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  ةــمقدم
  . وفاتهإلى الفرد والدة االجتماعية من عملية التنشئة تتواصل وتستمر     

 الفرد إكسابنقول  أووالمطلوب  المرغوب فيه  من السلوكأنماط إكسابه إلىفهي تهدف 

  .المقبول اجتماعيا السلوك

 جتمعه وبيئتهيندمج بسهولة في م أن يستطيع الفرد االجتماعية من خالل التنشئة     

بمختلف السلوكيات والقيم  تزوده ،والتنشئةاندماجا سليما سويا  به ،بل يندمج المحيطة

في تطوير  يصبح رجال راشدا فعاال يساهم أن إلىالمطاف  حتى توصله في نهاية والعادات

  .مجتمعه 

منها   ،نجداإلنساني المجتمع أجيال إعدادفي  االجتماعية مؤسسات تساهم ولعملية التنشئة    

 المدرسة للبعض ، فمؤسسة الروضة مؤسسة  ثميواجهها الفرد  مؤسسةكأول األسرة مؤسسة

 - في الجزائر يلتحق الطفل في المدرسة في سنه السادسة-معين التي يلتحق بها في سن

والتي  االجتماعية هاته المؤسسات وحتى الشارع يعتبر مؤسسة من المسجد ومؤسسة

  .األخيرةوات فرضت منطقها في السن

  مقاومةأمامها  تجدفإنهادورها  االجتماعية وعن مما قلناه عن التنشئة وبالرغم لكن      

 ما مؤسسة أدراك  وما الشارع منها مؤسسة المؤسسات خاصة طرف بعض وصراع من

  الشارع

، األسرة   مؤسسةوأعراففي صراع ومقاومة لعادات وقيم  المؤسسة هذه دخلت لقد     

  .هنا   الصراع منفيبدأالشارع   نقيضها منيأخذطفل سلوكيات ثم ال تلقن

وتلقنه سلوكيات وعادات وقيم  وتفضل تريدالطفل كما  دائما لتنشئة تبحث فاألسرة    

تتماشى مع المجتمع الذي يعيش فيه ، ولكنها كما قلت تجد مقاومة من طرف الشارع الذي 

حتى مخالفة لقيم وعادات المجتمع ، والبيئة بل ويلقن الطفل سلوكيات مرفوضة  من طرفها 

  .التي يعيش فيها عموما 

  



االجتماعية بين مؤسستي  دراسة ظاهرة صراع التنشئة حاولنا اإلشكالوانطالقا من هذا      

هاتين المؤسستين لكون صراعهما ظاهر للعيان بل   علىركزتا  ،وقد والشارعاألسرة

 هناك عوامل وظروف تتدخل في انتشاره وزيادته منها  بلأسباب يوم ،لعدة يوما بعد ويزداد

 كالمراقبة والضبط االجتماعيين ، وتلبية اهبواجب في القيام األسريعلى الخصوص الضعف 

  .السوي وتشجيعهم على ذلك   والحرص على تلقينهم السلوكأبنائهاحاجات 

  خالل بابين كبيرين قدمنا بحثنا هذا من ولمعالجة هاته الظاهرة

ثالثة فصول، فصول والباب الميداني ويحتوي على  أربعةالباب النظري يحوي     

  .المنهجية الفصل المخصص للمقاربة إلى باإلضافة

 تسع دراسات إلىالدراسات السابقة هو عنوان الفصل الثاني للبحث تطرقنا فيه       

 لم تتطرق إنهاقوله على هذه الدراسات  نما يمكعرب وباحثين من الغرب ، ولكن  لباحثين

 خاصة ما تعلق األمور نفس موضوع بحثنا ، ولكن كانت تقترب وتتشابه في بعض غلى

  .، وبوجه التحديد التنشئة االجتماعية والطفل باألسرة

  .مباحث أربعة وضم األسرية  الفصل الثالث كان تحت عنوان التنشئة االجتماعيةأما     

المبحث الثاني لمفاهيم واتجاهات التنشئة  وواألسرةالطفل   عن مفهومياألولالمبحث 

 و واألسرة مجتمع، –االجتماعية ثم المبحث الثالث عن التنشئة االجتماعية وتفاعل طفل 

 من خالل الواقع األسرة نقد وأخيرا عند الطفل ، األسرية  ثم الحياةالتنشئة االجتماعية للطفل

  . في هذا الفصل أخيرالسائد كمبحث 

 والعالقة التي تتمخض عن واألبناء اآلباء دراسة إلىرابع فقد خصصناه  الفصل الأما    

 وكيف اهتمت بهم الدول وأهميتهم األبناء إلى األول في ثالثة مباحث ، المبحث اتفاعالهم

 مرض وأسباب االبن السوي واالبن الالسوي إلىخصص  والشعوب ، والمبحث الثاني

  .لألبناء اآلباءاملة  معإلى المبحث الثالث فخصص أماالالسوي ،

 األسرية  بين التنشئة ظاهرة الصراعإلى تطرقنا فيه األول من الباب األخير والفصل 

  كمؤسسة اجتماعية، والشارع كمؤسسةاألسرةحول  من خالل مباحث والتنشئة الشارعية ،

  .عملية التنشئة االجتماعية  في واجتماعية مقابلة، ثم العوامل المؤثرة

  . المخاصمة في ظهور هذا الصراع واألسرة المحاورة سرةاأل دور وأخيرا

  .الميداني من خالل فرضياته الثالثة وجداولها للبحث فكان  البابأما
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  المقاربة المنهجية للبحث

   األولالفصل 

  : اختيار الموضوع أسباب-1
موضوعي : التي دفعتني الختيار هذا البحث الى قسمين األسباب أهميمكن تقسيم      

  .وذاتي

  : الذاتيةسباباأل -1-1

 ذاتي ليست الذاتية أقولذاته عند كل بحث يريدان يتعمق فيه،   وينطلق منإال  كل باحث 

 كان إذن انصح القول ، التوليةالتي تكون عكس العلم وقوانينه ، بل عن طريق المالحظة 

  :لبحثي سببين ذاتيين

ما ها بالطفل،وكل  منقما تعلالكبير من طرفي بمثل هاته المواضيع ، خاصة  االهتمام  - أ

  .له   في فلك التنشئة والتربية االجتماعيةريدو

 .طبيعة احتكاكي بالطفولة ونشاطي في جمعية خاصة بهم بالحي الذي اقطن فيه  - ب

  : الموضوعيةاألسباب -1-2

 حديث العام أصبحت البيئة المحلية حتى أوطفت ظاهرة الصراع في المجتمع المحلي  - أ

 ونتائجها أسبابها، مما جعلني ابحث عن  وضوحا للعيان أكثرت أضحوالخاص ،و

  .المستقبلية التي تؤثر في المجتمع 

 . والشارع األسرة االجتماعية بين ةالتنشئمحاولة مني الوقوف على حقيقة صراع  - ب

  . قلة الدراسات بل انعدامها حول هذا الموضوع حسب معرفتي -ج

  :الهدف من اختيار الموضوع -2

 األهداف في اختياره ،ومن أهدافا أوويكون للباحث هدفا  إال كل بحث أنمعلوم        

  :يلي التي جعلتني أتناول هذا البحث ما

 لفتح باب واسع للبحث العميق، والنقاش المعمق، والحوار الجاد حول منا هي محاولة - أ

 .الناحية السوسيولوجية  االجتماعية ، ودراسة الطفولة منةالتنشئعملية 



  

والجامعة الجزائرية عموما ،ببحوث جديدة لم يتطرق اليها من  المكتبة الجامعية إثراء - ب

 .قبل

 من حيث – االجتماعية ةالتنشئ ظاهرة صراع – هذه الظاهرة أعماق البحث في -ج

 أسبابها إلى نستطيع حلها والوصول أم مفروضة على المجتمع ، ةحقيقة وحتمياعتبارها 

  .ئري والشارع الجزااألسرةوكشف العالقة الموجودة بين 

  : العامةاإلشكالية -3
خاللها شخصية   االجتماعية عملية تربوية ، يكتسب الفرد منةالتنشئتعتبر عملية          

 االجتماعية األنساق تساهم في اندامجه ضمن مختلف ألنهااجتماعية تعكس هاته التنشئة ،

  .الموجودة داخل المجتمع 

 والمؤسسات الموجودة سواء رسمية األجهزة  باالعتماد على مختلفإال هذه العملية موال تت

 إلىومجمل المعارف والقيم  غير رسمية ، والتي تعمل على نقل التراث الثقافي أوكانت 

   .اإلنسانية الطبيعة إلى حتى يتم انتقالهم من الطبيعة البيولوجية األفراد

 فإنهاولى ، في بداية مراحل سنواته االاألسرة داخل أوقاته الطفل يقضي معظم أنوبما 

،  1تعتبر الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله شخصية الطفل تشكيال فرديا واجتماعيا 

  . تتحدد وضعيته فيهاأسرته أفرادوبتفاعله مع 

 الطفل بمجرد الذي يلقن  يقع في صدام مع الشارع ،األسرةولكن هذا الدور الذي تلعبه 

 ،تكون في اغلبها مناقضة وسلوكيات جديدةوتقاليد  يلقنه قيما وعادات في هذا الوسط مكوثه

 وقيم األسرةهنا ينشأ الصراع بين قيم وعادات   مناألسرةلما يتلقاه الطفل داخل  ومعاكسة

  .وعادات الشارع 

 توفير الغذاء والملبس إلى باإلضافة التي كان دورها األسرة نتساءل عن أن من حقنا إذن

وافقة لتوجهات المجتمع وقيمه ، هل اقتصر دورها كان دورها الرعاية والتربية السليمة الم

على الغذاء واللباس والسكن وتركت عملية التنشئة للشارع ، حيث جماعة الرفاق  اليوم

  ؟  األسرة هاته المؤسسة من مخاطر ،  تقوم بدور مؤسسة هما تحويوكل 

  
                                                 

   .71، ص 1984ميشيل دبابنة، نبيل محفوظ، بسيكولوجية الطفولة ، دار المستقبل للنشر والتوزيع  1



   :نتساءل أنفمن خالل هذا يحق لنا 

  : الخاصةاإلشكالية

   الشارع ؟ إلى األسرةرارية وتكامل لعملية التنشئة من هل هناك استم     

   والشارع ؟األسرةهل هناك اتصال بين 

   المراقبة والضبط لسلوكيات الطفل عندما يكون في الشارع ؟األسرة متستخدهل     

 ، األسرةهل هناك توافق بين عادات وتقاليد وقيم وسلوكيات الطفل عندما يكون داخل       

  تقاليده وقيمه وسلوكياته عندا يكون في الشارع ؟مع عاداته و

 تدفعه للبحث عنها في األسرة داخل - حاجات الطفل–هل لعامل فقدان الحاجات      

  ومن ثم يحصل له تكيف شارعي ؟  الشارع ؟

  التي يقضيها الطفل في الشارع دور في تكيفه مع الشارع ؟ وهل لعامل الوقت والمدة   

  .نجيب عنها من خالل بحثنا هذا أن التي نريد لةاألسئ غيرها من إلى

 :تحديد المفاهيم -4
  .للتنشئة االجتماعية مفاهيم عديدة:  االجتماعيةةالتنشئ-4-1

   : )guy rocher( يعرفها 

 تخص الجماعات يوالشعور التهي اكتساب الطرق في السلوك والتفكير       

 ةفي التنشئ تأثيرا وقوة ألكثراوالطفولة االولى هي المرحلة (.....) والمجتمع

   1. استعدادا للعلمواألكثر(....) االجتماعية

  : ويعرفها محمد عاطف

 االجتماعية األدوار أداءهي ذلك النوع من التعليم الذي يسهم في قدرة الفرد على       

التنشئة االجتماعية (...) ،فهي تعليم ذو توجيه وكيفية خاصة، ومن زاوية بعض األنساق 

   .)2(ليما مرغوبا وصادقاتع

   : وحاء في معجم علم االجتماع أنها

 ،بحيث يصبح متدربا الذي يعيش فيه قيم ومقياس ومفاهيم مجتمعه عملية تلقين الفرد      

    .)3( مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه اليوميأشغالعلى 

                                                 
 .165،ص 1، المؤسسة الوطنية للدراسات دار النشر بيروت ج1 االجتماع المكعاصر،الفعل االجتماعي ، ترجمة مصطفى دندنشي،طقي روشي ،مدخل الى علم 1
  . 123محمد عاطف غيث ، دراسات في علم االجتماع التطبيقي ، دار النمهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، دت، ص )2(
 .225، ص1986 ، 2، ترجمة احسان محمد حسن ، دار الطليعة ، بيروت ، طدينكل ميشال ، معجم علم االجتماع )3(



  

   :األخرسويعرفها صفوح 

، ويتم بها اختصار المدى الواسع من مجتمع  المجتمع الجدد ثقافة الأعضاءهي تلقين      

 السلوكية التي يرضاها المجتمع ويتقبلها األنماط عدد محدود من إلى السلوكية اإلمكانيات

   )1(ويمكن الفرد من اكتساب العضوية في المجتمع

وقال عنها الدكتور عبد الغني مغربي في كتاب الثقافة والشخصية الجزائرية من ماسينيسا 

     )2(( موتهإلى تستمر مع الفرد أنهانا هذا في الجزائر،  يومإلى

 االجتماعية هي عملية تبدأ مكن ة عملية التنشئأن إلى هذه التعاريف نصل خالل  منإذن

الطفولة أي من الوالدة وتنتهي لنهاية حياة الفرد، فيتعلق هذا الفرد بسلوكيات وقيم تتماشى 

  .ها يندمج الفرد داخل المجتمع الواسعمع قيم وعادات المجتمع المحلي عن طريق

    : التكيف-2

 الفرد يسلك سلوكيات جديدة في الجماعة تختلف عن سلوكيات إن: يقول اريكسون     

 عملية التكيف مع إبان ، فيلعب ادوار اجتماعية هي عناصر في الذات الكلية تنكشف األسرة

  .جماعة معينة

 عن –ور علم النفس في الحياة المدرسية  د– الشحيمي أيوبوجاء في مؤلف محمد    

 ، اآلخرينعن التكيف البشري مع  األولى دروسه أسرتهيتلقى الطفل في : يلي  التكيف ما

 آخرين أشخاص الكتشاف وجود إعدادا يعد فيها الطفل أين هي المجتمع الصغير فاألسرة

  .يقتضي تقديرهم والتعامل معهم

 عالقات اجتماعية ، وعليه إنشاء االنتقال تدريجيا نحو إلىحول الذات فينتقل بذلك التمركز 

 اآلخرين التي يعتمدها في تعامله مع األساليبهي   يتعلم كيف يسلك وكيف يتصرف وماأن

  )3( ومراكزهم االجتماعية المتنوعةألعمارهمتبعا 

  . واحدا منهم فيصبحفالتكيف هو تقمص الفرد سلوك الجماعة 

                                                 
 .150، ص1990محمد صفوح االخرس  ، علم االجتماع العائلة ، مطبعة الطريق ، بيروت، )1(
 
)2( MEGHERBI (abdelghani) culture et personalite de massinissa a nos jours en algerie.1986.P60. 
  .103، ص1994، 1لشحيمي، دور علم النفس في الحياة المدرسية ، دار الفكر البناني ، طمحمد ايوب ا )3(



 أوالجماعة نحو المحيط  أو التكيف هو تغيرات الفرد :وحسب قاموس علم االجتماع 

 اختفاء التباين وعدم التناسق الموجودين فيما أو، تكون لهذه التغيرات مفعول اختزال الوسط

  .)1( الجماعات والمحيطأو األفرادبين 

 نوع من أسلوب العالقات إلىيعرف التكيف على أنه التوصل  :Roger perroتعريف 

 نوع من االندماج االجتماعي الذي نرتقبه ،وأنه تجاوب مع نوع من الفردية وتحقيق

 سيء فكرة ضبط إلىتكيف عند الطفل يتطرق  الضغوطات المعينة ، ويضيف أن مفهوم الال

التي تسقط على الطفل تعكس حاجيات المجتمع التي تطمح  للفرد والمجتمع وان الضغوطات

 ف يستطيع اآلخرين التكيف والى ما يتكيفون ؟ ثم تأمين فوزه ونموه ، ويتساءل لماذا؟ كيإلى

 وأن نوع من الالتكيف يجيب عن ذلك بحيث يعتبر كل نمو هو عملية تكيف نوعا ما ناجحة

     )2(الوقتي هو عامل أساسي للنمو

 ينتج من خالل نمو سليم وكامل ، أي التكيف يربط بين النمو والتكيف ، حيث perro إذن

  . التكيف إلىم يؤدي النضج وان النمو السلي

  : العرب المفكرينمفهوم التكيف االجتماعي عند 

 مع االتجاهات السائدة أو انسجامهاو األغلبيةالتكيف االجتماعي يعني اتفاق : محمد بدوي

  .التغيرات الجديدة 

  . هذه الثقافة في القدم ورسخت في المجتمعأمعنتويزداد تكيف الناس بعناصر ثقافتهم كلما 

 األخذبأنه  ) accommondation ( التكيف االجتماعيإلىيشير : ة سعفان حسن شحات

 ، وتقوم على التساهل والتحمل والتضحية األفراد ، وهي عملية توفيق بين األفرادوالرد بين 

  :، ويرى أن هناك نوعين من التكيف 

 يحدث عندما يلعب الوسط الدور الرئيسي في عملية PASSIVE: تكيف سلبي  - أ

 سواء أكان هذا الوسط طبيعيا أو مناخيا أو ثقافيا ، فالوسط يصل بين التكيف ،

  . وأخالقهم ويطبعهم بطابعه أمزجتهم ويالئم بمرور السنين بين األفراد

                                                 
1 BOUDON( raymond) PHILIPPE( besnard) et autres dictionnaire de sociologie 1973 P43 
2 ROGER ( perron) les enfants inadaptes .presse universitaire de france 1975 P71 



