املراهــق معاملــة تختلــف عــن االبنــة املراهقــة. كذلــك كشــفت الدراســة أن 
نســبة كبيــرة مــن العائــات تعمــل علــى حــل مشــكاتها بعيــدًا عــن أعــن املراهقــن أو يف وجودهــم، وال تفضــل مشــاركتهم 

يف هــذه املشــكات. 

3. درا�سة عبد املنعم يو�سف ال�سنهوري )2007( بعنوان: الرعاية الأ�سرية وحتقيق التوافق الجتماعي لالأحداث 

املنحرفن)3(. 

هدفــت الدراســة إلــى التوصــل إلــى بعــض احلقائــق التــي ميكــن اتخاذهــا لوضــع أفضــل ســبل الرعايــة لألحــداث، وتوجيههــم 
الوجهــة الســليمة، ومــن ثــم مســاعدتهم علــى أن يصبحــوا أفــرادًا منتجــن يف املجتمــع. وتوصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن 
ــي  يف  ــق االجتماع ــق التواف ــى حتقي ــن عل ــداث املنحرف ــدرة األح ــادة ق ــرة يف زي ــة كبي ــرية فعالي ــة األس ــا إن للرعاي ــج  منه النتائ

املجتمــع. 

ــرًا مــن  ــر يف نفســه كثي ــه. وتثي ــل املجتمــع ل ــذ، وعــدم تقب ــه يشــعر بالنب ــدًا عــن أســرته، جتعل ــة احلــدث بعي ــإن رعاي ــك ف كذل
ــه.  ــوب في ــر مرغ ــخص غي ــه ش ــعور بأن ــة، والش ــض والكراهي ــاعر الرف مش

)1( فيالي سليمة، عاقة االسرة والتنشئة االجتماعية بالعنف املدرسي، رسالة ماجستير) غير منشورة( جامعة احلاج خلضر، باته، اجلزائر، 2005. 
)2( لطيفة الفهد وآخرون، دراسة العاقة بن األسر وتصرفات املراهقن، مجلة العلوم االجتماعية، الكويت، العدد)1(، 2006، ص113-97.
)3( عبد املنعم السنهوري، دراسات إمبريقية يف خدمة الفرد يف املجتمع املعاصر، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، ط1. 2007، ص 80. 
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4. درا�سة علياء �سكري واآخرون ) 2009( بعنوان:  التن�سئة الجتماعية و�سلوك العنف عند الأطفال. )1(

ــق  ــا يتعل ــة  فيم ــئة االجتماعي ــات التنش ــن مؤسس ــا م ــة بغيره ــرة مقارن ــبية لألس ــة النس ــى األهمي ــرف عل ــة التع ــت الدراس هدف
باكتســاب األطفــال لســلوك العنــف، كذلــك تعــرف أســاليب التنشــئة املســتخدمة داخــل األســرة، وبــن ممارســة الطفــل لســلوك 
العنــف. وتوصلــت إلــى جملــة نتائــج منهــا. أن الفقــر والشــعور باحلرمــان املــادي، وعــدم املســاواة، والتفرقــة بــن األبنــاء. 
يــؤدي إلــى ســلوك العنــف. وتوصلــت الدراســة أيضــًا إلــى زيــادة احتمــاالت ظهــور ســلوك العنــف بــن األفــراد الذيــن ينتمــون 
إلــى أســر يســودها الصــراع. وأن التنشــئة الدينيــة للطفــل جتعلــه ميتنــع عــن القيــام ببعــض أمنــاط الســلوك احملرجــة واالبتعــاد عــن 

ســلوك العنــف. 

)1( علياء شكري وآخرون، علم االجتماع العائلي، دار املسيرة للنشر والتوزيع عمان، األردن، 2009. ص ص187-152. 
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الف�سل الثاين:  الإطار النظري التن�سئة الجتماعية ) وظائفها- خ�سائ�سها- موؤ�س�ساتها  نظرياتها (

اأوًل:  وظائف التن�سئة الجتماعية: 

ــق  ــا يتعل ــي فيم ــذ و يعط ــه يأخ ــراد جماعت ــع أف ــه م ــرد يف تفاعل ــر، فالف ــل و التغي ــن التفاع ــة تتضم ــة عملي ــئة  االجتماعي التنش
ــة هــي نتيجــة لهــذا التفاعــل. و التنشــئة  ــة واالجتاهــات النفســية، والشــخصية  الناجتــة يف احملصل ــر واألدوار االجتماعي باملعايي

ــى الشــيخوخة )1(. ــة ولكنهــا تســتمر إل ــة الطفول ــى مرحل ــة ال تقتصــر فقــط عل االجتماعي
تعمل التنشئة االجتماعية على حتقيق الوظائف اآلتية )2(:

اكتســاب املعرفــة والقيــم، واالجتاهــات، واملعاييــر والرمــوز، وكافــة أمنــاط الســلوك، أي أنهــا تشــمل أســاليب التعامــل  •
والتفكيــر اخلاصــة بجماعــة معينــة  أو مجتمــع معــن ســيعيش فيــه اإلنســان.

اكتســاب العناصــر الثقافيــة للجماعــة، التــي تصبــح جــزءًا مــن تكوينــه الشــخصي، وهنــا يظهــر التبايــن يف أمنــاط الشــخصية  •
علــى أســاس درجــة متثــل الفــرد لألمنــاط الثقافيــة، باإلضافــة إلــى الفــوارق الفرديــة واالجتماعية.                                                                                                      

التكيــف مــع البيئــة االجتماعيــة وخاصــة ناحيتــي العضويــة واالنتمــاء، فهــو ينتمــي إلــى أســرة، وإلــى عشــيرة، وإلــى بلــدة   •
ــى وطن.  وإل

املختلفــة.                                                                                                             • االجتماعــي  الضبــط  لوســائل  وتعلمهــم  اكتســابهم  ومــن خــال  لألفــراد  االجتماعــي  الســلوك  ضبــط 
حتويــل الطفــل مــن كائــن )بيولوجــي( إلــى كائــن اجتماعــي، حيــث يكتســب الفــرد صفتــه االجتماعيــة بواســطة التنشــئة 

االجتماعيــة. 
حتويل الفرد من طفل يعتمد يف منوه على غيره، إلى فرد ناضج يدرك معنى املسؤولية.  •

ثانيًا: خ�سائ�س التن�سئة الجتماعية:  

تتميزعملية التنشئة االجتماعية باخلصائص اآلتية:  )3(
ــي  • ــر الت ــة، واملعايي ــق التفاعــل االجتماعــي أدواره االجتماعي ــة تعلــم اجتماعــي، يتعلــم فيهــا الفــرد عــن طري أنهــا عملي

حتــدد هــذه األدوار.                                                    
أنهــا عمليــة منــو يتحــول خالهــا الفــرد مــن طفــل يعتمــد علــى غيــره، متمركــز حــول ذاتــه، ال يهــدف يف حياتــه إالَّ إلــى  •

إشــباع حاجاتــه العضويــة، إلــى فــرد ناضــج يــدرك معنــى املســؤولية االجتماعيــة  وحتملهــا، ومعنــى الفرديــة واالســتقال. 
أنها عملية فردية وسيكولوجية، باإلضافة إلى كونها عملية اجتماعية يف الوقت نفسه.  •
أنهــا عمليــة مســتمرة ال تقتصــر فقــط علــى الطفولــة، ولكنهــا تســتمر خــال مراحــل العمــر املختلفــة، مــن الطفولــة  إلــى  •

املراهقــة والرشــد، وحتــى الشــيخوخة واملمــات. 
أنهــا عمليــة ديناميــة تتضمــن التفاعــل والتعبيــر، فالفــرد يف تفاعلــه مــع أفــراد اجلماعــة يأخــذ ويعطــي فيمــا يختــص باملعاييــر  •

واألدوار االجتماعيــة واالجتاهات النفســية. 
أنها عملية معقدة متشعبة تستهدف مهامًا كبيرة، من خال أساليب ووسائل متعددة لتحقيق ما تهدف إليه.  •

)1( خليل عبد الرحمن املعايطة: علم النفس االجتماعي، ط2، عمان- األردن، دار الفكر، 2007، ص69.  
)2( فهمي سليم الغزوي وآخرون، املدخل إلى علم االجتماع، دار الشروق، عمان، 1992، ص 191-190.

)3( إبراهيم ياسن اخلطيب، وزهدي محمد عيد، التنشئة  االجتماعية  للطفل، الدار العلمية الدولية، عمان، 2003، ص 76. 
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ثالثًا:  موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية: 

يتعامــل الطفــل ومنــذ والدتــه مــع عــدد مــن املؤسســات والــوكاالت االجتماعيــة التــي تعمــل علــى رعايتــه     واالهتمــام بــه، 
وتعليمــه ومنعــه مــن االنخــراط  يف الســلوكيات املنحرفــة وغيــر الســوية. ويتوقــع مــن جميــع هــذه املؤسســات علــى اختــاف 
ــل  ــى التفاع ــه عل ــه وقدرت ــن تكيف ــان حس ــل وضم ــئة الطف ــة يف تنش ــارس أدوارًا إيجابي ــال، أن مت ــى األطف ــا عل ــم تأثيره حج

وإقامــة عاقــات إيجابيــة مــع اآلخريــن ومــن أهــم هــذه املؤسســات: 

ــى  ــة  األول ــة االجتماعي ــي املدرس ــرد، وه ــلوك الف ــرًا يف س ــات  تأثي ــوى اجلماع ــة، وأق ــى للثقاف ــة األول ــي املمثل الأ�س��رة: ه

ــن شــخصيته.  ــه ســلوكه، وتكوي ــى توجي ــة، فتشــرف عل ــغ ســلوك الطفــل بصبغــة اجتماعي للطفــل، والعامــل األول يف صب
ــروف  ــر الظ ــورة، وتوفي ــة املتط ــل الثقاف ــة، ونق ــة  التربي ــوم بوظيف ــي تق ــمية الت ــة الرس ــة االجتماعي ــي املؤسس املدر�س��ة:  ه

املناســبة  لنمــو الطفــل جســميًا وعقليــًا، انفعاليــًا واجتماعيــًا، وتعلــم املزيــد مــن املعاييــر االجتماعيــة، واألدوار االجتماعيــة.
ــي متــد الفــرد  بإطــار ســلوكي  ــة الت ــر الديني ــم واملعايي ــم الفــرد واجلماعــة التعالي ــادة علــى تعلي دور العب��ادة:   تعمــل دور العب

ــى ســلوك  ــة إل ــم الديني ــن الطبقــات وترجمــة التعالي ــب ب ــد الســلوك االجتماعــي، والتقري ــر وتوحي ــة الضمي ــاري، وتنمي معي
عملــي. 

