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  شكر وتقدیر 

  الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات
اآلخر ، فأشكر اهللا تعالى على فضلھ وجوده ومنھ و الثناء لمن لھ الفضل األولو أتقدم بالشكر

  .، حمدا وشكرا یلیق بجاللھ ویوازي نعمائھوأخرا الشكر أوالو وكرمھ ، فلھ الحمد
وأخص  المشورة إلنجاز ھذا العمل،و نالتقدیر لكل من قدم لي العوو و أتوجھ بخالص الشكر

دعمھ كبیر األثر في ھذا و بالذكر منھم أستاذي المشرف:الدكتور محمد برو فلقد كان لتوجیھاتھ
  واالحترام الجھد ، فلھ مني جزیل الشكر ووافر التقدیر

  التقدیر إلى كل :و كما یسرني أن أتقدم بالشكر
على ما  '' تیزي وزو والمسیلة'' فونیا بكل من جامعتي األرطو علوم التربیةو أساتذة قسم علم النفس

  تشجیعو تعلیمو قدموه لي من عون ودعم
األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لجھودھم في إثراء ھذا العمل العلمي المتواضع من خالل 

  توجیھاتھم السدیدةو آرائھم البناءة
  .الذین ساھموا في تحكیم أداة الدراسة ''  والمسیلة تیزي وزو ،''  األساتذة المحترمون من جامعتي 

سیر تطبیق أداة الدراسة یمعلمي مدارس بوسعادة الذین ساھموا ، وقدموا المساعدة لتو مدیري
  المیدانیة

غیرھم ممن قدم ید العون بمشورة ، أو كلمة طیبة أو تشجیع ، أقدم الشكر الجزیل و إلى كل ھؤالء
  السداد.و هللا تعالى لھم التوفیقالتقدیر الكبیر سائال او ،

الطالب: الحسین عزي 
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  الدراسة:ملخص 

، اجلماعـات و علـى مسـتوى األفـراد    االجتماعيةأمهيتها يف احلياة و نظرا لدور األسرة  

من بني ذلك دورهـا يف تنميـة   االجتماعية، و التنشئةا أهم مؤسسة من مؤسسات وواتمعات لك

طاقات ، وعدذلك على اإلنسانية مجعاء مبا تعده األسرة من جيل بناء وا وانعكاساالجتماعية، القيم 

  :االختيار على هذا املوضوع املوسوم بـمن هنا وقع ، وتمعهاو خرية فاعلة صاحلة لنفسها

  ى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة "لد االجتماعيةتنمية القيم  ودورها يف" األسرة 

  اآلتية:املوضوع من خالل النقاط  ومت تناول

رعايـة   "هل لألسرة دور يف الرئيس:ا تمثل يف اإلجابة عن سؤاهلت :الدراسة مشكلة- أ

عنه مـن   وما تفرع" املتأخرة؟يف مرحلة الطفولة  يهاالجتماعية لدتنمية القيم و وتنشئة الطفل

أسئلة.

وتنمية القيم  رعايةلاو التنشئةتتمثل يف التعرف على دور األسر يف  الدراسة:أهداف -  ب

 ، األمانـة  العفو، التعاون،بينها قيم  ومن املتأخرة،لدى الطفل يف مرحلة الطفولة  االجتماعية

 االجتماعيةوتنمية القيم ، عموما األطفالجمموعة من الطرائق التربوية العملية يف تنشئة  وإدراك

.لديهم خصوصا

فقد استخدم املنهج ، منط الدراسات الوصفية إىلتنتمي الدراسة  أنمبا  :الدراسةمنهج -  ت

الوصفي التحليلي لدراسة املوضوع 

 يلي:ما تتضمن  :الدراسةفصول -  ث

  العام للدراسة  اإلطارويوضح  االول:الفصل 

   االجتماعيةوتنمية القيم ، ويتناول االسرة ودورها يف الرعاية والتنشئة الثاين:الفصل 

  تنميتها وأساليب، مصادرها، أمهيتهااالجتماعية، ويتناول القيم  الثالث:الفصل 

وخصائص ومظاهر النمـو يف هـذه   ، مفهومها، خرةاملتأويتناول الطفولة  الرابع:الفصل 

االرشادية العملية  واألساليب، املتأخرةومشكالت الطفولة ، للنمو األطفالاملرحلة وحاجات 

  .يف تنشئة االطفال

  .الدراسة امليدانية إجراءاتويبحث يف  اخلامس:الفصل 

  .ومناقشتها، ويبحث يف عرض النتائج وتفسريها السادس:الفصل 
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امسة ابتدائي مبدينـة  اخلمشل جمتمع الدراسة مجيع تالميذ السنة  :الدراسةجمتمع جـ ـ  

اختري منهم عينـة  ، مدرسة 46وتلميذة موزعني على  اتلميذ 2730حيث بلغ ، بوسعادة

يف اسـتبيان   املتمثلـة الدراسة  أداةطبق عليهم  ،وتلميذة اتلميذ 273 عشوائية تكونت من

باستخدام احلاسب  إحصائياومتت معاجلة البيانات ، ا وثبااباملشاركة بعد التحقق من صدقه

.Spss االجتماعيةللعلوم  اإلحصائيةااليل عن طريق برنامج احلزم 

   االتية:توصلت الدراسة اىل النتائج  الدراسة:ح ـ نتائج 

   العامة:بالنسبة للفرضية .1

يف مرحلـة   هلدي االجتماعيةتنمية القيم و رعاية وتنشئة الطفل دور يف لألسرة

  .خرةأالطفولة املت

   اجلزئية:بالنسبة للفرضيات .2

 للرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة

  الطفولة املتأخرة.

املتأخرة.مرحلة الطفولة  دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف لألسرة  

املتأخرة.فل يف مرحلة الطفولة الطدور يف تنمية قيمة العفو لدى  لألسرة  

املتأخرة.دور يف تنمية قيمة االمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة  لألسرة  

وعلى ضوء هذه النتائج قدم الباحث جمموعة من االقتراحات لتساهم يف تعزيز دور االسرة 

اليت املخاطر  من النشءلتحصني  االجتماعيةلتنمية القيم  أساليبهاوتفعيل  والرعاية،يف التنشئة 

.االجتماعيةوتكامل مؤسسات التنشئة  تضافروذلك من خالل ، ددهم
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  ة:ـــدمـمق

عداد شامال تعلم وتعليم وتربية الغاية منها إعداد اإلنسان إ باعتبار التنشئة االجتماعية عملية

ندماج لإلوذلك على مستوى مراحل حياته طفال فشابا فراشدا  ،فيه كل جوانب شخصيته ىيراع

مـن خـالل    إال يف اتمع والتوافق مع املعايري االجتماعية والقيم السائدة فيه، وال يـتم ذلـك  

 أفرادهـا الطفل ويعيش مع  إليهاا اجلماعة األوىل اليت ينتمي أل األسرة وأمهها اهلوأو اا،مؤسس

املنشئني اجتماعيا ونفسيا  أوىلوهي  ،ونصحهم أفرادهاويستمع إىل توجيهات  تأثريهاويقع حتت 

من سكينة واستقرار  هتوفره ل قسط من التربية وينعم فيها باحلب والطمأنينة مبا أولفيها اليت ينال 

ىل ذلك أشار القرآن الكرمي إىل هذه الوظيفة االجتماعية النفسية يف قوله إمادي ومعنوي و وإشباع

تعاىل                 سرة هـي  ، فاألمن سورة النحل 80اآلية

2006ن النحالوي بد الرمحع(وسالما  ناوأم وسكنا  وتشيع يف جنباته حياة للمرتل اليت ب

)79ص

للحيـاة   وإعـداده مة تربية الطفل وتعليمه هجتماعية يوكل هلا مإوكالة  فاألسرةوبالتايل 

وتضمن له مسـتقبال واعـدا    ،راشدا سويا إنسانالتجعل منه  وأخالقيانفسيا واجتماعيا وجسميا 

كما  ،يسعد وختسر لريبح وتكدح ليفلحفهي تشقى ل ،وذلك من خالل وظائف مجة تقوم ا ،هنيا

وهي املمثلة األوىل لثقافة اتمع وتراثه وعاداته  ،عوامل التنشئة االجتماعية للطفل أهمتعترب من  أا

ـ    أاوتقاليده وقيمه ومعتقداته ، كما  غة باملدرسة االجتماعية األوىل حيث تصـبغ سـلوكه بص

ولـذا فالتنشـئة    ،كوين شخصيته وتوجيه سلوكهوت لهاجتماعية وتشرف على النمو االجتماعي 

سلوكية وقيم  أساليب أبنائهمجل اكساب أوالدان من هي جمموع العمليات اليت يقوم ا ال األسرية

فراده عليها يف ضـوء فلسـفة اتمـع    أواجتاهات ومعايري يرضى عنها اتمع من خالل توافق 

   .وضوابطه وثقافته ومعتقداته

صـغارا وكبـارا    أفرادهااملستقرة يف استقرار  األسرة أمهيةلباحثون على او وجيمع العلماء

وتكـيفهم   ،من خالل توافقهم النفسي ،نفسيا واجتماعيا ملواجهة مطالب احلياة بكل ثقة وثبات

 ،اليت توكل هلم يف احليـاة  األدواراالجتماعي تكيفا وتوافقا اجيابيان يضمنان التفاعل االجيايب مع 

وخباصة يف السنوات األوىل  األبناءيف حتديد شخصية  األسرة أمهيةماء واخلرباء على كما جيمع العل

 أنكبري للطفل يف هذه املرحلة حيث تشري الدراسـات إىل  بشكل كما حيدث النمو  ،من حيام

 كل وقد أكديف سن العاشرة  %95من وزنه يف سن اخلامسة واىل %90الطفل يصل إىل  غدما

املراحـل األوىل   أمهيـة ال كان) علـى  و ديريكسون) (فروأدلر) (ألفريد أ(و (ميداين كالين) من

حساسيه إىل مأوى يتجه إليه بعد كدح وكفاح أللطفولة ( وهلذا حيتاج اإلنسان بفطرته وشعوره و
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كون وطمأنينة وليجد فيه األطفال عشـا  وسمأل عليه بياض اره ليجد فيه ما حيتاجه من استقرار 

.)72، ص  2006عبد الرمحن احملالوي (وينمون منوا سويا سليما ) بتون فيه ثي آمنا

يف حياة الطفل من حيث منوه وتشكيل ميوله وقيمـه واجتاهاتـه إىل    األسرة أمهيةوترجع 

)251، ص  2001محد ، أ(سهيل كامل  اآلتية األسباب

ا يليها مـن  عملية النمو يف السنوات األوىل سريعة جدا متعددة النواحي تفوق يف ذلك م.أ 

  .أثراثبت أو أبقىيكون  أثناءهاات السنوات وما حيدث يف الطفل من تغري

ا وهذا جيعل لديـه  كبرييعتمد الطفل على والديه وعلى من حوله يف السنني األوىل اعتمادا .ب 

.اهاممبن حوله ويتشرب مبادئهم وميوهلم واجت فيتأثراحملاكاة والتقليد قوية  نزعة

  .ويقل تدرجييا كلما زاد منوه ،بريسنوات األوىل كة يف الئتأثري البي.ج 

ن هـذه  إولذا ف ،ينمو الضمري يف الفترة اليت يقضيها الطفل يف املرتل قبل ذهابه إىل املدرسة.د 

  لديه.يف تثبيت القيم السليمة ثر واضح أالفترة ذات 

لفرد تعمل على نقل ا األسرةمؤسساا وهي  أهمومن هنا فالتنشئة االجتماعية من خالل 

فاضال ( مكرما )  مبا ميزه اهللا وفضله علـى   إنساناأي جعله  إنساينمن كائن بيولوجي إىل كائن 

غريه مـن الكائنـات بقولـه تعـاىل                               

                           اآلية

  .سورة اإلسراءمن  70

 األمـور اإلنسان يشترك مع احليوان يف الطعام والشراب والتناسل أي يف  أنوالكل يعلم 

  ؟ اآليةالبيولوجية فما وجه التفضيل املراد يف هذه 

سان مبا حيمل مـن قـيم   عقل ؟ املراد عقل اإلن وأينه يتمثل يف العقل البشري أال شك 

وفضائل وخصال كرمية عندما تشيع يف اتمع ينعم ويسعد ويقوى ويتحد وحيافظ على نسـيجه  

تركيـب   أجزاءحيث تعترب املقومات االجتماعية جزء رئيسي من  ،االجتماعي ومقومات وجوده

حـد  أجتماعي واستقراره ، فهي يف تكوين وتشكيل النسق اإل أساسياوتلعب دورا  ،وبناء اتمع

 قوة املادية والقوة االقتصـادية مكونات وركائز اتمع وعنوان قوته واستمراره واليت تتمثل يف ال

فحني تكون القيم منهارة  ،حلماية القيم إال أبل القوى مجيعا مل تنش ،( القيمية ) األخالقيةالقوة و

جاءت لتحمي األرض اليت حتمل  وإمنااألرض فقط  حلماية جتيءن القوة مل أل ،فال معىن لوجود قوة

مة يف األرض عن قيمها فمـا  أاملقصود باحلماية فحني تتخلى  األساسفالقيم هي  إذن، فهذه القيم
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شـيء   فاألرضما ذهبت القيم  فإذاروحها القيم  إمنان األرض ال حيمى شيء أل ؟الذي حيمى فيها

.)351ص  ، 1980د متويل الشعراوي حمم(بعد ذلك  هباء

وخري دليل على ذلك الواقع املعيشي الذي نراه وحنياه عندما ختلت البشرية عـن القـيم   

واحلروب وعدم  باغضن والتقاتل والتحفهي تتجرع كؤوس التطا ،املادة فقط  أحضانوارمتت يف 

حيـث تقـف   ( ،اإلنسانية واألخوةتسودها العدالة ال  إنسانيةاالستقرار والعيش يف ظل عالقات 

 ،عرض للمـرض فهذا  رأسهاناء املعلق على فلبشرية اليوم على حافة اهلاوية ال بسبب التهديد بالا

يف ظالهلا  اإلنسانيةتنمو احلياة  أنيف عامل القيم اليت ميكن  إفالسهاولكن بسبب  ،وليس هو املرض

د لديـه  ـعوهذا واضح كل الوضوح يف العامل الغريب الذي مل ي ا،صحيح امنوا سليما وتترقى ترقي

.)03، ص  1978(سيد قطب  ه للبشرية من القيمـما يعطي

ن دورها إوبالتايل ف ،مرجعيا حيكم تصرفات الفرد واجلماعة إطاران القيم هي اليت متثل وأل

وتشكل الطابع القومي أو الشخصية القومية ويرى  ،يتمثل يف تكوين شخصية الفرد ونسقه املعريف

 فإننـا عرفنا قيم الشخص  فإذاا وثيقا بني الشخصية ككل وبني القيم هناك ارتباط أنعلماء النفس 

وكـذا اتمـع    فسلوك اإلنسـان ه تنعرف شخصيته جيدا ، فهي اليت حتدد مكانته وقدره وقيم

حنكم على اإلنسان بقدر ما حيمل من قـيم   أنونستطيع  ،من قيم نبناء على ما حيمال نيتشكال

القيم ومعايريها  أن( ومن هنا يتبني  ،فراده من قيمأما يتبناه  سأسانقيم اتمع على  أنونستطيع 

ويرد إىل  إنسانيتهوبدوا يفقد  إنساناهي اليت متثل جوهر اإلنسان احلقيقي فبالقيم يصري اإلنسان 

، وتقوده الشهوات فيـنحط إىل   األهواءويصبح كائنا حيوانيا يميا تسيطر عليه  ،سافلنيال أسفل

،ص  2007( اجلالد ماجد زكي،ىل ) الذي وهبه اهللا تعا اإلنساينها عنصر متيزه مرتبة يفقد في

41(.

ودورها يف  األسرة" بـ دراسة هذا املوضوع املوسوم  أمهيةالباحث  رأىعلى ما تقدم  ناءب

تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة " حيث قسمت هذه الدراسـة إىل  

  ميداين كالتايل :  و نظري نيقسم

  اجلانب النظري ويتضمن أربعة فصول هي : القسم األول : -

  العام للدراسة ويتضمن :  اإلطار:  ولاألفصل ال-

، أهدافهاالدراسة ، أسباب اختيار موضوع الدراسة،  أمهيةاإلشكالية وحتديدها ، الفرضيات ، 

 .ة ذات العالقةت السابقالدراسا وأخرياحتديد املفاهيم ، حدود الدراسة و

ويتضمن مجلة عناصر تتعلق ا : مفهومها، أمهيتـها، تطورهـا،   االسرة الفصل الثاين : -

خصائصها، وظائفها، األسرة املعاصرة، أمناط التنشئة األسرية والعوامل املؤثرة فيها. أمناطها،
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ـ   الفصل الثالث : - ا القيم االجتماعية وتتضمن: مفهومها، أمهيتـها، مصـادرها، مكونا

وخصائصها، تصنيفها، واملدارس والنظريات املفسرة للقيم اإلجتماعية، أساليب تنميتها، وطرائـق  

 األسرة يف تنمية القيم اإلجتماعية .

وتتضمن مايلي : مفهومها، أمهيتها، خصائص النمـو يف  الفصل الرابع : الطفولة املتأخرة -

الطفولة املتأخرة، الطفولـة املتـأخرة   هذه املرحلة، حاجات األطفال الضرورية للنمو، مشكالت 

اإلرشاد النفسي اإلجتماعي.وعالقتها باإلرشاد األسري، 

  ضمن فصلني مها : تالقسم الثاين : اجلانب التطبيقي ( امليداين )  وي

التـذكري بالفرضـيات،   ويتضمن : يف جانبها امليداين الدراسة  إجراءاتالفصل اخلامس : -

جمتمـع  ومنهج الدراسـة   وما تضمنته من : جها، الدراسة األساسية ،الدراسة االستطالعية ونتائ

 اإلحصـائية الوسـائل  و وتفريغ البيانـات ،  إعدادها، وخطوات وأداة الدراسة، والعينةالدراسة 

 .املستخدمة

 .مث االستنتاج العام للدراسة ،هاوتفسري وحتليلها،عرض النتائج  السادس:الفصل -

وأخريا، الدراسة إثراءدمت مجلة من االقتراحات اليت تساهم يف وبناء على نتائج الدراسة ق

 .خالصة موجزة
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حتديدها :و اإلشكالية -1

، ويتحمل مسؤوليات مجة على عاتقـه ، الشك أن أي إنسان يقوم بأدوار عديدة يف حياته

أو غري ذلك من األدوار اليت يؤديها يف حياته ، عملهو أو وظيفته، أو أسرته، على مستوى شخصه

املسـؤوليات  ، وطلع الكن أهم األدوار اليت يض، تفاعله معهاو االجتماعيةيف احلياة  اخنراطهمنذ 

ذلك أا أمانة عظيمـة حتمـل   ، كفالتهو مسؤوليته، واليت يتحملها هي تنشئة من هم حتت رعايته

قال : مسعـت   -رضي اهللا عنهما –) عن ابن عمر عنها لقول الرسول ( مسؤولهو و أعباءها

ول عـن  مسـؤ و كلكم مسؤول عن رعيته : اإلمام راع، وكلكم راع« ) يقول : رسول اهللا (

مسـؤولة عـن   و واملرأة راعية يف بيت زوجها، مسؤول عن رعيتهو والرجل راع يف أهله، رعيته

 »مسؤول عـن رعيتـه  و كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، وواخلادم راع يف مال سيده، رعيتها

  حديث متفق عليه

، مجاعـات ، وأمهـات و حيث تنعكس آثارها سلبا أو إجيابا على كل األطـراف آبـاء  

صقلها و وعلى تنمية الشخصية، وذلك ألثرها البالغ على تشكيل سلوك األفراد عموما، توجمتمعا

أي تنشـئة  ، أخالقيـا ، وووجدانيا، وثقافيا، وإجتماعيا، روحياو عقليا، بشكل متكامل خصوصا

البيئيـة  و متفاعل مع املؤثرات اإلجتماعية، جمتمعهو متكيف مع ذاته، لغريهو شخص صاحل لنفسه

املكتسبة نتيجة للتنشـئة  و حيث ال يتسىن ذلك للمرء إال بتمثل قيم جمتمعه املتوارثة، بشكل إجيايب

حيث تشـرب فيهـا   ، أمهها مرحلة الطفولة بأطوارها الثالثةو اليت تلقاها خالل فترة زمنية طويلة

  قيمه .، ومعايريه، ومثلهو، وثقافته، معتقداته، ووأعرافه، وتقاليده، عادات جمتمعه

، وحجم املسؤولية اليت أنيطـت ـا  ، لى عظم األمانة اليت تتحملها األسرةومن هنا يتج

، تواد، تآزر، خدمة إجتماعية، تعاون، ترسيخ القيم اإلجتماعية النبيلة ( تضامنو دورها يف تنميةو

لقيم اليت بـدورها  هذه ا، ...)، وأداء واجب، أمانة، وفاء، نبل، كرم، عفو، حلم، حب، تراحم

  الزوال .و حتفظه من التفككو وتصون اتمع، تصونهترفع من شأنه و

دورهـا يف  و تماعيةتتمحور حول األسرة كمؤسسة إجه الدراسة ولذلك فإن مشكلة هذ

  إعداده للحياة .تنشئة الطفل و

فإذا كانت تربيته داخل األسرة قد متت بصورة جيدة فإنه يستطيع  أن يتعامل مع العامل « 

 ته التنشئة اإلميانيةتنشئو يف تربية الطفل فإن أي غياب لدور العائلة  لذلك، واخلارجي بصورة مثلى

عبد ( .»األخالقية السمحة سوف يؤدي إىل وجود كائن بشري فاقد لكل أنواع السلوك احلميد و

).692ص ، 2011، الباسط حممد السيد
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 للطفـل  ياالجتماعتشرف على النمو ، واالجتماعيواألسرة هي اليت تقوم بعملية التطبيع 

فهي الوحدة البنائية األساسية اليت تنشأ عن طريقها خمتلـف  « ، توجيه سلوكهو تكوين شخصيتهو

، وتـدعيم وحدتـه  ، وهي اليت تقوم بالدور الرئيسي يف بناء صرح اتمع، االجتماعيةالتجمعات 

  ».اري العام ـووفقا للنمط احلض، احملددة االجتماعيةمبا يتالءم مع األدوار ، وتنظيم سلوك أفراده

).83ص ، 2008، ( عبد اهللا الرشدان

 إعدادهو أوىل مؤسساا يف تربية الطفلو االجتماعيةومنه تعد األسرة أهم وكاالت التنشئة 

من أهـم  « حيث تعترب ، رعايته منذ خروجه للحياة من رحم أمه الصغري إىل رحم العائلة الكبريو

 االجتماعيـة واألسرة هي املدرسـة  ، مثلة األوىل للثقافةهي املو للطفل االجتماعيةعوامل التنشئة 

( خليل عبد الـرمحن  .» اجتماعيةهي العامل األول يف صبغ سلوك الطفل بصبغة ، واألوىل للطفل

).72ص ، 2007، املعايطة

ـ العديد من الدراسات من خالل نتائجها اليت امما تقدم من معطيات تؤكده  ة تدعم أمهي

 العلميـة و الثقافيةو الروحيةو رها يف تنشئة األطفال التنشئة املتكاملة اجلسديةدوالتنشئة األسرية و

 عالقتها بشخصية األبنـاء و ) بعنوان الرعاية الوالدية1974(من بينها دراسة تركي ، والقيميةو

شخصية األبنـاء  و حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية

كان من أهم نتائجها أنه توجد عالقة إجيابيـة بـني   ، واإلجنازو ،الدافعيةو ة الثقة بالنفسمن ناحي

بني الثقة بالنفس ووجود عالقة إجيابية بني التقبـل الوالـدي   و احلث على اإلجناز من قبل الوالدين

، (عبد العزيز عبـد الرمحـان كمـال   عدم شعورهم بالنقص.و على شعور األبناء بالثقة بالنفس

1993.(

حيث قام بدراسة على عينـة مـن   ، )1983 ( أما الدراسة الثانية فهي  دراسة موسن

اهلدف من هـذه  كان ، و) سنة 17–11الذكور املراهقني بأمريكا تتراوح أعمارهم ما بني ( 

وكان من أهـم  ، إجتاهامو الدراسة معرفة أثر العالقة بني الوالدين على شخصية األبناء املراهقني

أقـل  و أن األبناء الذين مل حيصلوا على عطف أبوي كاف كانوا أقل أمنا، ئج اليت توصل إليهاالنتا

  ،ثقة بالنفس

قلقا و أكثر توترا، وكما كانوا أقل إندماجا يف اتمع، وأقل توافقا يف عالقتهم اإلجتماعية 

لى عطف وكثريا من الذين حصلوا ع، الذين يرون أم حصلوا على عطف أبوي كاف أولئكمن 

( عبـد الباسـط حممـد    اإلجناز . و أبوي كاف حصلوا على درجات مرتفعة يف مقياس الدافعية

).694¡693ص ، 2011، السيد
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الطبقة يف التحصيل العلمي لألبناء)اليت قام ـا  و و يف دراسة ميدانية أخرى ( دور العائلة

وهـي متثـل عينـة    ، البةطو طالبا 160الدكتور (إحسان حممد احلسن) على عينة مكونة من 

وكان من نتائجها أن األسباب العائلية املسؤولة ، حيث قام بإستجوام عن طريق املقابلة، الراسبني

:)162، ص2005( إحسان حممد احلسن، عن الرسوب تتمثل يف 

  التحصيل العلمي .و األمهات بالدراسةو عدم إهتمام اآلباء -

  .التالميذ و ضعف الطموح عند األبوين -

  عدم متابعة املسرية الدراسية لألبناء .و عدم مكوث األبوين يف البيت -

  كرب حجم األسرة . -

  تردي الظروف اإلقتصادية لألسرة . -

  عدم توفر التسهيالت الدراسية يف البيت. -

  إخنفاض املستوى العلمي لألبوين . -

.العلميالتحصيل و املواقف السلبية اليت حيملها األبوان جتاه التربية -

دورها الرئيسي يف تنشـئة  و السابقة يستخلص أمهية األسرةالثالث من خالل الدراسات 

 ،إذ أن عملية التنشئة اإلجتماعية هي أكرب اإلجنازات ،املعنويةو األبناء التنشئة السوية الصحية املادية

ة فيهـا شـقاء   يؤدي الفشل فيها إىل أن يعيش األفراد حياة تعيس «أهم وكاالا األسرة حيث و

بسبب اإلخفاق يف تنشـئة  و يعانون سوء التوافق ...و إم يفقدون القدرة على التكيف، مستمر

، أو إدمان املخـدرات ، أو يدمنوا الكحول، بعض األفراد جندهم أكثر عرضة ألن يصابوا بالذهان

( زكريـاء  . » النفسي أو إندرجوا حتت وطأة املرض، ليةأو اجلنسية املث، ورمبا سقطوا يف اجلنوح

.)563ص ، 1996، يسرية صادق، الشربيين

فهـي املسـؤول    ،ة السليمة ترجع أساسا إىل األسرةئتنشئتهم التنشو إن تربية األطفال« 

 الزوجات من سالالت صلبة عضوياو فهي تبدأ أوال من إختيار األزواج، األول عن هؤالء األبرياء

)353، ص 2007( بطرس حافظ بطرس، .»نفسياو

  ففي هذا الصدد قال الشاعر املصري ( حافظ إبراهيم ) :

  األم مدرسة إذا أعددا       *         أعددت شعبا طيب األعراق

لـدورها  و امل بيسارها )وقول نابليون بونابرت : ( إن األم اليت ز طفلها بيمينها ز الع

عن أنس : يقول الرسـول  ،باجلنة  )تضحياا اجلسيمة يف تربية األبناء بشرها الرسول (العظيم و

) »: (السلمي جاء إىل النيب صـلى اهللا   ةوعن ابن جريح أن جامه، »اجلنة حتت أقدام األمهات
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قال : ، »فهل لك من أم « جئتك أستشريك فقال : و فقال يا رسول اهللا أردت الغزو، عليه وسلم

، ت )-(ب،.( إمساعيل بن كثريأمحد رواه اإلمام» فألزمها فإن اجلنة عند رجليها « قال :  ، نعم

).300ص 

أن ما يتعلمه الطفل « ، علماء اإلجتماعو التربيةو يؤكد الكثري من علماء النفسو كما أكد

كما يقال: ( العلم يف الصـغر  ، وال يف حياتهعويكون له أثر ف، يف مراحل عمره املبكر يستمر معه

فعملية التنشئة اإلجتماعيـة  ، فعالله أثر و ثابتا، أي أن العلم يف الصغر يكون )يف احلجر  قشكالن

، بدون سنة، ( إبراهيم ناصر.»تبقى طول حياتهو من والدته مباشرة، تبدأ من بداية وجود الفرد

).49ص 

 إن التنشئة اإلجتماعية حتتوي على العمليات اليت ا يتم دمج الطفل يف اإلطار العام ألسرته

جتـاه   -أداء الواجب قيمة من القيم اإلجتماعيةو –أداء واجبه  جمتمعه مما يساعد فيما بعد علىو

، املهـارات و )  مكسبة للمعـارف 1969و قد عدها " انكيليس" ( «اتمع بكفاءة  و أسرته

( مايسة .  »الفيزيقيةو احلاجات اليت تشكل تكيف الفرد لثقافته اإلجتماعيةو القيم، واإلجتاهاتو

).27ص ، 2007، أمحد النيال

 ،القيم اإلجتماعية بصفة خاصـة و منظومة القيم بصفة عامةتعلمه الطفل من األسرة ا يومم

قى فيهـا  ما ميز األسرة عن غريها من مؤسسات التنشئة اإلجتماعية أا احملضن األول الذي يتلو

ومن خالل العالقات األسرية يتعلم كثريا من القيم اإلجتماعيـة  ، اإلجتاهاتالقيم وو الفرد املبادئ

، والعـدل ، ونصـرة املظلـوم  ، اخلدمة اإلجتماعيـة ، والتعاون مع اآلخرينو السامية كالتضامن

التفاين و وإتقان العمل، وأداء الواجب، التحصيلو ،إلجنازلالسعي ، واإلجتهادو جلدوا، واإلحسان

ك من مقومات متاس، وبنائهو متام إعدادهو غريها من القيم اليت تعد من كمال أخالق الفرد، وفيه

  تراص صفوفه .و اتمع ووحدته

نضج عالقاته اإلجتماعية خارج املرتل يتأثر بنوعيـة  و قد تبني أن درجة توافق الطفلو «

 يم اتمـع فهي اليت تنقل ق، لألسرة دورها يف عملية التطبيع اإلجتماعي، والعالقات داخل األسرة

).701ص ، 2011، السيد ( عبد الباسط حممد» . تقاليده لألطفال عاداته وو معايريهو

القيم اإلجتماعية لدى  وعلى العموم فالدراسات املتوافرة تؤكد على دور األسرة يف تنمية

دورهـا يف متاسـك النسـيج    و ترسخها يف نفوسهم إلدراكها بأمهيتها يف حياة الفـرد الناشئة و

ة بإهتمام الفرد جمموعة القيم اخلاص« حيث هي ، الزوالو محايته من التفككو صونهو اإلجتماعي

، أمنيو ( صابر». السعي إىل إسعاد اآلخرينو بذل اخلدمات العامةو التضحية من أجلهم، وبالناس

).105ص ، 1995
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 كما أن هناك دراسات تناولت دور األسرة يف تنمية القيم اإلجتماعيـة لـدى األطفـال   

حيث هدفت ، ية لدى الشبابدراسة بعنوان إسهام األسرة يف تنمية القيم اإلجتماع منها ،الشبابو

كان من نتائجها أن أكـدت  ، وإىل إبراز الدور املفترض القيام به من قبل األسرة من أجل تنميتها

أن هذه املكانة ال ينبغي أن تفرط فيها و على الدور املطلوب من األسرة يف تنمية القيم اإلجتماعية

غريهم بل ينبغي أن و م أو مجاعة الرفاقإن نازعتها فيها بعض املؤثرات من وسائل اإلعالو األسرة

  تقوم بالدور املطلوب على أمت وجه .

، بينت الدراسة أن هناك مراحل ينبغي أن متر ا األسرة يف عملية تنميتها للقيم اإلجتماعية

العناية الكافية يثمر منو ، وإعطاء كل مرحلة وقتها الكايفو وال ينبغي أن تقفز من مرحلة إىل أخرى

اليت تساعد األسـرة علـى   و حيث مت إستنباط بعض األساليب التربوية املناسبة، إلجتماعيةالقيم ا

ومن كتب التربية ، سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلمو عملية تنمية القيم اإلجتماعية من كتاب اهللا

).2008، ( مثيب بن حممد بن عبد اهللا البقمي.احلديثة مما له الدور البارز يف عملية التأثري اإلجيايب

أما الدراسة الثانية من إعداد ( فريال علي حممود) دراسة ميدانية لنيل درجة الدكتوراه يف 

، األخالقية لدى طالب املرحلة الثانويـة و التربية مبدينة دمشق بعنوان : منظومة القيم اإلجتماعية

:).2010( فريال علي حممود، ومن نتائجها 

كانت ، و منظومة القيم اإلجتماعية حسب متغري اجلنستوجد فروق ذات دالة إحصائية يف-1

، آداب السـري ، آداب احلـديث ، اإلنضباطو النظام، الفرديةالنتائج لصاحل اإلناث يف قيم املبادرة 

  الصداقة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف منظومة القيم األخالقية حسب متغري اجلنس لصـاحل  -2

احليـاء  ، اإلعتراف باجلميـل ، العطاءو التسامح، وفاء بالوعدال، األمانةو اإلناث يف قيمة الصدق

إحترام الكبار فكانت غري دالة إحصائيا .و أما قيمتا اإلخالص، والرتاهة

هناك فروق غري دالة إحصائيا يف منظومة القيم اإلجتماعية حسب مـتغري اإلختصـاص   -3

ي فقط .ذلك يف قيمة املساواة لصاحل العلم، واألديب) -الدراسي (العلمي 

بعد إستعراض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة بصفة عامة أو بكل متغري على 

خاصة البعد ، وأبعادهاو نثمن أمهية دور األسرة يف تشكيل شخصية الطفل يف مجيع نواحيها، حده

أن حيث ، على جمتمعه بل اإلنسانية مجعاءو قوي على شخصهو ذلك من إنعكاس مؤثرلالقيمي ملا 

اإلنسانية ، واحلضارية، والثقافية، واإلجتماعيةو مناحي احلياة اإلقتصاديةالقيم متغري له أمهية يف كل 

يتجلى ذلك من خالل الكثري ، حمركا هاما من حمركات الفعل الذي يؤديه الفرد يف بيئتهبإعتبارها 
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 التـرابط و اإلخـاء  وازداد من القيم اإلجتماعية اليت إذا سادت يف أفراد اتمع سادت احلياة فيه

، ومن بني هذه القيم اإلجتماعية اليت وقع اإلختيار عليهـا ، مواطنيهو التراحم بني أعضائهو التوادو

  . األمانةقيمة ، والعفووقيمة ، قيمة التعاون، وهي حمل فروض الدراسة هذه

 ناهزت الثالثـون  التعليم اليتو اخلربة املهنية يف ميدان التربيةو ومن خالل التجربة امليدانية

إنتشارها لدى بعض األطفـال  و على كثري من احلقائق بالنسبة لسيادة هذه القيم يسنة وقع إدراك

 حجمهـا و تركيبهاو والعلة يف ذلك رمبا تعود إىل منط األسر، ذلك بنسب متفاوتةو ،دون غريهم

رة أسـرية  تاملستو رةاإلجتماعي إىل غريها من األسباب الظاهو الثقايفو املستوى اإلقتصادي وكذا

  أو عوملية .، تكنولوجيةأو ، أو إعالمية، أو جمتمعية، أو بيئية، كانت

ودورها يف تنمية وترسـيخ القـيم   ، وبناء على ما تقدم تتجلى إشكالية العالقة بني األسرة

، مطالبها إعدادا متكامال غري منقـوص و األطفال إلعدادهم للحياةو اإلجتماعية يف نفوس الناشئة

ولضمان حتقيق العائد من التربية األسرية املتمثل يف ، متطلبات منوهاو ل كل جوانب الشخصيةيشم

بـل  ، خيدم جمتمعهو الذي حيقق ذاته، مع جمتمعهو إعداد الشخص السوي املتوافق مع نفسهو بناء

  اإلنسانية مجعاء .

 ا إجتماعيـة وذلك من خالل إكساب أبنائها قيم، تنشئة األسرة ألبنائها تنشئة سليمةإن 

، ألن هلذا الواجب حدين ،أعظم مسؤوليااو وأخالقا فضلى فهو من أهم واجباا، إنسانية علياو

 النفسيةو الصحيةو يتعهداه بالرعاية اجلسميةو يرعياهو فهو من حق الطفل على الوالدين أن ينمياه

ق اتمع على األسرة أيضـا  كما أا من ح، اإلنسانيةو القيميةو اإلجتماعية والثقافيةو األخالقيةو

صـونه مـن   و إزدهـاره و تطورهو تقدمهو أن تقدم له أفرادا صاحلني منتجني حريصني على بنائه

حمصنا ، متفانيا يف أداء واجباته، متضامناو متعاونا، جمتمعا قويا متماسكا متراصا، اهلزالو الضعف

 اليت بدورها تصـون اتمـع  ، ولأنبل اخلالو أمجل القيمو بأبنائه الذين تشربوا حماسن األخالق

  حيث قال الشاعر أمحد شوقي :، التالحمو متده بأسباب التماسكو حتفظهو

  إمنا األمم األخالق ما بقيت       *        فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

الصغار من خـالل   النشءوما هذه األخالق إال تلك القيم النبيلة اليت مت غرسها يف نفوس 

ومن ضـمنها   -رية اليت تلقاها هؤالء األطفال على مستوى مراحل الطفولة املختلفة التربية األس

يتمثلون السلوك الذي نشأوا عليه باملالحظـة أو  و حيث ينشأ الصغار –مرحلة الطفولة املتأخرة 

  أو التلقني كما قال الشاعر : أبو العالء املعري :، أو التعزيز، القدوة

  *        على ما كان عوده أبوه   ينشأ ناشئ الفتيان فينا    و
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أمهيتها يف حتصني األجيال بقيم قوية ذات األثر البالغ يف و ومن هنا يتبني جبالء دور األسرة

، أدوار خالل مواقف احلياةو ما ينطوي على هذا السلوك بعد ذلك من مواقف، وسلوكهم تشكيل

 طفاهلا يف متاسك النسيج اإلجتمـاعي كما يربز دور األسرة من خالل تنميتها للقيم اإلجتماعية أل

  .غريها و التضامنو التراحمو تالمحه من خالل ترسيخ قيم فضلى بالتعاونو

  و بناء على ما تقدم فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول السؤال التايل :

يف مرحلـة الطفولـة    ديـه تنمية القيم اإلجتماعية لرعاية وتنشئة الطفل و هل لألسرة دور يف

  تأخرة ؟ملا

  كما يلي : جزئيةتساؤالت  أربعةو الذي يتفرع بدوره إىل 

هل للرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولـة  -1

  املتأخرة ؟

  هل لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة ؟-2

  مة العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة ؟هل لألسرة دور يف تنمية قي-3

هل لألسرة دور يف تنمية قيمة األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة ؟-4

الفرضيــات : -2

  الفرضية العامة : -2-1

  ملتأخرة ايف مرحلة الطفولة  ديهتنمية القيم اإلجتماعية لرعاية وتنشئة الطفل و لألسرة دور يف

  :  زئيةفرضيات اجلال -2-2

التنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة و للرعاية-1

  املتأخرة .

  لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة .-2

  لألسرة دور يف تنمية قيمة العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة .-3

  ة دور يف تنمية قيمة األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة .لألسر-4

أمهية الدراسة : -3

، يقوم الوالدان يف إطار التنشئة األسرية بدور بارز يف تشكيل الشخصية املتكاملة لألبنـاء 

القـيم  ، والسيما يف جمال تنميـة القـيم عمومـا   ، وكما يقومان بعملية التطبيع اإلجتماعي هلم

 ما ينجر عن هذا السلوك من أدوارو تماعية خصوصا مبا هلا من أمهية بالغة على سلوك األبناءاإلج

ذلك سلبا أو إجيابا تبعا لنمط التنشئة و اتمعو األبناءو مواقف تنعكس آثارها وتبعاا على األسرو
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األسر ألمهيـة  مدى إدراك ، واألسرية اليت تلقاها األبناء على مستوى مرحلة الطفولة بكل أطوارها

والتكيف ، اإلجتماعيو توافقهم النفسي، والقيم اإلجتماعية يف إصباغ السلوك السوي على أبنائها

  اإلجياب .و مبا يعود على كل األطراف ذات العالقة بالنفع، اإلجتماعي اإلجيايب

 تربيةوالقيام بواجباا إزاء ، ويف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن فشل األسر يف أداء أدوارها

 ،اخلسرانو وعلى األبناء باخليبة، الندامةو تنشئة أبنائها على القيم النبيلة يعود عليها أوال باحلسرةو

  اإلحنالل .و على اتمع بالتفككو

هو دور األسـرة يف  و ،ومن هنا تستمد هذه الدراسة أمهيتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله

اآلثار املترتبـة  و من نوع املشكالت، واعية ألطفاهلا من جهةتنمية القيم اإلجتمالتنشئة والرعاية و

  تبعاته اخلطرية كما مر آنفا .و ،عن التقصري يف هذا اجلانب من جهة ثانية

ومن خالل ما تقدم إنبثقت فكرة هذه الدراسة اليت تنحصر أمهيتها النظرية يف أا :

التنشئة املتكاملة اليت تراعـي كـل    ،أمهيتها يف تنشئة األبناءو تلقي الضوء على دور األسرة-1

  جوانب النمو.

إحاطتهم بسـياج مـن القـيم    ، وتبحث يف دور األسرة املتمثل يف تنمية القيم لدى أطفاهلا-2

  للمجتمع الذي ينتمون إليه .و اإلجتماعية صونا هلم

  تلفت النظر إىل دور القيم اإلجتماعية يف متاسك النسيج اإلجتماعي .-3

  ملي امليداين  فتتمثل أمهيتها يف أا :أما على املستوى الع

متثل إسهاما معرفيا إجتماعيا يكشف دور األسرة العملي بإعتبارها أهم وكالة من وكـاالت  -1

  بناء األجيال.و التنشئة اإلجتماعية يف إعداد

األسرة كمؤسسة إجتماعية  تقدم رصيدا إضافيا متواضعا من املعرفة العلمية يعزز إدراكنا لدور-2

  التكيف النفسي اإلجتماعي له .و تطبيع اإلجتماعي للطفل لضمان التوافقأوىل لل

 العملية اإلجيابيةو الوالدين خصوصا على رعاية األطفال الرعاية املعنويةو تشجع األسر عموما-3

  ال سيما يف مرحلة الطفولة املتأخرة .و

ثل القيم النبيلة عمليا متو ليتدعو القائمني على مؤسسات التنشئة اإلجتماعية بكل أنواعها للتح-4

كفالتهم.و ترسيخها يف من هم حتت رعايتهمو
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أسباب إختيار موضوع الدراسة : -4

  إلختيار هذا املوضوع تتمثل يف : الداعيةهناك مجلة من األسباب 

 القومي .و للحياة اإلعداد السليم النشءإبراز دور األسرة يف إعداد  

ماعية يف متاسك النسيج اإلجتماعي .اإلعتقاد اجلازم بأمهية القيم اإلجت  

دور األسرة يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى األطفال .و إظهار أمهية  

دف اهليمنة .و إدراك خطر العوملة الزاحف ديدها لقيمنا اإلجتماعية  

غريها و عية البصرية كاألنترنتاإلتصال املتمثلة يف الوسائل السمو إدراك خطر تكنولوجيا اإلعالم

  ديدها لقيمنا اإلجتماعية .و

  أهداف الدراسة : -5

تنمية القيم اإلجتماعية لدى التنشئة والرعاية ومبا أن موضوع الدراسة احلالية هو دور األسرة يف 

  فإا دف إىل :، عينة من أطفال مرحلة الطفولة املتأخرة

طفل يف مرحلة الطفولة لدى التنمية القيم اإلجتماعية و التعرف على دور األسرة يف التنشئة-1

  املتأخرة .

  غري السوية عند تنشئة األطفال .و التعرف على أساليب املعاملة الوالدية السوية-2

األمانة لدى الطفـل يف مرحلـة   ، والعفو، والتعرف على دور األسرة يف تنمية قيم التعاون-3

  الطفولة املتأخرة.

وتنميـة القـيم   ، ألطفـال عمومـا  إدراك جمموعة من الطرائق التربوية العملية يف تنشئة ا-4

  اإلجتماعية لديهم  خصوصا .

  حدود الدراسة : -6

دورها يف تنمية القيم اإلجتماعية للطفـل يف مرحلـة   و حيث أن موضوع الدراسة هو األسرة

  فإن الدراسة احلالية تتحدد باآليت :، الطفولة املتأخرة

  .باملوضوع الذي تبحث فيه-1

فال مرحلة الطفولة املتأخرة الذين تتراوح أعمارهم ما بـني  العينة املستخدمة فيها : هم أط-2

  سنة 12–09

  جمتمع الدراسة : تالميذ الصف اخلامس إبتدائي.-3

  مكان الدراسة : املدارس املتواجدة مبدينة بوسعادة / والية املسيلة .-4

  األمانة .، العفو، القيم اإلجتماعية متمثلة يف التعاون-5

  تطبق فيها األداة .و يها الدراسة امليدانيةالفترة الزمنية اليت جترى ف-6
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ذلك إلختالف الثقافـة  ، ولذا فإن نتائج هذه الدراسة ال تتعدى حدود املنطقة اليت تتم فيها

أمناط األسر من منطقـة  ، وإختالف أساليب التنشئة األسرية، والفرعية عرب مناطق القطر اجلزائري

لذا فإن إمكانية تعمـيم نتائجهـا   ، وتائج الدراسةإمكانية تأثري هذا اإلختالف على نو إىل أخرى

ترتبط حبدودها املذكورة سابقا.

  حتديد املفاهيم : -7

  األسرة : :7-1

  األسرة كمؤسسة إجتماعية : -أ

ألا الوعاء الذي يكون فيه ، من أمهها، واألسرة مؤسسة من مؤسسات التنشئة اإلجتماعية

يتجسد ذلك مـن  ، اهم يف تكوين أفراد صاحلني أسوياءومن أهم وظائفها أا تس، الفرد شخصيته

  أدوارهم اإلجيابية يف احلياة .، وخالل سلوكهم السوي

  األسرة كجماعة إجتماعية : -ب

من خـالل وظائفهـا   ، املستمرةو تتميز بالدينامية املتجددة، األسرة مجاعة إجتماعية أولية

تها من خالل األثر اإلجيايب الذي يالحظ على تالحظ فعالي، املتعددة اليت تظفي عليها حركية فعالة

  يعيشون يف كنفها .، وسلوك األفراد الذين هم حتت رعايتها

  القيم اإلجتماعية : :7-2

 الدرجة اليت حيصل عليها الطفل يف اإلجابة عن فقرات اإلستمارة املعدة هلذا الغرض اخلاصة

  وقيمة أداء األمانة .، قيمة العفو، وبقيمة التعاونباالسرة ودورها يف الرعاية والتنشئة و

  : الطفولة املتأخرة :7-3

املرحلة اليت تشمل األطفال مـن سـن    ، يقصد مبرحلة الطفولة املتأخرة يف هذه الدراسة

حتديدا تالميذ السنة اخلامسة إبتدائي الذين تشملهم اإلستمارة املعدة ، والتاسعة إىل سن الثانية عشر

  هلذه الدراسة .
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  دراسات السابقة :ال -8

الطفولـة  ، القيم اإلجتماعيـة ، هي األسرةو احلالية الدراسةمن خالل مالحظة متغريات 

هو فرع و فاألسرة ذات صلة بعلم اإلجتماع العائلي، املتأخرة جند أا ذات صلة بأكثر من ختصص

لـم الـنفس   ومتغري القيم اإلجتماعية مفهوم من املفاهيم األساسـية لع ، من فروع علم اإلجتماع

بالتايل ، واإلهتمام من طرف علم النفسو أما متغري الطفولة املتأخرة فحظي بالدراسة، اإلجتماعي

لذا فإن الدراسات السابقة املتـوفرة لـدينا   ، وفمتغريات الدراسة احلالية ذات عالقة بالعلوم الثالثة

مما ، غريات الثالثة جمتمعةمل نعثر على دراسة تناولت املت، وتناولت متغريات الدراسة كل على حده

ذلك كاآليت :و حدا بنا إىل تناوهلا متفرقة

  :يف الرعاية والتنشئة دورهاو الدراسات اليت تناولت متغري األسرة :8-1

  أوال : الدراسات العربية :

:1985دراسة ( أبو اخلري عبد الكرمي قاسم،  - -1 (

بناء املضطربني سلوكيا آلبـائهم  هدفت هذه الدراسة إىل  التعرف على إختالف إدراك األ

  وأمهام عن إدراك األسوياء .

) من املضطربني نفسيـا املراجعني ملستشـفى  400و قـد إعتمدت عينة مكونة من ( 

) مل يراجعوا العيادة النفسية تراوحـت  333امللك عبـد العزيز بالزاهر مبكـة املكرمـة، و( 

  ،و كان من نتائجها ما يلي : ) سنة25-15أعمار مجيع أفراد العينة من (

إختالف إدراك األبناء املضطربني سلوكيا آلبائهم وأمهام عن إدراك األسـوياء، حيـث   

يشعرون أن والديهم عاملوهم بسلبية ورفض، وكانوا أقل إستحسانا لتصرفام، وأقل حبا هلـم،  

نوا متفقني فيما بينهم على بينما أدرك األسوياء والديهم على أم عاملوهم معاملة حسنة، وأم كا

.تقبلهم وكانوا أكثر حبا هلم وأكثر إستحسانا لتصرفام

:1992دراسة ( أمحد سهري كامل،  -2 (

هدفت هذه الدراسة إىل  إدراك أمهية العالقات األسرية، وحتديدا يف هذه الدراسة العالقة بـني  

  الطفل ووالديه .

طفـال)   33ألطفال، كل جمموعة مكونة مـن ( عينة الدراسة على جمموعتني من ا اشتملتو 

وإناثا من املقيمني باألقسام الداخلية ببعض املدارس مبدينة القـاهرة، ومـن ذوي األسـر     اذكور

  ) سنة وكان من نتائج الدراسة ما يلي :12-8الطبيعية، تراوحت أعمار اموعتني من ( 
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املقارنة مع ذوي األسر الطبيعيـة،  توصلت الباحثة إىل أن املنفصلني عن أسرهم أقل تكيفا ب-

وكانت درجام مرتفعة يف مصدر الضبط اخلارجي واإلكتئاب، ووجدت أن التبـاين يف النمـو   

النفسي اإلجتماعي يرتبط إرتباطا وثيقا بنوعية العالقة والتفاعل بني الطفل ووالديه . 

:1993دراسة ( حممد حممد نعيمة،  -3 (

  هدفت هذه الدراسة إىل :

لكشف عن العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية، وبعض مسات الشخصية .ا-

الكشف عن العالقة بني اإلختالفات الوالدية يف التنشئة اإلجتماعيـة لألبنـاء، ومسـات    -

املشاركة اإلجتماعية). –املثابرة  –القلق  –الشخصية (العدوان 

لإلختالفات بني األب واألم  حماولة الكشف عن الفروق يف إدراك كل من الذكور واإلناث-

يف أساليب املعاملة .

التعرف عن العالقة بني اإلختالفات الوالدية يف التنشئة اإلجتماعية، وبني عدد من املؤثرات -

اإلجتماعية .

حماولة الكشف عن أي فروق بني السمات اإلجتماعية وبني عدد املؤثرات اإلجتماعية .-

الشخصية ( موضوع الدراسة) لدى اجلنسـني يف   حماولة الكشف عن أي فروق بني مسات-

مرحلة املراهقة .

) سنة، موزعة على 15–12وتلميذة أعمارهم من (  اتلميذ 541و مشلت عينة الدراسة 

تلميذة من املرحلة اإلعدادية، حمافظة اإلسكندرية، ومتثلت أدوات الدراسة  284و اتلميذ 257

د الباحث )، مقياس العدوان ( إعداد مدحيـة املغـريب)،   يف : مقياس املشاركة اإلجتماعية ( إعدا

اهلامي عبد  –مقياس القلق ( إعداد أمحد عبد اخلالق مايس)، مقياس املثابرة ( إعداد حممد العرفان 

إبـراهيم   –العزيز)، مقياس املستوى اإلجتماعي اإلقتصادي (إعداد عبد السـالم عبـد الغفـار    

يلي : نشقوش)، وكان من نتائج الدراسة ما

  * بالنسبة للفرض األول :

هناك إرتباط دال وسليب بني إدراك الفروق يف بعد الرفض والقبول والدرجة الكلية للفروق -

ومسة املثابرة .
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أنه يف معامالت اإلرتباط بني اإلختالفات الوالدية يف التنشئة كما يدركها األبناء ومسة القلق -

عامالت سلبية يف مسة املثابرة واملشاركة اإلجتماعية .والعدوان كانت إجيابية، يف حني كانت امل

أن القلق يعد أكثر السمات إرتباطا بإدراك الفروق يف التنشئة بني الوالدين .-

عدم وجود أي إرتباطات دالة بني إدراك األبناء اإلختالفات الوالديـة يف التنشـئة ومسـة    -

العدوان واملشاركة اإلجتماعية .

  لثاين :* بالنسبة للفرض ا

أظهرت النتائج أن العدوان هو أكثر مسات الشخصية إرتباطا بأساليب التنشئة، تليه املثابرة -

مث القلق داللة بني اجلنسني يف إدراك اإلختالفات الوالدية يف التنشئة اإلجتماعية .

  * بالنسبة للفرض الثالث :

ة املشاركة اإلجتماعيـة  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث وذلك يف مس-

والقلق وذلك لصاحل الذكور يف مسة املشاركة، ويف صاحل اإلناث يف مسة القلق، وعدم وجود فروق 

ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مسة العدوان واملثابرة .

  * بالنسبة للفرض الرابع :

عي واإلختالفـات بـني   هناك تفاعل بني متغريات اجلنس، املستوى اإلقتصادي، واإلجتما-

الوالدين يف أسلوب التنشئة ومسات الشخصية ( موضوع الدراسة ) مبستويات داللة مرتفع .

:1993دراسة ( موسى رشاد عبد العزيز،  -4 (

  هدفت الدراسة إىل معرفة أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها باإلكتئاب .

) سـنة  13–09أعمارهم مـن ( ) تلميذا بلغ متوسط 44و تكونت عينة الدراسة من (

) سنة من بعض مدارس مصر اجلديدة، وكان مـن  13) تلميذة بلغ متوسط أعمارهن ( 45و(

نتائجها ما يلي :

توصل الباحث إىل أنه توجد عالقة موجبة بني املمارسات اخلاطئة واإلكتئاب ومل جيد فروقا -

حيث كانت العالقة إجيابيـة بـني   بني اجلنسني يف إدراكهم لتلك املمارسات واإلكتئاب لديهم، 
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التحكم واحلماية والعقاب العاطفي والبدين والتوبيخ واحلرمان من اإلمتيازات من الوالدين، ووجود 

اإلكتئاب لدى الذكور واإلناث .

:1995، دراسة ( هدى مصطفى محاد -5 (

إلمهال )و أثرها يف ا –هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عن اإلجتاهات الوالدية ( احلماية الزائدة 

حيـث  ، طفال من أطفال الروضة 120وقد إعتمدت عينة مكونة من ، تنمية التفكري اإلبتكاري

 منخفضي احلماية الزائـدة ، و30عددهم و ي احلماية الزائدةجمموعة مرتفع، مت حتديد جمموعتني

عددهم و منخفضي اإلمهال، و30عددهم و جمموعة مرتفعي اإلمهال من احلماية، و30عددهم و

30.

إختبار التفكري اإلبتكـاري عنـد   ، أما األدوات املعتمدة فتتمثل يف : مقياس اإلجتاهات الوالدية

إستمارة املسـتوى اإلقتصـادي   ، إختبار رسم الرجل ( جلودانف هاريس)، نس )ااألطفال (لتور 

  وكان من نتائجها :، اإلجتماعي

 أمهات)  -أطفال األسر ( آباء  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجاتعدم وجود

أمهات) ذوي إجتاه اإلمهال  -ومتوسط درجات أطفال األسر ( آباء ، ذوي إجتاه اإلمهال املرتفع

أبعادها مل حتقق الفـرض  و الدرجة الكلية، املنخفض كما تبدو يف درجات التفكري اإلبتكاري

  األول .

أمهات)  -ال األسر ( آباء عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أطف

ومتوسط درجة أطفال األسر ذوي إجتاه احلماية املنخفضة كما يف ، ذوي إجتاه احلماية املرتفعة

(الدرجة الكلية) . درجات التفكري اإلبتكاري  ألطفال الروضة

:1996، دراسة ( عواطف عبده عبده بيومي -6 (

 اإلجتماعي لدى الطالب احملـرومني و على التوافق الشخصيهدفت هذه الدراسة إىل التعرف 

إقتصرت و سنة) 14–13–12مشلت املرحلة العمرية (و غري احملرومني من الرعاية الوالديةو

طفال من احملرومني من الرعاية الوالدية  150حيث بلغ حجمها ، عينة الدراسة على الذكور فقط

يذا من غري احملرومني مقسمني تلم 150و تلميذا لكل مرحلة عمرية على حده، 50مقسمني إىل 

  تلميذا لكل مرحلة عمرية على حده . 50إىل 

إستمارة املستوى اإلقتصادي ، ياإلجتماعو و متثلت أدوات الدراسة يف إختبار التوافق الشخصي

  كان من نتائج الدراسة :، واإلجتماعي الثقايف ( إعداد سامية القطان)و

غري احملرومني من حيث الدرجة الكلية و رومنيال توجد فروق بني متوسطات درجات احمل   -

  سنة. 12اإلجتماعي يف سن و للتوافق الشخصي
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غري احملرومني من حيث الدرجة الكلية و ال توجد فروق بني متوسطات درجات احملرومني   -

  سنة. 13اإلجتماعي يف سن و للتوافق الشخصي

حملرومني من حيث الدرجة الكلية غري او ال توجد فروق بني متوسطات درجات احملرومني   -

  سنة. 14اإلجتماعي يف سن و للتوافق الشخصي

:1996، دراسة ( مايسة حسن حسن علي -7 (

  هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :

اإلجتمـاعي يف  و تكيف الطفل الشخصـي و هل توجد عالقة بني أساليب املعاملة الوالدية-

  الروضة ؟

اإلقتصادي لألسرة ؟و ليب املعاملة الوالدية بإختالف املستوى اإلجتماعيهل ختتلف أسا-

غـري  و أو من األطفال ألمهـات عـامالت  ، هل ختتلف مظاهر التكيف بإختالف اجلنس-

عامالت ؟

هل ختتلف أساليب معاملة األم العاملة لطفلها عن أساليب األم غري العاملة ؟-

تالف جنس الطفل ذكر أو أنثى ؟هل ختتلف أساليب املعاملة الوالدية بإخ-

، ) سنوات 06–04طفلة أعمارهم من ( و طفال 240عينة الدراسة مكونة من و كانت 

غري عامالت مـن  و أمهام عامالت، من اجلنسني، ومن مدارس حكومية خاصة مبحافظة القاهرة

  منخفض) .، متوسط، إقتصادية خمتلفة ( مستوى رفيع –مستويات إجتماعية 

، اإلجتماعيو مقياس التكيف الشخصي، أدوات الدراسة يف مقياس اإلجتاهات الوالدية و متثلت

دليل دراسة احلالـة ( إعـداد   ، اإلقتصادي لألسرة املصرية –مقياس تقدير املستوى اإلجتماعي 

  إستمارة مالحظة سلوك الطفل ( إعداد الباحثة).، الباحثة)

  و كانت نتائج الدراسة كاآليت :

 تكيـف الطفـل الشخصـي   و ات داللة إحصائية بني أساليب املعاملة الوالديةتوجد عالقة ذ-

اإلجتماعي يف الروضة .و

اإلقتصادي لألسرة و إختالف أساليب املعاملة الوالدية بإختالف املستوى اإلجتماعي-

اإلجتماعي يف و اإلناث يف التكيف الشخصيو وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور-

الروضة.

اإلجتماعي يف الروضة.و فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف التكيف الشخصيوجود -

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أساليب معاملة األمهات العامالت عن أساليب معاملـة  -

األمهات غري العامالت لألطفال .
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غري العامالت يف التكيـف  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أبناء  األمهات العامالت و-

اإلجتماعي يف الروضة .الشخصي و

:2001، دراسة ( عزت مرزوق فهيم عبد احلفيظ -8 (

هدفت هذه الدراسة إىل  الكشف عن أهم أساليب التنشئة اإلجتماعية اليت تتبعهـا األسـر يف   

  .عالقتها بالسلوك اإلحنرايف لألبناء و املناطق العشوائية

حيث مشلت عينة من األسر تقـيم  ، يف جمتمع البحث مبدينة أسيوط مبصر متثلت عينة الدراسةو 

كـانوا مـودعني   ، والذي هلم أبناء متشردين من التعلـيم و -حمل الدراسة –يف املنطقة العشوائية 

  مت إختيارها بطريقة عمدية ، والبناتو مبؤسسة تربية البنني

. حاالت 05بالنسبة للمتشردين من التعليم مت إختيار -

حاالت مـن الـذين    04البنات مت إختيار و النسبة للمسجلني مبؤسسة إعادة التربية للبننيب-

وعليه ، وبذلك يكون عددهم مخسة، حالة واحدة مازالت مودعة باملؤسسة، وإنتهت مدة إيداعهم

حاالت . 10فالعدد اإلمجايل للعينة 

  ما يلي : تلك الدراسة جوكان من نتائ، املنهج الوصفيو إستخدم الباحث املنهج التارخيي

الطرد من املرتل .و الضربو من األسر تتبع أساليب تنشئة قاسية مثل : التهديد 50%-

العناية نظرا للمستوى و من عينة الدراسة متثل عدم مقدرة أرباب األسر على اإلهتمام 30%-

اإلقتصادي املتدين .

ار هذا األسلوب .الدراسة تتبع أسلوب احلرمان مع اجلهل بآث من عينة 30%-

الدراسة مييلون إىل أسلوب  التدليل نظرا إلرتفاع املستوى اإلقتصادي . من عينة 10%-

مييلون إىل إثابة األبناء من خالل الرضا املعنوي . 20%-

. أفعال أثناء تنشئة األبناءو ال يبايل اآلباء فيها مبا يصدر عنهم من أقوال 80%-

. أفعالو أن األبناء يقلدوم فيما يصدر عنهم من أقوال أكدوامن عينة الدراسة  100%-

بار أن الذكور ميثلون مصـدر  على إعت، من عينة الدراسة تفضل الذكور عن اإلناث 50%-

محاية لألسرة يضاف إىل ذلك قدرم على املشاركة يف إقتصاديات األسرة .أمن و

السبب إىل أن اإلناث أكثـر  يرجع ، والدراسة يفضلون اإلناث عن الذكور من عينة 30%-

طاعة لألسرة.
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  ثانيــا : الدراسات األجنبية :

، نقال عن ( السيد فاتن عبد الفتاح، )schwarze¡1979، دراسة ( شوارتز -1

1993: (

قـد  ، واإلكتئاب لـديهن و هدفت الدراسة إىل التعرف على : التركيب العائلي لدى الفتيات

وكان مـن نتـائج   ، ) طالبة جامعية من قسم علم النفس98ن (إعتمدت الدراسة عينة مكونة م

  الدراسة ما يلي :

سيطرة و ع بني الوالدينبالصرا أسر تتميزتوصل إىل أن الطالبات السيئات التوافق يأتني من -

وبني ، بني الصراع بني الوالدين، وتوصل إىل وجود إرتباط موجب بني درجات اإلكتئابو، األب

تبني أن عدم إتساق حمبة األب أكثر قوة يف إرتباطها ، وساق يف احملبة الوالديةوعدم اإلت، اإلكتئاب

باإلكتئاب من األم.

HOLAHANمـوس (  و دراسة ( هوالهان -2 & MOOS¡(1986( ، ـ ال ـنق

ن ـع

:1996، حممد ( خميمر عماد  (

العينة  ملتواشت عالقتها بتكيف الشخصية و هدفت الدراسة إىل تأثري أساليب التنشئة األسرية

كان و )44-42) متوسط أعمارهم من ( 267اإلناث مقدارها (و على جمموعة من الذكور

  من نتائج الدراسة ما يلي :

مرغوب فيـه  و مقبولو توصال إىل أن املساندة األسرية املتمثلة يف إدراك الطفل أنه حمبوب-

تقيه من املـرض  ، والطموحو الثقة بالنفس، وخصائصه اإلجيابية كالصالبة، وتقوي صحته النفسية

، أقل طموحـا ، وأقل ثقة بالنفس، ووأن إضطراب عالقة الطفل بوالديه جتعله أقل صالبة، النفسي

أكثر مرضا .و

PERRISزمالؤه ( و دراسة (  بريز -3 & ET AL¡(1986(:

الدراسة  أما عينة، اإلكتئابو و كان اهلدف من الدراسة : العالقة بني احلرمان من حمبة الوالدين

مث مقارنتـهم بعـدد   ، 168على أربع جمموعات من حاالت اإلكتئاب عددهم الكلي  اشتملت

أما نتائج الدراسة فهي كما يلي :، من األصحاء 205
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مهما يف خلفيـة حـدوث   ميثل عامال نفسيا ، توصلوا إىل أن احلرمان من احلب يف الطفولة-

احلمايـة املفرطـة مـن    ، ويف دفء املشاعرأن املكتئبني حصلوا على درجات أقل و، اإلكتئاب

كما وجدوا أن آباء ، عند مقارنتهم باموعة الضابطة من األصحاء، والرفض من اآلباء، األمهات

أعلى رفضا من بـاقي  و أقل إستمرارية يف ممارستهم التربويةو مرضى اإلكتئاب التفاعلي أقل شدة

التشخيصات .

COPLANزمالؤه ( و دراسة (  كبالن -4 & ET AL¡(1986(:

أما ، النمو العاطفي ألطفاهلنو و كان اهلدف من الدراسة : العالقة بني اإلكتئاب لدى األمهات

أمـا نتـائج   ، سنوات) 04أطفاهلن البالغني من العمر (و أما 92عينة الدراسة فشملت الدراسة 

  الدراسة ما يلي :

وا صـعوبات يف السـلوك   ووجد وجدوا أن هناك عالقة بني معاناة األمهات من اإلكتئاب-

، ووجدوا أن عدم الترابط األسري مع وجود إضطرابات نفسية يؤديـان إىل آثـار   لدى أطفاهلن

املعريف لدى األبناء .و السلوكيو خطرية على النمو العاطفي

KOVACSزمالؤها ( و دراسة (  كوفاكس -5 & ET AL¡(1989(:

أما عينـة  ، عدم الوفاق على األطفالو فسية للوالدينو كان اهلدف من الدراسة : أثر احلالة الن

، ) سـنة 13-8تراوحت أعمارهم بني ( ، )104الدراسة: مشلت عينة من األطفال قوامها (

  كان من نتائج الدراسة :، وعدم الوفاقو األمهات يعانون من حاالت نفسيةو اآلباء كان

اآلباء الذين يعانون مـن نفـس   اإلكتئاب لدى أبناء و توصلوا إىل إرتفاع معدالت القلق-

والذين ال يوجد وفاق بينهما .، احلاالت

ZEMOREزمالؤه ( و دراسة (  زميور -6 & ET AL¡(1989( ،  ) نقال عـن

):2000آسيا بنت علـي، 

احلماية اليت يلقاها األبناء من و العنايةو و كان اهلدف من الدراسة : العالقة بني امليول اإلكتئابية

  اء مرحلة الطفولة .والديهم أثن

-17) طالبة جامعية أعمارهم من ( 49( و ) طالبا جامعيا46أما عينة الدراسة فشملت (

  كان من نتائجها ما يلي :و ) سنة،21

وأن ، احلماية الزائدةو الرفضو أن هناك عالقة إرتباطية موجبة بني اإلكتئابتوصلوا إىل  -

أما الذكور فإن اإلكتئاب لديهم مرتبط ، دة من قبل األماإلكتئاب لدى اإلناث مرتبط باحلماية الزائ

التسلط األبوي .و اإلمهاللرفض وبا
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* التعليق على الدراسات السابقة :

من خالل اإلستعراض السابق للدراسات السابقة اليت تناولت متغري األسـرة يالحـظ أن   

 قيق التـوازن النفسـي لألبنـاء   واملعاملة الوالدية يف حت، على أمهية التنشئة األسرية تمجيعها أكد

وأثر العالقات األسرية علـى  ، السلوكيةو العاطفيةو وتنمية اجلوانب املعرفية، التوافق اإلجتماعيو

 تكيفه مع حميطه األسري، وتقبله هلاو إدراكه لذاتهو اإلجتماعي لدى الطفلو تكامل البناء النفسي

  عالقة كل ذلك بسمات الشخصية .، واإلجتماعيو

:أوال

  من حيث اهلدف : تناولت الدراسات اليت مت عرضها العديد من اجلوانب منها :

احلماية و اإلمهالو ضالرفو الكشف عن العالقة بني بعض املمارسات الوالدية كالقبول -

ذلك مثل دراسة أبو اخلري ، وبعض اإلضطرابات النفسية منها اإلكتئابو احلرمانو العقابالزائدة و

دراسة هدى مصطفى ، و1993موسى رشاد ، 1989زميور  ،1986، بريز 1985

.2001دراسة عزت مرزوق و، 1995

 اإلنسجام األسري على الشخصـية و والتنشئة األسرية، اإلجتماعيةو تأثري العوامل النفسية-

أمحـد سـهري   ، 1986دراسة هوالهان و 1979على اإلصابة باإلكتئاب كدراسة شوارتز و

.1993ة ودراسة حممد حممد نعيم، 1992

إصـابتهم  و تأثريها على شخصـيام و للمعاملة الوالديةاألسوياء و إدراك املضطربني نفسيا-

.1993موسى رشاد ، و1989باإلكتئاب كدراسة كوفاكس 

و ، 1989الفرق بينهم يف اإلكتئاب كدراسة زميـور  و إدراك اجلنسني للمعاملة الوالدية-

.1993موسى 

اإلكتئاب كدراسـة زميـور   و املشكالت النفسية لديهمو لديةإدراك املراهقني للمعاملة الوا-

.1993وموسى رشاد ، 1992أمحد سهري ، 1987ماركون ، 1989

غري احملـرومني مـن   و لدى األطفال احملرومنياإلجتماعي و التعرف على التوافق الشخصي-

.1996بيومي  هالرعاية الوالدية كدراسة عواطف عبد

اإلقتصادية لألسـرة  و احلالة اإلجتماعيةو تكيف الطفل الشخصيو أساليب املعاملة الوالدية-

.1996كدراسة مايسة حسن علي 

:ثانيــا

فقد كـان احلجـم كـبريا    ، حجم العينة من دراسة ألخرى اختلفمن حيث حجم العينة : 

حممـد  ، 1996مايسة حسـن  ، 1996عواطف عبده ، و1995كدراسة هدى مصطفى 
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بـريز  ، 1989زميـور  ، 1989كوفـاكس  ، 1985أبو اخلـري  ، 1993حممد نعيمة 

يف دراسـة كـيالن   هو احلـال  كما  ابينما كان احلجم متوسط، 1986هوالهان ، 1986

دراسـة  يف فجاء أما حجم العينة الصغري ، و1979شوارتز ، 1993موسى رشاد ، 1989

.1992أمحد سهري ، 2001عزت مرزوق 

:ثالثــا

¡1979إجراؤها على األبناء إال دراسة شـوارتز   من حيث نوع العينة : جل الدراسات مت

ودراسـة  ، حيث مشلت األمهات، 1989دراسة كابالن ، وامعينياجلطلبة فقد أجريت على ال

  طالبات جامعيني .و مشلت أيضا طلبة، 1989زميور 

:رابعــا

دراسة كان أعمار العينـات   14عددها سبعة من بني و الدراسات نصف:  العمرمن حيث 

وهذا يتناسب مع املرحلة العمريـة الـيت مت إختيارهـا يف هـذه     ، ) سنة13-8من ( يتراوح

 الطالبات باملستوى اجلامعيو أما النصف  اآلخر فيتوزع بني الطلبة، دراسة ( الطفولة املتأخرة)ـال

، وثالث دراسات تضمنت الكبـار ، ودراسة واحدة مشلت الفئة املراهقة، عددها ثالث دراساتو

  راسة واحدة مشلت األمهات .من بينها د

:خامسـا

باقي و ودراسة واحدة باململكة العربية السعودية، من حيث املكان : طبقت سبع دراسات مبصر

  عددها ستة بالدول األجنبيةو الدراسات

:سادسـا

تنوعت بتنوع أساليب التنشئة األسـرية  ، وأدوات الدراسة : تعددت األدوات بتعدد الدراسات

إختبـارات  ، وحيث متثلت يف مقاييس اإلجتاهـات الوالديـة  ، الل هذه الدراساتكما مر من خ

وإستمارة ، سرةاإلجتماعي  لألو إستمارات املستوى اإلقتصادي، واإلجتماعيوالتوافق الشخصي 

  ودراسة واحدة طبقت فيها أداة دليل دراسة حالة .، إستمارة باملقابلةمالحظة السلوك و

:سابعـا

  دراسات : تشري الدراسات اليت مت عرضها إىل :من حيث نتائج ال

بني آبائهم كدراسـة  و اإلجتماعي لألبناء بنوع من العالقات بينهمو إرتباط النمو النفسي-

.1992أمحد سهري كامل 

تكيف الشخصية و اإلجتماعي لألبناءو أن أساليب املعاملة الوالدية تؤثر على التوافق النفسي-

.1986كدراسة هوالهان 
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، اإليـذاء اجلسـدي  ، وأساليب املعاملة الوالدية السيئة املتبعة مع األبناء مثل التشـدد أن -

الغياب عن ، والرفض، والكراهية، وواألمل النفسي، إثارة اخلوف، والعدوانية، ووالسيطرة، والتسلط

وعدم اإلتسـاق يف  ، وعدم إظهار اإلستحسان ملا يقدمون من إجنازات، املواقف اهلامة يف حيام

كل ذلك يؤدي إىل عدم سواء ، والتفرقة يف املعاملة، اإلمهال، واحلماية املفرطةو التدليل، واملعاملة

األمـراض  و، السيكوسوماتية، والسلوكية لإلضطرابات، وتعرضهم لتوترات  الشخصية، واألبناء

ارتز األمراض الذهانية كالفصام كدراسة سـو ، والوسواس، واإلكتئابو النفسية العصابية كالقلق

كوفاكس ، 1989زميور ، 1986بريز ، 1985،أبو اخلري  1985هوالهان ، 1979

1989.

، تقدير اآلباء لألبنـاء ،  والدميقراطية، والتسامح، وأساليب املعاملة الدافئة مثل : التقبلأن -

حتصـنهم مـن   ، وحتررهم من القلق، وثقة بالنفس، ووجتعلهم أكثر إتزانا، تؤدي إىل سواء األبناء

الدراسات اليت سوف نتطـرق  و وذلك يتطابق مع نتائج كثري من البحوث، ضطرابات النفسيةاإل

 إليها يف الفصل املوايل من الدراسة النظرية .

  الدراسات اليت تناولت متغري القيم اإلجتماعية : :8-2

:2001دراسـة مبارك فتحي يوسف،  -1

الالزمة لتالميذ مرحلة التعليم األساسـي،   اهلدف من الدراسة : معرفة بعض القيم اإلجتماعية -

  ودور مناهج  الدراسات اإلجتماعية يف إكساا هلم.

  املنهج املستخدم : املنهج التجرييب والتحليلي . -

  عينة الدراسة : تالميذ الصفوف الثالث ( السابع والثامن والتاسع) اإلعدادي . -

داد مقياس للقيم اإلجتماعية  وإستخدم الباحث األداة املستخدمة : أسلوب حتليل احملتوى، وإع -

للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة  -إختبارات -األسلوب اإلحصائي 

  على مقياس القيم .