 الدور – األول عكس – يحدث عندما يلعب الفرد ACTIVE: تكيف ايجابي   - ب

يف وتغير  يلعبون دورا خطيرا في تكأفراد ثمة إذاالرئيسي في تغيير  وسطه ، 

 .الوسط الذي يعيشون فيه ، ومن ثم فهم يلعبون الدور الرئيسي في تكيف حياتهم

 القضاء على الفتن والمشاحنات في إلىيذكر سعفان أن التكيف االجتماعي يؤدي و

  .الجماعة

دائما وان يكيفوا أنفسهم دائما يكونوا مربين  فعلى القادة السياسيين واالقتصاديين أن

جديدة واألوضاع المختلفة التي تظهر، وبهذه المرونة وحدها وبهذا وفق الظروف ال

  .)1( بأيديهمالتكيف وحده يضمنون بقاء الزمان 

وكلمة )  accommondation( هو يعادل بين كلمة التوافق: عبد الحميد لطفي 

adaptation يمكن بها الكائن أين علماء الحياة للتعبير عن العملية ايستخدمه التي 

 به عن طريق تغيرات عضوية تنتقل المحيطةن مجاراة ظروف البيئة الحي م

   .)2(بالوراثة

   :األسريةالمراقبة  -2

 لكل تصرفات وسلوكيات األسرة  ، ويعني متابعة إجرائي           استخدمناه كمفهوم 

  . خاصة عندما يتواجدون في الشارع أطفالهم

  :الضبط االجتماعي -3

 كل جماعة تعمل أن – مقدمة في علم االجتماع – عثمان إبراهيم        جاء في مؤلف 

على سن وتطوير نظام يتضمن مكافأة أنواع السلوك االمتثالي ، وأنواع من العقاب 

 األلم السلوك الذي يخرج عما هو مقبول ومتوقع ، فيصير للمتعة ومحاولة تجنب ألنواع

  . )3( وتحفيزهم على االمتثالاألفراد في ضبط سلوك أهمية

 لنشير الى المسالك ستخدمهان الضبط االجتماعي عبارة أن : lundberg جليند بريقول و

 والجماعات نحو امتثال المعايير المقررة او المرغوبة ، األفراداالجتماعية التي تقود 

 – النظم االجتماعية – السلوك االجتماعي الكبرى ذات الطابع الدائم أنماط إلىويذهب 

  . )4( الضبط االجتماعي أنواعتعتبر نوعا من 
                                                 

 . 256، ص1978، 1تة سعفان، اسس علم االجتماع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طحسن شحا )1(
  .144، ص8،1978عبد الحميد لطفي ، علم االجتماع ، دار المعارف ، القاهرة، ط )2(
  .72 ص1991 1ابراهيم عثمان، مقدمةفيعلم االجتماع ، دار السذشروق ، عمان االردن ، ط )3(
  .257،258لم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، دت، صمحمد عاطف غيث، ع )4



بط  االجتماعي هو ض للامنظوراهم من خالل oqburn et ninkoff اجبرن ونينكوف أما

 الجماعة لتضق نطاق االنحراف عن اتستخدمهعبارة عن العمليات والوسائل التي 

   .)4(المعايير االجتماعية 

   : تكيف أسري -4

 ويتقمصها ويمتثل لها في األسرةليد      فالطفل الذي يحمل سلوكيات وقيم وعادات وتقا

  . الدائمة ، بل جل تصرفاته نابعة منها ، نقول انه اكتسب تكيفا اسريا حياته اليومية

  :تكيف شارعي  -  5

كمفهوم معاكس ومخالف لمفهوم التكيف األسري ، فالطفل عندما يحمل سلوكيات وقيم   

 مخالفة لسلوكيات وقيم  تكونأن وتقمصها من مؤسسة الشارع بشرط ذهاخأوعادات 

 ، بل مرفوضة رفضا قاطعا من طرفها ، فنقول عن هذا الطفل انه تكيف األسرةوعادات 

  .تكيفا شارعيا 

الطفل في اللغة هو الصغير عن كل شيء ويطلق الطفل في علم التربية  : الطفل -6

مادام ناعما ويطلق على  البنت حتى سن البلوغ أو المولود أوعلى الولد 

 .  )2(ادام مستمرا في النمو الشخص م

 المراهقة إلى من النمو تبدأ مرحلة من الحياة بأنهاوتعرف الطفولة في قاموس علم النفس 

   .)3( الراشدإلى المرحلة النهائية لتغير المولود الجديد أنها، ويضيف 

   : السلوك -7

اث اجتماعي    الذي يتكون من النشاط والتفاعل والعاطفة يقوم به الفرد ،فهو يملك مير

   .)4(وثقافي شامل وقدرة عقلية عالية 

  :السلوك السوي -8

الدور الذي يقوم به الطفل بحيث يكون مقبول من   نقول هو ذلكأو   هو ذلك التصرف 

 غيرها أو ةمؤسسة المدرس آو األسرة مؤسسة أكانتطرف مؤسسات المجتمع ، سواء 

  .ويكون متعارف عليم عند الجميع انه سلوك مقبول 

  
                                                 

  .258نفس المرجع ،ص )1
 95، ص1997احمد شبشوب ،علوم التربية ، الدار التونسية للنشر  )2
3( SILLAMY ( norbert ) dicionnaire de psychologie . paris. Larousse. 1989. 
4( BELAMANE (f) conflits des normes et relations parents. 1985.p160 



   :األسريةالسلطة -9

  . القوة التي بواسطتها تجعل الفرد مطيعا بأنها:  السلطة littre    يعرف 

 معنوية تعدل من سلوك الطفل وتصرفاته أو هي تلك القوة مادية كانت األسرية فالسلطة

   .أسرتهالمرفوضة من طرف 

 دائما حواجز  يفرض االحترام ، وبالتالي يكونأن سلطته يجب األبيحفظ أن ومن اجل 

  .)1(بينه وبين ابنه ، ونفس الشيء بالنسبة للمبادالت اللفظية

   : ارتباط شارعي -10

 كبيرة في أوقات فقصدنا به قضاء الطفل إجرائيلنا هنا هذا المفهوم كمفهوم ماستع      

الشارع ومخالطة جماعة الرفاق التي يتعلم من خاللها سلوكيات وقيم مرفوضة من طرف 

  .  األسرة

   : الشارع -11

 يجتمع الطفل بجماعة أينفي بحثنا هذا للداللة على ذلك المكان المعزول     استعملناه

 مشبوهة أماكنالرفاق ، يتعلم فيها سلوكيات مخالفة لتلك التي تلقنها له األسرة ، فهي 

  . فيها أبنائهم المجتمع الواسع وغير محبذة عندهم ، بل يرفضون تواجد أفرادلدى 

  :  المنهجية المتبعةواتاألد -4
  :  المنهج المتبع  - أوال

مؤسسة        لقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الكمي ، محاولة منا لقياس التنشئة بين

إحصاء كمي للمعطيات المتحصل  إلجراء ومؤسسة الشارع ، ومحاولة منا األسرة

  عليها 

   :التقنيات -ثانيا

  : المالحظة  - أ

من خالل مالحظة بعض السلوكيات التي يسلكها  : مالحظة المباشرةال-1                

  . في الشارع األطفال

  والوقائعاألحداثعن طريق تصفح بعض  : المالحظة الغير مباشرة -2                

  .المنشورة في المجالت والجرائد اليومية 
                                                 

  .374،ص1991 االجتماعي المعاصر ،دار االفاق الجديدة، بيروت رمعن خليل عمر ، نقد الفك )1(



 التجريبيين على استخدامها  الباحثينإقبال فقد ازداد - تقنية المالحظة– وبشان هذه التقنية 

  . )1(في دراسة نمو الطفل وسلوكه

  : استمارة المقابلة -ب

   تقنية من تقنيات البحث العلمي ، استخدمناه لنكون قريبين من عينتنا ومحيطين بكل ما 

  .يدور حولها 

   .أقسام أربعة إلى قسمت األسئلة واحتوت االستمارة على مجموعة من

 والثالث حول الطفل واألسرة الثاني فكان بعنوان الطفل أما العامة ،  للبياناتاألولالقسم 

  . فخصص للطفل والسلوك األخير القسم أماوالشارع والرفاق ، 

  :  مجتمع البحث -ثالثا

 سنة ، وجدناهم في الشارع 16 و13 يتراوح سنهم مابين األطفالمجتمع بحثنا يتمثل في 

الحراش وباش   وبلديةإقامتنابراقي ،مكان  بلديات في العاصمة وهي بلديات 04من 

  شعبية تتميزأحياء أنها معلوم عنها ألنهاخترنا هاته البلديات  جراح وباب الواد ، وقد

  .بكثافة سكانية كبيرة في العاصمة وبتنوع الظواهر االجتماعية بداخلها 

 ان األطفال ، مساعدين من أحياء إقامة هؤالء توقد ساعدنا في االستطالع بهاته البلديا

  . دلونا عليهم آخرين طريق عن أوبعالقتنا بهؤالء المساعدين من قبل 

  : عينة البحث-رابعا

  : طفل موزعين كاألتي 100 لقد كانت عينة بحثنا متكونة من 

  

   عــدد العينــة          

  المنطقـــــة           

  النسبة  العدد

 %40   طفل40   براقي 

 %20   طفل20  الحراش

 %20   طفل20  اش جراح ب

 %20   طفل20  باب الواد

  
                                                 

 23،ص1998فطامي محمد برهوم ، طرق دراسة الطفل ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، االردن  )2(



 ولدينا معارف في جل إقامتنااخترنا منطقة براقي لمعرفتنا الجيد بهاته المنطقة بحكم 

 يعرفونني بحكم نشاطي أنهم يقولون أطفاال كنا نقابل وأحيانا  الكبيرة بهذه البلدة ،األحياء

والحراش وباش جراح  ق باب الواد  مناطأما في جمعية الكشافة ، األطفالالدائم مع 

  الشعبيةاألحياء إلىفاستعنا ببعض المساعدين كما قلت الذين كانوا ينزلون معي 

   .األطفالالمعروفة بتواجد هذا الصنف من 

  مقابالت فردية ، ونادرا ما نجدأخرى وأحياناجماعية   مقابلةبأطفال نتقابل أحيانافكنا 

 وببساطة كنا نشرح لهم الموقف الكامل وندخل ألنه ، األطفالهؤالء  صعوبة للتحدث مع

 بعض الحلويات والمشروبات لكي نأخذ األحيان، بل كنا في بعض الطمأنينة أنفسهمفي 

  .نكسب عطفهم وثقتهم بنا 

نا التي  القصدية فكنا نتعمد في اختيار عينتأوالعينة العمدية  لقد اعتمدنا على         إذن 

  .تخدم البحث

  :   ضيات الفر-6

  : الفرضية األولى

 هارتباط ، يزداد األسرة وغياب حاجات الطفل في  األسرة             في غياب سلطة

   .األسرةه يكسب سلوكا مرفوضا من طرف ل مما يجعبالشارع

   :المفاهيم األساسية هي

  . األسرةسلطة -

 .حاجات الطفل -

 .ارتباط بالشارع -

 .األسرةسلوك مرفوض من طرف  -

   : ةشرح الفرضي

         فالطفل الذي ال يشعر بأي سلطة تجاهه من طرف األسرة ،وانعدام حاجاته ونقصها 

 تداخلها ، تراه يرتبط بالشارع ارتباطا يتركه بعيدا عن أسرته ، مما يتركه يسلك سلوكيا

  .مرفوضة ومخالفة للسلوكيات المقبولة من طرف األسرة 

  

  



  :الفرضية الثانية

 ألطفالها من خالل المراقبة والضبط  االجتماعي األسريةنشئة االجتماعية  عملية التتأثير إن 

  .الموجودين في الشارع يتركهم يسلكون سلوكيات سوية 

  :المفاهيم األساسية هي

  . تأثير عملية التنشئة األسرية -

  .االجتماعية األسرية  المراقبة -

  .   الضبط االجتماعي األسري -                      

  . السلوك السوي في الشارع -                      

   : شرح الفرضية

 تراقب سلوك طفلها وتضبطه مع توجهاتها أن من خالل عملية التنشئة األسرةعندما تستطيع 

 المتواجدين في الشارع أبنائهاخاصة ، ومع المجتمع خاصة ، ومع المجتمع عامة، تترك 

  .يسلكون سلوكيات مقبولة وسوية 

 أطفاال ، لذا نرى أوقاتهيكون له رفاق يمضي معهم  أنطرته وغريزته يجب فالطفل بف

هذا االحتكاك  في الشارع مع رفاق اللعب فيحدث احتكاك فيما بينهم ،أوقاتهميقضون معظم 

 والبعض األسرة تفاعل ينجر عنه سلوكيات كثيرة ، بعضها مقبول من طرف إلىيؤدي 

  . مرفوض األخر

  :الفرضية الثالثة

  . في الشارع ينجم عنه تكيف شارعي إقامتهتكيف الطفل اسريا ، وطول مدة عدم 

  :المفاهيم األساسية هي

  .عدم التكيف -

 .فشل عملية التنشئة األسرية -

 .طول مدة إقامة الطفل في الشارع  -

 .تكيف شارعي  -
-  

  

  



  

   :شرح الفرضية

اخل األسرة لم تكن  عملية التنشئة دأن نقول أو فيه األسرة ، رال تؤث       الطفل الذي 

  .فعالة ومجدية وكانت ناقصة ،نجده يقضي معظم أوقاته في الشارع 

فهذه المدة الطويلة التي يقضيها في الشارع يكتسب من خاللها سلوكيات شارعية التي تكون 

  .تكيف شارعي   ،فيحدث لهاألسرة لقيم معاكسة

   :االقتراب النظري -8

   : نظرية الصراع -1

دراسات االجتماعية إلى التأكيد على احد أوجه الطبيعة البشرية في         اتجهت بعض ال

 أفراد –حياة المجتمع اإلنساني ،وهي صفة الصراع والنزاع بين الوحدات االجتماعية 

،جماعات، تنظيمات، طبقات،معسكرات ، ولما كانت هذه الوحدات تختلف في حجمها 

  .راستها وظروفها البيئية والبنيوية، فقدت نوعت واختلفت د

وينظر بعضهم إلى الصراع على انه صحي وتطوري للفكر نفسه ،وليس مفكك ومعوقا له 

  :،ولو استعرضنا صور المفكرين الصراعيين،لوجدناها اتخذت األشكال التالية

  الذي صوره زيمل األفراد صراع -1

   صراع الجماعات االجتماعية الصغيرة التي صورها كل من زيمل وكوسر -2

  .المواقع التنظيمية في المجتمعات الرأسمالية التي صورها دار ندوف  صراع -3

  . صراع القبائل والعشائر الذي صوره ابن خلدون -4

  . صراع الطبقات االجتماعية الذي صوره كارل ماركس -5

  . وصراع المعسكرات واألمم -6

 التقت فإنها فكل هذه الحاالت رغم اختالف منطلقاتها وطريقة تصويرها لحاالت الصراع ،

في نقطة واحدة وهي وجود ظاهرة الصراع في المجتمع اإلنساني ،كالصراع الموجود في 

  . والشارع األسرةصراع السلوكيات والقيم والعادات بين مؤسستين اجتماعيتين  بحثنا وهو

  

  

  



  

  :  نظرية التفاعلية الرمزية -2

راد وتعتبر اللغة أساسا حيويا تركز هذه النظرية على عملية التفاعل واالتصال بين األف

  .وواسطة مهمة للتفاعل واالتصال البشري 

 والعقل البشري كأدوات عملية أو ركائز وتستخدم الرموز، والنفس البشرية واالنا والذات

 وحل المشاكل االجتماعية التي يواجهها اإلنساني لالعتماد عليها في دراسة السلوك ةتنظيري

  .المجتمع 

 مؤسسة أكانتالطفل مع المؤسسة سواء يتفاعل  كيف أن هذا الحظنا ومن خالل بحثنا

 من خالل التفاعل مع أو ، باالتصال المستمر وتبني عاداتها وتقاليدها وسلوكياتها ، األسرة

  . يكتسب الطفل قيما وعادات وسلوكيات الشارع أينمع مؤسسة الشارع 

   : صعوبات البحث -9

 كان من صعوبات تعترضه في الميدان ، كذلك األمر  يخلو بحثا  مهماد          ال يكا

  : ينطبق على بحثنا هذا القى بعض الصعوبات نذكر منها 

 األسرةقلة المراجع الخاصة بالموضوع وبالتحديد الصراع بين المؤسستين  -1

الطفل   وعناألسرةمراجع ليست بالقليلة تتحدث عن والشارع لمن وجدنا 

  .والعالقة التي تتشكل بينهما 

 لم نقل منعدمة تتحدث عن مؤسسة الشارع كمؤسسة اجتماعية ، إنفي حين مراجع قليلة 

والتي ال يزال البعض يعتبرها ليست كذلك كباقي المؤسسات االجتماعية األخرى ، فما بالك 

  .بان يضعها في خانة مساوية لمؤسسة األسرة 

 بعض المراجع المهمة غير موجودة وغير متوفرة في مكتباتنا وحى -2

  .المكتبة الوطنية ال توجد بها هذه المراجع 

 وتقديم الخدمات التي في اغلب اإلعارة طبيعة العمل في المكتبة ونظام -3

 . سيئة للغاية والعمل والبحث فيها غير مريح األحايين

  

   