ــاعدة يف  ــدة، املس ــية جدي ــات نفس ــة اجتاه ــدة، تنمي ــة جدي ــر اجتماعي ــن معايي ــا يف تكوي ــص دوره جماع��ة الأق��ران:   يتلخ

حتقيــق االســتقال، إتاحــة الفرصــة للتجريــب وإشــباع حاجــات الفــرد للمكانــة واالنتمــاء. 
ــئة  ــات التنش ــن مؤسس ــة م ــات والصحاف ــب واملج ــاز، والكت ــة والتلف ــام كاإلذاع ــائل اإلع ــد  وس و�س��ائل الإع��الم:   تع

االجتماعيــة والثقافيــة املهمــة  وأخطرهــا يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة  لألطفــال والناشــئة، مبــا حتملــه مــن مثيــرات جذابــة، 
ومؤثــرات فاعلــة، ومبــا تتضمنــه مــن معلومــات وخبــرات و ســلوكيات تقّدمهــا عبــر أحداثهــا وشــخصياتها، بطريقــة مغريــة 
تســتميل انتبــاه القــراء واملســتمعن واملشــاهدين  ملوضوعــات و ســلوكيات ومواقــف مرغــوب فيهــا، إضافــة إلــى توفيــر فــرص 
الترفيــه والترويــج واالســتمتاع بقضــاء أوقــات الفــراغ  بأمــور مفيــدة. وســنحاول فيمــا يلــي توضيــح دور كل مــن املؤسســات 

اإلعاميــة املطبوعــة املقــروءة، واملســموعة واملرئيــة، يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة)1(. 

رابعًا:  نظريات التن�سئة الجتماعية: 

ــات،  ــد أن تقــوم علــى نظري ــرى أنهــا الب ــة  فالبعــض ي ــي تقــوم عليهــا التنشــئة االجتماعي لقــد اختلفــت اآلراء يف األســس الت
والبعــض األخــر يــرى أنهــا تقــوم علــى أفــكار تســتند إلــى اجتاهــات أو توجهــات، وفريــق آخــر يــرى أن يعيدهــا إلــى العقائــد 

ــة قدميــة قــدم اخللــق اإلنســاني. واملعتقــدات، والتنشــئة االجتماعي

وعمليــة تطــور احليــاة وتقــدم املجتمعــات وتنــوع أســاليب التنشــئة االجتماعيــة وقــد أســهمت العلوم اخلاصة بالشــؤون اإلنســانية 
ــة لتفســير  ــرًا يف موضــوع التنشــئة االجتماعي ــا(  وعلــم االجتمــاع، وعلــم النفــس إســهامًا كبي كعلــم اإلنســان) اإلنثروبولوجي
الظواهــر املختلفــة التــي تشــمل الســلوك اإلنســاني يف أي مجتمــع مــن أجــل التوافــق االجتماعــي. إن االختافــات يف معاجلــة 

موضــوع التنشــئة االجتماعيــة يعــود إلــى أن العلمــاء الذيــن بحثــوا هــذا املوضــوع  يقيمــون حججهــم علــى نظريــات 

)1( عدنان يوسف العتوم، علم النفس االجتماعي، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، 2009، ص192-184.
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ــة مختلفــة يف الشــكل ولكنهــا يف احملتــوى واحــد  ــة التــي بنيــت عليهــا آراؤهــم، فالتنشــئة االجتماعي تختلــف باختــاف الزاوي
ــات  ــذه النظري ــاف ه ــم اخت ــه، ورغ ــش في ــذي يعي ــه ال ــاج يف مجتمع ــل االندم ــن أج ــئه م ــه وتنش ــان تربي ــد اإلنس ــا تع إذ إنه
ــان  ــة اإلنس ــث يف ثاثي ــا تبح ــا جميع ــة إال أنه ــية واالجتماعي ــانية والنفس ــر اإلنس ــول الظواه ــة  ح ــاق الفكري ــاف األنس واخت

ــي: -  ــي كاآلت ــة وه ــوع الدراس ــة مبوض ــة املرتبط ــات النظري ــن التوجه ــد م ــاك العدي ــكان، وهن ــان وامل والزم

ــد  1 ــذي أك ــو( وال ــاك روس ــان ج ــر )ج ــة نظ ــن وجه ــا م ــي أصوله ــة تأت ــي نظري نظري��ة �سيا�س��ية ع��دم التدخ��ل: وه

علــى أهميــة عــدم التدخــل يف شــؤون الطفــل وتركــه لينمــو بشــكل طبيعــي ألن الطفــل عنــد والدتــه ميتلــك قــوى فطريــة 
علــى شــكل اســتعدادات تعــده وتؤهلــه للنمــو بشــكل طبيعــي. 

ــا أن  2 ــرى مؤيدوه ــث ي ــس، حي ــم النف ــلوكي يف عل ــر الس ــى الفك ــة إل ــذه النظري ــتند ه نظري��ة ت�س��كيل الطف��ل: وتس

ــاليب  ــة وأس ــال التربي ــن خ ــة م ــل البيئ ــى تدخ ــة إل ــو بحاج ــك ه ــاء ولذل ــة بيض ــن صفح ــارة ع ــه عب ــد وعقل ــل يول الطف
ــة   ــع حملاول ــائدة يف املجتم ــة الس ــر االجتماعي ــم واملعايي ــارات والنظ ــة وامله ــاب املعرف ــى  اكتس ــل عل ــاعدة الطف ــئة ملس التنش
قولبــة الطفــل وتطبيعــه، وتلعــب األســرة وبقيــة املؤسســات االجتماعيــة يف حيــاة الطفــل دورًا أساســيًا  يف عمليــة التنشــئة 
االجتماعيــة وتتحمــل مســؤولية تنشــئة الطفــل، وتنســجم هــذه النظريــة مــع فكــرة مفادهــا أن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة 
هــي محاولــة  حتويــل اإلنســان مــن كائــن بيولوجــي نقــي إلــى كائــن اجتماعــي قــادر علــى التفاعــل مــع املجتمــع بفاعليــة 

عاليــة. 

نظري��ة ال�س��راع:  وتســتند مفاهيــم هــذه النظريــة إلــى مبــدأ اخلطيئــة الــذي كان يعتقــد بــه الكثيــر مــن الفاســفة  3

ــه  ثــم ولدتــه يف وضــع مــن اخلطيئــة. ومــن أنصــار هــذا املبــدأ )  ــأن أمــه حملت والوعــاظ، ويصــور هــذا املبــدأ اإلنســان ب
ــة وقــد  ــدًا لكافــة القيــم االجتماعي ــز( الــذي رأى أن األطفــال ميتلكــون طبيعــة فاســدة ميكــن أن تصبــح تهدي تومــاس هوب
جــاءوا إلــى هــذا العالــم كمتوحشــن صغــار، همهــم أن يحــرزوا االنتصــار علــى اآلخريــن، بغــض النظــر عــن الثمــن. وأن 
هــدف التنشــئة االجتماعيــة املبكــرة إخضاعهــم وإجبارهــم علــى تبنــي دور املواطــن املتحضــر، واألطفــال بحســب هــذه 
النظريــة، يولــدون ولديهــم طبائــع فطريــة غريزيــة ممــا يدفــع للســلوك بطريقــة  معينــة إلشــباع غرائزهــم الفجــة، وتتعــارض 
هــذه الرغبــة مــع متطلبــات اجلماعــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل، لذلــك يأتــي دور التنشــئة االجتماعيــة عــن طريــق األبويــن 
مــن اللحظــة األولــى لوالدتــه، وقــد كان )فرويــد( أكثــر مــن وضــح نظريــة الصــراع الســابقة حيــث صــور الطفــل بأنــه ذو 
طبيعــة مضــادة ملتطلبــات املجتمــع ونظمــه وقوانينــه، وصــوره بأنــه ميلــك مــن الطبائــع والغرائــز مــا يجعلــه أنانيــًا ذو طبيعــة 
تخريبيــة، وقــد أطلــق )فرويــد( علــى هــذا الوضــع اصطــاح ) الهــو( الــذي ميثــل مجموعــة معقــدة مــن الدوافــع الغريزيــة 

الشــهوية التــي حتــدد الســلوك وتوجهــه وفــق مبــدأ اللــذة.
ويف هــذه النظريــة يغلــب الصــراع علــى عمليــة التنشــئة االجتماعيــة وبحســب مــا يقــول )فرويــد ( إن مفهــوم التنشــئة االجتماعية 
ــر االجتماعيــة، األمــر  ــارة عــن صــراع  ينتمــي إلــى مشــكلة  كيــف أن الطفــل يتعلــم كبــح توليــد دوافعــه غي ــا هــو عب هن
الــذي يتطلــب آليــات متنوعــة جتــري داخــل الطفــل، ومتكنــه بالتالــي مــن التــواؤم وأخــذ دوره يف املجتمــع وعلــى حســاب 

الطبيعــة األصليــة. )1(

)1( - محمد عرفات الشرايعة، التنشئة االجتماعية، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص80-79
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ــرض  4 ــن يتع ــى أن م ــر إل ــير الكثي ــي، ويش ــل النفس ــة التحلي ــب نظري ــد( صاح ــد ) فروي  نظري��ة التحلي��ل النف�س��ي:  يع

ــي (  ــل النفس ــو التحلي ــو )أب ــد( ه ــر ) فروي ــا يعتب ــه، وكم ــي ب ــد( أو أن ينته ــدأ )بفروي ــه أن يب ــخصية، علي ــات الش لنظري
فإنــه كذلــك يعــد )أبــو النظريــة الشــخصية(.  إن مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة عنــد )فرويــد( يكمــن فيمــا يســميه ) باألنــا 
األعلــى، والهــو، األنــا( الــذي يتطــور عنــد الطفــل نتيجــة تقمصــه لــدور والــده الــذي هــو مــن نفــس جنســه. وذلــك يف 
محاولــة منــه حلــل عقــدة، هــي عقــدة ) أوديــب( عنــد الذكــور و)إلكتــرا( عنــد اإلنــاث، وأن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة 
مــن وجهــة نظــر أصحــاب هــذه النظريــة  تتضمــن، اكتســاب الطفــل واســتخدامه ملعاييــر والديــه، وتكــون )األنــا( أعلــى 
لديــه، ويعتقــد )فرويــد( أن هــذا يتــم عــن طريــق أســاليب عقليــة وانفعاليــة واجتماعيــة وأهمهــا:  التعزيــز، واالنطفــاء 
القائــم علــى الثــواب والعقــاب. فعمليــة التنشــئة االجتماعيــة تعمــل علــى تعزيــز وتدعيــم بعــض أمنــاط الســلوك املقبولــة 
اجتماعيــًا وعلــى انطفــاء بعضهــا اآلخــر غيــر املقبــول اجتماعيــًا، كمــا أن التقيــد والتوحــد القائــم علــى الشــعور بالقيمــة 

واحلــب يعتبــران مــن أبــرز أســاليب التنشــئة االجتماعيــة. 