  نتائج الدراسة :  -

 قلة عدد اجلمل املخصصة للقيم اإلجتماعية يف أهداف مناهج الدراسات اإلجتماعية بالنسبة

  هذه املناهج .لباقي أهداف 

   عدم وجود توازن يف توزيع أهداف مناهج الدراسات اإلجتماعية بني القـيم اإلجتماعيـة

  وباقي أهداف هذه املناهج .

 إن أقل مناهج الدراسات اإلجتماعية الثالث تضمنا للمحتوى املناسب للقيم اإلجتماعية مها

  منهجي الصف السابع والثامن .
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محتوى املناسب للقيم اإلجتماعية هو منهج الصف التاسع .إن أكثر هذه املناهج تضمنا لل  

  تذبذب نسبة احملتوى املناسب لكل قيمة من القيم اإلجتماعية يف مناهج القيم الدراسـات

اإلجتماعية.

:2001دراسـة اهلندي، سهيل أمحد،  -2

اعية لدى طلبـة  اهلدف من الدراسة : التعرف إىل مدى قيام املعلم يف تنمية بعض القيم اإلجتم -

الصف الثاين عشر، والكشف إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات 

الطلبة حول دور املعلم يف تنمية بعض القيم اإلجتماعية تعزى إىل ( اجلنس، مكان السكن، ختصص 

  الطلبة، ختصص املعلم).

  املنهج املستخدم : املنهج الوصفي والتحليلي . -

) طالب وطالبة من الطلبة النظاميني الذين يدرسون يف الصـف  720لدراسة : مشلت (عينة ا -

مـن   %5الثاين عشر (الثاين ثانوي) مبديريات التعليم الثالثة مبحافظات غزة ( فلسطني) بنسـبة  

  جمتمع الدراسة .

فقرة  70األداة املستخدمة : إستخدم الباحث األدوات التالية :إختبارات، إستمارة تكونت من  -

  ألربعة ختصصات معلم لغة عربية، وبدنية، وإسالمية، وإجنليزية .

  نتائج الدراسة :  -

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واإلناث يف تنمية بعض القـيم

  اإلجتماعية.

) بـني متوسـطات   0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

الثاين عشر حنو دور املعلم يف تنمية بعض القيم اإلجتماعية يعزى ملكـان  درجات طلبة الصف 

  سكن الطلبة .

) بـني متوسـطات   0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

درجات طلبة الصف الثاين عشر حنو دور املعلم يف تنمية بعض القيم اإلجتماعية يعزى لتخصص 

  أديب) . -الطلبة ( علمي 

بني متوسطات درجـات  0.05ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (وج (

طلبة الصف الثاين عشر حنو دور املعلم يف تنمية بعض القيم اإلجتماعية يعزى لعامل التخصص 

.لدى املعلمني وذلك لصاحل معلم التربية اإلسالمية
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:2003دراسـة أميـن سعيـد : (  -3 (

الوقوف على أثر إستخدام األنترنت على القيم واإلجتاهـات األخالقيـة   اهلدف من الدراسة :  -

  للشباب  اجلامعي .

  املنهج املستخدم : إستخدم الباحث املنهج الوصفي. -

  أداة الدراسة : إعتمد اإلستبيان يف مجع البيانات امليدانية . -

  مبحوث من الطلبة من اجلنسني . 400عينة الدراسة : مشلت العينة  -

  تائج الدراسة : ما توصل إليه الباحث أنه :ن -

 من الشباب يعتقدون أن هناك خماطر أخالقية لألنترنت،  %74كشفت الدراسة أن حوايل

وهناك إستخدام من طرف الشباب للمواقع اإلباحية واحملادثة وحتميـل األغـاين والنغمـات،    

وضـوعات الـيت يتصـفح    واإلنضمام جلماعات عاملية مشبوهة، وقد جاء الترفيه على رأس امل

).23، ص 2010–2009( خملوف بومدين، الشباب موقعه على األنترنت . 

:)2010) نقال عن دينا مجال املصري ( 2004( دراسـة إمساعيل،  -4

اهلدف من الدراسة : التعرف إىل مدى فاعلية تدريس وحدة دراسية مقترحة يف التربية األخالقية  -

  جتماعية واألخالقية والعلمية لتالميذ الصف السادس إبتدائي.لتنمية بعض القيم اإل

املنهج املستخدم : املنهج الوصفي  التحليلي  يف إعداد الوحدة املقترحة وحتديد مـدى متثيـل    -

  التالميذ للقيم، وكذلك املنهج التجرييب لدراسة أثر الوحدة املقترحة على التحصيل والقيم .

شوائية من تالميذ الصف السادس إبتدائي، بإحدى مدارس إدارة الرس عينة الدراسة : جمموعة ع -

  التعليمية مبنطقة القصيم بالسعودية.

أداة الدراسة : إختبار حتصيلي يف موضوعات ومفاهيم الوحدة املقترحة ومقياس القـيم  الـيت    -

  تضمنتها الوحدة املقترحة .

  نتائج الدراسة :  -

  ي :من أهم نتائج هذه الدراسة ما يل

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التالميذ يف اإلختبار التحصيلي قبل

  وبعد دراسة الوحدة املقترحة لصاحل التطبيق البعدي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التالميذ يف مقياس القيم قبل وبعد

  دراسة الوحدة املقترحة لصاحل التطبيق البعدي.
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م تأثري الوحدة املقترحة وطرق تدريسها على زيادة نسبة متثل القيم املتضمنة بالوحـدة  حج

  كبري .

)، نقال عن ابراهيم محـد  2004(دراسـة زهـرة بنت علـوي بن هاشـم اخلضاب -5

:2011املربز (  (

هدفت الدراسة إىل التعرف على إجتاهات عينة الدراسة حنو التغري الذي قد حيدث يف القيم 

وضوع الدراسة نتيجة مشاهدة القنوات الفضائية، وهذه القيم هي ( قيمة العالقات األسرية، قيمة م

التفكك اإلجتماعي، التعاطف، القيم املتعلقة بإختيار املهنة، الصـداقة، والسـلوك اإلسـتهالكي    

 اإلجتماعي)، ويتحدد التساؤل الرئيسي يف هذه الدراسة يف ضوء األهداف اليت مت ذكرهـا علـى  

  الشكل التايل :

  ماهي إجتاهات عينة الدراسة حنو التغري الذي ميكن أن حتدثه القنوات الفضائية على كـل

  قيمة من القيم اإلجتماعية موضوع الدراسة ؟

أما نوع الدراسة فهي وصفية، والطريقة املنهجية املعتمدة هي طريقة املسح اإلجتماعي بالعينة، 

اإلستبيان املكون من جمموعة من العبارات اليت تقـيس كـل   أما أداة الدراسة املستعملة فهي 

  جمموعة منها إحدى املتغريات اخلاصة بالدراسة.

  نتائج الدراسة : أهم النتائج اليت توصلت إليها ما يلي : -

  القيم اخلاصة بالعالقات األسرية : أكدت الدراسة أن هناك تأثريا إجيابيا ملشاهدة القنـوات

يمة تقدمي املساعدة ألفراد األسرة، وتعزيز قيمة احملبة جتاه أفراد األسـرة،  الفضائية يف تعزيز ق

وأنه ليس هناك تأثري ملشاهدة القنوات الفضائية يف تعزيز قيمة األنانية، وقيمة التباغض، والقيم 

احملفزة على إستخدام أسلوب العنف عند التعامل مع أفراد األسرة .

جتماعي : أكدت الدراسة أن القنوات الفضائية تلعب تأثريا القيم املتعلقة بقيمة التفكك اإل

  يف تشجيع الشباب على إرتكاب اجلرائم، وحتفيز دوافع السلوك املنحرف عند األفراد .

   فيما خيص القيم املتعلقة بقيمة الصداقة : دلت النتائج اإلحصائية أن ملشـاهدة القنـوات

خدام أسلوب احلوار عند التفاهم مع األصدقاء، وأن الفضائية تأثريا يف تعليم املشاهدة قيمة إست

للمشاهدة تأثريا يف تعزيز قيمة ومكانة الصديق يف نفس املشاهد، وال تأثري هلا يف تعليم املشاهد 

  عقد صداقات قائمة على املصلحة .
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   القيم املتعلقة بقيمة التعاطف : دلت النتائج اإلحصائية أن هناك تأثريا إجيابيـا ملشـاهدة

نوات الفضائية على القيم اخلاصة مبفهوم التعاطف، وهي قيمة اإلحساس مبشاكل اآلخرين، الق

وقيمة تقدمي املساعدة للمحتاجني، وقيمة مراعاة مشاعر اآلخرين يف املواقف املختلفة، وأنه ال 

يوجد تأثري ملشاهدة القنوات الفضائية على تعزيز قيمة الالمباالة مبشـاعر اآلخـرين وقيمـة    

  مح .التسا

 فيما خيص قيمة السلوك اإلستهالكي اإلجتماعي : دلت النتائج اإلحصائية معارضة غالبية

  أفراد عينة الدراسة لظاهرة تقليد الفنانات يف امللبس .

    فيما خيص قيمة إختيار املهنة : دلت النتائج اإلحصائية معارضة غالبيـة أفـراد العينـة يف

  ن مبا يشاهدن على القنوات الفضائية . تأثرهن يف إختيار وحتديد املهن اخلاصة

 أن أكثر القيم إرتباطا بعملية املشاهدة للقنوات الفضائية هي قيمة الصداقة، وقيمة السلوك

  اإلستهالكي من ضمن بقية القيم اإلجتماعية موضوع الدراسة .

  أن برامج املسلسالت واألفالم خاصة من ضمن بقية الربامج موضوع الدراسة كانت هلـا

عالقات إرتباط موجبة مع كل من قيم العالقات األسرية والقيم املتعلقة بالصداقة والسـلوك  

.اإلستهالكي اإلجتماعي وقيم إختيار املهنة 

:2006–2005دراسة سعيد بن علي احلسنية: (  -6 (

  الوقوف على دور القيم اإلجتماعية يف الوقاية من اجلرمية .اهلدف من الدراسة :  -

  نهج املستخدم : إستخدم الباحث من الدراسة الوصفي املسجي .امل -

األوىل عينة من طالب جامعة اإلمام حممد بن سـعود  ، عينة الدراسة : مشلت الدراسة عينتني -

عينة من نزالء إصالحية احلائر من الرياض أيضا للكشف عن مـدى  ، والثانية، اإلسالمية بالرياض

  جتماعية .متسك كل من العينتني بالقيم اإل

  نتائج الدراسة : توصل إىل عدد من النتائج أبرزها : -

حيث أن الطـالب يتمسـكون بـالقيم    ، تتفاوت إجتاهات الطالب عن نزالء اإلصالحية

  أما الرتالء فتمسكهم ا قليل .، اإلجتماعية

الـوالء  ، وحب العمل، ووإحترام حقوق اجلار، تبني أن إجتاهات الطالب حول قيمة األمانة

  املمتلكات العامة أعلى من إجتاهات الرتالء .و لوطينا
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   توصل الباحث إىل أن لإلعالم دور هام يف غرس القيم اإلجتماعية لدى الطـالب مث لـدى

.)2009-2008، ( مثيب بن حممد بن عبد اهللا البقميالرتالء بنسبة أقل . 

:2007دراسـة األسطل، عمر مصطفى، -7

لكشف عن القيم التربوية املتضمنة يف آيات النداء القرآين للمـؤمنني،  اهلدف من الدراسة : ا -

ووضع تصور مقترح لتوظيف هذه القيم يف التعليم املدرسي، وكذلك وضع تصور مقترح لتوظيف 

  هذه القيم يف مواجهة التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية.

  املنهج املستخدم : املنهج الوصفي  التحليلي  . -

الدراسة : جمموعة عشوائية من تالميذ الصف السادس إبتدائي، بإحدى مـدارس إدارة   عينة -

  الرس التعليمية مبنطقة القصيم بالسعودية.

األداة املستخدمة : إستخدمت الباحثة أسلوب حتليل احملتوى، وذلك بتحليل اآليات اليت تبدأ  -

  بالنداء القرآين وإستخراج القيم منها .

  : نتائج الدراسة  -

  من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي :

 تزخر آيات النداء القرآين للمؤمنني بالقيم التربوية اإلميانية واألخالقية، واإلجتماعية والسياسية

) قيمة مستخرجة من القيم التربوية املستنبطة من 107والعسكرية واإلقتصادية، وعددها حوايل (

عليم املدرسي، وكذلك يف مواجهة التحديات اليت تواجه آيات الذكر القرآين للمسلمني يف جمال الت

  األمة املسلمة، وكيفية توظيف القيم فيها

ت) ،نقال عن ابراهيم محد املـربز  -(بدراسـة هاشم أمحد عبد الرمحان شرف الدين  -8

)2011(

مت ، واإلقتصاديةو السياسيةو حيث قام الباحث بقياس ثالثة أنواع من القيم هي اإلجتماعية

قيست إجتاهات القيم العصـرية الـيت   ، وياس تفضيالت العينة للقيم التقليدية أمام القيم العصريةق

  فضلها الشباب      ( عينة الدراسة) من حيث كوا قيما عصرية إجيابية أم سلبية .

و إهتم الباحث بقياس مدى تأثري القنوات الفضائية يف إحداث تغيري قيمي لـدى عينـة   

، األسرة، العامل اإلقتصادي، وامل التغيري القيمي األخرى مثل ( العامل السياسيالبحث مقارنة بع

  األصدقاء) .، خطباء املساجد، التقاليدو العادات

  نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها : -

ا، أن غالبية أفراد العينة يتعرضون للقنوات الفضائيةيف ، %86 حيث بلغت نسبة من يشاهدو

  فقط . %13.5حني كانت نسبة من ال يشاهدوا 
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ا يومياحيث بلغت نسـبتهم  ، أن غالبية أفراد العينة ممن يتعرضون للقنوات الفضائية يشاهدو

املشاهدين نادرا بنسبة  ئةوأخريا ف، %13.9مث حلت فئة املشاهدين أحيانا بنسبة  ، 75.1%

11.0%.

حيث كان العدد اإلمجايل للقيم العصرية ، ليمين بشكل كبريحدث تغري يف القيم لدى الشباب ا

حدث و ) قيمة كانت موضع البحث،30) قيمة عصرية من أصل (22املتبناة من قبلهم يساوي (

اإلقتصادية اللتني تساويا مـن  و التغري القيمي يف القيم اإلجتماعية بشكل أكرب من القيم السياسية

  حيث مقدار التغري .

حدوث تغري قيمي لدى الشـباب يف  و وي بني كثافة التعرض للقنوات الفضائيةوجود إرتباط ق

تلتـها القـيم   و حلت يف املقدمة القـيم اإلقتصـادية  ، واإلقتصاديةو السياسيةو القيم اإلجتماعية

  وأخريا القيم السياسية .، اإلجتماعية

نه الشباب الـيمين  أو إستقى م، أن عامل القنوات الفضائية كان أكرب عامل أحدث تغريا قيميا

قد حل عامل األصـدقاء ثانيـا مث العامـل    ، وقيمهم العصرية اجلديدة مقارنة بالعوامل األخرى

  فالعامل اإلقتصادي .، السياسي

ما هو سليب  .و أن إجتاه القيم العصرية قد تنوع بني ما هو إجيايب  

* التعليق على الدراسات السابقة :

دورهـا يف حتصـني   و اجلت متغري القـيم اإلجتماعيـة  تبني من الدراسات السابقة اليت ع

صيانته من اإلحنراف أا دلت داللة قاطعة علـى  و ضبطهو تعديل السلوكو الشخصية من الذوبان

 اجلماعاتو تقوميه مبا يعود باخلري العميم على األفرادو أمهيتها كوا إطار مرجعي لتعديل السلوك

من كل دراسة مراعية  أساليب متنوعة بتنوع اهلدف، وعددةحيث تناولتها من زوايا مت، اتمعاتو

  اجلوانب التالية :

:أوال

  العديد من اجلوانب منها : احلاليةمن حيث اهلدف : تناولت الدراسات 

شبابا من اإلحنراف .و مراهقني، وصغارا، النشءدور القيم اإلجتماعية يف حتصني -

ديدها للقيم اإلجتماعية حالة ، واإلنترنت)، ةإبراز خطر وسائل اإلعالم ( القنوات الفضائي-

سبل غري راشدة .، وإستعماهلا بطرق غري واعية
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إبراز دور املؤسسات التعليمية كوسيلة من وسائل التنشئة اإلجتماعية مكملة لدور األسرة -

لقـيم  املواد الدراسية هذه او ذلك من خالل تضمني الربامج التعليمية، ويف تنمية القيم اإلجتماعية

وجدان األطفال .و لترسيخها يف ذهنيات

:ثانيــا

400حيـث بلـغ   ، من حيث حجم العينة : إختلف حجم العينة من دراسة ألخـرى 

مل حيدد يف كل من دراسة سعيد بن علي احلسـنية (  ، و)2003مبحوث يف دراسة أمني سعيد (

اب الـيمين  يف حني مشلت الشب، )2011دراسة زهرة بنت علوي ( ، و)2005-2006

ذلك يف دراسة هاشـم أمحـد عبـد الرمحـان     و، مسحية على طالب جامعات اليمنيف دراسة 

 السابعمتثل حجم العينة يف تالميذ الصفوف الثالثة ( ، )2001أما دراسة مبارك (، )2011(

ذلك و طالبة يف الصف الثاين عشرو ) طالبا720بلغ حجم العينة (، و)التاسع اإلعداديو الثامنو

فكانت العينة عشوائية من تالميذ ، )2004أما دراسة إمساعيل (، )2001راسة اهلندي (يف د

  مل يتم حتديد عددها.، والصف السادس إبتدائي

:ثالثــا

أمـا  ، جلامعـات الدراسات األربع األوىل مشلت صنف طـالب ا :  العينةمن حيث نوع 

أما الدراسة السابعة تضمنت ، عداديةكانت العينة من طلبة املرحلة اإل، السادسةالدراسة اخلامسة و

بالتايل يالحظ أن نوع العينة مس كل املراحل التعليمية من ، والعينة تالميذ الصف السادس إبتدائي

  اإلبتدائي حىت اجلامعي .

:رابعـا

لكن ميكن ضبطه من خالل نـوع  ، مل يتم حتديده يف هذه الدراساتمن حيث العمـر : 

  احل التعليمية .العينة اليت مشلت كل املر

:خامسـا

املنهج املستخدم : مت إستخدام املنهج الوصفي املسحي يف دراسة سعيد بن علي احلسنية ( 

 املنهج التجـرييب ، و)2003املنهج الوصفي يف دراسة أمني سعيد (، و)2005-2006

يف دراسـة اهلنـدي   املنهج الوصفي التحليلـي  ، و)2001التحليلي كما يف دراسة مبارك (و

).2007األسطل (  دراسةو، )2004 دراسة إمساعيل (، و)2001(

:سادسـا
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حيث ، اهلدف منهاو تنوع الدراساتو تعددت األدوات بتعددمن حيث أدوات الدراسة : 

أسلوب حتليل احملتوى كما يف دراسة مبارك ، و)2003إعتمد اإلستبيان يف دراسة أمني سعيد (

حني إعتمدت اإلسـتمارة يف دراسـة اهلنـدي    يف ، )2007ودراسة األسطل ( ، )2001(

كما إستخدم مبارك ، )2004إستخدم اإلختبار التحصيلي يف دراسة إمساعيل ( ، و)2001(

  ) أيضا مقياس القيم اإلجتماعية .2001(

:سابعـا

  من حيث نتائج الدراسات : تشري الدراسات اليت مت عرضها إىل :

جتماعية.دورها يف تنمية القيم اإلو أمهية األسرة-

الثقايف.و موروثه احلضاريو ديدها لقيم اتمعو خماطر وسائل اإلعالم-

املعتمدة الراعيـة لقـيم   الفلسفة التربوية ، والتعليم ممثلة يف املؤسسات الرمسيةو دور التربية-

معتقداته .و دينه، وتراثهاتمع و

حفظـه  و لضمان متاسك اتمعاألخالقية و التعليم للقيم اإلجتماعيةو تضمني برامج التربية-

الزوال.و التفككو من اإلحنالل

تعليق عام على الدراسات السابقة : : 8-3

العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة احلالية ( دور األسرة يف تنمية  استعراضبعد 

  ط أمهها :مجلة نقا استخالصميكن ، القيم اإلجتماعية لدى أطفال مرحلة الطفولة املتأخرة)

، رعايتهمو يف تنشئة األطفال دورها الكبريو كل الدراسات السابقة على أمهية األسرة اتفاق-

تقزمي أدوارها نتيجـة  و إعداد جيل املستقبل إعدادا كامال من كل النواحي رغم تقلص وظائفهاو

ما مت الوقوف  هذا، واملعريف واالنفجار املتغرية حبكم التقدم التكنولوجيو ظروف احلياة املستجدة

يع الدراسات الـيت  مع مج واتفاقنا، البحوث ذات العالقة ذه الدراسة، وعليه يف أدبيات الدراسة

حيث ال جمال للقفز على سـنن  ، األزيل يف احلياةو دورها الطبيعيو عن األسرة  ترى أن ال مناص

اهللا الكونية .

، غرسها يف نفـوس الناشـئة  و دعوة كل الدراسات إىل ضرورة التحلي بالقيم اإلجتماعية-

 فرديـة ، إنسـانية و إجتماعيـة و على مستوى كل مراحل الطفولة ملا هلا من نتائج إجيابية نفسيةو

إىل تناول هذا املوضوع. اهذا ما دع، وواستقراره كما أا صمام أمان لتماسك اتمع، أسريةو
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من خالل منظمات اتمـع  ، رشيدالتو إبراز أمهيته من خالل التوعية، وتفعيل دور األسرة-

خاصة اإلعالمية منها .وته امؤسسو

الـيت  ، وو لذا تعترب الدراسة احلالية مكملة للدراسات السابقة اليت تناولت نفس املوضوع

 أو تعديلها، تدعيمهاو كثري من اجلوانب إلثراء الدراسةا إىل   االهتداءكانت معينا ال ينضب يف 

ضبط و حتديد العينة، وةاألداة املناسبو املنهج كاختيارري من القضايا تقوميها مسترشدين ا يف كثو

 واالختالف االتفاقالوقوف أيضا على أوجه ، ومنها واالستفادة الوقوف على نتائجها، ومتغرياا

  حصر يف اآليت :ناليت ت، ومعها

سـات  مع جـل الدرا  -وصفيهو املنهج الو –الدراسة احلالية يف املنهج املستخدم  اتفاق-

مع بعضها حسب اهلدف من كل دراسة . واختالفهااملذكورة 

الدراسة احلالية من حيث نوع العينة مع الدراسات السابقة اليت تناولت جلها املرحلة  اتفاق-

إختالفهـا مـع بعـض    ، واليت تناسب مرحلة الطفولة املتأخرةو ) سنة12-9العمرية من ( 

حلة اجلامعية .الدراسات األخرى اليت إعتمدت عينة املر

حيث الكثري منها إستخدم ، الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أداة الدراسة اتفقتو -

ذلك ملناسـبتها  ، واألداة املختارة يف هذه الدراسة هي اإلستمارة باملشاركة، واإلستمارة بأنواعها

الصـف اخلـامس    حتديـدا ، و) سنة12-9هي الفئة العمرية من ( ، وللمرحلة اليت إخترناها

إبتدائي.

القيم ، وهذه الدراسة مع الدراسات السابقة اليت تناولناها يف معاجلة موضوع األسرة اتفاق-

حيث عاجلت كل متغري على حدة .، اإلجتماعية

 و ما مت التوصل إليه من خالل اإلطالع على الدراسات السـابقة هـو شـح البحـوث    -

حيث مل نعثر إال على دراسة ، نمية القيم اإلجتماعيةيف دور األسرة يف تالدراسات اليت ختصصت و

، واحدة تكاد تكون متطابقة يف متغرياا مع الدراسة احلالية مع إقتصارها على اجلانب النظري فقط

وهي من إعداد الطالب ( مثيب بن حممد بن ، حيث مل تعاجل اجلانب امليداين التطبيقي من الدراسة

.2009-2008( ، نيل درجة املاجستريحبث مكمل ل، عبد اهللا البقمي) (

حيث نوردها مرتبة حسـب  ، احلديثو تنوعت الدراسات اليت مت الوقوف عليها بني القدمي-

الزمين الذي عوجلب فيه : تسلسلال

 1979دراسة شوارتز.

 1985دراسة أبو اخلري عبد الكرمي.

1986زمالؤه و دراسة بريز.



                                                   الفصــل األول                                         
اإلطـار العــام للدراســة

37

1989زمالؤه و دراسة كبالن.

1989زمالؤه و سة زميوردرا.

 1989دراسة كوفاكس.

 1992دراسة أمحد سهري كامل.

 1993دراسة موسى رشاد عبد العزيز.

 1993دراسة حممد حممد نعيمة.

 1995دراسة هدى مصطفى محاد.

 1996دراسة عواطف عبده عبده بيومي.

 1996دراسة هوالهان.

 1996دراسة مايسة حسن حسن علي.

 2001عزت مرزوق فهيم عبد احلفيظ دراسة.

أما الدراسات اليت تناولت متغري القيم اإلجتماعية فتسلسلها الزمين كاآليت :-

 2001دراسة مبارك.

 2001دراسة اهلندي.

 2003دراسة أمني سعيد.

 نقال عن إبراهيم محد املربز. 2004دراسة زهرة بنت علوي اخلضاب ،

 عن دينا مجال املصري.، نقال  2004دراسة إمساعيل

 ) 2006-2005دراسة سعيد بن علي احلسنية.(

 2007دراسة األسطل.

نقال عن ( إبـراهيم محـد املـربز   ، دراسة هاشم أمحد عبد الرمحان شرف الدين ،

2011.(

أما إمجاال فقد مت اإلسـتفادة  ، و أخريا ما مت تقدميه من تعليق على الدراسات السابقة فتفصيال

  لنقاط اآلتية :منها يف ا

وعن ، أساليب تنشئتهاو خصائصها ووظائفهاو تطورهاو إثراء املعرفة فيما كتب عن األسرة-

والقيم اإلجتماعية خصوصا .، القيم عموما

يف حتديد التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة .-

يف حتديد عناصر الفصول النظرية .-

الية .الدراسة احل يف اإلستعانة ا يف حتديد منهج-
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بناء أداة الدراسة .و حتديد-

املرحلة العمرية املناسبة .و نوع العينةو يف حتديد حجم-

إستخالص النتائج ، والبيانات وذلك بالوقوف على كيفية حتليل، اإلستعانة بالفصول امليدانية-

  تفسريها .و رضهاعو



  الفصل الثاني
  األســـــــرة

  يــد مته

  مفهوم األسرة  -1

  ةــلغـ -أ

  إصطالحا-ب

  أمهيـة األسرة  -2

  تطور األسرة وأشكاهلا ومراحل حياا  -3

  أمناط األســرة  -4

  : أمناط األسرة عند علماء اإلجتماع و األنثروبولوجيا 4-1

  : أمناط األسر عند ( كارل زميرمان)4-2

  : أمناط األسرة من حيث إجتاهات اآلباء يف معاملة األبناء 4-3

  مقوماا  خصائص األسرة و  -5

  وظائف األسرة  -6

  األسرة املعاصرة  -7

  التنشئة األسرية  -8

  : أمناط التنشئة األسرية السوية  8-1

  : أمناط التنشئة األسرية غري السوية 8-2

  العوامل املؤثرة يف أمناط التنشئة األسرية  -8-3

  العوامل اخلاصة -8-3-1

  العوامل الداخلية -8-3-2

  اخلارجية العوامل -8-3-3

  خالصة-
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:دــمتهي

األسرة مؤسسة من مؤسسات التنشئة اإلجتماعية ، بل هي أهم وكالة إجتماعية أوكل هلـا  

إجتماعية يرتبط ا اإلنسان تنشئة األطفال و بناء األجيال ، فهي أول صورة للحياة ، و أول خلية 

و إجتماعيا   منذ طفولته ، وهي ضرورية لبقائه ، فهي اليت تتوىل رعايته جسميا و عاطفيا و فكريا

وهي كجماعة أولية تتميز بوجود تفاعل مباشر و عميق بني أفرادها ، حيث تعترب اهليئة األساسية 

اليت تقوم بعملية التطبيع اإلجتماعي ، و تيسر للطفل التكيف و اإلندماج اإلجتماعي و إعـداده  

يت متثـل فلسـفة اتمـع و    للحياة يف ضوء املعايري و العادات ، واملعتقدات ، والقيم ، والثقافة ال

إحدى املؤسسات اإلجتماعية اليت يقع عليها مسـؤولية  « دعائمه و أسس قوامه و إستمراره فهي 

التنشئة اإلجتماعية ألفرادها منذ مرحلة الطفولة ، وحىت مرحلة الشباب و املراهقة ، فاألسرة هـي  

فرد واتمـع ، وإذا  كانـت   املؤسسة اليت يتمحور حوهلا حياة الناس ، وتشكل الوسيط بني ال

األسرة ذات دور حاسم خالل مرحلة الطفولة املبكرة فإننا نعتقد أا تلعب نفس الـدور خـالل   

).52، ص  2006( الزيود ماجد ، ».مرحلة املراهقة و الشباب 

األسرة أا احملضن األول الذي تتم فيه عملية التنشئة ، و صقل شخصية الطفـل و  وما ميز 

وكه ، كما أا املهد األول لإلستثمار البشري بإعتبار أن اإلنسان هو أهم عامـل مـن   تعديل سل

عوامل اإلستثمار الناجح ، و أن إستثمار الطفل مؤشر حضاري لتفوق األمم و ضتها ، ومن هنا 

من حيث ،  ميكن تناوهلااألسرة أهم مؤسسة لتنشئة األطفال و تربيتهم و رعايتهم ، ولذلك غدت 

، خصائصها ووظائفها ، األسرة املعاصرة ، و أمناط التنشئة أمناطها، تطورها، وو أمهيتها،امفهومه

   األسرية و العوامل املؤثرة فيها مبتدئني بـ:

:مفهوم األسرة -1

قال ابن منظور : أسرة الرجل : عشريته و رهطه األدنون ألنه يتقوى م ، و األسرة  لغـة : -أ

).141، ص  1991( لسان العرب ، ته . عشرية الرجل و أهله و بي

بالرجوع إىل مادة ( أَ س ر) أصل كلمة األسرة جند أا حتمل معاين الشد و الوثاق و القـوة ،  و

( الفريوز أبادي ، » . قِلُو اخلُ قِلْاخلَ ، و شدةُ بص، و الع د: الش رساَأل« ففي القاموس احمليط : 

).107، ص  1991
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  درع احلصني ، عشرية الرجل و أهل بيته ، و أسرة الرجل : عشريته و رهطه األدنون . األسرة ال و

).13، ص  3( الزبيدي حممد مرتضى ، ب ت ، ج

  ومنه فاألسرة يف اللغة تعين األهل والعشرية.

  قبل اخلوض يف املفهوم اإلصطالحي لألسرة ،ينبغي اإلشارة إىل النقاط التالية :إصطالحا : -ب

سرة عدة تعاريف ختتلف بإختالف املدارس والنظريات اليت يزخر ا علم اإلجتماع وعلم لأل: أوال

  ل يعرفها من زاوية دراسته و رؤيته هلا .كالنفس وعلم األجناس ، و

و  ،إختلف الكثري من الباحثني على إستعمال مصطلح األسرة، فبعضهم إستعمل األسـرة  : اـثاني

لعائلـة حيـث   م ، و هناك شبه إتفاق على مصطلح األسرة و ابعضهم إستعمل العائلة يف مؤلفا

مؤلفه يف » نوشت مصطفىبوتف« ويف هذا رأى ، و الزوجة و األطفال .يتضمن كل منهما الزوج

أنه ال توجد فروق واضحة عند الناس يف اتمع اجلزائري بني مفهومي األسرة » العائلة اجلزائرية« 

واحلال أن هذا املصطلح  ،املؤلفني حددوا داللة العائلة باألسرة وبعض: « ...  قالالعائلة ،حيث و

العريب ميكن أن يطلق أيضا على العائلة الزواجية اليت تعيش يف أحضان األسرة ،عندما نطلب مـن  

شخص تعريف عائلته  اخلاصة أي الثنائي الزواجي وأبنائهما ،كما يعين األسرة اليت تعيش فيهـا  

، ص 1984نوشت ،مصطفى بوتف( » .فه والتابعني اآلخرين للدار الكبريةواجلامعة ألسالفه وأخال

38.(

:من العلماء واملفكرين من فرق بني األسرة كمؤسسة ، واألسرة كجماعة إجتماعية ، وبني  ثالثـا

املفهومني املتباينني دالالت ختص وظائف كل منهما كما يأيت الحقا عند إسـتعراض التعـاريف   

  :املختلفة التالية 

  فمن بني التعاريف العامة هلا أا :

جمموعة من األشخاص يرتبطون معا بروابط الزواج أو الدم أو التبين، و يعيشون حتت «  

سقف واحد ، ويتفاعلون معا، ويتقامسون احلياة اإلجتماعية كل مع اآلخر، ولكل أفرادها : الزوج 

( إبـراهيم  .  »وهلم ثقافتهم املشتركة  والزوجة ، األم واإلبن  والبنت دورا إجتماعيا خاصا به،

).63ناصر ، ب.ت ، ص 

  ركز على اإلعتبارات اآلتية :الحظ أن هذا التعريف ي* 

  أمهية العالقات الزواجية بإعتبارها دعامة أساسية إصطلح اتمع على مشروعيتها . -أ
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التبين طبقا  تتكون األسرة من جمموعة أشخاص يرتبطون معا بروابط الزواج أو الدم أو -ب

  للعادات والتقاليد السائدة يف اتمع  .

  تفاعل األفراد وفقا ألدوار حمددة . -جـ

  األسرة باحملافظة على منط ثقايف مستمد من النمط الثقايف العام .قيام  -د

. ( مصـطفى  »اجلماعة اإلنسانية التنظيمية املكلفة بواجب إستقرار و تطـور اتمـع  :« أو أا

).43، ص  1966اخلشاب ، 

  * إن هذا التعريف يبني بوضوح أن :

األسرة مجاعة بشرية تتصف بقواعد التنظيم و يظهر هذا يف شكل األدوار املوكل ا كل فرد 

  من أفرادها.

كما يقع عليها عبء مسؤولية إستقرار احلياة اإلجتماعية و هي دعامة أساسية يعتمد عليها 

  اتمع لتطوره و منوه .

).08، ص  1992.(خريي خليل اجلميلي، »إحتاد بني إثنني رجل و إمرأة و أوالدمها« :أو أا

* يشري هذا التعريف إىل أمهية رباط اإلحتاد بني أفراد األسرة و هو رباط يتضمن توحيد جهـود  

األسرة و ممارسة كل فرد منهم دوره الذي حدده له اتمع ،و هذا اإلحتاد يصور مدى التفاعـل  

  املبين على تفاهم أعضاء األسرة . املشترك

رابطة إجتماعية تتكون من زوج و زوجة و أطفاهلما أو بدون أطفال ، أو مـن زوج  : «  أو أا

).116، ص  2008عبد اهللا الرشدان ، ( ».مبفرده مع أطفاله ، أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا 

على أسس و روابط إجتماعية ،  الحظ أن هذا التعريف ركز على أن األسرة هي عالقة زواج* ي

بني الزوجني مبفردمها على أية صورة من دوام احلياة كد على إستمرارية الرابطة اإلجتماعية كما أ

  األسرية ، وهي صفة حتتاج إليها كثري من اتمعات احلديثة .

  كمؤسسة ما يلي : ااعترب* و من التعاريف اليت 

األسرة مجاعة إجتماعية أساسية و دائمة ، ونظام « بأا: تعريف ( سناء خويل ) ، حيث عرفتها -

إجتماعي رئيسي ، وهي ليست أساس وجود اتمع فحسب ، بل مصدر األخـالق و الدعامـة   

  ». األوىل لضبط السلوك ، واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان أول دروس احلياة اإلجتماعية 
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ية مسؤولة عن احملافظة على نسق القيم الـذي  أصغر وحدة إجتماع:« كما عرفتها أيضا بأا  -

يتحدد عن طريق الدين و األنساق التربوية فيتحكم يف حتديد أمناط السلوك املرغوبة أو املطلوبة أو 

الشرعية ، ومن واجباا أا تعمل على متاثل أعضائها ، وإمتصاص تواترهم ، وبدون إجناز هـذه  

1993(موسى ،رشاد علي عبد العزيز ،».تمع أن يوحداملتطلبات ال ميكن للنسق األسري وا

).135ص 

EMILE، (تعريف عامل اإلجتماع الفرنسي ( إميل دوركامي)  - . DURKHEIM( عرفها

مؤسسة إجتماعية تكونت ألسباب إجتماعية ، و يرتبط أعضـاؤها حقوقيـا و خلقيـا    :«  بأا

.)34، ص  1999( عبد القادر القصري ، . »ببعضهم البعض 

  و من التعاريف اليت أعتربت األسرة مجاعة إجتماعية ما يلي :* 

مجاعة إجتماعية صغرية تتكـون  «عرفها بأا: )BOGARDUS(تعريف ( بوجاردوس)، -

عادة من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال يتبادلون احلب و يتقامسون املسـؤولية،و تقـوم   

».ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة إجتماعية األسرة بتربية األطفال وتوجيههم و ضبطهم

).12ص ،2000، ( آسيا بنت علي راجح بركات

مجاعة إجتماعية تتميز مبكـان  :« حيث عرفها بأا )MURDOCK()، كتعريف ( مريدو -

إقامة مشترك ،وتعاون إقتصادي ،ووظيفة تكاثرية ،ويوجد بني إثنني من أعضائها على األقل عالقة 

تمع ا ، وتتكون على األقل من ذكر بالغ و أنثى بالغة ، وطفل ، سواء كان من جنسية يعترف ا

).64، ص  2004( صالح الدين شروخ ، ». نسلها ، أو عن طريق التبين 

من خالل جمموعة التعاريف األخرية لألسرة كجماعـة إجتماعيـة ، و األسـرة     الحظ ي 

» حممـد دكلـه  «  ،حيث قام املؤلف العراقي كمؤسسة إجتماعية ،أن هناك فروقا بني املفهومني

اموعة املتكونة من بتجلية هذا الفرق فقال : إن كلمة عائلة ( أسرة) تعين لكثري من الناس تلك 

يسكنون معهم يف دار واحدة ... و لكن مفهـوم   نالزوج و الزوجة و أطفاهلما و األقارب الذي

أمشل من هذا املفهوم ، فهو ال يشمل األشخاص  العائلة ( األسرة) كمؤسسة إجتماعية هو أوسع و

املوجودين يف مسكن معني و الذين يتفاعلون مع بعضهم  من أجل حتقيق وظائف إجتماعية معينة 

( اجلانب املادي ) فقط ، بل يشمل كافة القواعد و األعراف اليت تنظم تكوين العائلة ( األسرة) و 

و الطالق و القرىب و املرياث و إجناب األطفال ، وتنظيم  حياة أفرادها ، كقواعد اخلطوبة و الزواج
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العالقات اإلجتماعية بني أفراد العائلة الواحدة من جهة ، و بينهم و بني أعضاء اتمع من جهـة  

  أخرى ( اجلانب املعنوي) .

ي ـمما تقدم ميكن النظر إىل األسرة كخلية أو مجاعة إجتماعية ،أو كمؤسسة إجتماعية ، فه

ة لشخص معـني ،لكنـها   ـة على عائلة ( أسرة) معينـار هلا للداللـا يشـعندم» ةـعمجا« 

عندما تشمل كافة العالقات اإلجتماعية اليت تنظم عملية التكاثر ،وتنشئة اجليل » مؤسسة« تكون

  و الوظائف األخرى هلا يف اتمع .

سرة مـن كوـا   حتولت األ):« الدكتور ( معن خليل عمر  قالو يف هذا السياق أيضا    

مؤسسة إجتماعية تقوم مبعظم مهام و شؤون ووظائف اتمع إىل خلية إجتماعية صغرية ختتلف يف 

¡2004(معن خليل عمر، ». تركيبها ووظائفها عن األسرة من حيث كوا مؤسسة إجتماعية 

).10ص 

).22، ص  2004( معن خليل عمر ،  :  *و اجلدول اآليت يوضح وجه املقارنة بينهما
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  ) : يوضح مقارنة األسرة كمؤسسة إجتماعية مع األسرة كخلية إجتماعية01جدول رقم (

األسرة كخلية إجتماعيةاألسرة كمؤسسة إجتماعيةنوع الوظيفةالعدد

  نظام تقسيم العمل1
واضح لكافة أفراد األسرة و 

  حمدد هلم سلفا

مشوش و خمتلط ال يضع 

مواقع و أدوار احلدود بني 

أفراد األسرة

األدوار اإلجتماعية2
املنسبة فيها أكثر من 

املكتسبة

املكتسبة فيها أكثر من 

  املنسبة

الوظيفة الدينية3
ملتزمة مبمارسة الطقوس 

  الدينية ومناشطه 

غري ملتزمة و إن إلتزمت 

فيكون من النوع الصوري

الوظيفة اإلقتصادية4
إنتاجية أكثر من كوا 

إستهالكية

إستهالكية أكثر بكثري من 

  كوا إنتاجية 

حرفية وراثيةأعمال أفراد األسرة5

مهنية غري موروثة بل قائمة 

على أساس القدرة الذكائية و 

اإلبداعية

تساهم بشكل مباشر و ملتزم  الوظيفة التربوية 6
تساهم و تلتزم بشكل 

سطحي وهامش غري فعال

الوظيفة الترفيهية7
ت إشراف الوالدين و حت

األقرب بشكل مباشر

بعيدا عن إشراف الوالدين و 

بشكل غري مباشر

الوظيفة الوجدانية والعاطفية8
صادقة و نابعة من العمق 

اإلنساين األصيل

مرهونة بالظروف الشخصية 

للزوجني و حالتهما املزاجية

هلم دور فعال يف حياة األسرةاألقارب9
حياة ليس هلم دور فعال يف

األسرة

قليلة جدا و بدائية اإلبتكار  املعدات و الوسائل املرتلية10
كثرية و متنوعة و ذات 

إبتكار تقين متقدم

التفكك األسري11

ال حيصل بوفاة أحد األبوين 

أو طالق أو إنفصال أحدمها 

عن اآلخر 

حيصل بوفاة أحد األبوين أو 

طالق أو إنفصال أحدمها عن 

اآلخر 

بأعداد قليلةبأعداد هائلةة اتمع بشرياتغذي12

صغريكبرياحلجم13
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  جمموعة من املميزات اليت متيز احلياة األسرية و هي : نستخلصالتعاريف السابقة لألسرة  من خالل

أن األسرة مجاعة إجتماعية تقوم بتزويد اتمع باألعضاء اجلدد ، و مهمة أنسـنتهم يف   -

  لقينهم و تدريبهم األدوار املنسوبة إليهم من جمتمعهم .مرحلتهم الطفولية و ت

  أن األسرة مؤسسة إجتماعية ألا تقوم بالوظائف اجلوهرية للفرد واتمع معا . -

ستمد أسسـها  ؤسسة إجتماعية هلا ثقافة مشتركة تأن األسرة كجماعة إجتماعية أو كم -

  ده .من فلسفة اتمع و معايريه و قيمه و عاداته و تقالي

  األسرة إحتاد طبيعي و الزم و دائم لدوام الوجود اإلجتماعي بصورة يقرها اتمع . -

حتافظ على القيم واألخالق الدينية والتربوية واإلجتماعية عن طريق إمتصاص أعضـائها   -

  لتلك القيم. 

  و تشكيل الشخصية اإلنسانية مبا متنحه من حب ألعضائها .متارس تأثريها يف تعديل  -

  يقوم فيها الوالدان بدور مميز من خالل التوجيه و الضبط . -

يف  هو هي تتكون يف الوضع الطبيعي من زوج و زوجته وأطفال كل منهم يقوم بـدور  -

إطار العالقات األسرية الصحيحة اليت يفترض أن يقوم عليها بناء األسرة.

من زوج وزوجـة يرتبطـان    تتكون ومما سبق ميكن تعريف األسرة بأا : مجاعة اجتماعية

معترف به، وهلما اطفال، أو بدون أطفال، وهي كمؤسسة إجتماعية تستمد تنظيمها  شرعيبرباط 

وقوا من التفاعل املباشر املشترك بني أعضائها، ومن خالل األدوار املنوطة بكل عضـو فيهـا،   

اجلوار، او العمـل  هرة، وأيضا من خالل العالقات اليت تربطها باتمع اخلارجي عن طريق املصا

   الوظيفي .

  أمهيـة األسرة : -2

رغم تعدد مؤسسات التنشئة اإلجتماعية اليت تعىن بتربية الطفل و إعداده للحيـاة ، فـإن   

األسرة كانت ومازالت و ال تزال أهم وكالة إجتماعية أوكلت هلا مهمة تربية النشء و تنمية قواه 

وذلك رغم التطور التكنولوجي ممثال يف الوسائل السـمعية   املختلفة من خالل وظائفها املتعددة ،

و أمهها األنترنت و ما متثله من خطر يهدد النشء الصغار ، بل حىت الكبـار ، والغـزو   ،البصرية 
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دد ثقافة اتمـع و قيمـه و   نوايا الثقايف املصاحب خلطر العوملة الزاحف و ما تنطوي عليه من 

ترب األسرة من أهم عوامل التنشئة اإلجتماعية للطفل ، وهي املمثلة تع« معتقداته و كيانه ، حيث 

األوىل للثقافة ، واملدرسة اإلجتماعية األوىل للطفل ، والعامل األول يف صبغ سلوك الطفل بصبغة 

).72، ص  2007ن املعايضة ، خليل عبد الرمح(  ».إجتماعية 

شخصية تتشكل ببلوغ الطفل اخلامسة و يكاد جيمع علماء النفس بأن املكونات األساسية لل

إىل جانب بعـض  يف أحضان األسرة ، فيتعلم إستجابات عقلية وبدنية وعاطفية من عمره وذلك 

 يتضح أن املتطلبات القبلية للحياة اإلجتماعية اليت سـيواجهها الطفـل  « هكذا املهارات األولية و

ونوع احلياة وفرصـها   مستقبل الطفل تتحكم فيها إىل حد ما احلياة األسرية، وأن جزءا كبريا من

).80، ص  2002( شبل بدران ، أمحد فاروق ، . » اليت ينشأ فيها يتوقف على نوع األسرة

ثر يف مكتسـبات اإلنسـان   و لذا فإن األسرة كانت و ال زالت أقوى مؤسسة إجتماعية تؤ

املستمرة معه إستمرار حياته  و هي املؤسسة،املعنوية، فهي املؤسسة األوىل يف حياة اإلنسان املادية و

فإذا كانت األسرة تعمل على اإلستمرار املادي للمجتمع بإمـداده  « طفال فمراهقا فشابا فزوجا  

اإلسـتمرار   بأعضاء جدد عن طريق التناسل ، و ذا حتفظ كيانه العضوي ، فإا تتـوىل أيضـا  

اهاته وعوائده وطرائقه عند أطفـال  إجتو معايري سلوكه و املعنوي هلذا اتمع و ذلك بتأصيل قيمه

).304، ص  2005( عبد اهللا زاهي الرشدان ، .»  اتمع ، وذا حتفظ كيانه الثقايف

مـن خصـائص    هلا ويرجع إحتفاظ األسرة بدورها الرئيسي يف التنشئة اإلجتماعية إىل ما

و أمههـا للقيـام    أساسية مميزة عن سائر املؤسسات اإلجتماعية جتعل منها أنسب هذه املؤسسات

¡1977( سيد أمحد عثمـان ،   بعملية التنشئة اإلجتماعية و ترجع هذه اخلصائص إىل عاملني :

).218ص 

أن األسرة هي الوحدة اإلجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الفرد و يلتقي ا ، ممـا جيعـل   :  األول

ربها متثل النماذج اليت ستتشكل وفقا الطريقة اليت يتفاعل ا معه أعضاؤها و نوع العالقات اليت خي

  هلا تفاعالته اإلجتماعية ، ويتأثر ا منوه اإلنفعايل و العاطفي .

اجلماعة األولية ، و يقصد  )KOLEY( أن األسرة هي النموذج األول ملا مساه ( كويل):  الثاين

رب و املواجهة ، واألسـرة  ا اجلماعة الصغرية اليت تتميز باإلرتباط و التعاون املتسمني بالود والق
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مجاعة أولية ، ألا الوسط الذي يتعلم الفرد يف إطاره األمناط السلوكية اليت حتدد ما سوف يكتسبه 

  فيما بعد يف اجلماعات األخرى .

أن أمهية األسرة بالنسبة للمجتمع تتمثل يف عالقاا به ، حيث متثل وحدة  باإلضافة إىل ذلك

فإذا كانت حتسنت أحوال و ظروف األسرة حتسنت أوضاع اتمع ،  ،أساسية من وحدات اتمع

فإن احلكومة األوىل دائما يف العامل توجد « و إذا ساءت أحوال األسرة إنعكس ذلك على اتمع 

يف األسرة و إن اإلضطراب األول الدائم يف العامل هو يف األسرة ، وإن مجيع أوجـه اإلضـطراب   

فإذا كانت األسرة أحسن حاال فإن مثة إزدهار للمجتمع و يصبح  ،ألسرةالضارة دائما تنبثق من ا

).134–133، ص  1982( نويل تيمز ،  » .للشاب و الشيخ وضعا صاحلا 

و تتوطد هذه العالقات و تتواصل عراها بالتفاعل احلاصل بني أفراد مجاعة األسرة اليت تصنع 

التفاعل اإلجيايب بني أفرادها ، األبوان ، و األبناء ، بذور التواصل اإلجتماعي من خالل التواصل و 

وغريمها فيحصل التطبيع من خالل هذه العالقات اليت أرست األسرة أسسها األوىل يف جمتمعهـا  

تعترب اهليئة األساسية اليت تقوم بعمليـة التطبيـع    «الصغري قبل ولوج الطفل اتمع الكبري ، حيث 

أا تنقل إىل الطفل خالل مراحل منوه جوهر ثقافة اتمـع ، إذ   اإلجتماعي للجيل اجلديد ، أي

يقوم األبوان بغرس العادات و التقاليد و املهارات و القيم األخالقية يف نفـس الطفـل و كلـها    

( حممود  .»اإلجتماعي واملسامهة يف حياة اتمع  هضرورية ملساعدة العضو اجلديد يف القيام بدور

).01، ص  1981حسن، 

الطفل من خالل عملية التفاعل اإلجتماعي داخل أسرته من خالل  و تتأكد أمهيتها يف تعلم

الدور اإلجتماعي و متطلبات هذا الدور و توقعات اآلخرين منه ،  وخاصةمشاركته لبعض األدوار 

و يكتسب من خالل ذلك الكثري من اخلربات و القيم و املعتقدات و األمنـاط السـلوكية الـيت    

دمها يف حياته ، فالقيم األساسية تكتسب يف السنوات األوىل من حياة الطفل ، وتؤثر القيم يستخ

جناحه يف احلياة ، وتتضمن هذه القيم تقـدير  ل من أسرته على خرباته و أدائه واليت يكتسبها الطف

اء ، سرعة النجاح ، العمل ، األمانة ، الصدق ، التعاون ، املنافسة ، حل املشكالت ، الدقة يف األد

اإلجناز ، السعي للنجاح و تقديره ، التعبري عن النفس ، املبادرة ، اإلستقاللية ، اإلعتمـاد علـى   

  .بنائها و تعمل على تنميتها لديهمالنفس ، إىل غري ذلك من القيم اليت ترعاها األسرة و تؤكدها أل
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اهاته و قيمه و عاداته و من هنا يتضح أثر و أمهية األسرة يف حتديد منط شخصية الفرد و إجت

  و أمناط سلوكه و درجة جناحه املدرسي و جناحه يف احلياة .

فرغم أن بعض اخلصائص الشخصية للفرد تتغري على مر الزمن إال أن النمط العام للشخصية 

و القيم اليت تكتسب و ترسخ يف السنوات األوىل من حياة الطفل قـد يكـون مـن    «يظل ثابتا،

راحل النمائية التالية ، و بذلك ميكن القول أن أسرة الطفل قد حتـدد منـط   الصعب تغيريها يف امل

).66، ص  1998( مسرية أمحد السيد ، » . شخصيته بصورة ال ميكن تغيريها يف املستقبل

ملسؤولية و دميقراطيـة  عن طريق األسرة يتعلم الطفل قيم احلق والواجب وحتمل اكما أنه و 

،فإنه يتعذر عليـه  بشكل كاف داخل األسرة لهعبري،وإذا مل تتهيأ الفرصة حرية الرأي و الت،والقرار

،هذا وتشري الدراسات التربوية و املفاهيم لكي تكون جزءا من سلوكهبعد ذلك أن يكتسب هذه 

إىل أمهية دور األسرة يف تكوين الفرد يف مرحلة هامة من مراحل حياته هـي  النفسية واإلجتماعية 

تشكل األساس يف بناء هيكل الشخصية ومعاملها األساسية كمحددات رئيسية مرحلة الطفولة اليت 

  .ها يف احلاالت السوية أو املرضيةلتشكيل الشخصية ومنو

ني ينتمون إىل ى أن نسبة كبرية من األطفال اجلاحنو توجد الكثري من املؤشرات اليت تدل عل

فاألطفـال  «  ،رغبة يف وجـودهم قلقة مفككة حيث كانوا يشعرون فيها باإلمهال و عدم الأسر 

حباجة إىل أن يشعروا باألمن الذي ينتج عن الشعور باإلنتماء و القبول و احلب ، فإذا كانت هذه 

النواحي معدومة أو غري كافية ، فإنه يكون من الصعب أن يصبح الطفل ناضجا حسن التكيف من 

).42، ص  2005( وفيق صفوت خمتار ، » .الناحية الوجدانية

املكانة اهلامة اليت حتتلها األسرة من  تؤكدهكذا ميكن القول أن نتائج كثري من الدراسات  و

حيث تأثريها على شخصية الطفل ، وعلى ضرورة اإلنتباه إىل أن أساليب التكيف الـيت يعتادهـا   

 تعود الطفل يف جو األسرة تنتقل معه إىل اجلو اخلارجي و إىل أسرته اليت يبنيها يف املستقبل و اليت

  إىل أمناط التنشئة األسرية يف معظمها .

  : هذا و من بني تلك النتائج ما يلي 

أن النمط الدميقراطي يف التنشئة األسرية يؤدي إىل زيادة إنتاجيـة   أكدت بعض الدراسات

األبناء ، ويكونون أقل إعتداء على ممتلكات الغري ، و أكثر مواظبة ، وأكثر إعتمادية على النفس و 

إىل اإلستقالل ، و حتليا بروح املبادرة ، و أكثر قدرة على اإلماك يف نشاط عقلـي حتـت    ميال
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صاحل (  ظروف صعبة ، وأكثر إتصافا بالود ، وأقل عدوانية ، و أكثر أصالة و تلقائية و إبداعا. 

).221، ص 2007حممد علي أبو جادو، 

ره الوالدان من حب لألوالد دراسة أخرى أن أسلوب التقبل يتجسد فيما يظهكما أظهرت 

من خالل معاملتهما هلم ، و تقبل الطفل هو شرط من شروط تنشئته تنشئة إجتماعية سليمة ، و 

أكثر تعاونا ، وأكثر إستقرارا و أكثر طمأنينـة مـن    الذين يتم تقبلهم غالبا ما يكونوناألطفال 

).221، ص 2007صاحل حممد علي أبو جادو، (  الناحية اإلنفعالية .

فمن خالل ما تقدم عرضه يتضح جليا دور األسرة يف بناء األجيال ، و أمهيتـها يف تنميـة   

الصغار ، فالبيت و املدرسة و الشارع و اتمع مبا يزخر به من مؤسسات تعد هذه ركائز التربية 

تتسلم األسرة هي املؤثر األول ، وهي أقوى هذه الركائز مجيعا ألا تستقبل و « األساسية ، لكن 

، وألن الزمن الذي يقضيه الطفل يف األسرة أكثر ممـا  الطفل من بداية مراحله فتبذر فيه بذورها 

( حممد قطـب، ب.ت،  .»يقضيه يف أي مكان آخر ، و ألن الوالدين أكثر الناس تأثريا يف الطفل

).93ص 

عمره ،  ) سنة هي أخطر مرحلة توجيهية يف15-5إن هذه التنشئة السليمة للطفل من ( 

لذا البـد مـن إهتمـام    « إذ هي اليت تعده للحياة ، وهي اليت تبين الرجال و النساء عماد األمة 

ذه التنشئة لسالمة النتائج يف بناء شخصية الطفل ، فإن فقد رعايتهم و ح الوالدينستربيتـهم   ن

  »:عاش كاليتيم مصداقا لقول الشاعر أمحد شوقي 

  ليس اليتيم من إنتهى أبواه من     *      هم احلياة و خلفاه ذليال

إن اليتيـم هو الذي تلقى له      *      أما ختلت أو أبا مشغوال                           

).104، ص  2006( عابد توفيق اهلامشي ، 

ا حنومهـا فحضـورمها أو   فال خالف أن إمهال الوالدين يف رعاية أبنائهما و القيام بواجبهم

غياما سيان ، كما أن أطفال أسرة يعيشون يف كنف أبوين مهملني مقصرين يف تربية أطفاهلمـا  

إننا نرى مقـدار  « كحال الذين يعيشون من دون أسرة ، إا حال خراب نفسي و تعاسة أبدية ،

رفون من هي أمهـم ، إن  التعاسة اهلائلة لدى األطفال الذين ال يعرفون من هو والدهم ، أو ال يع

لدى كل طفل حاسة عجيبة تشعره بضرورة أن يكون له أب أو أم ... إن الطفل الذي يولد و له 
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أب ، و له أم يتميز بالنضج ، أما الذي يولد حمروما من إطار األسرة فهو ينظر إىل الكون نظرة من 

).19، ص  2011( نصر التهامي ،  » .يرغب يف تدمري العامل 

و التحليل الذي ذكر أن أمهية األسرة يف تنشـئة األطفـال    الوصفستكشف من ذا يـو ل

).25-23، ص  2007( سهري كامل أمحد ، شحاته سليمان حممد ،  : ما يليترجع إىل

أن األسرة و ما تشمل عليه من أفراد هي املكان األول الذي يتم فيه باكورة اإلتصـال   -1

بداية سنوات حياته الذي ينعكس على منوه اإلجتماعي اجلماعي الذي ميارسه الطفل مع 

  فيما بعد .

أن القيم و التقاليد و اإلجتاهات و العادات متر بعملية تنقية من خالل اآلبـاء متخـذة    -2

طريقها إىل األبناء بصورة مصفاة و أكثر خصوصية ، فهناك عوامل كثرية تتـدخل يف  

ية الوالدين ، و املسـتوى اإلجتمـاعي و   إكساب األبناء القيم والتقاليد منها : شخص

  اإلقتصادي لألسرة ، وجنس اإلبن .

يعترب اآلباء مبثابة مصفاة تصفي أو تنقي القيم قبل عبورها إىل الطفل ، كما أم مناذج  -3

  أمام األطفال يقلدوا .

ـ  -4 تطيع األسرة هي املكان الوحيد يف مرحلة املهد و ما بعدها للتربية املقصودة ، وال تس

أي مؤسسة أخرى تقريبا أن تقوم ذا الدور ، فهي تعلم الطفل اللغة و تكسبه بدايات 

  مهارات التعبري .

  األسرة هي املكان الذي يزود األطفال العواطف واإلجتاهات الالزمة للحياة يف اتمع . -5

  األسرة أول موصل لثقافة اتمع إىل الطفل . -6

ثقل وزنا من باقي املؤسسات املؤثرة على الطفل ، و خاصة يف األسرة أكثر دوما ، و أ -7

مرحلة الطفولة ، وأكثر أمهية تأثريا من تأثري اجلريان و األقارب و األقران و املعلمـني و  

  غريهم .

إن التفاعل بني األسرة و الطفل يكون مكثفا و أطول زمنا مـن اجلهـات األخـرى     -8

  أبلغ وقعا .املتفاعلة مع الطفل، وأكثر أثرا ، و

األسرة هي اجلماعة املرجعية اليت يعتمد عليها الطفل عند تقييمه لسـلوكه ، وتقيـيم    -9

  اتمع له .
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كما ترجع أمهية األسرة يف حياة الطفل من حيث منوه و تشكيل ميوله و إجتاهاته و قيمه و 

).252-251، ص  2001( سهري كامل أمحد ،  عاداته إىل األسباب اآلتية :

عملية النمو يف السنوات األوىل سريعة جدا متعددة النواحي تفوق يف ذلك ما يليها مـن   -أ

  السنوات ، وما حيدث يف الطفل من تغريات أثناءها يكون أبقى و أثبت أثرا .

األوىل إعتمادا شـديدا ، وهـذا    سنواتهيعتمد الطفل على والديه و على من حوله يف  -ب

وقيمهم و ميوهلم  مبادئهميد لديه قوية فيتأثر مبن حوله ويتشرب جيعل نزعة احملاكاة والتقل

  و إجتاهام .

  تأثري البيئة على الطفل يف السنوات األوىل كبري ، ويقل تدرجييا كلما زاد منوه . -جـ

ينمو الضمري يف الفترة اليت يقضيها الطفل يف املرتل قبل ذهابه إىل املدرسة ، ولذا فـإن   -د

  أثر واضح يف تثبيت القيم السليمة يف الطفل.هذه الفترة ذات 

بأمهية األسرة و دورها يف بناء األجيال و إعالء صرح األمـة ملـا    اإلشادة ميكنويف األخري 

حتمله من رسالة تنوء حبملها اجلبال ، و ذلك عندما تعي أمهية دورها ، وشرف األمانة اليت أنيطت 

  ت هلا .كلا ، وعبء املسؤولية اليت أو

أحاط اإلسـالم هـذه   « هذا الدور الذي اضطلعت به األسرة و حتملت مشاقه ،  ألمهيةو 

املؤسسة اإلجتماعية ( األسرة ) باحلرمة والقدسية ليجد فيها األطفال حني يولدون و ينشؤون يف 

ن الـنحالوي ،  عبـد الـرمح  (» .ه من سند يلجؤون إليه ويعتزون به ـأحضاا ما حيتاجون إلي

).81، ص  2008

  ومراحل حياا :وأشكاهلا تطور األسرة  -3

تعترب األسرة اخللية األوىل يف بناء اتمع ، و املؤسسة األوىل اليت أدت إليها الطبيعة البشرية 

النازعة إىل اإلجتماع ، كما أن نشأا متت بصورة تلقائية ، و حتقق وجودها بدافع احلفاظ علـى  

  الرجل و املرأة بصورة دائمة يقرها اتمع .النوع البشري ، وقيم الرابطة بني 

و توجد األسرة كنظام إجتماع يف خمتلف أنواع اتمعات البدائية و املتطورة على حد سواء  

يت إختـذا عـرب   من حيث األشكال ال اليوموقد مرت يف تطورات خمتلفة منذ أقدم األزمان حىت 

  ا .امراحل حيمراحل تطورها ، و

  سرة : تطور األ :3-1
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  كمايلي :تطور األسرة  ميكن تناول

كانت األسرة قدميا تظم مجيع األقارب من ناحية الذكور واإلنـاث ، و   من ناحية إتساعها : -أ

ا هو عليه اآلن ـا ممـا أكثر إتساعـث يبدو نطاق األسرة قدميـاملوايل ، واألرقاء ،واملتبنني ،حي

األصليني تظم مجيع أفراد العشرية ، كما وجد هـذا  سكان أستراليا وأمريكا  دفاألسرة مثال عن« 

ن النطاق العائلي الواسع عند اليونان والرومان القدامى ، حيث كانت األسرة تظم مجيع األقارب م

املوايل وكل من يتبناهم رب األسرة أو يدعي قرابتهم ، وكذلك ناحية الذكور و كذلك األرقاء و

).121، ص  2008بد اهللا الرشدان ، ( ع». احلال يف األسرة عند العرب اجلاهليني

ترأس األسرة منذ القدم أكرب أفرادها و يف هذه احلالة الشيخ يمن ناحية قيادا ( رئاستها) :  -ب

رت الرئاسـة إىل  و األب ، وذلك من أجل حتقيق النظام واإلحترام ، وشيئا فشيئا صـا أأو الكبري 

مومية تكون الرئاسة لألمهات ، أما يف اتمعات احلديثة ، ويف بعض اتمعات األالذكور (اآلباء)

فصارت الرئاسة يف األسرة ختضع لعوامل أخرى منها العوامل اإلقتصادية ،واإلجتماعية ، والثقافية  

  فتراها حينا لألب ،وحينا آخر لألم ، وحالة ثالثة لألخ الكبري ،أو حىت للجد أو للجدة .

).64( إبراهيم ناصر ، ب ت ، ص  

تطورت األسرة من واقع الوظائف الكثرية الواسعة إىل واقع التقليـل  :  وظيفتهامن ناحية  -جـ

فاألسرة القدمية كانت تقوم بالوظائف كلها ( إجتماعية، إقتصادية، تشريعية، « من هذه الوظائف  

  ألسرة عن وظائفها  ية) ، مث كان التطور سبيل ختلي اة، دينية، تربوية، وترفيهية تروحيقضائية، سياسي

.»فما عادت تقوم يف غالبية اتمعات إال بالوظائف اجلسمية، و اإلقتصادية ، والتربوية

).65،ص 2004( صالح الدين شروخ، 

  مراحل حياة األسرة :  :3-2

تعترب األسرة وحدة من وحدات اتمع ختضع لكل ما ختضع له اجلماعات من أوضاع و من 

لتكوين و مراحله ، و ميكن تقسيم املراحل اليت متر ا حياة األسرة على النحـو  بني ذلك كيفية ا

:)17، ص 1992( خريي خليل اجلميلي،  التايل
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متهد للحياة الزوجيـة   : وهي اليت تسبق الزواج مباشرة ، وهي مرحلة متهيدية  املرحلة األوىل -1

ومن أهم مسات هذه املرحلة :

رة تتناسب مع قدرا على حتمل احلياة الزوجية من الناحيـة  تناسب سن الزوجني بصو -أ

  الفسيولوجية والنفسية و اإلجتماعية .

مع دخل شريكته لتـوفري حيـاة    نكفاية دخل األسرة املقبل على الزواج و لو بالتعاو -ب

  أسرية كرمية على مستوى يتناسب مع مقتضيات احلياة العصرية .

يكون له مكانة إجتماعية يف الوسط اإلجتماعي الذي  النضج اإلجتماعي للفرد حبيث -جـ

  يعيش فيه ووظيفة يقرها و يرضى عنها اتمع .

النضج النفسي للفرد و إعتماده على نفسه و متتعه بضمري متزن و إرادة قوية متكنه مـن   -د

لى اإلقبال على تكوين أسرة جديدة و التنسيق مبنطقية بينها وبني عالقاته بأسرته السابقة ع

  أساس من الود والتعاطف والتراحم .

تقارب املستويات اإلجتماعية و املادية و األخالقية و الروحية ، واملقصود هو التقارب  -هـ

  املعتدل وليس التكافؤ املتماثل ، وذلك مبا يساهم يف جناح احلياة الزوجية .

  كل و اإلنفاق و اإلجناز .توافق امليول و العادات و اإلجتاهات السلوكية يف امللبس و املأ -و

لآلخر و بأمهيـة  إقتناع كل من الشريكني باآلخر إقتناعا مبنيا على اإلحترام و التقدير  -ز

  دوره يف بناء األسرة و توجيه مستقبلها .

النظرة إىل تكوين األسرة على أسس سليمة و نوايا طيبة بعيدا عن النظرة اإلسـتقاللية   -ح

  مشروع و صفقة مادية مما يترتب عليه فشل احلياة الزوجية .املادية اليت تعترب األسرة 

  . كمدعاة تساهم يف بناء و تكوين األسرة  يتوفر مشاعر التقبل و التجاذب العاطف -ط

مراعاة اخلطبة كعالقة رمسية ، ومالحظة أمهية تطبيق قواعد الدستور السماوي لشرعية  -ي

طول مدة اخلطبة يعطي الفرصة الصـحيحة  فترة اخلطبة بإعتبارها فرصة للتعارف ، و إن 

  إما للتوافق ، و إما إلاء اإلرتباط . 

: و هي مرحلة بدء احلياة الزوجية الفعلية من إشتراك كل زوج مع اآلخـر   املرحلة الثانيـة -2

ا ، و من أهم مسات هذه املرحلة : ايف مسكن واحد و يف حتمل مسؤولياوواجبا  

  احملبة و التراحم بني الزوجني . حتقيق أسس التعاطف و -أ
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توافر عناصر الثقة و التشاور و اإلحساس مبشاعر و متاعب و مشكالت الطرف اآلخر  -ب

  و مشاركته فيها .

  حتقيق اإلشباع و التوافق اجلنسي . -جـ

التخطيط ملواجهة مستلزماا بتعقل تفاديا لوقوع مشكالت إقتصادية و ذلـك بوضـع    -د

  تياجات و اإللتزامات الواقعية و موارد األسرة و دخلها .موازنة و خطة لإلح

فال تترك األمور دون تفكري  هاكما ترتبط هذه املرحلة بالتخطيط املستقبلي لألسرة لتنظيم -

  هذا ال يتناسب و إجتاهات اتمع املعاصر. و إمكانياا فإن هادون مراعاة لظروفو

ة باألطفال ، ويف هذه املرحلة يبدأ إرتباط كـل مـن   : و هي مرحلة العناي املرحلة الثالثـة -3

الزوجني بعامل جديد هو الطفل أو األطفال الذين هم يف أمس احلاجة إىل تنشئتهم تنشئة إجتماعية 

ترتبط بالقيم و املعايري السائدة يف اتمع ، اليت هي من أهم عناصر التماسك األسري .و من أهم 

  مسات هذه املرحلة :

  ألطفال على حتمل املسؤولية و الشجاعة و اإلعتماد على النفس .تدريب ا -أ

  تشجيع األطفال على التحصيل الدراسي و النشاط العقلي بصفة عامة . -ب

  ترسيخ قواعد الضبط اإلجتماعي يف األسرة من عقاب و ثواب . -جـ

و برفـاق اللعـب    ممساعدة األطفال على إكتساب خربات إجتماعية خالل إختالطه -د

، حيث تتسم العالقات بني األطفال باألخذ و العطاء و التعاون ممـا  اعات األصدقاءمج

  يؤثر على منوهم اإلجتماعي تأثريا كبريا .

: و هي تشبه املرحلة األوىل من ناحية فراغ الوالدين من مسؤولية األبناء ،  املرحلة الرابعـة -4

درجة اإلعتماد على أنفسهم .و من أهم مسات وهي كمرحلة إنفصال األبناء نتيجة أم وصلوا إىل 

هذه املرحلة :

بالنسبة للوالدين ، وتتضمن :اإلستعداد الفعلي للتقاعد عن العمل ووضع خطط مواجهة  -أ

مرحلة الشيخوخة و اإلعتماد على بعض األبناء يف حتمل مسؤوليات أساسـية ، كمـا   
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األبناء يف تكوين أسرهم و تنظيم ساعدة ملتتضمن هذه املرحلة ظهور أعباء مادية جديدة 

  شؤوا ، ويف العناية باألحفاد.

حـاق بالوظـائف و   بالنسبة لألبناء و تتضمن : إمتام مراحل التعليم املختلفـة و اإللت  -ب

، وتكوين األسرة و العالقات اإلجتماعية اجلديدة خـارج األسـرة ،   اإلستعداد للزواج

ى الوالدين ، ومواجهة األعباء املادية اجلديدة وظهور الشخصية املستقلة دون اإلعتماد عل

  نتيجة حتمل مسؤولية تكوين أسرهم اجلديدة. 

  أمناط األســرة : -4

درج الباحثون يف علم اإلجتمـاع   ختتلف أمناط األسرة بإختالف اتمعات اإلنسانية ، وقد

دة اإلنتسـاب ، و  األنثروبولوجيا على وضع تصنيفات لألسرة وفقا ألشكاهلا ، وعلى أساس قاعو

، ص  1982( عبد الباسط حممـد حسـن ،    حمور القرابة ، ووفقا للسلطة ، و موطن اإلقامة .

الحظ أنه توجد مخسة أنواع من األسر ، يف حني إقتصر آخرون على ذكـر  و من هنا ي).400

(أربعة أنواع من األسر فقط مستثنني النوع املتضمن األسرة على قاعدة اإلنتساب الشخصـي . 

).228، ص  1972جورج شهال ، 

تصنيف آخر من وضع ( كارل زميرمان) ، و تصنيف ثالث يصنف أنواع األسرة  كما يوجد

  من حيث إجتاهات اآلباء يف معاملة األبناء .

  : عند علماء اإلجتماع و األنثروبولوجيااألسرة  اطأمن :4-1

  ربعة أشكال و هي :: قسم العلماء األسرة إىل أ من حيث شكل األسرة: 4-1-1

:أوال : األسرة النووية

و هي األسرة الصغرية املكونة من الزوج و الزوجة و األبناء غري املتزوجني ، والذين يقيمون 

  حتت سقف واحد .

:ثانيـا : األسرة املتعددة األزواج

ليـل  و هي األسرة اليت تكون فيها الزوجة متزوجة من عدة أزواج ، و رغم أن هذا النوع ق

مبعىن أن أساس الترابط وجود زوجـة يشـترك يف   .« إال أنه موجود يف بعض اتمعات البدائية 

).117، ص  2008( عبد اهللا الرشدان ، » . معاشرا أكثر من زوج

:ثالثـا : األسرة املتعددة الزوجات
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اإلسالمي و هي األسرة اليت يكون فيها الزوج متزوجا من عدة زوجات ، وهي يف اتمع 

أربع زوجات يف حدها األعلى ، و لكن هناك جمتمعات أخرى ، وهي قليلة أيضـا ، ميكـن أن   

  يتزوج الرجل أكثر من أربع زوجات. 

:رابعـا : األسرة املمتدة

 املتزوجني ، كمـا تضـم   مها املتزوجني و غريؤو تضم هذه األسرة الزوج و الزوجة و أبنا

اخلاالت ، واجلد ، و اجلدة من ناحية األم ، واألب ، و تـرتبط  األخوال ، والعمات و األعمام و

هذه األسرة املمتدة من ناحية الدم ، ويعيش كل أفرادها حتت سقف واحد ، ومثل هذه األسـر  

.موجودة يف اتمعات العربية

:من حيث حمور القرابة أو النسب : 4-1-2

وي ، أي النسبة فيه إىل  ، فهو إما أبو تصنيف األسر هنا يكون على أساس التسلسل القرايب

  إما أمومي النسبة فيه إىل األم ، وإما مزدوج فيه النسبة إىل األب و األم معا .األب ، و

م عليها تقسـيم  هناك أربعة أنواع من السلطة اليت يقو:من حيث السلطة ( القيادة) : 4-1-3

  أمناط األسرة وهي

  ة و الزعامة فيها لألب .و تكون السلطأوال : األسرة األبوية : 

  و تكون السلطة و الزعامة فيها لألم .ثانيا : األسرة األمومية : 

  و تكون السلطة فيها ألحد األبناء ، وعادة يكون أكربهم .ثالثا : األسرة البنيوية : 

عىن أن اجلميـع  وتكون السلطة فيها موزعة بني مجيع أفراد األسرة مبرابعا : األسرة الدميقراطية:

  تقامسون  السلطةي

:من حيث اإلقامـة : 4-1-4

  أي من حيث موطن اإلقامة أو السكن ، وتشكل أربعة أمناط من األسر :

  أسرة يقيم فيها الزوجان مع أسرة والد الزوج .أوال : 

  أسرة يقيم فيها الزوجان مع أسرة أهل الزوجة .ثانيا : 

  .عيدا عن أهل الزوج أو الزوجة أسرة يقيم فيها الزوجان يف مسكن مستقل بثالثا : 
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أسرة يترك هلا حرية اإلختيار بني أن تقيم يف سكن أسرة الزوج أو الزوجة بيد أن األسـر  رابعا : 

كلها صارت تشترط مسكنا خاصا ا بعيدا عن أي سلطة أخرى تقرر مصريها ، وهـذا  

  سرة خاصة .راجع لتغريات إجتماعية ، وظروف إقتصادية طرأت على اتمع عامة و األ

  األسر عند ( كارل زميرمان): اطأمن :4-2

صاحب النظرية الدائرية ) KARL.ZIMERMANE، ( توصل ( كارل زميرمان ) 

ة يف اتمع الغريب ، فرتل رالذي إستخدم فيها املنهج التارخيي لكي يتعرف على مراحل تطور األس

ا األسرة يف حضارات خمتلفـة  ءد مستقرقبل امليال 1500من عام  ائإىل عمق التاريخ األسري مبتد

، و بناء على ذلك إستطاع أن يصل إىل وضع تصـنيف  نية و الرومانية و العصور الوسطىكاليونا

).28-25، ص  2004( معن خليل عمر ، أسري يأخذ األنواع اآلتية : 

:األسرة الوكيلة ( املفوضة) : 4-2-1

نفوذا واسعا متارسـه   وظيفته الضبطية لذلك منحهااليت يوكلها اتمع أو يفوضها يف تأدية 

، وتكون مكانة و دور األب و األم يتمتعان حبيوية دائمة و متنامية ، و مينح الـزوج  على أعضائها

مطلقة ، و مجيع أعضاء األسرة خيضعون لسـلطة األب و ذلـك   نفوذا و سلطة على الزوجة شبه 

  اتمع الذي يعيش فيه .لتحقيق تضامنها و تآزرها الذي هو أحد أهداف 

:األسرة البيتيــة : 4-2-2

تفرع هذا النوع من األسر من األسرة الوكيلة اليت تكون فيه سلطتها على أبنائها ضـعيفة  

طة األسرة مبا باملقارنة مع األسرة الوكيلة بسبب تنامي سلطة الدولة و الكنيسة و هيمنتها على سل

عاقبة اخلارجني عن القـوانني العامـة و اآلداب و األعـراف    اإلمكانية على ملديها من القدرة و

اإلجتماعية يف جمال موازنة الطموحات الفردية و التضامن األسري ألا حتاول التقريب بني الرتعة 

ية أضعف بكثري تنفوذ و سلطة األسرة البي أنمن هنا يتبني الرتعة األسرية ( اجلمعية) ، و والفردية 

رة الوكيلة و ذلك بسبب هيمنة مؤسسات الدولة والكنيسة اللتان جردتـا  من نفوذ و سلطة األس

  األسرة من أهم وظائفها وهي ( السياسية و الدينية ) وهذا بدوره أضعف سيطرا على أعضائها .