  



  

  
  الباب األول

  
  الجانب النظري

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  يــل الثانـــالفص
  الدراسات السابقة 

  بي دراسة هشام شرا -1

 أمريكادراسة برونفروز في  -2

 .دراسة مارجريد ميد  -3

 .دراسة نيوكمب  -4

 .دراسة هاتر شورن ومان  -5

 . وليام رايت دراسة -6

 . اليسون دافيزدراسة -7

 . سيرزوماكوبي وليفن دراسة -8

   .األخرس محمد صفوح دراسة      -9

   

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :د ـــتمهي
االجتماعيين درسوا وبحثوا كثيرا في التنشئة العديد من الباحثين والمفكرين           

 الجيل الذي مضى عن طريق تواصل أو الطفل لحمل ثقافة سابقيه ، وإعداداالجتماعية 

  . وذلك بفضل عملية التنشئة االجتماعية األجيال

 نقل الثقافة بصفة عامة أو عملية نقل القيم والسلوك والعادات والتقاليد ، هيوالتي         

ونيوكمب ووليام رايت ،  وحاول شرابي ومارجريت ميد أخر جيل إلى من جيل وشاملة

  . الظاهرة أو في هذه العملية للبحثوغيرهم 

 من الباحثين والعلماء عرب ومن الغرب لنلحظ الفرق في التنشئة األخذولقد حاولنا         

حدة حول التنشئة  فكرة موإلىبين المجتمع العربي والمجتمع الغربي ، ولنستطيع الوصول 

 باختالف عاداتهم وتقاليدهم ، في كونها تعد الطفل اإلنسانيةاالجتماعية ، والتي تشترك فيها 

ليحدث ذلك التواصل واالستمرار  بيئته االجتماعية أوللمستقبل وللتكيف مع محيطه 

  .للمجتمعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الدراسة النظرية للبحث: الباب الثاني 
  :الفصل الثاني 

  : وعملية التنشئة واألسرة الدراسات السابقة حول الطفل           

 ال تصب في نفس مصب أنها على  أأكد الدراسات السابقةأهم إلى  في البداية وقبل التطرق 

  .وتحيط به بحثي ، ولكن تقترب 

  :دراسة هشام شرابي  -  أوال         

   –اسة المجتمع العربي  مقدمات لدر–والتي دونها في مؤلفه               

فقد تناول العائلة وتكون الشخصية في إطارها ، وركز على االرتباط الموجود بين العائلة 

والمجتمع الذي تعيش فيه ، وعلى اثر تربية الطفل وتجارب الطفولة في تكوين السلوك 

  . للطفل ياالجتماع

 بين شخصية الفرد والثقافة  العائلة كمؤسسة اجتماعية ،هي الوسط الرئيسيأنلقد انطلق من 

 ،  ، وان شخصية الفرد تتكون ضمن العائلة وضمن قيم المجتمعإليهااالجتماعية التي ينتمي 

  . حد كبير من خالل العائلة وتتقوى بواسطتها إلى السلوك فيه تنتقل وأنماط

 يؤكد هشام شرابي في المجتمع العربي تكون ذاته غير متكونة ، –فالطفل عندما يولد 

 المحيطين به اآلخرين األشخاصفتتكون بصورة تدريجية ، كنتيجة التفاعل بينها وبين ذوات 

  الذات منظمةإن  في الواقع سلوك متعلم يتكون قبل بلوغ الفرد وعيه الذاتي ، ثمإنها، 

  .تنظيما تصاعديا وهي مؤلفة من عدة مراحل يجري اكتسابها في سياق النمو والتجربة 

 عوامل وراثية وبيئية ، وان طريق تربية الطفل تمثل حصيلة اإلنسان إنثم يقول شرابي 

دورا حاسما في تعيين نوعية الشخصية من حيث ارتباطها بمجتمع معين ، والمواقف التي 

 إلى حاسما في نمو الشخصية ، ضف تأثيراتؤثر يتخذها الوالدان ضمن العائلة العربية التي 

 الطفولة التي تنبع قبل كل تجاربربية الطفل وعلى  على طرق تتطرأالتي ذلك التغيرات 

  . العائلة إليهاشيء من موقع الطبقة االجتماعية التي تنتمي 

  



  

الطفل في المجتمع العربي ينشأ على الشعور بالخجل ال :ثم يواصل هشام شرابي قوله 

  .الشعور بالذنب وتعلم الطاعة ال نتيجة الحب واالحترام ولكن من زاوية الخوف 

المحبة ، التعاون :  القيم المثالية ىينشأ عل الطفل أن شرابي هو هيؤكد الخطير الذي األمرو

الخ  التي يتعلمها لفظيا في المدرسة لكنه سرعان ما يكتشف تلقائيا من ....، الصدق ، الكرم 

 ال خالل والديه وأقرانه  واألفراد الذين يتعامل معهم في المجتمع أن هذه القيم مجرد مثل

 السلوك الذي يفرضه إلىبالحياة الواقعية والمعاشة والسلوك العام ، فينصرف رتباط مباشر ا

  .عليه المجتمع من حوله 

  . في تلقين الطفل السلوك االجتماعي األول العنصر أنها يقول األموعندما يتحدث عن دور 

تي يتربى بها  قناعة كون مستقبل البلد يتوقف على الكيفية الإلى يصل شرابي األخيروفي 

  .الطفل

حول تنشئة الطفل واتجاه الوالدين نحو : أمريكا دراسة برونفرون في - ثانيا         

    .)1(ذلك

 اتجاهات الوالدين نحو تنشئة الطفل وفطامه وتدريبه على ضبط أن تفقدا ثبت              

، ولقد تبين أن  20 من القرن األولعن اتجاهاتهم حول ذلك في النصف الوظائف قد تغيرت 

  .أمهات الطبقة الوسطى أكثر تأخيرا في التدريب علة ضبط الوظائف 

  :  دراسة مارجريت ميد -ثالثا

 أخرى المقاتلة بينما قبائل إلى تميل أنهاالحظت من سلوك بعض القبائل البدائية           

التي تتميز بالميل ) رقبائل المند جومو( بعكس،  )2( المساعدة كبعض القبائل الهندية إلىتميل 

  .العدواني 

  

  

  

  

                                                 
  .65 ص 2000 1ع ، دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان طاحسان عبد الحميد العناني ، الطفل واالسرة والمجتم )1(
  .69، مكتبة الخانجي، القاهرة ص 2مصطفى فهمي ، علم النفس اصوله وتطبيقاته التربوية ، ط )2(



  

   : اآلتية لألسبابويكسب هذا الميل من بيئته 

 مرغوب فيه من واليه وانه في جو عدائي بالنسبة بأنهيشعر الطفل منذ صغره   -أ 

  .لمعاملة والديه له 

  . شجار دائم بين الزوج والزوجة على مرأى من الطفلاألسريةيسود الحياة   -ب 

 . بالقسوة والغيرة وحب االنتقام إليه ظروف بيئية يوحي  الطفل منطما يحيكل   -ج 

  : دراسة نيوكمب -رابعا

 ثم درس واألبناء اآلباءوعن العالقة الموجودة بين  )1(تمحورت حول دور الجماعة األولية 

 الفرد ، فوجد انه كلما توحد الفرد بالجماعة تالدور الذي تلعبه الجماعة في تغيير اتجاها

ن تغير اتجاهاته يكون صعبا ، فطبع هذا الفرد بقيم وعادات الجماعة ، ولذلك يكون متعمقا فا

  . يسبقه تغير توحد الفرد بالجماعة أنيقول نيوكمب بان تغير االتجاه البد 

 دراسة في هذا الشأن أجرى تؤكد ذلك ،فقد kelleyand volkant فولكارت كيليودراسة 

 عليهم محاضرة عن مساوئ العمل قيتأل عشرة مجموعة من فتيان الكشافة 121على 

  . الفرد لجماعته ءمقدار والالكشفي وقاموا بدراسة 

نحوها بعد المحاضرة فوجد انه كلما كانت درجة الوالء عالية كلما كان مقدار تغير اتجاهاته 

   .قليال والعكس بالعكس 

 positive referenceولقد ظهر في دراسة نيوكمب مفهوم الجماعة المرجعية االيجابية 

groupe والجماعة المرجعية السلبية negative  .  

هي الجماعة التي يشارك الفرد في معاييرها مشاركة : فالجماعة المرجعية االيجابية 

  .المستقبل لهذه المعايير سعيا وراء اكتساب العضوية بداخلها 

 دون تقبل منه ارهمعاييهي الجماعة التي نشارك الفرد في :  الجماعة المرجعية السلبية أما

  .لهذه المعايير 

  

  

  
                                                 

  .461، دار النهضة العربية، بيروت ، دت، ص 1محمد السيد ابو نبيل ، علم النفس االجتناعي ، ج )1(



  -  -hart sharne et man  دراسة هار شون ومان-خامسا

 المرفوضة في موقف األفعال بعدد من  القيامإلى األطفالوالتي حاول فيها تقييم  ميل        

  : واحد أو القيام بفعل مرفوض في عدد مختلف من المواقف وقد توصلت هذه الدراسة إلى

 ، فالطفل أخر إلى المرفوضة يتباين من موقف لألفعال األطفال انتهاك أنوجدت   -أ 

  .الدراسة   مع زمالئه لم يقم بالغش في امتحاناتةالذي قام بالغش في لعب

 .أخرى أفعال مرفوضة لكنهم امتنعوا عن بأفعال ا في موقف واحد قامواألطفال  -ب 

 كانت درجة المخاطرة وجد ارتباط بين درجة المخاطرة ومقاومة االنحراف، فعندما  -ج 

 فكانت مقاومتهم لالنحرا) اعتقد األطفال أنهم سوف ينكشفون بسهولة ( مرتفعة 

 .مرتفعة جدا 

 به من مما يقو الطفل من القوانين الخلقية وبين هما يعرف أي ارتباط بين دال يوج  -د 

 .سلوك خلقي ، أي لم يكن هناك تطابق بين القول والفعل 

  : )1(ت لعصبة نورتن  دراسة وليام راي–سادسا 

 فهي دراسة تمت على مجموعة - مجتمع ناحية الشارع–     والتي ظهرت في كتابه 

 وشكلت هذه – عصبة – أولية كونوا معا جماعة إيطالي من اصل األمريكيمن الشباب 

وكانوا جميعا عاطلين عن ،  28 و20 بين أعمارهم عضوا تتراوح 13الجماعة من 

  .قتصادي العمل بسبب الكساد اال

فادى تفاعلهم المستمر إلى إيجاد وقد تكونت الجماعة نتيجة اللقاءات المتكررة     

 ، لقد عاين واألدوار ، وتوزعت فيه المكانة عالقات بينهم ، وافرز أنماط من السلوك

الباحث هذه العصابة ، وجمع عنها كل المعلومات المرتبطة باألعضاء والجماعة ، 

       . هذه الجماعة ألوضاع وصف دقيق إلىواستطاع التوصل 

  

  

  

  

                                                 
  .67السابق، صابراهيم عثمان، المرجع  )1(



عن العالقة بين الطبقة االقتصادية االجتماعية  :  دراسة أليسون دافيز-سابعا

  .والتنشئة االجتماعية

انه من خالل الكثير من الدراسات الواقعية والبحوث  : DAVISبقول دافيز  -1

ناك عالقة   هأننرى  new england في نيو انجلند أجريتالميدانية والتي 

 الطفل وطرق التدريب ، التي تتميز بها هذه اينشأ فيهوثيقة بين الطبقة التي 

  .الطبقة االجتماعية االقتصادية 

 ة أي المتوسط– أنها الطبقة الدنيا نجد بأطفال قارناها إذافأطفال الطبقة المتوسطة 

العاجلة على  باألهداف نظاما قاسيا مع التركيز على التضحية أطفالها تطبق على –

 هذه الطبقة بخاصية على جانب كبير أفراد والبعيدة ، كما يتميز اآلجلة األهداف

 يقعوا فريسة الحرمان الذي يحيط بالطبقة الدنيا ، أنمن  وهي الخوف األهميةمن 

   . إليه الطبقة العليات يطمحون للوصول إلى ما وصلفإنهموفي نفس الوقت 

  : وتنشئة الطفلاأمريكدراسة عن نظم المكانة في  -2

 في الطبقية واألهداف كل من العمر والجنس أهمية إلىوكان هدفها توجيه االهتمام 

فيما يتعلق بالدور  : دافيز ، ويقول األمريكيعملية التنشئة االجتماعية في المجتمع 

 أو نالحظ عالقته بالون في الجنوب ، أنالذي  يقوم به كل عمر فانه من الشائك 

فالخدم البيض  الطبقة المرتفعة من نفس اللون ،أوي الطبقة المنخفضة  فاألفرادبين 

 من أسمائهم اسم من بأولعلى سبيل المثال ، مثلهم مثل الزنوج ينادي عليهم 

 الطبقة المرتفعة من البيض ، بل زيادة على ذلك فان الرجل الزنجي أفرادجانب 

من جانب * بنت* بكلمة  الزنجية ينادي عليهاةأوالمر* ولد*ينادي عليه بكلمة 

 الدور الذي ال تقوى عليه إليهالبيض ، وفيما يتعلق بدور الجنس ، فان الذكر يسند 

  . ثانوي األنثى ودور أساسي ، فدور الذكر األنثى

  

  

  

  



 توجه أن المرآةالمنخفضة ، يسمح دور  وكما هو الحال في الطبقة االجتماعية

طبقات العالية وفيما يتعلق بالسلوك ال ضددرجات معينة من العدوان واالحتجاج 

 أن إلى على الطفل تذهب أجريتوالدراسات التي الشواهد  الجنسي المناسب فان

  : يلي  تقليد الطفل لدور الجنس يرتبط بما

     - من خالل الكالم المتعلق بذلك–التدريب التناسلي المبكر  -1

  األسرة عملية الزواج وتكوين ألصولالتعليم الخارجي  -2

  من الجنس المغاير أمة لتقمص الوالدين سواء كان من نفس الجنس القو -3

 تدريب الطفل في الطبقة المتوسطة على النواحي الجنسية مازال شيئا أنوانه لمن المؤكد 

 درجة الشدة في ضبط الوالدين للنواحي الجنسية يحدد جزئيا توافق الطفل أنمحرما ، ويبدو 

 إجباري الجنسية يكون متعلقا بالمواقف التي تتطلب الجنسي وان عقاب الطفل على النواح

  .الطفل على القيام  بالدور الجنسي المناسب في وقت مبكر قياما كامال 

   :ويقول دافيز

 السلوك المقبول بالنسبة للعمر والجنس في مجتمعنا يختلف حسب الطبقة إن       

بسي يختلف البيض والزنوج في  في المسيسي– الدنيا –ة المنخفضة االجتماعية ، ففي الطبق

 المال دون أمامويسب بعضهم البعض  ويشربن يأكلن المراهقة ، فنجد النساء لما قبمرحلة 

 ومطامح أهداف فان األمر ، وكذلك إليها المجموعة التي ينتمين أو أسرهن يعاقبن من أن

  . الطبقة المنخفضة وأهداف الطبقة المتوسطة تختلف عن مطامح أفراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   )SEARS. MACCOBI .LEVEN ( :  وليفن يوما كوب دراسة سيرز -ثامنا

:  نحو العدوان هما  األم اتجاهاتأبعادفلقد وجد في الدراسة بعدين مرتبطين من             

  .العقاب والتسامح 

 وما أبنائهن لعدوان األمهات عقاب إن عامل العقاب عامل حقيقي ، فلقد وجد أنويبدو 

  . تشير لذلك أعمال من يقومون به

األمهات ، وان عقاب يرتبط ارتباطا ايجابيا بكمية العدوان الذي يظهره الطفل لفا          

 هذه الفروق في طرق تدريب إنفي الطبقة العاملة يستخدمن العقاب بقدر اكبر ، بدرجة 

 غير بأسلو التسامح إن وجد أخرىبالفروق في التنشئة ، ومن ناحية الطفل لها عالقة 

 مع العدوان لدى الطفل ، وبالتالي مناسب ، وذلك الن تسامح األمهات يرتبط ارتباطا ايجابيا

فانه من الممكن توقع أن األمهات الطبقة المتوسطة البريطانية اظهرن على أنهن اقل سامحا 

  .من أمهات الطبقة العاملة 

    : دراسة محمد صفوح األخرس -تاسعا

 عائلة توضح مدى ارتباط 400حث بدراسة على عينة متكونة من           قام هذا البا

أسلوب التنشئة االجتماعية بمتغيرات مختلفة كالجنس والحالة التعليمية والوضع االجتماعي 

  :العام فكانت النتائج كالتالي 

  :بينت اإلحصائيات ما يلي  : األسلوب المفضل لتربية الطفل عند األب  -1

   .أطفالهمشدة في تربية  يفضلون الاآلباء من 15%

  . التشجيع في ذلك أسلوب العينة المدروسة يفضلون افرد من 31%

  . التدليل في ذلك إلى يميلون 12.25%

  . وشأنهم أطفالهم يتركون 6.5%

  . يستخدمون التشجيع والتدليل 9.75%

   .أخرى تقريبا يستخدمون التشجيع مع وسائل 13.5%

التشجيع احتل  أن ، ومن ثم نستخلص %10ي حدود  متفرقة فأخرى إجاباتبينما وجدت 

  . كبيرقالشدة بفارالمرتبة االولى ثم تليه 

  

  



  