نظري��ة النم��و املع��ريف: ركــزت النظريــات املعرفيــة علــى العمليــات املعرفيــة الشــعورية ) اإلحســاس، واالنتبــاه،  5

اإلدراك، التفكيــر(. وتأتــي نظريــة ) جــان بياجيــه( يف النمــو املعــريف علــى أســاس هــذه النظريــات وقــد ركــز )بياجيــه( علــى 
الطبيعــة العامــة لتفكيــر األطفــال أكثــر مــن تركيــزه يف التفكيــر بــن األفــراد إبــان املرحلــة األولــى.  وقــد اهتــم أكثــر بالشــكل 
املثالــي لتفكيــر األطفــال، ويعنــي بالشــكل املثالــي هنــا الكيفيــة التــي يعقــل  بهــا األشــياء ويركــز عليهــا ويندفــع نحوهــا، 
ويعتقــد )بياجيــه( أن الــذكاء هــو القــدرة علــى التفكيــر املنطقــي، وأن هــذا الــذكاء يتطــور نتيجــة التفاعــل بــن قــوى الوراثــة  

وقــوى البيئــة، وقــد اهتــم )بياجيــه( بهــذا املوضــوع يف الكيفيــة التــي يفكــر بهــا الطفــل أكثــر مــن اهتمامــه مبــا يفكــر )1(. 

نظري��ة التفاع��ل الرم��زي) نظري��ة ج��ورج هرب��رت (: يعــد) ميــد( أحــد أقطــاب االجتــاه التفاعلــي الرمــزي يف  6

ــرد مــن آراء  ــرى أن النفــس البشــرية تشــير أو تضــم مشــاعر ومواقــف شــخصية يســتوحيها الف جامعــة شــيكاغو، فهــو ي
وأحــكام ومواقــف واجتاهــات وتقــومي وتصــور احمليطــن بــه واملتفاعلــن معــه ) أي أن الفــرد يــدرك صورتــه عــن مشــاعره  
ــيته  ــم نفس ــدد معال ــه  حت ــة ل ــورة راجع ــل ص ــورة متث ــذه الص ــه( ه ــن مع ــه واملتفاعل ــن ب ــال رؤى احمليط ــن خ ــه م ومواقف
ــن  ــه واملتفاعل ــن ب ــن احمليط ــاعدة اآلخري ــل مبس ــه ب ــه بنفس ــن نفس ــورة ع ــكل ص ــرد ال يش ــر أن الف ــى آخ ــخصية، مبعن الش
معــه، ومــن ثــم يتقبلهــا إدراكــه  وعقلــه علــى أنهــا صــورة موثــوق بهــا ومقبولــة مــن اآلخريــن فيتفاعــل معهــا علــى أنهــا 
ــلوكه  ــذي س ــة تغ ــورة راجع ــة ص ــرد مبثاب ــية للف ــورة النفس ــون الص ــاس تك ــذا األس ــى ه ــه. وعل ــة لنفس ــورة احلقيقي الص
ــكل  ــل بش ــًا ب ــرعة أو اعتباط ــرد ال حتصــل بس ــل الف ــن قب ــس م ــة النف ــن، وأن معرف ــع اآلخري ــه م ــة يف تفاعل ــة هادف بحيوي
تدريجــي يف أوقــات مختلفــة  ومواقــف متباينــة يف ســهولتها وصعوبتهــا، وعبــر تفاعلــه املســتمر مــع أفــراد أســرته وزمائــه 
وأصدقائــه والتــي تتشــكل عنــد ذلــك خبــرة تفاعليــة واجتماعيــة تنطلــق مــن األســرة التــي يواجــه فيهــا املنشــأ االستحســان 
واالســتنكار والثنــاء والرفــض والعقــاب والثــواب مــن قبــل والديــه أثنــاء تفاعلــه وتصرفــه معهــم فيتحفــز عنــده التفكيــر 

ــه مقبــول أو مرفــوض أو غيــر مستســاغ.  حــول ســلوكه بأن
وإزاء هذا املجال السلوكي احملدود جدًا يتركز تفكيره حول سلوكه اليومي أمام أفراد أسرته ليعرف معالم نفسه 

 )1(  املرجع نفسه، ص 82-80
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فــإذا حصــل عليهــا، فــإن نفســيته ال تتأثــر أو تتصــدع، وإذا حصــل عــدم الرضــا أو االســتنكار مــن أفــراد أســرته بواســطة 
ــا،  ــة به ــرة الدوني ــور النظ ــج أو تتبل ــا تنت ــي بدوره ــه الت ــه بنفس ــد ثقت ــدع فيفق ــر وتتص ــيته تتأث ــإن نفس ــة ف ــورة الراجع الص
ــه أو  ــجمًا يف تفاعل ــكًا أو منس ــون مرتب ــث يك ــه بحي ــى تصرف ــس عل ــرام ينعك ــدم االحت ــن ع ــدر م ــه بق ــى نفس ــر إل أو ينظ
خجــواًل أمــام اآلخريــن، وأول مــا ينتبــه إليــه الطفــل يف بدايــة تأسيســه تلــك اإلشــارات واحلــركات واألصــوات  التــي تلفــظ  
بعبــارات )ســلوك شــفوي( ويقــوم بهــا أفــراد أســرته فيركــز عليهــا ثــم يقلدهــا وذلــك لســببن:  األول:  ألنــه ياحظهــا 
ــرته  ــط أس ــن يف محي ــخاص مهم ــن أش ــدر م ــا تص ــي ألنه ــا، والثان ــا أو مضامينه ــرف معانيه ــه وال يع ــره يف حيات ألول م
يتفاعلــون معــه بشــكل مســتمر وبشــكل يومــي، آنــذاك تثــار قدراتــه الذكيــة واســتعداده أســرته  االجتماعــي لاســتجابة 
لهــذه احملفــزات  لكشــف ومعرفــة معانيهــا وغالبــًا مــا يســاعده يف ذلــك أفــراد أســرته  وإزاء هــذه املســاعدة  يــزداد اهتمامــه 
وتعلقــه بهــم فيقلدهــم ) وهــذه اخلطــوة األولــى لعمليــة تأنيســه داخــل األســرة( ومــع تكــرار هــذه احلالــة التفاعليــة وتنــوع 
مفرداتهــا عبــر النمــو الزمنــي، تتشــكل معالــم النفــس عنــده وتنطبــع مامــح صورتــه األولــى علــى صفحــة نفســه الناصعــة 
البيــاض، لتكــون باكــورة خبرتــه التأنيســية وتأسيســًا علــى ذلــك يبــدأ بقــراءة  وتفســير اإلشــارات والرمــوز املرســلة مــن 

أبويــه وإخوتــه فيســتقبلها ويترجمهــا حســب مــا اكتســب معانيهــا مــن افــراد أســرته ومحيطهــا االجتماعــي )1(.

 النظري��ة البنائي��ة الوظيفي��ة:  يركــز االجتــاه البنائــي الوظيفــي علــى موضــوع التنشــئة االجتماعيــة بحيــث أنهــا  تخــص  7

كل نــوع بــأدوار محــددة يختلــف كل منهمــا عــن اآلخــر، ويلتزمــون بهــا يف حياتهــم املســتقبلية رجــااًل أو نســاًء ولكــي نفهم 
هــذا يجــب أن نوضــح نظــرة االجتــاه البنائــي الوظيفــي إلــى عمليــة التنشــئة. ينظــر االجتــاه البنائــي الوظيفــي إلــى عمليــة 
ــاء علــى ذلــك فإنهــا تتفاعــل مــع باقــي عناصــر  ــب النســق االجتماعــي، وبن ــة علــى أنهــا أحــد جوان التنشــئة االجتماعي
النســق مبــا يســاعد علــى احملافظــة علــى البنــاء االجتماعــي ككل. وبذلــك فــإن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة تقــوم باحملافظــة 
علــى البنــاء الوظيفــي وتوازنــه، ألن الفــرد يف أثنــاء عمليــة التنشــئة يتعــرض لعمليــات عــدة مــن الضبــط واالمتثــال التــي 
تســاعده علــى التوافــق مــع املجموعــة التــي ينتمــي إليهــا، ألن ذلــك يــؤدي إلــى حتقيــق التــوازن االجتماعــي للجماعــة. 
ــة  ــكار الثقاف ــم وعــادات وأف ــم الفــرد ألمنــاط وقي ــى تعل ــة التعلــم. مبعن ــط بعملي ــي حتــدث للفــرد ترتب ــة التنشــئة الت فعملي
التــي تنتقــل مــن جيــل آلخــر، كمــا تتضمــن أيضــًا تعلــم الرمــوز التــي متــد الفــرد بوســائل االتصــال، فخــال هــذه العمليــة  
يتبنــى الطفــل اجتاهــات والديــه ومواقفهــا ويقــوم بتقليدهمــا ويكــرر كلماتهمــا وســلوكهما. وقــد حلــل )بارســونز( 
ــم  ــات التعل ــات أو ميكانزم ــى عملي ــز عل ــي بالتركي ــل االجتماع ــه يف الفع ــال نظريت ــن خ ــة م ــئة االجتماعي ــة التنش عملي
ــه مــن التوافــق مــع اجلماعــة التــي ينتمــي إليهــا،  وقــد حــدد )بارســونز (  الــذي ينبغــي أن يتعــرض لهــا الفــرد حتــى ميكن
خمــس ميكانزمــات تتميــز عــن بعضهــا يف الوقــت الــذي تترابــط فيــه معــًا مثــل التدعيــم، والكــف، واإلبــدال، والتقليــد، 
والتوحــد، فالفــرد يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة يتعــرض لهــذه العمليــات جميعــًا، فهــو يبــدأ بتدعيــم بعــض الظواهــر 
ــه إشــباعات حتــى  ــدة حتقــق ل ــدال وتوجيهــه نحــو موضوعــات جدي ــات اإلب ــد مــن عملي ــم يتعــرض للعدي الســلوكية، ث
يكــون أكثــر توازنــًا يف املجتمــع، أمــا عمليــة التقليــد فيتــم فيهــا اكتســاب العناصــر الثقافيــة واملهــارات الســلوكية ) فالتقليــد 
نــوع مــن التعلــم القائــم علــى الــذات ( أمــا التوحيــد فيعنــي متثــل القيــم، أي دمــج القيــم يف الــذات فتعــرض الطفــل لــكل 