:األسرة النــواة : 4-2-3

الوكيلة من حيث احلجم و يتسم هذا النوع من األسر بسمات أسرية نقيضة لسمات األسرة 

صعيد األسرة األوىل يكون حجم األسرة النواة أصغر من الوكيلة  البناء و التضامن ، فعلىالسلطة و
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و البيتية ، و تكون سلطة األبوين ضعيفة يف ممارستها على األبناء ، و حىت سلطة الزوج تكـون  

هلشاشـته  ضعيفة يف ممارستها على الزوجة ، أما البناء األسري يف هذا النوع يكون قابال للتفكك 

الرتعة الفردية فيه على حساب الرتعة األسرية ، وهذا ال يبلـور تضـامنا أسـريا     يبسبب تفش

متماسكا بني أفرادها و حىت الرباط الزواجي ال يكون روحيا بل رمسيا مكتوبا على صيغة عقـد  

  يربط الزوجني خال من القدسية ال يعرب عن التماسك البنائي األسري . 

  ضح ذلك :و اجلدول اآليت يو

  ) : يوضح مقارنة األسر الثالثة اليت وضعها كارل زميرمان02جدول رقم (

متغريات 

  املقارنة

أنواع األسر

نفوذ األبوين 

  على األبناء

سلطة 

الزوج 

على 

الزوجة

موازنة الرتعة 

  ةالفردية مع األسر

مكانة األبناء داخل 

  األسرة 

الرباط 

الزواجي
الطالق

الوالدة 

  األسري

ات اإلحنراف

السلوكية 

  لألبناء

الوكيلة

  ةتيالبي

النواة أو 

  اخللية

مطلق داخل 

األسرة و خارجها

ضعيف خارج 

األسرة و قوي 

  داخلها

ضعيف داخل 

األسرة و خارجها

قوية

متقلصة

ضعيفة

عمليامتوازنة نظريا و

متوازنة نظريا فقط 

  وخمتلفة عمليا

  تغلب 

الرتعة الفردية على 

  ةيألسرا

مفخرة ألم 

حيملون إسم األسرة

عاملة  ىميثلون قو

داخل الورشة املرتلية 

( أيدي عاملة جمانية 

  أو رخيصة)

عائق حلرية األبوين 

على ميزانية  ئاو عب

  األسرة

روحي 

  ومقدس

ضعيفة 

  جتارية

عقد مدين 

تغيب فيه 

الصفة 

الروحية

نادر 

  جدا

يقع 

بشكل 

  متكرر

منتشر 

ومشاع

ون إلسم يك

  األسرة

  متقلص

  ضعيف

نادرة جدا

متكرر 

  احلدوث

منتشر 

  مشاعو

  األسرة من حيث إجتاهات اآلباء يف معاملة األبناء : اطأمن :4-3

:األسرة الراضية املتقبلة : 4-3-1

(زيدان حممـد مصـطفى ،   هي األسرة الراغبة يف أبنائها ،يتلقون اإلنتباه والرعاية املناسبة 

ـ ـال يستاء منهم آباؤهم ويعجبون  )176، ص  1989 ـ ـم ،وال يعتربوم عب ال ـئا ثقي
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عليهم ،يتواجدون معهم تواجدا حقيقيا ،وال يبتعدون عنهم نفسيا أو يغفلون مطالبهم للعـون و  

¡1988( سالمة ممدوحة حممد ،التأييد ،يهتمون براحتهم وسعادم عكس األسرة الرافضة متاما 

رجـال العلـم ،و   الشخصيات السوية من املواطنني و هر أثار القبول األسري يف،ويظ )10ص 

  األزواج و اآلباء الصاحلني.

:األسرة النابـذة : 4-3-2

هي اليت يشعر فيها اإلبن غري مرغوب فيه ال حيظى إال بالقليل من إنتبـاه والديـه ،حيـث    

عليه ، أو يعربان عنه بصورة عكسـية   يسيطران عليه بقسوة وال يعتنيان به ، وقد يظهران حقدمها

 ( زيدان ب الشديد واحملافظة عليه كالتساهل معه كنوع من التكفري عن مشاعر الكره أو إظهار احل

الرفض إىل اإلضطراب يف التعلق الوجداين و عدم يشري ، و )176، ص  1989، حممد مصطفى

  وجوده بني الطفل و عائلته.

:فظةاألسرة املسرفة احملا : 4-3-3

هي املبالغة يف العناية واإلنتباه الشديد ،ال يتقبل فيها اآلباء التغريات اليت تطرأ على أبنـائهم   

يعاملوم كما عاملوهم يف الطفولة ،ال يطيقون النظر إليهم على أم أصبحوا كبارا و حباجـة إىل  

، و يصبح مياال إىل اخلجل   احلرية ، والطفل الذي تسرف أسرته يف احملافظة عليه يفقد الثقة بنفسه

واإلنطواء واخلوف من التقدم ، وقد ينجح يف دراسته بتفوق ألنه يعوض عن تكيفه اإلجتمـاعي  

باجلد و اإلجتهاد ، لكنه عندما يصري راشدا ال يكون قادرا على التصرف كناضج عند مواجهتـه  

.)178، ص  1989، حممد مصطفى ( زيدان ملشاكل احلياة .

:سرة املتساهلةاأل: 4-3-4

1989( األشول عادل عز الدين ،وهي اليت يؤثر فيها األبناء يف القرارات أكثر من اآلباء 

،وقد يصبح األبناء يف هذه األسر املتساهلة أنانيني وحلوحني ،وإنفجـاري املـزاج    )453،ص 

1979كمال ، ( الدسوقي وضيقي الصدر، يتوقعون دائما اإلنتباه واخلدمة والعطف من اآلخرين 

.)346، ص 

:األسرة األوتوقراطية املستبدة : 4-3-5

ال يسمح اآلباء فيها لألبناء بالتعبري عن وجهات نظرهم أو تعديل سلوكهم إال يف اإلجتـاه  

،يضطروم إىل اخلضوع ،و  )453،ص  1989، عادل عز الدين ( األشولالذي رمسوه هلم 
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جيب أن يقوموا به ،وقد يكون األبناء يف مثل هذه األسـر   مايسيطرون عليهم ،وينوبون عنهم في

مهذبني حسين السلوك هادئني ، ولكنهم يف قرارة أنفسهم يشعرون بالنقص ،ويسهل إنقيـادهم  

  لرفاق السوء عندما يكربون.

:األسرة الدميقراطية : 4-3-6

ية ، لكـل منـهم   ضوعيعترف فيها الوالدان بالفروق الفردية بني أبنائهم ، ونظرم هلم مو

، و يف البيت الدميقراطي ال تدوم املشاكل أو تؤثر على العالقات بني أفرادها ، و حقوقه وواجباته

تزال اخلالفات األسرية باملناقشة الصرحية و التعاون ، و يكون العقاب مناسبا عنـدما ال حيسـن   

).16، ص  2000( آسيا بنت علي راجح بركات ، األبناء التصرف .

  ل اآليت يوضح أنواع األسر و اإلجتاهات الوالدية يف معاملة األبناء:و الشك

  ) : ميثل أنواع األسر و اإلجتاهات الوالدية يف معاملة األبناء01شكل رقم (

  خصائص األسرة و مقوماا : -5

  : خصائص األسرة :5-1

فهي الوسط الذي تعترب األسرة أهم وكالة من وكاالت التنشئة اإلجتماعية بالنسبة للطفل ، 

حيقق للفرد إشباعاته البيولوجية ، والنفسية ، و اإلجتماعية بصورة جتعل منه شخصا سويا متكامل 

تقبـل

تسامح وليـن شديد

سيطــرة

خضــوع

محــاية شديدة

نبــذ

إمهـال تـــام

قسـوة وكراهية
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البناء ، قادرا على أداء أدواره يف حياته اخلاصة و العامة بطريقة مثلى حتقق له تكيفه اإلجتماعي ، 

ة ، ولذا فاألسرة تنفرد خبصائص و إستقراره النفسي ، وذلك على مستوى املراحل العمرية املختلف

  جد هامة ال تضاهيها فيها باقي مؤسسات التنشئة اإلجتماعية ، ومن هذه اخلصائص ما يلي :

  .هي أبسط أشكال التجمع -1

  .توجد يف أشكاهلا املختلفة يف كل اتمعات ويف كل األزمنة -2

  األسرة هي النظام الذي يؤمن وسائل املعيشة ألفراده. -3

  وسط إجتماعي حييط بالطفل وميرنه على احلياة ويعده للمجتمع. أول -4

  األسرة كنظام إجتماعي تؤثر فيما عداها من النظم اإلجتماعية ، و تتأثر ا . -5

األسرة وحدة إحصائية ،أي ميكن أن تتخذ أساسا إلجراء اإلحصائيات املختلفة كعدد  -6

( مصـطفى اخلشـاب،    ت ... إخل .السكان ، ومستوى املعيشة ،وظواهر احلياة واملو

).47،ص  1981

تعترب النموذج األمثل للجماعة األولية اليت يتفاعل الطفل مع أعضائها وجها لوجـه ، و   -7

2007( عبد احلافظ سالمة ،  بالتايل يتوحد مع أعضائها ، و يعترب سلوكهم منوذجا .

).47، ص 

ية طويلـة يسـمح بتعميـق التنشـئة     إعتماد الطفل على الكبار يف األسرة لفترة زمن -8

  اإلجتماعية.

األسرة من خالل الوالدين تنقل لألبناء و من خالل عملية التنشئة اإلجتماعيـة القـيم    -9

).180، ص  1996( كامل حممد حممد عويضة ،  الثقافية السائدة يف اتمع .

أول منظمـة   اعتبارهابمتتاز األسرة كمنظمة إجتماعية بأا متارس نفوذا على أفرادها  -10

إجتماعية تتلقى الطفل و توفر له الرعاية و كل متطلبات التنشئة اإلجتماعية ، وبدخوله 

هذه املنظمة يتشرب قواعدها التنظيمية و خيضع لعاداا و أعرافهـا و تقاليـدها ، و   

  يتفاعل تفاعال مباشرا مع بقية أفرادها.

باعاته الطبيعية و اإلجتماعية بصورة شرعية إن األسرة هي الوسط الذي حيقق للفرد إش -11

ماعي ، و إشـباعا  يقرها اتمع و ذلك حتقيقا لبقاء النوع و حتقيقا لغاية الوجود اإلجت

  األمومة و األخوة.لعواطف األبوة و
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متتاز األسرة بأا متارس قواعد للضبط اإلجتماعي على أفرادها ، ويتم هذا الضبط من  -12

  ة اإلجتماعية اليت توفرها األسرة ألفرادها.خالل عملية التنشئ

  مقومات األسرة : :5-2

دوامها على جمموعة من ترتكز األسرة يف مسار حياا للحفاظ على بقائها و إستمرارها و 

الركائز اليت متدها بطاقة فعالة للقيام بوظائفها املتعددة حبكم مسؤولياا الكثرية جتاه من املقومات و

على تنشئتهم و تنميتهم و ذلك لضمان جناحها ، ويتوقف هذا على تكامل هذه ترعاهم و تعمل 

  املقومات ، و من بينها :

  املقوم اإلجتماعي : :5-2-1

ويتضح يف جناح احلياة األسرية بالتكامل والترابط يف العالقات والـروابط اإلجتماعيـة و   

املتبـادل ، والتوافـق يف أداء األدوار   إستقرار اجلو األسري ، هذه العالقات القائمة على اإلحترام 

بإشاعة اجلو الدميقراطي يف األسرة ،واملشاركة يف السلطة ، وتقسيم العمـل ،و  الزوجية ، وذلك 

م مع التغري اإلجتماعي و التطور يف ظل املعايري ؤمبراعاة مجلة من اإلعتبارات تتمثل يف املرونة و التال

العالقات الواسعة مع املنظمات اإلجتماعية األخرى الدينية و  بشبكة من و القيم السائدة ، وبالقيام

اإلجتماعية و اإلقتصادية مع إضفاء عنصر املرونة أيضا بني الـزوجني يف مواجهـة املشـكالت     

املشـاركة يف  عن آرائهـم ، وتقـدمي املقترحـات و    والسماح لألبناء يف إختاذ قرارام و التعبري

).50، ص  1981ود حسن ، ( حمم املسؤوليات و الواجبات .

  املقوم اإلقتصادي ::5-2-2

و يتمثل يف العمل على ضمان دخل إقتصادي مالئم تنهض به األسرة إلشـباع حاجاـا   

األساسية من مسكن و مأكل و ملبس و صحة و تعليم ، حيث تتولد املشكالت اإلجتماعية عن 

  عجز األسرة يف توفري إحتياجات و متطلبات أفرادها .

حاولت كثري من الدراسات أن تثبت أن الفقر هو السـبب األساسـي لإلحنـراف     و قد

إىل  )WLYAM.BONGER،( اإلجتماعي فأشارت الدراسات اليت قام ا ( وليم بوجنر)

.تأكيد إرتباط كافة املشكالت اإلجتماعية بالفقر

دها باحلرمان و اإلفتقار املادي يلعب دورا خطريا يف حياة األسرة ، و يشعر أفرافوعلى هذا 

، وكان  »كاد الفقر أن يكون كفرا« الوقوع يف الرذائل و الشرور مصداقا لقول الرسول (ص) : 
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اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بـئس الضـجيع ،   « عليه الصالة والسالم يتعوذ منه ويقول : 

اب رضي اهللا عنه ـسيدنا عمر بن اخلط لويق،ولذا » ك من اخليانة فإا بئست البطانة ـوأعوذ ب

  ».لو كان الفقر رجال لقاتلته: « 

  املقوم النفسي : :5-2-3

و يرتبط مبسرية احلياة األسرية يف يسر وسهولة يف ظل عوامل التماسك و اإلستمرار اليت تبدأ 

عادة منذ بداية التفكري يف الزواج حىت ميكن الوصول إىل البناء احلقيقي لألسرة الناجحة القائمـة  

وافق بني الزوجني املبين على الرضى النفسي الصادق بينـهما ،والثقـة املتبادلـة خـالل     على الت

ممارستهما حياما الزوجية حلصول التوافق املنشود ، واإلستقرار النفسي الذي يتولد عنه اإلستقرار 

).14-13، ص  1993( خريي خليل اجلميلي ،األسري ، والسعادة الزوجية املأمولة .

  قوم البنائـي :امل -5-2-4

و يقصد به إضفاء عامل وحدة األسرة يف كياا و بنائها من حيث وجود أطرافها الثالثـة  

ممثلني يف الزوجني و األوالد ، يف إطار مثلث جيمع أفرادها بني أضالعه ، وكل طرف يؤدي دوره 

و التـواد و   حبسب مسؤوليته داخل كيان األسرة الواحد ، مبا يضفي على األسرة جوا من التفاهم

).71، ص  1999( السيد رمضان ، التراحم .

  املقوم العاطفي ::5-2-5

أي حصول التكامل العاطفي بني أفراد األسرة ، أي أن يكون قائما على عواطف إجيابية يعم 

كل األطراف املكونني تمع األسرة حبيث يشيع بينهم عاطفة أسرية ملؤها احلب و الوفاء و الود 

( السيد حبيث تسمو العالقة بني الزوجني من الصلة املادية إىل الصلة العاطفية املعنوية .و الرضا ، 

).72، ص  1999رمضان ، 

  املقوم الدينـي : :5-2-6

ا األفراد يف تصرفام يعترب الدين من أهم النظم اإلجتماعية يف كافة اتمعات و اليت ميتثل هل

فسه حماطا باألسرة يعترب الدين فيها أحد العناصر بل أمهها و ، فعندما يولد الفرد جيد نو سلوكهم

الذي يكتسبه من خالل التنشئة اإلجتماعية ، حبيث يغدو الدين فيها أهم املقومات الذي يضـبط  

  سلوك األفراد فيها .
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  املقوم الصحـي : :5-2-7

جاهدة لتوفريها أعباءها األسرة ، و تسعى  الصحي من أعظم املهام اليت تتحمليعترب اجلانب 

ألطفاهلا بكل ما متلك من طاقة معنوية أو مادية ، حيث يؤثر املرض تأثريا بالغا يف حياة األسـرة  

( عبد احملـي حممـد ،   و النفسي احمليط ا.ـسواء من الناحية اإلقتصادية أو اإلجتماعية ، أو اجل

).206، ص  2002

ثابة الضامن إلستقرار األسرة ومتاسكها املقومات ، مب ميكن القول أن هذهمن خالل ما تقدم 

وسبيل سعادا ، وال يتم ذلك إال بأن تعمل هذه املقومات بشكل متكامل داخل األسرة ، وهـي  

عبارة على عقد متواصل احللقات إذا فقدت حلقة منه غشى األسرة اخللل و تصدع بناءها وفشى 

  فيها الوهن.

  وظائف األسرة : -6

ايف منظم ،ولذلك فهي بيئة تعليم وتدريب للطفل ،يكون فيهـا  األسرة وسط إجتماعي وثق

الوالدان مبثابة معلمني بإعتبارمها وسيطني للتعليم و منوذجني للتعلم ،وهذان املعلمان ينقالن لألبناء 

قيم اتمع ومعايريه ،كما يقومان بالوظيفة اإلنتقائية للثقافة احمليطة ،كما تقوم بعملية التفسري  فهي 

( عبـد  للطفل ما تنقله إليه ،وهي املسؤولة عن إكتساب الطفل أمناط السلوك اإلجتماعي .تفسر 

).699¡2011الباسط حممد السيد ،

على الفحص و التمحيص و  هاألسرة تعد الطفل للتغيري ، ولتوقع التغيري ... فتدرب«كما أن 

على النقد  تدربهوة يف اتمع ، على حسن اإلختيار و اإلنتقاء إزاء ما يتعرض له من مثريات متباين

لكل ما خيربه ، وهي كوسيط ثقايف تنقل لألطفال الثقافة القومية احمليطة م، وعليها يقع قسـط  

.»كبري من واجب التربية اخللقية والدينية يف مجيع مراحل الطفولة ، بل ويف املراحل التالية هلا

).44-43، ص  2005( وفيق صفوت خمتار ،  

ل تطورها نتيجة لظـروف  هلا أدوار ووظائف متعددة رغم تقلص بعضها عرب مراح واألسرة

تكنولوجية و حداثية ، و إمجاال فهي  تقوم بإشباع حاجات الفرد و حتقيق إجنـازات  إقتصادية و

اتمع عند قيامها بوظائفها اإلقتصادية و التشريعية و التنفيذية و القضائية و الدينية و التربويـة ،  

  .م اإلجناب ، وإعالة األطفالوتنظي
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متنح أطفاهلا اإلستعدادات والسمات ،واألمن ، والفرص العديـدة لنمـو   « كما أن األسرة 

شخصيام وتقوم بإشباع حاجام الفسيولوجية والعقلية والعاطفية ،وتعليمهم كيف يسلكون و 

( موسى رشاد علي عبد ».ةيتعاملون ويعملون ،ويتم تأثريها عليهم من خالل عاملي الوراثة والبيئ

).136، ص  1993العزيز ،

  : وعلى العموم فهذه أهم وظائفها

  الوظيفة اجلسمية : :6-1

والعناية ،والغذاء و امللبس وهي أهم الوظائف خاصة يف بداية حياة الطفل ،فهي توفر الرعاية 

عاية ، ولألمور املادية التدفئة والراحة للطفل ،وسالمة الطفل رهن بتوفري احلد األدىن من هذه الرو

).68، ص  2004( صالح الدين شروخ ، هنا الدور الكبري يف حتقيق هذه الوظيفة . 

  الوظيفة العاطفية : :6-2

تقوم األسرة بالتنشئة العاطفية للطفل ، و املرتل األسري هو أفضل مكان لتحقيق ذلـك ، و  

عالقة احلميمة مع الوالدين و األهل ، و ذلك فيه يتعلم الطفل التعبري اإلنفعايل و العواطف كنتيجة لل

بالتربية املقصودة أو بالتربية العفوية ،وعدم توافر ذلك للطفل هو أحد أهم األسـباب لألمـراض   

).193، ص  2010( صالح الدين شروخ ، النفسية اليت قد تصيبه الحقا .

  الوظيفة اإلجتماعية : :6-3

وتتجلى هذه الوظيفة يف عملية التنشئة اإلجتماعية اليت يبدو تأثريها يف السـنوات اخلمـس   

األوىل يف حياة الطفل على وجه اخلصوص ،ففي هذه السن يتم تطبيع الطفل إجتماعيا وتعويـده  

ـ على النظم اإلجتماعية ،كالتغذية ،اإلخراج ،احلياء ،التربية اجلنسية ،اإلستقالل ،وهنا يتعلم   هلغت

  .القومية والعادات والتقاليد ،والعالقات اإلجتماعية 

  الوظيفة البيولوجية : :6-4

و هي احملافظة على النسل حىت يستمر احلفاظ ، وبقاء النوع البشري و ذلك مـن خـالل   

عملية إجناب األطفال ، ويتم ذلك من خالل إتصال جنسي مشروع يسلتزم تصـديق اتمـع و   

متثل يف مجلتها تنظيمات إجتماعية تتحكم فيهـا العـادات و التقاليـد     قبوله و ذلك وفق قواعد

).14، ص  2004( أمحد هامشي ، اتمعية ، وبناء على تعاليم دستورية إهلية .
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  الوظيفة اخللقية : :6-5

يتلقى الطفل يف املرتل القواعد األوىل للسلوك األخالقي و يتشرب اخلصال اليت فيه ، إجيابية 

بية ، ففيه يتعلم الصدق أو الكذب ، الشجاعة و اإلقـدام ، أو اجلـنب و الريـاء و    كانت أو سل

الكذب ، كما يتعلم التمييز بني املقبول إجتماعيا و غري املقبول ، و بذور التمييز بني احلـالل و  

قـة  بقية أفراد األسرة و احمليط ، واخللل يف تلـك العال أثر بواقع العالقة بني األبوين واحلرام ، ويت

ينعكس سلبا على الطفل ، ويؤدي إىل فقدان التوازن اخللقي عنـده ، و إىل إخـتالل املعـايري    

يف عالقاته باآلخرين  ااألخالقية لديه ، فيشب مكبوتا ساخطا حاقدا ، متمردا أنانيا فوضويا مستهتر

).194، ص  2010( صالح الدين شروخ ، 

  الوظيفة الدينية : :6-6

حلقيقة واحدة ، وكما يتشرب الطفل من األسرة أخالقه  ن ووجهان الدين و األخالق صنوا

كذلك يتشرب الدين و أحكامه و قيمه و عقائده و آدابه ، و معامالته ، ويكون ذلك كله مـن  

).194، ص  2010( صالح الدين شروخ ، األطر املرجعية لسلوكه.

  الوظيفة العقلية  : :6-7

مداركه ، وللسنوات األوىل من عمر الطفل و خباصة يف األسرة يتفتح عقل الطفل ، وتنمو 

األوىل أمهية كبرية جدا يف بناء الشخصية ، ويف منوه العقلي و صـحته العقليـة ،   سنوات اخلمس 

مير مبرحلة السؤال بني الثالثة و السادسة ، و هي مـن   فالطفل ،ويكون للكالم دور كبري يف ذلك

جابات ه لألمن و الطمأنينة مسترشدا باإلبع الطفل حاجتعقلي ، و بالسؤال يشأهم مراحل النمو ال

).194، ص  2010( صالح الدين شروخ ، .ين لغتهاليت يتلقاها  كما أنه تغ

  :  بداعيةالوظيفة اإل :6-8

لديـه،   بداعيواملقصود بذلك قيام األسرة بتكوين الذوق اجلمايل للطفل، وتنمية احلس اإل

رتل مرتب متناسق ،نظيف يتعلم تقـدير اجلمـال ،و إدراك   فالطفل الذي يعيش يف أسرة ذات م

التناسق والتناغم ،وحيب النظام والترتيب ،على خالف الذي يعيش يف مرتل تسـوده الفوضـى ،   

ويعمه اإلضطراب ، فمثل هذا املرتل ينعكس يف سلوك الطفل قلقا وعدم إستقرار ،وفقدان تركيز ، 

).71-70 ،ص 2004(صالح الدين شروخ ،وسوء إتزان .
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  الوظيفة القومية  : :6-9

 أمور احلياة والوطن و تلعب األسرة دورا هاما يف ترسيخ اإلنتماء القومي يف نفس الطفل يف

يـت يتشـبع   احلوادث العاملية ،وعن طريق التعلم العفوي من خالل ما يسمع ويرى يف الباألمة و

بالعواطف الوطنية والقومية ،والقضـايا  ، والتاريخ القومي الذي يروى له ،والطفل باملعاين القومية

).195، ص  2010( صالح الدين شروخ ، اليت م األسرة منها .

  الوظيفة اجلنسية  : :6-10

قيام األسرة بإشباع الغريزة اجلنسية بصورة مشروعة لألزواج ، مث قيامها بتلقني  و يقصد ا

قد النفسية آتية من سوء التربية اجلنسـية  الطفل الدروس األوىل للحياة اجلنسية ،وقسم كبري من الع

األسرية للجنسني ... وكثريا ما يفقد الناس سعادم بسبب سوء التربية اجلنسية اليت قدمت هلم يف 

األسرة ،ونذكر هنا بأن النظرة للحياة اجلنسية وأمورها متباينة بتباين األسر والشعوب والبلـدان  

¡2004( صالح الدين شروخ ،ور هام يف هذا اال .والزمان ،ونتيجة ملا سبق فإن لألسرة د

).71ص 

  الوظيفة احلضارية  : :6-11

تقوم األسرة بإعداد أعضائها للمجتمع والتفاعل واملشاركة اإلجتماعية ،كمـا أن األسـرة   

جعلهم يلتئمون يف اجليل وتؤكد اإلستمرار احلضاري للمجتمع من خالل إجناب األطفال وتربيتهم 

جتماعية ذا باإلضافة إىل مسؤولية األسر يف منع أفرادها وجتنبهم إقتراف السلوكيات الإلاحلاضر ،ه

اليت ال تتناسب مع قيم اتمع احلضارية ... وعلى هذا جيب أن ترتبط و ذات التأثريات الضارة و

 ،ص 1993خريي خليل اجلميلي، ( تتوافق احلياة األسرية مع ظروف احلياة اتمعية املتطورة .

25-26.(

  الوظيفة اإلقتصادية  : :6-12

التطور الصناعي يف اتمعات املتقدمة حتولـت إىل وحـدات إقتصـادية     نتيجةإن األسرة 

مستهلكة بعد أن هيأ اتمع لألسرة منظمات جديدة تقوم بعمليات اإلنتاج اآليل وتوفري السـلع  

   .واخلدمات

فراد األسرة على السعي للعمل خارج حمـيط  كما أن احلياة يف اتمعات املتقدمة أجربت أ

األسرة مما أدى إىل نشأة روابط و عالقات إقتصادية خارج حميطها ، ونتيجة الزيادة املسـتمرة يف  
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ت املعيشة و رغبة األسرة يف رفع مستوى معيشتها نزلت املرأة إىل ميدان العمل و شاركت يف انفق

¡1993( خريي خليل اجلميلي ، يات املعيشة .إعالة األسرة و مساعدة زوجها يف حتمل مسؤول

).26ص 

  ية  :الوظيفة التروحي:6-13

من واجب األسرة أن تعود الطفل على اإلستمتاع بوقت الفراغ والشعور بالسـعادة مـع   

جودت بين جـابر ،  ( التفريق بني اللعب املفيد ،واللعب غري املفيد الذي يضيع فيه الوقت سدى.

).106، ص  2004

عن أبنائها بتوجيههم ومساعدم يف إختيار ألعام و عدم منعهم من  حاألسرة بالتروي وتقوم

ممارسة اللعب ، وحثهم على ممارسة نشاطات رياضية خمتلفة كالسباحة وركوب اخليل، واألنشطة 

الفنية األخرى كالرسم والنحت والتصوير واملوسيقى ،وكتابة القصـص ،وزيـارة املتـاحف و    

الكتب ،وتشجيعهم على ممارسة بعض اهلوايـات الـيت تناسـبهم أو    اءة االت وض ، وقراملعار

( إبراهيم ناصـر،  يرغبون فيها كالرحالت ، و املباريات الرياضية ، واألنشطة الكشفية ... إخل .

).70-69ب ت ، ص 

ـ  تبني األدوار اهلامة اليت تقوممن الوظائف اليت تتحملها األسرة تمما سبق  أمني ا األسرة لت

إعداده للحياة و للمجتمع بل لإلنسانية مجعاء ،ودورها كجماعة أولية يف تشـكيل  حياة الطفل و

املالمح األساسية لنمط شخصية الطفل ،ومنط عالقاته باآلخرين ،ومنط تكوين ميولـه وقيمـه و   

  إجتاهاته ،وكذا دورها يف تعديل سلوكه وتقوميه لينشأ نشأة سليمة قومية.

  اصرة :األسرة املع -7

إن التطور التارخيي الذي مرت به األسرة مل يتم بصورة عفوية و لكنه خضع إىل قواعـد و  

و طبيعة الظـروف   تظروف عديدة أدى إىل تغري يف أدوارها ووظائفها ،فاألسرة منذ األزل تأثر

  اتمعية اليت حتيط ا ، اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية والدينية .

ريات اليت طرأت على مستوى دور األسرة ، ففي املاضي كانت األسرة كبرية ( األسرة فالتغ

الزوجان ، األجداد ،األعمام ، العمـات ، وأوالد العـم ، أوالد   ،املمتدة) تضم كثريا من األفراد 

لذا كانت تتاح الفرصة لألطفال أن يكونوا قريبني من عدد كبري مـن األفـراد   « اإلبن ... إخل ، 
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ن هلم أدوارهم و خربام مبختلف جماالت احلياة ، وتتاح بالتايل الفرصـة للجيـل اجلديـد    الذي

( أمحـد  » ارات منـهم ـلإلحتكاك م ،والتفاعل معهم ،وإكتساب معلومات ،و خربات و مه

).44، ص  2004الفنيش ، 

من بنـاء و   فالتغريات الكثرية اليت طرأت على اتمع ، وظهور املدن الكبرية ، مبا تزخر به

عمران ، قلص كثريا من العائالت املمتدة ، و سادت األسر الصغرية اليت تقتصر على الـزوجني و  

أبنائهما ، وترتب على ذلك أن أصبحت دائرة معارف األسرة ضيقة جدا ، و صارت عالقاـا  

تمع احمللي حتول اإلجتماعية تقوم يف الغالب على اللقاءات العابرة و اإلتصاالت اهلاتفية ، وحىت ا

من جمتمع إىل أسطر طويلة من املباين يسكنها أناس ال تربطهم ببعض روابط إجتماعية متينـة ، و  

  جريام حمدودة جدا .أن يكتسبها األطفال من أقارم وبالتايل صارت اخلربة اليت ميكن 

ا مع أبنائهم ، يضاف إىل ما تقدم أنه مل يعد يف إمكان اآلباء واألمهات أن يقضوا وقتا كافي

ودفع م ذلك إىل أن يقضوا جل أوقام مع األقران مما حد من تواجدهم مع الكبار وإكتسـام  

  منهم كثريا من اخلربات و املهارات .

األمور تأثري كبري على شخصية الطفل يف كل مراحلها ،حيث بينـت العديـد مـن     وهلذه

يقضون أولياء أمورهم معظم الوقت بعيـدا عـن   املراهقني الذين « الدراسات عند املراهقني ،بأن 

املرتل يتسمون بضعف واضح فيما يتعلق بتحمل املسؤولية و القيادة ، كما ثبت أن غيـاب األب  

يساهم يف هبوط دافع التحصيل ... وهبوط إحترام الذات ، وقابلية اإلنقيـاد لـرأي العصـابة ،    

).45، ص  2004( أمحد الفنيش ، ».وإرتكاب جرائم األحداث

وحـدة   أما التغريات اليت طرأت على مستوى وظائف األسرة ، حيث كانت قدميا مبثابـة 

إجتماعية تقوم بوظائف إقتصادية وسياسية وتشريعية ودفاعية ،باإلضافة ملسـؤولياا التربويـة و   

الدينية ، وبذلك كانت تقوم جبميع الوظائف املرتبطة بإشباع حاجات أعضائها وتنظيم سلوكهم 

وظل هذا الوضع مييز حياة األسرة حىت ظهرت املدن و د أسلوب عملهم ، وطريقة حيام يوحتد

« تكونت الكيانات السياسية باملدينة و اليت بدأت بدورها تنتزع من األسرة بعـض وظائفهـا ،   

وذلـك عـن طريـق     –نطاق سلطة الدولة إنتزعت وظائف األسرة  عاتساوبتطور اتمعات و 

حىت تقلصت وظائف األسرة و إحنصرت يف عـدد حمـدود مـن     -جتماعيةمؤسسات الدولة اإل

).16، ص  1995( فادية عمر اجلوالين ،  » .الوظائف
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فوظائف األسرة تقلصت كثريا بظهور التكنولوجيا احلديثة ، فقد أدى التحديث و التقـدم  

فـزادت نسـبة    التكنولوجي يف هذا العصر إىل تغريات كثرية يف وظائف األسرة ونظرا للحياة

األمهات الاليت يعملن ،كما ظهرت مؤسسات متخصصة يف اتمع ساعدت األسرة يف كثري من 

أصبح دور التربيـة يتضـمن أيضـا    « الوظائف مثل التعليم ،ومدارس رياض األطفال ،ومن هنا 

مـا  مساعدة األسرة على إعادة بنائها و متاسكها ومساعدا على إدراك مطالب احلياة العصرية و 

حيتاجه األبناء من تفهم و حب ودميقراطية يف املعاملة ،وحرية موجهة ، وقيم وإجتاهات وخربات 

).70، ص  1998( مسرية أمحد السيد ، » .ومهارات تتمشى مع مطالب احلياة احلديثة 

 إليه يف أدوار ، ووظائف األسرة ، فمازالت أهم مؤسسـة  ريورغم التغري احلاصل الذي أش

من حياته ،و  ة اخلمس األوىلحيث تأثريها على الطفل ، وخاصة يف السنوات النمائي إجتماعية من

مازالت أول بيئة إجتماعية يوجد فيها الطفل ويتفاعل معها ،وقـد إختـذت   لقد كانت األسرة و

وظيفة التنشئة يف األسرة مسارا تطوريا حبسب تطور األسرة عرب ظروف الزمن ،ولكـن ظلـت   

نية يف األسرة دائما على إكساب الطفل املهارات والعادات والقيم الشـائعة يف  القاعدة التربوية مب

لـت و  ظاحلياة العامة السائدة يف العصر واحمليط الذي تتواجد به األسرة فوظيفة التنشئة األسرية 

بقيت تالزم األسرة على الرغم من تغري وتطور وسائل التنشئة بإستمرار،حيث سهلت و ساعدت 

أصـبح  « أدوارها ووظائفها ، فبفضلها ومبرور الزمن  أداءهلا خدمات كثرية يف  األسرة وقدمت

الوالدان يتعلمان كيف يصبحان أبوان ،مث كيف يستطيعان تنشئة أبنائهما تنشئة صحيحة ، كمـا  

  أصبحا يعتمدان على كثري من الوسائل العلمية والتربوية يف تربية ورعاية وتنشئة أطفاهلم على

( مربوحة ».، مثل اللعب ، التغذية الصحيحة ، الرعاية الصحية ، النتائج العلمية  كل املستويات 

).194، ص  2004نوار ،  بوحلبال

ونتيجة ملا سبق ذكره من تقليص ألدوار األسرة ،والسلب املستمر لوظائفها من قبل وكاالت 

أصبحت تدور حـول   لألسرة والتنشئة األخرى اليت أنشأها اتمع إحنصرت الوظائف األساسية 

الشخصية فقط ، واليت أصبحت حمورها تنمية شخصية الطفل ، ويف ذلك يذهب بعـض علمـاء   

الذي يشري إىل األسرة  )ARNEST.BURGESS، ( اإلجتماع و منهم ( ارنست برجس)

املعاصرة بإعتبارها وحدة لتفاعل الشخصيات ، إذ أن التعاطف بني الزوجني و تنميـة شخصـية   

فبقدر ما يكون التعاطف بني الزوجني تكـون األسـرة   « ر حياة األسرة املعاصرة الطفل هو حمو
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املعاصرة قادرة على تنمية شخصية الطفل ، و عندما يضعف التعاطف بني الـزوجني أو خيتفـي   

رتب عليها حاالت إنفصـال و تفكـك   ـتكون النتيجة عدم تكامل العالقات األسرية و اليت يت

).17، ص  1995جلوالين ، ( فادية عمر ا  ».األسرة 

كما أن الدراسات قد كشفت عن أثر حياة األسرة على سلوك الطفل فاألسرة املتصـدعة  

كثريا ما يتعرض أبناؤها لإلحنراف ، وقد ال تواصل نسبة كبرية منهم التعليم ، و ملـن يواصـلون   

الدراسات قـد  التعليم منهم ينخفض معدهلم يف التحصيل واإلستيعاب الدراسي ، كما أن بعض 

  كشفت عن أن لغة األطفال ، وهلجام ، وعادام تتأثر مبهنة أبويهم و ثقافام.

ونتيجة ملا سبق ذكره أيضا من مراحل تطور األسرة من األسرة املركبة املمتدة اليت تقوم بكل 

هـو   الوظائف و األدوار إىل األسرة الزواجية النووية ، حيث بات هذا النوع األخري من األسـرة 

حيث صاحب هذا التحول و  –إال يف بعض املناطق الريفية  –املهيمن و السائد يف كل اتمعات 

  ا يلي :فيم أمهها ميكن ذكرالتطور تغريات يف خصائص األسرة املعاصرة 

متتع أفراد األسرة املعاصرة باحلريات الفردية العامة : كل فرد يف األسرة له كيانه الذايت ،  -أ

لقانونية ، وخاصة إذا بلغ السن الذي يضفي عليه هذه األهلية ، ألن األسرة و شخصيته ا

  يف مراحل تطورها فقدت صفتها كوحدة قانونية مجعية .

األبوين معا إرادة  ضشريك احلياة : حل هذا السلوك مكان فر اختيارتزايد احلرية يف  -ب

.)24، ص  1985( مكتب اليونسكو ،  يف هذا اال.

ة اإلجتاهات الدميقراطية : كان من نتيجة إنتشار النظرية الدميقراطية حتقيق قـدر  سياد -جـ

( مصطفى من املساواة و تكافؤ الفرص و إنتشار التعليم العام ، و خاصة التعليم اإللزامي .

.)84، ص  1982اخلشاب ، 

رار املتعلـق  اللجوء إىل املباعدة بني الوالدات و احلد من حجم األسرة : أصبح إختاذ الق -د

  .حبجمها يعود إىل أصحاب العالقة و ليس إىل اتمع 

تغري املركز اإلجتماعي لعناصر األسرة : حيث بات وضع األسرة يف احلياة اإلجتماعية  -هـ

أشد املراكز تغريا ، فقد نزلت املرأة إىل ميدان العمل ، وذاقت حالوة الكسب ،و شعرت 

سيدة موقف وتستطيع أن تكفي نفسها ،ومن مث فال  بقيمتها اإلجتماعية ،وبأا أصبحت
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، ص  1982( مصطفى اخلشاب ، داعي لتحمل القيود اليت كان يفرضها عليها الرجل .

84(.

إرتفاع معدالت الطالق : نتيجة املشكالت اليت يواجهها الزوجان يف القيام بـدورمها   -و

  .اإلجتماعي اجلديد ، حيث مشلت هذه الظاهرة كل دول العامل

تزايد إسهام املرأة يف النشاط اإلقتصادي خارج املرتل : مما أدى إىل حـدوث تغـري يف    -ز

  عالقات اجلنسني داخل األسرة ، و ال سيما األبوين .

تزايد حركة القوى العاملة و الرتوح أو اهلجرة : حبثا عن العمل أو مزيدا من الكسب و  -ح

لغياب املتكرر والطويل لألب ، ومـن عـدم   التدرج املهين ، مما جعل األسرة تعاين من ا

اإلستقرار يف املراحل األوىل من إقامتها اجلديدة يف حالة الرتوح ، و قد تلجأ األسرة مـن  

¡1985( مكتب اليونسـكو ،  خالل هذه الفترة اإلنتقالية إىل املباعدة بني الوالدات .

.)24ص 

  حتياجات األكثر ضرورة .العناية مبظاهر احلضارة و الكماليات و إغفال اإل -ط

ية و املعنوية يف حميط األسرة ، مثل تنظيم أوقات الفراغ و العناية بتنظيم الناحية التروحي -ي

 ما يعود على األسرة و اتمع بالفائدة و العناية بالفنون و ذيباد فيإستغالل نشاط األفر

  األذواق.

األقارب ،وقلة اإلتصاالت : الـيت  ضعف العالقات اإلجتماعية و الروابط مع األهل و -ك

  تقوم ا األسرة فيما بينها ،وهذا طبعا راجع لعمل كال الوالدين وخاصة عمل املرأة .

األقـارب : مـن األصـول و    تزايد أمهية دور كل من األب و األم على حساب دور  -ل

  األخوال و اخلاالت ، واألعمام و العمات .الفروع ،و

ألجيال : فأصبح للجيل اجلديد أفكار وقيم عن تلك السـائدة  ظهور فجوة فكرية بني ا -م

  لدى اجليل السابق، وقد أدت هذه الفجوة إىل حدوث إحتكاك ونزاع بني هذين اجليلني .

تغري يف أداء األدوار اإلجتماعية التقليديـة داخـل   تضافر العوامل السابقة : يف إحداث -ن

الدولة حمل األسرة يف القيام بـدورها يف   األسرة خالل العقود اخلمسة األخرية إثر حلول

( مكتـب   امليدان اإلقتصادي ، املعريف ، املهين ، القـانوين ، الغـذائي ، و الصـحي .   

.)25، ص  1985اليونسكو ، 
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،  يف الدراسة احلاليـة تعرض إىل خصائص األسرة اجلزائرية ألمهية ذلك ال ميكنويف األخري 

مثل األسرة املسلمة هلا خصائصها و مميزاا و املرتبطة أساسـا  حيث أن األسرة اجلزائرية ، مثلها 

بالتعاليم الدينية ، وتطغى عليها القيم الروحية و األخالقية على القيم املادية ، أين تتجلى العالقات 

( مصطفى أبرز خصائص األسرة اجلزائرية : بني أفراد اتمع اليت يتحكم فيها العامل الديين ، ومن 

.)37، ص  1984،  بوتنفوشت

أا أسرة من النموذج األبوي ، أي أن األب هو القائد الروحي ، وله مكانـة خاصـة    -أ

  تسمح له باحلفاظ على متاسك األسرة .

  أا أسرة ذات قرابة من ناحية األب ، أي اإلنتماء إىل األب . -ب

األصول، ممارسة أا مازالت حتافظ على بعض املميزات مثل: إحترام األب، التمسك ب -ج

روح التعاون العائلي  الروح األسرية، إىل جانب هذا فهي تفقد بعض املميزات، مثـل :  

، الروح اجلماعية ، و الفصل احلاد بني  -و ذلك يف بعضها و ليس كلها  –تقسيم التركة 

  اجلنسني .

  التنشئة األسرية : -8

ا ،والتنشئة األسرية خصوصا مبا ال خيفى على أحد أمهية مؤسسات التنشئة اإلجتماعية عموم

لغة على شخصية الطفل ، و أبعاد نفسية و إجتماعية و حىت إنسانية يف مواقف احلياة اهلا من آثار ب

بالسلب أو اإلجياب على الفرد و األسرة و اتمع  املختلفة ، وكذلك لعائد التنشئة األسرية و ذلك 

األطفال لديهم مشكالت و سلوكيات غري  من %80أصبح معروفا لدى املتخصصني بأن « فقد 

مرغوب فيها يف سنوات الطفولة حبكم سنهم و مراحل منوهم ، كما أا تترك آثـارا سـلبية يف   

بقصد أو عـن   –نفسية الطفل إذا ما مت التعامل معها من قبل الوالدين واملربني و احمليطني بالطفل 

.)40، ص  2011.( ماهر العريب ، »بطريقة غري سليمة  -غري قصد

نوعها أو طبقتها أو نـوع  التعامل مع األطفال خيتلف من أسرة إىل أخرى حسب  وأسلوب

البيئة اليت تتواجد فيها ، وحسب مستواها اإلقتصـادي و اإلجتمـاعي ، و التعليمـي و    احمليط و

لكـن  « التربوي ، بل أسلوب التعامل خيتلف بني أفراد األسرة الواحد من األب إىل األم فاإلخوة 

املسؤولني األوليني عن تربية الصغار مها األبوان ، حيث توظف األم العالقة الوجدانية اليت تؤسسها 

مع أبنائها و بناا لتلقنهم كيفية العمل و التعامل اإلجتماعي ... و يسهر األب من جهته علـى  
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اإلجتماعيـة   القيم باسمفرض اإلمتثال لشروط النظام اإلجتماعي ، و منع اخلروج عن حدودها 

.)138، ص  2010( سليمان مظهر ، ». الثقافية التقليدية

ص من السـلوك غـري   ولذا فالتعامل مع الطفل بأسلوب علمي تربوي يساعده على التخل

النظر يف واقع األسر من حيث تعاملها مع األطفال جند منهم من يتعامل مع هـذه  املرغوب فيه ، و

املساحمة و التدليل املفرط ، و منهم من جيابه هذه السلوكيات  السلوكيات بالتغاضي الزائد و كثرة

الضرب و التهديد و الوعيد ، وكل منط من هذه األمناط له أثره و التأنيب و بالعقوبات و القسوة ،

البالغ يف نفسية الطفل على مستوى مراحل عمره املختلفة ، وينعكس آثارها على مر السنني عليه 

الضرر ، و من هنا يتبني أمهية التنشئة األسرية يف مرحلة الطفولة ، وذلـك   و على غريه بالنفع أو

.)50، ص  1993( خريي خليل اجلميلي ،  لعدة أسباب كالتايل :

  .أن الطفل ال يكون متأثرا بأي مجاعة أخرى غري مجاعة األسرة  -أ

  يكون الطفل يف هذه الفترة سهل التأثر و التشكل . -ب

   .حياء والتعلمقابلية الطفل لإل -ج

قلة خربة الطفل و ضعف إرادته ، وحاجته الدائمة للرعاية . -د

كذلك تتجلى أمهية التنشئة األسرية من خالل ما تقدم كون األسرة تتميـز بفضـل    -هـ

السبق على غريها من وكاالت التنشئة اإلجتماعية ألا أول من يستقبل املولود اجلديد ، 

لطفل أخصب و أطول مراحل العمر املختلفة ، و أول بناء يتم و أكرب وكالة يقضي فيها ا

  فيه صقل الشخصية و تعديل السلوك و التطبيع و الضبط اإلجتماعيني .

عملياا تعد حيوية بالنسبة لإلستمرار اإلجتماعي للحياة و « ولذا فإن أمهيتها تتضح يف أن 

( عبد اهلـادي عفيفـي ،   ». ية و املادية هي السبيل إىل حتديد مالمح احلياة مبستوياا اإلجتماع

.)112، ص  1984

  و الشكل اآليت ميثل دور األسرة يف التنشئة اإلجتماعية : 
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.) : يوضح دور األسرة يف التنشئة اإلجتماعية 02شكل رقم (

)321، ص  2003حامد عبد السالم زهران ، (

ببعض املؤشرات الدالـة علـى    -التنشئة األسرية – و من هنا حناول إثراء هذا العنصر املهم

  أمهيته و هي كالتايل :

ومن بينها مايلي : :  السوية أمناط التنشئة األسرية :8-1

  منط احلزم ( السواء):: 8-1-1

و هو من األساليب السوية من وجهة نظر احلقائق التربوية بعكس األساليب املعـرب عنـها   

لدراسات العلمية اليت تناولت موضوع العالقة بني اآلباء و األبناء كإجتاهات سلبية، حيث أثبتت ا

إرتباطا إجيابيا بالثقة بالنفس ، والقدرة على حتمل املسؤولية ، والقدرة على  أن إجتاه السواء يرتبط

و التربية السوية تقوم على احلزم ، واحلزم هـو  « اإلبداع ، و العالقات اجليدة ، وضبط الذات ، 

األمور يف نصاا ، فال يتساهل يف ظروف تستوجب الشدة ، وال يتشدد يف ظـروف  الذي يضع 

.)17، ص  2002ن اجلريبة ، ليلى بنت عبد الرمح( ».تستوجب املرونة و اللني

رةـاألس

ة ـمدرس

إجتماعية 

ىÜÜأول

  تعليم

القيم  

واإلجتاهات

  توجيه 

السلوك 

اإلجتماعي

  تعليم 

التفاعل 

اإلجتماعي

إشراف على 

النمو 

اإلجتماعي

  تعليم 

املعايري 

واألدوار

  تعليم 

األفكار 

واملعتقدات

  ليم تع

  التوافق 

اإلجتماعي
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فهذا األسلوب يقع وسطا بني التدليل و التسلط ، ويهتم برغبات الطفل ، ويعمـل علـى   

بني قيم اتمع ، ويهتم حبرية الفرد و ال يهمـل حريـة   املوازنة بني مطالب الفرد و إحتياجاته و 

اآلخرين ، و ال يضحي مبصلحة الذات على حساب مصلحة اجلماعة ، و يتبىن هـذا األسـلوب   

فكرة الثواب والعقاب القائمة على التوجيه و اإلرشاد ، و يبتعد هذا األسلوب عن التساهل ممـا  

( خليل حممد بيومي ،  هلم نوعا من اإلنضباط الذايت .ينمي لدى األبناء الضمري اخللقي ، و يولد 

.)96-95، ص  2000

) : يوضحان أسلويب اإلثابة والعقاب للطفل عندما يأيت بتصرف 04) و (03و اجلدوالن رقمي (

  يستهجنانه :يستحسنه الوالدان ، أو يأيت بتصرف 

   بتصرف ) : يوضح إستخدام أساليب اإلثابة للطفل عندما يأيت03جدول رقم (

.49، ص  1995حسن على مستوى أسر حضرية و أخرى ريفية(فادية عمر اجلوالين ،    (

  إمجالــي  ريــف  حضــر   مستوى الوحدة العمرانية

%  ك%  ك%  ك  أساليب الثواب

9469.13551.512963.2  الثناء عليه     -1

1611.81927.83517.2  يكافأ على عمله     -2

107.411.5115.4  متيزه يف املعاملة عن أخواته     -3

4-1+285.91217.7209.8

5-1+3------

6-2+310.7--10.5

7-1+2+364.411.573.4

10.5--10.7  غيـر مبيـن    -8

13610068100204100  إمجالــــــي

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول ، يتبني أن أسلوب الثناء من أكثر أسـاليب التنشـئة   

، و ترتفع نسبته على مستوى احلضر عنـها   %63.2شيوعا بني مفردات العينة ، إذ تبلغ نسبته 

على على مستوى الريف ، وإن كانت النسب بشكل عام عالية ، و يأيت بعد ذلك أسلوب املكافأة 

، و ترتفع نسبته على مستوى الريف بشـكل   %17.2التصرف الطيب الذي يأتيه الطفل بنسبة 
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%5.4واضح عنه على مستوى احلضر ،مث يأيت أسلوب التمييز يف املعاملة حيث مل يتعدى نسبة 

يف احلالتني ، وترتفع نسبته على مستوى احلضر عنها على مستوى الريف ، مث يأيت بعد ذلك فئـة  

لكنها على مستوى الريـف  ، و )2+1ستخدمون أسلوب الثناء على العمل و املكافأة معا (من ي

أعلى منها على مستوى احلضر ، مث يأيت بعد ذلك فئة من يستخدمون األساليب الثالثة ( الثناء ، و 

املكافأة ، والتمييز) ، حيث أا ترتفع على مستوى احلضر عنها على مستوى الريف ، والنسـب  

، و من خالل هذه املعطيات  %3.4عام يف هذه احلالة منخفضة ، حيث مل تتعدى نسبته بشكل 

  نستخلص فروق واضحة بني احلضر والريف  من حيث أساليب الثواب .

  ) : يوضح شيوع أساليب العقاب يف تربية الطفل 04جدول رقم (

.50ص ،  1995(فادية عمر اجلوالين ،  على مستوى أسر حضرية و أخرى ريفية    (

  إمجالــي  ريــف  حضــر   مستوى الوحدة العمرانية

%  ك%  ك%  ك  أساليب العقاب

8051.51522.18541.7  توضيح اخلطأ و النصح     -1

2921.3710.33617.7  التعزيز و احلرمان من املصروف     -2

1410.32942.84321.0  يضــرب     -3

4-1+221.51217.8146.8

5-1+31410.334.4178.3

6-2+3110.711.521.0

7-1+2+321.511.521.5

42.0--42.9  غيـر مبيـن    -8

13610068100204100  إمجالــــــي

، وهو  %41يتضح أن أكثر أساليب العقاب شيوعا أسلوب توضيح اخلطأ و النصح بنسبة 

شائع على مستوى احلضر أكثر منه على مستوى الريف ، يلي ذلك أسلوب الضرب ، وهو أكثر 

و احلرمان من املصروف ، شيوعا على مستوى الريف منه على مستوى احلضر ، مث أسلوب التعزيز 
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وهو أكثر شيوعا على مستوى احلضر منه على مستوى الريف ، و من هنا نستخلص وجود فروق 

  ة بني احلضر و الريف من حيث شيوع أساليب العقاب يف تربية الطفل.جوهري

أن يف أسلوب السواء يستخدم الوالدان الثواب أكثر مـن   1973و تؤكد ( ديانا بومتريد) 

العقاب ، ويقومان بنقل توقعام إىل أبنائهم ، بشكل واضح ، و يصغيان إليهم و يشجعام على 

على أساس املساعدة و التقبل مما ينمي لدى الطفل الشعور باألمن و  احلوار ، فيقوم التفاعل بينهم

.)86، ص  2000( فاطمة منتصر الكتاين ،  القدرة على ضبط النفس و يساعد على التعلم .

  منط التقبل: :8-1-2

أنـه  ) PERSTONE( وهو من أهم اإلحتياجات اإلنسانية ، وعلى حد رأي برستون 

.)34، ص  1993( دملج سلمى املصري ، الطمأنينة يف حياته .ضروري لكي يشعر اإلنسان ب

أنه أمر حاسم يف منو الشخصية ، يترتب عليه آثار تنعكس  )RONER(  و يعتقد ( رونر)

على سلوك األبناء و منوهم و أدائهم الوظيفي ، وتقديرهم اإلجيايب ألنفسهم ، و نظرم اإلجيابيـة  

، و يؤيد هذا الرأي كثري  )28، ص  1988ممدوحة حممد ، ( سالمة ، للحياة يف مرحلة الرشد .

من العلماء و املفكرين ، عندما تبني هلم أن التقبل ينمي يف األبناء الثقة بالنفس و األخالق اإلجيابية 

.)100، ص  1988( احلفاشي علي أمحد ، 

  النمط الدميقراطي: :8-1-3

 التنشئة األسرية اليت تساعد الطفل علـى  يعترب األسلوب الدميقراطي من األساليب السوية يف

( جننح رمضـان  التوافق الشخصي و اإلجتماعي يف األسرة و من خصائص هذا األسلوب ما يلي:

.)37-36، ص  2003حمرز، 

اإلبتعاد عن النظام الصارم ، وعدم كبح إرادة األبناء ، وإحترام مشاعرهم ، و تطلعام ،  -أ

  رائهم و أفكارهم .و إعطائهم فرصا للتعبري عن آ

  الوسطية و اإلعتدال يف إشباع احلاجات النفسية ، و اجلسمية و اإلجتماعية لألبناء . -ب

ها األبناء ، و عدم إختاذ موقف الرفض أو التسـلط  يإحترام و تقدير اآلراء اليت يبد  -جـ

  حياهلا .

مر بالقضـايا اخلاصـة   احلوار ، واملناقشة ، و التشاور مع األبناء سواء تعلق األ إعتماد -د

  باألبناء ، أو بالقضايا املتعلقة باألسرة كلها .
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تعليم األطفال و تدريبهم على إحترام املمتلكات اخلاصة و العامة ، وتدريبهم أيضـا   -هـ

  على كيفية حل مشكالم بأنفسهم.

ية يف اإلستقاللسم باإلتزان ، والثقة بالنفس ، وعلى بناء شخصيات إنسانية تت املساعدة -و

الفكر ، وينمي الشعور املتزايد باملسؤولية ، و يزيد من قوة الـوالء لألسـرة و إحتـرام    

العلمية أن األطفال الذين ينتمون إىل أسـر  قواعدها ، و قد بينت العديد من الدراسات 

دميقراطية يتميزون بالثبات من الناحية اإلنفعالية ، ويكونون أكثر جناحـا يف عالقـام   

ميالون حلب املنافسـة ، و   م، وحيترمون حقوق اآلخرين و مشاعرهم ، وه اإلجتماعية

حساسون للذم و املدح ، وأكثر متسكا بالقيم و السلوكات السـائدة ، وأقـل مـيال    

للمشاجرات و املشاحنات ، فاألسلوب الدميقراطي يف التنشئة األسرية ينمي لدى األبنـاء  

ميال إىل اإلستقاللية متحلني بروح املبـادرة و  مبدأ اإلعتماد على النفس ، وجيعلهم أكثر 

  املواضبة ، وأكثر إتصافا بالود و أقل عدوانية .

، إىل أن األسـلوب   HAR.LOK(1974، (  دراسة ( هارلوك) أشارتو يف هذا          

مع  الدميقراطي يف التنشئة يساعد على التوافق اإلجتماعي لألبناء ، وجيعلهم أكثر إجيابية يف التعامل

ى ( بالدوين) أن األطفال املنحدرين من أسر دميقراطيـة يتصـفون   أاآلخرين خارج البيت ، و ر

، ص  2003.( جناح رمضان حمرز، بالنشاط واملشاركة اإلجيابية واملنافسة ، واإلنطالق والقيادة

37(.

  غري السوية :األسرية أمناط التنشئة  :8-2

  منط القسوة و التسلط : :8-2-1

الضبط الصارم ، وإيقاع العقاب املتكرر ، وعدم اإلستماع للطفل ، و الـربود يف  ويتميز ب

يترك هذا النمط آثارا على سلوك األطفال تتمثل يف الشعور بالتعاسة و اإلنسـحاب و  ، واملعاملة 

.( صاحل حممد علي أبوجـادو ،  ، العداوة ، التحصيل الدراسي املنخفض  نعدم الثقة يف اآلخري

.)220، ص  2007

كما يتضمن هذا األسلوب : العقاب اجلسدي ، كالضرب ، وقد يكون مصحوبا بالتهديد 

اللفظي أو احلرمان ، كما يولد هذا األسلوب من التعامل لدى األبناء كراهية السلطة ، وقد يدفع 

.م إىل اجلناح أو جيعلهم مستسلمني لوالديهم خوفا من العقاب 
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  منط احلماية الزائدة : :8-2-2

ة إجنـاز  حيث حيرص الوالدان أو إحدامها على محاية الطفل و التدخل يف كل شؤونه لدرج

فرصة إختاذ قراره بنفسه ، و بالتايل جيد  لهاملسؤوليات اليت يستطيع القيام ا ، فال يتاح الواجبات و

.( سهري كامل أمحد و شـحاته سـليمان حممـد ،    صعوبة يف حتمل املسؤولية يف مستقبل حياته 

.)09، ص  2007

مسـتوى قـوة األنـا ، و     مي احلماية الزائدة اإلعتمادية ، وعدم التركيز ، و إخنفاضو تن

لية ، وسـهولة  اخلوف ، و اإلنسحاب ، و عدم التحكم اإلنفعايل ، و رفض املسؤوالطموح ، و

، ص  1979( الدسوقي كمال ، اإلعتماد عليها ، واحلساسية املفرطة للنقد .اإلنقياد للجماعة و

345(.

  : اإلمهالمنط  :8-2-3

و يقصد به ترك الطفل دون تشجيع على السلوك املرغوب فيه ، أو حماسبته على السلوك غري 

ع حاجاته الضرورية املرغوب ، وصور اإلمهال كثرية منها عدم املباالة بنظافة الطفل ، أو عدم إشبا

، و عدم إصغاء الوالدين حلديث الطفل ، النفسية ، أو عدم إثابته عندما ينجز عمال الفسيولوجية و

أو عدم توجيهه ونصحه ، أو عدم مكافأته أو مدحه يف حالة جناحه ، و غالبا ما ينتج هذا اإلجتاه 

نتيجة عدم التوافق األسري الناتج عن العالقات الزوجية السيئة ، أو لعدم رغبة األم يف األبناء ، أو 

املهمل عادة ما يشعر بضعف يف اإلحسـاس بوجـوده ،   والطفل « أم مهملة ال تعرف واجباا 

وضعف الشعور باإلنتماء و الالمباالة باإلجنازات اليت حيققها ، كما أن إفتقـاره إىل التوجيـه و   

اإلرشاد الوالدي جيعله فريسة سهلة للوقوع يف اإلحنراف ... و يكون اهلروب لدى الطفل الوسيلة 

فيه ، فاإلمهال يؤدي إىل عـدم اإلحسـاس باملرغوبيـة     الوحيدة للتخلص من الواقع الذي يعيش

.)98، ص  2000خليل حممد بيومي ، .( » اإلجتماعية ، وإىل ضعف الشعور بالذات

ويؤدي إمهال الطفل إىل أن يسعى دائما إىل إرضاء اآلخرين لكـي ينتبـهوا إليـه ، أو    « 

ماعات غري املرغوبة ، أو يلجأ إىل ليحقق ما يهفو إليه ،وقد ينظم إىل اجل اليقظةيسترسل يف أحالم 

.)218، ص  1982.( محزة خمتار ، »اإلحنراف وحتدي السلطة ،وعدم قبول اللوم على سلوكه 

  منط نبذ الطفل إنفعاليا : :8-2-4
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نواحي النقص عند أبنائهم ،أو مقارنتهم باألطفال يتمثل ذلك يف حرص الوالدين على إثارة 

هم هلم يف صور ويعرب اآلباء الذين ينبذون أبناءهم عن كراهيت« ه ،اآلخرين ، أو هجر الطفل وطرد

س إنتصـار ،  ـيون( .»التهديد بالعقاب والقسوة يف املعاملة والسخرية منهممتعددة كاإلمهال و

وإدراك .فينمون وهم حمملون خبربات اهلم والكآبة والشك يف نوايا اآلخـرين  .)66،ص  1986

يشعره بعدم األمن واإلعتمادية ،وعدم القيمـة   «  )RONER(  ى ( رونر)أالطفل للنبذ كما ر

وعدم القدرة على املواجهة ، ومتتد النظرة السلبية إىل العامل من حوله ، فينظر إليه على أنه مكـان  

أن النبذ يؤدي إىل الشعور بتوقـع اخلطـر و   )LAZAROS( غري آمن ، ويرى (الزاروس) 

الغ يف تقدير املواقف املهددة ،ويدرك إمكاناته على أـا غـري   التهديد املستمر ، مما جيعل الفرد يب

.)279،ص  1996.( خميمر عماد ،»كافية ملواجهتها

) أن ALEN&MAYKL()1984وقد أظهرت دراسـة ( ألـني ومايكـل ،    « 

املضطربني إنفعاليا واملتأخرين دراسيا قد تعرضوا للقسوة والنبذ من الوالـدين   األطفال العدوانيني و

) من األطفال اجلاحنني كانوا يف طفولتهم ضحايا سوء معاملة الوالـدين و  %90–80ن (وأ

.)222، ص  2007حممد علي أبو جادو ، صاحل ( ».النبذ و التسلط الذي عاشوه يف طفولتهم

  منط التذبذب : :8-2-5

 و يعترب من أشد األمناط خطورة على الطفل ،وعلى صحته النفسية ، ويتضمن التقلـب يف 

معاملة الطفل بني اللني والشدة ،يثاب مرة على العمل ويعاقب عليه مرة أخرى ،وهذا التأرجح بني 

الثواب والعقاب ،واملدح والذم ،اللني والقسوة ،جيعل الطفل يف حرية من أمره ،دائم القلق ،غـري  

ـ ـ.( صالتذبذبة ـمستقر ،ويترتب على هذا النمط شخصية متقلبة م ـ  ـح حمم و ـد علـي أب

.)219، ص  2007دو ،اـج

ل دراسة ـوب مثـلـورة هذا األسـت خطـات اليت بينـكثري من الدراس أشارتو   

(  ون)تـر نيفـــثـــ، ودراســة ( هي1977)PATERSSON( ( باترســون)

HILHERNIFTON(1971ـ ـة التـجرب، والت ـ ـي ق  ـ ـام ل مـن ( روس  ـا ك

أطفال الروضة أن تأثري أجريت على عينة من اليت ،  ROSS&BARK(1969(  ارك)ـبو
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العقاب يرتبط إىل حد بعيد مبسألة التناغم يف تطبيقه ، فقد تبني هلم أن عداء األطفال يزداد كلمـا  

.مسح هلم مبمارسة فعل مث يعاقبون عليه مرة أخرى

يه كل مـن  وقد يقع الطفل يف مثل هذا التناقض ليس فقط من خالل التذبذب الذي يبد« 

فؤاد ( .»،وإمنا من خالل التعارض يف أساليب التنشئة بني الوالدين ذامدةاألب واألم كال على ح

.)189ص،1980،البهي السيد

  منط التفرقة ( التفضيل) : :8-2-6

بفرق بعض اآلباء أو األمهات بني األبناء بقصد ، و من غري قصد بناء على املركز أو اجلنس  

.بب آخر أو السن  أو الترتيب امليالدي للولد ، أو ألي س

و يؤثر هـذا التمييـز يف   « وهذه التفرقة قد يترتب عليها تكوين شخصيات مليئة بالغرية ، 

نسق العالقات على حنو خيتلف فيما إذا كانت املعاملة متساوية و عادية ، كما يثري هذا األسلوب 

ضل األنانية و يسعى يف التعامل احلساسية بني األبناء ، فيولد العداء بينهم ، و تتولد لدى الطفل املف

  ».إىل حتقيق أهدافه وطموحاته على حساب اآلخرين، فتخلو حياته من الواجبات واإللتزامات

.)52، ص  2008/2009( ناجح خملوف ، 

ـ ) خري مثل يف التسوية و العدل بني األبناء يف أبسط صوره من التقبوكان رسول اهللا ( ل ي

ذ الصيب فقبله ووضعه على حجره ، وملا جاءت إبنتـه  ) رجال أخإىل العطية ، فقد عاتب النيب (

  »فما عدلت بينهما« ، و يف رواية » أال سويت بينهما) :« أجلسها إىل جنبه فقال له الرسول (

ويف حادثة أخرى حلديث نعمان املشهور ، حيث أراد أن يهبه دون إخوتـه ، وأراد أن يشـهد   

( أيب » أشهد غريي فإين ال أشهد علـى زور « ) :ل له الرسول (ا) على ذلك ، فقالرسول (

).632، ص  2003احلسن مسلم ، 

  منط التدليل : :8-2-7

تلبيـة طلبـات    يدخل يف احلب املفرط أسلوب املعاملة القائم على التدليل ، وينطوي على

م ،و غري املعقولة ومساعدم يف أي عمل يودون القيام به ،والتجاوز عن أخطائهاألبناء املعقولة و
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سبب ذلك أن يكون الوالدان قد مروا بطفولة غري سعيدة فيحاولون جتنيب األبناء خيبة األمـل و  

. هاإلحباط الذي مروا ب

وتكمن اخلطورة يف أن املدلل يظل طفال حىت يف مراهقته ، وقد يعجز عن اإلعتماد على « 

.)134، ص  1989،  مصطفى ( زيدان حممد » .ينهار أمام كل أزمة تواجهه ه ، ونفس

  دفء العالقة بني األم و الطفل :منط :8-2-8

قد تعين األم بطفلها دون أن تقدم له الدفء واحلرارة ،ويظهر هذا الوضع وما يترتب عليـه  

ه ،حيث ـل ،أو يف الصالت العاطفية بـمن نتائج يف الوقت الذي تصرفه األم يف اللعب مع الطف

لألفعال اليت تقوم ا األم ،فالعقاب البدين الذي توقعه األم  يتمكن الطفل من حتديد كيفية إدارته« 

العطوفة احلانية على طفلها يكون له عادة نتائج وآثار إجتماعية مرغوبة ،أما إذا وقع العقاب من أم 

.»فقد يؤدي هذا إىل عدوان موجه ضد اتمع  ةتتسم عالقتها بالطفل بشيء من الربود

.)107،ص  1982( منصور حسني ،

أن اجلو العاطفي لألسرة يعترب من أهم العوامل اليت تؤثر يف (حيدر وليد) وتشري نتائج دراسة 

تكوين شخصية األبناء و أساليب تكيفهم ، فاحلب الدافئ و العاطفة الصادقة اليت ميكن أن ينعم ا 

الظـروف  طفل من األطفال  تعزز ثقته بنفسه وطمأنينته وتكيف شخصيته ،ومتكنه من جماـة  

القاسية ، واجليدة على حنو سواء ، أما الكره والنفور والتجنب فإن من شأنه أن يؤثر سلبا علـى  

شخصية الطفل ،وخيلق له اإلشكاالت كسوء التكيف مع اتمع ،وقد يدفع به األمر إىل اإلحنراف  

ف اجلو العاطفي ولقد وجد يف الكثري من الدراسات أن النفور والرفض يرتبطان إرتباطا وثيقا بضع

يف األسرة أو إنعدامه يف الصغر ،ووجدت بعض الدراسات أن الترابط قوي بني الرتوع إىل العدوان 

.)1987.( حيدر وليد ، اإلجتماعي و نقص عاطفة احملبة و احلنان يف البيت

  العوامل املؤثرة يف أمناط التنشئة األسرية : -8-3

أسرة زواجية) ، أو  ( ويةء كانت أسرة نواعها ، سوأن األسرة بكل أنوا تبنيمما سبق ذكره 

أسرة ممتدة) تتكون من جمموعة من األفراد يرتبطون مع بعضهم البعض عن طريـق  أسرة مركبة (

العيش حتت سقف واحد بروابط وجدانية عن طريق التفاعل املستمر بينهم من خالل تبادل األدوار 

يتولد عن ذلك عالقات متنوعة ، العالقـة بـني   اليت ميارسوا كل على مستوى دوره و موقعه 
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الزوجني ( الوالدان) ، العالقة بني األبناء بعضهم بعضا ، العالقة بني الوالدين و األبناء ، يترتب عن 

التناغم و التجاذب بني أفرادها رة تطبع األسرة جبو من التالحم وكل ذلك حراك و ديناميه مستم

ط إجتماعي ،وسياسي ،وإقتصادي ، وثقايف فإا حمل تأثري وتأثر يف حميبيد أن األسرة كوا تعيش 

التعليمي والثقايف ممـا  طبقتها ، ومستواها اإلقتصادي ، وبكل هذه املتغريات حسب تركيبتها ، و

يؤثر حتما على أساليب التنشئة اليت متارسها حيال أبنائها متأثرة جبملة من العوامل اليت تـؤثر يف  

رها إىل غري الوجهة اليت رسم هلـا ،و  كرية و حتول املسار الذي رمسته طوعا أو أمناط التنشئة األس

ومنها العوامل الداخلية ، وأخرى خارجية وكلها تؤثر جمتمعة  هذه العوامل متعددة منها اخلاصة ،

  أو منفردة على أسلوب التنشئة األسرية و تترك بصماا عليها ، وتتمثل هذه العوامل يف اآليت :

  : و تتمثل يف :اصة اخلعوامل ال -8-3-1

   تنشئة األبناء : -أ

إن األسلوب الذي عومل به اآلباء يف مرحلة الطفولة  عند تنشئتهم من طـرف والـديهم   

ينقالنه إىل األبناء، نتيجة إكتساب اآلباء خلربات أليمة مروا ا ، وتنشئة غري سـليمة فتسـتقر يف   

يتقلدان الدور املماثل ، أو يقومان بـالعكس لتجنيـب    الالشعور ، وتظهر حينما حتني الفرصة و

وذلك حبسب اجلو الثقايف و التعليمي  –كما مر يف منط التدليل -أبنائهم اإلحباط الذي حل ما 

  الذي يسود األسرة.

  تقبل الذات و اإلتزان اإلنفعايل لآلباء :  -ب

مدى نضج شخصـيام   وم ،يتحدد رد فعل اآلباء جتاه أبنائهم بناء على مدى تقبلهم لذوا

من ،وعلى مدى توافقهم مع البيئة و الدور األبوي و األمومي أيضا ، فكل هـذه  األبوشعورهم 

، أن اإلجتاهات حنو الذات  1950اجلوانب تؤثر يف منو الطفل إما إجيابا أو سلبا ،فريى ( هورين) 

اآلخرين ،والعكس صحيح ،كمـا  تعكس اإلجتاهات حنو اآلخرين ، فتقبل الفرد لذاته جيعله يتقبل 

عة إسـتجابتها و تفسـريها   بينت أحباث ( ماري أنيس وورث) أن درجة حساسية األم ، و سر

.( ناجح خملوف ،  شارات الوليد و تفاعلها املزمن معه، تؤدي إىل إرتباط آمن بينهماالصحيح إل

.)54-53، ص  2008/2009

   املستوى التعليمي و الثقايف للوالدين : -جـ
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األسرة مؤسسة تربوية و تعليمية بالدرجة األوىل وآثارها على مستوى حتصيل أبنائها أبرزته 

التعليمـي و   كافة البحوث و الدراسات العلمية ، و لذا تتأثر أساليب التنشئة األسرية باملسـتوى 

ل الدراسي الثقايف لآلباء ، فكلما إرتفع املستوى التعليمي للوالدين ،كلما زاد إهتمامهما بالتحصي

  اجتهدا يف توفري أسباب النجاح هلم ، ومن هنا ميكن القول أن :ألبنائهما ، و 

الوالدين مها اللذان حيددان مدى تقدم أو تأخر الطفل يف املدرسة و الدليل على ذلـك أن  « 

اآلباء اليوم يقضون وقتا أطول يف مساعدة أبنائهم يف إستذكار دروسهم أكثر من ذلك الذي كان 

ه اآلباء مع أبنائهم يف املاضي ، و يرجع هذا إىل إرتفاع املستوى الثقايف و التعليمي  بني اآلباء يقضي

ففي دراسة (عبد الفتـاح  «  .)70-69، ص  2004،  ( باسم حممد ويل.»يف الوقت احلايل

األمهات الكويتيني يف تنشئة األبناء وعالقتـها بـبعض   حول إجتاهات اآلباء و 1986القرشي) 

»تغريات، إتضح من نتائجها أن املستوى التعليمي للوالدين يرتبط إجيابيا بإجتاه السواء يف املعاملةامل

.)130، ص  2000( حنان عبد ايد العناين، 

  الطفــل :  شخصية –د 

تتضمن العالقة بني الطفل ووالديه تفاعال مستمرا و تأثريا متبادال بينهما ، و لشخصية الطفل 

حبالة مزاجية هلا تأثري على  ال مسار إجتاهات اآلباء التربوية ، فعندما يولد يكون مزوددور يف تعدي

والكسـندر   –التفاعل الذي حيدث بينه و بني من يقوم برعايته ، وقد صنف كل من ( ستالتش 

  املواليد إىل ثالثة أنواع : )توماس

، و جيـد سـهولة يف   املولود السهل : و هو طفل يتصف مبزاج إجيايب ، و نشاط معتـدل  -

  التكيف .