   : األماألسلوب المفضل لتربية الطفل عند  -2

 بين نظرة األم – اتفاق –         فلقد بينت النتائج المحصل عليها أن هناك تقارب 

 أن بحيث وجدت –تشجيع  ال–واألب فيما يخص األسلوب المفضل في تربية األوالد 

 من األمهات يفضلن استخدام التشجيع كأسلوب أساسي في ذلك ، بينما اختلفت 33%

النسبة بشكل واضح فيما يتعلق باستخدام أسلوب التنشئة ، حيث أظهرت األمهات ميال 

 يفضلن استعمال %32.75واضحا نحو استخدام الشدة في تربية أطفالهن وكانت نسبتهن 

  .الشدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :خالصة الفصل الثاني

          لقد أخذت تنشئة األطفال الحيز األكبر في هاته الدراسة ، فلقد عرضنا في 

 هذا تسع دراسات ، بدء بدراسة هشام شرابي والتي كتبها في مؤلفه مقدمات األولفصلنا 

عربية ، وكيف تتكون لدراسة المجتمع العربي ، وتناول فيها وبالتحديد والتفصيل العائلة ال

 أوالشخصية بداخلها  وركز على االرتباط الموجود بين العائلة والمجتمع المحيط بها 

  .المؤسسات المتواجدة فيه 

ثم كانت الدراسة الثانية ، دراسة برونيفروز في أمريكا حول تنشئة الطفل        

ل سلوك بعض  دراسة مارجريت ميد فكانت حوأماواتجاهات الوالدين نحو ذلك  ، 

 المسامحة ، فهي إلى تميل أخرى المقاتلة ، بينما توجد قبائل إلىالقبائل البدائية بميلها 

 االنتروبولوجيا االجتماعية ، ورابع دراسة كانت لنيوكمب حول إطاردراسة تدخل في 

  ، ودرس الدور الذي تلعبه الجماعة في تغير اتجاهات واآلباء باألبناءالجماعة وعالقتها 

  .لفرد ا

       ودراسة هاتر تستون وماي حاوال فيها تقييم ميل األطفال الى القيام بعدد من 

  .األفعال المرفوضة في موقف واحد 

       فدراسة وليام رايت لعصبة نورتن ، وكيفية تكونها وأثر الجماعة في اكتساب 

  .أعضائها لقيم وأنماط من السلوك تكون جديدة عنهم 

ولناها هي دراسة اليسون دافيز عن العالقة بين الطبقة االقتصادية وسابع دراسة تنا

 ، وليفن حول العقاب والتسامح في يوما كوبوالتنشئة االجتماعية ، ثم دراسة سيرز ، 

 التنشئة أسلوب عن ارتباط األخرس دراسة محمد صفوح وأخيرا ، األبناءتنشئة 

  .لوضع االجتماعي العام االجتماعية بمتغيرات الجنس والخالة التعليمية وا

  

  

  

  



  

  

  :الفصل الثالث 
  األسريةالتنشئة االجتماعية 

   الطفل واألسرة:  المبحث األول

   : المبحث الثاني

  مفاهيم التنشئة االجتماعية واتجاهاتها الرئيسية 

    مجتمع-التنشئة االجتماعية األسرية وتفاعل طفل  : المبحث الثالث

   شئة االجتماعية للطفلاألسرة والتن : المبحث الرابع

   الحياة األسرية عند الطفل   : المبحث الخامس

  نقد األسرة من خالل الواقع السائد : المبحث السادس
  

     

  
  

  

      

   

  

  

  

  

  



  

   :تمهيد 

 ككل ، ولكن تختلف من حيث اإلنسانية التنشئة االجتماعية عملية تشترك فيها         إن

 األمم كل امة من أوف عادات وتقاليد وثقافة كل مجتمع طريقتها ووسائلها ومدتها باختال

  .قاطبة 

  .الجنين في بطن أمه إلى الشيخ الهرم فالتنشئة االجتماعية تمس كل فئات المجتمع ، بدء من 

 التغيرات التي تحدث لالم خاصة االضطرابات إلى يخضع أمهفالطفل الجنين في بطن 

هرم مادام مازال حيا فانه يتلقى مفاهيم جديدة مرتبطة  الشيخ الأماالنفسية التي تؤثر عليه ، 

  بالتنشئة 

 لم تكن موجودة عند جيله ، ونفس الكالم نقوله عن الفئات األخرى ، –إعادة التنشئة -

  .خاصة منها فأتي األطفال والشباب 

 تبدأ في أول وهلة من األسرة ، المؤسسة االجتماعية االولى التي ةوالتنشئة االجتماعي

 المؤسسات األخرى ، أين يحدث معها الطفل تفاعله إلىرف عليها الطفل ، ثم تنتقل يتع

  .الثاني كالروضة والمدرسة والشارع والمسجد 

تضيفه لمؤسسة اآلسرة ، سواء  عليه وما التأثيرودور كل مؤسسة من هاته المؤسسات في 

  . سلبيا مرفوضا من قبلها أو ايجابيا مقبوال من طرفيها أكان

 المرفوض سويالال أو خصوصا عندما يكسب طفلها السلوك السلبي األسرة يكون رد وكيف

  .من طرفها 

   

   

   

   

  

  

  



  

  التنشئة االجتماعية للطفل داخل األسرة : الفصل الثالث 

   .رةــل واألســـالطف : المبحث األول

  مفهوم الطفل ومفهوم األسرة وأهميتها في المجتمع

   :مفهوم الطفل - أ

 علم التربيةي  هو الصغير من كل شيء ،ويطلق الطفل فاللغة الطفل في             

على الولد أو البنت حتى سن البلوغ أو المولود مادام ناعما ويطلق على الشخص مادام 

  . )1(مستمرا في النمو

 الطفولة هي مرحلة من الحياة تبدأ من النمو إلى المراهقة أن وجاء في قاموس علم النفس

   .)2(حلة النهائية الهامة لتغير المولود الجديد لينتقل ويصبح راشدا ، وأنها المر

  : مفهوم األسرة–ب 
 في األسرة تعدد مفاهيم إلى أدت تعدد النظريات واختالف المدارس الفكرية والمفكرين إن

  . للباحثين والعلماء ةالسوسيولوجيالفكر والبحث العلمي ، وحسب مختلف التوجهات 

 إقامة هي جماعة اجتماعية تتميز بمكان األسرة:  - MERDOOK –عرفها ماردوك 

 عالقة جنسية أعضائهمشترك وتعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية ، ويوجد بين اثنين من 

  .، يعترف بها المجتمع 

 بالغة وطفل سواء أكان من نسلها أو عن وأنثى من ذكر بالغ األقل على األسرةوتتكون 

  . )3(طريق التبني 
  

  

   
 
  

                                                 
  .95احمد شبشوب ، المرجع ، ص  )1(
)2( SILLAMY  ( N) dictionnaire dela psychologie . larousse .paris 1989 p 89. 
  .165عاطف وصفي ، االنتوبولوجية الثقافية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ص  )3(



  

  :-AUGUSTE CONTE- وجيست كونتأما أ

فيعرفها بأنها الخلية األولى في جسم المجتمع ، وهي النقطة األولى التي يبدأ             

 في التطور ،ويمكن مقارنتها بالخلية الحية في التركيب البيولوجي للكائن الحي ، امنه

 لثقافته األولىكونات  الفرد ويتلقى عنه المهينشأ في وسط طبيعي واجتماعي أولوتعتبر 

  . )1(ولغته وتراثه االجتماعي 

  - BERGES ET LOOKK -ويعرفها برجس ولوك

 التبني ، يتكون منهم أو اتحدوا برباط الزواج األشخاص هي جماعة من األسرة         

بيت واحد ليحدث التفاعل بداخله ، ويتصل بعضهم ببعض في قيامهم بادوار اجتماعية 

 ، ويكونون تحث ظل ثقافة وأخ وابن وأب وأمكزوج وزوجة خاصة بكل منهم ، 

   .)2(مشتركة فيحافظون عليها 

وهي مؤسسة اجتماعية لها قوانينها ، وقواعدها متغيرة حسب العصور والثقافات،         

   .)3( كل واحد له تاريخه الشخصي يكونون عالقات فيما بينهم أفرادوهي مركبة من 

 أساس على وامرأةهي معيشة رجل : اموس علم االجتماع  في قاألسرةوجاء تعريف 

الدخول في عالقات جنسية يعترف بها المجتمع ، وما يترتب عن ذلك من حقوق 

   .)4( وتربيتهم األطفالوواجبات ، كرعاية 

وهي مسرح التفاعل الذي يتم فيه النمو والتعليم ، والعالم الضيق للطفل الذي به       

   .)5(، كما تظل األسرة مالذا آمنا يلجا إليه الطفل واألشياءاس يتكون خبرته عن الن

( واألدوار (statu ) أن األسرة تشير إلى مجموعة من المكونات  : وأشار الجوهري إلى

roles (  اعتبار الزواج المألوفالمكتسبة عن طريق الزواج والوالدة وهكذا نجد انه من 

 . )6(ألزواجي نتاج للتفاعل  لقيام األسرة اعتبار األسرةأولياشرطا 

   

  

                                                 
  .32، ص 1985اع العائلي ، دار النهضة العربية ، بيروت، مصطفى الخشاب ، دراسات في علم االجتم )1(
  .16، ص 1989عبد اهللا خوخ ، االسرة العربية ودورها في الرقابة نمن الجريمة واالنحراف ، دار النشر العربي للدراسات االمنية ، الرياض ،  )2(
)3( DRERENY ( puyerelo) lanxiete de lenfant.ed prirat .1980.p137 . 
)4( BOUDON ( rymond ) philippe ( besnard) et autres . op cit 73 . 
  .330، ص1979آمال دسوقي ، النمو التربوي للطفل والمراهق ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ،  )5(
  .239، ص1980، 5محمد الجوهري واخرون ،ميادين علم االجتماع ، دار المعارف القاهرة ، ط )6(



  

  : أهمية األسرة - ج

 هذا العالم يكون مزود بكل القدرات التي سوف يتمتع بها إلى يأتيالطفل عندما          

   .األسرةلتحقيق نموه الجسمي والعقلي والروحي ، وتتوقف هذه القدرات على 

  .حقيق هذه القدرات  هو كذلك عامل مهم لتاألسرةوتوفر النضج والتقدير داخل هذه 

كبر االشباعات التي يطلبونها ،فرعاية أ من لألطفال النمو الطبيعي والصحي إن        

الطفل في مرحلة نموه المبكرة والتعلم معهم من خالل نموه تعد من الخبرات التربوية 

  . يولد الطفل وينمو في ظروف طبيعية تساعده في حياته أنالمثمرة ، فاآلباء يرغبون 

 الطفل الذي يولد من أبوين سليمين من الناحية الجسمية والعقلية واالنفعالية هو إن       

يحقق من خالله النضج والتكيف ويصبح راشدا اجتماعيا نموا سليما صحيحا  طفل ينمو

  .نافعا

  مفاهيم واتجاهات التنشئة االجتماعية :المبحث الثاني 
   :التنشئة االجتماعية: أوال

المفكرون والعلماء بالتنشئة االجتماعية منذ أمد بعيد ، سواء في مجال اهتم        

 ، خاصة منهم علماء يأو علم النفس الو راثاالنتروبولوجيا الثقافية ،أو التحليل النفسي 

   .)1(االجتماع 

 مفهوم بإعطاء والمؤلفات عاجمواألوفي مجال علم االجتماع اهتمت القواميس         

 وسنقتصر على هتعار يف هذا المفهوم غنيا بتعدد فأصبح، جتماعية  االللتنشئةشامل 

  .بعضها في هذا البحث 

  : تعريف غرافيتز -1

 التي يتم من الصيرورة بأنها التنشئة االجتماعية ز                تعرف مادلين غرافيت

ن خالل خاللها اندماج الفرد في المجتمع من خالل استبطانه للقيم والمعايير والرموز ، وم

  )2(الخ ...... ، المدرسة ، وكذلك اللغةاألسرةتعلمه للثقافة في مجملها بفضل 

  

                                                 
)1( FERREOL( gilles) vucabulaire de la sociologie .paris. puf.ed. 1 1995.p105. 
)2( GRAWITZ ( madeleine) lexique des sciences sociales .paris.ed dallaz.ed 6.1994.p 355. 



   

  

 التي تمكن الفرد من التعلم الصيرورةالتنشئة االجتماعية هي : تعريف غارني  -2

كالمعايير والقيم والممارسات االجتماعية والثقافية ( واستنباط مختلف العناصر الثقافية 

 له بتشكيل شخصيته االجتماعية الخاصة به حما يسم، وهذا اعته  جمهتتميز بالتي ) 

 بعض إدماج يتم الصيرورةوبتكيفه مع الجماعة التي يعيش ضمنها وبفضل هذه 

  .المالمح الثقافية 

  :  االتجاهات الرئيسية للتنشئة االجتماعية -ثانيا

   :  االتجاه االجتماعي–االتجاه األول 

 التنشئة االجتماعية هي عملية تدريب الطفل للمشاركة أنتجاه ويرى علماء هذا اال         

 ليكون عضوا فعاال فيه ، وهدف التنشئة عند أصحاب هذا االتجاه هو وإعدادهفي المجتمع 

تحقيق التوافق بين األفراد وبين المعايير والقوانين االجتماعية ، فعملية التنشئة هي التي 

  .لتماسك في المجتمع تخلق نوعا من التضامن والتوازن وا

 أن يرى دوركايم  إذ وقد تأثر علماء هذا االتجاه بدوركايم وفكرة العقل الجمعي ،       

 األفراد له وجود مستقل عن هؤالء أن إال األفرادالمجتمع وان كان يتكون من مجموعة من 

يس حرا في  ، فالفرد لاألفراد على واإللزاميتمثل في العقل الجمعي والذي له صفة الجزم 

 وهو الذي يحدد طريقة أفرادهتكوين شخصيته ولكن المجتمع هو الذي يحدد شخصية 

  .تفكيرهم ويحدد سلوكهم 

 ودورها في عملية التنشئة باألسرة ومن العلماء المحدثين في علم االجتماع الذي اهتم      

 والدين في حياته ، إلى جما يحتا عادة  ليدز بان الطفلأكد إذليدز وبارسونز ، االجتماعية 

 يستمد منه الحب والحنان ، وقد األخروالدا من نفس جنسه يقتدي به ،ووالد في الجنس 

   واستقرارها األسرةأوضح بارسونز أهمية تباين أدوار الزوجين في األسرة لضمان استمرار 

    .نسين  هذا التباين يستمد وجوده من اختالف الطبيعة البيولوجية للجأن    ويؤكد بارسونز 

 دور األب أو دور الرجل أن دور تعبيري عاطفي ، في حين األسرة في األمفدور 

 أي أنكذلك   المعيشية واالقتصادية ، ويؤكداألسرة تحقيق احتياجات إلىوسيلي ، يسعى 



 بوظيفة األم ، وقيام األبناء في رعاية األم بدور األباضطراب في ادوار الزوجين كقيام 

   .األسرة اضطراب صورة الوالدين في إلى ماديا يؤدي هذا عالتهاوإ األسرةحماية 

 الثقافة العامة السائدة في المجتمع هي التي تحدد السلوك أن أخرىويؤكد من جهة 

   .ألخر المتوقعة تختلف من مجتمع األدوارالمتوقع من كل دور لذا فان 

 في أداؤهاتوقعة منه  الماألدوار في تعليم الفرد األسرة أهميةويؤكد بارسونز على 

 بعد ذلك فيكون دور أما ، األولى في السنوات الثالثة األمالمستقبل ، ويركز على دور 

  . كله مهم بالنسبة للطفل ولنمو شخصيته األسرة

 ألدوارهم األفراد للتنشئة هي تلقين األساسية الوظيفة أنوهكذا يؤكد علماء هذا االتجاه 

 ومتطلبات المجتمع وغرس القيم االجتماعية إنجازات المستقبلية حتى يمكن لهم تحقيق

   لتحقيق نوع من التضامن والتماسك بداخله األفرادوالعادات والتقاليد والعرف في نفوس 

  : النفسيه االتجا–االتجاه الثاني 

 التنشئة االجتماعية هي حجر الزاوية أنيرى علماء النفس وعلى رأسهم فرويد         

 األولى مرحلة الطفولة إلىفرد ، فاضطراب شخصية الفرد تعود في بناء شخصية ال

  .والخبرات السيئة التي تعرض لها الفرد في تلك المرحلة 

 المتضاربة ، والتي تهدد الحياة واألهواءفالطفل يولد ولديه العديد من النزوات      

التجاه هي االجتماعية من وجهة نظر علماء هذا ا فان وظيفة التنشئة ااالجتماعية لذ

تحقيق التوازن بين نزوات الفرد ورغبات المجتمع ، بحيث يمكن تحوير هذه النزوات 

  . مقبولة اجتماعيا أشكال إلىوتحويلها 

 األفراد العملية التي يستطيع بمقتضاها أنهابوعرف علماء هذا االتجاه التنشئة      

هم لإلضرار باآلخرين وبسالمة  نزواتإشباع في أنانيتهمالمنشئين اجتماعيا ، والذين تؤدي 

   .المجتمع

 يولد ولديه مجموعة من اإلنسان أن علماء هذا االتجاه الذي يرى أهم    وفرويد من 

  األعلىنا واالنا ألالنزوات والنزاعات الشريرة التي تهدد كيان المجتمع ، ولكن بفضل ا

  .الذي تتكون لدى الفرد ،تعمل على كبح هذه الرغبات في الالشعور 

 لرغباتهم األفراد االستقرار االجتماعي يسود المجتمع بسبب كبح الكثير من أنويرى 

   .وأهوائهمالهمجية 



  

 التنشئة االجتماعية في تكوين الذات لدى الطفل وتمر الذات أهمية يؤكد علماء النفس على