هــذه العمليــات داخــل اجلماعــة يحقــق لــه االســتقال لقيــم هــذه اجلماعــة. )2(   

)1( معن خليل عمر، التنشئة االجتماعية، دار الشروق للنشروالتوزيع، األردن، ط2010، ص111-109.
)2( سامية مصطفى اخلشاب، النظرية االجتماعية ودراسة األسرة، الدار الدولية لاستثمارات الثقافية، مصر، ط1،2008، ص 130.
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نظري��ة التعل��م الجتماع��ي:  تشــير نظريــة التعلــم االجتماعــي إلــى أن معظــم تعلــم األفــراد يحــدث خــال تفاعلهــم 

ــد  ــم ق ــا وأنه ــم. كم ــك التعل ــى ذل ــرة عل ــززات مباش ــي مع ــى تلق ــة إل ــًا دون حاج ــون اجتماعي ــم يتعلم ــي فه االجتماع
يتعلمــون الكثيــر مــن الســلوكيات دون ضــرورة مرورهــم بخبــرة مباشــرة، فنحــن نكتســب الكثيــر مــن الســلوكيات مــن 
خــال ماحظــة ســلوكيات اآلخريــن، وقــراءة املجــات ومشــاهدة البرامــج التلفزيونيــة وغيرهــا. وقــد اهتــم ) بانــدورا(  
صاحــب نظريــة التعلــم االجتماعــي باألبحــاث التقليديــة محــاواًل  تطبيــق مبادئهــا علــى التعلــم اإلنســاني، ومــن وجهــة 
ــي نحصــل عليهــا مــن خــال ماحظــة األشــياء وســلوك  ــي أن املعلومــات الت ــإن التعلــم املعــريف االجتماعــي يعن نظــره ف
مــن حولنــا تؤثــر يف طريقــة تصرفنــا.  ويلعــب التعلــم باملاحظــة  دورًا واضحــًا وهامــًا يف التنشــئة االجتماعيــة ألن التعلــم 
والتقليــد يتــرك آثــارًا متنوعــة علــى ســلوك اإلنســان تتــراوح بــن تعلــم اللغــة إلــى تعلــم كيفيــة اإلحســاس والتصــرف عندمــا 
ــي يجــب ارتداؤهــا، وموضــات قــص الشــعر، وبذلــك  ــار املابــس املناســبة الت ــى تعلــم اختي نســمعنكتة مضحكــة، وإل
ــد منــوذج اســم  ــد ســلوك يظهــر عن ــدورا( علــى التعلــم باملاحظــة والــذي يحــدث عندمــا يقــوم املتعلــم بتقلي يطلــق ) بان

ــة(. )1( )النمذج

ــادل  8 ــة التب ــتخدموا نظري ــن اس ــن الذي ــهر االجتماع ــن أش ــارد( م ــتيفن ريتش ــر ) س نظري��ة التب��ادل الجتماع��ي: يعتب

االجتماعــي يف دراســة  التنشــئة. ويقــوم منــوذج هــذه النظريــة علــى املقدمــة األساســية وهــي أن القــوة ترتبــط باملــوارد. فقــد 
أوضــح )ريتشــارد( أن القــوة التــي ميتلكهــا الوالــدان علــى األبنــاء تبــدو يف الســنوات األولــى مــن عمــر الطفــل حيــث يكــون 
محتاجــًا كليــًا ســواء مــن الناحيــة املاديــة أو املعنويــة إلــى والديــه. ألن الطفــل يف هــذه الســن املكبــرة ال ميلــك أي إمكانيــات 
جتعلــه يقــف يف موقــف قــوة معادلــة ملــا ميلكــه والــده، ومــن هنــا تبــدو عاقــة الوالديــن بأطفالهمــا يف هــذه الســن املبكــرة 

عاقــة مــن جانــب واحــد توصــف بأنهــا مرحلــة االعتمــاد التــام. 
 وينمــو الطفــل وإحساســه بأنــه ميتلــك بعــض اإلمكانــات، وتتطــور العاقــة بينــه وبــن والديــه إلــى عملية مســاومة وتســمى 
هــذه املرحلــة باملرحلــة التبادليــة. أي يف مقابــل طاعتــه لوالديــه يحصــل علــى أشــياء يرغبهــا هــو وهــذه األشــياء تتغيــر تبعــا 
لتغيــر عمــر الطفــل فــإذا كانــت األشــياء التــي يرغبهــا الطفــل يف الســن املبكــرة تتمثــل يف احلصــول علــى نقــود أو لعبــة، 

فإنهــا تتطــور يف ســن أكبــر  يف الرغبــة يف احلصــول علــى مفتــاح الســيارة أو إقامــة حفلــة لألصدقــاء. 

ــد  ــعادة عن ــعور الس ــدو يف ش ــأة تب ــرة املكاف ــة. ففك ــة التبادلي ــا النظري ــزاء تتضمنه ــارة واجل ــأة واخلس ــرة املكاف ــد أن فك وجن
الوالديــن عندمــا يــرون أن أبناءهــم يحــذون حذوهــم، ويحاولــون تقليدهــم، وااللتــزام بقيمهــم، ألنهــم يعتبــرون 
أنفســهم قــد جنحــوا  يف تنشــئة أبنائهــم وفــق القيــم والعــادات والتقاليــد الســائدة. أمــا فكــرة اخلســارة فتتمثــل عندمــا يرفــض 
ــر الســائدة، والتــي يتمســك بهــا الوالــدان محاولــن  ــاة الوالديــن، وينتقــدون القيــم واملعايي ــاء أســلوب وطريقــة حي األبن
تغييرهــا وهنــا يشــعر الوالــدان باخلســارة ألنهمــا فشــا يف حتقيــق التــودد بينهمــا وبــن أبنائهمــا، أمــا فكــرة اجلــزاء فهــي تعنــي 
أن اجلــزاء يكــون إيجابيــا عندمــا يكــون الســلوك مقبــوالً أو قــد يكــون ســلبيًا عندمــا يكــون الســلوك غيــر مقبــول وتتضــح 
فكــرة اجلــزاء يف أســاليب التنشــئة تبعــًا للنــوع، فــإن قيــام الطفلــة بســلوك غيــر متفــق عليــه مــن جانــب والديهــا أي يعــارض 

األدوار احملــددة لهــا يعرضهــا للعقــاب. )2(

)1( عدنان يوسف العتوم، علم النفس االجتماعي، مرجع سابق، ص162-160.
)2(  سامية مصطفى اخلشاب، النظرية االجتماعية ودراسة األسرة، مرجع سابق،ص ص134-133
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الف�سل الرابع )) اجلانب امليداين ((

جدول رقم )1( يو�سح البيانات الأولية  للمبحوثن 

حتليل البيانات وتف�سريها   
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%15%47%25%100%100%15%84%1_100%100%74%11%15%100%100

يبــن اجلــدول )1( ان )28 %( مــن عينــة البحــث مــن كليــة اآلداب والعلــوم االنســانية واالجتماعيــة، و)47 %( مــن 
ــن،  و)84  ــم متزوج ــإن )%15( منه ــة،  ف ــاة االجتماعي ــبة للحي ــا بالنس ــال. أم ــة االتص ــن كلي ــون،  و)%25( م ــة القان كلي
%(،عــزاب،  و)%1( مطلــق. يف حــن يوضــح اجلــدول أن )%74( مــن عينــة البحــث يســكنون داخــل املدينــة،  و)11% 

ــف )15% ( ــكنون يف الري ــن يس ــبة الذي ــت نس ــن بلغ ــة،  يف ح ــارج املدين خ

ثانيًا:  بيانات تتعلق بالبيئة الأ�سرية للمبحوثن  

جدول رقم )2( يوضح املستوى الدراسي آلباء املبحوثن. 

املستوى
%املجموع%جامعي%ثانوي%إعدادي%ابتدائي%أميالدراسي

لألب 
23%2316%1615%1518%1828%28100%100

100%20100%2020%1620%1416%3014%30لألم 

ــة  ــود لطبيع ــذا يع ــة وه ــل كاف ــة يف املراح ــث متقارب ــة البح ــات عين ــاء وأمه ــي آلب ــتوى الدراس ــم )2( أن املس ــدول رق ــن اجل يب
الظــروف املجتمعيــة الســابقة التــي انعكســت علــى واقعهــم االجتماعــي مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر يعكــس ذلــك التمســك 
ــر  ــات التغي ــن معطي ــتفادة م ــع االس ــامية، م ــة اإلس ــة العربي ــى الهوي ــة عل ــة احملافظ ــى أهمي ــد عل ــي تؤك ــة الت ــة القيمي باملنظوم

االجتماعــي مبــا يدعــم قــوة ومتاســك هــذه الهويــة. 
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جدول رقم )3( يوضح الوضع املهني واالقتصادي ألسر املبحوثن حسب النوع.

      الوضع االقتصادي لألسرة              مهنة األم مهنة األب 
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46%46836246%461179946%1922546ذكور

54%541042254%546723954%2223054إناث

100%10018784100%10017141158100%41455100املجموع

يوضح اجلدول رقم )3( أن هناك فروقًا يف املستوى االقتصادي والوضع املهني للمبحوثن. فقد بن اجلدول أعاه أن )41 %( 
من اآلباء موظفون، و)55 %( متقاعدين. أن هاتن الفئتن مشمولتان  بخدمات وبرامج الرعاية االجتماعية املختلفة  بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة وأربابها يتقاضون رواتب وظيفية أو تقاعدية. يف حن بلغت نسبة من ميارس أعمال حرة )4%(. 
ويف الوقت نفسه أوضح اجلدول أن )17 %( من األمهات موظفات يف مؤسسات الدولة املختلفة، و)14 %( منهن ميارسن 

أعمال حرة. يف حن بلغت نسبة ربات البيوت )58 %( وهذا باعتقاد الباحث يعود لطبيعة الظروف املجتمعية  يف املاضي 
التي كانت تضع قيودًا على خروج املرأة  للعمل.   ومن خال اجلدول أعاه ناحظ أيضًا أن )96 %( من املبحوثن يتمتعون 

بوضع اقتصادي جيد. وهذ يعكس اهتمام دولة اإلمارات العربية املتحدة  بشكل عام وإمارة الشارقة  بشكل خاص بالعمل 
على رفع املستوى املعيشي لألسرة االماراتية، واالهتمام بالطفولة والشباب، باعتبارهمامن  الفئات  املهمة  يف املجتمع  التي 

ميكن  أن تسهم مستقبًا يف دفع مسيرة التنمية يف كافة مجاالت احلياة. 
وقــد كشــفت نتائــج بعــض الدراســات أن هنــاك فروقــًا منهجيــة واضحــة يف أســاليب التنشــئة االجتماعيــة للطفولــة.  ويعــود 
ذلــك إلــى الفــروق يف مســتويات الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف لألســرة وأكــدت أيضــًا بــأن املســتوى التعليمــي 
للوالديــن لــه أثــر يف تنشــئة األطفــال. حيــث مييــل الوالــدان إلــى البعــد عــن التشــدد والعقــاب البدنــي، واالجتــاه نحــو اســتخدام 

املناقشــة واألســاليب العلميــة احلديثــة كلمــا ارتفــع مســتواهم التعليمــي )1(.