املولود الصعب : و هو عكس املولود السهل ، حيث يتميز مبزاج سليب ، و يكـون كـثري   -

البكاء ، و جيد صعوبة يف التكيف مع املواقف اجلديدة.

، و يتصف أحيانا مبزاج  املولود البطيء : و تكون نشاطات هذا الطفل و ردود أفعاله بطيئة-

اإلنسحاب من املواقف اجلديدة ، وهلذا يتحدد شكل التفاعل بنـاء  حياول دائما سليب ، و

على طبيعة شخصية الطفل ، كونه سهال ، أو صعبا ، أو بطيئا ، فالتفاعل الذي حيدث بني 

املولود السهل و األم ، جيعل هذه األخرية متيل ألن تكون إجيابية يف التعامل معه ، بينمـا  
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ردود أفعاهلا و إجتاهاا حنوه ألن تكون أكثر سلبية يف جيعل تفاعلها مع الطفل الصعب ، و 

.)55-54، ص  2009¡2008( ناجح خملوف ، معاملته . 

  : و تتمثل يف :العوامل الداخلية  -8-3-2

  حجم األسرة : -أ

فكلمـا  « إن حجم األسرة من حيث القلة أو الكثرة يؤثر بدوره يف عملية التنشئة لألبناء ، 

إحتكاك الوالدين م و تقلصت مساحة هذا اإلحتكاك ، ويف املقابل يـزداد   ء قلّإزداد عدد األبنا

كلما إزداد احلجم تلجأ األسرة إىل تطبيق النظام بشكل صارم ، وقلت فرص ،والتفاعل بني اإلخوة

.)100، ص  1996( زكرياء ، الشربيين و يسرية صادق ، .»الشرح و التفسري لألبناء

زاياه و عيوبه ، فصغر حجمها يتيح للوالدين فرصا أكثر للتعامـل و  ولزيادة حجم األسرة م

التفاعل مع األبناء و متابعة سلوكهم ، أما زيادة احلجم فيؤدي إىل إرباك احلالـة اإلقتصـادية و   

الصحية لألسرة ، وهذا ما يؤثر يف منو األبناء مما يدعو الوالدين إىل العمل على تنظـيم اإلجنـاب   

إال أننا نـرى اليـوم أن   « ة ، حيث إنتشرت هذه الظاهرة يف األسر احلديثة لتقليص حجم األسر

إخضاعها لعملية اإلجناب املـنظم عـن   فض الزوجني للحتمية البيولوجية واألسرة احلديثة تتميز بر

.)83، ص  2004( باسم حممد ويل و زميله ، ».طريق حتديد عدد األطفال، وتوقيت والدم 

اء ترشيد حيام أن يضمنوا ألطفاهلم الرفاهيـة الفرديـة و الرقـي    ويأمل األزواج من ور

اإلجتماعي دون اإلضرار بالتوازن العام لألسرة ، وتدل األحباث العلمية إىل أن احلجم  املثايل الذي 

  ترجوه األسرة هو ثالثة أطفال . 

  تركيبة األسرة : -ب

التنشئة األسرية لألبناء ، يتجلـى   إن ترتيب الطفل الوالدي يعد عامال من عوامل التأثري يف

يف التكوين النفسي للطفل و توافقه  و عامال مؤثراذلك يف إجتاهات الوالدين من طفل إىل آخر ، 

  . العام

فالطفل األول : يف العادة يالقي كل إهتمام من والديه فيجيبان له كل مطالبه و يوجهان إليه -

  كل حبهما و إهتمامهما .

يالد الطفل الثاين يظهر تغريا واضحا يف أساليب املعاملة الوالدية ، ويشكل الطفل الثاين : مب -

قدوم الطفل الثاين مصدر ديد للعالقة بني الوالدين و الطفل األول ، فيشعر بأن هنـاك  
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فيسعى إىل إعـادة موضـعه   « تغريا ملحوظا طرأ على حياة األسرة بسبب وجود الثاين ،

احلالة تكسبه وضعية خاصة ، حبيث يكون أكثر عرضـة   املفضل عندما كان مبفرده ، هذه

.)59، ص  2000فاطمة املنتصر الكتاين ، (  .»للغرية بسبب ميالد منافس له 

وأقل قدرة على التمتع  الطفل األخري ( األصغر) : يأيت الطفل األخري و يشعر بأنه أول قوة ،-

لوالدين يعامالنه على أنه طفال ملدة الثقة ممن هم أكرب منه ، زيادة على ذلك فإن اباحلرية و

ينال حظا وافرا  من التدليل ، وتتوافر لديه الكثري مـن  « أطول ممن سبقه ، وبالتايل فهو 

( زكريـاء الشـربيين و   » .النماذج السلوكية اليت ميكن أن يقلدها ( الوالدان و اإلخوة)

.)102، ص  1996يسرية صادق ، 

حيد مركزا مميزا يف األسرة ، فهو طفل حيضى حبماية زائدة ، الطفل الوحيد : حيتل الطفل الو-

مما جيعله فردا متموقعا حول ذاته ، كثري  التردد و اإلنعزال ، و شديد احلساسية ، وعاجز 

و يشبه الطفل األخري إىل حد كـبري الطفـل   « عن إقامة عالقات إجتماعية مع اآلخرين ،

بكثري من حاجته ، لذلك ينشأ غالبا مؤمنا حق  الوحيد ، فالطفل الوحيد حياط برعاية أكرب

اإلميان حبقوقه ، ولكن ال يشعر كثريا بواجباته ، ويشبه الطفل الوحيد األنثى الوحيدة مـع  

( سهري كامل أمحد وشـحاته  ».عدد من الذكور ، أو الذكر الوحيد مع عدد من اإلناث

.)82، ص  2007سليمان حممد ، 

  قتصادي):دخل األسرة  ( العامل اإل -جـ

يعد العامل اإلقتصادي من أهم العوامل املؤثرة على أسلوب التنشئة الوالدية لألبناء ، فهـو  

و يعترب « قوام األسرة املادي ، وبه حتقق رغبات و حاجات أبنائها غذائيا ، و صحيا ، و تعليميا ،

قتصادية الكافية ، فإـا  العامل اإلقتصادي أهم عامل يف حياة األسرة ، ألا إذا مل جتد املوارد اإل

تصبح عاجزة عن أداء وظائفها ، وتعمل فيها عوامل الفساد و التفكك ، وتعاين األسرة من وطأة 

.)200، ص  1981( مصطفى اخلشاب ، ».هذا العامل الشيء الكثري

  نوع سكن األسرة: -د

مات احلياة شـبه  عامل آخر من العوامل املؤثرة يف التنشئة األسرية فالفضاء الضيق جيعل مقو

معدومة ، حيث يتولد اإلحتكاك الزائد املولد لإلضطراب ، وتسـود العالقـات املتـوترة ، و ال    

و املسكن الصاحل هو الذي يعيش فيه الطفـل ، و  « يستطيع الفرد قضاء مآربه يف هدوء و سكينة 
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و اخلصوصـية و  حيميه ، ويوفر له األمن و األمان الوفري املريح ، والذي يضمن للطفل اهلـدوء  

.)245، ص  1983( علي الدين السيد حممد ، ».اإلستقاللية بعيدا عن احلياة خارج األسرة

DOGLASS(1966و ( كوملــان)  1964و قــد أكــد ( دوجــالس)  &

KOLMAN(    يف دراسات عديدة ، أوضحت بأن املتغريات املرتلية عالقة وطيـدة مبسـتوى

  ال على التحصيل الدراسي سواء كان سلبا أو إجيابا .عفالتحصيل الدراسي ، فاملسكن له تأثري 

  الطبقة اإلجتماعية: -هـ

من املعروف أن األسرة هي اليت حتدد مكانة الفرد و مركزه يف النظام الطبقـي ، و حتـدد   

الطبقة اإلجتماعية بدورها أساليب التنشئة اإلجتماعية األسرية ، فيترتب على التبـاين الطبقـي و   

كانة اإلجتماعية إختالف أساليب التنشئة من طبقة إىل أخرى فلكل طبقة إجتماعيـة  التباين يف امل

و أمناط السلوك ، ومتثل إطار مرجعيـا يشـكل   ثقافة معينة خاصة ا تتمثل يف القيم و املعتقدات 

القاعدة ألي ممارسة والدية يف التنشئة اإلجتماعية ، وختتلف اإلجتاهات الوالدية من طبقة إجتماعية 

2008ناجح خملوف ، ( إىل أخرى ، وذلك ما أكدته الكثري من الدراسات العربية و األجنبية .

.)59، ص  2009/

فقد أجريت عدة حبوث حول دور األسرة يف عملية التنشئة اإلجتماعية و أثر ذلك يف بعض 

سالمة و عبد املظاهر السلوكية للطفل اليت تعود إىل التفاوت الطبقي اإلجتماعي مثل حبوث ( أمحد 

تفاوت  تفاوت الطبقات اإلجتماعية يرتبط به«، و كان من نتائجها  1970السالم عبد الغفار)، 

، فالطبقة اإلجتماعية الدنيا أكثر تساحما يف عملية التنشـئة اإلجتماعيـة،   عملية التنشئة اإلجتماعية

.»وبني أسرة وأسرة  واتمع الواحد يوجد فيه فروق يف التنشئة اإلجتماعية بني طبقة وطبقة

.)318، ص  2003( حامد عبد السالم زهران ، 

  * و الشكل اآليت يوضح منط التنشئة اإلجتماعية عند الطبقة اإلجتماعية الشعبية و أخرى ميسورة :
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و أخرى ): يوضح منط التنشئة اإلجتماعية عند الطبقة اإلجتماعية الشعبية 03شكل رقم (

)47، ص  2009 (ناحج خملوف ، ميسورة

و تتمثل يفالعالقات األسرية:  -و

:و تشري إىل أنأوال : العالقة بني الوالدين : -

السعادة الزوجية تؤدي إىل متاسك األسرة مما خيلق مناخا يساعد منو الطفل إىل شخصية  -أ 

  متكاملة متزنة.

اع حاجـة الطفـل إىل األمـن    الوفاق و العالقات السوية بني الوالدين تؤدي إىل إشب -ب

  النفسي و إىل توافقه اإلجتماعي .

التعاسة الزوجية تؤدي إىل تفكك األسرة مما خيلق مناخا يؤدي إىل منو الطفل منوا نفسيا  -ج 

  غري سليم.

اخلالفات بني الوالدين تؤدي إىل توتر يشيع يف مناخ األسرة مما يؤدي إىل أمناط السلوك  -د 

، كالغرية ، و األنانية ، واخلوف ، و الشجار ، وعـدم اإلتـزان   املضطرب لدى الطفل 

  اإلنفعايل .

القدوة الوالديةالعالقــاتالضوابــطالطبقـــة

سيئــةمتنافرة وسيئـةقاسية و مشددةالطبقة الشعبية

جيـــدةجيــدةدميقراطيـةالطبقة امليسورة
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:و تشري إىل أنثانيـا : العالقة بني الوالدين و الطفل: -

العالقات و اإلجتاهات املشبعة باحلب و القبول و الثقة تساعد الطفل يف أن ينمـو إىل   -أ 

  شخص حيب غريه و يتقبل اآلخرين و يثق فيهم .

لعالقات و اإلجتاهات السيئة ، مثل احلماية الزائدة ، أو اإلمهال ، و التسلط و تفضيل ا -ب

الذكر على األنثى ، أو العكس ، أو الطفل األكرب على األصغر ، تؤثر تأثريا سيئا علـى  

  النمو ، وعلى الصحة النفسية للطفل.

مة بني اإلخوة اخلالية من تفضيل العالقات املنسج :و تشري إىل أنثالثـا : العالقة بني اإلخوة: -

  طفل على طفل ، و اخلالية من التنافس تؤدي إىل النمو النفسي السليم للطفل .

:العوامل اخلارجية  -8-3-3

و تتمثل يف القيم السائدة يف اتمع و مدى تقبلها أو رفضها ، و اخلالف القائم بني الوالدين 

ل األبناء ، ومن هنا ينشأ الصراع بني اجليلني فيما يقبل و ما و األبناء إزاءها ، فجيل اآلباء غري جي

يرفض من قيم تعكس ثقافة اتمع و فلسفته و معتقداته و معايريه ، حيـث حتمـل اإلجتاهـات    

معايري ثقافة اتمع ، فالتفاعل اإلجتماعي الذي حيدث بني دية يف مضموا قيما و معتقدات والوال

ا يدور حول القيم اليت حتدد السلوك املرغوب فيه ، و املرغـوب عنـه ، و   اآلباء و األبناء عادة م

، وميثل موضوع القيم عموما ، ا إطارا مرجعيا يقوم بضبط السلوكبذلك تعمل تلك القيم بوصفه

  و القيم اإلجتماعية خصوصا موضوع الدراسة يف الفصل املوايل.

:خالصـة

مت أهم العناصر اليت من خالهلـا  مت ذكر رة ، من خالل ما تقدم يف هذا الفصل اخلاص باألس

، وذلك مـن   على أول خلية يف اتمع ، وأهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة اإلجتماعية التعرف

التعرف على أمناطها و تطورها و األدوار و الوظائف اليت تضـطلع ـا ،   خالل التعريف ا ، و

ل ، ويتفاعل مع أفرادها ، ويقع حتت تأثريهـا ، و  بإعتبارها اجلماعة األوىل اليت ينتمي إليها الطف

يتشرب منها العادات ، والتقاليد ، و اإلجتاهات ، والقيم ، و يكتسب من خالهلا ثقافة اتمـع و  

سلوكيا و إجتماعيا اليت ينال فيها الطفل ، كما أا املنشأ األول نفسيا ومعتقداته ، ومثله و معايريه 

ربية و ينعم فيها باحلب و الطمأنينة ، حيث جيد فيها األمن النفسي ، ويشعر أول أمناط التنشئة و الت

فيها باألمن اإلقتصادي مبا توفره له من خدمات فيزيقية و بيولوجية ، و رعاية إجتماعية ، وسعادة 



                                                              الفصــل الثانــي     
األســـــــرة                       

91

نفسية ، فهي املعلم األول للطفل يف جمال التربية و التعلـيم ، و املدرسـة اإلجتماعيـة األوىل يف    

ل سلوكه اإلجتماعي ، كما أا املنهل األول ، الذي يستقي منه الطفل القيم اإلجتماعية اليت تشكي

جتعل منه عضوا صاحلا لنفسه و تمعه كوا دعامة أساسية لتماسـك اتمـع و إسـتقراره و    

، و أهم ما ميز هذا الفصل العنصـران   -و هي عنوان الفصل املوايل يف هذه الدراسة –إستمراره 

العوامل املؤثرة فيها ، بإعتبارمها لب وظائف األسـرة و  فيه ، أمناط التنشئة األسرية ، واألخريان 

أساليبها يف تنشئة الصغار و إعدادهم ليصريوا كبارا مبا حيملونه من شخصية سوية و نفس سليمة ، 

  وقيم نبيلة ، وسلوك مستقيم .
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  متهيــد :

تعد القيم بصفة عامة ، والقيم اإلجتماعية بصفة خاصة أهم املواضيع األساسـية يف علـم   

النفس اإلجتماعي ،وهي من املفاهيم ذات الصلة الوطيدة مبوضوع األخالق ،وتعد القـيم مـن   

احملددات املهمة للسلوك اإلجتماعي ، وهي ذات عالقة وثيقة بشخصية الفـرد ،فبمعرفـة قـيم    

ميكن معرفة شخصيته ،وهي عبارة عن معايري للحكم على السلوك وضبطه ضمن إطـار   الشخص

،فاحلياة اإلجتماعية تتطلب وجود قيم ومعايري  ومعايريه ومثله وعاداته وتقاليدهفلسفة اتمع وثقافته 

وبدوا تكون احلياة اإلجتماعية مستحيلة ، ولن يستطيع األفراد واجلماعـات أداء وظـائفهم إال   

بوجود معيار أساسي يطمئنون إليه يوجه سلوكهم ويضبط مواقفهم حىت تتماشى مع قيم اتمع و 

معتقداته وتتوافق مع اإلطار املرجعي احملدد من طرف النظام اإلجتماعي القائم والذي تعترب القـيم  

عن أحد وأهم دعائمه للحفاظ على النسيج اإلجتماعي وصونه من التفكك والزوال ، وهي عبارة 

نتاج إجتماعي يتعلمها الفرد ويكتسبها وذلك من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية اليت تعد األسرة 

عن طريق اإلحتكاك و التفاعل  أهم مؤسساا إلكتساب القيم وتنميتها يف نفوس النشء الصغار،

قيم تعتـرب  اإلجتماعي بدءا من األسرة إىل مؤسسات اتمع املختلفة ، ويف علم اإلجتماع فإن ال

« حقائق أساسية هامة يف البناء اإلجتماعي ، إذ تعاجل من وجهة النظر السوسيولوجية على أـا  

، ص  1989( حممد عـاطف غيـث ،   » . عناصر بنائية تشتق أساسا من التفاعل اإلجتماعي

504. (

أثر نفسي ختيار على موضوع القيم ، و حتديدا القيم اإلجتماعية ملا هلا من اإلو من هنا وقع 

وعملي على سلوك األفراد و اتمعات ، وعائد إجيايب على البناء اإلجتماعي و تركيبه ، لتقويـة  

  اتمع وتوطيد عالقات أفراده .

فما هي القيم بصفة عامة ،والقيم اإلجتماعية بصفة خاصة ،ما هو مصـدرها ووظائفهـا   

القيم قيد الدراسة امليدانية ، ومـاهي   وأنواعها وخصائصها ، وما النظريات املفسرة هلا ، وماهي

  مراحل بنائها ودور األسرة يف ذلك ؟

  هذا ما سوف يتناول يف هذا الفصل اخلاص بالقيم اإلجتماعية .

  مفهوم القيم اإلجتماعية : -1
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  لــغة : -أ

 القيم : مفردها قيمة ، صفة تعين اإلستقامة و اإلعتدال ، يقال : أمر قيم مبعىن أمر مستقيم ،

أي دين األمة القيمة ، واألقوم : أفعل » : وذلك دين القيمة« الديانة القيمة : املستقيمة ، ويقال : 

( املنجد يف اللغـة و اإلعـالم ،   التفضيل ، يقال : ( فالن أقوم كالم من فالن) : أي أعدل . 

.663، ص  2000 (

له قيمة: إذا مل يدم علـى   القيمة ، بالكسر : واحدة القيم . وما« و يف القاموس احمليط : 

شيء ، وقومت السلعة واستقمته : مثنته ، واستقام : اعتدل .  و قومته ، عدلته ، فهـو قـومي و   

.245، ص  1991( الفريوز آبادي حممد بن يعقوب ، ». مستقيم  (

كلمة قيمة يف اللغة العربية مشتقة من القيام ، وهو نقيض اجللوس ، قام ، يقـوم ، قومـا ،   

و أنه ملا قام عبد اهللا :« ما ، وقوامة، وقامة ، والقيام ، مبعىن آخر وهو العزم ، ومنه قوله تعاىل وقوا

من سورة اجلن ، أي ملا عزم ، كما جاء مبعىن احملافظة و اإلصالح ، ومنـه   19اآلية » . يدعوه 

القوام فهو العدل من سورة النساء ، و أما  34اآلية » الرجال قوامون على النساء « قوله تعاىل : 

.)2003( ابن منظور ، و حسن الطول و حسن اإلستقامة .

تدل كلمة القيمة على اإلعتدال و اإلستواء وبلوغ الغاية ، فهي مشتقة أصال من الفعل كما 

.215، ص  1987( عادل العوا ،  قام مبعىن : وقف ، إعتدل ، إنتصب ، بلغ ، إستوى . (

  الفعل (قوم) للداللة على معان كثرية منها :العرب  استخدمتوعموما لقد 

الدميومة والثبات : وهو ما يشري إليه أصل الفعل ( قوم) ألنه يدل على القيام مقام الشـيء ،   -1

وهلم :« إذا مل يدم على الشيء ، ومل يثبت عليه ، و منه قوله عز وجل » ماله قيمة« يقال : 

إن املتقني يف مقـام  :«  ، وقوله أيضااملائدة من سورة  37أي دائم . اآلية » : عذاب مقيم

  من سورة الدخان . 51اآلية ». أمني

السياسة والرعاية : و منه ما قالته العرب عن الذي يرعى القوم ، ويسوسهم ، فالقيم : السيد  -2

  وسائس األمر ، و الرجل قيم أهل بيته ويقوم بأمرهم ، أي سيدهم وراعيهم.

« ومنه قوله عز وجل :  فالشيء القيم : ماله قيمة بصالحه وإستقامته، الصالح و اإلستقامة : -3

». قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني 

  من سورة األنعام : أي مستقيما ، وهو الثابت املقوم ألمور الناس . 162¡161اآليتان 
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.19، ص  2007كي ، ( اجلالد ، ماجد ز     (

من سورة  03اآلية ». فيها كتب قيمة« املكانة الرفيعة و املرتلة العالية : كما يف قوله تعاىل :  -4

  البينة ، أي  ذات قيمة عالية .

القدر والثمن : كقولنا قومت السلعة و استقمته : أي مثنته ، ويف احلديث قالوا يا رسول اهللا :  -5

 هو املقوم ، أي لو سعرت لنا ، وهو من قيمة الشيء ، أي حددت لنا لو قومت لنا فقال اهللا

  قيمتها .

، ص  2009( املزين، خالد حممـد،  اإلعتدال :كقولنا إستقام وإعتدل، وقومته أي عدلته.  -6

09. (

( العرجـا،  التمسك بالدين:كقولنا أمة قائمة أي متمسكة بدينها،والتقومي ينتج األمر احملمود. -7

).17، ص2001يز ، باسم فا

ومن خالل ما تقدم ميكن القول بأن مفهوم القيم يف اللغة يدور حول معان كثرية منـها :  

اإلستقامة ، الثبات ، اإلعتدال ، الدوام على األمر و البقاء عليه ، اإللتزام و التمسك بالدين ، مثن 

  الشيء أو السلعة ، أي سعرها ، السياسة و املكانة العالية .

  الحا :إصط -ب

املدارس اليت تناولتها بالدراسة و التمحيص ،  باختالفختلفت القد تعددت معاين القيم ، و

وبالتايل  أخذت معاين عديدة ومتراكمة فمن منظور نفسي ، إىل منظور إجتمـاعي ، إىل ثالـث   

ختلف أهل اإلختصـاص يف  انفسي إجتماعي ، فهي تعد من القضايا اليت تعددت فيها اآلراء ، و

ريفها نظرا ملا تتسم به من عمق معريف و ثقايف خاضع ملعتقدات و ثقافة الفرد و اتمع ، ولـذا  تع

الباحثني الذين حاولوا حتديد مفهومها ، وللكم اهلائل عدد كبري من العلماء و باهتمامت فقد حظي

  من تعاريف القيم ، فسوف يقتصر على ذكر بعض منها ، وذلك كاآليت :

عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية إنفعالية معممة حنو األشخاص « هران  بأا:عرفها حامد ز -

واألشياء واملعاين وأوجه النشاط،والقيم موضوع اإلجتاهات وهو تعبري عن دوافع اإلنسان ،ومتثـل  

األشياء اليت توجه رغباتنا وإجتاهاتنا حنوها ،والقيمة مفهوم جمرد ضمين غالبا يعرب عن الفضـل أو  
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.»اين، أو أوجه النشاطـاء ، أو املعـاز،أو درجة الفضل الذي يرتبط باألشخاص،أو األشياإلمتي

).158، ص  2003( حامد عبد السالم زهران ، 

نوع من اإلجتاهات اليت تتكون لدى الفرد يف مجيع املواقف و اليت حتدد « وعرفها الغوراين بأا:-

اه األشياء اليت هي موضع إهتمـام ، وهـذا   إختيارات الفرد حنو ما هو مفضل أو غري مفضل جت

ينعكس على شخصية الفرد فتصبح إحدى املوجهات السلوكية و تصرفاته على املدى الطويل من 

)44، ص 2005( سلوت نور السيد، .»عمره

الفرد ، إلعتبارات مادية ، أو  باهتمامكل ما هو جدير « ) بأا : SMITHعرفها مسيث (  -

جابر نصر الـدين ، لوكيـا   ( .  »ماعية ، أو أخالقية ،أو دينية  ، أو مجاليةإجت معنوية ، أو 

.163، ص  2006هاشم ،  (

معيار للحكم يستخدمه الفرد أو اجلماعة من بني عـدة  « ) بأا : LIBITوعرفها ليبيت ( -

ابر نصر الـدين ، لوكيـا هاشـم    ـ. ( ج» بدائل يف مواقف تتطلب قرارا أو سلوكا معينا

.163، ص  2006¡ (

جمموعة من املعايري واألحكام اليت تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع « وعرفها الزيود بأا: -

  ،املواقف واخلربات الفردية ،واإلجتماعية  حبيث متكنه من إختيار أهداف وتوجهـات حلياتـه  

السلوك العملـي   يراها جديرة بتوظيف إمكاناته وتتجسد خالل اإلهتمامات أو اإلجتاهات ، أو

).25،ص  2006. ( الزيود ماجد ،»أو اللفظي بطريقة مباشرة ، أو غري مباشرة

جمموعة من املعتقدات و التصورات املعرفية و الوجدانية ، و السـلوكية  « بأا:  اجلالدوعرفها -

لديـه  الراسخة خيتارها اإلنسان حبرية  بعد تفكر وتأمل ، و يعتقد ا إعتقادا جازما ، تشكل 

منظومة من املعايري حيكم ا على األشياء باحلسن أو بالقبح ، و بالقبول ، أو بالرد ، و يصـدر  

، ص  2007اجلالد ،ماجد زكي ،. ( »التكرار و اإلعتزازيتميز بالثبات وعنها سلوك منتظم 

12.(

رة أو موضوع أو األحكام العقلية والوجدانية ، واملعتقدات املتعلقة بفك« يعرفها جحجوح بأا:-

موقف معني ، و هي تعد موجهات عامة لسلوك األفراد ، فهي معـايري للسـلوك الفـردي و    

).10، ص  2009.    ( املزين خالد حممد ، »اإلجتماعي يف احلياة
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، القيم هلا وجهان أحدمها ذهين وآخـر  القول بأنوعلى ضوء ما تقدم من التعاريف ميكن 

هتمام الفرد مبواضيع مادية أو معنوية ، يكتسبها بواسطة التنشـئة  نفسي يعمالن جمتمعني نتيجة إ

ديه اإلجتماعية ، عن طريق التفاعل مع املؤثرات البيئية املختلفة مكتسبا خربات و معارف ، متثل ل

  أحكام قيمية ، يعمل على جتسيدها بالرفض أو القبول إلستحسانه أو إستقباحه هلا .تصورات و

ويرجع ذلك م القيم عامة، أما مفهوم القيم اإلجتماعية فليس واحدا،  هذا فيما يتعلق مبفهو

إىل إختالف الثقافة من جمتمع إىل آخر ، حيث ما هو مقبول عند جمتمع ال يكون كذلك يف جمتمع 

  :ميكن اإلقتصار على بعض التعاريف ومنها أا آخر ، و لذا 

يس اليت تنبثق من مجاعة ما ، و تكون مبثابـة  القيم اإلجتماعية هي جمموعة القوانني و املقاي « -أ 

موجهات للحكم على األعمال و املمارسات املادية ، واملعنوية ، و يكون هلا من القوة و التـأثري  

على اجلماعة مبا هلا من صفة الضرورة و اإللزام و العمومية ، وأي خروج عليها أو إحنراف عنـها  

  .)04،ص 1987( لطفي بركات أمحد، .»لها العليا يصبح مبثابة خروج عن أهداف اجلماعة ومث

ـ  اإلنسان هي تلك القيم اليت تساعد  « -ب ـ ـعلـى وع ـ ـي و إدراك و ضب وده ـط وج

ماعي ، حبيث يكون أكثر فاعلية ، وهي تضبط حاجة اإلنسان لإلرتباط بغريه من األفراد ـاإلجت

، ص  1988علـي خليـل ،    ( أبو العينني.  »و يستطيع أداء دوره اإلجتماعي حبيوية وفاعلية

251. (

هي جمموعة األخالق الفردية اليت تعود باخلري على اتمع ،فهي اليت حتكم الفرد مبا حييط  « -ج

( املـزين خالـد حممـد ،    .»به ،وتقوم على أساس التعاون والتراحم والتواصل وحب اآلخرين 

) . 18، ص  2009

متفاوتا ،سلبا أو إجيابا ،ويتفق األفراد عليها ،و يصنعون  معاين حمترمة يقدرها اتمع تقديرا « -د

العقوبات املادية و األدبية على فاعلها ،ومثال ذلك : قيمة التعاون ،واملشاركة اإلجتماعيـة ،  

) . 2011( إبراهيم محد املربز ، .»والتسامح، والعفو اإلجتماعي، والترابط األسري 

: هي جمموعة القواعد و اإللتزامات و الضوابط مما سبق  ومنه فإن القيم اإلجتماعية وانطالقا

اليت يضعها اتمع من خالل مؤسسات التنشئة اإلجتماعية املختلفة ، و أمهها األسرة ، و هي حمل 

إتفاق بني أفراده ، يتشرا الفرد يف وجدانه ، و يتمثلها يف سلوكه نتيجة تفاعله مـع املواقـف و   

ياته ، وكلما سادت تلك القيم يف اتمع كلما إزداد متاسـك نسـيجه   األدوار اليت يلعبها يف ح

  التفاهم و التواد و التراحم والتكافل بني أفراده . وعماإلجتماعي ، 
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  أمهيـة القيـم اإلجتماعيـة : -2

تبدو أمهية القيم  يف حياة الفرد و اتمع واضحة عندما ندرك أن السلوك اإلجتمـاعي يف  

ساس مبدأ النظام الذي حيكم العالقات بني الناس ، و يبىن على نسـق للقـيم   جوهره يقوم على أ

يتمثلونه بينهم ، فالقيم تلعب دورا هاما و أساسيا يف حتقيق التواؤم بني الفرد واحمليط اإلجتمـاعي  

( صاحل حممد ، علـي   الذي يتعامل معه ، وهي روابط جتمع بني البناء اإلجتماعي و الشخصية .

) . 206، ص  2007أبو جادو ، 

  وعليه فأمهيتها تظهر على املستويني الفردي واالجتماعي : 

(دينا مجال تربز امهية القيم على املستوى الفردي من خالل مايلي : : أوال : على املستوى الفردي

) . 37 - 36، ص  2010املصري ، 

تكيف والتوافق اإلجيابيني ، تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، ومتنحه القدرة على ال -أ

  وحتقيق الرضا عن نفسه .

إذ تشكل ركنا أساسيا يف بناء الفـرد وتكوينـه،    العتبارهاجوهر الكينونة اإلنسانية، متثل  -ب

  بدوا يصبح كائنا حيوانيا .

  تضبط شهوات الفرد و مطامعه . -ج

  تزود الفرد بالطاقات الفاعلة يف احلياة و تبعده عن السلبية . -د

  وصحة عالية . يةتعمل على إتزان الفرد و متتعه بنفس -هـ

  تعمل كميزان يزن به الفرد األعمال ، فيحدد ما هو مرغوب فيه ، وما هو غري مرغوب فيه . -و

  إلحساس ويته ، واإلنتماء تمعه.با تشعر الفرد -ز

املوجه الذي حيرك  بارهاباعتتدفع إىل إختاذ مواقف خاصة من املسائل اإلجتماعية الرئيسية ،  -ح

  . السلوك

) . 54، ص  1980( الربيع ميمون ،  وعواطف وسلوك اإلنسان احلق . اتشكل أفكار -ط

مكافأة دنيوية تتمثل يف حب الناس له ، و يصبح شخصـية حمبوبـة   ا يلقى الفرد املتمسك  -ي

  تلقى قبوال وإستحسانا و ثقة من أفراد اتمع .

( دينا تظهر أمهية القيم على املستوى االجتماعي يف كوا::  وى اإلجتماعيثانيــا : على املست

) . 37 - 36، ص  2010مجال املصري ، 
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  حتفظ للمجتمع هويته و متيزه . -أ

ه و إستمراريته ، و احلقيقة التارخيية تشهد أن قوة اتمعات و ضعفها ال ءحتفظ للمجتمع بقا -ب

، بل بقاؤها ووجودها ، و إستمراريتها مرهون مبا متثله من معايري  تتحدد باملعايري املادية وحدها

قيمية وخلقية ، فهي األسس و املوجهات السلوكية اليت يبىن عليها تقدم اتمعات و رقيهـا ،  

واليت يف إطارها يتم حتديد املسارات احلضارية و اإلنسانية ، ورسم معامل التطـور و التمـدن   

  البشري .

  .إلجتماعي التوازن ا -جـ

تؤمن للمجتمع حصنا راسخا وحتفظ اتمع من السلوكيات اإلجتماعية و األخالقية الفاسدة ،  -د

من السلوكيات و القيم و األخالق اليت حتفظ له سالمته من املظاهر السلوكية الفاسدة مما جيعله 

  جمتمعا قويا بقيمه .

  ئف جمتمعية معينة يف مؤسسات اتمع .تساهم يف إختيار األفراد املناسبني للقيام بوظا -هـ

  تقي اتمع من األنانية املفرطة ، و الرتعات و الشهوات الطائشة . -و

  متثل مهزة وصل بني العقيدة ، واأليديولوجية  اليت يتبناها اتمع ، و بني النظم اإلجتماعية . -ز

  اتمعات . تساعد على حتديد مالمح شخصية اتمع املتميزة عن غريه من -ح

  تساعد على إجياد نوع من التوازن ، والثبات للحياة اإلجتماعية . -ط

  مصادر القيم ووظائفها : -3

:تتمثل يف: مصادر القيم :3-1

  صادر العامة :امل -أ

لقد ظلت قضية أصل القيم و مصدرها مثار نقاش الفالسفة والعلماء على حد سواء ، وهو 

).188-186، ص  2004( مراد زعيمي ،  ربعة آراء :ما جعلهم يذهبون إىل أ



القیــم اإلجتماعیـــة                                                    الفصــل الثالـــث              

100

وهو رأي اإلجتاه الفردي الذي يربط القيم باإلنسان ، و ينسب أصـلها إىل الطبيعـة    األول : -

كِّالبشرية ، وبالذات إىل التكوين النفسي للفرد ، وما رفيه من عدد قليل أو كثري من الغرائز  ب

الذي يعطي القيم لألشياء و األفعال ، والتقومي لدى أصـحاب  و الدوافع و امليول ، فالفرد هو 

ة باطنية ختلع القيم على األفعال و األشياء اخلارجية ، ومن أنصار هذا سياإلجتاه الفردي عملية نف

  الرأي البريامجاتيني ، و الوجوديني و أصحاب مدرسة التحليل النفسي .

مة تعتمد على اإلختيار احلر والرغبة الذاتية وهذا يعين أن هذه الفلسفة للقيم تفترض أن القي

فال معيار و ال قيمة إال مبا حتكم به الرغبة و يبعث عليه وجدان ، لألفراد وهنا ينتفي معىن اإللتزام

غيري ، فتفقد املسؤولية معناها ، و حيتجب املثـل  تاللذة و األمل ، و هذا من شأنه أن يلقي فريسة لل

تذبذب الرغبات و امليول ، فهناك إعتقاد للكثريين يف أم خلقـوا  األعلى وراء ضباب كثيف من 

  القيم مما أدى ويؤدي إىل التدافع و الرتاع الذي تعيشه البشرية .

وهو رأي أصحاب اإلجتاه اجلماعي الذي يقول بأن مصدر القيم هو اتمع ، ويرد  الثانـي : -

م هو أصل القيم ،ومصدر اإللزام ، فالتقومي أصحابه القيم إىل العقل اجلمعي ، فاتمع يف نظره

عند أصحاب هذا الرأي إذن عملية إجتماعية خارجة عن ذوات األفراد ، وصادرة عن اتمع 

ختلع القيم عن األفعال و األشياء اخلارجية مبقتضى العقل اجلمعي و اإلرادة اجلمعية اليت تعلـو  

  ر كامي وماركس) .( دوعلى األفراد وذوام ،ومن أنصار هذا الرأي 

وهذه الفلسفة للقيم تفترض أن القيمة ناشئة عن احلتمية اإلجتماعية أو احلتمية اإلقتصـادية،  

  ويعطيها املربر الذي جيعلها متعالية عن األفراد .

وهو رأي من يرد مصادر القيم إىل األشياء و األفعال يف ذاـا، فالقيمـة عنـد    الثالــث : -

يف األشياء  ة عن التقومي اإلنساين ألن هلا الوجود بدونه ، إا خاصتستغين«أصحاب هذا الرأي 

).119، ص  1980( الربيع ميمون ،  » .تثري رغبتها فيها بفضل طبيعتها

فأصل القيم عند أصحاب هذا الرأي إذن يعود إىل طبيعة األشياء و األفعال ذاا و اإلنسان 

جلاذبيتها  قدرا على التأثري يف رغباته ،وهذا يعـين  يكتشف هذه القيم و يهتدي إليها بعقله نظرا 

أن هذه الفلسفة للقيم تفترض أن القيمة هلا وجود مستقل عن أي شيء خارج عنها ،فهي تتمتـع  

ومن أنصار هذا الـرأي أرسـطو،   باإلستقالل التام الذي يتصف به الشيء أو الفعل املتصف ا.

  ولوي ماينار ، واملعتزلة .
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فـالقيم   ،رجع أصحابه القيم يف مصدرها إىل قوة خارجية عن اإلنسان و اتمعيالرابــع : -

ختلق نفسها بـل اهللا خالقهـا و    تعلو فوق اإلنسان وقدراته ، وأن األشياء ال تقوم بذاا وال

  مقومها، فهو الذي يعطي قيمة األشياء و األفعال .

ث تنطبق على مجيـع النـاس دون   ، حبيإن القيم البد أن تكون عامة وثابتة ومطلقة وكلية 

إستثناء و ال ختضع إلرادم و أهوائهم الفردية و اجلماعية على السواء ، وهذا ال ميكن أن يتم إال 

  إذا سلمنا بوجود اهللا اخلالق .

فاهللا الصادق هو الذي مينح للحقيقة معناهـا ،وجيعـل   « الصدد قال ديكارت : و يف هذا 

منـه ،  ى الرغم مما نتكبده فيه من متاعب ،ألنه مشروع يقربنـا  البحث عنها مشروعا ، فإننا عل

هلذا فإننا إذا أنكرنا وجوده متلكنا اليأس و صار يظهر لنا أن التـوهم  ويغنينا و يثري وجودنا ، و

).93، ص  1980( الربيع ميمون ، ».يسود ميادين احلياة كلها 

).190، ص  2004مراد زعيمي ، ( إن التسليم بأن اهللا هو مصدر القيم يعين : فو عليه 

من ذات اإلنسان عن طاعة  امتيز هذه القيم بالقداسة و اهليبة ، مما جعل إحترامها أمرا نابع -أ

  و نية صادقة لكسب رضاه . إختيارية هللا 

  أن يصبح لإللتزام األخالقي و املسؤولية معىن . -ب

  أن يتوفر للقيم سند حقيقي . -ج

  نسان و حريته يف إختيار القيم اليت يرتضيها.اإلبقاء على إرادة اإل -د

  توفر شروط اإلستقرار و الثبات يف اتمع . -هـ

  بقاء ذلك احلافز املتجدد على العمل و اإلستقامة يف ذات الوقت . -و

  توفر امليزان الثابت و العادل للحكم على األشياء و األفعال. -ز

  صادر اإلجتماعية :امل -ب

  م اإلجتماعية كما يلي : تتوزع مصادر القي

يشتمل على املبادئ و التنظيمات اليت حتقق سعادة اإلنسان و اتمع يف كل أوال : الديــن : -

ااالت .. و على القواعد العامة الضابطة هلداية الناس ، وتنظيم حيام يف كل زمان و مكان. 

.335ص ، 1983( حممد محدي زقزوق ،  (
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ل يف اتمع ، لذلك يعترب أحد أهم مصادر القيم ، إذ أن القيم الدينية و الذي يعد مصدر املث

  هي يف الغالب األساس الذي يستند عليه الناس يف تقييمهم لسلوكهم من ناحية القبول أو الرفض.

رد و توجهه مبجموعة مـن  فاألديان عموما هي عبارة عن جمموعة من القيم حتدد سلوك الف

و بصـورة  « ا سلوكه من خالل العقوبات اليت تنجر عن ذلك السلوك،النواهي تضبط األوامر و

ة يف األفعال أكثر دقة وتركيز على جمتمعنا اإلسالمي فإن للدين مكانة عليا يف سلم املعايري املتحكم

،ذلك أن جمتمعنا يويل أمهية قصوى للدين بإعتباره اإلطار الذي حيـوي ثقافـة   الفردية و اجلماعية

).65،ص 1996–1995،اوي إبراهيمطهر( ».اتمع

  و مصادر القيم اإلجتماعية يف ديننا اإلسالمي تتمثل يف اآليت :

: هو كالم اهللا املرتل على سيدنا حممد ( صلى اهللا عليه وسـلم ) بوسـاطة    القرآن الكرمي-1

ول إلينا املعجز بلفظه و معناه ، املتعبد بتالوته ، املنق -عليه السالم –الوحي عن طريق جربيل 

بطريق التواتر ، املكتوب يف املصحف ،املبدوء بسورة الفاحتة ،املختوم بسورة الناس ،و القرآن 

الكرمي هو املصدر األول للتشريع اإلسالمي ،وهو مصدر العلوم ،وأصل احلقائق ، ومرجـع  

، العلماء ،وبه أحكام تتعلق حبياة اإلنسان وكل ااالت املختلفة من عبـادات ومعـامالت   

وسياسة وإقتصاد وغريها ،وهي القيم اليت ترىب عليها الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) ، وبذلك 

، و »كان خلقه القـرآن :« وصفته بقوهلا بأن  -رضي اهللا عنها –عائشة شهدت له السيدة 

  من سورة القلم . 04اآلية » و إنك لعلى خلق عظيم:« شهد بذلك اهللا تعاىل حيث قال 

: هي وحي اهللا تعاىل معىن ،ولفظا من عند الرسول ( صلى اهللا عليه وسـلم) ،   يةالسنة النبو -2

) من سورة 04¡03ن (ااآليت »وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى « قال اهللا تعاىل:

النجم ، وقد أمرنا اهللا بطاعة الرسول ( صلى اهللا عليه و سلم ) يف كل ما يصدر عنه من قول  

من مصادر التشريع اإلسالمي ، وتعد مـن أكـرب    املصدر الثاينير ،فالسنة أو فعل ، أو تقر

  املصادر للقيم اإلجتماعية .

ـ   اإلمجـاع -3 د وفـاة  ـ: هو إتفاق مجيع اتهدين من املسلمني يف عصر من العصـور ، بع

  الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) على حكم شرعي يف واقعة ، وحتقق املصلحة الشرعية .

هي املصاحل املالئمة ملقاصد الشارع اإلسالمي ، وال يشهد هلا أصل خاص :  صاحل املرسلةامل -4

  باإلعتبار أو اإللغاء ، و هناك عدة شروط جيب أن تتوفر يف املصاحل املرسلة منها : 
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).66¡65، ص  1988( أبو العينني علي ، خليل مصطفى ،       

. أن تكون مصلحة عامة و ليس شخصية  

جود الدليل الشرعي الدال على إلغائها .عدم و

 ا رفع حرج حبيث لو مل يؤخذ املصلحة املعقولة موضعها لكان الناس يف أن يكون األخذ

من سورة  78اآلية » و ما جعل عليكم يف الدين من حرج « حرج ، واهللا تعاىل يقول : 

احلج ، و بذلك تكون القيم الناجتة عنها مقبولة و ا منفعة .

  طبيعة اتمع الثقافية :ثانيـا :  -

تعد طبيعة اتمع الثقافية و اليت ختتلف من جمتمع آلخر املصدر األساسي للقيم ، و يتـأثر  

.النسق القيمي باألحداث اليت مير ا اتمع ، وما يرافقها من حتوالت إقتصادية وسياسية و ثقافية 

  : األسرة واملدرسة ثالثـا :  -

لبيئة األوىل اليت حتتضن الطفل ، كما أن طبيعة اخلصائص اليت متيزها جتعلـها  فاألسرة هي ا

و قد سبق احلـديث عنـها يف    –أكثر املؤسسات اإلجتماعية تأثريا يف عملية التنشئة اإلجتماعية 

.-الفصل السابق

، وتقـوم  من املؤسسات الرمسية اليت تقوم بعملية التنشئة اإلجتماعية للفرد  أما املدرسة فتعد  

 –املدرسة بإكساب منظومة القيم للفرد من خالل براجمها املقررة ، و الوضـعيات التعليميـة   

و املهارات ، واملواقف السلوكية العملية اليت تتضـمن  التعلمية اليت تنقل ا املعارف واخلربات

  أنبل القيم و أمسى األخالق ، وبالتايل فدورها يعترب  مكمال لدور األسرة .

  ابعـا : العــرف :ر -

الذي ألفه الناس يف حيام حىت أصبح « و تدخل العادات و التقاليد حتت مصطلح العرف : 

. ( حممد محـدي زقـزوق ،    »بالتتابع ثابتا .... و يشتمل على نواحي إجيابية و أخرى سلبية 

).64، ص  1983

العرف مصدرا هامـا  عليه أمورهم ، ويعد  استقامتالناس من معامالت،و  اعتادهوهو ما 

( املزين،خالـد  للقيم يف اتمع،وهناك شروط عدة من منظور إسالمي لقبول العـرف و هـي:  

).21-20ص  –، ص  2009حممد،
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  أن ال يكون العرف خمالفا للنص .-1

أن يكون العرف شائعا بني أهله، معموال به من قبلهم، والعاملون به ميثلون األكثرية .-2

مل يفيد عكس مضمونة .أن ال يوجد قول أو ع-3

  فإن حتققت الشروط السابقة تعترب القيم ملزمة جيب أن يتمسك ا املسلمون .

  خامسـا : القوانني الوضعية : -

إا األوامر و النواهي اليت وضعها البشر أنفسهم لتنظيم حيام باحملافظة على حقوق الناس ، 

، ويسهر على ذلك سلطة خارجية ، و أخـرى   و حتديد واجبام لنشر العدالة و املساواة بينهم

داخلية تتوقف على درجة  نضج ووعي األفراد أو الفاعلني اإلجتماعيني ، إذ تتشكل العالقـات  

األخالقية حقا بالتطابق مع تصورات البشر للخري و الشر ، الشرف ، الضـمري ، العدالـة ، ...   

)، ( نقـال  68، ص   . ك . أوليدوفأ(  فالوعي األخالقي جانب ضروري للروابط األخالقية 

).68، ص 1996-1995عن طهراوي إبراهيم، 

اجلدير باملالحظة هو أن القوانني الوضعية يف شكلها العام تأخذ بعني اإلعتبار القيم الدينية ، و

والقيم اليت تأمر ا العادات و التقاليد ، لكن ليس بصفة كلية ، ففي امليدان هناك إعتماد لـبعض  

  مات املستوردة .التنظي

  : وظائـف القيـم :3-2

للقيم دور هام يف توجيه سلوك الفرد و اجلماعة ، فهي توجه الفرد إىل إصدار األحكام على 

املمارسات العملية اليت يقوم ا ، وهي األساس السليم لبناء تربوي متميـز ، مث إـا تسـهم يف    

).25، ص 1984قي ، ( عيسى حممد وفتشكيل الكيان النفسي للفرد ألا : 

تزود الفرد باإلحساس بالغرض لكل ما يقوم به ، و تساعد يف توجيهه للوصول حنـو  -1

  .ذلك الغرض

تتخذ كأساس للحكم على سلوك اآلخرين .-2

متكن الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين ، و ماهية ردود أفعاهلم .-3

توجد لدى الفرد القدرة على اإلحساس بالصواب و اخلطأ .-4

تساعد الفرد على حتمل املسؤولية جتاه حياته ، ليكون قـادرا علـى تفهـم كيانـه     -5

الشخصي  والتمعن يف قضايا احلياة اليت مه ، و تؤدي به إىل اإلحساس بالرضا .

تدفع الفرد إىل إختاذ مواقف خاصة من املسائل اإلجتماعية الرئيسية .-6
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ة ، أو دينية دون أخرى .تدفع الفرد إىل تفضيل أو تبين إيديولوجية سياسي-7

  تعترب املوجهات اليت حترك تصرفاتنا لكي تبدو أمام اآلخرين بالصورة اليت نفضلها .-8

).166، ص  2006( جابر نصر الدين ، لوكيا هاشم ،       

تقوم بالعمل على الوحدة النفسية لألشخاص ، حيث أكد عامل الـنفس ( ألبـورت   -9

ALBORTقوردن) ( .GORDEN(   اتتحقق لدى األشخاص الناضجني ، أ

و تتوحد يف أسلوب حيام .

تعمل على التكامل اإلجتماعي من خالل إشتراك القيم بني أفراد مجاعة معينـة ،  -10

OGUESTوهو ما يطلق عليه ( أوجست كونـت) (  . KONT  اإلمجـاع ، (

IMILاإلجتماعي ، و يسميه( إمييل دور كامي ) ( . DORKAIM ( التضامن ،

. اإلجتماعي

يظهر دور القيم على املستوى الفردي ، إذا متكنت من تكوينه داخليا ، و بعثـت  -11

  فيه سالمة الذوق واإلحساس، و زودته بالطاقة الروحية، ليقوم بوظيفة بطريقة فعالة .

).70-69، ص  2006–2005طهراوي إبراهيم ، (    

ب اإلجتاه األول أن مصـدر  وتعقيبا على ما تقدم بالنسبة ملصدر القيم ، حيث رأى أصحا

القيم هو اإلنسان وهو خالقها ، ورأى أصحاب اإلجتاه الثاين ، أن مصدر القيم هو اتمع ، بينما 

أصحاب اإلجتاه الثالث رأوا أن مصدر القيم يرجع إىل طبيعة الشيء ذاته أو الفعل ذاته ،يف حـني  

أي هي من خلق اهللا تعاىل ،وهذا مـا  رأى أصحاب الرأي الرابع ، أن مصدر القيم هو اهللا تعاىل 

وما :« نعتقده حيث أن اهللا تعاىل هو خالق أفعال العباد ، ومصدر كل ما ينتج عنهم ،حيث قال 

و :« من سورة التكوير ،وباملقابل ،قال أيضـا   29اآلية » تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني

حرية اإلختيار،فله أن خيتار طريق اهلداية ، من سورة البلد ،أي أن له  10اآلية » هديناه النجدين

وفضله به على سائر خملوقاته ،هذا بالنسبة لإلنسـان   أو طريق الغواية و الضاللة مبا منحه من عقل

واتمع ،فما اتمع إال هذه التجمعات البشرية اليت تشكلت عن طريق التناسل والتوالـد عـرب   

تمع ينسحب عليها النقص واحلاجة لغريمها ويفتقران إىل العصور واألزمان ،وكالمها اإلنسان وا

  الكمال ، ويصدق عليهما قول القائل :

  و أصل النقص يف الطبيعة كامن     *      وبنو الطبيعة نقصهم ال جيحد           



القیــم اإلجتماعیـــة                                                    الفصــل الثالـــث              

106

والذي طبيعته النقص و يعتريه النسيان ال يكون مصدرا للقيم ، حيث علمنا مـن خـالل   

ا تصورات ذهنية ، وإجتاهات نفسـية ، والـذهن و   تعريفات القيم أا تكاد كلها جتمع على أ

النفس من خلق اهللا و يعتريهما النقص و النسيان ، حيث الكمال املطلق هللا وحده ال شريك له ، 

و ما يصدق على الفرد و اتمع ، يصدق على األشياء و األفعال ذاا و الذين يـرون أن القـيم   

األفعال إال تبعا ملخلوقـات اهللا تعـاىل ،   ، و ما ذوات األشياء و لشيء أو الفعلصادرة من ذات ا

و  –حيث يرى أصحاب هذه الفلسفة أن القيمة هلا وجود مستقل عن أي شيء خـارج عنـها   

   -الشيء يف هذا الوجود مستقل عن الكينونة الوجودية اليت ختضع إلرادة اهللا و مشيئته

حمـل  هو مصادر القيم اإلجتماعية اليت أوردناها آنفا ، نرى أا أما بالنسبة للمؤشر الثاين و

و املصـادر  يف الدين ، -كما ذكرت –إمجاع بني كل امللل و اآلراء ، حيث تتمثل هذه املصادر 

اإلجتماعية ، و املصادر الوسيطية ، و العرف ، و القوانني الوضعية ، واخلالف الوحيد الذي يذكر 

هو الدين اإلسالمي أو الدين املسيحي ، أو الدين اليهودي ، و املصادر  هو يف طبيعة الدين ، هل

اليت مت التعرض إليها يف هذا اال هي بطبيعة احلال مصادر الدين اإلسالمي املتمثلة يف القـرآن و  

هذه األخرية هي يف جلها حمل إمجاع القياس ، و املصاحل املرسلة ، و السنة النبوية ، و اإلمجاع ، و

  مجهور العلماء. بني

  مكونات القيم وخصائصها: -4

  : مكونات القيم :4-1

يكتسب الفرد القيم من خالل التنشئة اإلجتماعية تدرجييا ، و حتدد معايريها ، ووظيفتـها ،  

ذلك أن احلياة يف اتمع تتطلب قواعد تنظم حاجات اإلنسان ، و يقسـم علمـاء اإلجتمـاع    

فصلها بعضها عـن بعـض ، و مـن بينـهم ( بارسـونز)       مكونات القيم إىل عناصر يصعب

)PARSONZ(:عناصر ثالثة هـي :  الذي رأى أن القيمة تتكون من  )   إبـراهيم ياسـني

).161-160، ص  2003اخلطيب وآخرون ، 

ـ  -أ  هاملكون املعريف ( العقلي ) : و يتضمن املعلومات واملعارف النظرية واألهداف ، وعن طريق

  ، ويتصل هذا املكون بالقيمة املراد تعلمها، ويشمل ما يلي : ميكن تعلم القيم
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  التعرف و إستكشاف البدائل املمكنة . -

  النظر يف عواقب كل بديل . -

  اإلختيار احلر . -

النفسي ( التقديري) : و يشمل اإلختيار احلر ،و الشـعور بالسـعادة    –املكون الوجداين  -ب

  فرد إىل قيمة معينة .مييل ال هإلختيار القيمة ، وعن طريق

  اإلرشادي اخللقي ( الفعل) : و يشمل ما يلي : –املكون السلوكي  -ج

  إعالن التمسك بالقيمة . -

  ترمجة القيمة إىل ممارسة . -

  بناء نظام قيمي . -

و املكون السلوكي : هو اجلانب الذي تظهر فيه القيمة على شكل سلوك ظاهري أو فعل « 

.93، ص  1999نورهان حسن ،  ( فهمي». يةيستخدم يف احلياة اليوم (

و تسهم هذه العناصر  الثالثة يف حتديد القيمة و حتديد وظيفتها و معناهـا ، و يتضـمن   « 

العنصر الثالث (املكون السلوكي) العمليات اليت تساعد الشخص الفاعل على ختصيص طاقاتـه و  

عبـد  ( ». س يف تكوين نظام القـيم شحذها و توجيهها بني مظاهر الفعل املختلفة ، وهو األسا

.89، ص  2007احلافظ سالمة ،  (

و تؤكد املدرسة اإلجتماعية املعاصرة أن هذه العناصر الثالثة متداخلة و متفاعلة فيما بينها « 

بتأثري اتمع و التفاعل اإلجتماعي ، وتعكس ثقافته و تعرب عن طبيعة العالقة اإلجتماعية السـائدة  

.209، ص  2007مد علي أبو جادو ، صاحل حم( ». فيه (

( خملوف بومدين ، إضافة إىل ما سبق هناك جوانب تتكون منها القيم اإلجتماعية تتمثل يف : 

.69، ص  2010 (

اجلانب الثقايف : الذي يتجسد يف الدور الذي تلعبه الثقافة بإعتبارها عنصر من عناصر القيم ،  -أ

الثقايف ، كما أن القيم تعترب جوهر اهلويـة   مهما من التراثمما جيعل هذه األخرية تشكل جزءا 

  الثقافية لألمم ، ألا سبب دوام و إستمرار الثقافة الوطنية .

اجلانب اإلجتماعي : يظهر ذلك من خالل الدور الذي تلعبه القيم اإلجتماعية يف تنظـيم و   -ب

عليه من عالقات و تفاعل بني توجيه الوحدات اإلجتماعية و التركيبات و النظم و ما تنطوي 

  األفراد .
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اجلانب النفسي : يظهر يف إرتباطها الذهين و العاطفي بشخصية اإلنسان ، إذ أن القيم تتكون  -ج

يف السنوات األوىل من حياة الفرد ، و تلعب دورا يف حتقيق اإلشباع النفسي و اإلنفعايل عنده 

  آلخرون له عند إلتزامه بالقيم املعمول ا .و ذلك من خالل التقدير اإلجتماعي الذي يبديه ا

  : خصائـص القيـم : 4-2

رغم أن للقيم معان خمتلفة و تعريفات متباينة ، فلها مسات و خصائص مشـتركة ، و مـن   

  بينها :

القيم ربانية : أي ربانية املصدر منتقاة من منهج اهللا تعاىل فهو أعلم مبا يصلح لعباده ، و لكن  -أ

  بطبعهم . البشر قاصرون

القيم إنسانية : أي أا ختتص باإلنسان ، فاهللا سبحانه و تعاىل جعـل اإلنسـان خليفـة يف     -ب

، ص  2005( سلوت نور السيد ، األرض ليعمرها ووجه سلوكه بقيم ليتحمل املسؤولية . 

55(.

ك القيم أي تنتظم يف سلم قيمي متغري و متفاعل ، حيث تترتب هرميا ، فهنا القيم متدرجة : -ج

األساسية اليت ينبغي أن تكون يف قمة اهلرم ، وقد خيتار الفرد ما يناسبه عندما تتعارض القيم ، 

فمثال الصالة و طلب العلم قيمتان يدين ما املرء ، وقد يوجد ظرف طارئ جيربه اإلختيـار  

، ص  2007( اجلالد ماجـد زكـي ،    فيقدم الصالة على طلب العلم و قد يفعل العكس .

35(.

القيم إجتماعية : فالفرد يتعلم القيم و يكتسبها من خالل التنشئة اإلجتماعيـة ، و التفاعـل    -د

.)71، ص  2000( بربخ أشرف ،  اإلجتماعي فهي مرتبطة بفلسفة اتمع و ثقافته .

  القيم ذاتية و شخصية : إذ حيس كل شخص منابا لقيم على حنو خاص به . -هـ

حيث الزمان و املكان ، وختتلف من فرد آلخر  ، ومن ثقافة ألخرى ، ومن  القيم نسبية : من -و

.)288، ص  2004( جودت بين جابر ،  جمتمع آلخر.

القيم مكتسبة : أي تنتقل من السلف إىل اخللف ، و يتوارثها األجيال و تتناقلـها البشـرية    -ز

( إبـراهيم  و إكتساب القـيم.  بواسطة القدوة ، و التعليم املباشر ، وغري ذلك من طرق تعلم 

.)160، ص  2003ياسني اخلطيب ، 
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القيم عمومية : فهي تشكل منوذجا عاما و مشتركا بني أفراد اتمع و مبوجبه حيكمون على  -ح

سلوكام وسلوكات اآلخرين بالقبول أو الرفض ، كما أا تشمل كل التصرف اإلنسـاين يف  

  مصادره و أبعاده.

نسبيا : تتصف القيم باإلستمرار النسيب ، و ختضع للتغري فهي ليست دائمة ألن القيم مستمرة  -ط

ذلك سوف جيعل التغري اإلجتماعي مستحيال ، كما أا ليست متغرية دائما ألن ذلك سيشكل 

  خطرا على إستقرار شخصية الفرد ، و األنظمة اإلجتماعية ، و إستقرار اتمع .

بتنظيم عالقة الفرد بينه و بني نفسه ، و بني اآلخـرين ، و بـني    القيم عالئقية : تقوم القيم -ي

.)63، ص  2010( خملوف بومدين ،  الواقع اإلجتماعي.

القيم واقعية : اإلسالم يراعي فطرة اإلنسان ، وشرع إشباعها بالطرق احلالل ، وفتح البـاب   -ك

26، ص  2007،  ( األسطل ، عمر مصطفى للعاصي لتصحيح مساره حنو ما يرضي اهللا .

-27(.

  القيم موضوعية :أي تتوافق مع النفس البشرية و إمكاناا و قدراا الذاتية و إحتياجاا . -ل

.)25، ص  2009( املزين ، خالد حممد ، 

ا و ترتيبها يف السـلم  فاتمع يلزم أفراده بعدد من القيم على حسب أمهيتهي :القيم إلزام مجع -م

  سق القيم اخلاص بذلك اتمع.نالقيمي ، و

القيم مترابطة : من خصائص القيم أا مترابطة ، فلكل جمتمع نسق قيمـي متـرابط ، قـد     -ن

إصطفت فيه القيم اإلجتماعية و ترتبت حسب ثقافة ذلك اتمع و ظروفه احمليطة ، وهلا نوع 

أخرى إال بعد عمليـات   من الترابط ، فال ميكن أن تنتزع إحدى تلك القيم لتحل مكاا قيمة

¡2007اجلالد ماجد زكـي،  ( معقدة ، وجهود متواصلة وهو ما يعرف بالصراع القيمي . 

).47ص 

  تصنيـف القيـم : -5

تعددت تصنيفات القيم ، وأخذت مستويات خمتلفة،  ذلك أنه من الصعوبة مبكـان القيـام   

هتم الكثري مـن املنشـغلني بـالعلوم    بدراسة القيم ميدانيا دون اللجوء إىل تصنيفها، ولذا فقد إ
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اإلجتماعية ذه املسألة مما فتح اال لعدة حماوالت لتصنيفها ، ويعود تنوع تصنيفاا لإلختالف 

  يف وجهات النظر ، والتباين يف املداخل الفكرية . 

، ص  2007، اجلالد ماجـد زكـي  (  وأهم تصنيفات القيم هي اليت تعتمد ستة معايري و هي:

47.(

  معيار حمتوى القيمة . -1

  معيار املقصد من القيمة . -2

  معيار شدة القيمة . -3

  معيار عمومية القيمة . -4

  معيار وضوح القيمة . -5

معيار دوام القيمة .  -6

  باإلضافة إىل تصنيف سابع يعتمد على معيار الوسط القيمي.

  أوال : معيار احملتوى :

من حيث حمتواها و أحسنها هو التصنيف الذي قدمـه  هناك حماوالت خمتلفة لتقسيم القيم 

ADIARاألملاين ( أديار سرباجنر) (عامل النفس  . SPRANGER) (1881-1963(

  يف كتابه ( أمناط الرجال) ، حيث تكلم عن ستة أنواع من القيم و هي :

لك اهلدف يتخذ احلقيقة ، وهو يف سبيل ذ اكتشافبالفرد  اهتمامالقيم النظرية : و يعرب عنها  -أ

إجتاها معرفيا من العامل احمليط به، ويسعى وراء القوانني اليت حتكم هذه األشياء بقصد معرفتـها   

يـة،  ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بنظرة موضوعية نقدية، معرفية، تنظيم

  العلماء .ويكونون عادة من الفالسفة و

إهتمام الفرد ، و ميله إىل ما هو نافع ، و يتخذ مـن العـامل   القيم اإلقتصادية : و يعرب عنها  -ب

احمليط به وسيلة للحصول على الثروة و زيادا عن طريق اإلنتاج و التسويق و اإلسـتهالك و  

الذين تسود عندهم هذه القيمة بنظرة عملية ، و يكونون إستثمار األموال ، و يتميز األشخاص 

  غالبا من رجال املال و األعمال .

ناحية الشكل أو التوافق القيم اجلمالية : و يعرب عنها إهتمام  الفرد و ميله إىل ما هو مجيل من  -ج

و تذوق اجلمال و التنسيق ، ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بالفن و اإلبتكار 

  نتائجه.و اإلبداع الفين و
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يله إىل غريه من الناس ، فهو حيبهم و مييل إىل القيم اإلجتماعية : و يعرب عنها إهتمام الفرد و م -د

مساعدم ، وجيد يف ذلك إشباعا له وراحة نفسية إجتماعية ، ويتميز هؤالء األشخاص الذين 

تسود عندهم هذه القيمة بالعطف و احلنان و خدمة الغري ، و يكونون عادة من رجال اخلدمة 

و املشرفني و أعضاء مجاعات اإلصالح ، أو اإلجتماعية من املصلحني و املرشدين اإلجتماعيني 

  .اجلماعات اخلريية اليت هدفها الرب و اإلحسان 

القيم السياسية : و يعرب عنها إهتمام الفرد بالنشاط السياسي ، و العمل السياسي و حـل   -هـ

مشكالت اجلماهري مع إتقان اإلتصال م ، وحب املناقشـة العامـة و اخلاصـة ، و يتميـز     

لذين تسود عندهم هذه القيمة بالقيادة يف نواحي احلياة املختلفـة ، و يتصـفون   األشخاص ا

  يكونون عادة من املنشغلني بالسياسة .جيه غريهم و التأثري عليهم ، وبقدرم على تو

القيم الدينية : يعرب عنها إهتمام الفرد و ميله إىل معرفة ما وراء العامل الظاهري ، فهو يرغب يف  -و

اإلنسان و مصريه ، ويرى أن هناك قوة تسيطر على العامل الذي يعيش فيه ، وهـو   معرفة أصل

حياول أن يصل نفسه ذه القوة ، ويتميز معظم األشخاص الذين تسود عندهم هـذه القيمـة   

إخضاع مجيع جماالت السلوك للقيم الروحية و الدينية . تعاليم الدين يف كل النواحي ، و بإتباع

.159، ص  2003م زهران ، ( حامد عبد السال (

  ثانيـا : معيار املقصـد :

  تصنف القيم على أساس املقصد منها إىل قسمني :

و هي اليت تعترب وسائل لغايات أبعد ، و هي ليست مقصودة لـذاا بـل   قيـم وسائليـة :  -أ

سة ألجـل  لتحقيق غاية عليا أبعد منها ، مثل اإلخالص يف العمل ، الترقي ، اإلجتهاد يف الدرا

  النجاح و نيل الشهادة و حتقيق منصب عايل .

قيـم غائيـة : و هي اليت تعترب غاية يف حد ذاا مثل : حب البقاء ، السعادة يف احليـاة ،   -ب

  نيل رضا اهللا تعاىل.

ا ، وتبعـا  ممع العلم أنه يصعب التمييز بني القيم الوسائلية و الغائية ، و ذلـك لتداخلـه  

لذي ينظر إليها فيه ، فمثال حتصيل العلم ( وسيلة) ، لتحقيق العمل و السعادة للظروف و الزمان ا

اجلـالد  ( .يف احلياة ، ولكنه يف الوقت نفسه ( غاية) يسعى الطالب لتحقيقها يف مرحلته اجلامعية

و كذلك احلفاظ على الصحة ( وسيلة ) ، ( غايتها) القدرة ¡)49، ص  2007ماجد زكي ، 
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نور  ( سلوت دات ، وكذلك أداء العبادات ( وسيلة ) ، (غايتها) التقرب إىل اهللا .على أداء العبا

.50، ص  2005السيد ،  (

  ثالثــا : معيار الشدة :

و تقدر شدة القيم بدرجة اإللزام اليت تفرضها ، وبنوع اجلزاء الذي تقرره و توقعه على ما 

( عبـد احلـافظ سـالمة ،     لقيم و إلزامها :خيالفها ، وميكن التمييز بني ثالثة مستويات لشدة ا

.91، ص  2007 (

و هي القيم امللزمة اآلمرة الناهية ، اليت متس كيان املصلحة العامة ، و مثال ما ينبغي أن يكون :  -أ

  ذلك تلك القيم اليت ترتبط بتنظيم العالقة بني اجلنسني .

األفراد على اإللتزام ـا ، كـإكرام   ما يفضل أن يكون : و هي القيم التفضيلية اليت يشجع  -ب

  الضيف ، وال يكون فيها إلزام و عقوبة .

ما يرجى أن يكون : و هي القيم املثالية ، اليت حيس أفراد اتمع إستحالة حتقيقهـا بصـورة    -ج

  كاملة مثل القيم اليت تدعو إىل مقابلة اإلساءة باإلحسان .

  أو اإلنتشار) :رابعـا : معيار العمومية ( أو الشيوع ، 

.40، ص  1988أبو العينني خليل ، (  : و تنقسم إىل نوعني (

النظر عـن ريفـه و   قيـم عامـة : و هي اليت يعم إنتشارها شيوعا يف اتمع كله ، بغض  -أ

  فئاته املختلفة ، مثل اإلعتقاد يف أمهية الدين و الزواج و العفة .حضره و طبقاته و

يت تتعلق مبواقف أو مناسبات خاصة ، أو موضوع حمدد ، أو طبقة قيـم خاصـة : و هي ال -ب

  أو مجاعة خاصة ، مثل القيم املتعلقة بالزواج ، و اإلحتفال باألعياد الدينية و الوطنية ... إخل .

  خامسـا : معيار الوضـوح :

.51، ص  2007( اجلالد ماجد زكي ،  و تنقسم إىل قسمني : (

: و هي اليت يصرح ا الفرد ، ويعرب عنها بالكالم ، مثـل : القـيم   قيـم ظاهرة ( صرحية)  -أ

  املتعلقة باخلدمة اإلجتماعية و املصلحة العامة .
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  قيـم ضمنيـة : و هي اليت يستدل عليها من خالل سلوك األفراد . -ب

  سادسـا : معيار الدوام :

.52، ص  2005( سلوت نور السيد ،  و تنقسم إىل نوعني : (

م عابرة : و هي وقتية قصرية الدوام ، سريعة الزوال ، وهي غالبا ما تتعلـق باألزيـاء و   قيـ -أ

األثاث و غريها من املوضات و ال تتصل باملاضي و تتعلق بالكماليات و الشكليات ، وهـي  

  .مرتبطة حبدث ما ، أو ظاهرة معينة ، و تزول بزواهلما

طويال و تنتقل من جيل إىل جيل ، و هي الـيت  قيـم دائمة ( نسبيا): و هي اليت تدوم وقتا  -ب

تتعلق بالعادات والتقاليد ، و تتمتع باإللزام و التقدير ، وهي غالبا ما متس الدين و األخالق و 

  تتصل باجلانب الروحي .

  سابعـا : معيار الوسط القيمي :

و تنقسم القيم بإعتبار الوسط الذي تنشأ داخله إىل نوعني أيضا :

.34-33، ص  2005مساعيل عبد الفتاح ، ( الكايف إ (

و هي القيم اليت تكون ملونة بالطابع الشخصي الذايت أكثر مـن الطـابع   :  فرديــةقيـم  -أ

اإلجتماعي ، وتظهر على الفرد و يتمثلها حىت و لو كان وحيدا مثل قيمة احلفاظ على الوقت ، 

  وقيمة اإلنتاجية .

ليت ال تظهر إال من خالل إخـتالط الفـرد بـاتمع و    و هي القيم ا:  إجتماعيـةقيـم  -ب

  إحتكاكه بأفراده ، وهي موضوع هذه الدراسة.

وبعد إجراء هذه التصنيفات للقيم، ينبغي اإلشارة إىل أن القيم مجيعها توجد لدى كل فرد ، 

يف  غري أا  ختتلف يف ترتيبها من فرد آلخر ، ومن مجاعة ألخرى قوة و ضعفا ، أي أا تنـتظم 

كما أن القيم ختتلف بني ثقافة وأخرى ،وهو ما  «ترتيب هرمي حسب قوة كل منها عند الفرد، 

يسمى بالنسبية املكانية للقيم، كما ختتلف وتتغري يف اتمع الواحد مبا يطرأ عليه من تطور وتغري، 

درجة إشـباع   وهذا ما يسمى بالنسبية الزمانية للقيم ، فصالحية القيم ترتبط بدرجة قدرا على

( أمحد عبد اللطيف وحيد، . »احلاجات األساسية البيولوجية واإلجتماعية لألفراد يف جمتمع معني

.70، ص  2001 (
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: السابق تناوهلاواجلدول التايل يلخص تصنيف القيم على أساس األبعاد الستة 

  ) : ميثل تصنيف القيم إىل ستة أبعاد05جدول رقم (

.182، ص  2007بد الرمحن املعايضة ، ( خليل ع (

  املثال  املعىن  التصنيف  األساس

  احملتوى

  الفالسفة ، العلماء  إهتمام الفرد و ميله إىل إكتشاف احلقيقة  النظرية

  اإلقتصادية

إهتمام الفرد وميله إىل ما هو نافع ، ويتخذ من 

البيئة احمليطة به وسيلة للحصول على الثروة عن 

  اج و التسويقطريق اإلنت

  رجال املال و األعمال

  الفنانونإهتمام الفرد إىل ما هو مجيل و متوافق و منسق  اجلمالية

  املصلحون اإلجتماعيون  إهتمام الفرد بغريه من الناس و مساعدم  اإلجتماعية

  السياسية
إهتمام الفرد بالنشاط السياسي والعمل 

  السياسي
  القادة

  الدينية
و ميله إىل معرفة ما وراء العامل إهتمام الفرد 

الظاهري ومعرفة أصل اإلنسان ومصريه ... إخل
  رجال الدين

  املقصد
  وسائلية

  غائية

  تعترب وسائل لغايات أبعد

  تعترب غاية يف حد ذاا

  الترقي

  حب البقاء
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  الشدة

تنظيم العالقة بني اجلنسني  ما يسعى أن يكون  ملزمة

  ام الضيفإكر  ما يفضل أن يكون  تفضيلية

  حتدد ما يرجى أن يكون  مثالية
العمل للدنيا كأنه يعيش 

  أبدا

  العمومية

  أمهية الدين الزواج  يعم شيوعا و إنتشارها يف اتمع كله  عامة

  خاصة
متعلقة مبواقف معينة خاصة أو طبقة أو مجاعة 

  خاصة
  األعياد

  الوضوح

  جتماعيةاخلدمة اإل  اليت يصرح ا ويعرب عنها بالكالم  ظاهرة

  ضمنية
ل على وجودها من مالحظة امليول يستد

  اإلجتاهاتو
  السلوك اجلنسي

  الدوام
  التقاليد  تبقى زمنا طويال و تنتقل من جيل إىل آخر  دائمة

  املرض  وقتية عارضة قصرية سريعة الزوال  عابرة

  : املدارس والنظريات املفسرة للقيم اإلجتماعية -6

وتكوا ، و تغريها على وفق  االجتماعية لقيماملفسرة للنفسية النظريات ااملدارس وتعددت 

األرضية الفكرية اليت يقف عليها كل منظر من العلماء الذين وضعوا تصورام حـول موضـوع   

القيم ، ولذا حاولت بعض املدارس الفكرية تفسري عملية إكتساب القيم ، و سوف نستعرض أبرز 

  :هذه املدارس والنظريات فيمايلي 

رأى أن عملية إكتساب األخـالق و  الذيممثلة يف سيجموند فرويد: التحليلية املدرسة-6-1

القيم ، تبدأ منذ مرحلة الطفولة املبكرة ، حيث يكتسب الطفل أناه األعلى من خالل التوحد مع 

قـيم  الوالدين ، إذ يقوم الوالدان بدور ممثلي النظام ، فهما يعلمان الطفل القواعد األخالقيـة و ال 

التقليدية ، و املثل العليا للمجتمع الذي يترىب فيه الطفل ، و يتم ذلك عن طريق إستحسان الطفل 

عندما يفعل ما جيب عليه أن يفعله ، و إبداء عدم الرضا واإلنزعاج ، عندما خيطئ فيما جيـب أن  

).94، ص 2007( عبد احلافظ سالمة، .يفعل 

يم و القواعد األخالقيـة املتمثلـة باحملتويـات و    ومن هنا يتكون لدى الطفل نظام من الق

  املرغوبات ، فيكون ما أمساه ( فرويد) باألنا األعلى ، وهو يقابل ما يسمى بالضمري .