  .بمرحلتين رئيسيتين

ثاني ، وتخضع الذات في هذه  حتى بداية العام الاألولوتبدأ من العام  : المرحلة األولى

ته لوهو وسي  ، ويكون مصدر اللذة لدى الطفل هو الفماأللمالفترة لمبدأ اللذة ويبعده عن 

   .األشياءللتعرف على 

 الثالث وفيها تتكون الذات الشعورية لدى إلىوتبدأ مع بداية العام الثاني : المرحلة الثانية 

 فتبدأهاما في تكوين الذات في هذه المرحلة ،  من ينوب عنها دورا أو األمالطفل وتلعب 

 كعنصر جديد في األلمبتوجيه الطفل وتعديل سلوكه ، فيبدأ في هذه المرحلة معرفة 

 السلوك المتوقعة منه أنماطحياته، ويحاول تعديل سلوكه في المواقف المختلفة وتعلم 

  .لالنا لدى الطفل  ، ومن هنا يبدأ التكوين الطبيعي )1( واستحسانها أمهليكسب رضا 

، فهي وتلعب األنا دورا مهما في تكوين شخصية الفرد وفي تحديد عالقاته باآلخرين 

  تعمل على تحقيق التوازن بين شخصية الفرد من جهة ورغبات المجتمع من جهة أخرى 

  :  االتجاه االنتروبولوجي - االتجاه الثالث

معات اإلنسانية هي قدرتها على  خصائص المجتأهم أن       يرى علماء هذا االتجاه 

  . والتنشئة االجتماعية هي التي تقوم بعملية التثقيف هذه آلخرحفظ الثقافة ونقلها من جيل 

 الذي يستطيع المجتمع من خالله حفظ ثقافته ، األولفالتنشئة االجتماعية هي الوعاء 

متصاص تلقائية من عملية التنشئة االجتماعية هي عملية ا أنعلماء االنروبولوجيا  ويؤكد

الطفل لثقافة المجتمع المحيط به ، فالطفل يكتسب ثقافة المجتمع من خالل المواقف 

   .األولىاالجتماعية المختلفة التي يتعرض لها في مختلف مراحل طفولته 

 تختلف من مجتمع ألخر باختالف الثقافة السائدة ، فثقافة المجتمع هي التي األساليبوهذه 

  .تنشئة االجتماعية المتبعة في كل مجتمع  الأساليبتحدد 

 تقع عليها المسؤولية في توصيل هذه الثقافة ، وغرس قيم المجتمع وديانته واألسرة

  .وعاداته وتقاليده ونظمه في نفسية الطفل 

                                                 
  .1979فهمي مصطفى ، التوافق الشخصي واالجتماعي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، )1(



 ميد تومر جري تبيني دك بواس وروت زفرا ن لويرى بعض علماء االنتروبولوجيا مث

 ، فالطفل يكتسب ثقافة المجتمع األفراد إلىدة لنقل الثقافة محدانه ليس هناك عمليات تعلم 

  .من خالل توجيهاته بشكل تلقائي 

 :نجاح وفشل التنشئة االجتماعية  -3

 ، فالتربية رضة للفشلعللفرد معرضة للنجاح كما هي معملية التنشئة االجتماعية         

ج في المجتمع حيث يشعر يندمالناجحة عندما ينمو الطفل المتربي وبوصوله لسن الرشد 

   .)1(بالسعادة والفعالية 

 وعاداتها وتقاليدها وسلوكياتها ، فيحملها ويتمسك بها في أسرته      فعندما يتبنى قيم 

كل األوقات وفي مختلف األماكن ، يكون هذا الفرد قد نجحت عنده عملية التنشئة 

  .االجتماعية 

 وفي التعبير عن هذه االتجاهات ، هه  واقو ال االجتماعية وأفعالهفيظهر ذلك في اتجاهات 

كما تظهر في تعامله اليومي وسلوكياته مع غيره من الناس وتفاعله مع الجماعات 

 ، ويتعلم الطفل ذلك من خالل قبلها وأخرى يرفضهاي ، فللمجتمع سلوكيات األخرى

  .أسرته بواسطة التنشئة االجتماعية 

 التعاون أما والمجتمع ،األسرةضة من طرف فالغش والكذب والسرقة سلوكيات مرفو

  . معا واألسرة هي سلوكيات يقبلها المجتمع واألخالق اآلدابومساعدة الغير والتزام 

  :  تحيط األسرة الطفل ابما ذ -3

 هي المؤسسة االولى في حياة الطفل ، منها يأخذ ويتعلم العادات والتقاليد األسرة

املة لثقافة األسرة والمجتمع ، فاألسرة هي البيئة واألعراف ، ومنها يكون شخصيته الح

التي يتعلم فيها الطفل أنماط الحياة ومن خالل عملية التنشئة االجتماعية تعطي للطفل 

   .)2(توازنا داخليا يسمح له بتبني كل الوضعيات 

  

  

  

                                                 
  .17، ص1977فة برآات ، علم النفس التربوي في االسرة لالباء والمدرسين واالخصائيين االجتماعيين ، محمد خلي )1(
)2( MAUDIT ( j) la revolte des femmes etats generaux de la formes libraire. Fouyant.france.p 74. 



  

والطفل عموما يحاط بالحب والعطف والحنان لكي ينمو نموا عاطفيا أوال ،مما يجعله  

 فيما بعد في حياته وعندما - المجتمع–قاوم كل المشكالت التي تأتيه من خارج األسرة ي

  .  )1( سن الرشد ، فاألسرة تساعد وتحقق النمو النفسي ألفرادهاإلىيصل 

 تلقن الطفل التربية الصحيحة والتربية السوية األسرةباإلضافة إلى الحنان والعطف فان 

ويكون ناجحا في حياته ، فيعتمد على نفسه ، ويشعر لكي يستطيع االندماج مع بيئته 

  .بالسعادة وتحصل لديه الفاعلية 

    :األسرة مكان التفاعل األول  -4

يعتبر التفاعل المستمر بين أفراد األسرة من مالمحها األساسية ، وهو الذي يجعل لها 

را لتعقد ، ونظ الكبرى في تنمية شخصية أعضائها وخاصة صغار أعضائها األهميةهذه 

 الرسمية والثانوية والفرعية أصبحت ةاألساسيالحياة االجتماعية الحديثة وتشعب العالقات 

 هي المكان الوحيد الذي يشعر فيه الطفل باالطمئنان واالنتماء ، ويصدق ذلك األسرة

المظاهر االنفعالية من حياتنا ، وفي األسرة يتعلم الطفل كيف يعيش بصفة خاصة على 

  . شخصيته ألول مرة ، وتتأكد شخصيته على مدى السنين وتزدهر وحيث تتشكل

   :  أهداف األسرة من خالل عملية التنشئة االجتماعية-5

 مرتبطة بالبيئة أو – األسرة أي – تحققها لطفلها سواء كانت متعلقة بها أهداف لألسرة

   :أساسين لها هدفين األسرةاالجتماعية ، وحسب بارسونز ولوك فان 

   .ألعضائها الحاجات القاعدية العضوية واالجتماعية واالقتصادية اءإرض -1

  . )2( للطفل ي التكيف االجتماع-2

 تضخم من أخرى من الخارج من جهة ومن جهة اآلتية تخفض من الصدمات فاألسرة

 الطفل لكي تجعله يتفاهم ويتأقلم مع العالم الخارجي وتوفر له كل الظروف إمكانيات

  . حاجاته الجسمية والنفسية واالجتماعية وإرضاءجتماعي ، مع تحقيق ليحقق تكيفه اال

                                                 
)1( RELON ( dorons) f parut . dictionnaire de psychologie .puf . 1991. p120 
)2( MUCCHIELLI ( M) commentils devient delinquants ed ESF .1980 P151. 



 تتقلص وقد األسرة الوظيفة التربوية التي تقوم بها تبدأومع بلوغ الطفل سن المراهقة 

 - الحماية الزائدة– في الحماية باإلفراط األهدافهذه  تحقيق أثناءيحدث احتمال الخطأ 

  . )1( - التخلي – نقص في الحماية أو

، ولعملية  جليا األمورخصائص عملية التنشئة االجتماعية تظهر هذه إلى وعند تطرقنا 

  :التنشئة االجتماعية خصائص نذكر منها 

    : التنشئة االجتماعية عملية تشكيل اجتماعي-أ

 أن إذتنشئة االجتماعية بتشكيله اجتماعيا ،  الطفل ومنذ والدته تقوم عملية ال         إن

يولد كمخلوق يعتمد على غيره ، غير مالك للقدرات االجتماعية التي تؤهله اإلنسان 

  .للتعامل مع غيره من بني جنسه 

      وكما سبق ذكره فان التنشئة االجتماعية تقوم بتحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى 

ماعيا كائن اجتماعي ، يملك المؤهالت االجتماعية واإلنسانية التي تجعله كائنا ناضجا اجت

  . الطفل عندما يولد يتعلم األنماط السلوكية التي يميز بها محيطه االجتماعي أن، بمعنى 

  : التنشئة االجتماعية عملية إشباع الحاجات -ب

 الحاجات إشباع إلى عملية تهدف أنهامن الخصائص التنشئة االجتماعية        

 ابنها بإلصاق األم، وعندما تقوم من والديه  الحب والحنان إلىاالجتماعية ، فافرد يحتاج 

، أمهحينئذ يشعر الطفل بالدفء والحب من أمه ، وبالتالي يتغذى من  صدرها وتقبيله إلى

  . بالنسبة إلى أبيه األمروكذلك 

 حتى يشعر الطفل انه مقبول اجتماعيا من األبوي       ويتطور هذا الحب والعطف

اعي السليم لشخصية الطفل ، ونفس هذا  يساعدعلى النمو االجتماألمر ا ، وهذآسرته

 والطمأنينة التي تعتبر من الحاجات الضرورية األمن إلىالكالم ينطبق على الحاجة 

  . في جميع مراحل حياته لالتساق

ولما يتقدم به السن ينتمي الى جماعة الرفاق فالطفل في بداية حياته يحتمي بوالديه        

 ، اإلنسانهي حاجة فطرية في األمن  إلىالحاجة  خارج البيت ، وأكثرليحتمي بها 

 ، المدرسة ةاالجتماعيوالتنشئة االجتماعية تلبي هذه الحاجة عن طريق مؤسساتها 

  واألسرة والشارع 
                                                 

)1( RASSEK ( M) adjonaud. Lenfant – probleme et sa reduction.ed balachaux et niestle .1976.  



  : التنشئة االجتماعية عملية مستمرة- ج

 داخل محيط األفراد بين التفاعلتحدث عملية التنشئة االجتماعية عن طريق          

 بالنموذج ، ىما يسم السلوكية عن طريق األنماط يتم خاللها نقل أينمعين اجتماعي 

  . بها فيحملها ويتقمصها فيتأثر أمامه الفرد يالحظ النماذج السلوكية أنبمعنى 

 أشياء تتم عبر التفاعل بين الوالدين والطفل ، فالطفل يرى األسرةوتنشئة الطفل في 

ل بنهي من قبل والديه فيتعلم حينئذ الحقوق التي  يتجاوز مطالبه ، فيقابأنوربما يحاول 

  .له والواجبات التي عليه ، وكذلك األمر مع جماعة الرفاق في الشارع 

    والعطاء يتعلم الفرد قيم وقوانين الجماعة ويتشرب إيديولوجيتهااآلخذفعن طريق عملية 

 عن طريق إالا  معرفتهعال يستطي بثقافة المجتمع التي أكثروبذلك تصبح لديه دراية 

  . لتكوين الفرد من كل النواحي مفيدةجماعة الرفاق ، وقد تكون هذه الثقافة 

 من إما بعض السلوكيات من طرف جماعة الرفاق التي يتعرف عليها يأخذوالطفل 

  . الجمعية أو الشارع أوالمدرسة 

 جيل ، إلىل  التنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة ، تستمر بنقل الثقافة من جيإذن     

، الن  وتواصل معه حتى الشيخوخة ثم الوفاة)1( قبل ميالدهأو من ميالد الطفل تبدأبحيث 

 تساعده في عملية التكيف أشياءيحتاج الن يتعلم  في كل فترة من فترات حياته إنسانكل 

 المجتمع في تغير مستمر وتطور متواصل ، هذا التغير يحتاج من آناالجتماعي باعتبار 

 تعلم إلى من العلم فهو بحاجة اإلنسان الن يعرف كيف يتعامل معه ، ومهما بلغ اناإلنس

  .وتنشئة ، وهذا ما يجعل التنشئة عملية مستمرة

   : التنشئة االجتماعية هي عملية اكتساب قيم وأدوار-د

 يتعلم ادوار ومهارات اجتماعية تساعده على التنشئة االجتماعيةفالطفل بفضل عملية 

 حاجاته االجتماعية فهو ال يعرف كيف يستقبل وإشباعع محيطه االجتماعي  مالتأقلم

 إذا إال ومع الكبار أصدقائهالضيوف ، ويحسن الحديث مع الناس ونوعية الحديث مع 

 بواسطة مالحظته لسلوك والديه وكيف يعامالن أوالشأن تلقى تنشئة من والديه في هذا 

 من أخر تعلمها من مصدر إذا إال ةاالجتماعيبات  الحقوق والواجالطفلالناس ، وال يتعلم 

 السلوك السوي أو المقبولة األشياءمصادر التنشئة االجتماعية في المجتمع ، وكما يتعلم 
                                                 

 .محاضرات الدآتور عبد الغني مغربي ، المحاضرات لطلبة الماجستير )1(



 من المؤسسات الموجودة في أويتعلم السلوك الالسوي ، يحمله من محيطه االجتماعي 

في سلوكياتهم  األطفالبين المجتمع ، وهذا هو الذي يفسر االختالف والتباين الموجود 

  .وتصرفاتهم 

  :التنشئة االجتماعية هي عملية نقل الثقافة  -هـ

يولد الطفل يكون فاقدا للمهارات االجتماعية التي تسير له سبل ا عندم              

 الحيوانات اعتمادا على غيره عند والدته ، وال يستطيع الحياة أكثرالحياة ، حيث يعتبر 

الخبرات والمهارات االجتماعية التي تمكنه من التعامل مع غيره من بني  ملك إذا إال

 التي هي التنشئة االجتماعية بواسطة عملية إال والتفاهم معهم ، وال يتم ذلك والتأقلمجنسه 

 يستجيب – التكيف –في حد ذاتها عملية تكيف اجتماعي للفرد مع محيطه ، وبواسطته 

 بيئة جديدة لم يعهدها من قبل إلىش فيه ، حتى ولو انتقل الفرد لمطالب المجتمع الذي يعي

 يمتثل لقوانين تلك البيئة ، وحتى يستطيع العيش فيها ، والتكيف مع أن، وكان عليه 

   .التنشئة االجتماعيةطبيعة حياتها، وكل هذا يتم عبر عملية 

التنشئة في  خلل إلى حدث وان وجد فرد غير متكيف اجتماعيا مع بيئته فذلك راجع وإذا

 من ناحية أو من جانب قصورها في تشكيله تشكيال اجتماعيا سليما ، إن ، االجتماعية

  .تزويده بالمهارات االجتماعية الالزمة في المجتمع 

  :  عملية التنشئة االجتماعية  عملية معقدة - ي

 عناصر   عملية معقدة جدا ، تتداخل فيهاالتنشئة االجتماعية فان عملية          وأخيرا

 المحيط االجتماعي إلىكثيرة ومختلفة بدء من طبيعة شخصية اإلنسان وبيئته النفسية ، 

  الفرد االجتماعي نحو تكوينه البيولوجي إدراك إلىوما يحتويه من قيم ونماذج سلوكية ، 

 ، ثم اختالف المؤسسات التي تتم عبرها اإليديولوجيةمضامينها  وة  إلى اللغيوالو راث

 اإلعالم والمدرسة ، المسجد ، الشارع ووسائل كاألسرة ، تنشئة االجتماعيةالعملية 

  .وغيرها ، فلكل مؤسسة من هاته المؤسسات دور في عملية التنشئة 

  

  

  

  



  

  : الحياة األسرية عند األطفال -المبحث الخامس

  :  عالقة األسرة بالطفل -1

 بيئة أنوبما ته المبكرة ،  بخبرات طفولاألولى سلوك الطفل خالل مراحل حياته يتأثر

 ، فان هذه البيئة تلعب دورها واألسرة ال تخرج عن محيط البيت هبداية حياتالطفل في 

 تقوم بتعليم الطفل النظام الصالح ، الذي يحقق له فاألسرةالرئيسي في تكوين شخصيته ، 

  . )1(وحدود الحرية والفوضى ، له حدود الخير والشروتضعالشعور بالطمأنينة ، 

 والحياة العامة األشياء ونحو اآلخريننمطها واتجاهها نحو  هذه الشخصية التي يتحدد

 أن صغيرة ، وبالرغم من أم الكبيرة كانت وأسرته عالقة الطفل بوالديه عنتيجة لنو

شخصية الطفل تخضع بعد ذلك وخالل مراحل الحياة المتتابعة لمؤثرات مختلفة عندما 

  .يكبر 

 في تكوين شخصية الطفل واثر عالقة الوالدين في األسرة أهمية adelerدلر أويذكر 

 ، فمن الناس من األطفال البالغين في تنشئة لخطاءيستطرد ليحلل  النمو االجتماعي ، ثم

 بضعفه وعجزه ، ومنهم من يعامله على انه مجرد فيشعريحمل الطفل ماال طاقة له به ، 

  . على انه مجرد سلعة بشرية إليهينظر  للعب واللهو ، ومنهم من إال تصلح دمية ال

 تتطور بداية باعتماده كليا على بأسرته عالقة الطفل أن mursel ميرسل أبحاثوتؤكد 

 استقالله نسبيا ، وتقوم عالقة الطفل إلى في بداية حياته وخاصة من جانب تغذيته ، أمه

   .باألم األببابيه في جوهرها على عالقة 

 هي عالقة تلك المؤسسة االجتماعية التي تعلم الطفل العادات  بالطفلاألسرة عالقة إذن

  . السلوكية المتعارف عليها في المجتمع الكبير واألنماط واالتجاهات والقيموالتقاليد 

 التي تقوم بعملية التنشئة االجتماعية وتساعد األولى هي المؤسسة االجتماعية فاألسرة

 إليهوالنمو االجتماعي بصفة خاصة وتنقل الطفل على تحقيق مطالب النمو بصفة عامة 

   .)2(ثقافة مجتمعه 

  