)١(  فيالي سليمة، عاقة األسرة والتنشئة االجتماعية بالعنف املدرسي، مرجع سابق.
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جدول رقم )4( يوضح طبيعة الوضع االجتماعي للبيئة األسرية للمبحوثن حسب النوع.

 

يبــن اجلــدول رقــم )4( أن )7 %( مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى وجــود خافــات داخــل األســرة. يف حــن بلغــت نســبة الذيــن 
ــًا  ــرية أحيان ــات األس ــض اخلاف ــود بع ــى وج ــم إل ــار )19 %( منه ــا أش ــرية )74 %( بينم ــات أس ــود خاف ــدم وج ــدوا ع أك
بفعــل بعــض الظــروف الطارئــة، منهــا مــا يتعلــق باألبنــاء، واألخــرى تتعلــق بطبيعــة العاقــة بــن الوالديــن. ويف الوقــت نفســه 
ــئة  ــة التنش ــه عملي ــة يف توجي ــذه العاق ــة ه ــدى فاعلي ــح م ــذا يوض ــاء. وه ــدة باآلب ــم اجلي ــى عاقته ــم عل ــار )95 %( منه أش
ــة علــى مــدى مســاعدة األســرة ألبنائهــا، وعــدم  ــد انعكســت هــذه العاق ــم املجتمــع. وق ــاء مبــا يخــدم قي ــة لألبن االجتماعي
وجــود صعوبــات يف طلــب األبنــاء املســاعدة مــن الوالديــن. حيــث أشــار )89 %( منهــم علــى أن األســرة تســاعدهم يف تلبيــة 

احتياجاتهم.  
وأن )73 %( منهــم أشــاروا عــدم وجــود صعوبــة يف طلــب املســاعدة مــن األســرة. وقــد انعكســت العاقــة بــن اآلبــاء واألبنــاء 
علــى أســلوب التعامــل. فقــد أشــار )75 %( منهــم أن األســرة تعطيهــم احلريــة يف التعبيــر عــن رأيهــم يف بعــض األمــور اخلاصــة 
والعامــة وحســب طبيعــة املوقــف. كمــا أوضــح اجلــدول )4( أيضــًا أن )72 %( مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى عــدم وجــود  تفرقــة 
يف املعاملــة بــن األبنــاء. ويف الوقــت نفســه أشــارت نســبة )72 %( منهــم إلــى عــدم وجــود مشــاكل تواجــه األســرة يف تنشــئة 
األبنــاء. ويعتقــد الباحــث أن جنــاح عمليــة التنشــئة االجتماعيــة يقــوم علــى ســامة البنــاء األســري وعلــى إيجابيــة العاقــات 
األســرية. فقــد كشــفت نتائــج بعــض الدراســات أن التصــدع األســري  وكثــرة اخلافــات األســرية يؤديــان إلــى ظهــور ســلوك 

العنــف لــدى االطفــال )1(. 

بيانات تعلق بالبيئة األسرية

مجموع اإلجاباتإناثذكور

%مجموع%احيانا%ال%نعممجموعاحياناالنعممجموعاحياناالنعم

100%19100%7419%774%53110462439547هل هناك خافات داخل األسرة؟

100%4100%14%951%14650135495_45هل عاقة الوالدين باألبناء جيدة؟

100%7100%47%894%38354651125489هل تساعدك األسرة يف تلبية احتياجاتك اخلاصة؟

100%17100%7317%1073%834446239135410هل جتد صعوبة يف طلب املساعدة من األسرة؟

100%20100%520%755%373646382145475هل تعطيك األسرة احلرية يف التعبير عن رأيك؟

100%18100%7218%1072%637346435155410هل تشعر بوجود تفرقه يف املعاملة الوالدية بن األبناء؟

100%19100%7219%972%63374633912549هل تواجه األسرة مشاكل يف تربية األبناء؟
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ثالثًا:  بيانات تتعلق بالبيئة املدر�سية. 

جدول رقم )5( يوضح ظروف البيئة املدرسية للمبحوثن حسب النوع. 

يوضــح اجلــدول )5( أن )57 %( مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى تعامــل املدرســة اجليــد مــع الطــاب. يف حــن كانــت نســبة مــن 
أشــاروا إلــى خــاف ذلــك )9 %( بينمــا بلغــت نســبة الذيــن أشــارو إلــى تعامــل املدرســة غيــر اجليــد مــع الطــاب أحيانــا )34 
ــن  ــار )35 %( م ــه أش ــت نفس ــي. ويف الوق ــلوك الطاب ــوع الس ــف ون ــة املوق ــوع وطبيع ــا بن ــط أحيان ــن أن يرتب ــذا ممك %( وه
ــذا  ــود ه ــى وج ــاروا إل ــن أش ــبة الذي ــت نس ــن بلغ ــاب. يف ح ــع الط ــف م ــة العن ــتخدام إدارة املدرس ــدم اس ــى ع ــن إل املبحوث
األســلوب يف التعامــل )14 %( بينمــا بلغــت نســبة الذيــن أشــاروا إلــى أن إدارة املدرســة  تلجــا أحيانــًا إلــى مثــل هــذا األســلوب 
)51 %( وهــذا يرجــع أحيانــا أمــا لطبيعــة ســلوك الطــاب. أو إلــى ســعي إدارة املدرســة فــرض النظــام وحتقيــق الضبــط أثنــاء 

اليــوم الدراســي. كذلــك يوضــح اجلــدول )5( أن )42 %( مــن 
املبحوثــن أشــاروا إلــى وجــود متييــز يف املعاملــة املدرســية بــن الطــاب  وأن )24 %( منهــم أشــاروا إلــى خــاف ذلــك. يف حــن 

بلغــت نســبة الذيــن أشــاروا إلــى وجــود هــذا التمييز .

 )1( علياء شكري وآخرون، علم االجتماع العائلي، مرجع سابق.  

بيانات تعلق بالبيئة األسرية

                  مجموع اإلجابات      أناث        ذكور

%مجموع%أحيانا%ال%نعممجموعأحياناالنعممجمو عأحياناالنعم

100%34100%934%579%3031346276215457هل كان تعامل إدارة  املدرسة مع الطاب جيدة ؟

100%51100%3551%1435%892946626225414هل كانت إدارة املدرسة تستعمل العنف مع الطاب ؟

هل كان هناك متييز يف املعاملة بن الطاب من قبل 
100%34100%2434%4224%171415462510195442إدارة املدرسة ؟

هل كنت تعاني من صعوبة التكيف يف البيئة 
100%19100%5919%2259%6319461628105422املدرسية ؟

100%2100%12%971%4651125497__46هل كانت عاقتك بزمائك باملدرسة جيدة ؟
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بعــض األحيــان )34 %( ويعتقــد الباحــث أن هــذا التمييــز ميكــن أن يرجــع إلــى محاولــة إدارة املدرســة إبــراز املوهوبــن 
ــاب  ــعور الط ــة.   إن ش ــات االجتماعي ــة العاق ــك لطبيع ــع ذل ــن أن يرج ــر ممك ــب اآلخ ــن اجلان ــب. وم ــن جان ــن م واملتميزي
بوجــود متييــز واضــح يف املعاملــة بينهــم مــن قبــل إدارة املدرســة ممكــن أن يعقــد األمــور ويزيــد مــن صعوبــة تكيفهــم مــع البيئــة 
املدرســية اجلديــدة لكــن )59 %( مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى أنهــم لــم يجــدوا صعوبــة يف التكيــف مــع البيئــة املدرســية. وميكــن 
أن يعــود ذلــك إلــى قــوة العاقــات االجتماعيــة  بينهــم يف بيئتهــم االجتماعيــة واســتمرار هــذه العاقــات وتواجدهــا داخــل البيئــة 
املدرســية. وهــذا مــا أشــارت إليــه إجابــات املبحوثــن بــأن )97 %( منهــم أشــاروا بــأن عاقتهــم جيــدة مــع زمائهــم يف بيئتهــم 

املدرســية. وهــذا يســهل عليهــم مهمــة تكيفهــم مــع البيئــة املدرســية اجلديــدة 
إن وظيفــة املدرســة  يف املجتمــع  واســعة وتســاهم يف توجيــه فلســفته وأهدافــه. فــإذا كان هــدف التربيــة األساســي يف املجتمــع 
ــًا وإنســانًا يعيــش ضمــن إطــار اجتماعــي. فــإن املدرســة هــي األداة وهــي  هــو )أنســنة االنســان ( أي جعلــه مخلوقــاً اجتماعي
ــا  ــة بدوره ــدة املتعلق ــة العدي ــات الفكري ــن االجتاه ــًا م ــرة انطاق ــف كثي ــة وظائ ــدف. وللمدرس ــك اله ــق ذل ــطة لتحقي الواس
والتــي لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى الطفــل يف نواحــي عــدة. منهــا تثبيــت وتعزيــز القيــم واملعتقــدات وأســاليب الســلوك  وتنميــة 
املهــارات  وتعزيــز لغــة التواصــل القومــي.  وتســاهم يف إعــداد النــشء لإلســهام يف عمليــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــع )1(.  يف املجتم

رابعًا:  بيانات تتعلق بالبيئة الجتماعية. 

جدول رقم )6( يوضح ظروف البيئة االجتماعية للمبحوثن حسب النوع. 