  :: املدرسة السلوكية6-2
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ترى املدرسة السلوكية إىل أن إكتساب القيم يتم عن طريق التعزيز اإلجيـايب ، و التعزيـز   

تسب نتيجة عملية تفاعل الفرد مع املثريات البيئية و تعزيز استجاباته ن القيم سلوك يكأالسليب ، و

  هلا .

ويقرر السلوكيون و منهم " هل" و " سكينر" و  " هوفالند" أن املرء يغري قيمه و أحكامه و 

سلوكه على وفق ما يترتب على سلوكه من إحساس باألمل عند اإلشباع نتيجـة للعقـاب ، أو   

شباع نتيجة للمكافأة ، و السلوك القيمي املرغوب فيه ، إذا ما عزز سـلبيا  إحساسه باملتعة أو اإل

فإن ذلك يؤدي إىل تقوية السلوك القيمي غري املرغوب فيه ، األمر الذي يؤدي إىل تغـيري نظـرة   

  الفرد حنو العامل .

على لذلك يرى الفرد أن العامل غري آمن ، وال يشبع حاجاته على وفق القيم اليت آمن ا ، و 

هذا فإن الفرد يغري من قيمه جتنبا لإلحساس باألمل ، و عدم األمان نتيجة التعزيز السليب لسـلوكه  

القيمي ، و إذا ما حصل الفرد على تعزيز إجيايب على سلوكه القيمي اجلديد ، فإنه سيكرر ذلـك  

( أمحد عبـد   زيز.السلوك ، إنطالقا من أن الفرد يتعلم تغيري قيمه بواسطة عمليات اإلرتباط و التع

)72، ص 2001اللطيف وحيد، 

  : : املدرسة املعرفية6-3

تنظر املدرسة املعرفية التطورية إىل إكتساب القيم على أا عملية إصدار أحكـام ، تـرتبط   

إرتباطا وثيقا بنمو التفكري عند الطفل ، و إكتساب القيم يف نظر هذه املدرسة ليس حماكاة لنموذج 

للسلوك األخالقي مبقتضى املثريات البيئية ، أو اإلنكار لقواعد معينة ، وإمنـا  إجتماعي أو تكيف 

  تؤكد أن اخللق ينشأ من حماولة الفرد حتقيق التوازن يف عالقاته اإلجتماعية و قدراته العقلية .

بنمو حكم الطفل األخالقي ، و طريقته  اهتمو يعترب ( بياجيه) من رواد هذه املدرسة ، إذ 

.( عبد احلافظ  حول األسئلة اليت تتعلق بالصواب و اخلطأ ، وفهمه للقوانني اإلجتماعية يف التفكري

).95، ص 2007سالمة، 

  : : نظرية التعلم اإلجتماعي6-4

ى أصحاب هذه النظرية أن إكتساب القيم و تعلمها يتم من خـالل مالحظـة منـاذج    أر

التعلم البديلي الذي حيقق من خالل التعزيز  إجتماعية ، ومن خالل احملاكاة أو التقليد ، ومن خالل

و يقولون أيضا أن هذا النوع من التعزيـز  الذايت ، هذا ما أكده و قرره " باندورا" و " وولثرز" 

يستمر و ذلك لتجنب القلق أو الشعور بالذنب ، وعليه فإن القيم السلبية أو غري املرغوب فيها يتم 
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( أمحد عبـد اللطيـف    نتيجة لتعرض الفرد إىل مناذج سلبية .تعلمها نتيجة للخربة املباشرة ، أو 

)72، ص 2001وحيد، 

  : : أصحاب املنظور الظواهري6-5

: إن  إذ قـال ى " روجرز" أن للبشر دافع فطري واحد ، هو الرتعة حنو " حتقيق الذات" أر

لظواهري على هذا املفهوم يكفي لتفسري السلوك البشري كله ، و الكائن احلي يستجيب للمجال ا

وفق ما خيربه و يدركه ، و اال اإلدراكي هو " واقع" بالنسبة للمرء ، إذ أن الواقع عنده هو مـا  

يظنه احلقيقة بغض النظر عن إحتمال كونه حقيقي أو غري حقيقي ، و ينمو الفرد و بتفاعله مـع  

جبزء من خرباته اليت مييزها على  البيئة يبدأ باملفاضلة بني " الذات" و بني البيئة ، أي أنه يصبح واعيا

أا " أنا" أو " يل" ، وهكذا فإن " مفهوم الذات" ال ينبثق من جمموعة من اخلربات فقط ، بل من 

جمموعة من " اخلربات املقومة" ، و أن القيمة اإلجيابية أو السلبية هلذه اخلـربات تتـأثر بتفاعـل    

اآلخرين ، وعليه فإن بناء الذات يتكـون نتيجـة   الصادرة عن التقوميات املباشرة ، و التقوميات 

للتفاعل مع البيئة و مع أحكام اآلخرين التقوميية ، فيبدأ الفرد يف بناء تصور خاص عن نفسـه يف  

عالقاته مع البيئة ، ويضفي على اخلربات " قيمة" رمبا تكون إجيابية أو سلبية ، و هذه القيم املرتبطة 

ورة مباشرة ، ويف بعض األحيان يأخذها من اآلخرين أو يستدجمها .خبربات الفرد ، قيم خيربها بص

)74-73، ص 2001( أمحد عبد اللطيف وحيد، 

ADIAR» ( أديار سرباجنر« : نظرية 6-6 . SPRANGER:(

العامل األملاين " سرباجنر" من خالل دراسته لتاريخ بعض الشخصيات ، ومن خـالل   توصل

ام اليومية ، إىل تصنيف األفراد إىل ستة أمناط خمتلفة ، وكل منـط  مالحظته لسلوك األفراد يف حي

و هـي    -و قد مرت هذه األمناط عند " تصنيف القيم" –منها ميثل منوذجا معينا من الشخصية 

  تندرج ضمن التصنيف وفق معيار احملتوى ، ولذا ميكن ذكرها من دون شرح ، وهي : 

ط القيم النظرية ، و منط القيم اإلقتصادية ، و منط القيم اجلمالية ، و منط القيم اإلجتماعية  من

).38، ص 2010( دينا مجال املصري، .ومنط القيم السياسية ، و منط القيم الدينية 

كيفية إكتساب الفرد للقيم ، ميكن القول  تالنظريات اليت فسراملدارس ومن خالل عرض 

قدمت تفسريا مقبوال لتكوين منظومة القيم لدى الفرد ، فمجموع هذه التفسـريات   أن كال منها

نظريـة يف  مدرسة وتشكل ما يسمى مبنظومة القيم عند اإلنسان ، وذلك بالطريقة اليت تراها كل 

شك أن عملية بناء شخصية الطفل  إذ ال، ممثلة يف فرويد التحليلية باملدرسةإكتساب القيم ، بدءا 
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حياته ، وهي املرحلة العمرية اخلصبة يف تنمية اخلربات و تشكيل  منخلمس سنوات األوىل تتم يف ا

أن  درسةأصحاب هذه امل ىالقيم ، و يكاد جيمع على هذا كل العلماء و الفالسفة ، وبالتايل  رأ

عملية إكتساب القيم تبدأ منذ هذه املرحلة ، حيث يكتسب الطفل أناه األعلى ( املثـل و القـيم   

ملعتقدات) من خالل التوحد مع الوالدين ، وعمل ما جيب أن يعمله و ترك ما ينبغـي تركـه   وا

ملا جيب أن يعمل ، و إستقباحهما ملا جيب أن يترك ، أما أصحاب املدرسـة  حسب إستحساما 

السلوكية فريون أن إكتساب القيم يتم عن طريق التعزيز اإلجيايب و التعزيز السليب ، و أن القـيم  

يكتسب حسب نوع التعزيز الصادر من احمليط الذي يعيش فيه الفرد ، و املؤثرات البيئية ،  سلوك

ذلك يف الفصل السابق عند احلديث عن أسـاليب  ره يف أمناط التنشئة األسرية ، ووهذا ما مت ذك

يتخللها من ومنط التنشئة املتبع : منط السواء ، أو منط النبذ و اإلمهال ، و ما  التنشئة الوالدية للطفل

تعزيز عن طريق التشجيع و التقبل أو العقوبة و احلرمان ، و نفس الكالم  ينسحب على نظريـة  

التعلم اإلجتماعي اليت ترى أن تعلم القيم و إكتساا يتم من خالل مالحظة مناذج إجتماعية  ، و 

 و املرشدين ، أي مـا  من خالل احملاكاة و التقليد ، سواء من الوالدين ، أو من املربني و املعلمني

يل شخصـية الطفـل و   يسمى بالتعلم و التربية عن طريق املالحظة و القدوة و أثر ذلك يف تشك

السلوك القومي ، و ذلك كما مر يف الفصل السابق أيضا ، أما املدرسة املعرفية اليت إكسابه للقيم و

شأ من حماولة الفـرد حتقيـق   ترى أن إكتساب القيم على أا عملية إصدار أحكام ، وأن اخللق ين

التوازن يف عالقاته اإلجتماعية و قدراته العقلية ، و هذا صحيح ، لكن مىت يتم ذلك ، الشك أن 

هذا ال يتم ، إال بعد أن يصل الطفل إىل مرحلة التجريد و اليت تتناسب مع السن احلادية عشر من 

لنمو املعريف للطفل ، أما بالنسـبة  بياجيه" يف نظرية اجون حسب ما نص عليه " العمر و يزيد ، 

ألصحاب املنظور الظواهري الذين يرون أن للفرد دافع فطري واحد هو الرتعـة حنـو " حتقيـق    

الذات" و احلقيقة أن للفرد عدة حاجات و دوافع تسبق نزعة حتقيق الذات ، كما دل على ذلـك  

 احقيقة هو حتقيق الذات ، وهـذ  هرم ماسلو للحاجات و ترتيبها من األدىن إىل األعلى ، و أمساها

املستوى من احلاجات ال يتم إال من خالل منط التنشئة الوالدية ، و الذي أطلق عليه منط السواء و 

  التقبل و التشجيع عندما يقدم الطفل إجنازا ، أو يأيت بعمل ينبغي أن يشكر و حيمد عليه .

ة من خالل دراسة تـاريخ بعـض   أما نظرية " سرباجنر" اليت إهتدى إليها بعد دراسة طويل

الشخصيات ، ومن خالل مالحظته لسلوك األفراد يف حيام اليومية فقد توصل إىل ضبط أمنـاط  
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وإسقاطها على األفراد حسب املوقع واملركز الذي هم فيه والدور الذي مييلون إليـه،   القيم الستة

  ن العلماء .ويعد هذا التصنيف من التصنيف النوعي كما أشار إىل ذلك كثري م

لها يكون نتيجة تكامل  هـذه اآلراء و  يو أخريا ميكن إستخالص أن إكتساب القيم و تشك

اإلجتهادات وتفاعلها و تعاوا من خالل أساليب التنشئة الوالدية إبتداء ، و مؤسسات التنشـئة  

  عا .ااإلجتماعية تب

  مستويات ووسائط إكتساب القيم : -7

  قيم :: مستويات إكتساب ال7-1

يف إطـار   تتوىل مؤسسات التنشئة اإلجتماعية مسؤولية تنشئة األفراد و تعليمهم و توجيههم

فلسفة اتمع و سياسته التربوية ، ويف ضوء ما تتمثله ثقافة اتمع من قيم ، و ذلك على إمتـداد  

على "كراثول" أن إكتساب القيم حيدث عرب عمليات تذويب متسلسلة ، إذ رأى حياة األشخاص

-211، ص  2007( صاحل حممد علي أبـو جـادو،   حنو هرمي ذات مخس مستويات هي: 

212. (

يشري هذا املستوى إىل مرحلة وعي املتعلم ، و حساسيته باملثريات احمليطة  مستوى اإلستقبال : -أ

  نظره . به ورغبته يف إستقباهلا  وضبط إنتباهه ، وتوجيهه حنو مثريات معينة دون غريها ألمهيتها يف

يتعدى املتعلم يف هذا املستوى جمرد اإلنتباه إىل اإلندماج يف املوضـوع   مستوى اإلستجابة : -ب

  أو الظاهرة أو النشاط ، مع الشعور باإلرتياح لذلك .

يعطي املتعلم يف هذا املستوى قيمة أو تقديرا لألشـياء أو الظـواهر ، أو    مستوى التقييم : -ج

  سقا و ثابتا إزاء بعض املوضوعات مما جيعل أن لديه قيمة معينة .األفكار ، ويسلك سلوكا مت

يقف فيه املتعلم على العالقات املتبادلة بني خمتلف القيم ، و يعيد تنظيمهـا  مستوى التنظيم : -د

  .يف منظومة قيمية مبينا ترتيب هذه القيم و مدى سيادة كل منها على القيم األخرى
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تنتهي عملية التذويب ، حيث يستجيب فيه املتعلم إسـتجابة   بهو مستوى الوسم بالقيمة : -هـ

متسقة للمواقف املشحونة بالقيم ، وفقا للقيم اليت يتبناها و يعتقدها ، ويف هذا املستوى يتم إصدار 

السلوك دون إستشارة لإلنفعاالت ويوسم بقيمة تدل على منط سلوكه و حياته ، كأن يوصـف  

  ، نتيجة للتوافق بني قيمه وسلوكه ، أو بني أعماله و ما يؤمن به. بالتعاون أو الصدق أو اإلندفاع

  : الوسائط املسؤولة عن إكتساب القيم :7-2

  إن الوسائط املسؤولة عن إكتساب القيم و تنميتها كثرية و متعددة ، أمهها  : 

عاه ، و هي احملضن األول الذي يستقبل الطفل ويتلقاه ويتفاعل معه ، وينميه و يراألسـرة : -أ

و مـن خالهلـا    ،يكتسب من خالهلا عضويته يف مجاعة ، و منها يتعلم كيف يتعامل مع اآلخرين

تقوم بإعـداد الـنشء و    باعتبارهايكتسب القيم عن طريق التنشئة الوالدية و عالقات احمليطني به 

وحيا ، بنقل التراث من جيل إىل جيل من أجل تكوين شخصية املواطن و تربيته جسميا وعقليا ور

كما تقوم بترسيب ما تريد ترسيبه من معتقدات وقيم يف أعماق الصغار ، ومنه ميكن التأكيد على 

دور األسرة كوسيط هام وأساسي بني الثقافة والفرد من خالهلا يتحقق غرس القيم أو تغيريهـا يف  

  نفوس األبناء .

حقا إليها عند احلديث وقد سبق احلديث عن دور األسرة وأمهيتها يف التنشئة ،وسيتطرق ال

  عن دورها يف تنمية القيم اإلجتماعية .

، ص 2009املزين خالد حممد، من الوسائط املقصودة يف إكساب القيم :( ة :ــاملدرس -ب

تعد من املؤسسات اإلجتماعية اليت أنشأها اتمع لتربية و تعليم الصغار، ونقل تراثه الثقايف . )38

م الوسائل اليت تتخذها املناهج الدراسية يف حتقيـق أهـدافها    همن أ إليهم، وتعد الكتب املدرسية

وذلك من خالل برامج املواد الدراسية املقررة و ما حتمله يف تعلماا من مهارات و قـيم يـراد   

إيصاهلا للتلميذ و غرسها يف شخصيته ومتثيلها يف سلوكه ويتم تعزير القيم يف املدرسة من خـالل  

رسي العملي و امليداين ، من خالل األدوار اليت تسند للتلميذ أثناء النشـاطات  ممارسة النشاط املد

التعليمية ، ومن خالل الزيارات امليدانية ، والرحالت الترفيهية اإلستكشافية ، فيمارس التالميـذ  

قيما عديدة مثل التعاون ، واملشاركة ،والشجاعة ،والصرب ،واألمانة ،واحلياء ،والصدق ويتعلمون 

ة الرمحة واإلحسان و اإلحساس بالغري من خالل الرحالت التعليمية والتربوية عنـد زيـارم   قيم

  املستشفى مثال و إطالعهم على حالة املرضى و املصابني و غريهم .
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كذلك يتم تعزير القيم وإكساا للتلميذ من خالل إستخدام تقنيات التعليم و ذلك لتعزيـر  

ثري و اإلثارة من خالل مشاهد مربجمة و معدة خصيصا لتنميـة  قيم خاصة بالعرض واإلقناع والتأ

القيم النبيلة و الطباع احلسنة يف نفوس التالميذ ، كذلك يتم تنمية القيم يف اال املدرسـي مـن   

خالل عملية التقييم الذايت اليت يدرب عليها املعلمون تالميذهم من خالل تقييم أنفسهم عن طريق 

سية ، واألدوار اليت أوكلت هلم و عالقام ببعضهم الـبعض ، وحتصـيلهم   تقدير إجنازام املدر

  املدرسي .

وال ميكن أن ننسى دور املعلم أيضا يف إكساب القيم للتالميذ ،أو تثبيت احلسن منـها ،أو  

تعديل وتقومي السيئ منها ،حيث يعد منوذجا بالغ التأثري على تالميذه من خالل شخصيته ككـل   

عمله ،أسلوب حواره و تقدمي نشاطه ،عالقته بتالميذ ، اجلو الـذي يضـفيه يف   هندامه ،طرائق 

توقراطيا ،باإلضافة إىل اجلو املدرسي العام أوحجرة الدرس ،منط إدارة صفه الدراسي دميقراطيا أو 

  الذي يتشرب الطفل منه الكثري من القيم و األخالق و الطباع .

التنشئة اإلجتماعية ، و تنظيم من تنظيمـات  إن املسجد مؤسسة من مؤسسات املسجـد : -ج

  ) .70، ص  2005نور السيد ،  ( سلوت: أمهها اتمع وله وظائف جليلة

فهو مكان للعبادة كالصالة اليت تعلم القيم اإلجتماعية كالنظام و اإلنضباط ، و اإللتـزام  -

  بالوقت.

يف شؤون دنياهم . مكان اإلهتمام بقضايا احلياة اإلجتماعية و ما حيتاجه املسلمون-

دعم روح األخوة و التعارف بني املؤمنني مما يؤدي لدعم القيم اإلجتماعية ، فيبتعد املسلم -

ة و النميمة .يبعن الظلم و الغ

تذويب الصراع القيمي بني األجيال القدمية و اجلديدة .-

،  1988،خليل علي .( أبو العيننياإلرشاد و التوجيه املستمرين من األئمة لإللتزام بالقيم-

) .169ص

تعد مجاعة الرفاق من الوسائط اهلامة يف تشكيل الشخصية و نقل  مجاعة األقران أو الرفاق : -د

القيم بتأثري من الرفاق مليل الناشئني بفطرم إىل حمبة األصدقاء ، ويزداد التأثر م يف ظل غيـاب  

، ص  2005( سلوت ، نور السيد ، ع دور األسرة ، وتعترب مجاعة الرفاق إنعكاسا لثقافة اتم

74. (
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وعية أطفاهلم و العنايـة ـم بتـوجيههم    تو يأيت هنا مهمة اآلباء و األمهات و املربني من 

، قال رسول اهللا ( صلى  )39،   2009، خالد حممد( املزين أصدقائهم من الصاحلني   الختيار

 ،أخرجه الترمذي يف سننه »عامك إال تقيال تصاحب  إال مؤمنا و ال يأكل ط «اهللا عليه وسلم) : 

ذلك أن الصحبة " عامل مهم يف منو الطفل النفسي واإلجتماعي فهي تؤثر يف قيمـه و عاداتـه و   

إجتاهاته و طريقة  معاملته لصحبته ، و جيد الفرد يف الصحبة جمموعة من األفراد يتصـل ـم و   

.)49، ص  2006لوكيا هاشم ، ( جابر نصر الدين و  يقاربوه يف العمر و امليول " .

تقوم وسائل اإلعالم و اإلتصال بدور مهم يف حياة الناس ، حيث أصبحت  وسائل اإلعالم: -هـ

بديال عن الكتب واإلتصال يف كثري من األحيان ، وعن مؤسسات التعليم و التثقيف ألا متعددة 

  .) 178 - 177، ص  1988،  علي خليل ( أبو العيننيمن وظائفها :و

  إضفاء املكانة على بعض القضايا و األشخاص و املؤسسات .-

تقومي ثقافة اتمع و معايريه .-

تنمية الذوق العام و اإلحساس باجلمال .-

التكرار و اجلاذبية و املشاركة وقـد   و يساعد على ذلك عدة عوامل منها، خدمة اتمع-

  يقلدوها أو يتقمصوها من خالل عرضها .

  القيم اإلجتماعية :أساليب تنمية  -8

اإلجتماعية عرب مؤسسـات اتمـع    ةالقيم اإلجتماعية معايري يكتسبها الفرد خالل التنشئ

املختلفة بواسطة وسائل يتم من خالهلا غرسها يف نفوس األفراد، وأساليب لتنميتها وتعزيزهـا ،  

  ومن مث متثلها يف مواقف احلياة املختلفة و منها : 

اإلميان هو احملرك لكل خري يف نفس اإلنسان، وهـو الـوازع     عز وجل :تقوية اإلميان باهللا -أ

الداخلي الذي جيعل الفرد يتمثل الكثري من القيم اإلجتماعية النبيلة ، بل لقد جعل النيب (صلى اهللا 

عليه وسلم) اإلميان مشروطا باخللق احلسن ، كما أن اخللق احلسن درجة من درجـات اإلميـان   

له ، فقال عليه الصالة والسالم فيما رواه عنه أبو هريرة ، قال : قال رسول اهللا ( املوصلة إىل كما

لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، و لن تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم علـى   «صلى اهللا عليه وسلم) : 

اه (رو »أفشوا السالم بيـنكم   «، قالوا : ما هو يا رسول اهللا ؟، قال : »شيء إذا فعلتموه حتاببتم

  مسلم).
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؟ بـل مـا   !قيمة السلم و السالم ، وما أحوجنا إليها  !فما أعظم هذه القيمة اإلجتماعية 

أحوج العامل كله هلذه القيمة اجلليلة ، والعامل ميوج يف الظلم و الطغيان و إفتقاد السلم و السالم ، 

 عليه وسلم )، قـريش  واألمن و األمان ، فاهللا تعاىل عندما أراد أن يذكر قوم الرسول ( صلى اهللا

فليعبدوا رب هذا البيت ،الذي أطعمهم من  «بأعظم نعمة و أجل قيمتني إمنت ما عليهم ، قال : 

  من سورة قريش . 05،  04،  03اآليات  »جوع ،و آمنهم من خوف 

إما قيمتا األمن اإلقتصادي، واألمن السياسي، ومها قيمتان يفتقدمها العامل لتحقيق األمـن  

طالة والفقـر  بم العامليني ، حيث العامل يعيش يف أزمات إقتصادية متوالية جنم عنها شيوع الوالسل

املدقع ، و إنعدام األمن السياسي ، وحل حمله اإلنسداد السياسي ، حيث الرعب و القهر سـلطان  

  على رقاب العباد و البالد .

كلما كـان حممـال بـالقيم     فكلما قوي اإلميان باهللا ، وقويت مراقبة اهللا يف نفس اإلنسان

اإلجتماعية النبيلة اليت جتعله يتفاعل مع جمتمعه التفاعل اإلجيايب من منطلق اإلميان الـذي بداخلـه   

الذي يدفعه إىل أن يكون نافعا لنفسه و لغريه ، ولذا فالبد من تربية النشء على اإلميان باهللا تعاىل 

والسعي لرضاه من خالل اإلحساس لآلخرين ، وحمبته ، وإستشعار عظمته و مراقبته واخلوف منه 

  و الرب بالوالدين و مساعدة احملتاجني ، وغري ذلك من القيم الراقية و السجايا الكرمية .

فلألسرة دور بارز حينما تكون قائمة على أساس سليم من وجود البيئة األسرية السليمة : -ب

صغره على احملبة و اخلري و التعاون و السالم اإلستقرار ، تلك األسرة اليت يتغذى فيها الناشئ منذ 

فتكون أساسا لتعامله عند الكرب على ما ترىب و نشأ عليه ، و كما أن للمجتمع املتماسك الـدور  

البارز يف فرض اإللزام بالتمسك بالقيم اإلجتماعية و احملاسبة والعقاب على تركهـا ، فكـذلك   

لفرد فهي اليت تغرس اإلنتماء للمجتمـع و احلـرص   لألسرة نفس الدور ، و أعظم كوا املنطلق ل

  على ممتلكاته و اإللتزام بقيمه يف نفس الطفل و يئته لذلك .

فاتمع املتماسك املترابط بيئة صحية مناسـبة لغـرس القـيم     متاسك اتمع و ترابطه : -جـ

بني الفرد و اتمع تبادلية اإلجتماعية ، و تنميتها خبالف اتمع الذي يعاين من التفكك ، فالعالقة 

عكسية يتأثر الفرد باتمع ، والعكس ، و الفرد إذا ما عاش يف جمتمع متماسك كان هذا أكـرب  

عون بعد توفيق اهللا على اإللتزام بالقيم اإلجتماعية ألنه يرى اتمع قد تعود أفراده علـى هـذه   

  ألفراد غري املفضلني لدى اتمع .األمور و أصبح جممعا عليها ال خيالفها إال الشواذ من ا
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فالناشئ إذا ما ريب على أخوة الدين و روابط  تنمية روح األخوة الدينية و الترابط اتمعي : -د

اتمع ، فإنه سيجد ما يرغبه للتفاعل مع اتمع تفاعال إجيابيا  ، يفرح لفرحه ، وحيزن ألملـه ،  

فالطفـل   -عند حدوث الكوارث و النكبات –تمع ويبذل قصارى جهده إلسعاد أفراد ذلك ا

حيزن و يتأمل عندما يرى طفال مسكينا ليس عنده ما يسد رمقه أو يكسوه ، وحيزن أشد احلـزن  

و غريها مـن   –عندما يرى اإلضطهاد و القهر ألطفال يف عمره يف البالد املغتصبة ، مثل فلسطني 

اهد طفال حرم من عطف األبوة و األمومة ، و يتوجع و يظهر األسى عندما يش –بالد املسلمني 

فالطفل عندما ينشأ على روح األخوة الدينية ، فإن ذلك يلوح  –ولو كان ذلك يف مشهد متثيلي 

عندما حيل باتمع املصائب و األزمات ، وذلك عن طريق الشـعور بـأمل اآلخـرين و     هبضالل

عاطف لنجـدة املصـابني ، و إسـعاف    اإلحساس بأساهم مما ينمي قيمة التضامن والتراحم و الت

  احملتاجني مما يزيد من روابط اإلخاء اتمعي و احلس الوطين .

إن التربية على العمل اجلماعي و األلعـاب اجلماعيـة و    العمل اجلماعي و نبذ الفردية : -هـ

، أمـا   ر ينمي يف الشخص اإلنتماء للفريق و حب اجلماعة و احملافظة على اإلحتادغالتعاون من الص

الطفل الذي يترىب على الفردية و األنانية وحب التملك الشخصي ، فإن قيم الفردية تتقدم لديه و 

إن يد اهللا مع  «تعتلي القيم اإلجتماعية ، لذا جاء التوجيه من النيب ( صلى اهللا عليه وسلم) بقوله :

  .( رواه النسائي). »اجلماعة ، فإن الشيطان مع من فارق اجلماعة يركض

فينبغي تربية النشء على العمل اجلماعي و تنمية روح الفريق الواحد الذي ميثل قيما موحدة 

و ميتلك خططا موحدة جتعله بإذن اهللا قادرا على مواجهة ما يصادف جمتمعه من مشكالت ، وحنن 

يف زمن التحالفات اإلقتصادية و التكتالت السياسية ، فكيف نريد تقدم اتمع وهو يغلب فيـه  

، و ينبغي إعداد النشء  -ونزعة ما أريكم إال ما أرى -ملصاحل الشخصية و اإلجتهادات الفردية ، ا

وتعويده العمل اجلماعي ، و إماتة الرتعة الفردية يف نفسه بتفعيل دور اجلمعيات اخلريية املتنوعة و 

درسـية ، والعمـل   إشراك الطفل فيها و تقليده أدوارا يؤديها ، وإخنراط األطفال يف اجلمعيات امل

( مثيب التطوعي و إسناده مهام و مسؤوليات حيقق فيها ذاته من خالل العمل اجلماعي والتعاوين .

) .42، ص 2009 – 2008بن حممد بن عبد اهللا ، 

القدوة هي اإلسم من اإلقتداء بالغري ، ومتابعته و التأسي به  « القدوة  أو األسوة احلسنة  : -و

ن عليها حسنة أو قبيحة ، ويف اللغة مأخوذة من مادة ( قدو) ، و تشـري إىل  على احلالة اليت تكو

معاين التشبيه بالشيء ، واإلهتداء به ،والقدوة احلسنة هو ذلك الشخص الـذي إجتمعـت فيـه    
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 .( اجلالد  »به اآلخرون  ىل سلوكه منوذجا  حيتذثاخلصال احلسنة ، و األخالق الفاضلة حبيث مي

وقد كان الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) خـري قـدوة يف   )، 109 ، ص 2007، ماجد زكي

إمتثال القيم اإلجتماعية النبيلة و أصحابه الكرام، وحىت جمتمعهم آنـذاك يعتـرب القـدوة لكـل     

اتمعات، ولذا ينبغي أن نعد النشء الصغار على حب رسول اهللا ( صلى اهللا عليـه وسـلم) و   

لقد كان لكم يف رسـول اهللا   «للقدوة احلسنة يقول اهللا تعاىل :هو احملل األول  يثاإلقتداء به، ح

  من سورة األحزاب . 21اآلية  »أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا و اليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا 

وحيتاج الطفل حىت ميتثل القيم اإلجتماعية ألن يرى القدوة احلسنة، القدوة الواقعية، اسدة 

لها ويستدجمها مع خرباته وتصري مسة من مسات شخصيته، وهـذا مـن   يف أرض الواقع، حىت يتمث

خالل عالقاته املتعددة، يف إطار األسرة، حيث القدوة احلسنة من طرف الوالدين واإلخوة الكبار، 

ويف إطار املدرسة، حيث القدوة احلسنة من املعلمني، واجلماعة التربوية ككل، و يف إطار اتمـع  

  لنوادي اليت يعتادها الصغار .من خالل املؤسسات وا

يعد الوعظ من األساليب الفعالة املؤثرة يف النفس البشرية ، و قد عرف  الوعظ واإلرشاد  : -ز

العلماء الوعظ بأنه أسلوب نصح و تذكري باخلري و احلق و القيم العليا ، مبا فيه من فوائد و منافع 

لذا ينبغي تربية الصغار و تنشـئتهم بإسـتعمال   تعود باألثر اإلجيايب على األفراد واجلماعات ، و 

أسلوب الوعظ و اإلرشاد بإقتناء الكتب اليت تنهج أسلوب الوعظ ، و تتضمن مواضيعها القـيم  

تشجيعهم على ذلـك باملكافـأة و   ، وترغيب األطفال يف مطالعتها و الفاضلة و األخالق احلسنة

وعليه فإن ألسلوب الوعظ «اإلرشاد ، اإلثابة ، و مصاحبتهم للمساجد حلضور دروس الوعظ و 

و اإلرشاد دور كبري يف غرس و تنمية القيم اإلجتماعية يف نفوس اجليل املسلم ألنه يعمـل علـى   

.)27 - 26، ص  2001،  باسم فايز .( العرجا »تغذية املشاعر 

ر و تعد من أكثر الوسائل فعالية يف تنمية القيم  وهي مزيج مـن احلـوا   أسلوب القصة  : -ح

مـن  األحداث ، و للقصة دور كبري  يف ترسيخ القيم و خاصة اإلجتماعية ، و قد كانت وسيلة

ـ  «، قال اهللا تعاىل :وسائل التربية و تنمية القيم ، و إستخراج املثل القصـص لعلـهم    صفاقص

القصة ألغراض شىت و خاصة غـرس   استخدمتمن سورة األعراف ، و  176اآلية  »يتفكرون 

.)151، ص  1988، علي خليل .( أبو العينني ماعية كاألمانة و الصدقالقيم اإلجت
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يعد من األساليب التربوية املهمة يف غـرس و   الترغيب و الترهيب  أو الثواب و العقاب : -ط

وعد يصحب حتبيب وإغراء مبصلحة أو لذة مقابل القيام بعمـل   «تنمية القيم ، والترغيب هو : 

وعيد و ديد بعقوبـة   «، والترهيب هو: »يء إبتغاء مرضاة اهللا سصاحل أو اإلمتناع عن عمل 

، قال اهللا »تترتب على إقتراف إمث أو ذنب مما ى اهللا عنه أو التهاون يف أداء فريضة مما أمر اهللا به 

 ناآليتا.»شرا يره ةفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره  *  ومن يعمل مثقال ذر «تعاىل يف شأما :

  من سورة الزلزلة . 08و  07

وجيدي أسلوب الترغيب و الترهيب نفعا يف غرس و تنمية القيم ، و ذلك بأن يثاب اإلنسان 

 - 64، ص  2005، نور السـيد ( سلوت على إلتزامه بالقيم و يعاقب على عدم إلتزامه ا . 

66. (

تقيا أدى ذلـك إىل   للصداقة أثر بالغ يف تكوين القيم ، فإذا كان الصديق صداقة األخيار : -ي

  ظهور القيم اإلجتماعية الفاضلة، وإذا كان منحرفا ظهرت القيم السيئة .

  . و قال عدي بن زيد :  »يظن باملرء ما يظن بقرينه «ولذا قال بعض األدباء :

  عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه     *      فكـل قريــن باملقـارن يقتــدي 

  *      وال تصحب األردي فتردى مع الردي    إذا كنت يف قوم فصاحب خيارهم

  ).167( أيب احلسن علي بن حممد املاوردي ، ب . ت ، ص 

و لذا ينبغي على الوالدين أن خيتارا الصاحب الصاحل ألبنائهما ، وإن تعذر ذلك فعليهما أن 

ترشـيدهم يف  يتطلعا إىل معرفة من يعاشر أبناءمها حىت يقدمان النصح هلم إذا لزم األمر ذلك ، و 

  عالقام مع غريهم حىت يقيا أبناءمها من اخلطر ، و الوقوع يف الزلل .

و على املرشد و املعلم واملريب توجيه الصغار لصحبة األخيار ، و اإلبتعـاد عـن معاشـرة    

  األشرار .

  طرائق األسرة يف تنمية القيم اإلجتماعية  : -9

يف عملية التنشئة اإلجتماعية، حيث تتلقى األسرة هي الوعاء اإلجتماعي، والوسيط األساس 

الطفل يف مهده، وينمو يف حضنها ، و يتفاعل معها ، و تكسبه عضوية يف مجاعة، ويتعلم منـها  

كيف يتعامل مع غريه ، واألسرة توجهه من خالل القيم اليت حتتويها ثقافة اتمع ، وبذلك يتمرن 
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مله من قيم تشرا يف أسرته، حيث أن التنشـئة  على كيفية مواجهة مواقف احلياة من خالل ما حي

 –اإلجتماعية الصحيحة عن طريق األسرة تكسبه القيم بطريقة صحيحة ، والعكس صحيح أيضا 

و بالتايل يقع عليها العب ء األكرب من التنشئة ، و تتحدد  –كما علمنا يف الفصل اخلاص باألسرة 

  طفاهلا من خالل ما يلي :أمهيتها يف تنمية و إكساب القيم اإلجتماعية أل

  القيم و احلقائق و إمداده باخلربات اإلجتماعية .مساعدة الطفل على متثل  -أ 

مساعدة الطفل على توجيه قيمه و إجتاهاته و كذلك مشكالته . -ب 

يئة املناخ املناسب إلكتساب القيم عن طريق صالح األسرة . -ج 

م ، و تعويدهم على اآلداب اإلجتماعيـة باملمارسـة   العدل بني األطفال و املساواة بينه -د 

، علـي خليـل   ( أبو العينني العملية و ليس الكالم ، و كذلك إستخدام أسلوب اإلقناع . 

) .162، ص  1998

، خالـد حممـد    ( املزين توجيه األبناء إىل الصحبة الصاحلة صيانة هلم من اإلحنراف .  -هـ

) .35، ص  2009

صلى اهللا عليه وسلم ) ، و تزويدهم الفضائل اخللقية إمتثاال هلدي (النيب   تأديب األطفال -و 

( أخرجه الترمذي يف  »ألن يؤدب الرجل ولده خري له من أن يتصدق بصاع  «: حيث يقول

سننه ).

ه، ويثبت أركانـه، و  ءومنه فإن األسرة هي اللبنة األوىل اليت ينهض ا اتمع ، ويرسخ بنا

حد أفراده من خالل ما تغرسه يف داخلهم من قيم إجتماعية رفيعة تزيد يف متاسك يقوي صفوفه بتو

اتمع و صالبة نسيجه اإلجتماعي ، ولن حتقق أهدافها إال باإللتزام بدورها الفاعـل يف تنشـئة   

وهي كمـا  أبنائها ، وذلك من خالل طرائق تراعي التدرج يف تنمية هذه القيم عرب مراحل متوالية 

:) 104، ص  2005لذيب إبراهيم ، ( ا :يلي

ويقصد ا إثارة إنتباه الطفل وحتفيز ذهنه للحصول على قدر كـبري مـن   * أوال : التوعيــة :

املعرفة عن القيمة املراد تنميتها، وتعريفها وعناصرها وأمهيتها وعاقبة التخلي عنـها، وتطبيقاـا   

رها إىل وجدانه بالتتابع و التدرج املناسب العملية يف سلوكه ،وجذب عواطفه وعقله إليها ، ومتري

  وحتفيزه على التمسك ا والنجاح يف تطبيقها يف حياته .

ولذا فمرحلة التوعية مرحلة مهمة جدا كوا األساس، واألرضية اليت تبىن عليها القيم، ولذا 

حتقق النجـاح   ينبغي إحاطتها بعناية مركزة هذا من جهة، ومن جهة ثانية أا املرحلة األوىل وإن
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فيها فتصري األرضية ممهدة للمراحل األخرى ، وتزداد أمهيتها أا تبدأ من سن مبكرة ، فيـدرب  

الطفل خالهلا على بعض القيم و ذلك من خالل أساليب سبق ذكرها آنفا و من بينها القصص ، 

  حيث يتلقاها الصغار بالقبول و تركيز اإلنتباه .

الفهم الصحيح اخلايل من الشبهات واإلحنراف والزلل ،الذي مينح ويقصد به * ثانيـا : الفهـم :

  الفرد القدرة اجليدة على التطبيق الصحيح .

و حىت يتسىن للطفل الفهم السليم ملنافع القيمة احلسنة و يتشرا ، ينبغي اإلشارة إىل القيمة 

يم ألن بضدها تتبني األشياء السيئة على سبيل املقارنة بينهما لتركيز الفهم الدقيق لديه مبحاسن الق

كما يقال ، ومن مثت يسهل عليه إستيعاا ، وذلك من خالل أساليب التنشئة الوالدية السـوية و  

ليس املنحرفة و املتناقضة اليت تزرع الشك يف نفس الطفل و إزدراء القيمة املراد تنميتها يف نفسه ، 

يح إال بتمثلها من طرف الوالدين حقا ،و مثال ذلك ، قيمة الصدق ، فلن يتم فهمها الفهم الصح

عدم مناقضتها يف مواقف أخرى مما جيعل الطفل يستهني ا وال يتفهمها وال يتقبلها ، فعندما يرى 

الطفل أبواه يكذبان من خالل مواقف كثرية ،كأن يطلبا من إبنهما ملن يطرق الباب قل للطـارق  

، و غريها من املواقف األخرى اليت تؤدي بالطفـل  الوالدان ليسا يف البيت ، أو األب غري موجود 

  إىل اإلحنراف عن هذه القيمة وعدم اإلميان مبا يسمعه من احمليطني ، ويرى خالف ذلك يف الواقع .

مواقف  وممارستها يفولذا فالتطبيق الصحيح للقيمة يتم من خالل الفهم السليم والصحيح هلا 

  عملية ال تدفع على الريبة و الشك .

املمارسة احلقيقة للقيمة يف جمال املشـاعر و األحاسـيس و األفكـار و     الثـا : التطبيـق :* ث

  اإلهتمامات ، واأللفاظ والكلمات.

وهذه املرحلة متثل التجسيد العملي للقيمة ومتثلها من خالل سلوك الطفل مما يدل علـى أن  

لتقومي و اإلختبار الفعلي ملا تقدمها ما ، وهذه املرحلة تعد مرحلة ارأاملرحلتني السابقتني حققتا م

من مراحل ،وبالتايل من خالهلا يعاد النظر فيما سبق من إجنـاز إن كانـت النتـائج سـلبية ،أو     

القيمة يف نفس الطفل ويرسـخها فهمـا وعمـال ،     تاإلستمرار إن أعطت املرحلة أكلها مما يثب

  ا  من اهليبة واإلجالل يف وجدانه .فالتطبيق العملي يدعم القيمة يف نفس الطفل ، ويعطيها قدر

ومرحلة التطبيق ينبغي أن تكون على مرأى ومسمع من املريب وحتت مالحظته سواء كـان  

  الوالدان ، أو املعلم ، أو املرشد ، أو غريهم .
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مما يضفي على املرحلة نوعا من الرقابة املقصودة اهلادفة ، فالسلوكيات العملية حتتاج إىل قدر 

حقه التربوي من التدريب و   اءفاستيعاون و املتابعة من املريب حىت يتمكن الطالب من كبري من الت

  التوجيه والتصويب.

فاألسرة ينبغي هلا أن متارس التطبيق العملي للقيم من خالل آليات تنمي يف الطفـل حـث   

  املمارسة وإثبات ذاته ، ومالحظته أثناء ذلك ، وتعديله و تشجيعه إن أحسن اإلجناز .

و هو تعميق الفهم و جتويد مستوى التطبيق العملي للقيمة مـع دعـم    * رابعـا : التعزيـز :

مستوى الذاتية يف ممارسة القيمة وتقدمي النموذج القدوة يف التمسك ا ، وتطبيقها مـع دعـوة   

ق و اآلخرين للتمسك ا يف إطار من التعزيز اإلجيايب والسليب الذي يدعم وحيفز الطالب حنو التعمي

  التجويد و الذاتية .

وهو أحد األساليب املهمة يف تنمية القيم اإلجتماعية ، ورفع و حتسني مسـتوى التطبيـق   

العملي للقيمة ، مع فسح اال للطفل إلبراز ذاته و حتقيقها من خالل املمارسة العملية للقيمة ، و 

طة الترغيب و الترهيب لتعميقها دعمها عن طريق حماكاة النموذج والقدوة احلسنة ، والتعزيز بواس

  يف ذاته و إجادة تطبيقها بعد ذلك.

  القيم اإلجتماعية املراد دراستها ومراحل بنائها : – 10

  : القيم اإلجتماعية املراد دراستها : 10-1

يعد التعاون قيمة من أنبل القيم اإلجتماعية حيث عليها ديننا احلنيـف ، و   أوال : قيمة التعاون :

ها النفوس الكرمية ، وفو إليها الفطرة السليمة و اخللق القومي ، و أصلها يف لغة العرب من ترنو إلي

أعانه على الشيء : ساعده ... و تعاون القوم : عاون بعضهم «العون ، جاء يف املعجم الوسيط : 

  ) .638، ص  1991( الفريوز أبادي ، حممد بن يعقوب ، .  »بعضا

امليل  «اعدة وتقدمي العون واخلدمة، والتعاون يف اال التربوي هو: مأخوذة من املس كما أا

الوجداين والعقلي والنفسي للتلميذ للتفاعل والتبادل والتنسيق، والتعاون مع زمالئه ، والعيش معهم 

) .162، ص  2005(الديب إبراهيم،  . »بروح الفريق يف كافة أنشطته اليومية 

الطلب بالتحلي ذه القيمة اإلجتماعية العظيمة يف قوله تعاىل: رآن الكرمي ـوقد ورد يف الق

  من سورة املائدة . 02.اآلية  »وتعاونوا على الرب والتقوى ، وال تعاونوا على اإلمث و العدوان  «

وكثرية هي أحاديث الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم ) اليت تدعو صراحة أو ضمنا إىل قيمة 

( صلى اهللا عليه وسلم )، عن أيب موسى األشعري، عن النيب ( صلى التعاون، حيث قال الرسول 
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رواه  ( »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مث شبك بني أصابعه  «اهللا عليه وسلم ) قال : 

اإلسالم التعاون صورة من صور الصدقة يف قوله ( صلى اهللا  واعترببخاري ومسلم والترمذي)، ال

( رواه  »يعني الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع له عليها متاعـه ...  ... و «عليه وسلم ): 

رفعـك العظـم عـن     «البخاري)، وإذا ما وجد عظما يف الطريق قال: (صلى اهللا عليه وسلم ) 

الطريق صدقة ، و هدايتك الطريق صدقة ، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة ، و بيانك عـن  

  ) .512، ص  2000أمحد بن حنبل ، .( مسند  »صدقة ...   األرمت 

وهلذا حيث الدين اإلسالمي على قيمة التعاون كونه مطلب فطري بشري ، و كونه أيضـا  

  ضرورة إجتماعية تدعو إليه ضرورات احلياة و مطالبها و مستجداا املختلفة .

عفـت   كلمة يدل أصل معناها على احملو والطمس، يقـال :  «العفو :  ثانيـا : قيمة العفـو :

الريح األثر، إذا حمته و طمسته، وعفا الشيء : إمتحى ومل يبق له أثر، والعفو حمو الذنوب، وكـل  

من إستحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه ... ويقال : عفا اهللا عنك : أي حما اهللا عنك، فعفو اهللا 

، ص 1981. (أمحد الشرباصـي،   »وقيل : إن العفو معناه الترك هو حموه الذنوب عن العبد ،

34.(

وحقيقة العفو أن خيطئ معك إنسان ، و تكون قادرا على معاقبته و مؤاخذتـه ، ولكنـك   

تعرض وتصفح ، ولذلك قيل : العفو مع املقدرة ، وهذا أعظم درجات العفو و أكملها ، و العفو 

اىل ، خلق من أخالق القرآن الكرمي ، ولعلو درجته و مرتلته أن جعل العفو صفة من صفات اهللا تع

عـن   اوه ، أو تعفوفإن تبدوا خريا أو خت «حيث ورد ذلك يف كثري من اآليات ، يقول اهللا تعاىل :

من سورة النساء ، وجاءت بصيغة التوكيد يف قولـه   149اآلية  »فإن اهللا كان عفوا قديرا  ءسو

حيـث   من سورة احلج ، وبصيغة أخرى أوكد منـها ،  60اآلية  »إن اهللا لعفو غفور  «تعاىل : 

  من سورة اادلة. 02اآلية  »و إن اهللا لعفو غفور  «يقول اهللا تعاىل : 

وما دام العفو صفة من صفات اهللا اليت تؤكدها آيات القرآن، فإنه مما يزكي اإلنسـان و   «

عند اهللا وعند الناس أن يتخلق ذا اخللق الكرمي النبيل، لذلك دعا القرآن الكرمي إىل  هيسمو بقدر

).36 - 35، ص  1981. (أمحد الشرباصي ، »حث عليه ونوه به يف أساليب خمتلفة العفو و

. األرمت : هو الذي ال يفصح الكالم ، و ال يفهمه ، وال يبينه
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ولقد كان رسول اهللا (صلى اله عليه وسلم) أروع املثل يف العفو و احللم و الصفح ، حيث 

كان أحلم الناس و أرغبهم يف العفو مع املقدرة ، و الشواهد على ذلك كثرية جدا يف سـريته و  

غريهم من امللل و النحل ، ولعل أعظمها يوم فتح مكة و إنتصاره على أعدائه مواقفه مع أصحابه و

، فأجابوه : خريا   »ما تظنون أين فاعل بكم؟  «الذين آذوه و اضطهدوه و أخرجوه ، حيث قال :

  . »إذهبوا فأنتم الطلقاء «أخ كرمي و ابن أخ كرمي ، فقال : 

ة اجلليلة ، وهلا آثار عظيمة يف توطيد العالقات و من هنا فإن فضيلة العفو من القيم اإلجتماعي

بني األفراد و اجلماعات ، أسرا كانت أو جريانا ، أو مجاعات سياسية ، أو مجعيات خرييـة ، أو  

نقابات عمالية ومهنية ، أو عالقات دولية ، ولذا ينبغي على األسر و اجلماعات أن تعمل بكـل  

ذه القيمة اإلجتماعية يف النشء من مرحلة الطفولة ، و الوسائل و األساليب على تنمية و إرساء ه

  املقامات.ا و التذكري ا يف كل األحوال والدعوة إليه

األمانة مصدر أمنه ، يأمنه ، أمانة ، أي وثق به و إطمأن إليـه ،   « ثالثـا : قيمة األمانــة :

إىل  واحتكـام قي شعور بالتبعة ، ومل خيفه  و األمني هو الثقة املؤمتن ... و األمانة مبعناها األخال

(أمحـد  . »الضمري اليقظ ، ووض بالرعاية لكل ما يف عهدة اإلنسان من شيء حسي أو معنوي 

  ).15، ص  1981الشرباصي، 

ولقد حتدث القرآن الكرمي عن فضيلة األمانة يف أكثر من موطن منوها بشأا حاثـا علـى   

إنا عرضنا األمانة على السماوات و األرض و اجلبال  «: رعايتها وصيانتها ، ومنها قول اهللا تعاىل 

مـن سـورة    72اآلية  »فأبني أن حيملنها وأشفقن منها و محلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال 

هو أنه يراد ا التكاليف واحلقوق املرعية اليت أودعها اهللا املكلفني ، «األحزاب، ومعىن األمانة هنا 

يهم تلقيها حبسن الطاعة واإلنقياد، وأمرهم مبراعاا وأدائها واحملافظـة  وأمتنهم عليها، وأوجب عل

).16، ص  1981(أمحد الشرباصي ،  .»عليها من غري إخالل بشيء من حقوقها 

ولألمانة صور كثرية منها أمانة أداء العبادة احلقة هللا تعاىل على الوجه األكمـل ، ومنـها   

وا عند غريهم ، ومنها أمانة حفظ احلديث و كتمانه ، و أمانات الناس : أي ودائعهم اليت يودع

عدم الزيادة عليه ، ومنها أمانة االس و ما يدور فيها ، و منها أمانة إسناد املسؤوليات و القيـام  

إن اهللا يـأمركم أن   «بالواجبات على أمتها و أكملها ، ولذا يقول اهللا تعاىل على وجه التعمـيم : 

من سورة  57اآلية  »أهلها و إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل  ... تؤدوا األمانات إىل 

  النساء.
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  من سورة املؤمنون. 08اآلية  »و الذين هم ألمانام و عهدهم راعون  «ويقول أيضا :

الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) ذه القيمة العظيمة منذ الصغر حىت لقـب ـا    اتصفو 

وهـو   »الصادق األمني  «زما له على لسان كل من عاشروه بقوهلم :ونعت ا وصارت إمسا مال

.( رواه أبـو داوود ،   »أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانـك  « حيث عليها ويقول : 

  ) .590، ص  ب.ت

و إذا ضيعت األمانة فقد حان خراب الكون و دمار الـدنيا و اإلعـالم بنهايـة األرض ،    

ويض هلذه احلياة و عالمة على قرب قيام الساعة ، كما نص علـى  قالت فضياعها معوال من معاول

، قال كيف  »إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة  «ذلك حديث الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) :

  .( رواه البخاري) . »إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة  «إضاعتها يا رسول اهللا ؟ قال:

احلكم ،وأمانة التكليف باملسؤوليات وإسناد املناصب لغري أهلها وكل ما  واملراد بذلك أمانة

يتعلق بشؤون البالد و العباد ، ومن هنا يتجلى لنا بوضوح أن قيمة األمانة كسابقتيها ( التعـاون  

القيم اإلجتماعية وأنبلها ،والتهاون فيها يعود بالوبال و اخلسران على األفـراد و   والعفو) من أجلّ

  عات و اتمعات .اجلما

فحري باألسر أن تعمل بكل جد وإخالص لغرس هذه القيمة وتنميتها يف نفوس األطفال ملا 

يف ذلك من اخلري العميم على األفراد واتمع ، وحفظا للكون ، وصونا للعمران ، ونشرا للثقة و 

  األمن والسالم .

  األمانة): -العفو  –: مراحل بناء قيم ( التعاون  10-2

:لبناء قيمة التعاون ال بد من املرور بأربع مراحل أساسية هي: قيمة  التعـاون : 1 - 10-2

  التوعيــة -1

وتكون التوعية ذه  القيمة من خالل املواقف العملية داخل األسرة والنشاطات املرتليـة و  

عن هذه القيمة يف والربط عمليا مبا جيري يف األسرة ، ونظريا مبا تلقاه الطفل  ،إشراك الطفل فيها

املدرسة بتعريفها وإدراك معناها و قيمتها و أثرها و احلث عليها وذلك من خالل أعمال تنافسـية  

داخل األسرة ، عن طريق املشاركة والتعاون بني أفراد األسرة، وبيان حاجة اإلنسان للتعـاون، و  

ومن خالله يزداد التنـافس و  مثاره املمثلة يف سرعة اإلجناز وربح الوقت و جين احملصول األوفر، 

تظهر املواهب ، ونكتشف اإلبداع ، وتتبني الفروق ويتميز األفراد ، وذلك من خـالل بعـض   

  املهارات واألنشطة العملية يف التوعية بقيمة التعاون و ذلك بـ :
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تقوية جانب األخوة ( أخوة النسب ، و أخوة الدين ) ، وحمبة اهللا لذلك ، وتعميق ذلك  -أ

  س النشء.يف نفو

  التذكري الدائم بفضل بذل اخلري للناس ، وتقدمي العون هلم . -ب

  التذكري بالفضل العظيم املترتب على التعاون على فعل اخلري . -جـ

  التذكري من خالل القصص اليت حتث على التعاون وفعل اخلري . -د

  الفهـم -2

ون من خالل النقاش مع األطفال و يتم التركيز يف هذه املرحلة على تعميق الفهم بقيمة التعا

و حماورم و خماطبة العقل و الوجدان للحصول على أكرب رصيد من املعرفة حول هـذه القيمـة   

بضرب األمثلة عن بعض النشاطات التعاونية يف األسرة أو احلي أو املدرسة و لتعميق الفهم ـذه  

  الفهم لقيمة التعاون و منها : القيمة ينبغي توفري بعض املهارات واألنشطة العملية يف دور 

إشراك األطفال يف النقاش حول أسباب النجاح يف كثري من األعمال التعاونية و الفشـل   -أ

  يف األعمال  الفردية.

  ذكر و تعداد فوائد و مثرات التعاون على املستوى الفردي و على املستوى اجلماعي . -ب

يف إطار اجلماعة سـواء كانـت تعبديـة     تعداد األعمال اليت ال ميكن أن نؤديها إال -جـ

  كالصالة ، أو إجتماعية كالتطوع لتنظيف احلي ، أو غرس األشجار و غريها .

  التطبيـق -3

يف هذه املرحلة ينبغي لألسرة أن تعد األطفال للتطبيق العملي لقيمة التعاون مـن خـالل   

ودعوته و تشجيعه على ممارسـة   املشاركة الفعلية بالتعاون مع أمه و أبيه و إخوته داخل األسرة ،

ذلك خارج األسرة يف احلي أو املدرسة ، أو النادي ، أو مع اجلريان و األقران ، و هناك بعـض  

  املهارات و األنشطة العملية يف التطبيق لقيمة التعاون تتمثل يف :

ره و جنسه أن يقوم الوالدان بتفويض األبناء يف القيام ببعض األعمال املرتلية املناسبة لعم -أ

كتنظيف البيت و غسل األواين ، و سقي األزهار ، و إقتناء بعض احلاجيات من السوق 

  ، و التعاون على أداء الواجبات املدرسية .

  تقسيم العمل املرتيل و تكليف كل جمموعة بعمل خاص . -ب

 حث األطفال و تنمية سلوكهم على املشاركة يف األعمال اخلريية ، ومساعدة غريهم -جـ

  ماديا ومعنويا داخل األسرة و خارجها .
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  إنشاء و إثراء املنافسات و األلعاب التعاونية داخل حميط األسرة . -د

  التعزيـز -4

و تتمثل هذه املرحلة يف تعزيز العمل اإلجيايب و التشجيع عليه و إثابة صاحبه بالتعزيز املادي 

ت باحملاسبة عليها و احلد منها ، و ذلك مـن  و املعنوي، و التعزيز السليب بتعديله و تقومي السلبيا

  خالل بعض املهارات واألنشطة العملية يف التعزيز لقيمة التعاون و منها :

املتابعة الدقيقة من الوالدين لسلوك األبناء ورصد اجلوانب اإلجيابية و السلبية عند ممارسة  -أ

  هذه القيمة.

  عاون يف سلوكه العام .وضع احلوافز التشجيعية ملن يتمثل لقيمة الت -ب

  تكرمي الفائزين يف املنافسات التعاونية األسرية و إظهار اإلهتمام م . -جـ

  حماسبة و معاقبة من تظهر عليه مواقف سلبية جتاه قيمة التعاون . -د

لبناء قيمة العفو ال بد من املرور بأربع مراحل أساسية هي :: قيمـة  العفـو : 2 - 10-2

  التوعيــة -1

يكون التوعية بقيمة العفو من أحداث تقع داخل األسرة ، فكثريا ما يقع الشجار بني اإلخوة 

و حيتد الرتاع بينهم و سرعان ما تزول هذه السحابة ويعودون إىل بعضهم البعض و يف هذه األثناء 

أعده اهللا ملن ينبغي للوالدين أن يستغال هذه احلادثة بالتعريف بالعفو و املساحمة و تبيان فضله ، وما 

سارعوا إىل مغفرة من ربكم و جنـة   «يعفو ، و ذكر اآليات الواردة يف ذلك مثل قوله تعاىل : 

عرضها السموات و األرض أعدت للمتقني ، الذين ينفقون يف السراء و الضراء و الكاظمني الغيظ 

  ران .من سورة آل عم 134و 133اآليتان  »و العافني عن الناس و اهللا حيب احملسنني 

مع ذكر الشواهد و التطبيق العملي هلذه اآلية من خالل قصص كثرية يف التاريخ اإلسالمي و 

  التاريخ اإلنساين تزخر ا كتب السري الذاتية و التراجم و أدب األطفال.

  و من املهارات و األنشطة العملية يف التوعية بقيمة العفو :

  ألسرة و إثراء النقاش حوهلا.قراءة آيات العفو و تفسريها يف لقاءات ا -أ

  التذكري بفضل العفو و أثره يف العالقات اإلجتماعية ، وأنه سبب ملغفرة اهللا . -ب

التذكري بسرية الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم)و مواقفه مع من آذوه و تطاولوا عليه  -جـ

  و أساءوا إليه .
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  الفهــم -2

وهي مرحلة تعميق الفهم بقيمة العفو ، وذلك وهذه املرحلة مكملة للمرحلة السابقة عنها ، 

عن طريق احلوار اهلادئ و خماطبة العقل ووجدان الطفل إلشباع رصيد الطفل املعريف ذه القيمة و 

أمهيتها ، وأثرها على السلوك و العالقات بني اإلخوة و األقران و اجلريان ، وتبيان الفرق بني العفو 

و و الصفح وعزة املرء ، مع مراعاة املرحلة العمرية اليت خناطبها ، و اخلضوع و اخلنوع املنايف للعف

  و من املهارات و األنشطة العملية يف دور الفهم لقيمة العفو ما يلي :

بيان مواطن و صور العفو يف سرية الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) ، وذكر آثارهـا و   -أ

  نتائجها.

  قوق و املطالبة ا . التفريق بني العفو و اجلنب عن أخذ احل -ب

  توضيح عدم التعارض بني املطالبة باحلقوق و العفو . -جـ

  ذكر بعض املواقف اليت مت فيها العفو و مدى فرحة الناس بذلك أفرادا أو مجاعات . -د

  التطبيـق -3

هذه املرحلة ينبغي لألسرة أن تستغل الفرص و املناسبات لتهيئة األجواء ألطفاهلا للتطبيق يف 

عملي لقيمة العفو من خالل املواقف اليت حتدث داخل األسرة مث خارجها مع أبناء اجلريان واحلي ال

ومع الزمالء يف املدرسة، واألقران يف النوادي اليت يعتادها األطفال رياضية، أو كشفية أو ثقافية، أو 

 اسـتعمال  تعليمية كالكتاتيب والزوايا، ودور احلضانة وغريها والتشجيع على ذلـك، وينبغـي  

املالحظة الدقيقة لألطفال يف مرحلة التطبيق ملعرفة من تشرب وتشبع ـذه القيمـة والـذي مل    

هذا النقص فيه وتوجيهه وإسداء النصح له،  الستدراك ه يتمثلها يف مواقفه وسلوكمليهضمها بعد و

هلذه القيمـة و  ولتثبيت هذه القيمة ينبغي إستخدام بعض املهارات و األنشطة العملية يف التطبيق 

  منها :

  التدريب على العفو عن األخطاء اليت تقع بني اإلخوة يف املرتل . -أ

  التذكري بالعفو يف وقت اإلنفعال باألسلوب املناسب ملمارسته يف حينه و تسهيل إمتثاله  -ب

إرجاع احلق لصاحبه قبل املطالبة بالعفو لتوفري اجلو املالئم للعفو نفسيا ، و عمليـا   -جـ

   نضمن التطبيق الصحيح للعفو و حتقيق غرضه .حىت

توجيه األطفال و ترشيدهم بأن يعاملوا  غريهم مبا حيبون أن يعاملوهم به وبني احلني و  -د

  اآلخر يقع الطفل يف خطأ و حيتاج من غريه أن يعفو عنه .
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  التعزيـز  -4

فال و التمييز بينهم من يف هذه املرحلة ينبغي تدقيق املالحظة حىت يتم التقومي الصحيح لألط

خالل املمارسة هلذه القيمة من عدمها حىت يتم التعزيز اإلجيايب أو السليب ، فيترتب علـى ذلـك   

التعزيز اإلجيايب ملن إمتثل هلذه القيمة عمليا و سلوكيا بالتشجيع و املكافـأة و الـدعم املـادي و    

للفظي ، أو احلرمان من بعض املزايا ، و يتم املعنوي ، والتعزيز السليب باحملاسبة بالعتاب و التأنيب ا

  ذلك بإستعمال بعض املهارات و األنشطة العملية يف التعزيز هلذه القيمة :

  إثابة األطفال و تكرميهم و الثناء عليهم إذا حصل منهم إمتثال و تطبيق لقيمة العفو . -أ

  ذه القيمة . يكون التشجيع و املكافأة بالدعم املادي و املعنوي ملن إلتزم  -ب

يكون التعزيز السليب بعدم تغليظ العقوبة ، و اإلعتدال يف ذلك بالعتـاب اللفظـي    -جـ

  الدافئ ، والتوسط  يف احلرمان من بعض اإلمتيازات .

لبناء قيمة األمانة ال بد من املرور بأربع مراحل أساسية هي:: قيمة  األمانـة : 3 - 10-2

  التوعيــة -1

قيمة األمانة ينبغي حتني كل الفرص ، وإستغالل كل املناسبات للتذكري ا ، لتوعية األطفال ب

وتوضيح معناها و مدلوهلا ، و ذكر أمهيتها و مقامها باإلستشهاد باآليات و األحاديث اليت وردت 

يف شأا ، وبيان فضائلها ، واحلاجة إىل هذه القيمة اإلجتماعية يف دنيا الناس ، و اليت الحت معامل 

وهلا بني األفراد واجلماعات ، وإظهار األخطار املترتبة على ذلك على مسـتوى األسـرة ، أو   فأ

املدرسة ، أو مؤسسات اتمع ككل ، مع مراعاة املرحلة العمرية يف هذا الشأن حىت يتم إستيعاب 

و مفهومها و مدلوهلا على الوجه الصحيح يف ذهن األطفال ، و ذلك باإلستعانة ببعض املهـارات  

  األنشطة العملية يف التوعية بقيمتها و ذلك كما يلي: 

  الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) . ثالتذكري املستمر بآيات األمانة و أحادي -أ

مدارسة سرية الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم) و أخالقه ، حيث كان يلقب باألمني و  -ب

  ذلك قبل بعثته. 

ملها و السؤال عنها يوم القيامة بدءا بالوالدين ، قال التذكري باملسؤولية العظيمة ملن حت -جـ

من سورة الصافات ، وقوله ( صلى اهللا  24اآلية  »وقفوهم إم مسؤولون «اهللا تعاىل : 

  رواه البخاري.  »كلكم راع و مسؤول عن رعيته«عليه وسلم): 
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ال ختونوا اهللا و الرسول يا أيها الذين آمنوا  «اهللا تعاىل :  قوللالتحذير من خيانة األمانة  -د

من سورة األنفال، و أا عالمة من عالمات  27اآلية  »و ختونوا أماناتكم و أنتم تعلمون

  رواه البخاري.  »و إذا أوئتمن خان«النفاق لقول الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم): 

  الفهـــم -2

إسـتغالل الوقـائع و   حىت يتم إستيعاب فهم الطفل لقيمة األمانة و هضمه معناها ، ينبغي 

اخل األسرة ، وما حيمله األطفال من أحداث وأخبار خارجها من احلي أو املدرسـة و  داحلوادث 

غريمها ليتم الربط بينها وتعميق فهم الطفل هلذه القيمة اإلجتماعية العظيمة من خالل خماطبة العقل 

أثرها علـى سـلوك األفـراد و     والوجدان إلثراء رصيده املعريف ذه القيمة ، و إدراك أمهيتها و

  اجلماعات وذلك مبراعاة بعض املهارات و األنشطة العملية ممثلة يف اآليت :

  حتسيس الطفل بأمهيتها ، وفضل من يتحملها مستشعرا قدرها . -أ

  و تقريبها لذهن الطفل –كما مر بنا  –توضيح صور األمانة ، وهي  -ب

مانة ، مستغلني يف ذلك احلـوادث و الوقـائع   احلوار يف مدى إلتزام الناس حبمل األ -جـ

العملية داخل األسرة و خارجها ، حيث يتواجد األطفال ، و ما ينقلونه ألسرهم مـن  

  حوادث و أخبار .

تذكري الطفل ملا عليه القيام به من أمانات ، كأمانة أداء الواجبات املرتلية و املدرسية ، و  -د

  لوالدين ، وإحترام الكبار ، و حفظ أمانات األقران .أمانة طاعة اهللا و رسوله ، و طاعة ا

  التطبيــق -3

يف هذه املرحلة ينبغي لألسرة إيصال مفهوم األمانة لألطفال و إشعاره بقيمتها من خـالل  

املمارسة العملية و التطبيق امليداين مستغلة يف ذلك كل الفرص و األحداث بإشـراك الطفـل يف   

انة و أدائها يف الوقت املناسب و ذلك بوضعه يف مواقف تغرس فيه املواقف اليت تتطلب حفظ األم

هذه القيمة و تنميتها يف شخصه من خالل تكليفه بشراء بعض األغراض و مراقبته يف ذلـك ، و  

  ظ أم ضيع ـإيداع و حفظ بعض األشياء عنده بطريقة مقصودة ، ومالحظته بعد ذلك هل حف

جيهه وتشجيعه على املواقف اإلجيابيـة الـيت يتبناهـا ،    و يف كل مرة ينبغي إسداء النصح ،وتو 

  مستعينني ببعض املهارات و األنشطة العملية يف التطبيق لقيمة األمانة و منها : 

  تكليف الطفل بالقيام ببعض األعمال املناسبة و رصد أدائه . -أ

  دعوته للقيام باألمانة على الوجه املطلوب داخل األسرة و خارجها . -ب
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لتطبيق العملي لألمانة يف كل صورها ، سواء كانت أمانة طاعة اهللا ، و طاعة رسوله  ا -جـ

ظ الودائع ، و حفظ احلديث ، أو أمانـة القيـام   فأو أمانة طاعة الوالدين ، أو أمانة ح

  بالواجبات املرتلية أو املدرسية و غري ذلك .

  التعزيـز -4

انا بتعزيز األعمال اإلجيابية الصادرة عنه عند تتلو هذه املرحلة مرحلة التطبيق و تتخللها أحي

إمتثاله هلذه القيمة قوال و عمال ، و تشجيعه على ذلك و مكافأته ودعمه ماديـا و معنويـا ، و   

التعزيز السليب باحملاسبة ملن قصر يف أدائها و أخل ا يف بعض املواطن ، و ذلـك لقيـاس مـدى    

، حىت يكون الطفل قدوة لغريه من اإلخوة األصغر منه ، أو  اإللتزام ذه القيمة اإلجتماعية النبيلة

مثاال ألقرانه يف احلي و املدرسة و غريها من املرافق اليت يعتادها ، و لتعزيز القيمـة اإلجتماعيـة   

  لألمانة عند الطفل ينبغي اإلسترشاد ببعض املهارات و األنشطة العملية :

  اإلجتماعية .الثناء على الطفل املمتثل هلذه القيمة  -أ

  التكرمي و الدعم املادي و املعنوي للملتزمني ذه القيمة . -ب

محلـه علـى   والتعزيز السليب ملن أخل ذه القيمة ، وذلك مبحاسبته بالطرق املناسبة  -جـ

  التحلي ذه القيمة و اإللتزام ا.

  خالصــة:

ا يقوي نسيجه ، وتتـراص  الشك أن القيم اإلجتماعية ركيزة أساسية من ركائز ا تمع

أركانه ، وتلتحم صفوفه ، فهي عنوان إحتاد اتمع وإستقراره، وبقدر ما حيمل أفراده من قيم نبيلة 

ـ   ه، وسامية تسوده عالقات طيبة مستها التواد، والتراحم ، والتعاطف، والتضامن يف كـل أحوال

  عترضته العوارض .او وخاصة إذا إكتنفته احلوادث 
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ل ما تقدم يف هذا الفصل اخلاص بالقيم اإلجتماعية مت التعرف علـى ماهيتـها و   ومن خال

رها، وظائفها، ومكوناا وخصائصها، و النظريات دأمهيتها على مستوى الفرد واجلماعة ، ومصا

  املفسرة هلا، ومستوياا ، ووسائط إكتساا وأساليب تنميتها.

ض الطرائق العملية املقترحة لتنميتها من خـالل   عرمتولتوضيح دور األسرة يف تنمية القيم، 

التفاعل بني أفراد األسرة ، واألحداث املستجدة و الوقائع اليومية ، وذلك بإستغالل كـل ذلـك   

لغرس هذه القيم يف نفوس الصغار ليشبوا عليها كبارا عن طريق توعيتهم ا، و تعميق فهمهم هلا، 

، باإلضافة إىل إستعمال أسلوب التعزيـز بـالثواب، أو   وإستغالل كل الفرص للتطبيق العملي هلا 

القضاء عليها إلعداد جيل يكون أداة بناء ، ال معـول   ها، أو تعديلها، أو مقاومتها والعقاب لتثبيت

  هدم وفناء.

وإن من أهم الوظائف اليت تضطلع ا األسرة هي تنمية القيم بصفة عامة والقيم اإلجتماعية 

أمهية على مستوى األفراد واجلماعات واتمعات، وذلك على مسـتوى   بصفة خاصة ملا هلا من

  مراحل الطفولة كلها ، املبكرة واملتوسطة، والطفولة املتأخرة اليت هي عنوان الفصل املوايل .
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:متهيـد

فولة املتأخرة حلقة تعد مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير ا اإلنسان يف حياته ، و الط

، إال بإكتمال كل احللقات ، كمـا أن الطفولـة   يف كل جوانبهوال يكتمل منو الطفل من حلقاا 

طلق على الطفولة املتأخرة عتبة للولوج يف مرحلة جديدة من عمر اإلنسان و هي املراهقة ، ولذا ي

هي مرحلة إعداد للمراهقة و متهيد هلا ، ومن هنا وجب إيالء ، و »قبيل املراهقة «املتأخرة مرحلة 

اإلهتمام و الرعاية بكل مراحل الطفولة ، فهي مراحل مترابطة يكمل بعضها البعض ، وأي خلـل  

لـة السـعيدة يتبعهـا "    يف اليت تليها، فالطفو أو عطب يف أي مرحلة من املراحل يؤثر و ال ريب

رشد أسعد و هكذا ، ومبا أن الطفولة املتأخرة حلقة وصـل  مراهقة" سعيدة ، و شباب سعيد ، و

إحاطتها مبتطلبات منوها فلذا وجب العناية ا و ،اإلنسان بينها ، و بني املراحل اليت تليها من حياة

 يكتمل بناء آخر مرحلة مـن  وتوفري حاجياا ، وإدراك أساليب ومهارات تطويرها وبنائها حىت

مراحل الطفولة على أسس متينة وقواعد سليمة، فالطفل يف هذه املرحلة يتسع عامله ، ويشـرع يف  

النفسية، واإلجتماعيـة  عرفية، واحلركية، والفنية،وإكتساب الكثري من املهارات يف مجيع النواحي امل

واإلسـتعداد   ،والقيم، وتكوين اإلجتاهـات وتعلم املهارات الالزمة لشؤون احلياة، وتعلم املعايري 

لتحمل املسؤولية، وضبط اإلنفعاالت ، فمرحلة الطفولة املتأخرة أنسب املراحل لعمليـة التطبيـع   

  اإلجتماعي .

يف هذا الفصل التعريف مبرحلة الطفولة املتأخرة ، وتبيان أمهيتها ، و  تناوليومن هنا سوف 

ومشكالا ، وعالقتها باإلرشاد األسري ، و األسـاليب   خصائص منوها ، وحاجاا ، ومساا ،

  اإلرشادية العملية لوقايتها من الفشل و الزلل.

  مفهوم الطفولة املتأخرة :  -1

  رورة حتديد مفهوم الطفولة أوال .قبل حتديد مفهوم الطفولة املتأخرة يرى الباحث ض

مليالد إىل سن الثانية عشـر تقريبـا،وهي   املرحلة اليت مير ا الكائن البشري من ا«:فالطفولة هي

ذلك جند أا مرحلة تتسـم باملرونـة و   يع للفرد يف جوانبه مجيعا،وتبعا لمرحلة تتميز بالنمو السر

القابلية للتربية و التعليم،وفيها يكتسب الطفل اإلجتاهات والعادات واملهارات العقلية واإلجتماعية 

.)20 ، ص 1988( كافية رمضان ، .»والبدنية 
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ل املراهقة ، فهي املرحلة اليت تقع مـا  بأما الطفولة املتأخرة أو الطفولة الثالثة  أو مرحلة ما ق

  .عشر سنة ، وتوافق تربويا الطور الثاين من املرحلة اإلبتدائية اثنابني سن تسع سنوات و 

  أمهية مرحلة الطفولة املتأخرة :  -2

وال سيما مرحلـة   ،مير ا الكائن البشري يف حياتهتعد مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت 

الطفولة املتأخرة ، حيث تعترب من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان ، ألن الطفل يف هذه املرحلـة   

شـطة الـيت   يركز على إكتساب املهارات الشخصية و اإلجتماعية ، كما تزداد لدى الطفل األن«

من م الذات اإلجيايب، كما أن الطفل ينتقل يف هذه املرحلة تدعم لديه مفهوتنمي الشعور باإلجناز و

.( صاحل عبـد  »اإلعتمادية إىل اإلستقاللية، حيث تكون له هواياته وأنشطته، وشخصيته املميزة 

.)70، ص  2011الكرمي ، 

يكتسب الطفل يف هذه املرحلة القدرة على اإلنتقال من مكان إىل آخر مستقال نسـبيا   كما

أكرب ، وحرية أكثر بعيـدا عـن   ومنوه احلركي ميكنه من التعامل مع األشياء بفعالية عن الكبار ، 

مراقبة الكبار ، و إن كان كثري من عادات الطفل و أفعاله يف هذه املرحلة جتد مقاومة من الكبـار  

( زكرياء الشربيين، يسرية صادق ، ... مما يؤدي إىل تعديل سلوكه حبسب قيم الكبار وعادام 

.) 47 - 46، ص  1996

ويصبح أكثر قدرة من حيث السـيطرة علـى    يئانمو بطيف هذه املرحلة يالطفل  وكما أن

الواقعيـة   النواحي اخليالية وإدراك املفاهيم و بعض العالقات اردة ، ومييز بني يبدأ يفعضالته ، و

ي اإلجتماعيـة  ثـر منـوا يف النـواح   التعبري عن نفسه بيسر و بساطة ، وهو يف هذه املرحلة أكو

اإلنفعالية إذ يتمكن من السيطرة على إنفعاالته و التعبري عنها بإعتدال ، كما مييل إىل اللعب مـع  و

غوية ، كما تنمو لداد حصيلته الزالتراث الثقايف الذي يتناسب مع إمكانياته و تيكتسب أقرانه ، و

.)216، ص  1980( فايز حممد علي احلاج،  عنده النواحي اخللقية.