                                                 
  .150 االجتماعي ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر دت، ص سار ، محاضرات في علم النفمحي الدين مخت )1(
  .39، ص1993، 1سميرة احمد السيد، علم االجتماع التربية ،دار الفكر العربي ، القاهرة، ط )2(



  

  :  أهمية ودور الوالدين في األسرة -2

 في البدء لها األهمية فاألم والديه ، إلى وهو بحاجة إالما من طفل في هذه المعمورة 

 دور إهمال في تكوين شخصية طفلها ، فهي منبع العطف والحنان ولكن دون الكبرى

 عاطفي نفسي ودور األم ، فدور ألسرتهلف عموما بالجانب المادي الذي يوفره  المكاألب

 يدخل في حياته األب للطفل بينما األولى مادي اقتصادي ، فهي التي تقدم العناية األب

 ، فغيابها يحدث خلال في تكوين األم أهمية ومن هنا تظهر  ،)1(السنة السادسة ابتداء من

  .شخصية الطفل 

 حاجاته إلشباع له عواقب وخيمة يفقد من خاللها الطفل مصدر هام ماأل غياب إن

 خاصة العطف والحنان ، ومهما قدم للطفل من رعاية وعناية ال يمكن تعويض األساسية

  . وعطفها األمحنان 

 بشخصية  كبيراتأثرا تتأثر شخصيته أن في ميدان تنشئة الطفل على األبحاثولقد دلت 

 بطريقة ألنها ، وذلك األولى في مراحل نموه ليمي التعأسلوبهاو وخصائصها العامة األم

شعورية او غير شعورية تعبر عن شخصيتها بواسطة هذا التعامل مع ابنائها ، وقد يظهر 

  .ذلك من خالل عالقتها الوثيقة بالطفل ومدى فهمها لحاجاته 

   :  أهمية وتأثير األم-أ

 األسري التوازن إحداث فلها دور في لكل كيان عائلي،األساسية كيزة األم هي الر

 ، فكل برنامج تنموي وتربوي يغفل هذا األجيالوالتوازن المجتمعي ككل ، وبها تبنى 

 ينجر عنه مشاكل في المجتمع يصعب حلها من بعد ، فكل – تربية الطفل –العنصر 

  القادمةال ولألجي لألوالد تعطينا تربية سليمة سوية واألمهاتتربية سليمة وسوية للفتيات 

 ووسائلها لجهزتها لهذا الموضوع ، عبر أهمية تولي أن الدولة قاطبة تفعلى مؤسسا

  .المختلفة ومؤسستها االجتماعية المتنوعة 

  

  

  
                                                 

)1( GENEVIEVE ( delaiside parseval). La part des peres ed de seul .1981.p 58. 



  

 إلى وتلفزيون إذاعة هذا الموضوع ،من إلى توجه أنيجب   باختالفهااإلعالمفوسائل 

   .اإلشهارالجرائد وعمليات 

عملية لدور الهام والكبير للمدارس والمؤسسات التعليمية في  نغفل عن اأنوكما اليمكن 

 شبح تفكك العائلة وضياع إبعاد إلىللفتاة والمرأة يؤدي  صحيح وسليم إعداد ،فكل ةالتربي

  . أبنائها

 تحصل أنكثر االضطرابات الجسدية والنفسية واالجتماعية التي يمكن أن أ ظهر لقد

 انحرافها عن الطرق الصحيح أو ، األمون نتيجة جهل  ضمن العائلة الواحدة قد تكلألبناء

   .ألبنائها وإهمالها

 عن دورها في البيت لهو كفيل بتدمير الرباط العائلي وخلق مشاكل نفسية األمفكل تخلي 

   .واألطفال  األوالدقد يصعب عالجها عند

  يشعر الطفل خالل فترة نموه وكل مراحل حياته بوجود من يطعمه ويلبسهأنيجب 

 ويعترض إليه مشاكله ويحاوره فيما يتعرض إلىويعتني به وبنظافته وبنومه، ويسمع 

  . مرغوب فيه وبأنهطريقه حتى يشعر بالعطف والحنان والحب 

 في الكبر، األبناء ظهور اختالل لدى إلى المشاكل واالضطرابات العائلية تؤدي أكثرية إن

،  ومنهم من يدمن على التدخين اإلجرام منهم من يتعلم السرقة ويحترفها ومنهم من يتعلم

فردا يسلك   على الخمر وعلى المخدرات التي تجعل منهاإلدمانلك ذ من أكثربل 

 كبير يقوم بها وهو في حالة الالشعور والالوعي من جراء كثرة تناوله إجراميةسلوكيات 

  . المخدرة األشياءلهذه 

  .ائلة وعلى المجتمع على حد سواء  على العخطر االختالل يجعل منه شريرا يشكل اوهذ

 تنشئته تنشئة سليمة سوية ، بدء إلعادة كبيرة وأموالويتطلب مجهودات جبارة 

 وعقاقير طبية التي تهدا أدويةبواسطة أو  التربية إعادةبالمؤسسات التربوية ، كمؤسسة 

نفسانيين  وشبابنا ، وعن طريق المختصين الأبنائنااالضطرابات العصبية التي يشكو منها 

  .يستمعون لمشاكلهم ويحاولون حلها ، فالعلم النفساني له دور كبير في هذا المجال الذين 

 يترعرع في جوها حتى يشعر أن ،ويجب أمه أحضان يربى في أنفالطفل يفضل 

  .بالسعادة والحنان والعطف 



   * في سن الطفولة جعلت مني رساما أمي قبلة من إن: * قال الرسام بنجامين وست

 وأعباءهنا نستطيع مجابهة المصاعب  ، منمما يزيد فيه ثقة في النفس وحبا للذات 

  . ويساعدهما على التطور والنمو وأمتهوطنه  الحياة عند الكبر فيخدم

 وعلى قدرتها في العطاء األم حد كبير على إلى فالتربية ضمن العائلة الواحدة تعتمد إذن

فلها ينتج عنه تربية صحيحة وسوية ، وكل حب   في عملية العطاء لطإخالص، الن كل 

 اختالل في عملية التربية والتنشئة ومن ثم اختالل في تنشئة إلى ، تؤدي واألنانيةللذات 

  .الطفل ككل 

 تتعاطى التدخين والكحول والمخدرات كيف يكون حال العائلة ، فهي األم أنولتنصور 

  . ومستقبلهم اأبنائهتساهم بسلوكها هذا في هدم العائلة وهدم 

ي بأ األطفال عن األم إبعاد ، فعليناأطفالهاعلى عائلتها وعلى  خطيرة على نفسها وأمفهي 

 غير رسمية بأشكال تكون أن رسمية ال بأشكال تكون أن واألفضل األشكالشكل من 

  . خطيرة ومنحرفة تسلوكيا الشارع فيحتضنه ويلقنه إلى األسرة الطفل من كإبعاد

 لنا أعطت مع عصرها ةومنظمة ومتماشي كانت هذه المدرسة ناحجة فإذا  مدرسةاألم إذن

 تواكب أجيالالتطور والعصرنة ، الفكر و حاملة أجيال سليمة الجسد والعقل ، أجياال

أعطت  كانت فاشلة وإذاوالمجاالت ، التطور العلمي والتكنولوجي وفي جميع المستويات 

  . مريضة جسديا وعقليا أجياال

  : وقي قال احمد ش
   أعددتها إذا مدرسة األم                    

   األعراق شعبا طيب  أعددت                                            

   .األجيال وصناعة األبناء في حياة األم دور أهمية فمن هنا تتجلى

  : أهمية وتأثير األب -ب

 نغفل أن ال يمكن فإننا ، األجيال ولعداد األطفال في تربية األم  وتأثير جانب أهميةفإلى

  . كذلك األبدور 

 خارج أوقاته أكثر ،ويهمل تنشئتهم ويقضي أبنائه الجاهل هو الذي يسيء معاملة فاألب

     إليه ،  نالبيت بعيدا عن تحمل مسؤولياته في تربيتهم واالعتناء بهم وتوفير كل ما يحتاجو



، مما يحصل لهم الكثير من نائهأب ينعكس سلوكه على تنشئة وتربية  األبفهذا 

 العاقل هو الذي يحسن واألباالضطرابات النفسية، التي تؤثر على حياتهم في المستقبل 

 ويهتم بتربيتهم ، ويعطف عليهم ويكون دائما بجانهم حتى يشعروا بالدفء أبنائهمعاملة 

ا وعقليا والحنان والعطف والقوة ، مما ينعكس على نفسيتهم ويخلق فيهم توازنا جسدي

  .سويا وسليما 

 والجرأة ، واإلقدام العائلة الواحدة ، فهو رمز للشجاعة والقوة أركان ركن من اللب

 حياة سعيدة ، لألوالد الجسمي والعقلي يؤمن للعائلة التوازن ، ويؤمن وبحضوره

  .ومستقبل خال من االضطرابات والمشاكل النفسية واالجتماعية

 إلى ترجع الشباب االنتحار عند أعمال أكثرلكثيرة بان وقد دلت البحوث والدراسات ا

 يدخل اإلهمال التربية والتنشئة البيتية البتائهم ، هذا وإهمالانصراف الوالدين للعمل 

 الحب أنواع وعدم الرغبة فيهم ، فيفقدهم كل باإلهمال األبناءالشعور لدى  هؤالء 

 أو على االنتحار اإلقدام إلى أو تعاطي المخدرات إلىوالحنان والعطف ، مما يدفعهم 

 كثيرة في أحيانسلوك سلوكيات يرفضها المجتمع وبعيدة عن قيمه وعاداته ، فيدخل في 

  . ومشاكل كبيرة مع جيرانه ومع المجتمعتصرا عا

 وفي أوالدهم تجاه األهل درجات العطف والحنان من قبل أدنى في حال عدم وجود إذا

ة فان التنشئة تصبح هشة غير سوية فتؤثر على  غافلوأم غير صالح أبحال وجود 

 جسدية أمراض الحالة الصحية فتظهر في الطفل تأثر إلىنفسية الطفل ، بل وتتعدى ذلك 

  . جانب االضطرابات العصبية التي ترافق نموه إلىعديدة 

 الحب أنواعوالذي يحوي على جميع  في حالة وجود العائلي الصحيح والمناسب أما

 واألسرية األبويةهية المسؤولية أ مسؤول ويقدر أبان ، وفي حال وجود والعطف والحن

 عطوف تقدر كذلك المسؤولية بصدر رحب وبشيء من الحب والعاطفة ، وبقلب وأم، 

 تكون سوية سليمة األوالد ، فان التربية وتنشئة أوالدهامملوء بالسعادة والشفقة على 

  . ايجابيا تأثيرا،فيؤثر ذلك عليهم 

  

  

  



  

 ، ومن ة تتحمل مسؤولية التنشئة االجتماعية من الثالثاألم أنفبارسونز يؤكد على     

 كنسق اجتماعي المسؤولية الكاملة للتنشئة االجتماعي األسرة الخامسة تتحمل إلىالثالثة 

  . )1(للطفل

 نقدا وعقابا واقل عطفا وحنانا واشد حزما في عالقتهما بالطفل ، أكثرويصبح الوالدان 

  . حدث هذا التغير في العائالت الكبيرة وربما

 فيحاوالن أصدقائه بالطفل وهو عندما ينتقد الوالدان األسرة مهم في عالقة آخرشيء 

  . الشارع أصدقاء أو المدرسة ءأصدقا أكانوا منهم سواء إبعاده

 مباشرة بعد وسط يأتي الوسط الذي لتنهفهو في البداية يقيم عالقة مع رفاق المدرسة 

 التعارف أساسها ، وحين يكون خارج البيت وخارج المدرسة يقيم صداقات اخرى ةاألسر

 ، ويزيد من الهوة األسرة يحدث لدى الطفل ثورة على سلطة اإلبعادفي الشارع ، فهذا 

توشك هذه المرحلة من االنتهاء  بين الطفل ووالديه ، فتزيد حدة الصراع والنزاع ، وما

 على أكيدةعليها من ثورة ورات المراهقة وما تنطوي  مهيئين لتطاألطفالحتى يكون 

  . والمدرسة األسرةسلطة 

  : األسرة من خالل الواقع السائد   نقد- المبحث السادس

 ودورها في عملية تنشئة الطفل وتلقينه لثقافة المجتمع ، وكما األسرة عن هما قلنافكل 

فل ، فهي ليست نظام اجتماعي  في حياة الطاألسرة ودور أهميةاظهر الكثير من الباحثين 

 الروابط االجتماعية التي أولى في المجتمع فهي أساسية هي جماعة وتنمافحسب ، 

يتفاعل معها الفرد ، ويعتمد عليها في مراحل عمره االولى من حيث الغذاء والرعاية 

قيمه  بثقافة المجتمع وقما تعل التربية حيث يتلقى فيها الطفل كل إلىوالملبس ، باالضافة 

  .)1(وموروثه االجتماعي 

 أو في الواقع نلمس بعض المشاكل التي تظهر من جراء اختالل أننا  إال هذارغم كل

تقوم   تجعلها الاألسرةنقص في عملية التنشئة االجتماعية ، ومشاكل قاهرة تظهر في 

 ، ومن خالل مشاهدتنا األسرة وجه ، فينحرف الطفل ويبتعد عن أكملبواجبها على 

                                                 
  .20-19، ص1993مد سعيد فرح، الطفولة والمجتمع ، نشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مح )1(
 17، ص1995فدادية عمر الجوالني ، دراسات حوا األسرة العربية ، مؤسسة شباب الجامعة ،  )1(



 واألحداثاقع اليومي ومعايشتنا لبعض الظواهر التي تحيط بنا الحظنا كثرة الجرائم للو

  . الشعبية التي تتميز بكثرة السكان وضيق المساحة األحياءوالعراك خاصة في 

 العب إلى بأبنائها ولضيق المسكن تدفع األحياء في هاته األسر أغلبية أنفالواقع يقول 

 مراقبة من طرفها هال تصحب الشارع إلىكن هذا الدفع ول الشارع إلىخارج البيت أي 

 كثيرة اسر تحدث شجارا عنيفا مع اسر اخرى أحيانلطفلها ،مع من يلعب؟ بل نجد في 

 وكم هي األبيض حد الشجار بالسالح إلى ، ليصل األطفالبدايته كانت من شجار 

   .الحوادث من هذا النوع 

 وأفقدت المجتمع أركان التي هزت اإلرهابة  بظاهراألخيرةوالجزائر مرت في العشرية 

   .األفراد حتى طاقتها على تنشئة أفقدتها الجزائرية ، بل األسرصواب 

  .)2( حين يمر المجتمع بمراحل انتقاليةاألفراد تفقد بعض طاقتها على تنشئة فاألسرة

بدورها  الشارع ليقوم إلى أبنائها عن وظيفتها وترسل األسرةولكن هذا ليس سببا لتخلي 

  .في عملية التنشئة 

 الشارع يتعلم عادات وسلوكيات وتقاليد أحضان عندما يكون في  الطفلأنفالواقع بقول 

  . وعاداتها وحتى سلوكياتها األسرةتعاكس وتناقض قيم 

 في خفالطفل في الواقع يتعلم التدخين في سن مبكرة ، يتعاطى حتى المخدرات وينف

يفقد مستنشقها توازنه ، * بالسكوتش* ى عند متعاطيها  بالستيكية بها مادة تسمأكياس

   .األكياس عندما ينفخ بداخل هاته آخروتدخله في عالم 

 ، ويتعلم كيف يسرق وكيف يكذب ، وينظم أخالقيكالم بذيء وغير ويتعلم في الشارع 

 يتجاوزون ويتخلون بعد فترة هاته أطفال عصابات والى قطاع الطرق ، فهناك إلى

 معظم أن يستمرون ويتكيفون معها ، ويقول محمود حسن آخرينوهناك العصابة 

  .)1( ليس كذلك وآخرينبمرحلة العصابة فهناك من يتجاوزها الصبيان يمرون 

  

                    

  
  

                                                 
 حليم برآات ، المجتمع العربي المعاصر ، مرآز دراسات الوحدة العربية  )2(
  .437اآلها ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص محمود حسن ، األسرة ومش )1(



  

  

   خالصة الفصل
، وقبل ذلك كنا  األسرةالتنشئة عند  عالم إلىحاولنا في الفصل الثالث هذا الولوج          

 إلى ،ثم خصصنا المبحث الثاني إليه وأهميتها بالنسبة واألسرة مفهوم الطفل غلىرقنا قد تط

 االتجاه االنتوبولوجي ، إلىاالتجاه االجتماعي   ، منة الرئيسية للتنشئة االجتماعيتاالتجاها