بيانات تتعلق
بالبيئة االجتماعية

                  مجموع االجابات      أناثذكور

%مجموع%احيانا%ال%نعممجموعاحياناالنعممجموعاحياناالنعم

هل لديك اصدقاء
100%100____100%54100__4654__46يف مكان إقامتك؟

هل كانت عاقتك
100%3100%3__97%5497_2_4652_45بأصدقائك جيدة؟

هل كان ألصدقائك
تأثير يف حتديد

سلوكك اليومي؟
191215462310215442%4222%2236%36100%100

هل كنت تشعر باهتمام 
األقرباء واالصدقاء

يف بيئتك االجتماعية؟
362846402125476%764%420%20100%100

هل كنت تتقبل
نصيحة اآلخرين

بإيجابية؟
30_164631_235461%61__39%39100%100

ــان، 2004،  ــع،  لبن ــر والتوزي ــات والنش ــة للدراس ــة اجلامعي ــع املؤسس ــي،  مجم ــاع املدرس ــم االجتم ــهاب،  عل ــم الش ــي جاس ــة،  عل ــعد وطف ــي أس )1( عل
ص37-34. 
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يوضــح اجلــدول رقــم )6( أن كل املبحوثــن لديهــم أصدقــاء يف مــكان اقامتهــم، وأن )97 %( منهــم كانــت عاقتهــم 
بأصدقائهــم جيــدة. وأن نســبة )42 %( منهــم أشــاروا إلــى أن األصدقــاء لهــم تأثيــر يف حتديــد ســلوكهم. ويف الوقــت نفســه 
أشــار )76 %( منهــم إلــى شــعورهم باهتمــام األقربــاء واألصدقــاء يف بيئتهــم االجتماعيــة. وهــذا الشــعور يرجــع أحيانــًا إلــى 
طبيعــة ونوعيــة العاقــات االجتماعيــة املنظمــة لســلوك األفــراد. ويبــدو هــذا التأثيــر واضحــًا لــدى )61 %( منهــم مــن خــال 
تقبلهــم لنصيحــة اآلخريــن بإيجابيــة. إن البيئــة االجتماعيــة التــي يعيشــها األبنــاء لهــا تأثيــر واضــح يف حتديــد وتوجيــه ســلوكهم 
ــة  ــر مبالــن بأهمي ــان تأخــذ مســارًا ســلبيًا، إذا كان القائمــون عليهــا غي ــة املجتمــع. ولكنهــا يف بعــض األحي ــم وثقاف باجتــاه قي
وخطــورة عمليــة التنشــئة االجتماعيــة وخاصــة يف الســنوات األولــى مــن  عمــر الطفــل. ألن هــذه العمليــة حتتــاج إلــى مزيــد 
مــن املاحظــة واملتابعــة لســلوك األبنــاء داخــل األســرة وخارجهــا. نتيجــة ملــا يعيشــه مــن تغيــرات ســريعة، ومــا يواجهــه مــن 

ضغوطــات بســبب تعقــد احليــاة االجتماعيــة. 

خام�سًا:  بيانات تتعلق باأ�ساليب املعاملة الوالدية. 

جدول رقم )7( يوضح أساليب املعاملة الوالدية للمبحوثن حسب النوع. 

بيانات تتعلق
بأساليب املعاملة

الوالدية

 مجموع االجاباتأناثذكور

%مجموع%أحيانا%ال%نعممجموعأحياناالنعممجموعأحياناالنعم

هل كانت عاقتك
بأسرتك يف طفولتك

جيدة؟
44_24650135494%941%15%5100%100

هل كنت تشعر 
بوجود

حرص واهتمام زائد
من قبل األسرة
يف طفولتك؟

43_34648155491%911%18%8100%100

هل عانيت يف
طفولتك من القسوة
يف املعاملة الوالدية؟

23113462493544%480%8016%16100%100

هل شعرت يف
طفولتك باإلهمال

والامباالة من
قبل األسرة؟

_406462493542%289%899%9100%100

هل شعرت يف
طفولتك بالدالل

الزائد من
قبل األسرة؟

82315461417235422%2240%4038%38100%100

ها كانت األسرة
تأخذ رأيك يف

أمورك اخلاصة ؟
2332046297185452%5210%1038%38100%100



108

يبــن اجلــدول )7( أســاليب املعاملــة الوالديــة للمبحوثــن. حيــث أشــار )94 %( منهــم إلــى أن عاقتهــم بأســرهم جيــدة، و 
)91 %( منهــم كانــوا يشــعرون بوجــود حــرص واهتمــام زائــد مــن قبــل األســرة يف 

مرحلــة الطفولــة. كذلــك أشــار )80 %( منهــم علــى عــدم معاناتهــم مــن القســوة يف املعاملــة الوالديــة، ويبــن اجلــدول أيضــًا 
أن )89 %( مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى اهتمــام األســرة وعــدم شــعورهم باإلهمــال والامبــاالة  مــن قبــل األســرة، وبالرغــم 
ــى أن  ــم إل ــار )52 %( منه ــن أش ــرة. يف ح ــل األس ــن قب ــد م ــدالل الزائ ــعرون بال ــوا يش ــم كان ــإن )22 %( منه ــك ف ــن ذل م

األســرة كانــت تأخــذ رأيهــم يف أمورهــم اخلاصــة. 
ــم  ــم معال ــارز يف رس ــر ب ــا تأثي ــون له ــه يك ــال طفولت ــرد خ ــا الف ــرض له ــي يتع ــرات الت ــة، واخلب ــة الوالدي ــاليب املعامل إن أس
ــراد ال  ــم األف ــن أن معظ ــم م ــتت. بالرغ ــاع والتش ــل، أو الضي ــوح والتكام ــف أو الوض ــوة والضع ــث الق ــن حي ــخصيته، م ش
ــس، أن  ــم النف ــد يف عل ــن. واملؤك ــرور الزم ــية مب ــارب املنس ــداد التج ــح يف ع ــا تصب ــق اإلدراك ألنه ــة ح ــذه احلقيق ــون ه يدرك
األفــراد واســتجاباتهم الاحقــة واجتاهاتهــم،  تعتمــد بصــورة أساســية علــى البنــاء الســيكولوجي الطفولــي. فجميــع اخلبــرات 
ــة  ــق يف خلخل ــر عمي ــا أث ــون له ــال، يك ــا االطف ــرض له ــي يتع ــات الت ــة، والصراع ــف اإلحباطي ــن املواق ــج ع ــي تنت ــة الت املؤمل
ــا والواقــع، ممــا يــؤدي إلــى إصابتهــم بأمــراض واضطرابــات نفســية. فمســؤولية الوالديــن ثابتــة يف تشــكيل  التــوازن بــن األن

ــراد )1(.  ــخصية األف ــات ش ــم وصف معال
ــلوك  ــور الس ــى ظه ــان عل ــن والصبي ــن الوالدي ــات ب ــر العاق ــول أث ــات ح ــض الدراس ــج بع ــفت نتائ ــه كش ــت نفس ويف الوق
املنحــرف. إلــى أن للحرمــان أثــر قــوي علــى الطفــل، وخاصــة خــال الســنوات اخلمــس األولــى مــن عمــره، والتــي تكــون 
حاســمة يف تشــكيل شــخصية الطفــل. كمــا بينــت نتائــج هــذه الدراســة أن نســبة كبيــرة مــن الصبيــان املنحرفــن عانــوا آثــارًا فعالــة 

قاســية مــن طــرف والديهــم، وكانــت حياتهــم تتصــف بعــدم االســتقرار والتوتــر والقلــق )2(. 

)1( مسلم حسب حسن، األسس التربوية والبيئية لانحراف العصبي، مجلة آفاق عربية، عدد)11و12(، 1982، ص 138. 
)2( محمود السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربية، بيروت 1985،ج2، ص52. 
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�ساد�سًا:  بيانات تتعلق براأي املبحوثن يف العوامل املوؤثرة بالتن�سئة الجتماعية. 

جدول رقم )8( يوضح رأي املبحوثن يف العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية  حسب النوع. 

العوامل املؤثرة
يف التنشئة االجتماعية

مجموع االجاباتأناثذكور

%مجموع%احيانا%ال%نعممجموعاحياناالنعممجموعاحياناالنعم

هل تؤثر اخلافات
االسرية يف التنشئة

االجتماعية؟
37454651125488%885%57%7100%100

هل يؤثر التفاهم
االسري يف التنشئة

االجتماعية؟
36464650135486%865%59%9100%100

هل يؤثر الوضع
االقتصادي يف

التنشئة االجتماعية؟
2931446372155466%665%529%29100%100

هل أن االهتمام
الزائد باألبناء من

قبل األسرة يف مرحلة
الطفولة يولد لديهم
االتكالية على الغير

يف حياتهم؟

2261846364145458%5810%1032%32100%100

هل يجب أن تتسم
التنشئة االجتماعية
باحلوار الدميقراطي

بن االبناء؟

268124640595466%6613%1321%21100%100

هل أن املعاملة
الوالدية القاسية
واإلهمال يؤثر

يف التنشئة االجتماعية؟

33584650135483%836%611%11100%100

هل أن الدالل الزائد
لألبناء يؤثر يف

تنشئتهم االجتماعية؟
311144646_85477%771%122%22100%100

هل هناك اختاف
يف التعامل بن

األسرة واملدرسة؟
2881046322205460%6010%1030%30100%100

هل أن استخدام
العنف يف التعامل
مع األبناء داخل

األسرة ضروري؟

214304662127548%835%3557%57100%100

هل أن استخدام
العنف يف التعامل
مع الطاب داخل
املدرسة ضروري؟

122234642624545%548%4847%47100%100

هل أثر أسلوب تنشئتك 
االجتماعية السابقة على 
حياتك يف الوقت احلاضر؟

2910746321485461%6124%2415%15100%100

هل تعتقد أن
بإمكانك تطبيق أساليب

تنشئتك االجتماعية
السابقة على أبنائك

ويف بيئتك
االجتماعية اآلن؟

2951246404105469%699%922%22100%100
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يوضح اجلدول )8( رأي املبحوثن يف العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية،  وكانت إجاباتهم عن هذه العوامل كاآلتي 
وحسب األهمية. اخلافات األسرية )88 %( والتفاهم األسري )86 %( املعاملة الوالدية قاسية )83 %( والدالل الزائد 

)77 %( ( والوضع االقتصادي )66 %( واتسام التنشئة االجتماعية  باحلوار الدميقراطي )66 %(

واالختــاف يف التعامــل بــن األســرة واملدرســة )60 %( واالهتمــام الزائــد باألبنــاء يف مرحلــة الطفولــة )58 %( وعند ســؤالهم 
عــن ضــرورة اســتخدام بعــض أســاليب العنــف يف املعاملــة داخــل األســرة واملدرســة، كانــت إجاباتهــم كاآلتــي )48 %( منهــم 
أشــاروا إلــى عــدم ضــرورة ذلــك. يف حــن أشــار )52 %( منهــم إلــى ضــرورة اســتخدام هــذا األســلوب يف عمليــة التنشــئة 