وهلذا كانت هذه املرحلة ذات أمهية يف تكوينه كتلميذ يف املدرسة ألا تتوافق مـع سـن   

عد كرجل للمستقبل.املرحلة اإلبتدائية ، وفيها ي  

ذلك أنه يف هذه املرحلة يتسع عامله ، و يبدأ يف إكتساب املهارات يف مجيع النواحي املعرفية 

حيث يرتبط بصداقات مع زمالئه خارج نطاق األسرة  واحلركية والفنية ،ويبدأ حياته اإلجتماعية ،



  الطفولــة المتأخــرة                                                                    الفصــل الرابـــع              

144

( عبد الباسط حممد السيد، مع اتمع. وحياول دائما التأكيد على إستقالله و قدرته على التكيف

.)613، ص  2011

يلي اليت هي : اإلنتاج الفين ، إستخدام مجيع وسائل التعبري التخ ةكما يستطيع يف هذه املرحل

غوية بسرعة فائقة لديه ، إذ قد تصـل  ل، وخالل هذه املرحلة تنمو املفردات الاألحالم ، واخليال و

ألـف)   50ألف) كلمة يف اية الصف األول إبتدائي ، وتصل إىل حوايل ( 22يف املتوسط إىل (

كما أن تفكريه يف هذه املرحلة ،كلمة يف اية املرحلة اإلبتدائية ، أي يف سن الثانية عشر من عمره

  مرونة ، نتيجة نقص متركزه حول الذات . يكون أكثر

  : وخصائصه النمو يف مرحلة الطفولة املتأخرة مظاهر -3

قبل البدء يف ذكر خصائص النمو يف مرحلة الطفولة املتأخرة حيسن حتديد معىن النمو ، فما 

  املقصود بالنمو ؟

و احلسية  لفيزيولوجية سلسلة متتابعة متكاملة من التغريات اجلسمية و ا:« النمو مبعناه العام 

العقلية و اللغوية و اإلنفعالية و األخالقية و اإلجتماعية و غريها ، هذه التغريات تسـعى  احلركية و

بالفرد حنو إكتمال النضج فهو العملية اليت تتفتح خالهلا إمكانات اإلنسان الكامنة و اليت تظهر يف 

،  2007الرمحان الـوايف ،   ( عبد. »شكل قدرات و مهارات وصفات ، و خصائص شخصية

) .121ص 

النمو بعضها عن بعض ألا تسري كوحدة يؤثر كل  مظاهرمع اإلشارة إىل أنه ال ميكن فصل 

القدرة على التفكري و يف اآلخر ، فتأخر منو الطفل اجلسمي قد يؤثر يف منوه العقلي من حيث مظهر

ع اتمع و النمو اإلجتماعي و غريهـا  اإلنتباه ، وهذا بدوره يؤثر على حسن تكيفه ماملالحظة و

  وفيما يلي تفصيل خلصائص النمو حبسب كل نوع منها :

  تتميز مظاهر النمو يف هذه املرحلة بعدة خصائص منها: : النمو اجلسمي :3-1

تتسم هذه املرحلة بالبطء يف معدل النمو اجلسمي ، ويكون متوسط طول الذكور من بدايـة   -أ 

سم) ، أما عند اإلناث فيكـون   138سم) و يصل يف ايتها إىل حوايل (  110املرحلة حوايل ( 

سم) ،  141سم) و يصل يف ايتها إىل ( 109متوسط الطول عندهن يف بداية املرحلة حوايل ( 

ومن هنا يالحظ أن الفرق كان يف بداية املرحلة لصاحل الذكور و لكن يف اية املرحلـة لصـاحل   

  .اإلناث 



  الطفولــة المتأخــرة                                                                    الفصــل الرابـــع              

145

كغ) للذكور و اإلناث ، ويصـل   18سبة للوزن فيكون يف بداية املرحلة حوايل ( أما بالن  -ب 

كغ) تقريبا والفرق يف الـوزن  34كغ) تقريبا و اإلناث إىل ( 32املرحلة إىل (  الذكور يف اية 

) .71، ص  2011( صاحل عبد الكرمي ، أيضا يكون لصاحل اإلناث .

للبنية يف بداية هذه رحلة أن الطفل يفقد معظم أسنانه اومن مظاهر النمو اجلسمي يف هذه امل -ج 

  يف ايتها تكون قد منت معظم أسنانه الثابتة .املرحلة ، و

املخ ينمو يف مرحلة ما قبل الوالدة و أنه يصل  أغلبأما بالنسبة للجهاز العصيب فاملعلوم أن 

أما يف هذه املرحلة فإا تنمو والطفولة املبكرة، من مخ الراشد يف مرحليت املهد  %90إىل حوايل 

وظائف املخ فيصبح النصف الكروي األيسر مسؤول عن املهارات اللغوية، وهو أكثر فعالية لدى 

اإلناث مقارنة بالذكور ولذلك يتفوقن يف املهارات اللغوية، ويصبح النصـف الكـروي األميـن    

دى الذكور مقارنة باإلناث ، التركيب، وهو أكثر فعالية لل عن العالقات املكانية والفك ومسؤو

، ص  2011( صاحل عبد الكـرمي،  ولذلك يتفوق الذكور يف التمييز املكاين والفك والتركيب .

71-72. (

ينمو لدى الطفل يف هذه املرحلة مفهوم الذات أو اجلسم ، ذلك إلكتمال شكله ، حيـث  

وهو األمر الذي يزداد معه  يزداد طول جسمه و تستطيل أطرافه كما يزداد وزنه و تشتد عظامه ،

إكتساب املهارات اجلسمية اليت حقا تعترب أساسا ضروريا لعضوية اجلماعة و للنشـاط الفـردي   

) .145، ص  2007( عبد الرمحان الوايف ، اإلجتماعي .

يف هذه املرحلة تستطيل األطراف ويتزايد النمو العضلي، وتكون العظام أقوى من ذي قبـل  

(حامد زهران ،  املرض بصفة ملحوظة ، ويتحمل التعب، ويكون أكثر مثابرة.... ويقاوم الطفل 

) .265، ص  2001

ومما سبق ميكن القول أنه : جيب على الوالدين و املربني يف هذه املرحلة مراعـاة اإلهتمـام   

  بالصحة اجلسمية للطفل ، ومراعاة التغذية الكاملة الكافية ، ومراعاة أمهية التربية الرياضية .

تتميز مظاهر النمو يف هذه املرحلة باخلصائص التالية: : النمو الفيزيولوجي :3-2

تستمر وظائف اجلهاز العصيب يف النمو ، إذ تزداد الوصالت بني األلياف العصبية و يزداد وزن  -أ 

  .املخ ليكتمل فيما بعد نضجه النهائي
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د خباصة التناسلية اليت تستعد للقيام غدي منوه، حيث تتغري وظائف الغدكما يواصل اجلهاز ال  -ب 

) .145 - 144، ص 2007عبد الرمحن الوايف، ( . بوظيفتها التناسلية مباشرة بعد البلوغ

يف إطراده خاصة يف وظائف اجلهاز العصيب وجهـاز الغـدد، و   يستمر النمو الفيزيولوجي  -ج 

(حامـد   سط يف هذه املرحلة.ساعات) يف املتو 10يستمر ضغط الدم يف التزايد حىت يصل إىل ( 

.)266، ص  2001زهران، 

جيب على الوالدين و املربني املبادرة بعالج أي تغريات فيزيولوجية غري عادية ، ومالحظة أي 

  إضطرابات نفسية جسمية و املبادرة بعالجها .

من خصائص النمو احلركي ما يأيت : : النمو احلركـــي :3-3

نشاط الطفل ، ويبدأ ممارسة العديد من األلعاب الرياضية وهذا مـا   يتسع النمو احلركي فيزيد -أ

ميكنه من اإلستقالل جزئيا عن الكبار ، وخصوصا درجة إعتماده على أسرته، إذ يكون قادرا على 

  .القيام بنفسه بكثري من حاجاته ومتطلباته 

ا جيعله قادرا على الطفل يف هذه املرحلة يستطيع التحكم يف عضالته وضبط حركات العني مب -ب

تأدية األعمال اليت حتتاج إىل تآزر عقلي بصري كالكتابة و الرسم و األعمال اليدوية األخرى .

) .128 - 127، ص  2004( عبد ايد أمحد منصور وآخرون، 

تلعب املهارات احلركية دورا مهما بالنسبة لطفل اإلبتدائي ، حيث تساعده على املشاركة يف  -ج 

ولذا جيـب علـى   «... اإلجتماعية ومن مث تساهم يف أن يكون إجتاهه إجيابيا حنو ذاته  األنشطة

الوالدين مساعدة الطفل على تنمية املهارات احلركية، فبالنسبة للذكور ميكن اإلشـتراك هلـم يف   

و صـنع األشـياء و   مراكز وأندية رياضية ملمارسة رياضة ما، كما ميكن تنمية املهارات بالرسم 

دة يف قضاء طلبات البيت، أما بالنسبة لإلناث فيمكن تنمية املهارات احلركية هلن بالرسم و املساع

األعمال املرتلية ومساعدة األم يف شؤون البيت، كما جيب على الوالدين تدريب الطفل على قضاء  

بعض أموره بنفسه كتنظيم سريره وحجرته مثال ليصبح شخصية إسـتقاللية ولـيس شخصـية    

، مما يعطي للطفل شعورا بأمهية ذاته و الثقة )72، ص  2011( صاحل عبد الكرمي ، ». إعتمادية

   بالنفس و السعادة .

( حامـد  وما جيب على الوالدين واملربني مراعاته بالنسبة للنمو احلركي يف هذه املرحلة ما يلـي: 

.)267، ص  2001زهران، 
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  ية .إستغالل هذه املرحلة يف التدريب على املهارات احلرك- أ

اإلهتمام بالتعليم عن طريق املمارسة .-  ب

تشجيع األطفال على احلركة اليت تتطلب املهارة و الشجاعة . -جـ

التدريب على بعض األلعاب الرياضية املنظمة .- د

تشجيع الطفل على اهلوايات ، والتدريب على احلرف املختلفة . -هـ

  تدريب األطفال على األعمال املرتلية و خدمة أنفسهم .- و

تتجلى مظاهر النمو احلسي يف عدة خصائص منها : : النمو احلســي :4 -3

يطول النظر ويقوى والسمع من الناحية احلسية ينمو لدى الطفل اإلدراك احلسي و تزداد دقة  -أ 

التذوق واللمس، وبإستخدام احلواس املشار إليها يتقدم الطفل يف التعلم فيتقن الكتابـة و  الشم و

اللغوية والعددية، ويكون قادرا على تعلم العمليات احلسابية مبا يزيد من قدرته على تزداد حصيلته 

( عبد ايد أمحد منصـور و  التحصيل الدراسي، وإكتسابه املهارات العقلية ، واخلربات املعرفية .

) .128، ص  2004آخرون، 

النضج ، منذ بداية هـذه  تبلغ احلواس الدنيا ( الشم ، والذوق ، واللمس) درجة عالية من  -ب 

املرحلة ، لكن حاسيت البصر و السمع تتأخران قليال ، أما بالنسبة حلاسة البصر ، فإننا جند غالبيـة  

%3) مصابني بطول النظر ، يف حني جند ( منهم %80األطفال يف بداية هذه املرحلة ( حوايل 

لطارئ إال بعد الثامنة ... و أما ) يعانون من قصر النظر ، وال يزول هذا اإلضطراب البصري امنهم

بالنسبة حلاسة السمع عند أطفال هذه املرحلة فإا تنضج يف اية السنة السابعة، ويف متام التاسـعة  

يكون النضج احلسي قد بلغ أقصاه، وحياول الطفل أن ميارس األمور اليت تكسبه سيادة وسـيطرة  

) .210 - 209،ص1973والثانوي،   بتدائياال( وزارة التعليم على البيئة نتيجة هلذا النضج.

رحلة إدراك املـدلوالت  يتطور اإلدراك احلسي و خاصة إدراك الزمن إذ يتحسس يف هذه امل -ج 

التتابع الزمين لألحداث التارخيية ، ويالحظ أن إدراك الزمن و الشعور مبدى فتراته خيتلف الزمنية و

و الشيخوخة ، فشعور الطفل بالعـام الدراسـي    يف الطفولة بصفة عامة عن املراهقة وعن الرشد

  .يستغرق مدى أطول من شعور طالب اجلامعة ، ويشعر الراشد و الشيخ أن الزمن يويل مسرعا

  يف هذه املرحلة أيضا مييز الطفل بدقة أكثر بني األوزان املختلفة . -د 

وامـل املهـارة   ) ، وهذا عامل هام من ع12تتحسن احلاسة العضلية بإطراد حىت ( سن  -هـ 

.)269، ص 2001(حامد زهران، اليدوية .
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  وما جيب على الوالدين و املربني مراعاته بالنسبة للنمو احلسي يف هذه املرحلة ما يلي : 

يعترب املدرس كفيلم متحرك ناطق أمام الطفل ، ولذلك جيب أن يراعي فيما يقدم للطفل    -أ

  أن يكون واقعيا يسهل تصوره بصريا .

ية الوسائل السمعية و البصرية ألا ذات فائدة بالغة يف العملية التربوية.أمه  -ب

أمهية النماذج اسمة اليت تتيح للطفل فرصة اإلدراك البصري و اللمسي . -جـ

رعاية النمو احلسي للطفل بصفة عامة و العناية باملهارات اليدوية أيضا.- د

  عقلي بعدة خصائص أمهها : تتمثل مظاهر النمو ال: النمو العقلــي :5 -3

ارد ، حيـث يسـتخدم    يستمر يف هذه املرحلة منو الذكاء ، وينتقل فيها الطفل إىل التفكري -أ 

أي يصبح تفكريه واقعيا يتحكم يف العمليات العقلية دون املنطقية واملنطقية مع املدركات املفاهيم و

سنة) ينمـو   12الكميات ، مث مع سن ( إدراك األشياء بوصفها و القدرة على تقدير األقيسة و 

إستنتاجا و إستقراء و تطـورا ، أي   كثرأ لديه التفكري اإلستداليل ، أي تظهر لديه أشكاال فكرية

ظهور التفكري التركييب الذي يؤدي به إىل إستخدام املناهج إلستكشاف الواقع ، مث تنمو بعد ذلك 

) .145، ص  2007محان الوايف ، عبد الر(  .لديه بالتدريج القدرة على اإلبتكار

يبدأ الطفل يف بداية املرحلة بنمط التفكري العياين ( احملسوس امللموس) وذلك قبل إكتسـاب   -ب 

تسـب  املفاهيم ، فاجلنة مثال بالنسبة له كاحللوى ، و النار كاللسعة ، لكن يف اية املرحلـة يك 

و الدميقراطية ... كما يتميز التفكري يف هـذه  النار و العدل و احلب املفاهيم فيعرف معىن اجلنة و

، فمثال لو سألت طفال سؤاال ما إمسك ؟ يقول : إسالم ، هل لك أخـت ؟  » باملقلوبية« املرحلة 

يقول : نعم شيماء ، من أخو شيماء ؟ يقول : إسالم ، وهنا متيز تفكريه باملقلوبية أي قدرته على 

  لة املبكرة اليت كان التفكري فيها يتسم بالالمقلوبية.قلب األشياء ، و ذلك  بعكس مرحلة الطفو

، وذلك مـن  » ثبات الكم و املقدار« كما حيدث إجناز آخر يف هذه املرحلة فيعرف الطفل  -ج 

خالل املقارنة مثال بني كوبني متساويني ما نفس الكمية من املاء ، و خمتلفني يف احلجم واحـد  

ومثة إجناز آخر يف هذه املرحلة وهو قـدرة الطفـل علـى    طويل واآلخر قصري لكنه أوسع منه، 

التصنيف وربط األشياء بعضها ببعض، وهي من هوايات هذه املرحلة ، فاألطفال حيبون جتميـع  

األشياء و الصور و تصنيفها حسب اللون واحلجم والنوع، ولذا جيب على الوالدين أن يسامهوا يف 

ز آخر يف هذه املرحلة، حيث يتعلم األطفال التسلسل أي تنمية اإلبتكار لدى أبنائهم، وهناك إجنا
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( صاحل عبـد الكـرمي،   ترتيب األشياء حسب الطول ( قصري، طويل) واحلجم ( صغري، كبري).

) .80 - 79، ص 2011

ومتتاز مرحلة الطفولة املتأخرة بالنسبة للنمو العقلي  بظهور بعض اخلصائص العامـة لـدى    -د 

( وزارة التعلـيم   :م عن بعض يف نصيب كل منهم و هي كما يلياألطفال،رغم إختالف بعضه

)114 - 111، ص 1973اإلبتدائي والثانوي، 

  امليل إىل اإلستطالع : -أ

فهو يرغب يف كشف أسرار البيئة اليت يعيش فيها ، وحياول أن يستطلع أمورها ، ويتبني ما 

ال واسعا ، لكي يرتـاد البيئـة   فيها من مكونات أو مشكالت ، ولذلك جيب أن نفسح أمامه ا

ويالحظ األشياء بنفسه ، و أن نشبع فيه ميله إىل اإلستطالع ، بأن توفر له اخلربات و املعلومـات  

  اليت يشعر بدافع لتحصيلها.

  جمال اإلنتباه و اإلدراك للعامل اخلارجي : إتساع -ب

وعات اخلارجية مـن  الحظ أن إدراك الطفل يصطبغ بالصبغة الكلية ، أي أنه يدرك املوضيو

حيث هي "كل" وال يهتم كثريا " باجلزئيات" ، ويف العاشرة و احلادية عشر ينتقـل الطفـل إىل   

مرحلة تفسري العالقات ، وهي مرحلة أرقى فكريا من جمرد الوصف اليت تتميز ا مرحلة الثامنة و 

و مدركاتـه الكليـة ،   التاسعة ، فهو يستطيع تفسري بعض األمور البسيطة ... مما يساعد على من

  وفهمه للحياة احمليطة به.

  القدرة على التفكري ارد : -جـ

التفكري ارد تفكري عقلي يقل فيه إعتماد الطفل تدرجييا على احملسوسات املادية ، بعـد أن  

) إال بإرتباطه بشـكل  1كان تفكريه تفكريا حسيا يف طفولته املبكرة ، مبعىن أنه ال يعرف الرقم (

( األصبع ، أو العصا، أو القلم ) وكلمة ( باب) مثال البد و أن تقترن إما بشكل البـاب ،  مادي 

املتقدمة من النمو يستطيع الطفل أن جيرد األرقام ، أو  أو اإلشارة إىل الباب ، لكن يف هذه املرحلة

طيع طفل هـذه  األلفاظ ، أو الرموز من مدلوالا احلسية ، ويستمر التفكري ارد يف النمو ، فيست

املرحلة تدرجييا إدراك معىن حب اهللا ، وحب الوالدين ، وحب الوطن ، ويبدأ الطفل تفكريه القائم 

قدرة علـى  ) حيث يكتسب ال12 - 11على التعليل العقلي السليم يف أواخر الطفولة املتأخرة (

  إدراك العالقات و عمليات اإلستدالل املنطقي قياسا و إستقراء.
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  اجلمع و اإلقتناء : امليل حنو -د

وهو أهم ميول األطفال يف هذه املرحلة ، إذ هو يساعد كثريا على النمو العقلي ، فالطفـل  

الصغري غالبا ما جيمع كل شيء ، ولكنه عندما يتجاوز السادسة جيمع األشياء املعينة اليت حتقق يف 

  ذهنه هدفا معينا.

  امليل حنو التقليد و احملاكاة : -هـ

التقليد لدى الطفل ، حيث يقلد أشياء معينة تلفت نظره كأن يقلد زمالءه يف  تتطور ظاهرة

احلديث ، أو امللبس أو يقلد الكبار يف سلوكهم ، وهذا ما جيعلنا حنرص على أن نبدو دائما أمـام  

أبنائنا و تالميذنا يف الصورة املثلى ، وأن نكون هلم قدوة حسنة ، وأن نستغل هذا امليل يف تربيـة  

  ل تربية إجتماعية سليمة.الطف

  قوة الذاكرة :  -و

الذاكرة يف هذه املرحلة ، وتزداد رغبة الطفل يف حفظ كثري من املفردات اللغويـة و   تقوى

  .النصوص وخاصة الشعر 

ويدعم ذلك ، اإلهتمام يظهر النمو العقلي يف هذه املرحلة بصفة خاصة يف التحصيل الدراسي ،  -

من العمـر) ،   12تقبل العلمي للطفل، ويطرد منو الذكاء حىت السنة ( التحصيل و املسباملدرسة و

ويف منتصف هذه املرحلة يصل الطفل إىل حوايل نصف إمكانات منو ذكائه يف املستقبل، وتبـدأ  

القدرات اخلاصة يف التمايز عن الذكاء والقدرة العقلية العامة، وتتضح تدرجييا القدرة على اإلبتكار 

التفكري ارد يف النمو، ويقوم على إستخدام املفـاهيم و املـدركات الكليـة     واإلبداع، ويستمر

قبل، كما يستطيع التقييم و مالحظة الفـروق الفرديـة،   ويستطيع التفسري بدرجة أفضل من ذي 

ويزداد مدى اإلنتباه وحدته ومدته، وتزداد القدرة على التركيز وتنمو الذاكرة منوا مطردا، ويكون 

  يق الفهم .التذكر عن طر

ويتعلم املعايري والقيم اخللقية و اخلري و الشر ، وتقترب هذه املعايري وتلك القيم من معـايري  

وقيم الكبار، ويتحمس الطفل ملعرفة الكثري عن البيئة املباشرة وعن بلده وعن البالد األخرى، وعن 

.العامل من حوله 

للنمو العقلي يف هذه املرحلة ما يلي :ومما جيب على الوالدين و املربني مراعاته بالنسبة 

  ).271 - 270، ص  2001( حامد زهران ،  

  توفري إمكانيات التعليم الذي يضمن منو قدرات الطفل إىل أقصى حد ممكن.   -أ  
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  و املدرس و الطفل . -الوالدين -مراعاة أمهية العالقة السليمة بني   -ب

  تشجيعهما باإلجابة عن كل أسئلة األطفال .العمل على تنمية املواهب و امليول و    -ج

  .تدريب األطفال على سلوك النقد والنقد الذايت عن طريق تقدمي مناذج سلوكية حية     -د

  تنمية اإلبتكار عند األطفال من خالل تعلم األنشطة العملية وخمتلف الفنون. -هـ

ع و إستغالل إستعداد العمل على توسيع اإلهتمامات العقلية ، وتنمية حب اإلستطال   -و

  إلكتشاف البيئة احمللية .   الطفل

أن يكون اهلدف النهائي لتدريب الطفل يف املرتل و املدرسة هو تنمية قدرتـه علـى       -ز

  توجيه سلوكه اخلاص ، وإصدار قراراته وتكوين قيمه .

نوي ، ( وزارة التعليم اإلبتـدائي و الثـا   ومن خصائصه مايلي: : النمـو اللغـوي : 3-6

)115 - 114، ص  1973

يستمد الطفل حمصوله اللغوي يف بداية هذه املرحلة من اخلربة العملية املتمثلة يف إتساع نطاق  -أ 

خربته ، وتعامله مع البيئة املادية واإلجتماعية ، كما تستطيع كتب القراءة املصورة أن تعني الطفل 

  .على إكتساب قدر ال بأس به من الكلمات 

حوايل السن التاسعة تزداد قدرة الطفل اللغوية كما وكيفا ، فيتسع قاموسه اللغـوي ،   ويف -ب 

 6.5وتزيد اجلملة اليت يستخدمها طوال ، إذ يصل متوسط عدد الكلمات يف العبارة الواحـدة   

  .كلمة ( آرثرجيتس و زمالؤه) 

ع التمييـز بـني   كما يزيد فهمه ملعاين الكلمات اليت يسمعها ، أو يسـتخدمها ، ويسـتطي   -ج

املترادفات ، و يكشف عن األضداد ، وهو مييز بني األمساء الدالة على أعالم أو أشـياء ، وبـني   

  األفعال الدالة على احلدث و احلركة .

هم معناها ، ويستطيع أن فويف هذه املرحلة تزداد قدرته على فهم ما يقرأ فهو حني يقرأ قصة ي -د 

  ، ويلذ له تعلم القراءة الصامتة .يعرب عن عناصر القصة الرئيسية 

أما يف التعبري فإنه يشارك يف النشاط الشفهي ، ويستطيع أن يعرب عما يف نفسـه ، ومييـل    -هـ 

  ألنواع التمثيل املختلفة ، وهو مييل إىل الشعر وحيب أن حيفظه .

احملصـول   تعد السنة العاشرة و احلادية عشر مرحلة السيطرة على الكتابة فيكون قد إكتسب -و 

اللغوي الكايف ، ومنت قدراته احلركية إىل احلد الذي يساعده على السيطرة على القلم ، ويـتعلم  

   اخلط الرقعي ، ومييل إىل الكتابة اجلميلة املنتظمة .
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باإلضافة إىل ذلك فإن اإلستجابة اللغوية هي نتاج التعلم ، ولقد دلت التجـارب علـى أن     

سريعا جدا يف الفترة األوىل من بدء تكلمه، حيث ( كانت مرحلـة  تقدم الطفل يف الكالم يكون 

الطفولة املبكرة العصر الذهيب للنمو اللغوي وذلك متهيد هلذه املرحلة، حيث يعتمد الطفـل علـى   

اللغة يف التواصل اإلجتماعي مع األقران، وبالطبع يزداد احملصول اللغوي للطفل يف هذه املرحلة و 

  . ألف كلمة") 50سة بشكل كبري، ليصل يف اية املرحلة إىل حوايل" الذي تساهم فيه املدر

) .72، ص  2011( صاحل عبد الكرمي ، 

املدرسة، وخيتلف منو مفرداته بإختالف حميط أسرته والظروف التربوية اليت تتهيأ له يف املرتل  -ز 

ندما يدخل املدرسـة  ومع إعترافنا بإختالف الظروف والبيئات لألطفال، فإن الطفل بشكل عام ع

  اإلبتدائية يتمتع حبصيلة لغوية جيدة ، جيب أن يعمل املعلم على تنميتها و تصحيحها .

خيتلف األطفال من حيث حصيلتهم اللغوية ويف مستوى املهارات اللغوية عندهم تبعا لعوامل  -ح 

)221 - 220، ص 1980( فايز حممد علي احلاج، متعددة منها: 

ي للطفل، فاألطفال األذكياء يتكلمون عادة قبل زمالئهم متوسطي الذكاء ، املستوى العقل  -أ

  غري صحيح . والعكس 

العوامل الفيزيولوجية، كما هي احلال يف األطفال املصابني لعاهات مسعيـة أو أعضـاء    -ب

النطق.

 فمن املؤكد أن البنت تسبق الولد الذي جياريها يف العمر يف النمو اللغوي ، ،عامل اجلنس-  ج

وقد دلت الدراسات أن مستوى البنات يف النمو اللغوي حىت بني اخلامسة و العاشرة من 

العمر أعلى من البنني الذين يساوون يف السن .

عامل العمر الزمين ، كلما تقدم الطفل يف عمره الزمين إرتفع مستواه اللغوي ، نظرا لعالقة - د

السن بالنضج.

الطفـل ، اإلقتصـادي و   وى األسرة اليت ينشـأ فيهـا   عامل البيئة و احمليط ، أن مست -هـ

التربوي وثقافة األب و األم وكامل احمليط األسري يلعب دورا هاما يف هذا اإلجتماعي و

اال .

وما جيب على الوالدين و املربني مراعاته بالنسبة للنمو اللغوي للطفل يف هذه املرحلة ما يلي :* 

)73، ص  2011( صاحل عبد الكرمي ،  
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تنمية املهارات اللغوية بتشجيع األبناء  على القراءة و الكتابة و األناشيد و اخلطابة وحفظ    -أ

  القرآن ، والتعبري عن الذات باألفكار و املشاعر .

 –السماح للطفل باحلديث و التعبري عن رأيه و مشاعره يف جمالس الكبار ويف حضـرم   -ب

وعدم منعهم ألن ذلك يغرس يف الطفل السـلبية و   -ديثمع اإللتزام باللياقة األدبية للح

التبعية طوال حياته .

وال بأس أن نستشهد بقصة الغالم الصغري الذي قدم مع وفد احلجاز ملبايعة اخلليفة ( عمر بـن  

عبد العزيز) ، وتقدم الغالم قومه ليصبح املتحدث الرمسي عن وفد احلجاز ، فقال له سـيدنا  

أما كان يف قومك من هو أكرب منك سنا كي يتحدث ،فقال له الغالم :  عمر بن عبد العزيز :

يا أمري املؤمنني إن املرء بأصغريه :  قلبه ولسانه ، ولو أن األمر بالسن لكان غريك أوىل منـك  

باخلالفة ألنه يوجد يف جملسنا من هو أكرب منك سنا ، فأعجب اخلليفة بفصاحته وحسن بيانه 

  وتركه يتحدث عن قومه .

سرد القصص ألمهيتها ، وجاذبيتها لنفس الطفل ، و الترغيب يف املطالعة ، والعناية باللغة -  ج

الفصحى .

 69، ص  2007( صاحل حممد علي أبو جادو،  ومن خصائصه مايلي: : النمو اإلنفعايل :3-7

-70(

رها حيـاول  تعترب هذه املرحلة مرحلة هضم ومتثل اخلربات اإلنفعالية السابقة ، ومن مظاه   -أ

الطفل التخلص من الطفولة و الشعور بأنه قد كرب.

وتعترب هذه املرحلة مرحلة اإلستقرار و الثبات اإلنفعايل ، ولذلك يطلق بعض البـاحثني   -ب

».مرحلة الطفولة اهلادئة« على هذه املرحلة إسم 

يفكـر  ميتاز الطفل باهلدوء و اإلتزان ، فهو ال يفرح بسرعة وال يغضب بسرعة ، فهـو  -  ج

ويدرك ويقدر األمور املثرية للغضب و اإلنفعال ويقتنع إذا كان خمطئا .

ويتغري موضوع الغضب ،فبدال من اإلنفعال بسبب إشباع احلاجات املادية ، تصبح اإلهانة - د

أو اإلخفاق من األمور اليت تستشري إنفعاالته ، أي األمور املعنوية.

وجدانية ، وتقل مظاهر الثورة اخلارجية ، ويتعلم يتضح امليل للمرح وتنمو اإلجتاهات ال -هـ

الطفل كيف يتنازل عن حاجاته العاجلة اليت قد تغضب والديه .
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ويكون التعبري عن الغضب باملقاومة السلبية وظهور تعبريات الوجه، ويكون التعبري عـن  - و

الغرية بالوشاية بالشخص الذي يغار منه .

والصراع واإلستغراق يف أحالم اليقظة ، وتقـل  ويكون الطفل حماطا ببعض مصادر القلق - ز

.خماوف األطفال 

ولكن إذا وصفت هذه املرحلة باهلدوء و اإلتزان اإلنفعايل فال يعين ذلك أن الطفل ال يثور و 

ال يغضب أو خياف كما كان عليه يف املرحلة السابقة ، وإمنا الفرق بني املرحلتني يف درجة حـدة  

الطفل املميز يف اإلنفعال ، فسلوك الطفل اإلنفعايل يتطور ويتكيـف   اإلنفعال و أسلوب إستجابة

نتيجة عوامل متعددة يعود بعضها إىل عامل النضج و إمكانيات الطفل العقلية و اجلسمية وحاجاته 

احمليط اإلجتماعي الذي يعيش فيه الطفل ، و اخلالصة لفة ، ويعود بعضها إىل التعليم ووميوله املخت

  يف السن أصبحت إنفعاالته تدور حول أمور معنوية . أنه كلما تقدم

وما ينبغي التنبيه إليه هو أن النمو اإلنفعايل يتأثر بالنمو اجلسمي و العقلي ، و اإلجتماعي ، 

كما يؤثر باملقابل فيها مجيعا ، فلكي نفهم سلوك الطفل اإلنفعايل جيب األخـذ بعـني اإلعتبـار    

جلسمي و الدراسة يف الوقت ذاته البيئة اإلجتماعية احمليطة به ، مشاعره وميوله ومستواه العقلي و ا

.) 219 – 218، ص  1980( فايز حممد علي احلاج ، هلذا وجب مراعاة ما يلي : 

توفري الظروف و احلاجات الضرورية للطفل و إحاطته حبياة عائلية يسـودها الشـعور      -أ

أثر بعيـد   –كما علمنا سابقا  –املتهما باإلطمئنان ، وهلذا كان إلجتاهات الوالدين ومع

على السيطرة على إنفعاالته .يف مساعدة الطفل 

محاية الطفل من التوترات اإلنفعالية العالية اليت تأيت من اخلربات القوية احلادة هي اخلربات  -ب

السيئة اليت قد يتعرض هلا الطفل كعض كلب للطفل ، أو تعرضه لغرق يف املـاء أثنـاء   

قد ال نلقي هلا  -، أو صدمة طارئة ، أو حادث ما ، وهناك خربات سيئة أخرى السباحة

وهي مضرة حبالته اإلنفعالية وهي العالقات األسرية املضطربة املمثلة يف مشاجرات  –باال 

الوالدين املستمرة مما يؤدي إىل حرمانه من الشعور باألمن .  

و التحكم يف نفسه . مساعدة الطفل يف السيطرة على إنفعاالته وضبطها-  ج

فهم وتقبل مشاعر الطفل حنو نفسه وحنو العامل احمليط به .- د

ب و األمن و التقدير التأكيد على أمهية إشباع احلاجات النفسية ، خاصة احلاجة إىل احل -هـ

اإلنتماء ، و أمهية اهلوايات وتنميتها .و النجاح و
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ه يف حل صراعاته بنفسه .مراعاة أمهية التوافق اإلنفعايل للطفل ، و مساعدت- و

  : النمو اإلجتماعي :3-8

تطرد عملية التنشئة اإلجتماعية يف هذه املرحلة فيعرف الطفل املزيد عن املعـايري والقـيم و   

اإلجتاهات الدميقراطية والضمري، ومعاين اخلطأ والصواب، ويهتم بالتقييم األخالقي والسلوك، ومن 

،  2007(صاحل حممد علي أبو جـادو،   ملرحلة ما يلي:النمو اإلجتماعي يف هذه ا خصائصأهم 

.) 71 - 70ص 

اإلندماج مع مجاعات األصدقاء و األقران ، ويرجع ذلك إىل نضجه العقلي و الوجـداين     -أ

وإىل إميانه بقيمة اجلماعة يف حتقيق أهدافه .

عة.تتسع دائرة الطفل بعد أن كانت حمدودة ، ويبدأ بالشعور يف الوالء للجما -ب

، فيبـدأ يـؤمن    تأخذ القيم اإلجتماعية يف الظهور نتيجة لإلشتراك يف مناشط اجلماعـة -  ج

النظام والعرف و العادات و التقاليد ، ويؤمن بإحترام حقوق الغري .بإحترام القانون و

زيادة نقد الطفل لتصرفات الكبار ، وتضايقه األوامر والنواهي ،ويثور على الروتني .- د

تعـاون و  مجاعة الرفاق ويكون التفاعل اإلجتماعي على أشده ، يشـوبه ال  يزداد تأثري -هـ

التماسك.التنافس و الوالء و

ويزداد الشعور باملسؤولية.يبدأ تأثري النمط الثقايف العام وتنمو فردية الطفل ، - و

 تتغري امليول ومتيل إىل التخصص أكثر ، وتبزغ امليول املهنية ، وال يهتم الطفل يعمل إال إذا- ز

كان مييل إليه ويقل اإلعتماد على الكبار ، ويطرد منو اإلستقالل .

يتوحد الطفل مع الدور اجلنسي املناسب .-  ح

ينضج التوحد مع اجلماعات أو املؤسسات ، حيث يفخر الطفل بفوز فريق مدرسـته يف  - ط

مباراة أو مسابقة.

حـىت سـن   يبتعد كل من اجلنسني يف صداقته عن اجلنس اآلخر ، ويظل احلال هكـذا  - ي

املراهقة.

:ما يليوما جيب على الوالدين و املربني  مراعاته يف النمو اإلجتماعي هلذه املرحلة 

.) 283 - 282، ص  2001( حامد زهران ، 

و احلماية الزائدة ، أن تكون اإلجتاهات الوالدية حنو الطفل موجبه ، حبيث يتجنب التسلط - أ

، وإثارة األمل النفسي ، و التذبذب و التفرقة .الرفض ، و التدليل و القسوة و اإلمهال و
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تعليم التفاعل و التعاون اإلجتماعي السليم مع األصدقاء ، وإتساع دائرة املعارف و إعطاء -  ب

الطفل فرصة ممارسة مسؤولية إختيار أصدقائه .

 تعليم الطفل مراعاة الفروق الفردية بني الناس و إحترام هذه الفروق اجلسمية و العقلية و-  ج

الفروق يف القيم و العقائد وغريها .

أمهية مشاركة الطفل يف اخلربات اإلجتماعية مع كل من األطفال و الكبـار ، وتنميـة   - د

جلسمية حساسيته حلاجات ورغبات اآلخرين و إستعداده للتوافق معهم وتنمية املهارات ا

اإلجتماعية الالزمة للتوافق اإلجتماعي .و العقلية و اإلنفعالية و

تقدير فردية الطفل ، وتنمية شخصيته اإلجتماعية . -هـ

تشجيع اإلستقالل عند الطفل والتخفيف من سلطة الضبط والربط كلما أبدى إستعداده - و

لضبط نفسه

مراعاة أمهية التوافق اإلجتماعي للطفل ، و احلرص من إنضمام الطفل إىل مجاعة جاحنة ، - ز

. وعالج أي إحنراف أو شذوذ يف النمو اإلجتماعي

اإلهتمام بالنمو اإلجتماعي لألطفال أثناء العطالت الصيفية ، وذلك بفتح أبواب املدارس -  ح

و النوادي أمامهم لتمضية أوقات الفراغ يف نشاط إجتماعي مفيد حتـت اإلشـراف و   

التوجيه اإلجتماعي .

  يوضح خصائص النمو اآلنفة الذكر : يتو اجلدول اآل

نمو ) : ميثل خصائص ال06جدول رقم ( 

  )220 - 219، ص 1973( وزارة التعليم اإلبتدائي والثانوي ، 

النمو اإلنفعايل و اإلجتماعيالنمو العقلي و اللغويالنمو اجلسمي ( احلسي واحلركي)

النمو احلسي :-أ

تبلغ احلواس الـدنيا ( الشـم و    -1

الذوق و اللمس) درجة عالية من 

  النضج.

يتأخر نضج حاسـيت البصـر و    -2

مع يف بداية املرحلة وتشـيع  الس

  .اإلصابة مبرض " طول النظر"

تظهر اخلصائص العقلية اآلتية :

الطفل إىل اإلستطالع  يزداد ميل -1

  والرغبة يف املالحظة و التجريب.

يتسع جمال اإلنتبـاه و اإلدراك   -2

للعامل اخلارجي ، وينتقـل مـن   

مرحلة الوصف إىل مرحلة إدراك 

  .العالقات مث تفسريها

يرتبط النمو الوجداين و اإلجتمـاعي  

إرتباطا وثيقا ، و تظهـر يف هـذه   

  املرحلة اخلصائص اآلتية :

تتناقص حدة اإلنفعاالت وتزداد  -1

، فيستطيع  سيطرة الطفل عليهم

جيعلـه  ضبطها أو كتبها ، وهذا 

أكثر تكيفا للظروف و املواقـف  
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يصل النضج احلسي إىل أقصـاه  -3

  يف متام التاسعة .

  : احلركيالنمو  -ب

ال يزال الطفل يف بدايـة هـذه    -1

املرحلة ضعيف السيطرة علـى  

  احلركات الدقيقة.

نتيجة للنضج يف املهارات العقلية  -2

، إبتداء من الثامنـة ، حيـدث   

ق يف احلركة ، وتتم السيطرة تناس

  على احلركات الدقيقة.

يغلب على الطفل يف هذه الفترة  -3

، النشاط العملي ، نتيجة لرغبته 

الشديدة يف إسـتعمال حواسـه   

  كلها.

يسري النشاط احلركي من امل  -4

غري احملدد ، إىل النشاط املفصل احملدد 

.

تزداد قدرة الطفل على الـتفكري  -3

ارد ، فبعد أن كان التفكري لديه 

حسيا صرفا ، فإنه يصبح عمليا 

يفيا ، مث يتطـور إىل تفكـري   وظ

  جمرد صرف يف آخر األمر.

امليل حنو اجلمع و اإلقتناء بصورة  -4

  حتقق هدفا ومعىن عقليا معينا.

امليل حنو احملاكاة البصرية الواعية  -5

  وغري العمياء .

تقوي الذاكرة وتـزداد رغبـة    -6

الطفل يف حفـظ كـثري مـن    

النصوص وخاصة القطع الشعرية 

  : النمو اللغوي

تزداد القدرة اللغويـة كمـا و    -1

  كيفا يف سن التاسعة .

ويف العاشرة و احلادية عشـرة   -2

يسيطر على الكتابة الواضحة الدقيقة 

اإلجتماعية.

يتناقص إعتماد الطفـل علـى    -2

والديه ، ويبدأ يشعر بالثقة بنفسه 

، نتيجة لزيادة معارفـه ، ومنـو   

مهارته ، وقدرته علـى حتقيـق   

  حاجاته.

تزايد حتفظ الطفل مع الكبـار ،   -3

تدرجييا  حيث تبدأ ثقته  م تقل

، كما تتزايد مواقفه العدوانيـة  

  هلم.

تزايد األلفة مع األطفال اآلخرين  -4

أكثر من أي وقـت مضـى و   

ظهور ما يعرف " بالعصـبة" ،  

وتسود بينهم بعض املبـادئ ، و  

القيم والدوافع السـامية متهيـدا   

  ملرحلة املراهقة و الشباب .

ومن خصائصه ما يأيت : : النمو اجلنسي :3-9

يبقى النشاط اجلنسي يف حالة الكمون ، غري أنه مع اية هذه املرحلة ، أي مع سن البلوغ ،  -أ 

تظهر بعض امليول اجلنسية نظرا لنمو اجلهاز التناسلي الذي يعمل الحقا على إيقاظ النشاط اجلنسي 

.)  146، ص  2007( عبد الرمحن الوايف ، الذي يكون يف الغالب بني نفس اجلنس . 

هقة ، وقد أوىل ( ألفريد كيرتي وهذه مرحلة ما قبل البلوغ اجلنسي ، إا مرحلة ما قبل املرا -ب 

حبوثهم ، وما جيب ) النمو اجلنسي يف هذه املرحلة عناية كبرية يف 1953 - 1948آخرون) (و

)284، ص  2001( حامد زهران ، :  املربني مراعاته يف هذه اجلانب ما يليعلى الوالدين و

يام بواجبهم يف التربية اجلنسية ، وترشيد أبنائهم وحسن توجيههم .الق- أ

مالحظة أي نوع من أنواع اإلضطرابات اجلنسية وعالجها مبكرا .-  ب
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العمل على إعتبار النمو اجلنسي والناحية اجلنسية جزءا عاديا من احلياة، وليس أمرا شاذا -  ج

أو قبيحا، وجتنيب الطفل أي شعور باإلمث أو اخلطيئة .

تنمية اإلرتياح و الرضا باجلنس الذي ينتمي إليه الطفل .  -د

اإلعداد التربوي السليم إلستقبال التغريات اجلنسية اليت سـتطرأ يف مسـتهل مرحلـة     -هـ

 .املراهقة

تضمني املناهج و الربامج الدراسية حصصا للتوعية بالتربية اجلنسية .- و

عوية خاصة بالتربية اجلنسية لضمان منو تفعيل وسائل اإلعالم بربامج وحصص تثقيفية وتو- ز

إجتماعي سليم و متكامل هلذه املرحلة العمرية .

، ص  2007(عبد الرمحان الوايف، ومن خصائص النمو الديين ما يأيت:  : النمو الديين :3-10

147.(

األحـد   يف هذه املرحلة يتعلم ويكتسب الطفل املفاهيم الدينية ويدرك أن اهللا تعاىل هو الواحد -أ 

  .هو خالق الكون وخالق اإلنسان ، وهو موجود يف كل مكان يرانا وال نراه

  .ك األذان وأوقات الصلوات املفروضةادرإ -ب

احلسنات ، والنار فيها عذاب ملن يعمل  يأن اجلنة يدخلها أصحاب فعل اخلري وكثريإدراك   -ج

  الشر و السيئات.

إلجتماعية " ، حيث يتأثر الطفل بالبيئة اإلجتماعية الـيت  يز الشعور الديين يف هذه املرحلة " امت -د

يترىب فيها ، فإن كانت بيئة متدينة نشأ على ما ترىب عليه ، و يأخذ السلوك الديين و أداء الفرائض 

  شكال إجتماعيا ، ويصبح الدين بذلك وسيلة من وسائل التوافق اإلجتماعي .

لضيقة ، ويربط بني اهللا وبني ذاته وبني العامل يف آفاق الطفل وخيرج من حدود ذاته ا إتساع -هـ

آن واحد ، ويعرف الطفل أن اهللا ليس ربه وحده ، بل هو إله كل الناس ،ويعرف أن الدين جيمع 

  مجاعة كبرية أوسع من أسرته ، و أن هناك مجاعات أخرى تتبع أديانا أخرى .

نية بفهم أكثر من ذي قبل بصفة خاصة ، يدرس الطفل املفاهيم الدينية يف مقررات التربية الدي -و 

  ويف مقررات املواد األخرى بصفة عامة .

الدين ومنو الشعور الديين عند الطفل باألخالق و النمو اخللقي و السلوك األخالقـي   إرتباط -ز 

وتبين القيم ومنو الضمري ،والشك أن الفضائل اخللقية و السلوكية هي مثرة مـن مثـرات اإلميـان    

التنشئة الدينية الصحيحة ، وتلعب التنشئة اإلجتماعية دورا هاما يف هذا الصدد.الراسخ و 
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  وما جيب على الوالدين و املربني مراعاته يف هذا اجلانب يف هذه املرحلة العمرية ما يلي :

اإلعتدال يف التربية الدينية لألطفال ، وعدم حتميلهم ما ال طاقة  هلم به ، مع مراعاة التدرج يف  -أ

لنوافل وهكذا .اقدمي املفاهيم الدينية ، ومراعاة الفرائض أوال و الواجبات مث السنن فت

وضع خصائص منو األطفال يف اإلعتبار يف التعليم الديين فيما يقدم للطفل من مفاهيم دينية ،  -ب

وفيما خيتار له من موضوعات دراسية ختص هذا اجلانب .

األديان األخرى لدى الطفل . اإلبتعاد عن غرس التعصب الديين ضد -ج

اإلهتمام بالتربية الدينية ، ملا هلا من أمهية يف هذه املرحلة ، حبيث تعتمد هذه التربية على القدوة  -د

احلسنة قوال وعمال .

  ).286،ص  2001( حامد زهران ،ومن خصائصه ما يلي : : النمو األخالقي :3-11

قية للطفل عادة يف ضوء اإلجتاهات األخالقية السائدة هذه املرحلة تتحدد اإلجتاهات األخاليف  -أ

يف أسرته ومدرسته وبيئته اإلجتماعية ،وهو يكتسبها ويتعلمها من الكبار ويتعلم ما هو حالل وما 

هو حرام ، وما هو صح ، وما هو خطأ ، وما هو مرغوب ، وما هو ممنوع ، ومع النمو يقتـرب  

  خالقي للراشدين الذين يعيش بينهم.السلوك األخالقي للطفل من السلوك األ

هذه املرحلة نالحظ أن الطفل يدرك مفاهيم أخالقية مثل األمانة والصدق والعدالـة ،  ويف   -ب

ويف اية هذه املرحلة يكون الطفل قد حقق توازنا بني أنانيته و بني السلوك األخالقي ، وتكـون  

  .درجة تساحمه قد زادت

هذه املرحلة منو الضمري و الرقابة الذاتية على السلوك نسبيا .ويعترب يالحظ هنا أيضا يف اية  -ج 

يري إجتماعية  خاصـة بالصـواب   احلكم اخللقي نتاجا ملا تعلمه الطفل يف البيت واملدرسة من معا

اخلطأ واحلقوق والواجبات، ويتوقف ذلك أيضا على مدى تعلم الطفل السلوك املناسب للظروف و

  ماذج حيتذيها األطفال يف سلوكه.أمهية سلوك الوالدين و املربني كناملختلفة ، وهنا تأيت 

هذه املرحلة يكون السلوك الصحيح هو السلوك املقبول و املوافق عليه ، و الذي ميتدحـه  يف   -د

الكبار أصحاب السلطة ، ويسعى الطفل لتجنب الشعور بالذنب بسلوكه بطرق تتفق مع التقاليد 

   قافته.اإلجتماعية السائدة يف ث

تربز يف هذه املرحلة ( اهلادئة نسبيا) فطرة التدين وجوانب اخلري ، كما يتزايد النمو اخللقي ،  -هـ

ويقترب الضمري يف اية املرحلة من ضمري الراشد ، وألن النمو اخللقي حدث له تطور السـيما  

بني احلالل و احلرام ،  قدرة الطفل على التفكري التجريدي وتكوين املفاهيم ، فإن الطفل يبدأ مييز
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وألن الطفل يف هذه املرحلة يستطيع القدرة على التصنيف و التمييز فإنه يسـتطيع أن يعقـل أن   

حيث يقل العناد نسـبيا عـن    –السرقة مثال حرام أيا كان نوعها ، كما أن هذه املرحلة فرصة 

ة، والرب والتعاون وذلـك  األمانغرس القيم و األخالقيات كالصدق ول -املرحلة السابقة و الالحقة

احلوار واملواقف املختلفـة،  ر كالقدوة احلسنة، وعرب القصة ومن خالل التوجيه املباشر وغري املباش

.( صاحل عبد الكـرمي،  كما مر بنا يف أساليب التنشئة األسرية، وأساليب تنمية القيم اإلجتماعية

.)80، ص 2011

  املتأخرة : الفروق يف النمو يف مرحلة الطفولة -4

  سنة ): 12 – 9: الفروق الفردية بني األطفال ( من 4-1

تتميز مرحلة الطفولة املتأخرة خبصائص عامة يتشابه فيها كثري من األطفال إىل جانب هـذه  

  اخلصائص العامة توجد فروقا فردية شاسعة بني أطفال هذه املرحلة وهي كما يلي :

  الفروق اجلسمية : -أ

منهم صحيح البدن سليم البنية، ومنهم معتل البدن، سـقيم البنيـة،    يالحظ على األطفال

ومنهم الطويل والقصري ، ومنهم البدين والنحيف ، ومنهم قوي البصر و ضعيف البصر، وكذلك 

  وهذه الفروق جيب مراعاا يف العملية التربوية .األمر بالنسبة حلاسة السمع .

  الفروق امليزاجية : -ب

تظهر من خالل األلعـاب اجلماعيـة،   و األطفال بشكل واضح وجلي ختتلف األمزجة عند

ومواقف احلياة اليومية، فيوجد الطفل اهلادئ و الوديع ، ويوجد الطفل سريع اإلنفعال والغضـب   

كذلك يوجد الطفل املرح، ومقطب الوجه، كذلك يالحظ الطفل اإلجتماعي الـذي مييـل إىل   

  طفل املنطوي الذي يركن إىل العزلة .المع اآلخرين والعمل يف فريق، و اللعب

  ولذا ينبغي مراعاة الطرق و األساليب املناسبة يف التعلم مع كل صنف من هؤالء.
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  الفروق العقلية : -جـ

ي من هذه ل الغيب، وال يكاد خيلو فوج دراسهناك الطفل الذكي ، ومتوسط الذكاء، والطف

ـ  املستويات يف الذكاء و القدرات العقلية املتباينة رق ، ولذا جيب مراعاة ذلك يف بناء املناهج وطُ

  التدريس.

  الفروق اإلجتماعية : -د

فكل طفل و البيئة اإلجتماعية اليت ينتمي إليها ويعيش يف وسطها ، وذلك من حيث الطبقة 

اإلجتماعية ( املركز اإلجتماعي) ، أو الطبقة اإلقتصادية ( مترفة ، أو متوسطة ، أو فقـرية )، أو  

الثقافية  ( متعلمة ، أو أمية) ، و العالقة باحمليط ( األهل و اجلوار) ، وغري ذلك مما له تأثري الطبقة 

  أمناط سلوكه و إكتسابه للقيم اإلجتماعية و األخالقية .كري الطفل و ثقافته و تعليمه ، وعلى تف

  : الفروق بني اجلنسني :4-2

ر ، فاإلختالفات يف النمـو تكـاد   ختتلف درجة النمو من طفل إىل آخر ومن جنس إىل آخ

  تشمل كل نواحي النمو اليت مرت سابقا ، ومن بينها ما يلي :

  النمو اجلسمي : -أ

  : فيما يليفاإلختالفات يف النمو اجلسمي بني اجلنسني واضحة متاما و تظهر 

تكون البنات عامة أكثر نضجا من البنني من نفس العمر ، و ذلك ألن املراهقة تبدأ عنـد   -

البنات قبل البنني ، هلذا يكون اهليكل العظمي وعملية التكلس أكثر تكامال عند البنـت يف  

سن الثامنة مثال منها عند الصيب يف هذه السن .

تكون البنات عامة أكثر نضجا من البنني يف أوائل هذه املرحلة ، ومع ذلك فهـن أصـغر    -

.)217، ص  1980(فايز حممد علي احلاج ،  حجما منهم .

يكون نصيب الذكور أكثر من اإلناث يف النسيج العضلي ، ويكون نصيب اإلناث أكثر من  -

الذكور يف النمو اجلسمي ، وتكون اإلناث أقوى قليال من الذكور يف هذه املرحلة فقـط ،  

وتالحظ زيادة اإلناث عن الذكور يف هذه املرحلة يف كل من الطول و الوزن وتبدأ ظهور 
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(حامد زهران ، لثانوية لدى اإلناث قبل الذكور يف اية هذه املرحلة . اخلصائص اجلنسية ا

.)266، ص  2001

  : النمو احلركي -ب

شجاعة وتعبري عضـلي عنيـف   املنظم القوي الذي حيتاج إىل مهارة و يقوم الذكور باللعب

جلـة  ، وتقوم اإلناث باللعب الذي حيتاج إىل تنظيم يف احلركات كالرقص و احلاجلريكالكرة و

مـن   %5عند الذكور ، وال متثل هذه األلعاب سـوى   %50ومتثل ألعاب اجلري ، ونط احلبل

.)268، ص  2001(حامد زهران ،  ألعاب اإلناث .

  : العقلي النمو -جـ

شرة من العمر .اميتاز الذكور عن اإلناث يف الذكاء خاصة يف التاسعة و الع -

ط اهلندسي، وألعاب القوى وألعاب السرعة ومتيـل  مييل األوالد إىل النشاط اليدوي و النشا -

اإلناث إىل النشاط املرتيل، و النشاط التمثيلي ، ومجيع أشكال الزخرفة والرسم واملوسيقى .

كما يظهرون تفوقا يتفوق الذكور يف القدرات الرياضية و اهلندسية و العملية على البنات،  -

واضحا يف القدرات امليكانيكية .

بنات يف القدرات الفنية بصفة عامة ، كما ثبت أن يتفوقن عن الذكور يف القدرة تتفوق ال -

: يتاللغوية بصفة خاصة ، كما هو موضح يف اجلدول اآل

) : يوضح املقارنة بني البنني و البنات يف امليول و القدرات07جدول رقم (

  )218، ص  1973( وزارة التعليم اإلبتدائي و الثانوي ، 

  البنـــــــــات  ــــنالبنيـــ

  امليول : –أوال 

مييل األوالد إىل النشاط اليدوي و النشاط  -1

اهلندسي ، وألعاب القوى ، و ألعاب 

  السرعة.

من ألعاب البنني  %50متثل ألعاب اجلري  -2

متيل البنات إىل النشاط املرتيل ، و النشاط  -1

التمثيلي ، ومجيع أشكال الزخرفة و الرسم ، 

  واملوسيقى .

من ألعاب  %5ال متثل هذه األلعاب سوى  -2

  البنات .
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  القـدرات : –ثانيـا 

يتفوق الذكور يف القدرات الرياضية و  -

ا يظهرون اهلندسية و العلمية على البنات ، كم

  .تفوقا واضحا يف القدرات امليكانيكية

الفنية بصفة عامة ، تتفوق البنات يف القدرات  -

ن عن األوالد يف القدرة كما ثبت أن يتفوق

اللغوية بصفة خاصة ، فيستطعن التعبري عما يف 

أنفسهن بلغتهن القومية بطريقة أفضل ، كما 

  يسهل تعلمهن اللغات األجنبية.

  النمو اللغوي : -د

يالحظ أن اإلناث يفقن الذكور يف القدرة اللغوية ، وتعد اإلناث أفضل مـن الـذكور يف   

  النصف الكروي األيسر املسؤول عن املهارات اللغوية لديهن أنشط .احملصول اللغوي ألن 

  النمو اإلجتماعي : -هـ

يتوحد الطفل مع الدور اجلنسي املناسب ، وتتضح عملية التنميط اجلنسـي ، و التنمـيط    -

اجلنسي هو تبين الدور اجلنسي ، وهو عملية التوحد مع شخصية نفس اجلنس ، و إكتساب 

بة للذكور ، وصفات األنوثة بالنسبة لإلناث ، ومع النمـو يتمـايز   صفات الذكور بالنس

امليول و اإلجتاهات و املعايري السلوكية ، و أشياء مثل نسان إجتماعيا من حيث املالبس واجل

مقاييس اجلمال والقوة وبعض خصائص الشخصية األخرى .

ت الذكور أكرب عـددا  يالحظ أن اجلماعات ال تضم أفرادا من اجلنس اآلخر ، و أن مجاعا -

من مجاعات اإلناث ، و يعطي اآلباء حرية أكرب جلماعات الذكور ويضعون قيودا أكرب على 

مجاعات اإلناث .

حاجات الطفل الضرورية للنمو : -5
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يقتضي توفري إحتياجات الطفولة الفهم الواعي بعمق مسؤولية تلبية هذه احلاجات اليت يترتب 

انا لتحقيـق  و الطفل ، و أن توفري إحتياجات الطفولة ميثـل ضـم  على توفريها ضمان سالمة من

الوقائية و العالجية ، و أن عدم إشباع هذه احلاجات يـؤدي إىل حـدوث   األساليب اإلنسانية و

األضرار اجلسمية و النفسية للطفل ، هلذا يتضح أمهية تلبية ومواجهة إحتياجات الطفولة حىت توفر 

  يمة .سلونفسية هلم حياة إجتماعية 

  ويتم معاجلة هذا العنصر من خالل املؤشرين التاليني :

  م ماسلو) للحاجات : ا: هرم  ( أبراه5-1

، م ماسلو) يف الدافعية من أعظم النظريات الرائدة يف هـذا اـال  اتعترب نظرية العامل ( أبراه

حاجات  أي سلوك مدفوع ميكن أن يشبعو أن  ،أنه ينبغي أن ننظر للفرد ككل مركب حيث رأى

( ماسلو) أن احلاجات مركبة وفق نظام هرمي متتد مـن أكثـر    رأى كثرية يف آن واحد ، وهلذا

مستويات لنظـام   فترض ستةااحلاجات فسيولوجية إىل أكثرها نضجا من الناحية النفسية ، وهو 

   يوضح هذه املستويات:يتالشكل اآلو،احلاجات األساسية

  جات) : ميثل هرم ماسلو للحا04شكل رقم (

  )24، ص  2006( جابر نصر الدين ، 

الحظ من خالل اجلدول أن احلاجات الفيزيولوجية ( البيولوجية) متثل قاعدة اهلرم و الـيت  ي

تنشأ نتيجة حلاجة عضوية كاجلوع والعطش ، مث تتدرج هذه احلاجات يف اإلرتقاء حنـو األعلـى   

ةÜÜÜÜوجيÜات الفيزيولÜÜÜÜاجÜÜÜاحل

حـــاجـــات األمـــــــن

ـب و اإلنتمــــاءحاجـات احل

حاجات تقديــر الـــذات

حـاجات حتقيـق الذات

حاجات املعرفة
حاجات عقلية أو فكرية

حاجات إجتماعية 

حاجات شخصية قى
ألر

ت ا
جا

حلا
و ا

 حن
دم

لتق
ه ا

جتا
ا
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حيث أن احلاجة ذات املستوى األرقى ال تظهـر  حسب منو الفرد و تطوره يف املرحلة العمرية ، 

حىت يتم إشباع حاجة أخرى أكثر غلبة وسيطرة، فهي متتد من أكثر احلاجات بيولوجية ( عضوية) 

  إىل أكثرها نضجا من الناحية النفسية، وهي متثل قمة هرم احلاجات .

  : حاجات األطفال النفسية : 5-2

اإلشباع والرضا واإلرتياح للكائن احلي، واحلاجة  احلاجة إفتقار إىل شيء ما، إذا وجد حقق

شيء ضروري إما إلستقرار احلياة نفسها ( حاجة فسيولوجية)، أو احلياة بأسلوب أفضل ( حاجة 

نفسية) ، فاحلاجة إىل األكسجني ضرورية للحياة نفسها وبدون األكسجني ميوت الفرد يف احلال، 

للحياة بأسلوب أفضل، وبدون إشباعها يصـبح الفـرد   أما احلاجة إىل احلب واحملبة فهي ضرورية 

سيء التوافق، واحلاجات توجه سلوك الكائن احلي سعيا إلشباعها ، وتتوقف كثري من خصـائص  

  الشخصية على فهم حاجات الفرد ومدى إشباعها .

وال شك أن فهم حاجات الطفل وطرق إشباعها يضيف إىل قدرتنا على مساعدته للوصول 

  ى للنمو النفسي و التوافق النفسي و الصحة النفسية.إىل أفضل مستو

وأهم احلاجات الفسيولوجية للطفل احلاجة إىل اهلواء ، والغذاء، واملاء، ودرجـة احلـرارة   

  املناسبة، والوقاية من اجلروح واألمراض والسموم، و التوازن بني الراحة و النشاط.

اجات الفسيولوجية هامـة يف مرحلـة   ومع منو الفرد تتدرج احلاجات النفسية صعدا ، فاحل

احلضانة بصفة خاصة، و احلاجة إىل األمن تعترب حاجة أساسية يف الطفولة املبكرة، و احلاجـة إىل  

احلب تعترب حاجة جوهرية يف الطفولة املتأخرة، و يستمر التدرج حىت يصل إىل احلاجة إىل حتقيق 

  الذات وهي حاجات الرشد. 

-296، ص  2001(حامد زهران، :ت النفسية األساسية لألطفال احلاجا أهموفيما يلي     

300(

  احلاجة إىل األمن : -أ

حيتاج الطفل إىل الشعور باألمن والطمأنينة باإلنتماء إىل مجاعة يف األسرة واملدرسة والرفاق 

، إن الطفل حيتاج إىل الرعاية يف جو آمن يشعر فيه باحلماية من كل العوامل اخلارجيـة  يف اتمع

املهددة، ويشعره باألمن يف حاضره ومستقبله، وجيب مراعاة الوسائل اليت تشبع هذه احلاجة لدى 

الطفل حىت ال يشعر بتهديد خطري لكيانه  مما يؤدي إىل أساليب سلوكية قد تكون إنسـحابية أو  

.)215، ص 2001( حامد زهران، نية . عدوا
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( وفيق صـفوت خمتـار ،    وتتمثل احلاجة إىل األمن يف مرحلة الطفولة املتأخرة فيما يلي :

.)217، ص  2005

ال تتمثل احلاجة إىل األمن و اإلطمئنان إىل تلبية حاجات الطفل املادية من مأكل و مشرب 

ه ال يزال موضع باع العاطفي و إحساس الطفل بأنو ملبس فحسب ، إمنا تتمثل أيضا يف مدى اإلش

بقية أفراد أسرته و معلميه ، ولذا جيب على كل من الوالـدين و املعلمـني أن   قبول من والديه و

يهتموا كثريا حباجات الطفل األساسية و العمل على إشباعها بالقدر املعقـول و املناسـب ، وأن   

يشعر بثقته يف نفسه ويف اآلخرين أيضـا ،   هيا مبا جيعليئوا له مناخا أسريا و مدرسيا صاحلا وسويه

فيفصح عما بداخله من رغبات ، وينفس عما خيفيه من مشاعر و انفعاالت األمر الذي يترتـب  

عليه تفريغ ما لديه من طاقات إنفعالية ، و التخلص من مكبوتاته بطرق سوية ، و ـذا يسـهم   

من أمن نفسي و طمأنينة ، فيدفعه هـذا إىل ممارسـة    إشباع هذه احلاجة يف احملافظة على ما لديه

  أنواع النشاط املختلفة اليت حتقق له مزيدا من الصحة النفسية .

  احلاجة إىل احلب و احملبة  : -ب

وهي من أهم احلاجات اإلنفعالية اليت يسعى الطفل إىل إشباعها، فهو حيتاج إىل أن يشعر أنه 

إخوته وأقرانه حاجة الزمـة لصـحته   وه ـبينه وبني والدي املعتدلحمب حمبوب، واحلب املتبادل 

النفسية، وهو يريد أن يشعر أنه مرغوب فيه وأنه ينتمي إىل مجاعة وإىل بيئة إجتماعية صديقة، وهو 

حيتاج إىل الصداقة واحلنان، أما الطفل الذي ال يشبع هذه احلاجة إىل احلب واحملبة فإنه يعاين من " 

(حامد زهران،  أنه غري مرغوب فيه ويصبح سيء التوافق مضطربا نفسيا. اجلوع العاطفي" ويشعر

.)296، ص  2001

إن إحساس الطفل باحلب و بأنه مرغوب فيه يساعده على حتمل املسؤولية و التعاون مـع  

 هاآلخرين نظرا ملا يسود يف األسرة من جو يشعر من خالله باحلب و الرغبة فيـه ، و إن شـعور  

يدفعه للخروج للبيئة اخلارجية حبثا ينظر لألسرة كمصدر طرد  هإطار األسرة جيعل بإفتقار احلب يف

عن احلب و العطف الذي يفتقده يف حياته األسرية وقد يؤدي به ذلك إىل اإلحنـدار يف مسـار   

  ) .110، ص  1993.( خريي خليل اجلميلي، اإلحنراف 

  احلاجة إىل الرعاية الوالدية و التوجيه  : -جـ
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للطفل هي اليت تكفل حتقيق مطالب  -خاصة من جانب األم –اية الوالدية و التوجيه إن الرع

النمو حتقيقا سليما يضمن الوصول إىل أفضل مستوى من مستويات النمو اجلسمي و النفسـي ،  

وحيتاج إشباع هذه احلاجة إىل والدين يسرمها وجود الطفل ، يتقبالنـه ، ويفخـران بـدورمها    

  ا .محببهما ورعايته هكوالدين ، وحييطان

إن غياب األب أو األم بسبب الوفاة ، أو اإلنفصال ، أو ظروف العمل ، وخاصة يف حالـة  

يؤثر تأثريا سيئا يف منوه ما قد وتركه للخدم أو إيداعه يف مؤسسة  طفلهاإشتغال األم و إنشغاهلا عن 

  النفسي .

  احلاجة إىل إرضاء الكبار  : -د

ل أوجه نشاطه على إرضاء الكبار رغبة منه يف احلصـول علـى   حيرص الطفل السوي يف ك

الثواب ، وهذه احلاجة تساعده يف حتسني سلوكه و يف عملية التوافق النفسي و اإلجتماعي، حيث 

  يالحظ يف سلوكه إستجابات الكبار و اآلخرين بصفة عامة ، وحيرص على إرضائهم .

  احلاجة إىل إرضاء األقران  : -هـ

 سلوكه على إرضاء أقرانه مبا جيلب له السرور و يكسبه حبهم و تقديرهم حيرص الطفل يف

و ترحيبهم به كعضو يف مجاعتهم ، وجيب اإلهتمام بإشباع هذه احلاجة عند الطفل بإتاحة فرص 

  التفاعل اإلجتماعي مع أقرانه و املشاركة معهم يف اللعب و العمل .

  احلاجة إىل التقدير اإلجتماعي  : -و

لطفل إىل أن يشعر أنه موضع تقدير وقبول و إعتراف و إعتبار مـن اآلخـرين ، و   حيتاج ا

إشباع هذه احلاجة متكن الطفل من القيام بدوره اإلجتماعي السليم الذي يتناسب مع سنه و الذي 

حتدده املعايري اإلجتماعية اليت تبلور هذا الدور ، وتلعب عملية التنشئة اإلجتماعية دورا هامـا يف  

  هذه احلاجة . إشباع

  احلاجة إىل احلرية و اإلستقالل  : -ز
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يصبو الطفل يف منوه إىل اإلستقالل و اإلعتماد على النفس ، وهو حيتاج إىل حتمـل بعـض   

املسؤولية ، وحيتاج الطفل إىل الشعور باحلرية و اإلستقالل و تسيري أموره بنفسه دون معونة مـن  

شجيع التفكري الذايت املستقل لدى الطفل ، ومعاملته على اآلخرين مما يزيد ثقته يف نفسه ، وجيب ت

  أن له شخصيته املستقلة ووجهة نظره اخلاصة .

  احلاجة إىل تعلم املعايري السلوكية  : -ح

حيتاج الطفل إىل مساعدة يف تعلم املعايري السلوكية حنو األشخاص و األشياء ، وحيدد كـل  

ؤسسات القائمة على عملية التنشئة اإلجتماعية مثل األسرة جمتمع هذه املعايري السلوكية ، وتقوم امل

و املدرسة ووسائل اإلعالم وغريها بتعليم هذه املعايري السلوكية للطفل ممـا يسـاعد يف توافقـه    

اإلجتماعي ، إن الطفل حيتاج إىل املساعدة يف تعلم حقوقه ، ماله و ما عليه ، ما يفعله و مـا ال  

، وما يصح وهو يف مجاعة ، ما يصح وهو يف حدود األسرة ، و ما  يف خلويفعله ، ما يصح وهو 

يصح وهو خارج نطاقها ، و حيتاج إشباع هذه احلاجة من الكبار إىل كثري من اخلربة و الصـرب و  

  الثبات و الفهم .

  احلاجة إىل تقبل السلطة  : -ط

قبل السادسة ممارسـة   ختتلف أمناط السلطة يف الثقافات املختلفة ، فبعض الثقافات تتيح فيها

أي سلوك خيتاره الطفل ، يأكل ما يشاء ، ومىت يشاء ، وينام عندما يتعب ... إخل  ، بينما البعض 

اآلخر تلزم الطفل منذ سن مبكرة بتقبل السلطة و التوجيه . إن الطفل حيتاج إىل تقبل السلطة ألنه 

السلطة البد أن تراعي مستوى منـو  حيتاج إليها ، فسلوكه غري ناضج وخرباته فجة ، إال أن هذه 

  الطفل ، وأن تكون حنونة وهي حازمة يف نفس الوقت.

  احلاجة إىل اإلجناز و النجاح  : -ي

حيتاج الطفل إىل التحصيل و اإلجناز و النجاح ، وهو يسعى دائما عن طريق اإلسـتطالع و  

يطة به وحـىت يـنجح يف   اإلستكشاف و البحث وراء املعرفة اجلديدة حىت يتعرف على البيئة احمل

اإلحاطة بالعامل من حوله ، وهذه احلاجة أساسية يف توسيع إدراك الطفل وتنمية شخصيته ، وهو 

  هلذا حيتاج إىل تشجيع الكبار وغرس روح الشجاعة فيه .

  احلاجة إىل مكانة و إحترام الذات  : -ك

أنه كفء حيقق ذاته ويعرب حيتاج الطفل إىل أن يشعر بإحترام ذاته و أنه جدير باإلحترام ، و

إحترامه لآلخرين ، وهو يسعى دائما  عن نفسه يف حدود قدراته و إمكاناته ، وهذا يصاحبه عادة
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للحصول على املكانة املرموقة اليت تعزز ذاته ، وتؤكد أمهيتها ، وهو هنا حيتاج إىل عمل األشـياء  

  .االيت تربز ذاته و حيتاج إىل إستخدام قدراته إستخداما بناء

إن النمو السوي للذات و تنمية مفهوم صحي موجب للذات حيتاج إىل إشباع هذه احلاجة 

  األساسية.

  احلاجة إىل اللعب  : -ل

التأكيد على أمهية إشباع احلاجة إىل اللعب عند الطفل  و اإلستفادة من اللعـب يف هـذه   

فراغ للعب و إتاحة وقت الالنواحي ( التعليم و التشخيص و العالج)، ويتطلب إشباع هذه احلاجة 

إختيار اللعب املتنوعة املشوقة ، و أوجه النشاط البناء ، وتوجيه األطفـال  إفساح مكان للعب ، و

  نفسيا وتربويا أثناء اللعب .

  فما هو اللعب ؟ - 

اللعب هو أي سلوك يقوم به الفرد دون غاية عملية مسبقة ، وكل أفراد اجلـنس البشـري   

احليوانات العليا ، واللعب له أمهيته النفسية يف التعليم و التشخيص  صغاريلعبون ، وكذلك يفعل 

و العالج ، ويعترب اللعب من أهم وسائل الطفل يف تفهمه للعامل من حوله ، وهو إحدى الوسائل 

   .اهلامة اليت يعرب ا الطفل عن نفسه ، ويعتربه البعض " مهنة الطفل" 

اء اللعب ، وهنا تظهر األمهية اإلجتماعية للعب ، حيـث  ن الطفل أصدقوِكَو أثناء اللعب ي

يتعلم عن طريق اللعب بعض العادات اإلجتماعية مثل أصول اللعب ، ومراعاة أدوار اآلخرين ، و 

إحترامهم ألفكارهم ، وتظهر روح التعاون ، ويكون صداقات جديدة ، ويتعرف على املـثريات  

ه مع نفسه ، ويبدأ لعب الذكور يتمايز عن لعب اإلناث ، اإلجتماعية اليت تتخلل اللعب ، ويقل لعب

وتبدأ األنثى تلعب مع اإلناث ، و الذكر يلعب مع الذكور مما يزيد تأكيد دورها كأنثى ، ودوره 

، وحيدث هذا يف مرحلة الطفولة املتأخرة ، كما أن يف هذه املرحلة العمرية لألطفال جند أن كذكر 

  لعاب اجلماعية .الذكور و اإلناث يفضلون األ

و يف الطفولة املتأخرة و املراهقة املبكرة تظهر اهلوايات ، وترجع أمهيتها إىل أا تعطي الطفل 

فرصة التعبري عن فرديته وميوله و إهتماماته و حتقق له الشعور باملكانة و ختتلف اهلوايـات عـن   

  .إخلربيد ، واملوسيقى ... اللعب يف أن هدفها أكثر وضوحا ، ومن أمثلتها هواية مجع طوابع ال

  مشكالت الطفولة املتأخرة : -6
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لقد أثبتت الدراسات أن كال من الذكور و اإلناث يعانون باملتوسط من مخـس إىل سـت   

،وتنخفض درجة إنتشار ة اإلبتدائيةمشكالت يف أي وقت،خالل مرحلة ما قبل املدرسة،ويف املدرس

بالنسبة لألطفال يف سن املدرسـة..كما أن ظهـور   هذه املشكالت السلوكية مع التقدم يف العمر 

 .)28، ص  2011( ماهر العريب، املشكالت السلوكية أكثر شيوعا بني الذكور منه بني اإلناث 

واحلقيقة أن مشكالت الطفولة كثرية وخاصة منها املشكالت السلوكية اليت تتـزامن و الطفولـة   

م األظافر وغريها،وهنـاك مشـكالت أخـرى    املبكرة مثل مص اإلام و التبول الالإرادي،وقض

تصاحب مراحل الطفولة بأطوارها الثالثة،وخاصة يف مرحلـة الطفولـة املتوسـطة و الطفولـة     

املتأخرة،حيث تسود وحتتد أكثر يف هاتني املرحلتني كاملشكلتني السلوكيتني املتعلقتني بالكـذب  

ربز يف مرحلة الطفولة املتوسـطة،وتظهر  والسرقة،باإلضافة إىل ذلك توجد املشاكل التربوية واليت ت

الدراسي،والتسـرب   بشكل جلي وتزداد حـدا يف مرحلـة الطفولـة املتأخرة،مثل:التـأخر    

  مشكلة اهلروب من املدرسةاملدرسي،و

ويف الدراسة احلالية يعرض الباحث نوعني من مشكالت الطفولة يف هذه املرحلـة ، ومهـا   

ب و السرقة و الغرية ، و املشكالت التربوية املتمثلة يف التأخر املشكالت السلوكية املتمثلة يف الكذ

  الدراسي و التسرب املدرسي ، واهلروب من املدرسة .