  . االتجاه النفسي ، ونظرة كل اتجاه لعملية التنشئة االجتماعية وأخيرا

وبين الطفل بوصفها عملية تفاعل يحدث بين الطفل والمجتمع  ئةوتحدثنا عن التنش      

المكونة لهذا المجتمع ، ووصلنا بعدها الحديث عن حدود التنشئة ونجاحها من  والمؤسسات

للتفاعل   كمكانواألسرة ، أسرته الطفل في طوما يحيطفل ، – أسرة بالنسبة لمعادلة فشلها

  . عملية التنشئة االجتماعية  من خاللاألسرة أهداف أخيرا ، ثم األول

 بالطفل األسرة بحثا يتحدث عن عالقة لها للطفل فقد خصصنا األسرية الحياة وألهمية       

 حاولنا نقد أخرا وليس وأخيرا ، األب ودور األم ، ثم دور األسرة ودور الوالدين في وأهمية

  . من خالل مالحظاتنا للواقع السائد األسرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  عـل الرابـفصال
  

  أبـــاء وأبنــاء
  

    األبناء :المبحث األول 

   االبن السوي واالبن الالسوي :المبحث الثاني 

   معاملة اآلباء لألبناء:المبحث الثالث 

  

  

  

  



  

  تمهيد

 عملية التنشئة االجتماعية تحدث ذلك التجانس والتماثل بين جيل اآلباء وجيل األبناء       إن

  . ما االنسجام والتوافق تكون عالقتهما خالية من الصراع والتناطح ، وعندما يحدث بينه

في عملية التنشئة االجتماعية خصصنا لها فصال   ودورهمااألبناء في حياة اآلباء وألهمية

 وعن حاجاتهم ، وكيف اهتمت الدول بهذه الفئة االجتماعية  األبناءكامال ،نتحدث فيها عن

  .عوب والمجتمعات الحساسة ، كونها هي مستقبل الش

أحسن  في اابنيهم المناسب لتربية وتنشئة السبيل إليجاد يسعيان واألم األبلذا نجد كل من 

 آخرون وآباء مرفوضة من طرفهم ، تسلوكيا أبنائهمحال ، فنجدهم يتحسرون عندما يسلك 

 ؟ وعن مسؤليتهم في مراقبة آبائهم الشارع ويتساءلون عن أبناءيشتكون من تصرفات 

 أن أمطلب الرزق ؟   كحرصهم علىأبنائهم حرصهم على تربية نال يكو ؟ ولماذا نائهمأب

 الشارع ليربيهم إلى وفقط ؟ ثم يرسلونهم األطفال أكثر إنجاب تقتصر على اآلباءوظيفة 

 ، كم سمعنا بهاته العبارة مرات عديدة من انس يشتكون تصرفات  اآلباءعلى حد قول بعض

  . الالسويين األطفال

  

  

  

  

  

  



  

  ع ــل الرابــالفص

  المبحث األول 

  :أهمية األبناء -1
 ، اإلنسان في عمر وأساسية التي تعتبر مرحلو مهمة أن االبن يمر بمرحلة الطفولة     

 األشياء التي تعلمها لكل هذه األشياء ومراحلها ونوعية وإلحداثهاحيث تشغل ربع حياته ، 

 أهمية الصفات الشخصية ، وتنبع أو في السلوك  واضحة لبقية حياته ، سواء كان ذلكأثار

   : يفيما يلالطفولة 

 رعاية وعناية في كل إلى ، يحتاج فيها لإلنسان بالنسبة تمثل الطفولة مرحلة ضعف -1-1

  . والنفسية واالجتماعية فضال عن الغذائية ةالبد نيشؤونه ، 

 يتأثر بالغة عليه، فالطفل اراأث الجو والتوجيه الذي يتلقاه الطفل في هذا السن يترك -1-2

يما مؤسسة كانت قوية في العملية أ الشارع ، ويبوالديه وبالمجتمع وبجماعة الرفاق ف

  .يتأثر بها الطفل ، كالتأثر بطريقة الكالم ونوع الكالم التلقينية والتنشيئية 

عادة ما  فاألذكياء والعناية بالجوانب العقلية للطفل يساعد على نجاحه ، ماالهتما -1-3

عند الصغر تساعدهم على  تتوفر لهم ظروف بيئية تساعدهم على النجاح ، والعناية بهم

  . والنجاح في الكبر اإلبداع

ما  ، مما يجعل لديه من المسلمات واألخالقيحمل الطفل ويتعلم بسهولة المبادئ  -1-4

 وقواعد ولأص إلى حصانة قوية ضد المؤثرات الخارجية وتتحول لديه إعطائه في ديساع

  .مبررة 

 على النصف وفي الجزائر أحيانا يشغلون نسبة عالية في المجتمع ، تزيد لاألطفا -1-5

  .ماليين طفل 09هناك حوالي 

  

  



  

  :  حاجات األبناء-2
 لتوازنه النفسي والعقلي ةالبن أثناء نموه لمجموع من الضروريات الالزميحتاج        

  :والجسمي ، وتأتي في مقدمتها 

  : الغذاءإلى الحاجة -2-1

 اقل من أوحولين كاملين ،   تغذيه وترضعهأمه بأحضان فالطفل عند والدته مرتبط         

  . في مرحلة اخرى من حياته آخر غذاء إلىعامين ثم ينتقل 

  : واألمان الحنان والحب إلى الحاجة -2-2

 ابنها وتخذه األمحيث تتلقف  ، األول هذه الحاجة النفسية العاطفية تتولد منذ اليوم         

بين ذراعيها وتلقمه ثديها وينشا الطفل باحثا عن الحب من والدته ثم والده ، وعند كل من 

 في أو وحتى أصدقاء في الجيرة واألقاربيحيط به من مربين ومعلمين في المدرسة 

يته  الشارع ، وكلما تحصل الطفل على هذه الحاجة كلما نما ونمت شخصأوفيالمدرسة ، 

  . الصحة والثبات إلى لالستقرار ، ونمو اقرب أميلبشكل سوي وكانت حياته 

  :  التربية واللعب إلى الحاجة -2-3

 أهميتها البعض يماري في أن إال ن األطفالرغم وضوح هذه الحاجة عمليا لدى         

طلبات  حاجة طبيعية فطرية للطفل ، تخفف عنه ضغوط الحياة الجادة ومتوأنهاودورها ، 

 يحقق له المتعة - من جانب ثقافي– والنواهي اليومية وبالتالي فان تحقيقها واألوامرالدراسة 

     :)1(والرضى النفسي والسعادة والشخصية ، وهناك حاجات اخرى يحتاجها الطفل منها

   : المعرفةإلىالحاجة 

 نموه الجسمي  تعتبر من أهم حاجات اإلنسان ، وهي تنشا منذ مولده ، وتنمو مع      

 تؤدي دورا هاما في أنها إالوالعقلي ، ورغم تضجر الطفل من المعرفة المجبر عليها ، 

 المحيطة به ، لدرجة تضايق األشياءتنشئته ، ويقبل الطفل على المعرفة الحرة ،ويسأل عن 

 ، وتيسير سبل المعرفة له من األمر ، وينبغي تشجيع الطفل على هذا أحيانامنه الكبار 

  . الثقافية المختلفة وعيةاأل

  
                                                 

  .1994عفاف احمد عويس ، ثقافة الطفل بين الواقع والطموحات ، مكتبة الزهراء ،  )1(



   : اكتساب مهارات الحياة اليوميةإلىالحاجة 

 اكتساب عادات المجتمع المحيطة به ، والسعي لتعلم مهارات إلى يحتاج الطفل        

 بواقع الحياة هما يربطالحياة الضرورية ، ومن هنا فان وعاء الطفل الثقافي يتقبل بسهولة 

  .المعرفي المتعلق بالمجتمع الذي يحيط به وعاداته وسلوكياته اليومية ، ويزيد من رصيده 

  :  اكتساب القيم الدينية واألخالقية للجماعةإلىالحاجة 

 عنها ثال يبح قصوى في االهتمام وتلقينه للطفل ، وان كان أولوية لهذه الحاجة إن      

 لم فإذاوالترفيه ،  واألمن الغذاء إلىفي هذا السن ، مثل الحاجة  الحاجات بوضوح كبقية

 ، رجولته والسلوكيات في طفولته سيكون عسيرا عليه التطبع بها في األخالق له تقدم

مطبقة في المجتمع  والقيم الدينية األخالق يرى هذه أن إلىل في هذه المرحلة يحتاج طفوال

  وبين ما يراه فيه صراع بين ما يتلقاش يعمل بها وال يعيأنالمحيط به ، كي يستطيع 

  .واقعه

  : الحاجة إلى تقدير أعماله

 بمكافأة ، ويتبع ذلك اإلنجازات يقوم ببعض أن انه يحب إال رغم ميل الطفل للعب     

  .وتقدير لجهده الذي بذله 

  :  االنتماء إلىالحاجة 

 إلى المجتمع المحيط به، فاالنتماء األول إلى األسرة ثم إلى جماعة المدرسة ثم ء    االنتما

  .رفاق جماعة ال

 الطفل يشعر باالرتباط بالمجتمع وبالناس ويشاركهم حياتهم اليومية ، فكما يحتاج للحب إن

  . ثم مجتمعهبأسرتهفهو يحتاج لالنتماء لمصدر هذا الحب ، بدء بوالديه ومرورا 

  : كيف اهتمت الدول بالطفل -3
ثير من التوصيات  الكإصدار التكتالت الدولية بالطفولة وعمل على اهتم العلم ومنذ بروز

  : بشأنها نذكر منها والقرارات 

   .1959 العالمي لحقوق الطفل اإلعالن -1

   .1984 قيام حقوق الطفل العربي -2

   .1979 العام الدولي للطفل -3



  . اليوم العالمي للطفل -4

  . عيد الطفولة -5

  )فاليونيسي(  إنشاء المنظمة العالمية للطفولة-6

  ربة انجلترا وأمريكا والجزائر  تجأخذناوكنماذج للدول 

  : وأمريكاا انجلتر-أوال
 ودراسة باألطفال القرن التاسع عشر لجان للعناية أواخر انجلترا منذ أنشأتفقد           

 الوسائل للقضاء على مشاكلهم والتعاون مع المدرسة للوقوف على أفضلشؤونهم ، ورسم 

 بإيجاد حلول ل في كل ما يتصت والمدرسة الصلة بين البيإحكاممشاكلهم ومتاعبهم ، ثم 

 الردع إلىبتشريعات ترمي لمشاكل الطفل التي يجدها في حياته ، لقد قامت انجلترا 

 العقاب واالنتقام ، وتعمل على تغيير البيئة التي نشأوا فيها ، بيئة جديدة إلى ال واإلصالح

  .فيها القدوة الصالحة والتوجه الرشيد 

 أعلن 1909 المشردين عام باألطفال وفي مؤتمر العناية األمريكيةتحدة  في الواليات المأما

 قوة في أعظم ثمرات الحضارة ، وهي وأبدع أسمى حياة المنزل هي إن : روزفلتالرئيس 

  . قاهرةألسباب إال يحرم منها الطفل أن وال يجب واألخالقتكوين العقل 

  .1988 عام  سنة16و3 الذي يتراوح سنهم بين األطفال بيوت أنشأت -

، وفي هذا  وزير الداخلية أمام السلطات المحلية مسؤولة أمريكافي  -

 . المحتاجين واليتامى والمشردين لاألطفا ترعى أن عليها الشأن

 عليهم مادامت سن الطفل تقل األوصياء أو آبائهمومن يثبت عدم كفاءة  -

  سنة فان الدولة تضع يدها على الطفل فتحضنه وتتكفل برعايته17عن

 . خيرية ةبجمعي تلحقه أو السلطة المحلية إشرافوتنشئته في بيت تحت 

  : الجزائر–ثانيا 
 برغم توفر التعليم – بالطفل ماالهتما – الجانب االجزائر نالحظ نقصا كبيرا في هذفي 

 بعض المبادرات األخيرة ذلك لم يكفي ، وقد الحظنا في السنين إن إال والمجاني اإلجباري

 الجزائري حول ثقافة الطفل اإلسالمية متابعة ومراقبة مثل مبادرة الكشافة إلى الجادة تحتاج

 الحوار والنقاش أسلوببتخصيص يوم الطفل سمي يوم الطفل البرلماني ، يتعلم فيه الطفل 



 مع بروز ظاهرة التسرب المدرسي الهائل يال يكفحلول لمشاكل المجتمع ، وهذا واقتراح 

  .لدراسة مبكرا  ومغادرة مقاعد اللألطفا

  : اإلسالم والطفولة -4
 هذا العلم إلى يخرج أن قبل بالطفل بالطفولة اهتماما كبيرا ، بل اهتم اإلسالماهتم            

 الشرعية فيما األحكام، وشرع للطفولة الكثير من أوالده أم يختار أن، فحرص على الرجل 

  : لفائدة نذكر منها على سبيل المثال  ثم المجتمع بالنفع وااألسرةينفع الولد ويعود على 

  :كاثرة في النسلم استحباب طلب الولد وال-

 )1( اهللا لكم بما كتوابتغوا فاالن باشروهن  : الشأن ا قال سبحانه وتعالى في هذ           

 يوم األمم تزوجا الودود الولود ،فاني مكاثر بكم (أي الولد ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 

   .)2() القيامة

   : حق الطفل في الحياة -

 ، وتحريم قتل الولد ، وقد كان في الجاهلية من يرزق اإلجهاض          وذلك بتحريم 

  حادثتين  حرم هذا الفعل ، ولعمر ابن الخطاب هنااإلسالمببنت يدفنها وهي حية ، ولما جاء 

ولى ابكي وعندما الحادثة اال أتذكر ابن الخطاب ويقول عندما فيرويس من ذكرها ، أب ال

 التي تبكيني فاني دفنت ابنتي وهي حية ، والحادثة التي فأمااضحك،   الحادثة الثانيةأتذكر

  . كنت اعبد االهي المصنوع من التمر ولما أجوع أأكله فإننيتضحكني 

  . احتضان اللقطاءوأخيرا حد الرجم للزانية حتى تضع حملها ، اإلسالم أخروقد 

   : لجنة الولد يدخل والديه-

       من مات له ولد وصبر واحتسب هللا دخل الجنة مصداقا لقول المصطفى صلى اهللا 

ادخله اهللا إال  يبلغوا الحنث، لم مسلم يموت له ثالثة من الولد إنسانمامن :( عليه وسلم 

  .)3( )إياهالجنة بفضل رحمته 

  

  

  

                                                 
 .187سورة البقرة ، االية  )1(
 .حديث شريف، رواه أحمد أبو حاتم  )2(
 .حديث شريف، رواه البخاري )3(



 انقطع عمله اإلنسان مات إذا( : صلى اهللا عليه وسلم  بعد مماتهما ، قالوالولد ينفع والديه

  .)1() ولد صالح يدعوا لهأو عمل ينتفع به أو من ثالثة ، صدقة جارية إال

 فأحسنمن ابتلى من هذه البنات (  صلى اهللا عليه وسلم والبنت ستر من النار لوالديها قال

  .)2()، كن له سترا من النار إليهن

  : كفل لهم الحق في االستقرار النفسي والديني-

 اليمنى أذنه هذا العالم ، يؤذن في إلىالتي يخرج فيها       فالطفل منذ اللحظة االولى 

رأيت رسول اهللا : ( رضي اهللا عنه قال أبيه اليسرى ، فعن رافع عن األذن في واإلقامة

  . )3( ) الحسين بن علي حين ولدته فاطمةأذن في أذنصلى اهللا عليه وسلم 

  : استحباب تحنيك الولد-

 ولد لي غالم فأتيت به النبي صلى اهللا عليه وسلم( عن أبي موسى رضي اهللا عنه قال      

  .)4( ) فسماه إبراهيم وحنكه بثمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه

  : استحباب العقيقة عن المولود-

مع الغالم عقيقة فأرهقوا عنه دما ، وأميطوا عنه ( قال صلى اهللا عليه وسلم           

  . )5( )األذى

  : تسمية الولود باسم جميل-

  .        حتى ال يتعقد الطفل من اسمه عندما يكبر

  : ختان الولد-

  . فهي صحة للمولود وفائدة للمعاشرة وهو من خصال الفطرة       

   :استحباب تقبيل األطفال رحمة وشفقة بهم -

 صلى اهللا عليه         ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اله عنه قال قبل رسول اهللا

وسلم الحسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالس ، فقال األقرع إن لي عشرة 

من ال يرحم : من الولد ما فبلت أحدا منهم ، فنظر إليه الرسول عليه الصالة والسالم فقال 

  . مال يرح

                                                 
  . حديث شريف ، رواه مسلم ) 1
 .شريف ، رواه أحمد حديث  )2(
 .حديث شريف ، رواه الترمذي )3(
 .حديث شريف ، رواه البخاري )4(
 .حديث شريف ، رواه البخاري )5(



  :  تأديب تعليم األوالد-

وكلكم كلكم راع (  فقال صلى اله عليه وسلم ءاآلبا مسؤولية لدى األبناء جعل فاإلسالم      

  ) .مسؤول عن رعيته

   :حق الطفل بالرضاعة والحضانة-

 حولين أوالدهنوالوالدات يرضعن (  سنه الثانية ، قال تعالى إلى الطفل إرضاع أوجب    

  ).كاملين

وعلى : (  النفقة والسكن قال تعالىوأوجب على والديهم، لألطفالوقرر حق الحضانة 

  .)1() لمولود رزقهن وكسوتهن بالمعروفا

  : مكانة األوالد وتعظيمها ورعايتها-

وإذا بشر احدهم : ( فاإلسالم كره السخط بالبنات ألنه من أخالق الجاهلية قال تعالى   

 قرناء للمال كزينة األوالد لعز وج ، وجعل اهللا )2()باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 