االجتماعيــة يف بعــض األحيــان إلعــادة تــوازن وضبــط األفــراد يف األســرة والطــاب باملدرســة. 
ــم  ــى حياته ــًا عل ــرت إيجابي ــا أث ــم أنه ــار )61 %( منه ــم، أش ــة يف طفولته ــئتهم االجتماعي ــاليب تنش ــر اس ــدى تأثي ــن م  وع

ــان.  ــض األحي ــرت يف بع ــا أث ــم أنه ــح )15 %( منه ــا أوض ــة. بينم احلالي
 بينمــا بلغــت نســبة الذيــن أشــاروا إلــى عــدم تأثيرهــا )24 %( وعــن إمكانيــة تطبيــق أســاليب تنشــئتهم االجتماعيــة الســابقة 
علــى أبنائهــم يف الوقــت احلاضــر. أشــار )69 %( منهــم إلــى إمكانيــة  ذلــك، يف حــن أشــار )22 %( منهــم إلــى إمكانيــة  ذلــك 

يف بعــض األحيــان.  بينمــا بلغــت نســبة الذيــن عارضــوا ذلــك )9 %( 
إن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة تعمــل علــى حتويــل الفــرد إلــى شــخصية اجتماعيــة،  توجــه ســلوكه الوجهــة التــي تتفــق مــع 
توقعــات اآلخريــن، وتهيئــه لاندمــاج االجتماعــي الســوي. فالشــخصية املتســقة تتصــف بتكامــل عناصرهــا.  بحيــث ينتفــي 
وجــود التضــارب بــن الدوافــع،  والبواعــث الرئيســية لــدى الفــرد وبــن القيــم. وتعتمــد التنشــئة يف ســبيل حتقيــق ذلــك علــى 
التفاعــل الــذي يتــم بــن الناشــئ )الطفــل( والقائمــن عليــه )اآلبــاء واألمهــات(.  فطبيعــة هــذا التفاعــل ونوعــه هــو الــذي يؤثــر 
ــادل بــن االفــراد.  ــر املتب ــه يتأســس علــى التأثي ــه مــن اعمــال، ألن ــارات األفــراد وســلوكهم، ومــا يقومــون ب يف تشــكيل اختي
ــن ونواياهــم وأفكارهــم، والتفاعــل داخــل االســرة   ــار أعمــال اآلخري ــن يف االعتب ــراد ســلوكهم آخذي ومبقتضــاه يســلك االف
قــوي التأثيــر ألنــه يتــم بوتيــرة قويــة، تــدوم طويــًا وتبنــى عليــه عاقــات اجتماعيــة فرعيــة مختلفــة  فالعاقــات االجتماعيــة يف 

معظــم األحيــان تتضمــن التفاعــل، ومــن ثــم يصبــح التفاعــل أصــل العاقــة )1( 

)1( زكي يونس، مجلة عالم الفكر، عدد)2( مجلد )10()1976/6(، ص266. 
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جدول رقم )9( يوضح رأي املبحوثن يف العوامل األخرى املؤثرة يف التنشئة االجتماعية حسب النوع. ك=140

العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية

مجموع اإلجابات       إناث      ذكور

%   العدد%    العدد%   العدد

36%35.751%37.533%18   وجود اخلادمات وترك األبناء معهن  فترة طويلة.

19.3%21.727%14.620%7     خروج الوالدين للعمل وترك املنزل مدة طويلة.

15%16.321%12.515%6     دور األصدقاء يف التأثير على سلوك الفرد.

12.1%13.317%10.412%5    املبالغة يف استخدام العنف. 

9.3%5.413%5 16.7%8    وسائل التكنولوجيا وأجهزة االتصال احلديثة.

7.9%7.611%8.37%4تخصيص مصروف لألبناء وعدم حرمانهم من احلوافز املادية.

100%100140%10092%48املجموع

يوضح اجلدول )9( رأي املبحوثن بدور العوامل األخرى املؤثرة يف عملية التنشئة االجتماعية  وجاءت إجاباتهم حسب 
الترتيب اآلتي:

وجود اخلادمات وترك األبناء معهن فترة طويلة )36%(                                                 •
خروج الوالدين للعمل وترك املنزل ملدة طويلة )19.3 %(                                          •
دور األصدقاء يف التأثير على سلوك الفرد )15 %( املبالغة يف استخدام العنف )12.1 %(. •
دور وسائل التكنولوجيا وأجهزة االتصال احلديثة )9.3 %(.  •
تخصيص مصروف لألبناء وعدم حرمانهم من احلوافز املادية ) 7.9 %(.  •

وتبــن إجابــات املبحوثــن، أن اعتمــاد األســرة علــى اخلادمــات يف تربيــة األبنــاء، واالبتعــاد عنهــم ملــدة طويلــة لــه انعكاســاته 
الســلبية علــى األبنــاء، إذا مــا علمنــا أن أغلــب اخلادمــات مــن بيئــة وثقافــة ولغــة مغايــرة لثقافــة وبيئــة ولغــة االســرة. وعندهــا 

ميكــن ان نتصــور مــدى التأثيــر علــى االبنــاء.
ــاء. ألن ابتعــاد  ــة تنشــئة األبن ــه تأثيرعلــى عملي ــة ل ــزل مــدة طويل ــرك املن ــن للعمــل وت ــإن خــروج الوالدي  ويف الوقــت نفســه ف
ــاء. بينمــا احتــل  دوراألصدقــاء يف التأثيرعلــى ســلوك  الوالديــن يضعــف مــن قابليتهــم علــى اإلشــراف ومتابعــة ســلوك األبن
ــة التنشــئة  ــة التــي تلعــب دورًا مؤثــرًا يف عملي ــة الثالثــة. حيــث تعــد جماعــة األصدقــاء مــن اجلماعــات االجتماعي الفــرد املرتب
االجتماعيــة خــارج نطــاق األســرة ويف املــدارس وخارجهــا. فهــي جماعــة يشــترك أعضاؤهــا يف ثقافــة مشــتركة، ولهــا نظــام 
معيــاري أو ســلوكي يفــرض علــى الفــرد مطالــب معينــة عندمــا يقــوم مبختلــف األدوار. وجلماعــة األصدقــاء قــدرة علــى فــرض 
ــذه  ــون له ــد يك ــه،  وق ــن جماعت ــزل ع ــا مبع ــام به ــتطيع القي ــطة ال يس ــام بأنش ــى القي ــاره عل ــرد وإجب ــى الف ــة عل ــوط هائل ضغ

األنشــطة تأثيــرات كبيــرة علــى تغييــر ســلوك الفــرد. 
ــاء، ذلــك أن اســتخدام العنــف والعقــاب  ــرات ســلبية علــى تنشــئة األبن ــه تأثي أمــا املبالغــة يف اســتخدام العنــف، هــو اآلخــر ل
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البدنــي املوجــه نحــو الطفــل تتولــد عنــه مشــاعر عدوانيــة نحــو الوالديــن واألب بشــكل خــاص. وقــد تتحــول هــذه املشــاعر 
إلــى نزعــة عدوانيــة لــدى الطفــل ميكــن أن يســقطها عندمــا يكبــر علــى املجتمــع. 

ويف الوقــت نفســه فــان وســائل التكنولوجيــا وأجهــزة االتصــال احلديثــة، باإلضافــة إلــى مــا تقدمــه مــن خدمــة تســاعد الفــرد 
أحيانــا علــى التعامــل مــع معطيــات احليــاة املعقــدة. إال أنهــا يف الوقــت نفســه لهــا تأثيــرات ســلبية علــى تنشــئة األبنــاء إذا اســيئ 

اســتعمالها يف غيــر األمــور احملــددة لهــا مــن جهــة. وعــدم خضوعهــا لرقابــة وتوجيــه اآلبــاء مــن جهــة أخــرى. 
أمــا عــدم تخصيــص مصــروف لألبنــاء وحرمانهــم مــن احلوافــز املاديــة مصحوبــًا بغيــاب التفاعــل العاطفــي بــن اآلبــاء واألبنــاء 
هــو اآلخــر ممكــن أن تتولــد بســببه نزعــة عدوانيــة، وتظهــر آثــار احلرمــان علــى الطفــل بشــكل واضــح خــال مراحــل الطفولــة 

األولــى، ممــا يــؤدي الــى منــو مشــاعر ســلبية نحــو ذاتــه واحمليطــن بــه. 
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الفصل الرابع

اأوًل: نتائج الدرا�سة 

من خال الدراسة امليدانية توصل الباحث إلى جملة نتائج منها ما يأتي: 
ــه  ــاء وأمهــات املبحوثــن. وذلــك يعــود لطبيعــة املجتمــع وظروف ــي آلب ــا يف املســتوى املهن 1.اوضحــت الدراســة وجــود فروق
ــا  ــدة، كم ــن جي ــة للمبحوث ــة العام ــة االقتصادي ــن احلال ــل. لك ــرأة للعم ــروج امل ــى خ ــودًا عل ــع قي ــت تض ــي كان ــابقة الت الس
أشــارت إلــى ذلــك إجابــات )96 %( منهــم وهــذا يعــود لاهتمــام املتواصــل مــن قبــل الدولــة برفــع املســتوى املعيشــي لألســرة 

ــة. اإلماراتي
-2أوضحــت الدراســة أن هنــاك نســبة قليلــة مــن املبحوثــن )7 %( أشــاروا إلــى وجــود خافــات أســرية. وأن )95 %( منهــم 

أشــاروا إلــى أن عاقتهــم بأســرهم جيــدة، و)72 %( منهــم يشــعرون بعــدم وجــود تفرقــة بــن األبنــاء يف املعاملــة الوالديــة. 
ــاء. وأن )75 %(  ــات يف طلــب املســاعدة مــن اآلب ــات )73 %( مــن املبحوثــن أنهــم ال يواجهــون صعوب -3أوضحــت إجاب

منهــم تعطيهــم األســرة  نوعــًا مــن احلريــة يف التعبيــر عــن رأيهــم. 
-4أوضحــت الدراســة تفاوتــًا يف أهميــة العوامــل املؤثــرة يف التنشــئة االجتماعيــة وحســب التسلســل اآلتــي. اخلافــات األســرية 
ــاف يف  ــادي )66 %(، واالخت ــع االقتص ــد )77 %( والوض ــدالل الزائ ــية )83  %( وال ــة القاس ــة الوالدي )88 %( واملعامل

التعامــل  بــن األســرة واملدرســة )60 %(. واالهتمــام الزائــد باألبنــاء مبرحلــة الطفولــة )58 %(. 
-5أوضحــت إجابــات )65 %( مــن املبحوثــن أن هنــاك ضــرورة باســتخدام العنــف يف التعامــل مــع األبنــاء إذا كان ذلــك يهدف 
إلــى توجيــه ســلوكهم وتعديلــه. ويف الوقــت نفســه أشــارت إجابــات )52 %( منهــم أيضــًا إلــى وجــود ضــرورة الســتخدام 