  : املشكالت السلوكية :6-1

: الكذب :6-1-1

قول شيء غري حقيقي ، وقد يعود إىل الغش لكسب شيء ما ، أو للتخلص من أشياء غـري  

عوجلت بأسلوب خاطئ ، بدافع التهرب من العقاب الذي ميكن  سارة ، ويرتبط غالبا بالسرقة إذا 

.)236، ص  2011( نصر التهامي ،  أن يتم توقيعه على الطفل .

األخرى مثل : السرقة ، و الغش   ةاملنحرف اتويعتربه العلماء أساس كثري من مظاهر السلوك

الذي ليست له أسـباب   والتزوير ، وحيدث الكذب على مستويني الكذب البسيط غري املتعمد و

دفينة ، و الكذب املقصود الذي يهدف إىل حتقيق مصاحل شخصية بغض النظر عما يسببه لآلخرين 

.)325 - 324، ص  2000( رمضان حممد القذايف ،  من مشاكل أو أضرار .

) مراحل إعتقاد الطفل للكذب إىل ثالث مراحل :PIAGETبياجيه) (جون (  قسموقد 

.)237 - 236، ص  2011،  ( نصر التهامي

  املرحلة األوىل : يعتقد الطفل أن الكذب خطأ ألنه شيء سيعاقب عليه .  -أ
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املرحلة الثانية : يبدو الكذب كشيء خطأ يف حد ذاته وسوف يبقى ولـو بعـد زوال     -ب

العقاب.

. املرحلة الثالثة : الكذب خطأ ينعكس على اإلحترام املتبادل و احملبة املتبادلة  -ج

.)237، ص  2011( نصر التهامي ، * و الكذب عند األطفال يأخذ عدة أشكال : 

القلب البسيط للحقيقة : أو التغيري البسيط .  -أ

املبالغة : يبالغ أو يغالط الطفل والده بشدة.  -ب

التلفيق : كأن يتحدث بشيء مل يقم به .  -ج

غري صحيح .احملادثة : يتكلم بشيء جزء منه صحيح ، وجزء   -د

شكاية خاطئة : يوقع اللوم على غريه فيما فعله هو . -هـ

.)237، ص  2011( نصر التهامي ، * و من أسبابــه : 

الدفاع الشخصي : اهلروب من النتائج غري السارة يف السلوك .  -أ

اإلنكار أو الرفض : للذكريات املؤملة أو املشاعر .  -ب

ر و إختاذهم كنماذج .التقليد : أي تقليد الكبا  -ج

التفاخر : و ذلك لكي حيصل على اإلعجاب و اإلهتمام.  -د

فحص احلقيقة : لكي يتعرف على الفرق بني احلقيقة و اخليال .  -هـ 

احلصول على األمن : و احلماية من األطفال اآلخرين.  -و

العداوة : تصرف بعداوة تامة جتاه اآلخرين .  -ز

ل على شيء للذات.اإلكتساب : للحصو  -ح

كرر على مسامع الطفل أنه كاذب فسوف يصدق ذلك مـن  يالتخيل النفسي : عندما   -ط

  كثرة الترديد.

عدم الثقة : اآلباء قد يظهرون أحيانا عدم الثقة مبا ينطق به أبناؤهم ، و إن كان صدقا ،   -ي

لذا يفضل الطفل أن يكذب أحيانا ليكسب الثقة .

ناء : إلجناز مل يقم به هو.احلصول على الث  -ك

ضعف الوازع الديين لدى الطفل.  -ل

.)237، ص  2011( نصر التهامي ، * وللوقايـة منه : 
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أن ال يطلب من األطفال أن يشهدوا ضد بعضهم البعض ، أو أن يطلب منهم اإلعتـراف    -أ

بأخطائهم عنوة.

تأسيس مستوى للصدق و تشكيل قدوة للطفل .  -ب

يتم التبيني فيها أن الكذب شيء غري حمبب .لاحلكمة و املغزى من الصدق  مناقشة  -ج

الذي يبدو أن الطفل يعفى منه لو دافع  -يف كل األحوال –اإلبتعاد عن إستعمال العقاب   -د

عن نفسه بأسلوب الكذب .

.)238، ص  2011( نصر التهامي ، * ومن طرق عالجــه : 

ب العمل على إجياد األمور اليت جعلت الطفل يكذب ليتم البحث عن أسباب الكذب : جي  -أ

تفادي ذلك يف املستقبل .

ب التغاضي عن كذب األطفال ، بل جيب حـثهم  تعليم األطفال قيمة الصدق : ال جي  -ب

على الصدق بقراءة قصص توضح هلم قيمة الصدق ، و اإلستشهاد بآيات مـن القـرآن   

الكرمي ، وسرية سيد املرسلني.

غري احلقيقة.قال إذا قال احلقيقة ، وعاقبه عقابا مناسبا إذا  هعقاب : ساحمال  -ج

.)51، ص  2011( ماهر العريب ، * ومن طرق العالج أيضا : 

أن يكون اآلباء قدوة عملية ألطفاهلم.  -أ

حرمـة الكـذب و مضـاره    اعقد مناقشات عائلية مع أطفالك بطريقة مشوقة عـن    -ب

اغرس يف أذهام أن الكذب يوصل إىل النار من خالل أحاديـث  ، واألخرويةاإلجتماعية و

الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم ) .

الطفل املزيد من الثناء و التقدير لذاته و ملا يقوم به ، وبالتايل لن يكون مضـطرا   إعطاء  -ج

ألن يكذب حىت يشعر باإلرتياح .

إحراج الطفل خاصة أمام اآلخـرين   قلل ما استطعت من أسلوب العقاب ، وال تلجأ إىل  -د

  كي ال يلجأ إىل الكذب .

: السرقــة :6-1-2

حماولة ملك شيء يشعر الطفل أنه ال ميلكه ، وعليه جيب على الطفل أن يعرف أن أخذ شيء 

.)228، ص  2011( نصر التهامي ،  عترب سرقة.اما يتطلب إذنا معينا ألخذه ، و إال 
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كبار يعرفون أبعاده وأسبابه وأضراره، أما الطفـل فإنـه ال   و السرقة مفهوم واضح لدى ال

  مفهوم السرقة وأضرارها على اتمع و األفراد ونظرة الدين والقانون واألخالق إليها . ايدرك متام

ويتعلم األطفال أن السرقة عمل خاطئ إذا وصف اآلباء و األمهات هذا العمـل باخلطـأ ،   

  ر يف ممارسته ، بذلك يبدأ مفهوم السرقة بالتبلور لدى الطفل.وعاقبوا أطفاهلم يف حال اإلستمرا

.)32، ص  2011( ماهر العريب ، * ومن أسباا : 

موافقة األبوين أو أحدمها على السرقة.  -أ

ميكن أن يكون الطفل قد قام بتقليد من هو أكرب منه مثل أحد األبـوين أو اإلخـوة أو     -ب

األصدقاء.

قون من أجل أن حيققوا ذام ، كي يثبتوا ألصدقائهم رجولتهم.بعض األطفال يسر  -ج

سوء األوضاع اإلقتصادية أو اإلجتماعية قد تكون سببا يف تشجيع الطفل على السرقة.  -د

قد تكون السرقة عالمة على التوتر الداخلي عند الطفل الناتج عـن اإلكتئـاب ، أو     -هـ

ألسرة .الغضب أو الغرية من والدة طفل جديد يف ا

.)230 - 229، ص  2011( نصر التهامي ، * وللوقايــة منها : 

تعليم القيم : على األهل أن يعلموا األطفال القيم و العادات اجليدة ، و اإلهتمام بـذلك    -أ

قدر اإلمكان ، وحثهم على احملافظة على ممتلكات اآلخرين ، فنشوء الطفل يف جو يتسـم  

يؤدي إىل تبين الطفل هلذه املعايري.باألخالق و القيم احلميدة 

جيب أن يكون هناك مصروف ثابت للطفل : يستطيع أن يشتري به ما يشعر أنه حيتاج   -ب

إليه فعال ، ولو كان مقابل عمل يؤديه يف املرتل بعد عودته من املدرسة .

عدم ترك أشياء ميكن أن تغري الطفل : و تشجعه على القيام بالسرقة .  -ج

ية بناء عالقات وثيقة : بني األهل و األبناء ، عالقات يسودها احلب و التفاهم وحرية تنم  -د

التعبري ، حىت يستطيع الطفل أن يطلب ما حيتاج إليه من والديه.

اإلشراف املباشر على الطفل : باإلضافة إىل تعليمهم القيم ، و اإلهتمام ا حيتاجونه ،   -هـ

راقبة مباشرة حىت ال يقوم الطفل بالسرقة و إن قام ا تـتم  فاألطفال حباجة إىل إشراف و م

.معرفتها و معاجلتها من البداية

ليكن الوالدان ومن يكربون الطفل سنا هم املثل األعلى للطفل : مبعاملته بأمانة و إخالص   -و

وصدق مما يعلم الطفل احملافظة على أشيائه و أشياء اآلخرين .
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ية : حىت يشعروا حبقهم يف ملكية األشياء اليت ختصـهم فقـط ،   تعليم الطفل حق امللك  -ز

وتعلمهم كيف يردون األشياء إىل أصحاا إذا إستعاروها منهم و بإذم .

.)231 - 230، ص  2011( نصر التهامي ، * ومن طرق عالجها : 

سرقة) ومـا  الفهم الصحيح : جيب علينا أن نفهم ملاذا قام الطفل بذلك العمل املشني ( ال  -أ

دوافعه ، ألن ذلك قد يكون مرجعه إىل احلرمان اإلقتصادي بسبب نقص مادي يشعر بـه  

الطفل ، أو ملنافسة زمالئه ممن ميلكون النقود ، وقد يكون السبب احلرمان العاطفي وعدم 

اإلهتمام من الوالدين ، وقد يكون لعدم إدراك الطفل ملفهوم السرقة ، وما الفرق بينها وبني 

ستعارة ، وبالتايل الفهم الصحيح للسبب يترتب عليه احلل املناسب.اإل

السلوك الصحيح :جيب أن يفعل األهل ما يرونه يف صاحل أطفاهلم ، وذلك مبعاجلة األمر   -ب

بروية و تأن ، وذلك بإعادة ما سرقه الطفل إىل الشخص املسروق مع اإلعتذار ، ودفع مثنه 

  لك ما سرقه.إذا كان الطفل قد صرفه أو إسته

عند حدوث السرقة : جيب عدم التصرف بعصبية ، وجيب أن ال تعترب السرقة فشال لدى   -ج

حالة خاصة جيب التعامل معها و معرفـة أسـباا وحلـها و     الطفل ، بل جيب إعتبارها 

)230 - 229، ص  2011( نصر التهامي ،  إحسان طريقة عالجها .

.)32، ص  2011لعريب ، ( ماهر ا* ومن طرق العالج أيضا : 

أفهم طفلك املقصود بكلمة ( سرقة) ، وبني له الفرق بينها وبني كلمة ( إستعارة).  -أ

أغرس يف طفلك مضار السرقة اإلجتماعية و األخالقية ، و أا توصل إىل النار ، وذلك   -ب

من خالل القصص و اإلستشهاد بآيات الذكر احلكيم وسرية سيد املرسلني .

أمن للطفل مصروفا كافيا ومعتدال ، وحاول أن تقنع طفلك بأن يلجأ إليك عندما يكون   -ج

يف حاجة إىل النقود و أنك سوف تساعده.

اإلشراف املباشر على الطفل ، أي مراقبته ، فاألبوان اللذان يتابعان النشـاطات اليوميـة     -د

إبنهما . ألطفاهلما لن يتيحا الفرصة لعادة مثل السرقة لكي تتطور عند

إجراء فوريا حالة حدوث السرقة : وهذا عرب ثالث خطوات وهي :  اختذ  -هـ

  فتش عن األسباب اليت دفعت الطفل للسرقة . -أ

  صحح خطأ السرقة : وذلك بإرجاع ما سرق و اإلعتذار ملن سرق. -ب
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أقنع الطفل باألسلوب اهلادئ و القريب من مستوى عقله بأن هذا الفعل حمـرم   -ج

و أخروية ، وأنك لست راض عنه ، ولن تقبل منه أن  اجتماعيةوله عواقب  شرعا

   يكرر هذا السلوك .

: الغيــــرة :6-1-3

هي العامل املشترك يف الكثري من املشاكل النفسية عند األطفال ، ويقصد بـذلك الغـرية   

ثري مـن املشـاكل   تكون مدمرة للطفل و اليت قد تكون سببا يف إحباطه وتعرضه للكاملرضية اليت 

  النفسية.

و الغرية أحد املشاعر الطبيعية املوجودة عند اإلنسان كاحلب مثال ، وجيب أن تقبلها األسرة 

كحقيقة واقعية وال تسمح يف نفس الوقت بنموها ، فالقليل من الغرية يفيد اإلنسان ، فهي حـافز  

ضرر بالغ ، ومـا السـلوك   على التفوق ، ولكن الكثري منها يفسد احلياة ، ويصيب الشخصية ب

العدائي و األنانية و اإلرتباك و اإلنزواء ، إال أثرا من آثار الغرية على سلوك األطفال ، وال خيلـو  

تصرف طفل من إظهار الغرية بني احلني و احلني ، وهذا ال يسبب إشـكاال إذا فهمنـا املوقـف    

  وعاجلناه عالجا سليما.

السلوك وتظهر بصورة مستمرة لألسرة ، تصبح هنا  أما إذا أصبحت الغرية عادة من عادات 

مشكلة ، و ال سيما حني يكون التعبري عنها بطرق متعددة ، و الغرية من أهم العوامل اليت تؤدي 

إىل ضعف ثقة الطفل بنفسه ، أو إىل نزوعه للعدوان و التخريب و الغضب، ومن أسباا ما يلي : 

).232، ص  2011( نصر التهامي ، 

  الد طفل جديد لألسرة.مي -أ

شعور الطفل خبيبة أمل يف احلصول على رغباته ، وجناح طفل آخر يف احلصول على تلك  -ب

  الرغبات

  الشعور بالنقص الناتج عن اإلخفاق و الفشل . -ج

كما أن للمعاملة الوالدية دور كبري و خطري يف نفس الوقت ، قد يكونان سببا بقصد ، أو غري  -د

الغرية يف نفس أبنائهما ، وذلك بسبب املعاملة الوالدية غري العادلة بني األبناء  قصد يف زرع بذور

كتفضيل أحدمها عن اآلخر ، أو تفضيل الذكر عن األنثى ، أو إظهار احلب ألحد األبناء ومعاملة 



  الطفولــة المتأخــرة                                                                    الفصــل الرابـــع              

176

اآلخر بالقسوة و اجلفاء ، أو إغراق العطايا و اإلمتيازات وحرمان اآلخر من ذلك ، إىل غري ذلك 

  إليها يف الفصل اخلاص باألسرة.  ريأمناط املعاملة الوالدية غري السوية ، و اليت أش من

).232، ص  2011( نصر التهامي ،  * ومن مظاهرها ما يلي :

  إن إنفعال الغرية إنفعال مركب ، جيمع بني حب التملك و الشعور بالغضب. -أ

أو  –فسه ومـن إخوانـه   وقد يصاحب الشعور بالغرية إحساس الشخص بالغضب من ن -ب

  الذين  متكنوا من حتقيق مآرم اليت مل يستطع هو حتقيقها .  -زمالئه

املضايقة أو التخريب أو وقد يصحب الغرية كثري من مظاهر أخرى كالثورة أو التشهري أو  -ج

  العصيان .العناد و

الالمباالة ، أو وقد يصاحبها مظاهر تشبه تلك اليت تصحب إنفعال الغضب يف حالة كبته ، ك -د

الشعور باخلجل ، أو شدة احلساسية أو اإلحساس بالعجز ، أو فقد الشهية ، أو فقد الغربـة يف  

  الكالم.

ومل نسرع هلا باال ، حيث تتراكم  –إن مل نقاومها يف مهدها  –ومن أشد مظاهر الغرية      

حالة نفسية مرضية مدمرة يف نفس الطفل،صغريا كان أو كبريا، بل حىت شابا راشدا، وتتطور إىل 

القتـل و  املتمثـل يف   وهي احلسد والذي بدوره يؤدي بصاحبه إىل إرتكاب أشد مظاهر العدوان

التدمري، ولنا يف قصة يوسف عليه السالم مع إخوته خري مثال على ذلك يف أسرة من أسر النبوة و 

  الرسالة ، وهي أسرة سيدنا يعقوب عليه السالم.

ص  2011( نصـر التـهامي،   لوقاية من آثارها السلبية جيب عمل اآليت : * ولعالج الغرية و ا

234-235(.

إشعار الطفل بقيمته ومكانته يف األسرة و املدرسة وبني الزمالء.- أ

تعليم الطفل على أن احلياة أخذ و عطاء منذ الصغر ، و أنه جيب عليه أن حيترم حقـوق  -  ب

اآلخرين.

بروح رياضية جتاه اآلخرين. تعويد الطفل على املنافسة الشريفة-  ج

بعث الثقة يف نفس الطفل وختفيف حدة الشعور بالنقص أو العجز عنده.  -د

توفري العالقات القائمة على أساس املساواة و العدل ، دون متييز أو تفضيل على آخـر ،   -هـ

اواة.مهما كان جنسه أو سنه أو قدراته ، فال حتيز و ال إمتيازات بل معاملة على قدم املس
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تعويد الطفل على تقبل التفوق ، وتقبل اهلزمية ، حبيث يعمل على حتقيق النجـاح ببـذل   - و

غرية من تفوق اآلخرين عليه.اجلهد املناسب دون 

أسـاليب  معاجلة هذه الظاهرة بطرق واعيـة و احلزم فيما يتعلق مبشاعر الغرية لدى الطفل ، و- ز

حكيمة قبل أن تستفحل لدى الطفل.

دة طفل جديد ال جيوز إمهال الطفل الكبري ، وإعطاء الصغري عناية أكثر ممـا  يف حالة وال  -ح

يلزمه.

الطفل الكبري إىل حادث الوالدة مع مراعاة فطامه وجدانيا تدرجييا قدر اإلمكان ، فال  يئة- ط

حيرم حرمانا مفاجئا من اإلمتياز الذي كان يتمتع به.

ضهم بعضا، وبينهم وبني غريهم ، وإعتبار كل عن املقارنة الصرحية بني األطفال بع اإلقالع- ي

طفل شخصية مستقلة هلا إستعداداا ومزاياها اخلاصة ا.

عدم إغداق إمتيازات كثرية على الطفل املريض، فإن هذا يثري الغرية بني اإلخوة األصحاء ، - ك

الظاهرة  وتبدو مظاهرها يف متين املرض وكراهية الطفل املريض ، أو غري ذلك من مظاهر الغرية

أو املستترة.

  : املشكالت التربوية :6-2

إن اإلهتمام بدراسة الطفل وتعليمه أمر واجب على املربني : آباء و معلمني وخمتصني ، ولقد 

أن ال  اتنبه علماء التربية وعلم النفس إىل أمهية هذا املوضوع فأولوه عناية خاصة بعد أن أدركـو 

يئة األطفال و إعدادهم إعدادا سليما متكامال ، و العمل علـى  سبيل إىل بناء جيل املستقبل إال بته

ن إمهال هـذه  أمعاجلة مشكالم و الصعوبات اليت تعترض طريقهم يف حيام الدراسية ، حيث 

اتمع كله ، ( إجتماعيا ، ثقافيا ، إقتصاديا) ، و على األسرة و املدرسة والشرحية تنعكس آثاره 

إجتماعية هلا آثار بليغة علـى حتصـيلهم   نفسية وسلوكية وتربوية و مشكالت ن األطفال يعانونأ

الدراسي ، وكانت سببا يف إعاقة منوهم وتقدمهم الدراسي ، ومن بني هذه املشكالت التربوية ما 

  يلي :

اإلخنفاض يف مستوى التحصيل الدراسي عن املسـتوى  ويقصد به  :: التأخر الدراسي6-2-1

يل ، أو اإلخنفاض عن  مستوى سابق من التحصيل ، أو أم األطفـال  التحص اختباراتاملتوقع يف 

الذين يكون مستوى حتصيلهم الدراسي أقل من مستوى أقرام العاديني الـذين هـم يف مثـل    

أعمارهم ، وقد يكون التأخر الدراسي تأخرا عاما يف مجيع املواد الدراسية ، أو تأخرا نوعيـا يف  
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ن تأخرا دائما أو مؤقتا مرتبطا مبوقف معني ، تأخرا حقيقـا يعـود   مادة دراسية معينة ، وقد يكو

ألسباب عقلية ، أو غري ظاهري يعود إىل أسباب غري عقلية.

)11، ص  2009( حممد صبحي عبد السالم ، والتأخر الدراسي أنواع : 

ا النوع التأخر الدراسي العام : وهو ختلف التلميذ يف مجيع املواد ، وتتراوح نسبة ذكاء هذ -أ

  .°)85 – 70من املتأخرين ما بني ( 

التأخر الدراسي اخلاص : وهو ختلف التلميذ يف مادة أو مواد بعينها ، ويـرتبط بـنقص    -ب

  القدرة العقلية.

التأخر الدراسي الدائم : حيث يقل حتصيل التلميذ عن مستوى قدرته على فترة طويلة من  -ج

  الزمن.

و التأخر الذي يرتبط مبواقف معينة ، حيث يقـل حتصـيل   التأخر الدراسي املوقفي : وه -د

التلميذ عن مستوى قدرته نتيجة مروره خبربات سيئة ، مثل وفاة أحد أفراد األسـرة ، أو  

  تكرار مرات الرسوب ، أو املرور خبربات إنفعالية مؤملة .

) 19، ص 1999وزارة التربية الوطنية،  :( هـاره أنـ* ومن آث

دة األبعاد ، فهو مشكلة نفسية وتربوية ، وإجتماعية ، وإقتصادية ، فمن يعترب مشكلة متعد

الناحية النفسية يظهر التالميذ املتأخرون دراسيا الكثري من مسات اإلضطراب النفسـي ومظـاهر   

، ومن الناحية التربوية فإن التأخر الدراسي يثري كثريا من القلق وعدم الرضـى   املنحرفالسلوك 

و املعلمني الذين يقفون عاجزين عن عمل أي شيء إزاء هذه الظـاهرة الـيت    لدى كل من اآلباء

إستعصى حلها ، ومن الناحية اإلجتماعية فإن التأخر الدراسي تنعكس آثاره على اتمع يف صورة 

ومن الناحية اإلقتصادية فـإن   ،األميني عندما يطردون من املدرسةعودة هؤالء التالميذ إىل عداد 

اسيا ال يقدمون أي شيء للمجتمع مقابل ما أنفق عليهم يف سبيل تعليمهم ، حيـث  املتأخرين در

   يعد هذا من اهلدر التربوي.

( وزارة : * أمـا طـرق عالجـه :فتكون بالقضاء على أسبابه وعوامله ، وذلك كمـا يلـي  

   )20- 19، ص  1999التربية الوطنية ، 

جمع التالميذ الذين هلم نفس الصفة  ليكونـوا  إذا كان التالميذ دون املتوسط يف الذكاء فن  -

جمموعة متجانسة ، وتكيف املناهج وطرق التدريس حسب مستواهم ، ويوضعون يف أقسام 

خاصة.
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إذا كان التأخر الدراسي لطفل يعاين من ضعف صحته ، أو إصابة يف حاسة من حواسـه    -

ل جمهود يبذله ، ومينعه مـن  يف دروسه ، وجيعله عرضة للتعب ألق انتباههيعوقه على تركيز 

ما فاته. استدراكأداء واجباته املدرسية ، فينبغي اإلسراع بعالجه ، و 

يئة بيئة مناسبة ألصحاب األمراض النفسية ، وذلك باملعاملة املالئمة حلالتهم من خـالل    -

يني ، و الفريق الصحي باملؤسسة املمثل يف األخصائيني النفسانيني ، و األخصائيني اإلجتماع

املرشدين التربويني و النفسانيني .

عن جو مـرتيل   العاطفي الناشئ  االتزانمراعاة احلالة النفسية للتلميذ الذي يعاين من عدم   -

مضطرب ، وعالقة أسرية مفككة ، و املعاملة الشاذة للطفل .

ما ينشـر  قاسيا صارقد يرجع التأخر الدراسي للمعلم نفسه وطريقة تدريسه ، فقد يكون   -

الرعب يف نفوس تالميذه فيعجزون عن فهم دروسه ، وبالتايل يعتـريهم كرهـه   اخلوف و

 أيسر و أحسن وانتهاجو تالميذه ،  املعلمونبذه ، وهلذا ينبغي بناء عالقة وجدانية طيبة بني 

.مشاركتهم معلمهم ، و تفجري نشاطهم الذايت التالميذ و الجنذابطرق التدريس 

صعوبة مادة من املواد كاللغات مثال أو الرياضيات ، أو غريمها .حماربة شيوع   -

ختصيص حصص خاصة لتقوية الضعاف يف التحصيل .  -

التنويع يف طرائق التدريس،وذلك ملراعاة الفروق الفردية للتالميذ ، و إتباع الطريقة املناسبة   -

لكل نوع.

: التسرب املدرسي :6-2-2

سي بعامليتها ، وتكاد تكون واحدة رغم إختالف اتمعـات و  تتميز ظاهرة التسرب املدر

الدول وأمناط عيشها ومظاهر منوها، وقوة تقدمها مع إختالف يف الطبيعة ودرجة حدا ، وآثارها 

  من جمتمع إىل آخر، ومن مث ميكن تعريفه بأنه :

  ة أو قاهرة.ترك التلميذ املدرسة قبل إمتام مرحلة معينة من مراحل التمدرس ألسباب خاص

.)24، ص  2010( وزارة التربية الوطنية ، * وهو أنواع : 

التسرب املؤقت : وهو الذي حيدث بشكل يومي متكرر ، وما يلبث أن يتحول إىل إنقطاع  -أ

  تدرجيي ، مث مستمر ، ينتج عن فصل التلميذ عن املدرسة 

  التسرب الدائم : الذي يعين هجر التلميذ للمدرسة ائيا . -ب
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التسرب الشائع : وهو الذي خيص تالميذ املدرسة اإلبتدائية قبل وصوهلم إىل اية املرحلة  -ج

  التعليمية.

التسرب املرحلي : وهو الذي يبدو واضحا يف اية كل مرحلة من املراحل التعليمية سواء  -د

  أو اإلعدادية ، وعامله األساس عدم النجاح . اإلبتدائية ،

وزمياله : إليوت و فندالنج) فقد مت تصنيف املتسربني إىل ثـالث   ويف دراسة لـ ( فوص

.)24، ص  2010( وزارة التربية الوطنية ، فئات :

فئة اربين : وتشمل األفراد الذين تركوا املدرسة نتيجة أزمات أو مشكالت شخصية ، أو  -أ

  ين ، أو كليهما.أسرية ، كاملرض ، أو الضعف اجلسمي ، أو الفقر ، أو وفاة أحد الوالد

وتشمل األفراد الذين تركوا املدرسة نتيجة لضعف قدرام العقليـة علـى   فئة املعاقني :  -ب

القيام باألعمال الضرورية املطلوبة للنجاح األكادميي  و ميكن التعرف عليهم مـن خـالل   

قـرار  نتائجهم املتواضعة أثناء اإلختبارات ، وغالبا ما يغادر هؤالء املدرسة عن طريـق ال 

  اإلداري .

وتشمل هذه الفئة األفراد الذين هلم القدرات على النجاح األكادميي ولكنهم فئة األكفاء :  -ج

  ختلو عن الدراسة ألسباب تتعلق مبيوهلم الشخصية خارج جمال املدرسة .

.)32 - 31، ص  2010( وزارة التربية الوطنية ، : ومن آثاره ما يلي * 

على املتسرب نفسه بسلوكات إنطوائية منغلقة متشائمة حتتقر كل أساليب وتعود :  آثار نفسية -أ

  التمدن واحلضارة ، وتدفع به حنو اإلحنراف املبكر، وإمتهان الرذيلة، والكفر بالقيم واألخالق

وتنعكس على حميط األسرة اليت ينتمي إليها املتسرب ، فتتجلى يف عدوانيتـه  :  آثار أسرية -ب

ثال لسلطة األبوين، خالقا وضعا مهتزا داخل األسرة ، نادرا ما ميكن السيطرة املفرطة وعدم اإلمت

  عليه .

ربني ، واليت تكون يف العـادة  سوتتجلى فيما يعانيه اتمع من تصرفات املت:  آثار إجتماعية -ج

 متوترة وعدوانية غري حمسوبة العواقب مما خيل بالنظام العام ، ويعصف بالعرف و التقاليد ، ومـا 

  .ظاهرة اإلغتصاب و الدعارة و اإلنتحار إال دليل قاطع على ذلك الوضع املتردي 

إن منو اتمع وتطوره يتوقفان على إمتالك ناصية العلوم و التكنولوجيـا مبـا   آثار إقتصادية : -د

ال بعقول عاملة حيرك عجلة اإلقتصاد ، وتوفري حالة من الرخاء يشعر ا املواطن ، وال يكون هذا إ

اخلربة التقنية ما يكفي لتسيري دواليب اإلقتصاد ... لكن مع وجود أعداد هائلة من هلا من املعرفة و
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املتسربني سنويا والذين يعدون طاقة ضائعة ، وعبئا كبريا على عاتق الدولة و اتمـع ، حيـث   

  تسخر هلم ميزانية ضخمة من نصيب النشاط اإلقتصادي مما حيد من منائه و تطوره .

ه املتمثلة يف عوامل شخصية ـذه اآلثار ينبغي النظر يف أسبابه وتشخيص عواملـالج هولع

( جسمية ونفسية و عقلية) ، وأسباب إجتماعية ، وعوامل أسرية و مدرسية ، وعوامـل تتعلـق   

باحمليط ، وعوامل أخرى تتعلق بالنظام التربوي ممثلة يف املعلـم و اإلدارة التعليميـة ، واملنـاهج    

ية ، ودراسة كل هذه العوامل دراسة واعية علمية دقيقة ، ووضع احللول لكل عامل علـى  التعليم

حدى للحد من هذه املشكلة اليت يروح ضحيتها اآلالف من األطفال املتمدرسني ينعكس ذلـك  

  سلبا على كل املستويات ، أفرادا و أسرا و جمتمعا ومؤسسات .

: اهلروب من املدرسة :6-2-3

، ويشبه ن املدرسة متاعب مجة سواء للتالميذ أو ذويهم أو للمدرسة نفسها يسبب اهلروب م

طامه مما يؤدي إنفصال الطفل عن البيت عند التحاقه مبكرا باملدرسة من الوجهة النفسية مظاهر ف

انفعاالت قد تبعث فيه اخلوف و الرهبة من املدرسة األمر الذي يسبب هروبه ، إىل نزعات نفسية و

  باب خمتلفة كيال يواظب على الذهاب إليها .أو تعلله بأس

.)34 - 33 ص،  2010( وزارة التربية الوطنية ،  * ومن أسبابه :

  عوامل تتعلق باملدرسة : وتسبب كره الطفل هلا مثل : -أ

الفشل الدراسي فيحاول الطفل تعويض النقص مبخالفة النظام ، ومنها التغيب عن  -

  املدرسة.

  ية و ما تشكله من أزمات نفسية رفقة الدراسة .اإلمتحانات املدرس -

  الشدة و الكبت يف النظم املدرسية وعدم حتقيق احلاجات النفسية . -

  الضيق باملدرسة حلشوها العقول باملعلومات دون إثارة فاعلية التالميذ ونشاطهم. -

بـني األب  عوامل تتعلق باملرتل :مثل حرمان الطفل من عطف الوالدين، أو سوء العالقـة   -ب

واألم، مما يعطل منوه من ناحية التوافق اإلنفعايل و اإلجتماعي، ومبا جيعله ال يشعر باألمن، فيؤدي 

هذا إىل إضطراب الشخصية ، فيصبح ال يرى مانعا يف السلوك السيئ، بل يلجأ إليه إنتقاما مـن  

عائلته وتعبريا ضد املعاملة السيئة اليت تلقاها وسط أسرته.
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علق باتمع :كوجود مغريات خارجية تشجعه على اهلـروب مـن املدرسـة ،    عوامل تت -ج

كالذهاب للسينما، أو احلديقة حيث األقران، أو اإلندماج يف عصابات األطفـال ، أو حمـالت   

األنترنت ، أو اإلتصال برفقاء السوء .

ع، و عوامل تتعلق بالطفل :كوجود حب الترحال و التجوال فيه، أو وجود حب اإلسـتطال  -د

الكشف أو امليل إىل املغامرة ، أو بسبب قصور طبيعي يف الطفل عضويا أو لغويا فمثل هذه األمور 

تدفع بالتلميذ إىل اهلروب من املدرسة ، و النتيجة يف اية األمر هو الفشل يف مواصلة الدراسـة  

  هذه الدروس . ومتابعتها، بعدما ينال الطفل حظه من صعوبات التحصيل جراء عدم املواظبة على

ومتعددة، ولكل منها يسبب إحباطا للطفل وخلال يف مسـاره  إن مشكالت الطفولة كثرية 

الدراسي ، أو اإلنقطاع عن الدراسة ، ومغادرة املدرسة ائيا و اإلخنراط يف عـامل اإلحنـراف و   

ن هنا ينبغي اجلناح مما يؤثر بالسلب على كل األطراف ذات العالقة بالطفل ، و أوهلا األسرة ، وم

تدارك هذا األمر مبعاجلة مسبباته سواء كانت هذه املشكالت سلوكية أو نفسية أو تربوية ، وذلك 

من خالل تظافر كل اجلهود من طرف اجلميع حىت حنمي و نقي هذا املردود البشري كي ال يكون 

لتها ، وبالتايل معول هدم للمجتمع ويسبب إهدارا تربويا خطريا و يعوق تقدم املدرسة و أداء رسا

حرمان اتمع من شرحية كبرية تعود عليه بالنفع و اخلري العميم لو مت إعدادها و تنشئتها التنشـئة  

  السليمة الواعية الراشدة.

الطفولة املتأخرة و عالقتها باإلرشاد األسري : -7

صة يف مرحلة التنشئة اإلجتماعية ، عملية مستمرة ، و أمهها التنشئة األسرية ، وخاإن عملية 

الطفولة بكل مراحلها ( املبكرة ، املتوسطة ، املتأخرة) ، ولئن كانت مرحلة الطفولة املبكرة أمهها 

و ذلك ملتطلبات النمو و حاجياته األساسية خالل اخلمس سنوات األوىل من حياة الطفل ، وتربز 

املتوسطة وال سـيما   متطلبات وحاجيات أخرى تتوافق مع املرحلة العمرية للطفل خالل املرحلة

مرحلة الطفولة املتأخرة ، حيث ينتقل فيها الطفل من مدرسته األوىل ( األسرة) إىل املدرسة الثانية 

( الرمسية) ، حيث اإلتصال بالعامل اخلارجي بشكل واسع ، وبناء عالقات إجتماعيـة جديـدة ،   

مما يتطلـب منـه التكيـف     واإلحتكاك مبنبهات ومثريات بيئية أخرى مل تكن مألوفة عنده سابقا

النفسي و اإلجتماعي مع األدوار و املستجدات احلديثة يف احمليط اجلديد ، و هذا بدوره يتطلب من 

األسرة مواصلة دورها يف البناء النفسي و اإلجتماعي و العالئقي للطفل و التعاون بينـها وبـني   

ءه وتنميته بشكل متكامـل ، وبنـاء   املدرسة خالل هذه املرحلة العمرية من حياة الطفل إلمتام بنا
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مستقبله بصورة أفضل و أكمل ، ولذا فاحلاجة إىل التربية األسرية و اإلرشاد األسري مسـتمرة ،  

أن الغرض من التربية هو إعداد الفـرد للحيـاة   «حيث يرى املريب اإلجنليزي (هربرت سبنسر) : 

مسة التالية مرتبة حبسـب أمهيتـها :   الكاملة يف خمتلف نواحيها ، وأن نواحي هذه احلياة هي اخل

ول كل من ( بـرجس و جـون   ـ، ويق» الصحية ، العقلية ( األسرية) ، و الوطنية ، و الثقافية 

BERGESلوك) ( & JENELOOK ( ) (األسرة ) مايف كتاTHE FAMILY(

ـ : «  ى لقد نال النوع البشري حضارته بفضل األسرة ، وأن مستقبله يتوقف بصورة مباشرة عل

  ) .70( ناصر عمر ، ب ت ، ص ». هذه املؤسسة أكثر من أي مؤسسة أخرى

ومن هنا فإن أي خلل حيدث لألسرة يف جانبها العالئقي يؤثر على دورها يف أداء رسـالتها  

حاجة إىل التوجيه و اإلرشاد ألداء وظائفها حنو أبنائها على أحسـن   فهي يفحنو أطفاهلا وبالتايل 

  ل هذا العنصر من خالل املؤشرين التاليني :وجه ، ولذا ميكن تناو

  : اإلرشاد األسري :7-1

أسلوب مهين منظم يستهدف حتقيق تغريات فاعلة يف العالقات القائمة بني أفراد األسرة ،  

تلك العالقات القائمة بصورة غري سوية و ذلك بتشجيع قيام تفاعل صحي و إجيايب بـني أفـراد   

( طـه  ي إىل ذلك حبيث يتعايش مجيع أفراد األسرة يف سالم ووئام.األسرة وتوفري الفرص اليت تؤد

) .130، ص  2004عبد العظيم حسني ، 

أو هو عملية يقوم فيها املرشد النفسي بإمداد الوالدين و باقي أعضاء األسرة باملعلومات و 

يم حسني ، ( طه عبد العظ. اخلربات اليت تساعدهم يف التغلب على املشكالت اليت تواجه األسرة .

) .130، ص  2004

بدال من التركيـز  أو هو شكل من أشكال اإلرشاد النفسي يتم مع أفراد األسرة كجماعة 

على العميل أو املريض  وحده ، حيث ينظر إىل املشكالت على أا ترتبط باألسرة بأكملـها و  

) .131ص  ، 2004( طه عبد العظيم حسني ، بالتايل يعاجل يف مضمون الوحدة األسرية . 

أو هو عملية تستهدف تعديل العالقات داخل نسق األسرة علـى إعتبـار أن املشـكالت    

( طه عبد  األسرية ما هي إال نتيجة تفاعالت أسرية خاطئة وليست خاصة بفرد معني يف األسرة .

  ) .131، ص  2004العظيم حسني ، 
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كوحدة دينامية متكاملـة  ويقوم اإلرشاد األسري على مبدأ أساسي وهو النظر إىل األسرة 

  تنطوي داخلها على عناصر جزئية تتفاعل فيما بينها حفاظا على كيان و إستمرار اتمع .

) .132، ص  2004( طه عبد العظيم حسني ، * ومن مميزاته أنه : 

يعاجل الفرد كإنسان يعيش يف وسط إجتماعي  .  -أ

ني أعضاء األسرة .يعمل على زيادة التفاعل و النشاط اإلجتماعي ب  -ب

يعمل على إعادة التوافق األسري ، ويقلل من السلوك الشاذ .  -ج

) .132، ص  2004( طه عبد العظيم حسني ، * أما أهدافه تتمثل يف  : 

مساعدة األسرة يف التعرف على نواحي اخللل الوظيفي يف العالقات األسرية  .  -أ

ة ، سواء كان لفظيا أو غري لفظي .تدعيم قنوات التواصل بني أعضاء األسر  -ب

. مساعدة األسرة يف مواجهة املشكالت اليت تعوقها عن أداء وظائفها و التغلب عليها  -ج

زيادة درجة التماسك بني أعضاء األسرة و حتقيق اإلستقرار يف احلياة األسرية .  -د

عن نوع التفاعـل   تعديل منط العالقات القائمة بني مجيع أعضاء األسرة ، و الكشف  -هـ

اخلاطئ يف األسرة.

تعليم األطفال كيفية املشاركة و حتمل مسؤوليات القرارات يف األسرة .  -و

.تعديل بعض القيم و اإلجتاهات السلبية بني أفراد األسرة ككل  -ز

) .134، ص  2004( طه عبد العظيم حسني ، * أما خدماتـه فتتمثل يف : 

.  هم و التواصل بني أعضاء األسرةالعمل على حتقيق التفا  -أ

املساعدة يف حل املشكالت األسرية و تشخيصها و الوقوف على العوامل اليت تكمـن    -ب

وراءها و إجياد احللول املناسبة هلا .

يئة اجلو األسري السليم الذي يكفل لألطفال تنشئة إجتماعية سليمة.  -ج

يار .محاية األسرة من عوامل التفكك و اإل  -د

مواجهة عملية التغري اإلجتماعي و الضغوط اإلجتماعية و النفسية اليت تؤثر على درجة   -هـ

إستقرار األسرة و متاسكها .

تعديل اإلجتاهات و أساليب املعاملة الوالدية غري السوية جتاه األبناء .  -و

نشر الوعي الديين و القيم األخالقية يف نفوس األبناء.  -ز
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برامج وقائية و منائية تعمل على زيادة متاسك األسرة من خالل اإلستعانة بعـرض  تقدمي   -ح

مناذج حية لألسرة املتماسكة و عرض مناذج من السلوكيات غري السوية ، و كيفية معاجلتها 

و التخلص منها ، وعرض مناذج ألساليب تربية األطفال ، وكيفية التعامل معهم بشـكل  

. سوي و إجيايب

ندوات و املؤمترات و املناقشات اجلماعية حول مهام و مسـؤوليات الوالـدين و   عقد ال  -ط

األبناء و دور كل منها جتاه اآلخر.

ضرورة و أمهية ختصيص بعض الوقت من كل أسبوع جيتمع فيه أفراد األسرة للتعبري عما   -ي

لديهم من أفكار و آراء وما يتعرضون له من مشكالت تضايقهم على أن يتسـم ذلـك   

باحلرية و التلقائية يف مناقشة املوضوعات و اإلهتمام اخلاصة باألسرة .

دعم اإلتصال بني املدارس و بني أباء و أمهات األبناء ، وذلك للعمل على التعـاون يف    -ك

تنشئتهم وحل املشاكل اليت تواجههم .

رار يف جـو  ها اإلسـتم مساعدة األسرة على إشباع احلاجات النفسية ألفرادها حىت ميكن  -ل

العالقات اإلجيابية .يسوده احلب و

: جمموعة من اآلليات املقننة يتم مـن   القول بان اإلرشاد األسريومن خالل ما تقدم ميكن 

خالهلا تقدمي خدمات نفسية إرشادية و توجيهية للوالدين ، ومن ينوب مناما دف تنمية القدرة 

كمهارة ب الوالدين مهارات التنشئة األسرية ، لديهما على حل املشكالت لدى أطفاهلم ، وإكسا

وتنمية القيم لديهم ، ومهارة حسن التواصل ، وبنـاء العالقـات و أداء    تعديل اإلجتاهات لألبناء

  .األدوار 

،  2004( طه عبد العظيم حسـني ،   وميكن تلخيص أهداف إرشاد الوالدين فيما يلي : 

) .136ص 

أكثر معرفة و ألفة باملفاهيم األساسية اخلاصة بنمو األطفال  مساعدة الوالدين يف أن يصبحوا -أ

  و أساليب تنشئتهم بشكل سليم .

  مساعدة الوالدين يف أن يستوضحوا أدوارمها كوالدين ، وكذلك أدوار أبنائهما . -ب

القـرارات األفضـل يف    اختاذزيادة فهم الوالدين لتعقيدات احلياة اليومية حىت يتسىن هلم  -ج

  تنشئة األبناء .رعاية و 
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تبصري الوالدين باإلجتاهات الوالدية السوية يف تربية أطفاهلم ، وبأمهية العالقة السوية بينهما  -د

  و أثرها على الصحة النفسية للطفل.

  :اإلرشاد النفسي اإلجتماعي : 7-2

ميكن اإلسترشاد ببعض األساليب العملية يف تنشئة األبناء لتحقيـق تكـيفهم النفسـي و    

تماعي ، ومحاية صحتهم النفسية من اخللل و العلل ، و إكسام احلسن من القيم ، ومـدهم  اإلج

، وذلك مـن خـالل اإلرشـاد النفسـي     بأسباب التكيف مع سنن احلياة و أساليب مواجهتها

  اإلجتماعي الذي جيب أن يتم بـ :

، مسترشـديه الناجح  أن يتحمل مسـؤولية جتـاه    شدالشعور باملسؤولية : من صفات املر  -أ

واملسؤولية ليست مطعما وملبسا ومركبا فقط، وإمنا هي مسؤولية إجتماعية ونفسية و خلقيـة و  

دينية ، مسؤولية تربوية قائمة على أصول التربية السليمة وفنوا، وتذكر أنـك مسـؤول عـن    

أهلـيكم   يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و«يف الدنيا واآلخرة، يقـول اهللا تعاىل :  مسترشديك

  من سورة التحرمي. 06اآلية  ...»نارا 

القدوة احلسنة : من صفات املريب الناجح أن يكون قدوة حسنة ألبنائه يف أقواله و أفعالـه    -ب

وكل أحواله وسلوكه ،وقيل قدميا : ( إن فعل رجل يف ألف رجل أقوى من قول ألـف رجـل   

يا أيها الـذين آمنـوا مل   «ول اهللا تعاىل : لرجل) ، وشتان بني الفعل والقول ، ويف هذا الشأن يق

من سورة الصف. 03اآلية » تقولون ما ال تفعلون ، كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون

ولقد أتى ( عمرو بن عتبة ) مبعلم إلبنه ، وقبل أن يبدأ يف تعليم إبنه ، قال له : ( ليكن أول     

معقودة بعينك ، فاحلسن عنده ما صـنعت ، و   إصالحك لولدي إصالحك لنفسك ، فإن عينه

  القبيح عنده ما تركت) .

التواصل اجليد : من صفات املريب الناجح أن جييد مهارة التواصل اإلجيايب مع أبنائه ، علـى    -ج

املستوى الفكري باحلوار ، وعلى املستوى العاطفي باحلب ، و على املستوى السلوكي باللعب و 

القصة .

أي أنه يسـتطيع الـتحكم يف    ،النفسي : من صفات املريب الناجح اإلتزان النفسي اإلتزان  -د

إنفعاالته ، وعلى ضبط نفسه ، مؤكدا لذاته داخل األسرة ، مبتعدا عن العنـف و العدوانيـة و   

) .40 - 36 ص،  2011( صاحل عبد الكرمي ، الغضب ، وأنواع السلوك السيئ. 
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شجيعك هلم وتقديرك هودام اليت يبذلوا ، و ليس فقط ابن داخلهم ثقتهم بنفسهم بت  -هـ

تقدير النتائج كما يفعل معظمنا .

إجعل أطفالك خيتارون بأنفسهم ما يلبسونه ، فأنت بذلك تريهم كيف أنك حتترم قرارام ،   -و

وتنمي فيهم اإلستقاللية بدل اإلعتمادية .

األسبوع ، وتبادل معهم احلديث عن أحداث  شاركهم يف وجبة الغذاء ولو مرة  واحدة يف  -ز

األسبوع ، وال تسمع منهم فقط ، بل إحك هلم أيضا ما حدث لك .

أحضن أوالدك وقبلهم ، وقل هلم أنك حتبهم كل يوم ، فمهما كثر ذلك هم يف إحتياج له   -ح

 - 409، ص  2011( عبد الباسط حممد السيد ، دون إعتبار لسنهم صغارا كانوا أو كبارا . 

411. (

أدخل الفرح و السرور إىل نفس الطفل: الفرح و السرور يلعبان يف نفس الطفل شيئا مجيال،   -ط

فرح، بـل هـم أداة   ويؤثران يف نفسه تأثريا قويا، فاألطفال وهم براعم الرباءة والصفاء  حيبون ال

ر .لكبار و حيبون أن يشاهدوا اإلبتسامة على وجوه الكبااحيبون الفرح للكبار و

مالعبة الطفل تنمي نفسه و  ذلك أن له اللعب ( نظرية الطاقة الزائدة ) اشترالعب الطفل و   -ي

تساعده على إظهار مكنوناا ، ولنا قدوة يف رسول اهللا ( صلى اهللا عليه وسلم) مبالعبته للحسن 

  كذلك اللعب مع أوالد عمه العباس .و احلسني وركوما على ظهره ، و 

)70 - 51، ص  2011( ماهر العريب، بالنسبة للطفل له فوائد مجة منها : واللعب     

ن خالله يتعلم مهارات اإلكتسـاب  فوائد جسدية : اللعب ضروري لنمو العضالت ، فم -1

  جتميع األشياء .و

فوائد تربوية : اللعب يفسح اال أمام الطفل كي يتعلم الشيء الكثري من خـالل أدوات   -2

األعـداد  و األلوان و األحجام و املالبس وة ، كمعرفة الطفل لألشكال املختلفة ، اللعب املختلف

...

فوائد إجتماعية : يتعلم الطفل من خالل اللعب كيف يبين عالقات إجتماعية مع اآلخـرين   -3

  ويتعلم كيفية التعامل معهم بنجاح.

  و الصواب . فوائد خلقية : يتعلم الطفل من خالل اللعب بدايات مفاهيم اخلطأ -4

  فوائد إبداعية : يستطيع الطفل من خالل اللعب أن يعرب عن طاقاته اإلبداعية . -5
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فوائد عالجية : يصرف الطفل عن نفسه التوتر و القلق و اإلضطراب من خـالل ممارسـته    -6

  اللعب.

وهم  بن مسعود : ( عـود و الفضائل : فإن اخلري عادة ، قال عبد اهللاعود الطفل على اخلري   -ك

، فمن وسائل التربية ( التربية بالعادة) ، أي تعويد الطفل على أشياء معينـة   اخلري فإن اخلري عادة)

حىت تصبح عادة ذاتية له ، يقوم ا دون حاجة إىل توجيه.

من رأي إىل  االزدواجيةإبتعد عن التناقض يف مواقفك التربوية أثناء تعاملك مع طفلك ، أو    -ل

،فمثال تنهاه عن الكذب يف موقف ويراك خالف ذلـك يف مواقـف    أخرى  آخر ومن قيمة إىل

أخرى ، تتحدث عن مضار التدخني ، ويراك تدخن ... إخل .

إتفق مع زوجتك على منهج تربوي واحد للتعامل مع الطفل : جيب أن يتفق الوالدان مسبقا    -م

ين أن يقفا موقفني متعارضني أمام على موقف واحد يظهران به أمام أطفاهلما ، إذ ال جيوز للوالد

الطفل جتاه عمل قام به ، ألن هذا من شأنه أن يفسد املوازين يف حسه ، و يشعره بـأن األمـور   

ليس هلا ضابط حمدد ، و ال معيار معني يلتزم به .

جتنب اإلجتاهات السلبية األربعة اخلاطئة عند التعامل مع الطفل ، وهي اإلجتاهات الشائعة ،    -ن

املضرة بالتكوين النفسي للطفل ، و إتزانه العاطفي وهي : إجتاه التسلط ، و إجتاه احلماية الزائدة و

( التدليل)، و إجتاه اإلمهال و النبذ ، و إجتاه التذبذب .

خالصـة :

املتأخرة حلقة من حلقات النمو املتكامل للطفل ، و هي مرحلة جد مهمة يف حياة  الطفولة

بة للجانب اإلجتماعي ، حيث يندمج يف العامل اخلارجي عن األسـرة ، عـامل   الطفل خاصة بالنس

املدرسة و األقران ، وباقي املرافق و األندية ، حيث توفر له هذه العوامل إكمال تنميـة جوانـب   

وهـي   حياتـه السلوك اإلجتماعي ، كما أن هذه املرحلة تعد متهيدا ملرحلة شديدة احلساسية يف 

املهتمني معرفة صفاا و مساـا و خصائصـها و   لذلك وجب على الوالدين وراهقة ، مرحلة امل

مظاهرها و متطلباا ، وحاجاا وخاصة النفسية منها اليت تساعد على النمو السـليم للطفـل يف   

اخللقية و غريها ، باإلضافة تماعية ومجيع جوانبه اجلسمية و العقلية و اللغوية ، واإلنفعالية ، واإلج

يعترضه من مشكالت سلوكية أو تربوية تعوق هذا النمو السليم ، و تؤثر علـى توافقـه   إىل ما 

وعالجها يف مهـدها قبـل أن تعظـم     النفسي و اإلجتماعي مما يستدعي تدارك هذه املشكالت

تستفحل ويصعب عالجها ، وهنا يربز دور األسرة و املدرسـة و غريمهـا مـن املؤسسـات       و
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تعمل على املساعدة للتخفيف من حدة هذه املشكالت ، واحلفاظ على  اإلجتماعية اإلرشادية اليت

هذه الشرحية من الطاقة البشرية ، ووقايتها من اإلهدار و اإلحنراف مبا يعود على كل األطـراف  

ل و النكال .بابالو





  الفصل الخامس
إجراءات الدراسة في جانبھا 

  المیداني

متهيــد

  التذكري بالفرضيات -1

  الدراسة اإلستطالعية -2

: عينة الدراسة اإلستطالعية 2-1

: نتائج الدراسة اإلستطالعية 2-2

الدراسة األساسية -3

: منهج الدراسة 3-1

: جمتمع الدراسة 3-2

: عينة الدراسة3-3

أداة الدراســـة -4

التعريف ا -4-1

مراحل بنائها -4-2

السيكومترية ها: خصائص4-3

: إجراءات الدراسة األساسية4-4

جماالت الدراسة -5

   األساليب اإلحصائية املستعملة -6

  خالصة-
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  متهيــد :

اإلجراءات املنهجية يتضمن التذكري بالفرضيات اليت مت التوصل إليها املتعلق بفصل هذا الإن 

دراسة اإلستطالعية ، و الدراسة األساسية اليت تضمنت جمتمـع  بعد تناول االشكالية، إضافة إىل ال

ة جلمع البيانـات ،  ، و حمددات إختيارها ، وخطوات بناء أداة الدراسوالعينة املختارةالدراسة ، 

واخلصائص السيكومترية هلا ، و إجراءات تطبيقها ، وحتديد جماالت الدراسة ، و يف األخري ذكـر  

  األساليب اإلحصائية املستعملة اليت تتناسب و طبيعة موضوع الدراسة .

: التذكري بالفرضيات -1

لقيم اإلجتماعية لديـه يف  : لألسرة دور يف رعاية وتنشئة الطفل وتنمية ا الفرضية العامة -1-1

  مرحلة الطفولة املتأخرة.

  الفرضيات اجلزئية:  -1-2

للرعاية و التنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة  -1

املتأخرة . 

  لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة . -2

  ور يف تنمية قيمة العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة .لألسرة د -3

  لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة . األمانةلألسرة دور يف تنمية قيمة  -4

الدراسة اإلستطالعية : -2

إن الدراسة اإلستطالعية متثل نقطة البداية يف البحث العلمي بشقيه النظري و التطبيقي مـن  

يف البحث ، و اإلستمرار  ةعلى املشكالت ، وضبط املعيقات اليت قد تعوق املواصلخالل الوقوف 

تظهـر   إذ ،فيه ، وذلك على املستويني النظري و امليداين ، وبالتايل فهي عمل مكمل و مدعم له

تساعد على التعرف على ميـدان   «كواأمهية اجلولة اإلستطالعية خاصة يف الدراسات امليدانية ، 

التأقلم معه ، ومعرفة بعض جوانبه اليت ال تظهرها حتما القراءات و األدبيات املتعلقـة  البحث و 

.77، ص  2012( سعيد سبعون ، حفصة جرادي ، » .بالظاهرة حمل البحث (

اهلدف منها اإلطالع على ميدان الدراسة والتعرف عليه ، ووضع  خطة العمـل   وذلك أن

األداة  املراد إستعماهلا جلمـع   مةءمال، ومدى  ات احملددةالفرضيهداف و األاملستقبلية على ضوء 

إن هدف الدراسة اإلستطالعية هو مسح كل الصعوبات اليت ميكن أن تواجهنـا يف  « البيانات ، 

العينة و فهم أدق للظاهرة   اختبارا أيضا تزويد الباحث مبعلومات تعينه يف طريقة هاملستقبل ، وهدف
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( يامنة عبـد القـادر إمسـاعيلي ،     » .املعنويةإلمكانات املادية وو ذلك حلصر ا موضع الدراسة

.176، ص  2011 (

كما أن الدراسة اإلستطالعية :  دراسة جتريبية أولية يقوم ا الطالب على عينة صغرية قبـل  

¡)79، ص  1984( معجم اللغة العربية ، قيامه ببحثه ، دف إختيار أساليب البحث وأدواته 

رورية لكل دراسة ليتلمس  صاحبها الطريق و يتعرف على معامله ، قبل أن خيطـو يف  كما أا ض

.192، ص  2000( خليل خمائيل معوض ،  . املطلوبة خطوات التجريب (

  : عينة الدراسة اإلستطالعية : 2-1

خالل هذه املرحلة عمل الباحث على مجع املعلومات عن املوضوع و حتديد أفـراد عينـة   

ستطالعية من حيث املكان ، و التأكد من صالحية األداة املسـتخدمة يف الدراسـة و   الدراسة اإل

باملشاركة ، ومدى إستجابة أفراد العينة هلذه األداة ووضوحها ، و مدى فهمهم  بياناملتمثلة يف إست

،وحسـاب   هـا الوقوف على الصعوبات ، و تذليلها إسـتعدادا إلختبار ولتعليماا و عباراا ، 

  السيكومترية هلا . اخلصائص

وساعد يف ذلك مزاولة الباحث للعمل كمعلم يف املدرسة اإلبتدائية وحتديـدا مـع السـنة    

  معرفته لكثري من خصائص العينة وظروفها وطبيعتها وحمدداا .واخلامسة اليت متثل جمتمع الدراسة، 

الدراسة ، حيـث   إىل ميدانميدانية و قصد إجراء الدراسة اإلستطالعية قام الباحث بزيارة 

ار على ثالث مدارس موزعة على ثالث مقاطعات تعليمية ، وإختيار عينـة الدراسـة   يوقع اإلخت

  ) تلميذا وتلميذة .20اإلستطالعية ممثلة يف جمموعة من التالميذ من اجلنسني تضم (

حيث مت ملء اإلستبيانات خالل يومني ، والوقوف على بعض الصعوبات ممثلـة يف عـدم   

جعل الباحث يعيد صياغتها و التأكد  اتالميذ لبعض العبارات ، وعدم وضوح بعضها ، ممإدراك ال

من صالحية إستعماهلا وفهمها من طرف أفراد العينة ، كما ساعدت الدراسة اإلستطالعية الباحث 

إلسـتثمار   بيانيف معرفة الوقت الالزم لإلجابة عنها ، ومدى جتاوب أفراد العينة مع حماور اإلست

واجلدوالن التاليان يبينان توزيع العينة اإلستطالعية حسـب السـن و    ،يف الدراسة األساسية ذلك

  اجلنس و املقاطعات التعليمية .
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) : يبني توزيع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب السن و املقاطعات 08جدول رقم (

  التعليمية

املقاطعة 
التعليمية

النسبة ذكورالسن
املئوية

سبة النإناث
املئوية

النسبة اموع 
املئوية

املقاطعة 
13

10--0105%0105%
110315%0210%0525%
120105%--0105%
130105%--0105%

املقاطعة 
15

10------
110315%0315%0630%
12------

13------

املقاطعة 
32

100105%0105%0210%
110315%--0315%
12--0105%0105%
13------

%20100%0840%1260/اموع

) : يبني توزيع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب اجلنس و املقاطعات 09جدول رقم (

  التعليمية

اجلنـس

املقاطعة التعليمية
النسبة املئويةاموع لنسبة املئويةاإناثالنسبة املئويةذكور

%0840%0315%130525املقاطعة 

%0630%0315%150315املقاطعة 

%0630%0210%320420املقاطعة 

%20100%0840%1260وعÜÜÜÜام
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  : نتائج الدراسة اإلستطالعية : 2-2

  لباحث إىل جمموعة من النتائج  و هي :بعد اإلنتهاء من الدراسة اإلستطالعية توصل ا

التأكد من أن التعليمات و املفردات الواردة يف اإلستمارة واضحة ، و مفهومة من طرف -

  .التالميذ عينة الدراسة اإلستطالعية

تذليل الصعوبات املتمثلة يف عدم إدراك التالميذ لبعض العبارات ، و توضـيحها لتيسـري   -

ية .إستعماهلا يف الدراسة األساس

) والبنـد   10من مثل البنـد (  إعادة الصياغة لبعض البنود ، عمال بآراء بعض احملكمني -

.) من احملور الثاين12(

فرضيات البحث .وحذف بعض البنود من البيانات الشخصية لعدم مالءمتها -

إضافة عبارات أخرى حملور األسرة و دورها يف الرعاية و التنشئة ، إنطالقا من آراء بعض -

.)20-11من البند ( كمني احمل

باملشاركة ، و  بيانستاإلالتأكد من عامل الثبات ، وعامل الصدق ألداة البحث املتمثلة يف -

اليت سيتم التطرق إليها الحقا عند تناول أداة الدراسة .

  الدراسة األساسية : -3

  شرع الباحث يف الدراسة األساسية وفق اخلطوات اآلتية :

  : : منهج الدراسة 3-1

يشري املنهج إىل الكيفية أو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة وموضوع البحث ، 

  .فهو جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم 

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة ، إما من « :وبشكل عام ميكن وصفه بأنه 

كون ا جاهلني ، و إما من أجل الربهنة عليها لآلخرين حـني  نحلقيقة حني أجل الكشف عن ا

.)99، ص 2001( عمار بوحوش وآخرون،  »نكون ا عارفني 

و مبا أن املنهج املستخدم يف أية دراسة يتحدد نوعه تبعا لنـوع الدراسـة و طبيعتـها ، و    

املنهج الوصفي  املنهج الذي يعتمد هنا هوفإن الدراسة احلالية تنتمي إىل منط الدراسات الوصفية ، 

األسرة ودورها يف تنمية القيم االجتماعيـة  يتماشى واملوضوع املوسوم بـ :  اعتبارهبالتحليلي 

  لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة .
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ال العلوم التربوية و النفسية ويعترب املنهج الوصفي من أكثر املناهج إستخداما ، وخاصة يف جم

جتماعية ، ألنه يهتم جبمع أوصاف دقيقة علمية للظاهرة املدروسة ، ووصف الوضع الـراهن  اإلو

.83، ص  2000( إخالص حممد عبد احلفيظ ، مصطفى حسني باهي ، وتفسريه . (

ولذا فاملنهج الوصفي التحليلي هو املنهج املناسب هلذه الدراسة كغريها مـن الدراسـات   

.90، ص  2007( رشيد زروايت ، تمثل فيما يأيت : الوصفية ، وخطواته اإلجرائية ت (

  .إختيار موضوع البحث -أ

  .حتديد وضبط إشكالية البحث  -ب

  .صياغة فرضية ، أو فرضيات البحث -جـ

   .حتديد مفاهيم البحث -د

  .حتديد منهج الدراسة -هـ

   .إختيار جمتمع الدراسة ، و عينة البحث املمثلة -و

   .ملالئمةحتديد أدوات البحث ا -ز

   .مجع املادة العلمية اليت ختدم موضوع البحث -ح

عرض ، ترتيب ، تصنيف ، حتليل ، تفسري ، تعليل ، تركيب للمادة العلميـة الـيت مت    -ط

   .مجعها

   .عرض نتائج البحث و تفسريها ، و إستخالص النتائج و التعميمات -ي

  .أبعاد موضوع الدراسةحترير البحث وفق خطة مضبوطة حتتوي على حماور تغطي  -ك

   : جمتمع الدراسة : 3-2

ويسميه البعض ( اتمع اإلحصائي )، ويطلق عليه البعض اآلخر إسم  ( اتمع األصل) ، 

وبغض النظر عن التسمية فمجتمع الدراسة هو اتمع الذي يسحب منه الباحث عينة حبثه ، وهو 

  .الذي يكون موضع اإلهتمام يف البحث و الدراسة 

الدراسة ختص تالميذ السنة اخلامسة إبتدائي ، فإن جمتمع الدراسة يتكون من  هذه كانتوملا 

كل تالميذ و تلميذات السنة اخلامسة إبتدائي باملدارس اإلبتدائية على مسـتوى كامـل مدينـة    

مدرسة موزعة على كل تراب البلدية شرقا وغربا، مشـاال وجنوبـا ، و    46بوسعادة ، وعددها 

ـ ـ وسبعمنيون من ألفـايل تمع الدراسة يتكـفالعدد اإلمج بالتايل ة و ثالثـون تلميـذا   ـائ
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 على سبع مقاطعات تعليمية ـنيموزع )2013-2012ية (ـ) للسنة الدراس2730( وتلميذة 

)01 رقم نظر  امللحقا( 

  و اجلدول اآليت يوضح نسبة جمتمع الدراسة حسب متغري اجلنس .

  ة جمتمع الدراسة حسب اجلنس) : يوضح نسب10جدول رقم (

  جمتمع الدراسة
  اجلنــــــس

  اموع
  إنــاث  ذكــور

العـدد الكلـي لتالميـذ السنـة اخلامسة 
إبتدائية مبدينـة بوسعــادة

142013102730

%100%47.98%52.02  النسبـــة املئويـــة

  ) : يبني نسبة جمتمع الدراسة حسب اجلنس05شكـل رقم (

  : عينة الدراسة :3-3

  حجمها :  -3-3-1

تلميـذا   2730قصد اختيار عينة الدراسة األساسية من اتمع األصلي الذي يتكون مـن  

مدرسة ابتدائية تابعة لسبع مقاطعات تعليمية مبدينة بوسعادة، مت االتصال  46وتلميذة ينتمون إىل 

-2012ميذ املتمدرسني للعام الدراسي مبديري هذه املدارس من أجل سحب القوائم االمسية للتال

. وقد مت سحب القوائم تلك بالفعل، ونظرا لكرب حجم اتمع األصلي اخـتريت عينـة   2013

واجلدول اآليت يوضـح   %10تلميذا وتلميذة، وذلك بنسبة  273عشوائية منتظمة تكونت من 

  :ذلك 

ة حسب اجلنس و ) : يبني توزيع نسبة  أفراد عينة الدراسة األساسي11جدول رقم (

  املقاطعات التعليمية

ذكور ;  %52

% إناث  ;  48

ذكور 

إناث  
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) تلميـذا  273ذا اجلدول يستنتج أن عينة الدراسة املختارة تقـدر بــ : (   هلو املالحظ 

من جمموع جمتمع الدراسة ، وهي نسبة مقبولة لغايات البحث  %10وتلميذة ، وهي متثل نسبة 

  ، وتساعد بقدر كاف على عدم الوقوع يف أخطاء املصادفة.العلمي

  ها:: خصائص3-3-2

 ن خالل اجلدول اآليت : : ميكن توضيحه ماجلنس -أ

  ) : يبني توزيع  أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس 12جدول رقم (

اجلنـس

املقاطعة التعليمية
النسبة ذكور

املئوية
النسبة إناث

املئوية
النسبة اموع 

املئوية

عدد 
املدارس

06%3512.82%165.86%13196.95املقاطعة 

07%279.89%145.12%14134.76املقاطعة 

07%3914.28%196.95%15207.32املقاطعة 

05%186.59%124.39%17062.19املقاطعة 

08%4315.75%207.32%32238.42املقاطعة 

06%6021.97%3111.35%492910.62املقاطعة 

07%5118.68%217.69%593010.98املقاطعة 

46%273100%13348.72%14051.28امــــوع
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%  العــــدد  اجلنــــس

14051.28  ذكـــر

13348.72  أنثـــى

%273100  امــوع

ـ يالـذكور   دد) أن ع12م (ـق رقـدول السابـيبني اجل ـ 140اوي (ـس لميذا ـ) ت

) ، وبالتايل %48.72) تلميذة بنسبة ( 133ساوي (يناث اإل دد) ، وع%51.28ة ( ـبنسب

  ) فقط .%2.56نسبة ( ال يتجاوز كبري ، حيث الفارق  إىل حد فالعدد متقارب

 ميكن توضيحه من خالل اجلدول اآليت: ،  السن: -ب

  ) : يبني توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن13جدول رقم (

  النسبـة املئويـة  ـــرارالتك  العمـر بالسـن  سنــة امليـالد

%3813.91  سنـوات 200310

%15757.50  سنـــة 200211

%6022.00  سنـــة 200112

%114.02  سنـــة 200013

%072.56  سنـــة 199914

%273100  امــــوع  

11ت أعمـارهم  ـيتضح من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة تتمثل يف األفراد الذين بلغ

) ، وقد جتاوزت نصف عينة الدراسة ، وهـي الفئـة امللتحقـة    %57.50نة، حيث بلغت (س

باملدرسة اإلبتدائية يف السن القانوين و ذلك ببلوغها ست سنوات كاملة ، تليها نسبة األفراد الذين 

) ، وهي ال ختتلف عـن سـابقتها إال بـبعض    %22سنة ، حيث بلغت ( 12بلغت أعمارهم 

¡%13.91سنوات ، حيث بلغت ( 10بلغت أعمارهم ا نسبة األفراد الذين الشهور ، مث تليه (

،وهم أصـحاب التسـجيل   وهي الفئة اليت إلتحقت باملدرسة اإلبتدائية قبـل السـن القانونيـة   
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) وميثلون %4.02حيث بلغت (سنة، 13مث تليها نسبة األفراد الذين بلغت أعمارهم اإلستثنائي،

2.56،و أخريا تليها نسبة األفراد الذين بلغت (السنة اخلامسة مرة واحدةأعادوا  فئة التالميذ الذين

) وميثلون فئة التالميذ الذين أعادوا السنة اخلامسة مرتني ، وهي أقل عددا ، حيث بلغ عـدد  %

  أفرادها سبعة.

  أداة الدراســـة : -4

مجـع البيانـات    يقصد باألداة الوسيلة اليت تستخدم يف الدراسة بغـرض التعريف ا :  -4-1

املطلوبة، وقد اعتمد هنا على أداة واحدة هي استمارة استبيان باملقابلـة قصـد مجـع احلقـائق     

  واملعلومات من املبحوثني، قصد اختبار الفرضيات املطروحة. 

حمموعة أسئلة تطرح على أفراد عينة البحث ، و اليت تعطي :« وتعرف االستمارة على أا : 

André(. » ع البحثإجابات  لتفسري موضو Akoun et autres , 1999. (

أسئلة  عامة اليت جييب عنها املبحوث ، وهي حمضـرة و   جمموعة« كما تعرف على أا : 

Joseph(». حمددة من طـرف الباحـث    Sumpf et Michel Langues ,

1973. (

قة وطيدة مبوضـوع  الئحة مؤلفة من جمموعة من األسئلة يف عال« أيضا تعرف على أا : 

البحث ، ويستمد تصميمها من املراحل املنهجية األساسية اليت جيب علـى الباحـث أن يوليهـا    

.324، ص  2006(حممد صفوح األخرس ، إهتمامه.  (

ويف ضوء فرضيات البحث و متغرياته مت تصميم إستمارة من نوع إستمارة اإلسـتبيان ، أي  

ث جلمع البيانات و املعلومات بصورة شاملة و دقيقة ، حيث إستمارة باملقابلة خلدمة أغراض البح

يعترب اإلستبيان  من أكثر أدوات مجع املعلومات إستخداما يف البحـوث التربويـة و النفسـية ،    

املعتقدات و القيم ، وهلذا مت اإلعتماد عليه يف هذه الدراسة دم يف قياس اإلجتاهات و امليول ويستخ

اليت تساعد على مجع احلقائق و املعلومات من املبحوثني ، قصد إختبـار   بإعتباره الوسيلة العلمية

  الفرضيات املطروحة .

  : مراحل بنائها -4-2
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طالع على األدب التربوي و الدراسات السابقة املتعلقـة مبشـكلة الدراسـة ، و    اإلبعد 

 الرمسـي و  إستطالع رأي احملكمني و أهل اخلربة عن طريق املقابالت الشخصية ذات الطابع غري

  اإلستفسارات قام الباحث ببناء اإلستمارة وفق اخلطوات التالية :

  حتديد احملاور الرئيسية اليت مشلتها اإلستمارة كاآليت : -1

  وظم البيانات العامة ( الشخصية) اليت تتمثل يف : :  ور األولـاحمل-أ

  .* عمر (سن) املبحوث 

  * جنسه (ذكر ، أنثى).

  ة لألسرة .* احلالة اإلقتصادي

  * املستوى التعليمي للوالدين .

  * احلالة الثقافية لألسرة .

  * عدد اإلخوة ، وترتيبه بالنسبة إلخوته .

  * نوع املسكن

 :  ومشل الفقرات اخلاصة باألسرة و دورهـا يف الرعايـة و التنشـئة    احملـور الثاين-ب

  . وعددها عشرة

  .وعددها عشرة يمة التعاونبق:  ومشل الفقرات اخلاصة  احملـور الثالث-ج

  .وعددها عشرة بقيمة العفو:  ومشل الفقرات اخلاصة  احملـور الرابع-د

  .وعددها عشرة  بقيمة األمانة:  ومشل الفقرات اخلاصة  احملـور اخلامس-هـ

  فرضيات الدراسة.وصياغة الفقرات اخلاصة بكل حمور  -2

  فقرة، عدد البيانات الشخصية. 40لت ليت مشإعداد اإلستمارة يف صورا األولية و ا -3

) ، وذلك على مستوى 02احملكمني ( امللحق رقم األساتذة عرض اإلستمارة على عشرة من  -4

.03جامعيت ( تيزي وزو) و (املسيلة) ، وهي يف صورا األولية ( امللحق رقم  (

مت ات الشخصـية  وبعد إجراء التعديالت اليت أوصى ا احملكمون و ذلك على مستوى البيان

حذف بعضها ، وتعديل صياغة الفقرات ، و إضافة بعضها بالنسبة حملور األسرة ، حيث بلغ عدد 

فقرة) ، حيث أعطى لكل فقرة ثالثة بدائل وفق سلم متدرج  50الفقرات بعد صياغتها النهائية ( 

عية ، ومدى إكتساب ( نعم ، أحيانا ، ال ) لتحديد دور األسرة يف الرعاية و تنمية القيم اإلجتما

  . التالميذ لقيم ( التعاون ، العفو ، األمانة)
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 تنقيطها( نعم ، أحيانا ، ال ) ، ومت إختيار  صممت االستبانة وفق منط الفقرات املغلقة اإلجابة -5

) بالنسبة للفقرات املوجبة ، أما الفقرات السالبة فتم تنقيطها بصورة 1¡2¡3بالطريقة التالية ( 

)150–50) ، و بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بني ( 3¡2¡1عكسية أي (

  ) يبني اإلستمارة يف صورا النهائية .04امللحق رقم  (درجة ، و

  : لسببني اثنني مهاهذا النوع من اإلستبيان  وقد مت إختيار تصميم

  . التفريغسهولة -أ

، وما على ربح الوقت حيث ال تتطلب وقتا طويال لإلجابة على األسئلة الن االجوبة موجودة-ب

ل اآليت يوضح توزيع فقرات .و اجلدوالتلميذ سوى إختيار اجلواب املناسب ( نعم ، أحيانا ، ال )

  و السلب .أاملعرب عنها حسب اإلجياب  على حماورها و اإلستبيان

  مناسبة ملستوى سن التالميذ. -ج

  الفقرات املوجبة و السالبة) : يوضح توزيع 14جدول رقم (

  احملورالرقم
عدد 

الفقرات

نوع 

الفقرات
  أرقام الفقرات

01

األسرة و دورها 

يف الرعاية و 

  التنشئة

20
املوجبة 

1¡2¡3¡4¡7¡9¡10¡11¡12¡13¡14¡

16¡17¡18¡19¡20.

15¡8¡6¡5  السالبة

10  قيمة التعاون02
30¡29¡27¡26¡25¡24¡23¡22¡21املوجبة 

28  السالبة

10  قيمة العفو03
40¡39¡38¡37¡36¡35¡34¡33¡32¡31املوجبة 

  ال يوجـــد  السالبة

10  يمة األمانةق04
49¡48¡47¡45¡43املوجبة 

50¡46¡44¡42¡41  السالبة

  ) : يوضح درجات اإلستجابة على الفقرات املوجبة و الفقرات السالبة15جدول رقم (
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  الفقرات السالبة  الدرجة  الفقرات املوجبة  الدرجة

  لإلجابة بـ : نعم1  لإلجابة بـ : نعم3

  لإلجابة بـ : أحيانا2  بة بـ : أحيانالإلجا2

  لإلجابة بـ : ال3  لإلجابة بـ : ال1

  :السيكومترية  ها: خصائص4-3

  :دق الص: 4-3-1

كما يقصد بالصـدق   ¡صدق اإلستبانة يعين التأكد من أا سوف تقيس ما أعدت لقياسه

ـ مشول اإلستمارة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف الت ة ، ووضـوح فقراـا   حليل من ناحي

، وقد مت التأكد من صـدق  مفرداا من ناحية ثانية ، حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاو

  األداة كاآليت :

  صدق احملكمني : -أ

للتعرف على صدق حمتوى أداة الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه مت عرضها على جمموعة 

) حمكمني ، حيث 10( املسيلة)  بلغ عددهم ( احملكمني من جامعيت ( تيزي وزو) و األساتذة من 

طلب منهم دراسة اإلستبيان من حيث وضوح مفرداته وفقراته ، ومدى مالءمتها للمحور التابعة 

  له ، و إبداء آرائهم حول ما تضمنه اإلستبيان من حيث :

  سهولة العبارة و سالمة لغتها .-

وضوح العبارة و دقتها -

عة له مالءمة العبارة للمحور التاب-

مالحظات عامة ( تعديل ، حذف ، إضافة)-

وقد أبدى احملكمون بعض املالحظات ، و التوجيهات ، مت على ضوئها إعادة صياغة بعض 

العبارات ، وتعديل بعضها ، وإضافة أخرى ، كما سبق اإلشارة إىل ذلـك ، حيـث تضـمنت    

ت الشخصية و عددها أربعة ، وبعـد  ) عبارة باإلضافة إىل البيانا50اإلستبانة يف صورا النهائية (
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( يامنة معادلة ( لوشي) حلساب صدق احملتوى : ذلك مت حساب معامل صدق اإلستبيان حسب 

).175، ص  2011عبد القادر إمساعيلي ، 

  =   عدد احملكمني الذين اعتربوا العبارة تقيس البعد املراد قياسه  نوحيث :  

  للمحكمني =  العدد اإلمجايل  ن

وبعد إجراء العمليات اإلحصائية حلساب معامل صدق كل عبارة ، وكان جمموعها يساوي 

)  ، كان معامـل  38/49) ، مت حساب معامل صدق اإلستبيان ككل ، و ذلك كاآليت (38(

) ، وهـو مؤشـر على صالحيـة اإلستبيان ملا أجنز من أجله ، وهـذا  0.77الصدق يساوي (

)05( انظر امللحق رقم ) .1-¡1يارية تتراوح بني ( +ألن القيمة املع

  الصدق البنائي ( التمييــز)  : -ب

لعبارات العليا و عـددها  ومت حساب الصدق البنائي ( املقارنة الطرفية) بعد احلصول على ا

لعينــة   T() ، و بتطبيق إختيار %27العبارات الدنيا و عددها مخسة أيضا بنسبة (مخسة ، و

، وعند درجـة   T) ، وبالرجوع إىل جدول 3.00احملسوبة) تساوي ( Toوجد أن ( واحـدة)

=N-1( حرية  ¡1.83ادولة) = ( T) ، جند أن قيمة ( 0.05، و مبستوى داللة ( 9) (

سـتنتج  ي) ، ومنـه  1.83) أكرب من القيمة ادولـة ( 3.00احملسوبة) ( Tومنه جند أن قيمة (

)06( (انظر امللحق رقم ما أعد لقياسه .صالحية اإلستبيان لقياس 

  الصدق الذايت ( املنطقي)  : -جـ

2ن /-ن و  
=مص 

2ن /
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  ات ـل الثبـذر التربيعي ملعامـاب اجلـي حبسـدق الذاتـب الصـوحيس

  بريسون) معاملب بالقانون التايل : ( ـوالذي حيس

  2222 )(.)(

)().().(

YYNXXN

YXYXN
RP






، وعليـه   0.70=0.50) ، فاجلذر التربيعي   0.50مل الثبات يساوي (وحيث أن معا

لذا ميكـن اإلطمئنـان و   ) ، فهذه النتيجة تشري إىل صدق عال ، 0.70فإن صدق اإلستمارة (

)07( انظر امللحق رقم .اإلعتماد على هذه اإلستمارة يف الدراسة احلالية

  ثبات :ال:  4-3-2

و « ى إعطاء نفس النتائج إذا ما تكرر إجراءه عدة مرات ، ويقصد بالثبات قدرة األداة عل

( حممـد مزيـان    » .املقياس الثابت هو الذي ينتج قيما متساوية إذا ما تكرر إجراءه عدة مرات

).85، ص  1999

افئة)،(طريقـة  (طريقـة الصـور املتك   ختيار)،اإل(طريقة إعادة عدة طرق حلساب الثباتوتوجد 

يف وهي الطريقة الشائعة اإلسـتعمال   طريقة التجزئة النصفية، اعتمدنا هناوقد اإلتساق الداخلي)، 

ألا تعتمد على تطبيق اإلختبار مرة واحدة،وقليلة التكاليف،كما أا تنجـز  البحوث والدراسات،

  يف وقت أقل من الطرق األخرى .

كانت قيمته  وعند حساب معامل اإلرتباط لربسون بني الفقرات الفردية ، والفقرات الزوجية

، وهذه النتيجة متثل معامل ثبات نصف اإلختبار ، وللحصول على معامل ثبات )0.50تساوي (

اإلختبار ككل نطبق معادلة ( سبريمان براون) وهي كاآليت :

2R 1/2 . 1/2
R 1+2 =

1 + R 1/2 . 1/2

Rحيث :  1/2 .   : هي معامل ثبات نصف اإلختبار   1/2
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R   هي معامل ثبات اإلختبار ككل:1+2

) ، وهـي القيمـة   0.66وبتطبيق معامل ثبات اإلختبار ككل كانت النتيجة تسـاوي (  

  ثبات اإلختبار ككل.وبة ملعامل احملس

حيث38دولة عند درجة احلرية (وبالرجوع جلدول معامل بريسون للقيم ا (:  

38) =N1 + N2 عنـد مسـتوى الداللـة     38) جند القيمة املقابلة لدرجة احلرية 2-

)0.31) تساوي ( 0.05(

) ، ومنه ميكن 0.31ولة () أكرب من القيمة اد0.66وبالتايل نالحظ أن القيمة احملسوبة ( 

.0.05القول أن قيمة معامل اإلرتباط احملسوبة دالة عند مستوى ( (

) ، وهذا مـا  0.66أن معامل الثبات لإلستمارة عال (ميكن القول ومن خالل هذه النتائج 

  جيعل الباحث يطمئن إلستعماهلا يف الدراسة األساسية .

  : إجراءات الدراسة األساسية :4-4

هاء من الدراسة اإلستطالعية ، وحساب اخلصائص السيكومترية  ألداة الدراسـة ،  بعد اإلنت

وإجراء بعض التعديالت على بعض العبارات إنطالقا من آراء احملكمـني ، وإسـتكمال األداة يف   

 بتطبيق االداةصورا النهائية ، مت اإلتصال مبديرية التربية لوالية املسيلة قصد احلصول على ترخيص 

/17مدرسة) ، ومت إستالم الرخصة بتـاريخ   46وعددها ( ستوى كل مدارس بوسعادة على م

) وذلك للشروع يف توزيع اإلستبيانات 08(أنظر امللحق رقم  336حتت رقم   2013مارس / 

) تلميذا وتلميذة ، وذلك إبتداءا مـن  273على عينة الدراسة األساسية ، حيث يساوي عددها (

) ، حيث مت مجعها كلها ، و يوما 22أي مدة (، 2013 /ماي/02ية إىل غا 2013/ أفريل/11

  التأكد من ملئها و صالحيتها إلستكمال الدراسة ككل .

وبعد تصحيح كل إستمارة وفق مفتاح التصحيح اخلاص بكل إستمارة ، مت تفريغ البيانات 

يل عـن طريـق   ، وذلك من أجل معاجلتها إحصائيا بإستعمال احلاسب اآلحسب حماور اإلستبانة 

  )، ومن مث قام الباحث بتحليل البيانات و إستخراج النتائج .SPSSبرنامج (

  جماالت الدراسة : -5

  : اال البشري : 5-1
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حيـث بلغـت عينـة     امسة إبتدائي،اخلطبقت أداة الدراسة على تالميذ و تلميذات السنة 

الدراسة الذي يتكـون مـن (    ) فردا أختريت بطريقة عشوائية منتظمة من جمتمع273الدراسة (

.11) فردا ، كما مت اإلشارة إىل ذلك سابقا يف اجلدول رقم ( 2730 (

  املكاين :: اال  5-2

) مدرسة   46مشلت الدراسة احلالية مجيع املدارس اإلبتدائية الكائنة مبدينة بوسعادة و البالغة (

د اجلغرافية للمدينـة، وفيمـايلي   كامل احلدو ) مقاطعات تعليمية منتشرة على 07موزعة على (

  تعريف موجز ببلدية بوسعادة. 

  املوقع اجلغرايف :  -أ

بـاألطلس  » أوالد نايل « تقع بلدية بوسعادة على السفوح الشمالية الشرقية لسلسلة جبال 

الصحراوي حمصورة بني كتل جبلية من اجلهة الشمالية والشمالية الغربية ، وذلك اجلنوبية ، وبني 

يف اجلهة اجلنوبية الغربية حلوض  ق املنخفضة يف اجلهة اجلنوبية الشرقية والشرقية، كما أا تقع املناط

درجة مشاال، و هـي   35.13درجات شرقا، وخط عرض  4.11شط احلضنة على خط طول 

  تشكل أحد األقطاب الرئيسية ملنطقة السهوب.

  املوقع اإلداري :  -ب

 لوالية " املسيلة"، حيدها من الشـمال: أوالد سـيدي   تقع بلدية بوسعادة يف اجلزء اجلنويب

إبراهيم، ومن الشمال الشرقي:" املعاريف"، ومن الشرق:بلدية احلوامد،ومن الغرب : بلدية تامسة 

ومن اجلنوب الشرقي  واجلنوب الغريب: كل من بلدييت ولتام واهلامل، ويغطـي جمـال الدراسـة 

نسمة)، تتميز بلدية  150.000 يقدر بأكثر من ( )، مع عدد سكاين2كم 255مساحة قدرها (

الرابط بـني   08بوسعادة مبوقعها اإلستراتيجي من حيث وجودها على حمور الطريق الوطين رقم 

اجللفة غربـا   -وسعادة ب-الرابط بني بسكرة 46بوسعادة والطريق الوطين رقم -اجلزائر العاصمة

  جلزائري، وبني اجلنوب والغرب اجلزائري .فهي إذن تعترب مهزة وصل بني الشمال واجلنوب ا

  : اال الزمين : 5-3



في جانبھا المیدانيإجراءات الدراسة                                     الفصــل الخامــس       

209

/10، واليت إنطلقـت يف  يف جانبها امليداينوهي املدة الزمنية اليت أجريت خالهلا الدراسة 

حني مت مجع كل اإلسـتمارات مـن املـدارس     2013/ ماي / 02إىل غاية  2013مارس / 

  املذكورة آنفا .

  ة املستعملة :األساليب اإلحصائي -6

لتحقيق أهداف الدراسة و فرضياا و حتليل البيانات اليت مت جتميعها و حصر نتائجها فقد مت 

  إستخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة :

ثالث أوزان ( نعم، أحيانـا ، ال) ،  مقياس تقدير على منط مقياس ( ليكرت) مكون من -

درجات) ،  3لكيفية بدرجات خام كالتايل : نعم ( حيث مت من خالله تكميم اإلجابات ا

أحيانا (درجتان) ، ال (درجة واحدة)، ويف حالة وجود العبارات السالبة تقدر اإلجابـات  

  درجات) . 3بصورة عكسية ، أي  نعم ( درجة واحدة) ، أحيانا (درجتان) ، ال ( 
انون :  التكرارات و النسب املئوية لوصف أفراد الدراسة ، بإستعمال الق-

x100م  
  س =  

  ع                        

  : النسبة املئوية . سحيث : 

  : جمموع التكرارات  م 

  :  عدد إجابات أفراد العينة ع  

alisticalبإستخدام احلزم اإلحصائية للعلـوم اإلجتماعيـة    pokage for social

science را بالرمز ( و اليت يرمز هلا إختصاSPSS. (

وذلك بعد أن مت ترميز و إدخال البيانات إىل احلاسب اآليل ، و لتحديد طول خاليا املقياس 

=1–3الثالثي (احلدود الدنيا والعليا) املستخدم يف حماور الدراسة ، حيث مت حساب املدى ( 

=3÷2ح أي ( ) ، مث تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول اخللية الصـحي 2

، وبعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس و هي الواحد الصحيح ، وذلك ) 0.66

  لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية ، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت : 

 ميثل (ال) حنو كل عبارة بإختالف احملور املراد قياسه . 1.66إىل  1من  
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 ميثل ( أحيانا) حنو كل عبارة بإختالف احملور املراد قياسه . 2.34و حىت  1.67من

 ميثل ( نعم) حنو كل عبارة بإختالف احملور املراد قياسه . 3.00وحىت  2.35من

  وبعد ذلك مت حساب املقاييس  اإلحصائية التالية :

  .املتوسط احلسايب وهو أحد أهم مقاييس الرتعة املركزية لترتيب عبارات اإلستبيان  -

Xi  Σ    مج  س                             n

X                        م =                                ،     =
n              ن                                          

  . املتوسط احلسايب للدرجات:  محيث : 

   جمموع القيم أو الدرجات : مج س

  عدد القيم أو األفراد:   ن

اإلحنراف املعياري : وهو أحد أهم مقاييس التشتت لقياس مدى تشتت أفراد العينة . وحيسب  -

  بالقانون التايل:

2مج  ح

G =    1/n  Σ،             ع =                       n (Xi - X) 2

  ن                    

  . اإلحنراف املعياري:  عحيث : 

   عدد مربعات  إحنرافات القيم عن متوسطها: 2جمج 

  :  عدد القيم  ن

لعينة واحدة) ،  حيث  Tة الدراسة ( الصدق البنائي) مت إستخدام إختبار ( ولتحديد صدق أدا -

  حيسب بالقانون التايل :

i=1

i=1

SD=
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D                             ΣD                           SD                      
To = D =

SD n n

: متوسط الفرق بني درجات أفراد العينة يف الوضعية األوىل ،و درجاا يف  Dحيث أن : 

  الوضعية الثانية 

S ة: اإلحنراف املعياري للعين  

D الفرق بني الدرجات :  

n عدد أفراد العينة :  

   :ون) وحيسب بالقانون التايلـ( برسـاسة مت إستخدام معامل اإلرتباط لولتحديد ثبات أداة الدر -

       NΣ (X . Y)  -  (ΣX) . (ΣY)                                 
RP =

[ NΣX2  -  (ΣX)2] .  [ NΣY2  -  (ΣY)2]

  : معامل اإلرتباط لربسون RPحيث : 

X  موعة أدرجات ا :  

Y  موعة بدرجات ا :  

N موعةعدد أفراد ا :  

) حلسن املطابقة للتحقق من مدى جتانس أو إختالف آراء أفراد K2إختبار مربع كاي (  -

  الدراسة حول فقرات وحماور أداة الدراسة ، وحيسب بالقانون التايل :

( Fo - Fe)
2

K2 =    Σ                                                                                  
Fe

وو

2R
R=

1+R
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  : التكرارات املالحظة يف كل خانة Foحيث أن : 

Feة يف كل خانة: التكرارات املتوقع  

:خالصــة

تضمن هذا الفصل عرضا لعناصر اإلجراءات امليدانية ، املتمثلة يف التذكري بالفرضـيات ، مث  

الدراسة اإلستطالعية لإلطالع على ميدان الدراسة و التعرف على مدى إمكانية إجراء الدراسـة  

عنوية لضمان سري الدراسـة  األساسية ، و الوقوف على املعيقات ، وحتديد اإلمكانات املادية و امل

امليدانية يف ظروف طبيعية ومالئمة ، كما مت حتديد املنهج املستخدم يف الدراسة و حمددات إختياره  

مث التطرق إىل إجراءات الدراسة األساسية بالتعرف على جمتمع الدراسة ، وحتديد حجـم العينـة   

هلذا الغرض ، مث تفريغ البيانات وحتليلـها  املستخدمة يف الدراسة األساسية بتطبيق اإلستبيان املعد 

ألجل الوصول إىل النتائج كما سيأيت الحقا و التأكد من صحة الفرضيات أو عدمها من خـالل  

 الفصل املوايل ، مما يساعد على تقدمي بعض اإلقتراحات الالزمة لتعزيز و تدعيم دور األسـرة يف 

  يم اإلجتماعية بصفة خاصة .تنمية القيم بصفة عامة ، والقالرعاية والتنشئة و



  الفصل السادس
عرض نتائج الدراسة 

وتحلیلھا ومناقشتھا 
  وتفسیرھا

  متهيــد

  عرض وحتليل نتائج الدراسة-1

  مناقشة وتفسري نتائج الدراسة بناء على الفرضيات-2

  اإلستنتاج العام للدراسة-3

  اقتراحات الدراسة-4

  خالصة
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  متهيــد:

بعد التطرق إىل اإلجراءات املنهجية امليدانية للدراسة احلالية من خالل اخلطوات املتمثلة يف 

 األسرةحتديد املنهج املتبع، وعينة الدراسة واألداة املستخدمة يف مجع البيانات، وتطبيقها ملعرفة دور 

وبعد ترميز  ،الطفولة املتأخرة تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلةالرعاية والتنشئة ويف 

) مت حتليل البيانات SPSSالبيانات وإدخاهلا ومعاجلتها إحصائيا باحلاسب اآليل عن طريق برنامج (

واستخراج النتائج اليت يتم عرضها ومناقشتها وتفسريها يف الفصل املوايل انطالقا من الفرضيات، 

  ضوء النتائج املتوصل إليها. كما يتضمن أيضا جمموعة من اإلقتراحات املناسبة يف

عرض وحتليل نتائج الدراسة:-1

ار كل فرضية من فرضيات بسيتم عرض وحتليل النتائج املتوصل إليها من خالل اخت

  الدراسة: 

البيانات الشخصية اخلاصة بالوالدين:-1-1

يشمل هذا احملور على احلالة االقتصادية لألسرة، واملستوى التعليمي للوالدين، واجلدوالن 

  آلتيان يوضحان ذلك : ا

  احلالة اإلقتصادية لألسرة يبني): 16جدول رقم (

%النسبة املئوية   التكرار  احلالة اإلقتصادية

4115.02  جيدة 

19169.96  متوسطة

4115.02  ضعيفة 

أا تشري إىل أن احلالة  بنيتالسابق ي يف اجلدول بينةمن خالل مالحظة النتائج امل

%) وهذه 69.96رة الواقعة ضمن فئة (متوسطة) متثل أعلى نسبة، حيث بلغت (اإلقتصادية لألس

النتيجة هلا داللتها من خالل حالة األسرة اإلقتصادية وعالقتها بالتحصيل العلمي، وتنمية القيم كما 

الحظ أيضا يف هذا اجلدول أن الفئتني يسيأيت الحقا عند مناقشة وحتليل نتائج هذه الفرضية، كما 
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لتني يف (فئة جيدة)، و(فئة ضعيفة) قد تساويتا متاما حيث بلغت نسبة كل منهما املتمث

  %) وهي نسبة متدنية عموما.15.02(

  يبني املستوى التعليمي للوالدين): 17جدول رقم (

  االم   االب   

%النسبة املئوية   التكرار%النسبة املئوية   التكراراملستوى التعليمي 

12144.3213147.98  ابتدائي  

5921.616824.90  متوسط

6021.975821.24  ثانوي 

3312.081605.86  جامعي

العينة تقريبا يقعون ضمن فئة آباء أفراد تشري النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن نصف 

%) وهذا راجع إىل الرتوح الريفي الكبري الذي 44.32املستوى اإلبتدائي، حيث بلغت نسبتهم (

ات ألسباب يوذلك خالل التسعين -وهي متثل اال املكاين للدراسة احلالة–دته مدينة بوسعادة شه

أمنية، وأخرى إجتماعية طلبا لضرورات احلياة مما جعل هذه الفئة تنحصر يف هذا املستوى 

ة بـ املقدر توسط%) ونسبة التعليم امل21.97املقدرة بـ (الثانوي التعليمي، مث تلتها نسبة التعليم 

، يف حني شكلت فئة التعليم اجلامعي أدىن نسبة تقريبا %) أيضا، ومها نسبتان متساويتان21.61(

  .%)12.08وهي (

تشري النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن نصف أما بالنسبة للمستوى التعليمي لالم 

%)، وهي 47.98(حيث بلغت النسبة  االبتدائيالعينة تقريبا تقع ضمن فئة املستوى أمهات أفراد 

%)، وهذا راجع إىل األسباب 44.32تكاد تكون متساوية مع نسبة املستوى التعليمي لآلباء(

املذكورة سابقا مما جعل هذه الفئة تتوقف عند هذا املستوى التعليمي، مث تلتها نسبة التعليم 

 تان%)، ومها نسب21.24%) ونسبة التعليم الثانوي بـ (24.90املتوسط املقدرة بـ (

) وهي %5.86التعليم اجلامعي نسبة متدنية جدا، حيث بلغت (، يف حني شكلت فئة متقاربتان

  نسبة أقل من اآلباء وهذا راجع إىل خصوصية األسرة ونظرا إىل مواصلة التعليم اجلامعي بالنسبة 
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وعموما فإن متغري املستوى التعليمي له عالقة أيضا بالتحصيل الدراسي لآلباء،  ،لإلناث

  نمية القيم كما سيأيت الحقا يف معرض احلديث عن الفرضية األوىل.وت

  البيانات اخلاصة بالرعاية والتنشئة الوالدية :  -1-2

للتعرف على دور الرعاية والتنشئة األسرية للطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مبدينة 

إلحنرافات املعيارية بوسعادة مت حساب التكرارات والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، وا

راسة على عبارات حمور الرعاية والتنشئة األسرية ودورها يف دوالرتب إلستجابات أفراد عينة ال

لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مبدينة بوسعادة، وجاءت النتائج كما  األسرية تنمية القيم

  يوضحها اجلدول اآليت:

ات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور الرعاية استجاب): يوضح 18جدول رقم (

والتنشئة اإلجتماعية ودورها يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي 

  مبدينة بوسعادة مرتبة تنازليا حسب متوسطات املوافقة

            البدائل  

 الرقم

  العبارة

اإلحنراف   ال  أحيانا  نعم

املعياري

املتوسط 

  ايباحلس

قيمة كاي 

  مربع

مستوى 

  الداللة
الرتبة

%ت / %ت / %ت / 

17
2571501

0.252.94
455.2

9
0.001

94.1%5.5%0.4%

10
2571303

0.292.93
454.7

6
0.002

94.1%4.8%1.1%

20
2561403

0.302.93
449.4

2
0.002

93.8%5.1%1.1%

04
2561106

0.342.92
448.9

0
0.004

93.8%4%2.2%

03
2442504

0.362.88
388.2

8
0.005

89.4%9.2%1.5%

18
2491410

0.422.88
411.5

8
0.005

91.2%5.1%3.7%
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19
2481213

0.462.86
406.3

0
0.007

90.8%4.4%4.8%

11
2383005

0.402.85
359.6

2
0.008

87.2%11%1.8%

02
2254206

0.452.80
303.0

9
0.009

82.4%15.4%2.2%

14
2135307

0.482.75
256.9

6
0.0010

78%19.4%2.6%

13
2075709

0.512.73
234.4

6
0.0011

75.8%20.9%3.3%

15
1944210

0.5922.70
236.8

5
0.0012

7.0%16.1%76.9%

12
1995618

0.5972.66
200.1

9
0.0013

72.9%20.5%6.6%

05
2948196

0.672.61
183.7

1
0.0014

10.6%17.6%71.8%

08
03115155

0.522.56
136.4

4
0.0015

1.1%42.1%56.8%

06
3551187

0.712.56
153.3

1
0.0015

12.80%18.7%68.5%

16
1607241

0.742.4483.750.0017
58.6%26.4%15%

07
12713610

0.562.43
108.5

9
0.0018

46.5%49.8%3.7%

01
11414316

0.592.3697.340.0019
41.8%52.4%5.9%

09
10114626

0.622.2780.760.0020
37%53.5%9.5%
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  املتأمل هلذا اجلدول يستخلص مايلي : 

  فأقل 0.01مستوى  أن الفروق دالة عند أوال:

   2.70املتوسط احلسايب العام= 

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة متوافقني على أن للرعاية  ثانيا:

من  2.70ومبتوسط يساوي ( %95ماعية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية بنسبة جتوالتنشئة اإل

) 3.00إىل  2.35من فئات املقياس الثالثي ( من  يقع يف الفئة األوىل )، وهو متوسط3.00

إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة، مما يوضح أن أفراد عينة الدراسة متجانسني وهي الفئة اليت تشري 

على أن للرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلة  يف موافقتهم

الطفولة املتأخرة، ويتضح أيضا من النتائج املسجلة أعاله يف اجلدول أن قيم (كاي مربع) جلميع 

فأقل، مما يوضح تباين وجهات نظر أفراد عينة  0.01العبارات كانت دالة إحصائيا عند مستوى 

  دراسة حول هذه العبارات.ال

بني أفراد عينة  %95وبنسبة جدا ويتضح من هذه النتائج أن هناك اتفاق بدرجة عالية 

لدى أطفال مرحلة  الدراسة على أن للرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية

ور األسرة يف الرعاية الطفولة املتأخرة مبدينة بوسعادة، حيث تراوحت جل متوسطات املوافقة حنو د

)، وهي متوسطات تقع يف الفئة األوىل من املقياس الثالثي اليت 2.94إىل  2.36والتنشئة ما بني (

، واليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة تشري إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة

لتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم عليها، مما يستدعي حتقق الفرضية اليت تقول أن للرعاية وا

  الطفولة املتأخرة. اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلة

البيانات اخلاصة بقيمة التعاون :  -1-3

للتعرف على دور األسرة يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة 

سطات احلسابية، واإلحنرافات مبدينة بوسعادة، مت حساب التكرارات والنسب املئوية، واملتو

رية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور دور األسرة يف تنمية قيمة املعيا

املتأخرة مبدينة بوسعادة، وجاءت النتائج كما يوضحها التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة 

  اجلدول اآليت:
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قيمة اد عينة الدراسة على عبارات حمور استجابات أفر): يوضح 19جدول رقم (

مبدينة بوسعادة مرتبة تنازليا حسب متوسطات إبتدائي  التعاون لدى تالميذ السنة اخلامسة

  املوافقة

            البـدائـل  

 الرقم

  العبارة

اإلحنراف   ال  أحيانا  نعم

املعياري

املتوسط 

  احلسايب

قيمة كاي 

  مربع

مستوى 

الداللة
  الرتبة

%ت / %ت / %ت / 

25
2323506

0.432.83
332.3

3
0.001

85%12.8%2.2%

30
2274105

0.432.81
312.0

0
0.002

83.2%15%1.8%

26
2234010

0.492.78
292.1

5
0.003

81.7%14.7%3.7%

29
2056107

0.502.73
230.2

4
0.004

93.8%4%2.2%

22
1857414

0.582.63
165.4

2
0.005

75.1%22.30%2.6%

24
1729704

0.512.62
155.6

7
0.006

63%35.5%1.5%

23
13712412

0.582.46
103.8

0
0.007

50.2%45.4%4.4%

21
13911222

0.632.4382.480.008
87.2%11%1.8%

28
6163149

0.812.3255.470.009
22.3%23.1%54.6%

27
11111547

0.722.2332.000.0010
40.7%42.1%17.2%

  املتأمل هلذا اجلدول يستخلص مايلي : 
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  فأقل 0.01أن الفروق دالة عند مستوى  أوال:

   2.58املتوسط احلسايب العام= 

يتضح أن أفراد عينة الدراسة متوافقني  ،أعاله ملتحصل عليها يف اجلدولمن خالل النتائج ا ثانيا:

 )،3.00من  2.58ساوي (ومبتوسط ي %80 لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون بنسبة هعلى أن

)، وهي الفئة 3.00إىل  2.35وهو متوسط يقع يف الفئة األوىل من فئات املقياس الثالثي (من 

اليت تشري إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة، مما يوضح أن أفراد عينة الدراسة متجانسني يف موافقتهم 

ة الطفولة املتأخرة، ويتضح أيضا على أن لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحل

من النتائج املسجلة أعاله يف اجلدول أن قيم (كاي مربع) جلميع العبارات كانت دالة إحصائيا عند 

  فأقل، مما يوضح تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارات. 0.01مستوى 

بني أفراد عينة  %80من هذه النتائج أن هناك اتفاق بدرجة عالية، وبنسبة ويتضح 

الدراسة على أن لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى أطفال مرحلة الطفولة املتأخرة مبدينة 

بوسعادة حيث تراوحت جل متوسطات املوافقة حنو دور األسرة يف تنمية قيمة التعاون ما بني 

اليت تشري إىل خيار  )، وهي متوسطات تقع يف الفئة األوىل من املقياس الثالثي2.83إىل  2.43(

(نعم) يف أداة الدراسة، واليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، مما يستدعي 

حتقيق الفرضية الثانية اليت تقول أن لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة 

  الطفولة املتأخرة.

  البيانات اخلاصة بقيمة العفو :  -1-4

للتعرف على دور األسرة يف تنمية قيمة العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة 

 واالحنرافاتمبدينة بوسعادة، مت حساب التكرارات والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، 

املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور دور األسرة يف تنمية قيمة 

لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مبدينة بوسعادة، وجاءت النتائج كما يوضحها  العفو،

  اجلدول اآليت: 

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور قيمة العفو لدى ): يوضح 20جدول رقم (

  وافقةتالميذ السنة اخلامسة إبتدائي مبدينة بوسعادة مرتبة تنازليا حسب متوسطات امل
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            البـدائـل  

 الرقم

  العبارة

اإلحنراف   ال  أحيانا  نعم

  املعياري

املتوسط 

  احلسايب

قيمة كاي 

  مربع

مستوى 

الداللة
الرتبة

%ت / %ت / %ت / 

35
26106060.322.93476.3

7

0.001

95.6%2.2%2.2%

31
23634030.382.85351.8

4

0.002

86.4%12.5%1.1%

37
18965190.612.62169.9

3

0.003

81.7%14.7%3.7%

40
16184280.672.4998.000.004

59%30.8%10.3%

38
14689380.722.4064.150.005

53.5%32.6%13.9%

34
125104440.732.3038.830.006

45.8%38.1%16.1%

32
12487620.792.2321.380.007

45.4%31.9%22.7%

36
11294670.792.1611.270.008

41%34.4%24.5%

33
8985990.831.961.140.569

22.3%23.1%54.6%

39
70119840.751.9514.000.0010

25.6%43.6%30.8%

  املتأمل هلذا اجلدول يستخلص مايلي : 

   0.01أن الفروق دالة عند مستوى  أوال:
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   2.38املتوسط احلسايب العام= 

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله، يتضح أن أفراد عينة الدراسة متوافقني  ثانيا:

)، 3.00من  2.38(ومبتوسط يساوي  %50بنسبة  العفوعلى أنه لألسرة دور يف تنمية قيمة 

)، وهي الفئة 3.00إىل  2.35وهو متوسط يقع يف الفئة األوىل من فئات املقياس الثالثي (من 

اليت تشري إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة، مما يوضح أن أفراد عينة الدراسة متجانسني يف موافقتهم 

لة املتأخرة، ويتضح أيضا من لدى الطفل يف مرحلة الطفو العفوعلى أن لألسرة دور يف تنمية قيمة 

جلميع العبارات كانت دالة إحصائيا ة (كاي مربع) النتائج املسجلة أعاله يف اجلدول أن قيم

، مما يوضح تباين وجهات نظر أفراد عينة 0.01عند مستوى )، وذلك 33باستثناء العبارة (

  الدراسة حول هذه العبارات.

، وبنسبة متوسطةبدرجة  توافقأن هناك ول الواردة يف اجلديتضح من هذه النتائج كما 

لدى أطفال مرحلة الطفولة  والعفبني أفراد عينة الدراسة على أن لألسرة دور يف تنمية قيمة  50%

متوسطات املوافقة حنو دور األسرة يف تنمية قيمة  نصفحيث تراوحت  ،املتأخرة مبدينة بوسعادة

قع يف الفئة األوىل من املقياس الثالثي اليت )، وهي متوسطات ت2.93إىل  2.40ما بني ( العفو

تشري إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة، واليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة 

لدى الطفل  العفوة اليت تقول أن لألسرة دور يف تنمية قيمة لثعليها، مما يستدعي حتقيق الفرضية الثا

  يف مرحلة الطفولة املتأخرة.

  البيانات اخلاصة بقيمة األمانة : -1-5

للتعرف على دور األسرة يف تنمية قيمة األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة 

مبدينة بوسعادة، مت حساب التكرارات والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واإلحنرافات 

ور دور األسرة يف تنمية قيمة املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حم

األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مبدينة بوسعادة، وجاءت النتائج كما يوضحها 

  اجلدول اآليت: 

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور قيمة األمانة لدى ): يوضح 21جدول رقم (

  بة تنازليا حسب متوسطات املوافقةتالميذ السنة اخلامسة إبتدائي مبدينة بوسعادة مرت
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            البـدائـل  

رقم 

العبارة 

اإلحنراف   ال  أحيانا  نعم

  املعياري

املتوسط 

  احلسايب

قيمة كاي 

  مربع

مستوى 

  الداللة

  الرتبة

%ت / %ت / %ت / 

49
2710200

0.082.99
265.0

5
0.001

99.3%0.7%00%

47
2621001

0.2232.96
482.4

4
0.002

96%3.7%0.4%

48

2690602

0.2242.96
499.1

4
0.002 97.1

%
2.2%0.7%

43
2650107

0.322.95
499.2

5
0.004

96.7%00%3.3%

50
2640009

0.352.93
238.1

8
0.005

96.7%00%3.3%

45
2471808

0.412.88
401.6

9
0.006

90.5%6.6%2.9%

42
2450919

0.532.83
391.4

7
0.007

89.7%3.3%07%

44
2380827

0.612.77
358.1

7
0.008

87.2%2.9%9.9%

41
2151939

0.712.64
255.6

4
0.009

78.8%07%14.3%

46
1534674

0.862.2967.670.0010
56%16.8%27.1%

  املتأمل هلذا اجلدول يستخلص مايلي : 

  فأقل 0.01أن الفروق دالة عند مستوى  أوال:
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    2.82املتوسط احلسايب العام= 

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله، يتضح أن أفراد عينة الدراسة متوافقني  ثانيا:

)، 3.00من  2.82ومبتوسط يساوي ( %90بنسبة  األمانةعلى أنه لألسرة دور يف تنمية قيمة 

)، وهي الفئة 3.00إىل  2.35وهو متوسط يقع يف الفئة األوىل من فئات املقياس الثالثي (من 

اليت تشري إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة، مما يوضح أن أفراد عينة الدراسة متجانسني يف موافقتهم 

لطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، ويتضح أيضا من لدى ا مانةعلى أن لألسرة دور يف تنمية قيمة األ

كانت دالة إحصائيا عند جلميع العبارات النتائج املسجلة أعاله يف اجلدول أن قيمة (كاي مربع) 

  ، مما يوضح تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارات.فأقل 0.01مستوى 

، وبنسبة عالية جدان هناك توافق بدرجة كما يتضح من هذه النتائج الواردة يف اجلدول أ

لدى أطفال مرحلة  األمانةبني أفراد عينة الدراسة على أن لألسرة دور يف تنمية قيمة  90%

متوسطات املوافقة حنو دور األسرة يف  أغلبالطفولة املتأخرة مبدينة بوسعادة، حيث تراوحت 

ات تقع يف الفئة األوىل من املقياس )، وهي متوسط2.99إىل  2.64ما بني ( األمانةتنمية قيمة 

الثالثي اليت تشري إىل خيار (نعم) يف أداة الدراسة، واليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة 

 مانةة اليت تقول أن لألسرة دور يف تنمية قيمة األرابعالدراسة عليها، مما يستدعي حتقيق الفرضية ال

  أخرة.لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املت

على الفرضيات :  ءبنا مناقشة وتفسري نتائج الدراسة-2

  :األوىلالفرضية  2-1
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 لدى الطفل يف مرحلة الطفولة  االجتماعيةللرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم

  املتأخرة

النسب املئوية التكرارات و املتعلق ذه الفرضية مت حسابلإلجابة عن السؤال 

) أن للرعاية 18املعيارية والرتب، حيث أظهر اجلدول رقم ( واالحنرافاتواملتوسطات احلسابية 

والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى أطفال مرحلة الطفولة املتأخرة وبدرجة عالية 

وهذا ) 17بارة (ضمن فئة (نعم) ولصاحل الع )2.94، وبأعلى متوسط (%95جدا بلغت نسبة 

مما يفسر أن للرعاية والتنشئة األسرية دور كبري يف تنمية القيم يتفق مع الفرضية املذكورة آنفا، 

ي ذلك إىل احلالة اإلقتصادية لألسرة، واملستوى التعليمي عزاإلجتماعية األخالقية أو التعليمية ي

اإلقتصادية لألسرة متركزت أعلى  ) الذي ميثل احلالة16والثقايف هلا، فبالنظر إىل اجلدول رقم (

وهذا يتفق مع ما توصلت  %70نسبة عند األسر املتوسطة احلالة اإلقتصادية، حيث بلغت تقريبا 

أن أبناء العوائل  أكدتاليت  118-116، ص 1979،إليه دراسة (احلسن إحسان حممد)

عامل الثالث مييلون إىل املنحدرين من خلفيات مهنية (طبقة وسطى) يف الدول العربية ومعظم دول ال

الدراسة والسعي واإلجتهاد والتحصيل العلمي أكثر من أبناء العوائل العمالية الكاسبة والفالحية 

ع إىل تضافر مجلة متغريات إجتماعية وإقتصادية ونفسية وحضارية أثرت تأثريا جوهذا را (ضعيفة)،

" فالبنسبة للعوامل تربية والتعليم، كبريا على عملية اندفاع أبناء هذه الفئات حنو الثقافة وال

االجتماعية واالقتصادية واحلضارية نالحظ أن أغلب العوائل العمالية والكاسبة تعيش حتت ظروف 

إجتماعية واقتصادية صعبة وقاهرة، وهذه الظروف هي وليدة الرواسب التارخيية واالستعمارية 

وائل " ( الرميحي حممد غامن، عهذه الفاعلية وحيوية يف والفكرية اليت أثرت وال زالت تؤثر 

) ، حيث تنعكس هذه الظروف االجتماعية واالقتصادية على االسرة، ويف 55، ص 1976

فالعوائل  تدهور أحواهلا السكنية والبيتية، وكثرة عدد أطفاهلا، وإخنفاض مستوى ثقافتها وتعليمها،

للثقافة والتربية واملشجعة  ةإلجيابية املؤيدالعمالية والكاسبة تفتقر إىل املواقف والقيم اإلجتماعية ا

إن الدراسات العلمية اليت أجريت يف حقل علم : "حيث على التقدم الدراسي والتحصيل العلمي

ة اإلجتماعية فيإجتماع التربية يف عدد من دول العامل تؤكد على واقع العالقة املتفاعلة بني اخلل

هم الثقايف والعلمي، ومن أشهرها دراسة الربوفيسورة والعائلية للطلبة وبني درجة ومستوى إجناز

"رفالوود" املوسومة (الطبقة اإلجتماعية والفرصة الثقافية) ودراسة الربوفسور "جون ويستركارد" 
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، 1980احلسن إحسان حممد، ( املوسومة (اجتاهات الفوارق الطبقية يف فرص اإلجناز العلمي)،

).60ص

) واليت أكدت ما مت ذكره، واخلاصة 18يف اجلدول رقم (وبالنظر إىل النتائج الواردة 

بالفرضية اليت مفادها أن للرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية للطفل، ميكن 

  حتققت.القول أا 

  الفرضية الثانية: 2-2

:لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة  

النسب املئوية التكرارات وة عن السؤال املتعلق ذه الفرضية مت حساب لإلجاب

)، أن لألسرة 19واملتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتب، حيث أظهر اجلدول رقم (

دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة وبدرجة عالية جدا بلغت نسبة 

) حيث اجتمعت معظم 25) ضمن فئة (نعم) ولصاحل العبارة (2.83سط (، وبأعلى متو80%

أيضا ولصاحل  أحيانا) ضمن فئة 2.23استجابات أفراد عينة الدراسة حنوها، ومبتوسط أدىن (

غالبية أسر عينة الدراسة ال  أن إىل زي تدين هذه القيمة بالنسبة هلذه العبارة،ع)، وي27العبارة (

العينة ال حيسنون استعماله، وختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة  أفرادميلكون احلاسوب، أو أن 

القنوات الفضائية على منظومة القيم اإلجتماعية) وحتديدا قيمة التعاون، لصاحبها  املوسومة بـ(أثر

"، حيث تركز استجابات أفراد العينة حول الفئة (أحيانا) مبتوسط 2011ز، رب"إبراهيم محد امل

 %80) وهو تأثري متوسط بالقياس إىل الدراسة احلالية اليت بلغت فيها النسبة 3.00من  1.95(

) ضمن فئة (نعم) مما يفسر تأثري دور األسرة كمؤسسة من مؤسسات 2.83ومبتوسط أعلى (

التنشئة اإلجتماعية، وأنه يفوق تأثري باقي املؤسسات ومن بينها وسائل اإلعالم باعتبار أن األسرة 

للطفل الذي يتلقى فيه الرعاية والتنشئة مبا يف ذلك تنمية القيم اإلجتماعية، وهذا  لهي احملضن األو

  ما أكدته النتائج املذكورة أعاله.
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"، اليت هدفت إىل معرفة تأثري 2001ويؤكد ذلك أيضا الدراسة اليت توصل إليها "قيالن، 

عالقات اإلجتماعية، القنوات الفضائية على معدل التفاعل والتضامن اإلجتماعي يف إطار ال

       وتوصلت إىل أن التعرض للتلفزيون قليل التأثري على التفاعل اإلجتماعي لدى املصريني.

أعطت نتائج عالية جدا بالنسبة ) واليت 19وبالنظر إىل النتائج الواردة يف اجلدول رقم (

    حتققت .، ميكن القول أا لدور األسرة يف تنمية قيمة التعاون

  ية الثالثة:الفرض 2-3

:لألسرة دور يف تنمية قيمة العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة  

النسب املئوية التكرارات ولإلجابة عن السؤال املتعلق ذه الفرضية، مت حساب 

)، أن لألسرة 20واملتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتب، حيث أظهر اجلدول رقم (

العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، بدرجة متوسطة بلغت نسبة  دور يف تنمية قيمة

ومبتوسط أدىن ) 35فئة (نعم) ولصاحل العبارة (ال)، وضمن 2.93، وبأعلى متوسط (50%

) ويالحظ أيضا من خالل نتائج هذا اجلدول أن 39) ضمن فئة (أحيانا) ولصاحل العبارة (1.95(

) 38، 40، 37، 31، 35عددها مخسة وهي حتمل األرقام () العبارات الواقعة يف خانة (نعم

، 33، 36، 32، 34والعبارات الواقعة يف خانة (أحيانا) عددها مخسة أيضا وهي حتمل األرقام (

) اي أا تأرجحت بني فئة (نعم) وفئة (أحيانا)، مع مالحظة أن املتوسط العام يساوي 39

ألسرة دور يف تنمية قيمة العفو لدى الطفل يف مرحلة أن ل) وهو يقع يف فئة (نعم)، مبعىن 2.38(

ومع ذلك فإن الدراسة احلالية متثل بالضبط،  %50الطفولة املتأخرة، ولكن بدرجة متوسطة بلغت 

سابقا والنتائج اليت توصلت "، املشار إليها  2011محد املربز،  إبراهيمموقفا وسطا مع دراسة "

ة تركزت يف فئة (أحيانا) بالنسبة لقيمة العفو والتسامح، إليها حيث استجابات كل أفراد العين

)، ومبقارنة متوسطي اإلستجابة للدراستني جند أن متوسط الدراسة 3.00من  1.95مبتوسط (

احلالية يقع يف خانة (نعم)، ومتوسط دراسة تأثري القنوات الفضائية على قيمة العفو والتسامح يقع 

لى أمهية ودور مؤسسة األسرة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة يف خانة (أحيانا) وهذا ما يؤكد ع

  اإلجتماعية على باقي املؤسسات ومنها وسائل اإلعالم.
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كما ميكن تعليل األسباب اليت قللت من دور األسرة بالنسبة لقيمة العفو (حيث بلغت 

تمع حمل الوطنية اليت اجتاحت البالد يف التسعينات، ومن بينها ا املأساةنسبة متوسطة) إىل 

جري مما الدراسة (بوسعادة) وما صحب ذلك من عنف مضاد، وتقتيل وتشريد وسجن واعتقال و

العدوان  وردالتخلي عنها، وتغلب روح الثأر،  أوكان له، األثر البالغ على التحلي ذه القيمة، 

حدا بنا إىل القول ية، مما قكما هو احلال يف الواقع املعيش ألسباب سياسية وطائفية، ومذهبية، وعر

يف معرض احلديث عن قيمة العفو يف اجلانب النظري من الدراسة أنه (ينبغي على األسر واجلهات 

أن تعمل بكل الوسائل واألساليب على تنمية وإرساء هذه القيمة اإلجتماعية (العفو) يف النشء 

قامات) وقد تكون بدءا من مرحلة الطفولة والدعوة إليها والتذكري ا يف كل األحوال وامل

األسباب راجعة إىل أفراد عينة الدراسة أنفسهم، وذلك لعدم التفريق بني قيمة العفو واجلنب واملذلة 

  باعتبار أن من يعفو فقد ذل وجنب، أو لعدم فهم العالقة بني العفو واملطالبة باحلقوق.

سط قدره ) واليت أعطت متو20وبناء على النتيجة املتحصل عليها يف اجلدول رقم (

  أن هذه الفرضية قد حتققت.) ويقع يف فئة (نعم) فإنه ميكن القول 2.38(

  الفرضية الرابعة: 2-4

:لألسرة دور يف تنمية قيمة األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة  

النسب املئوية التكرارات ولإلجابة عن السؤال املتعلق ذه الفرضية، مت حساب 

)، أن لألسرة 21ية واإلحنرافات املعيارية والرتب، حيث أظهر اجلدول رقم (واملتوسطات احلساب

دور يف تنمية قيمة األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، بدرجة عالية جدا بلغت نسبة 

) حيث تركزت 49)، وضمن الفئة (نعم) ولصاحل العبارة (2.99، وبأعلى متوسط (90%

، 43، 48، 47(األربع وهي على التوايلالعبارات ة حوهلا، تلتها استجابات أغلب أفراد العين

فئة  لصاحل )، وبنسب مئوية2.93، 2.95، 2.96، 2.96حيث بلغت متوسطاا مرتبة () 50

) وهي تشري إىل درجة عالية %96.7، %97.1، %97.1، %96مرتبة على التوايل ((نعم) 

باقي العبارات بنسب عالية أيضا وتقدر  جدا الستجابات أفراد عينة الدراسة حوهلا، تليها

أن لألسرة دور يف تنمية قيمة  ومنه ميكن القول) %78.8، %87.2، %89.7، %90.5بـ(

  نستخلص أن الفرضية قد حتققت.منه و لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مانةاأل
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اإلستنتاج العام للدراسة:-3

، اغتهاليت طرحتها، والفرضيات اليت صإن موضوع الدراسة احلالية من خالل األهداف ا

حاولت التعرف على دور األسرة كمؤسسة فاعلة من مؤسسات التنشئة اإلجتماعية، ولبنة أوىل يف 

بناء الفرد، ويف التنشئة وتنمية القيم اإلجتماعية، دعا ذلك الباحث إىل القيام بالدراسة امليدانية 

تنمية القيم اإلجتماعية وترسيخها يف ة والتنشئة والرعاي للوقوف على مدى فاعلية دور األسرة يف

نفوس النشء الصغار وإعدادهم ملواجهة املستقبل وصوم ومحايتهم من الذوبان واجلنوح 

  واإلندثار.

وبعد حتليل النتائج ودراستها، ومناقشة فرضياا، توصل الباحث إىل أن لألسرة دور يف 

د ذلك النتائج املتحصل عليها، من خالل مالحظة النسب أكوقد التنشئة وتنمية القيم اإلجتماعية، 

املئوية، واملتوسطات احلسابية لكل عبارة واملرتبة تنازليا، وقيم (كاي مربع) اليت كانت دالة 

  فأقل. 0.01إحصائيا عند مستوى 

وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، واليت هي عبارة عن إجابات على الفرضيات 

  ه الدراسة وهي كاآليت: املطروحة يف هذ

لدى الطفل يف مرحلة  للرعاية والتنشئة األسرية دور يف تنمية القيم اإلجتماعية

  الطفولة املتأخرة.

لألسرة دور يف تنمية قيمة التعاون لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة  

لألسرة دور يف تنمية قيمة العفو لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة  

ة دور يف تنمية قيمة األمانة لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرةلألسر  

 وبعد دراسة النتائج املتحصل عليها والتأكد منها بالنسبة لكل فرضية من فرضيات

، أمكن القول  إثبات وقبول الفرضية العامة للدراسة احلالية واليت حتقيقهاالدراسة والتوصل إىل 

نشئة الطفل وتنمية القيم االجتماعية لديه يف مرحلة الطفولة املتأخرة رعاية وتتقول: لألسرة دور يف 

ول ـهذا بالنسبة للفرضيات، أما أهداف الدراسة فقد مت التطرق إليها ومعاجلتها خالل الفص
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لقيم االجتماعية النظرية، فبالنسبة للهدف األول ( التعرف على دور األسرة يف التنشئة وتنمية ا

ناوله بشيء من التفصيل يف الفصل الثالث من خالل العنصرين الثامن والتاسع، م تلدى الطفل )، فت

( أساليب تنمية القيم االجتماعية )، ( طرائق األسرة يف تنمية القيم االجتماعية )، أما اهلدف الثاين 

لتعرف ( التعرف على أساليب املعاملة الوالدية السوية وغري السوية )، مث تناوله يف الفصل الثاين ( ا

على دور األسرة من خالل العنصر الثامن ( التنشئة األسرية)، أما اهلدف الثالث ( التعرف على 

دور األسرة يف تنمية قيم التعاون، العفو، األمانة) . فقد مت ذكرها يف الفصل الثالث ( القيم 

بنائها )، أما  االجتماعية ) من خالل العنصر العاشر ( القيم االجتماعية املراد دراستها ومراحل

اهلدف الرابع هلذه الدراسة ( إدراك جمموعة من الطرائق التربوية العملية يف تنشئة األطفال، وتنمية 

) 2-7القيم االجتماعية لديهم) مت تناوله يف الفصل الرابع ( الطفولة املتأخرة ) من خالل العنصر ( 

  بعنوان اإلرشاد النفسي االجتماعي .

لدراسة احلالية تتحدد باحلدود الزمنية واملكانية وجمتمع الدراسة مع مالحظة أن نتائج ا

  الذي متت فيه من خالل العينة احملددة.

اقتراحات الدراسة:-4

بناء على نتائج الدراسة املتوصل إليها، ولتفعيل دور األسرة يف الرعاية والتنشئة، وتنمية 

وتنمية القيم  االجتماعيةالتنشئة  لكل مؤسسات االقتراحات، ميكن تقدمي بعض االجتماعيةالقيم 

  ذات العالقة باملوضوع، وهي كاآليت: 

حتسيس اتمع بكل أطيافه ومؤسساته بأمهية القيم اإلجتماعية لتماسك النسيج اإلجتماعي،   -أ

  وصون هويته، وحفظ مكوناته، وتراص صفوفه.

قصة واملوعظة، ولعب ا بوسائل تنمية القيم اإلجتماعية كالترشيد األسر وتوعيتها، ودعمه-  ب

  والنماذج املشاهدة . ،ةواألدوار، واألس

تبصري اتمع بالرصيد الوافر الذي يزخر به ديننا احلنيف يف جمال تنمية القيم اإلجتماعية -  ج

  لدى كل أطياف اتمع.
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تفعيل وسائل اإلعالم من خالل برامج التوعية اإلعالمية والدينية بأمهية القيم اإلجتماعية - د

  .واالحنالل االحنرافالنشء من  حلماية

تفعيل دور املساجد من خالل دروس التوعية، واخلطب، والنشاطات العملية اهلادفة  -هـ 

  إلدراك أمهية القيم يف بناء األجيال، وحفظ اتمع.

من مؤسسات التنشئة املقصودة للقيام بدورها يف جمال تنمية تفعيل دور املدرسة كمؤسسة  -و 

ق التعليمية ائعية، وذلك بتضمني املناهج، والربامج الدراسية هذه القيم، والطرالقيم اإلجتما

والتربوية الناجعة لغرسها يف نفوس األطفال.

إدراك أمهية النموذج والقدوة الصاحلة ممثلة يف الوالدين واملعلمني، واملشرفني على وكاالت  - ز 

يف التحلي ذه القيم. االجتماعيةالتنشئة 

خطر العوملة الزاحف، وخاصة يف اال الثقايف، املهدد هلويتنا، واملكونات األساسية  إدراك - ح 

اهليمنة.ألمتنا، وديدها لقيمنا اإلجتماعية دف 

 واالتصالحتصني األطفال وترشيدهم يف كيفية التعامل مع وسائل تكنولوجيا اإلعالم  -ط 

االجتماعية. وإدراك خطرها الكبري على القيم -األنترنت–وخاصة 

إجراء دراسات مشاة يف مناطق جغرافية أخرى، واملقارنة بني النتائج املتوصل إليها  - ي 

واحلفاظ عليها. االجتماعيةالسبل لتنمية القيم  أجنعيف الوصول إىل  الستغالهلا

  خالصة: 

ن أداة بعد استيفاء اإلجراءات املنهجية يف جانبها امليداين، ومجع املعلومات والبيانات م

النتائج وحتليلها ومناقشتها وتفسريها الدراسة من خالل استجابات أفراد العينة الدراسية، وعرض 

اليت  االقتراحاتعلى ضوء الفرضيات املطروحة ومن خالل النتائج املتحصل عليها، مت تقدمي بعض 

والقبول  بةلالستجايرى الباحث أمهيتها وجدواها لكل األطراف ذات العالقة، إن وجدت طريقا 

  لتعم الفائدة األفراد واجلماعات واملؤسسات واتمع عامة.
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األبيار، اجلزائر

، دار الفكر العريب، مدينة نصر، القاهرة، مصر3ربية"، ط): "علم إجتماع الت1998مسرية أمحد السيد، (.59
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): "الدليل املنهجي يف إعداد املذكرات والرسائل اجلامعية يف علـم  2012سعيد سبعون، حفصة جرادي، (.60

اإلجتماع"، دار القصبة للنشر، اجلزائر

زاريطة، اإلسكندرية، ، دار املعرفة اجلامعية، األ4): "أسس التربية"، ط2002شبل بدران وأمحد فاروق، (.61

مصر.

): "القيم الدينية واإلجتماعية املتضمنة يف كتـب  1995صابر، ملكة حسني وأمني، عزيزة عبد العظيم، (.62

املطالعة العربية يف املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية"، دراسات يف املناهج وطرق التدريس، عـدد  

، جامعة عني مشس، مصر37

، دار املسرية للنشر والتوزيع 6): "سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية"، ط2007أبو جادو، ( صاحل حممد علي.63

والطباعة، عمان، األردن

): "منهجية البحث العلمي للجامعيني"، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابـة  2003صالح الدين شروخ، (.64

اجلزائر 

ر العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر): "علم اإلجتماع التربوي"، دا2004صالح الدين شروخ، (.65

): "علم النفس اإلجتماعي واإلسالم"، دار العلوم للنشر والتوزيـع، عنابـة   2010صالح الدين شروخ، (.66

اجلزائر

): "فن تربية األبناء"، الراية للنشر والتوزيع، اجليزة، مصر2011صاحل عبد الكرمي، (.67

، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن1لنفسي"، ط): "اإلرشاد ا2004طه عبد العظيم حسني، (.68

، دار ابن حزم للطباعة والنشـر والتوزيـع،   1): "سعادة األسرة املسلمة"، ط2006عابد توفيق اهلامشي، (.69

بريوت، لبنان

): "القيمة األخالقية"، الشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، سوريا1987عادل العوا، (.70

): "التربية والتغيري الثقايف"، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر1984ادي عفيفي، (عبد اهل.71

، ألفا للنشر والتوزيـع، اجليـزة،   2، ج1): "موسوعة تربية الطفل"، ط2011عبد الباسط حممد السيد، (.72

مصر

ان، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، عم1): "علم إجتماع التربية"، ط2008عبد اهللا الرشدان، (.73

، دار الفكر، دمشق، سوريا1): "التربية اإلجتماعية يف اإلسالم"، ط2008عبد الرمحان الثحالوي، (.74

)، "علم النفس اإلجتماعي"، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، عمـان،  2007عبد احلافظ سالمة، (.75

األردن



238

االت املمارسـة املهنيـة"، دار املعرفـة،    ): "اخلدمة اإلجتماعية وجم2002عبد احملي حممد حسن صاحل، (.76

اإلسكندرية، مصر

، دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر2): "مدخل إىل علم النفس"، ط2007عبد الرمحن الوايف، (.77

، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،    3): "علم النفس التربوي"، ط2004عبد ايد أمحد منصور وآخرون، (.78

ديةاململكة العربية السعو

، الدار القومية للطباعة والنشـر،  2): "دراسات حضارية مقارنة يف القيم"، ط1959عطية حممود هناء، (.79

القاهرة، مصر

، (دون ذكر مصدر النشروال مكان النشر).9): "األسرة والطفولة"، ط1983علي الدين السيد حممد، (.80

"، ديوان املطبوعات اجلامعيـة،  ): "مناهج البحث العلمي وطرق إعداده2001عمار بوحوش وآخرون، (.81

اجلزائر

، دار الكتاب احلديث، الكويت2): "علم النفس اإلجتماعي"، ط1980فؤاد البهي السيد، (.82

): "االجتاهات الوالدية يف التنشئة اإلجتماعية وعالقتها مبخـاوف الـذات    2000فاطمة منتصر الكتاين، (.83

أطفال الوسط احلضري باملغرب، دار الشروق، عمـان،   لدى األطفال"، دراسة ميدانية نفسية إجتماعية على

األردن

، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان3): "حبوث يف علم النفس العام"، ط1980فايز حممد علي احلاج، (.84

): "القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة اإلجتماعية"، املعهد العـايل  1999فهمي نورهان منري حسن، (.85

، اإلسكندرية، مصرللخدمة اإلجتماعية

، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان1): "علم النفس اإلجتماعي"، ط1996كامل حممد حممد عويضة، (.86

): "القيم والتربية"، دار املريخ، الرياض، اململكة العربية السعودية1982لطفي بركات أمحد، (.87

، مطبعة سفري، الرياض، اململكة العربية 2): "كيف تريب ولدك"، ط2002ليلى بنت عبد الرمحان اجلريبة، (.88

السعودية

): "التنشئة اإلجتماعية (مبحث يف علم الـنفس اإلجتمـاعي)"، دار املعرفـة    2007مايسة أمحد النيال، (.89

اجلامعية للنشر، األزاريطة، مصر

، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، عمان، األردن1مل مع األطفال"، ط): "فن التعا2011ماهر العريب، (.90

): "دراسات يف علم النفس املرضى"، دار عامل املعرفة، القـاهرة،  1993موسى رشاد، علي عبد العزيز، (.91

مصر.



239

): "علم النفس الديين"، دار عامل املعرفة، القاهرة، مصر1993موسى رشاد علي عبد العزيز، (.92

):اإلسالم حداثة وحضارة ،دار العودة للصحافة والطباعة والنشر بـريوت  1980الشعراوي (حممد متويل .93

لبنان    

، دار الشروق، بريوت، لبنان7ت): "منهج التربية اإلسالمية"، ج-حممد قطب، (ب.94

، دار القلم، الكويت2): " مقدمة يف علم األخالق"، ط1983حممد محد بن زقزوق، (.95

، دار املواهب للنشر 1"صعوبات التعلم والتأخر الدراسي عند األطفال"، ط ):2009حممد صبحي سالم، (.96

والتوزيع، احملمدية، اجلزائر

، مطبعة دار الكتـاب،  7): "املنهج وطرائق البحث يف علم اإلجتماع"، ط2006حممد صفوح األخرس، (.97

سوريا

املعهد العايل للفكر اإلسالمي، ): "منهج البحث اإلجتماعي بني الوصفية واملعيارية"، 1999حممد مزيان، (.98

فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكية

): "األسرة ومشكالا"، دار املعارف، اإلسكندرية، مصر1981حممود حسن، (.99

): "الطفل املراهق"، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر1982منصور حسني، (.100

الشروق للنشر والتوزيـع، عمـان،    ، دار1): "علم إجتماع األسرة"، ط2004معن خليل عمر، (.101

األردن

): "العائلة اجلزائرية(ترمجة دمري أمحد)"، ديوان املطبوعات اجلامعيـة،  1984مصطفى بوتفنوشت، (.102

بن عكنون، اجلزائر

): "علم اإلجتماع العائلي"، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر1966مصطفى اخلشاب، (.103

سات يف اإلجتماع العائلي"، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان): "درا1981مصطفى اخلشاب، (.104

): "دراسات يف علم اإلجتماع العائلي"، دار النهضة العربيـة، بـريوت،   1982مصطفى اخلشاب، (.105

لبنان

رؤية نقدية"، مؤسسة الزهراء للفنون الشعبية، قسـنطينة،  -): "علم اإلجتماع2004مراد زعيمي، (.106

اجلزائر 

، دار الغـرب للنشـر   1): "حماضرات يف علم إجتماع التربيـة"، ج 2005نوار، ( مربوحة بوكبال.107

والتوزيع، عنابة، اجلزائر
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): "علم اإلجتماع ودراسة املشكالت اإلجتماعية"، (ترمجة د.غريب حممد سـيد  1982نويل تيمز، (.108

أمحد)، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر

امليالد حىت املراهقة"، دار ادد للنشر والتوزيـع، سـطيف،   ): "أطفالنا من 2011نصر التهامي، (.109

اجلزائر

): "سيكولوجية الطفولة (دراسة تربوية نفسية يف الفترة من عـامني إىل  2005وفيق صفوت خمتار، (.110

اثين عشر عاما)"، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

): "دروس يف التربية وعلم النفس"، مديرية التكوين 1973، (وزارة التربية والتعليم اإلبتدائي والثانوي.111

والتربية، اجلزائر

): "التصورات النظرية لتفسري الفشل املدرسي"، املركز الوطين للوثائق 1999وزارة التربية الوطنية، (.112

)، اجلزائر18املدرسية، (سلسلة من قضايا التربية ع

تكوين املعلمني"، السنة الثالثة، -م النفس وتشريع مدرسي): "تربية وعل2010وزارة التربية الوطنية، (.113

، اجلزائر3+2+1اإلرسال 

): "التوجيه التربوي املعاصر"، دار اليـازوردي العلميـة للنشـر    2011يامنة عبد القادر إمساعيلي، (.114

والتوزيع، عمان، األردن

): " السلوك اإلنساين"، دار املعارف، مصر1986يونس إنتصار، (.115

  امعيةـائل الجـالرس ا:ــرابع

)، " أساليب املعاملة الوالدية كما يـدركها االبنـاء وعالقتـها    1985أبو اخلري عبد الكرمي قاسم ( .116

باالضطرابات السلوكية"، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، جامعة ام القرى، مكة املكرمة.

ها على منظومة القيم اإلجتماعيـة"، رسـالة   ): "القنوات الفضائية وتأثري2011إبراهيم محد املربز، (.117

ماجستري غري منشورة، قسم علم اإلجتماع، الرياض، السعودية

): "األخالق واألخالقيات املهنية"، رسالة ماجستري غري منشورة، معهـد  1996إبراهيم طهراوي، (.118

.علم اإلجتماع، جامعة اجلزائر

نترنت على القـيم واالجتاهـات األخالقيـات    ):" تأثري استخدام األ2003أمني سعيد عبد الغين، ( .119

للشباب اجلامعي"، املؤمتر العلمي التاسع، كلية االعالم، جامعة القاهرة، مصر.
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)، : " دور املعلم يف تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبـة الصـف   2001اهلندي سهيل أمحد ( .120

منشورة، اجلامعـة االسـالمية، غـزة،    عشر مبحافظات غزة من وجهة نظرهم"، رسالة ماجستري غري الثاين 

فلسطني.

): "أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها ببعض مسات املسـايرة واملغـايرة   1988اخلفاشي علي أمحد، (.121

القرى، مكـة   أملدى األحداث اجلاحنني يف اململكة العربية السعودية"، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 

املكرمة، السعودية

): "القيم التربوية املتضمنة يف آيات النداء القرآين وسبل توظيفهـا يف  2007مصطفى، ( عمراألسطل .122

التعليم املدرسي"، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني

كتب لغتنـا اجلميلـة للمرحلـة     ): "القيم األخالقية املتضمنة يف حمتوى2009املزين خالد حممد، (.123

ب تالميذ الصف الرابع األساسي هلا"، رسالة ماجستري، اجلامعـة اإلسـالمية،   األساسية الدنيا ومدى اكتسا

غزة، فلسطني

): مظاهر االكتئاب لدى الفتاة اجلامعية، دراسـة لعالقـة مظـاهر    1993السيد فاتن عبد الفتاح( .124

، كليـة  االكتئاب ببعض التنشئة االسرية كما تدركها الفتيات، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة الزقازيق

اآلداب، فسم علم النفس، مصر.

): "العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية واإلكتئاب لدى بعض 2000آسيا بنت علي راجح بركات، (.125

مكـة املكرمـة،   املراهقني واملراهقات"، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، 

السعودية

لقيم املتضمنة يف كتايب القراءة للصفني العاشر واحلادي عشر ): "ا2000بربخ أشرف عمر حجاج، (.126

مبحافظات غزة"، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني مشس، مصر

): "أثر استخدام لعب األدوار يف اكتساب القيم اإلجتماعيـة"، رسـالة   2010دينا مجال املصري، (.127

.التدريس، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني ماجستري غري منشورة، كلية التربية، قسم املناهج وأساليب

): "دور القيم اإلجتماعية يف الوقاية من اجلرمية"، رسالة ماجستري غري 2006سعيد بن علي احلسنية، (.128

منشورة، جامعة نايف بن عبد العزيز للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية

املتضمنة يف األناشيد املقدمة لطلبة املرحلـة األساسـية   ): "مفاهيم القيم 2005سلوت، نور السيد، (.129

الدنيا يف مدارس فلسطني"، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني
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): "أثر القيم اإلجتماعية على التنظيم الصناعي اجلزائري"، رسالة ماجستري غري 2007عادل غزايل، (.130

اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر. منشورة، قسم علم اإلجتماع، جامعة

): " التوافق الشخصي واالجتماعي لدى األطفـال احملـرومني    1996عواطف عبده عبده بيومي، ( .131

وغري احملرومني من الرعاية الوالدية"، رسالة ماجستري، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عـني مشـس،   

مصر.

" أساليب التنشئة وعالقتها بالسلوك االحنرايف، دراسـة  ):  2001عزت مرزوق فهيم عبد احلفيظ، ( .132

ميدانية يف إحدى املناطق العشوائية مبدينة أسيوط، مصر.

ت): "منظومة القيم اإلجتماعية واألخالقية لدى طالب املرحلـة الثانويـة"،   -فريال علي حممود، (ب.133

رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم علوم التربية، دمشق، سوريا.

وعالقتها بتكيـف الطفـل يف    ): " بعض أساليب املعاملة الوالدية1996سن حسن علي، ( مايسة ح.134

رياض األطفال"، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس، مصر.

): االختالفات الوالدية يف التنشئة االجتماعية وعالقتها ببعض مسـات   1993حممد حممد نعيمة، (  .135

الشخصية لدى األبناء، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عـني مشـس،   

مصر.

): "إسهام األسرة يف تنمية القـيم اإلجتماعيـة لـدى    2009مثيب بن حممد بن عبد اهللا البقمي، (.136

لعربية السعوديةالشباب"، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، اململكة ا

): "اثر االنترنت على القيم اإلجتماعية يف الوسـط احلضـري"، رسـالة    2010خملوف بومدين، (.137

ماجستري غري منشورة، قسم علم اإلجتماع، جامعة حممد بوضياف املسيلة

): "اساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل اإلجتماعي يف رياض 2003جناح رمضان حمرز، (.138

  فال"، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، سوريااألط

): "أساليب التنشئة اإلجتماعية األسرية وعالقتـها بـاإلحنراف يف املنـاطق    2009ناجح خملوف، (.139

املختلفة باملسيلة"، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم اإلجتماع، جامعة حممد بوضياف، املسيلة
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) على املقاطعات التعليمية5: توزيع تالميذ ( س 01مـلحق رقامل

دد ــع

  التالميذ

دد ـع

  األفواج
مـرق  ياتئداـــاإلبت   نـــاملأم

املقاطعة 

  التعليمية

118 04 1  عيسى بسكر

  موسى بن نصري

  املقاطعة

13

83 04 ابراهيم سرقني 2

51 02 حممد عبدو 3

27 01 حي املستشفى 4

35 01 توامة السعيد 5   حي حممد شعبان

41 01 جممع طريق بسكرة 6

40 02 اإلخوة عبد املوىل 7
  ابن خلدون

14املقاطعة 

56 02 اإلخوة طييب 8

47 02 محيدة عبد القادر 9

  طارق بن زياد

42 02 طالب عبد الرمحن 10

38 01 خملوف بن قسيم 11

27 01 دمحاين الصغري 12

21 01 مسعودي بوناب 13

42 02 سعيداين سعد 14

  ناصر الدين ديين

15املقاطعة 

49 02 طاع اهللا حممد 15

86 03 حدييب حممد 16

44 02 مهيديد أمحد 17

81 03 1جممع طريق اجلزائر  18

20  الباطن اجلديد 01 ذباح عيسى(الباطن) 19

64 02 2جممع طريق اجلزائر  20
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42 01 سيدي ثامر 21

17املقاطعة   سيدي ثامر

49 02 22  طويري عبد القادر

62 02 املعلمني األربعة 23

24 01 حلرش مجيل 24

15 01 ربيح أمحد 25

51 02 26  رمضان حسوين

  عائشة الباعونية

32املقاطعة 

34 01 27  ذبيح عبد القادر

28 01 بازة حممد 28

24 01 ة حممد العيد آل خليفةاملندجم 29

حممد العيد آل خليفة

85 03 رضا حوحو 30

65 02 مهريي حممد 31

62 02 بوبكري احلاج 32

85 03 حليتيم عبد اهللا 33

149 04 أول نوفمرب 34 أبوكامل الشجاع بن 

  أسلم

49املقاطعة 

70 02 صالح الدين األيويب 35

135 04 ةسيدي سليمان القدمي 36
  سيدي سليمان

55 02 طييب بلقاسم( طريق اجللفة) 37

125 04 سيدي سليمان اجلديدة 38
  سبع امليلود

63 02 محيدي حيي 39

82 02 اإلخوة بوتشيشة 40
  لقرادة بلقاسم

59املقاطعة 

53 02 اإلخوة رمحوين 41

111 03 اإلخوة الباهي 42
  أوت 20حي 

99 02 بغدادي حممد 43

58 03 توامة الشيخ 44
  اإلخوة بن شاليل

77 02 2الباطن  45
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33 02 )امع اجلديد (حي الباطن 46

2730 55   اموع  مأمنا  15  مدرسة  46

احملكمني   ألساتذةلالقائمة االمسية :02مـلحق رقامل

  اللقب واالسم  مالرق
الدرجة 

  العلمية
  اجلامعة  الوظيفة  التخصص

  املسيلة  أستاذ حماضر/ أ  علوم التربية  دكتوراه دولة  برو حممد01

  املسيلة  أستاذ حماضر/أ  علم النفس االجتماعي  دكتوراه  بودربالة حممد02

  املسيلةتعليم عايل أستاذ حماضر  علوم التربية  دولة دكتوراه  قدوري رابح03

  املسيلة  ر/أأستاذ حماض  علم النفس العيادي  دكتوراهامساعيلي اليامنة04

05
بوكرمة فاطمة 

  الزهراء
  أستاذ حماضر/أ  علوم التربية  دكتوراه

  تيزي وزو

  املسيلة  أستاذ حماضر/أ  علم النفس العام  دكتوراهجماهدي الطاهر06

07
ضياف زين 

  الدين
  دكتوراه

علم النفس العمل 

  والتنظيم
  أأستاذ حماضر/

  املسيلة

  املسيلة  بأستاذ حماضر/  علوم التربية  دكتوراه  طه محود صاحل08

  املسيلة  بأستاذ حماضر/  التربيةفلسفة ا  دكتوراهناصر باي أعمر09

  تيزي وزو  أستاذ حماضر/أ  اللسانيات  دكتوراه  بلخري عمر10
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: حساب معامل الصدق لالستبيان حسب معادلة ( لوشي ) حلساب صدق احملتوى وفق  05ملحق رقم 

:  القانون اآليت
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0.80: ص م =                           =                           =           = 9العبارة 

1.00: ص م =                           =                           =           = 10العبارة 

1.00=                           =           =                     : ص م =       11العبارة 
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1.00: ص م =                           =                           =           = 18العبارة 

1.00=                           =           =       : ص م =                     19العبارة 

1.00: ص م =                           =                           =           = 20العبارة 

  حمور قيمة التعاون : -

0.60 : ص م =                           =                           =           =21العبارة 
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1.00: ص م =                           =                           =           = 23العبارة 
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1.00: ص م =                           =                           =           = 28العبارة 

0.20: ص م =                           =                           =           = 29العبارة 

1.00: ص م =                           =                           =           = 30العبارة 

  حمور قيمة العفو :-
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0.60: ص م =                           =                           =           = 38العبارة 
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  حمور قيمة االمانة : -
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0.80=           =        : ص م =                           =                    48العبارة 

0.60: ص م =                           =                           =           = 49العبارة 

)، مث  38بعد إجراء العمليات احلسابية حلساب معامل صدق كل عبارة، وكان جمموعها يساوي ( 

.0.77عامل الصدق = ، كان م38/49حساب معامل صدق االستبيان ككل كاآليت : 

5

2ن /–ن و 

2ن /

9-10/2

10/2

4

5

2ن /–ن و 

2ن /

8-10/2

10/2

3



262

  ) : حساب معامل الصدق لالستبيان ( الصدق البنائي ) :  06ملحق رقم ( 
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  ) : حساب معامل الصدق لالستبيان ( الصدق الذايت ( املنطقي )07ملحق رقم ( 
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)08ملحق ( 
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نتائج محور االسرة  ))9ملحق رقم :(
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) : نتائج محور التعاون 10ملحق رقم (
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) : نتائج محور قیمة العفو11(  محور رقم
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) : نتائج محور قیمة االمانة12محور رقم (
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