العنــف يف التعامــل مــع الطــاب  إذا كان ذلــك بهــدف حتقيــق الضبــط املدرســي. 
-6أوضحــت الدراســة  أن )42 %(  مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى وجــود متييــز يف املعاملــة بــن الطــاب  ويف الوقــت نفســه أشــار 

)59 %( منهــم بعــدم وجــود صعوبــة يف التكيــف مــع البيئــة املدرســية. 
-7أوضحــت الدراســة أن )61 %( مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى تأثيــر أســلوب تنشــئتهم االجتماعيــة  الســابقة علــى حياتهــم 
احلاليــة. ويف الوقــت نفســه أوضــح )69 %( منهــم إمكانيــة  تطبيــق أســلوب تنشــئتهم الســابقة علــى أبنائهم يف الوقــت احلاضر. 
-8أوضحــت الدراســة رأي املبحوثــن بالعوامــل األخــرى املؤثــرة بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة وحســب الترتيــب اآلتــي:  وجود 
اخلادمــات يف املنــزل وتــرك األطفــال عندهــم مــدة طويلــة )36 %(،  خــروج الوالديــن وتــرك املنــزل مــدة طويلــة )19.3 %(. 
تأثيــر األصدقــاء يف ســلوك الفــرد )15 %(،  املبالغــة يف اســتخدام العنــف )12.1 %(. تأثيــر التكنولوجيــا ووســائل االتصــال 

احلديثــة )9.3 %(. واحلرمــان املــادي )7.4 %(. 



114

ثانيًا:  التو�سيات واملقرتحات

من خال نتائج الدراسة امليدانية يوصي الباحث باآلتي : 
تأكيــد األســرة الدائــم بضــرورة االهتمــام بالتنشــئة اجليــدة لألبنــاء. واالبتعــاد عــن اخلافــات األســرية ومحاولــة  جتــاوز . 1

األســباب املؤديــة لهــا. 
تثقيــف األســرة بضــرورة االبتعــاد عــن اســتخدام أســلوب القســوة واإلهمــال يف التعامــل مــع األبنــاء. ويف الوقــت نفســه . 2

التخفيــف مــن حــدة االهتمــام والــدالل الزائــد بهــم. 
التثقيــف الدائــم باالبتعــاد عــن اســتخدام أســلوب العنــف يف التعامــل مــع األبنــاء داخــل األســرة والطــاب يف املدرســة  إالَّ . 3

للضــرورة التــي تتطلــب إعــادة النظــام وحتقيــق الضبــط االجتماعــي وإعــادة التــوازن. 
ــة خلــق . 4 ــة  داخــل األســرة واألصدقــاء يف بيئتهــم احملليــة،  ومحاول ــة العاقــات االجتماعي ــه األســرة ألبنائهــا بأهمي توجي

األجــواء املســاعدة علــى حتقيقهــا. 
التثقيــف الدائــم مــن قبــل األســرة ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة األخــرى بأهميــة التواصــل بــن قيــم التــراث واألصالــة . 5

مــع  قيــم احلداثــة. مــن أجــل احملافظــة علــى وحــدة ومتاســك املجتمــع ويف الوقــت نفســه دعــم االهتمــام بالتأكيــد علــى 
وحــدة الهويــة العربيــة اإلســامية يف مجتمعاتنــا. 

التثقيــف الدائــم لألســرة بعــدم تــرك تربيــة وتنشــئة األبنــاء للخادمــات. ويف الوقــت نفســه ضــرورة عــدم تــرك اآلبــاء املنــزل . 6
مــدة طويلــة إالَّ للضــرورة  امللحــة. 

تأكيــد االســرة الدائــم بتوثيــق عاقتهــم باألبنــاء. ومحاولــة خلــق األجــواء الدميقراطيــة  للحــوار معهــم يف مناقشــة أمورهــم . 7
اخلاصــة. واحتــرام آرائهــم جتــاه توجهاتهم املســتقبلية. 

توجيــه األســرة الدائــم ألبنائهــا بأهميــة اختيــار األصدقــاء اجليديــن يف املدرســة والبيئــة احملليــة كذلــك اســتمرار توجيههــم . 8
ــاة  ــى حي ــر عل ــا يؤث ــتخدامها مب ــن اس ــاد ع ــم. واالبتع ــدم حياته ــا يخ ــة مب ــال احلديث ــائل االتص ــزة ووس ــتخدام األجه باس

ــم.  ــرام خصوصياته ــن واحت اآلخري
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جامعة ال�سارقة

كلية الآداب والعلوم الن�سانية والجتماعية

)خور فكان (

ق�سم علم الجتماع

)) ا�ستمارة ا�ستبيان ((

الأخ الطالب /

الأخت الطالبة /

يهــدف الباحــث إلــى إجــراء دراســة بعنــوان:  )) العوامــل االجتماعيــة املؤثــرة يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر 
طــاب اجلامعــة ((. لــذا يرجــى وضــع عامــة ) / ( أمــام العبــارة التــي متثــل وجهــة نظــرك. علمــًا بــأن البيانــات خاصــة وال 

تســتخدم إالَّ ألغــراض البحــث العلمــي. 

ولكم جزيل الشكر

الباحث
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: البيانات الأولية: 
ً
اأول 

النوع:  ذكر )   (       أنثى )      (. . 1
الكلية:  )...................................................(. 2
احلالة االجتماعية:  متزوج )    (   أعزب )   (  مطلق )   (  أرمل )   (. . 3
مكان اإلقامة:  مركز املدينة )   (  خارج مركز املدينة )   (  ريف )   (. . 4

ثانيا:  بيانات تتعلق بالبيئة ال�سرية: 

املستوى الدراسي لألب:  أمي)  ( ابتدائي)  (إعدادي )  ( ثانوي)  ( جامعي )  (. . 5
املستوى الدراسي لألم أمي)  ( ابتدائي)  (  إعدادي)  ( ثانوي)  ( جامعي )  (. . 6
مهنة األب:  موظف حكومي )   (  أعمال حرة )   (  متقاعد )   (. . 7
مهنة األم:  موظفة حكومي )   (  أعمال حرة )   (  متقاعدة )   (. . 8
الوضع االقتصادي لآسرة مرتفع )   ( متوسط )   (  منخفض )    (. . 9
هل هناك خافات  داخل األسرة ؟ نعم)   (  ال )   (  أحيانا )   (. . 10
هل عاقة الوالدين باألبناء جيدة ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانا )   (. . 11
هل تساعدك األسرة يف تلبية احتياجاتك اخلاصة نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 12
هل جتد صعوبة يف طلب املساعدة من األسرة:  نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 13
 هل تعطيك األسرة احلرية يف التعبير عن رأيك:  نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 14
هل تشعر بوجود تفرقة يف املعاملة الوالدية بن األبناء نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 15
هل تواجه األسرة مشاكل يف تربية األبناء نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 16

ثالثًا:  بيانات تتعلق بالبيئة املدر�سية: 

هل كان تعامل إدارة املدرسة مع الطاب جيد ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (.                         . 17
هل كانت إدارة املدرسة تستعمل العنف مع الطاب ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 18
كان هناك متييز يف املعاملة بن الطاب من قبل إدارة املدرسه:  نعم ) ( ال ) ( أحيانًا )  (.  . 19
هل كنت تعاني من التكيف يف البيئة املدرسية ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .20
هل كانت عاقتك بزمائك يف املدرسة جيدة ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. . 21

رابعًا:   بيانات تتعلق بالبيئة الجتماعية:     

هل لديك أصدقاء يف مكان إقامتك ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .22
هل كانت عاقتك جيدة بأصدقائك ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .23
هل كان ألصدقائك تأثيرًا يف حتديد سلوكك اليومي ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .24
هل كنت تشعر باهتمام األقرباء واألصدقاء يف بيئتك االجتماعية ؟ نعم ) ( ال ) ( أحيانًا )   ( .25
هل كنت تتقبل نصيحة اآلخرين بإيجابية ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .26
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خام�سًا:  بيانات تتعلق باأ�ساليب املعاملة الوالدية: 

هل كانت عاقتك بأسرتك يف طفولتك جيدة ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .27
هل كنت تشعر بوجود حرص واهتمام زائد من قبل األسرة يف طفولتك ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )    (..28
هل عانيت يف طفولتك من القسوة يف املعاملة الوالدية؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .29
هل شعرت يف طفولتك باإلهمال والامباالة من قبل األسرة ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .30
هل شعرت يف طفولتك بالدالل الزائد من قبل األسرة  ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .31
هل كانت األسرة تأخذ رأيك يف امورك اخلاصة ؟  نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .32

�ساد�سًا:  بيانات تتعلق براأي املبحوثن بالعوامل املوؤثرة يف التن�سئة الجتماعية: 

هل تؤثر اخلافات األسرية يف التنشئة االجتماعية  ؟  نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .33
هل يؤثر التفاهم واالستقرار األسري يف التنشئة االجتماعية ؟  نعم)  ( ال)  ( أحيانًا )  (..34
هل يؤثر الوضع االقتصادي لألسرة يف التنشئة االجتماعية ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   ( .35
هل يولد اهتمام األسرة الزائد باألبناء يف مرحلة الطفولة  االتكالية على الغيريف حياتهم ؟    نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .36
هل يجب أن تتسم التنشئة االجتماعية باحلوار الدميقراطي بن األبناء ؟ نعم)   ( ال)   (   أحيانًا )    (. .37
هل أن املعاملة الوالدية القاسية واإلهمال تؤثر يف التنشئة االجتماعية ؟ نعم ) ( ال ) (    أحيانًا )   (. .38
هل أن الدالل الزائد لألبناء يؤثر على تنشئتهم االجتماعية ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (. .39
هل هناك اختاف يف التعامل بن األسرة واملدرسة  ؟ نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )   (.  .40
هل تعتقد أن استخدام العنف يف التعامل مع األبناء داخل األسرة ضروري ؟  نعم )  ( ال )  ( أحيانًا )  (..41
هل تعتقد أن استخدام العنف يف التعامل مع الطاب داخل املدرسة ضروري ؟ نعم ) (ال)  ( أحيانًا ) (..42
هل أثر أسلوب تنشئتك االجتماعية السابق على حياتك يف الوقت احلاضر نعم )   ( ال )   ( أحيانًا )  (..43
هل تعتقد أن بإمكانك تطبيق أساليب تنشئتك االجتماعية السابقة على أبنائك اآلن ؟ نعم )    ( ال )     ( أحيانًا )     (. .44
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