  .)3() ل والبنون زينة الحياة الدنيا الما( في الحياة الدنيا 

  .)4() دوما ولد لوو(  بالولد لعز وجاقسم اهللا -

والذين يقولون ربنا هب لنا من : (  قال تعالىالدنيا السعادة في أسباب من األبناء جعل -

  .)5()أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

   :  الطفولة في العالم العربي-5

 ةاالجتماعيتمع العربي بشكل رئيسي بواقع البيئة يرتبط عالم الطفولة في المج   

  .واالقتصادية وظروفها السياسية 

وينشا الطفل على القيم التي يوفرها له المجتمع من خالل قنواته المتوفرة في البيت 

 غلبة جانب أن والتلفزيون والمطبوعات ، والشك اإلذاعةوالمدرسة والنادي والشارع ثم 

لبدني في تنشئة الطفل تؤثر على شخصيته وقدرته على اتخاذ القرار  والنهي والعقاب ااألمر

  . النفسعلىواستقالله في االبتكار واالعتماد 

                                                 
 233سورة البقرة،  )1(
 .58سورة النمل ، االية  )2(
  .36سورة الكهف  )3(
 03سورة البلد  )4(
 .74سورة الفرقان  )5(



 األطفالكما يؤثر الجانب االقتصادي على نموه الجسمي وتوازنه النفسي ، ويدفع بعض 

لدخول سوق العمل في وقت مبكر قبل نضجهم الجسمي والنفسي ، فيؤثر بشكل كبير في 

  .لى قدرتهم في التالؤم مع المجتمع بشكل ايجابي ع

، فضال  لالنهزامية والبعد عن النقد باألطفالكذلك يؤثر التسلط السياسي والتخويف ويدفع 

عن التغيير االجتماعي ، يجعلهم يعيشون تناقضات جمة ناتجة عن الخلل في النظم الخارجية 

  .والبيئة المحلية 

ة على الغير وغياب روح المبادرة االجتماعية بسبب التوجه  االتكالياألطفالوتنتشر بين 

 تفاصيل حياته وبشكل سلبي ، مما أدق الخاطئ والرقابة الصارمة، والتحكم في األسري

 عقله والتعامل مع المحيط بشكل تنفيذي بحث بعيدا إلغاء إلى األحيانيضطره في كثير من 

   .اإلبداععن 

   : فل الالسوي الطفل السوي والط:المبحث الثاني 
  : الطفل السوي-1

 على انه إليه لقد ارتبط مفهوم السوي بمفهوم التكيف ارتباطا كبيرا، فالسوي كان  ينظر 

 المحيطة به خاصة االجتماعية منها ، ولذا فانه حسب هذا لألمورالتكيف الجيد يظهره الفرد 

  . كان متكيفا لشروط بيئته إذاالمعيار يكون الفرد سويا 

 موضوع السواء على انه اشمل وأوسع إلىاء النفس المهتمين بهذه المشكلة ينظرون  علمإن

  .من مجرد التكيف 

 أساسية الفرد وحقيق حاجاته وفرديته كمعايير إبداعية التركيز االن يقع على عوامل مثل إن 

  : في تقرير السلوك السوي ، وما يمتاز به السوي

   :  اإلدراك الفعال للواقع-1

 حوله فهما جيدا ويقيمها يوما يجر أفعاله ويقيم قدراته وردود شخص السوي يفهمل    فا

   اآلخرين هما يقول  إدراكءال يسيتقييما واقعيا، كما انه 

   : المعرفة بالذات -2

 عن إخفائها   فالشخص السوي يعرف حاجاته ودوافعه ومشاعره بدرجة كافية ، تمنعه من 

  . يشوهها أوذاته 



  : ذات وتقبلها  احترام ال-3

 أفعاله ردود أن ، ويشعر بالراحة معهم ، كما اآلخرين مقبول من بأنهفهو يقدر ذاته وشعر  

 لرأي رأيه يخضع أنفي المواقف االجتماعية تتميز بالتلقائية ، ولكنه ال يشعر بان عليه 

  .الجماعة 

  : ممارسة الضبط اإلداري على السلوك-4

 ويوجه سلوكه ، انه قد يتصرف تحت شروط الضغط  يضبطأنالشخص السوي يستطيع    

 يحجم مشاعره العدوانية والجنسية عندما يكون ذلك ضروريا أن عال يستطيوالقسر ، ولكنه 

  . عدم الخضوع ، ولكنه ال يفعل ذلك نتيجة نزوة عابرة أو، قد يختار الخضوع 

  : إنشاء العالقات العاطفية السليمة-5

 يقيم عالقات حميمية مع الناس كما إن عالقته تؤدي إلى نأ السوي يستطيع      الشخص

اإلشباع والمتعة، انه حساس لحاجات اآلخرين ومشاعرهم، كما انه ال يلح على تلبية طلباته 

  .بشكل زائد فهو ليس شخصا متركزا حول الذات 

   :ة اإلنتاجي-6

 وإقبالللعمل الشخص السوي يستخدم قدراته في نشاط منتج وعمل خالق، ولديه حيوية  

  .ايجابي على الحياة 

في فاألسوياء يستخدمون وسائل الدفاع على حد سواء، كما أننا جميعا غير عقالنيين 

 دقيق للغاية وصعب األسوياء وغير األسوياء الخط الفاصل بين أن إالاستخدامنا لها ، 

  .التحديد

 أوليةح لهذا االستخدام داللة  يبعد على الواقع ، وقد يصبعالدفا االستخدام المكلف لوسائل إن

  : وسائل الدفاع تبقى مفيدة من ثالث نواحي أن إاللبداية سوء التكيف في سلوك الفرد 

 تحول حياتنا جحيما لو أنفهي تتيح لنا مزيدا من الوقت لحل المشكالت التي يمكن  -     أ

   .بأخر أولم تحل بشكل 

 استخدام ادوار جديدة وبالتالي تعلمنا  يسمح لنا بالتجريب لحل المشكلة عن طريق-   ب

  .طرق جديدة للتكيف 

  . تمثل بداية السعي وراء األسباب الحقيقية التي قد تقود إلى تصرف عقالني -  ج



  :  الطفل الالسوي– 2
 من معيار لتحديد ماهية السلوك الالسوي ، في المراحل أكثرلقد استخدم علماء النفس 

 كل المعايير تعاني من نواقص تجعلها غير صالحة أنعلى المختلفة لتطور علمهم ، 

   .األخرىاالستخدام لوحدها بمعزل عن المعايير 

 ، إحصائيا حدوثه عما شا الذي يعتبر السوي اإلحصائي معايير الالسوي هو المعيار أول إن

 ةلمجابه كان العدوان هو السلوك الشائع في مجتمع ما فإذا يوبالتالوالالسوي ماقل حدوثه ، 

 في اإلحباط مواقف إزاء كان العدوان نادر الحدوث إذاأما  فانه يعتبر سلوكا سويا ، اإلحباط

 القبيل فان التفوق والتخلف العقليين يعبران ا، ومن هذاال سوي فان العدوان يعتبر أخرمجتمع 

ان  ، هاذان المثاالن يظهرإحصائيا حدوثهما قليل أن رعلى اعتباحالتان من حاالت الالسواء 

وعدم الواقعية   المجتمعإلىوهما النسبية في التقرير السوي بالنسبة أال نواقص هذا المعيار 

  . القدرة العقلية إلىبالنسبة 

فهو المعيار االجتماعي الذي يعتبر ما اتفق عليه الناس في المجتمع ما :  المعيار الثاني أما

السواء اهيم النسبية في تقرير سويا وماشاذوا عنه غير سوي ، وهنا تبرز مرة اخرى المف

والالسواء ، فاالعتماد على هذا المعيار يمكن اعتبار الفرد سويا في مجتمع ما غير سوي 

 المجتمعات التي تتباين تباينا واضحا في تركيبها الطبقي ال أن ، ناهيك عن آخرفي مجتمع 

  . باستخدام نفس المعيار أفرادها تحكم على سلوك أنيمكن 

فهو معيار القيمة التكيفية للسلوك الفردي ، فالسلوك السوي هو السلوك : ر الثالث  المعياأما

  وله عواقب وخيمة على الفرد وعلى المجتمع  يال تكيفالتكيفي والسلوك الالسوي هو سلوك 

 عنى هذا التكيف الخضوع للبيئة على إذا التكيف قد ال يكون سويا أن إلى اإلشارةوقد سبقت 

  .وإبداعه نساناإلحساب فردية 

  . القسر الذاتيأو بالضغط فما يعر أوفهو معيار المشاعر الذاتية للفرد :  المعيار الرابع أما

التكيفي، يستخدم علماء النفس االكلنكيون هذا المعيار بدرجة اكبر من استخدامهم السلوك 

قدان  وفواألرق والقلق واالنقباض سفمعظم اللذين شخصوا المرض نفسيين يشعرون بالبأ

 حدة األقل المختلفة األخرى مرضية مختلفة ، وفي المظاهر أعراض إلىالشهية ، باالضافة 

من المرض العقلي والتي تسمى بالعصاب ، فان القسر الذاتي هو المرض الوحيد ، كما أن 



يمكن الحكم عليه من مظاهره  السلوك العصبي يظهر عادي جدا للمراقب الخارجي وال

 المرض تنطوي على قسر ذاتي كحاالت الشخصية األشكال بعض أن إالالخارجية ، 

  . االنحرافات الخلقية أوالسيكوباتية 

   :  أسباب المرض الالسوي-3

  : عوامل بيولوجية - 1      

 أوكثير من االضطرابات السلوكية التي تكون ناجمة عن عوامل وراثية              فهناك 

قدرة الدماغ على  كل سريع وشديد، بحيث ال تتوازن مععن ازدياد االستثارة االنفعالية بش

  .تحمل المثيرات 

  :  عوامل سيكولوجية -2    

 وإذا         فالخبرات السيكولوجية التي نمر بها تقرر درجة تحملنا للضغط والقلق ،  

 غالبا ما نتحول فإننا نتحمله أن الضغط عن الحد الذي ال يستطيع أوصدق وان زاد القلق 

  . ومضطربة ةال سوي شخصيات إلى

  :  عوامل ثقافية-3   

        والتي توجد في بعض قطاعات المجتمع وخصوصا عند الطبقات الفقيرة تزيد من 

 يحيد سلوكه عن سلوك أن الفرد وتخفض من درجة تحمله لهما مما يزيد من احتمال إحباط

   .األسوياء

   : باء لألبناءألمعاملة ا: المبحث الثالث 

  : الطفولة  -1
 إنبل  وكما يمثل في الوقت نفسه مستقبل المجتمع ككل، األسرةيمثل الطفل مستقبل    

 حياة األسرة فترى الوالدان أسلوب والمجتمع ويسيطر على األسرةللطفل اثر كبير في حياة 

 فيحرصون على تنشئتهم تنشئة سوية وسليمة ، فيخصصان أطفالهم والوحيد األكبرهمهما 

 تأخذ الطفل كاستفادة الوالدين ، وكما تعطي للطفل ةفاستفادلجهد من أجل ذلك ، الوقت وا

  .منه فالذي نعطيه تربية ونقف عند حاجاته بقضائها له ننتظر منه أن يكون سويا 

 أن أحيانا بل عليها )1( على الطفل وأن تنظم تبعا لهاألسرةفليس معنى هذا أن تتركز حياة 

فسلوكها هذا السلوك يجعل بيئة الطفل تتجدد ، فهي بحاجة اهق  المرأوتقاوم عناد الطفل 
                                                 

 .231، ص1984ة دار النهضة العربية ، بيروت، سناء الخولي ، األسرة والحياة العائلي )1(



 تتركز على ذاتها األسرة كان الطفل يشغل مكانا هاما ، فان وإذااكبر للتجدد من غيرها 

  . فشل التنشئة االجتماعية أسباب التركز على الذات من اوهذ

 فاألسرةيدة لحياتها ،  جدأساليب وابتكرت أنشطتها تنوعت إذا إال ال تتوازن األسرةوحياة 

 يراعوا االعتدال أن اإلباء متعددة ، منها هدف تنشئة الطفل وتربيته تربية سوية فعلى أهدافا

 والعاطفية والمهنية ةوالبد نيوالتوازن في جميع مجاالت الحياة الذهنية والروحية والثقافية 

  .واالجتماعية 

 يجد كل حاجاته داخلها ، أن عليه األسرةولكي ينجح الطفل ويحافظ على ديمومته داخل 

  .حاجات اجتماعية ـ تربوية وعاطفية

 غير رجعة ، وفي ضوء إلىفعندما يشعر انه لم يعد يستفيد شيئا من واليه ينفصل عنهما 

 بطبعه اجتماعي كما قال ابن فاإلنسان ، األسرة للطفل داخل األساسيةذلك تظهر المكانة 

  .خلدون 

  : لدين أصول الحوار بين الوا-2

 ، والطريقة التي ترشدهم بها وتعلمهم كيف أوالدها مع واألساسية هي المحاورة االولى األم

 يجب إنمايتجنبون الخطأ أو كيفية معاملتهم لهم ، فال يصنف هذا في خانة الواجب عليها ، 

 ، واهم شيء للحوار هو حثهم األطفال تتفهم كل زالت ل ينبع من حنانها وعطف كامأن

  . ليبقى التفاهم نسيجا شفافا ينمو بحيوية العطف والمصارحة صغاءاإلعلى 

  . يبدأ مع الطفل في عامه التاسع ويستمر سنة بعد سنة اإلصغاءوعامل 

 وهو األسرة أفراد في العالقة بين أساسي ركن أبواه الولد لما يقوله أو الطفل وإصغاء

 كل منهم ، ومن خالل هذا  والوقوف على حاجةاألطراف تنفيذ رغبات كل إلىالسبيل 

  . يتم الوعي الحسي عند الطفل للنظام ومعرفة الذات في سن مبكرة اإلصغاء

 أطفال الوالدين اليوم مغامر الحوار ليبقى يبدأ أنل واع منظم يوالمهم في مرحلة تنشئة ج

  ومجتمعهم ، بعقلية متحررة من كابوس الترددألهلهم المستقبل ن المتفهمين أصدقاءاليوم 

  : والخوف ، ولنجاح هذه المغامرة على الوالدين االلتزام بمايلي 



 الحي يبدأ بالتفاهم والحوار ، فيعبر الطفل واإلصغاء:  االبن إلى واإلصغاءاالستماع  -1

 بالعطف واالهتمام ويستعيد ثقته بنفيه ويغدو محبا لنفسه وأفكاره ومشاعره أرائهعن 

   .ولآلخرين

 ، فالنبع باألوالد في عالقة الوالدين أساسيان أمران: مصارحةالوضوح والصراحة وال -2

 تقربالصافي يغير من لون الماء العاكر ، والكلمة الواضحة الصريحة تمحو سوء التفاهم 

  .القلوب بحنان ومحبة 

 يكونا كالنبع ، ولتكن صراحتهما شفافة ندية قريبة من فهمه ومستوى أنفعلى الوالدان 

  .قة بعدها دون خوف والكذب تفكيره ليقول الحقي

 حل ، إلى حتى يسهل الوصول اابنيهم ال ينهر الوالدان أنبمعنى :  ضرورة االيجابية-3

 عن المشكلة ، فال يقول له إخبارهوتعويضا عن ذلك عليهما تقديم الحل بطريقة ايجابية بعد 

يطلبا  أنكف عن اللعب بل مصارحته فقط بان الضوضاء تزعجهما ، وعليهما : مثال 

  .المساعدة منه حتى يفهمهما أكثر 

والن خير الكالم ماقل وذل فان تطبيق هذا المثال  : التحدث والكالم في الوقت المناسب -4

 التحدث مع الطفل في األجدرأو تذمر ، ومن يكون عن طريق الحوار البناء ، بدون تأفف 

 فانه لن  الزمنالوقت المناسب وفي موضوع جديد عوض التحدث في موضوع مضى علي

  .يمكن الوالدين من الحصول عن نتائج مرضية 

      

  

  

  

  

  

  

  

  



  

     خالصة الفصل الرابع 

 ، والدور األبناء ودورهم في حياة اآلباء وجود أهمية إلىمن خالل فصلنا توصلنا           

  . تنشئة سوية سليمة األبناءالمهم في ذلك هو تنشئة 

 على االهتمام بتربية اآلباء بهذه الفئة ، وحث أو بذلك سالماإلوالحظنا كيف اهتم          

  . هذا العالم إلى وقد خرجوا كفما بال أمهاتهم في بطون أجنة وحمايتهم وهم أبنائهم

 يلعبه أن كبرى للطفولة والابناء ومتفهمة للدور الذي يجب أهمية جمعاء تولي اإلنسانية إن

   .اآلباء

 وأخيرا ، مرض الالسوي وأسباب الالسوي ، الطفللسوي  الطفل اإلىثم تطرقنا        

ملة الذي يتمثل في الحوار الدائم والمتواصل الشامل كل ا ، واصل المعألبنائهم اآلباءمعاملة 

  .محاور الحياتية للطفل 

 فيحاول حلها بكل الوسائل المتاحة أبنائه مشاكل إلى األبالحوار الذي يستمع فيه       

 أباه لم يستطع حل مشكلته، يقتنع الن إذا األخير ، حيث يقتنع ابنه في والطرق المختلفة

  .حاوال واتعمل كل الوسائل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  سـل الخامـالفص
  صراع التنشئة االجتماعية األسرية مع التنشئة الشارعية

  

  مدخل عام لألسرة الجزائرية: حث األولالمب

  األسرة كمؤسسة اجتماعية: المبحث الثاني

  الشارع كمؤسسة اجتماعية: حث الثالثالمب

  العوامل المؤثرة في عملية التنشئة  : المبحث الرابع

  األسرة المحاورة واألسرة المخاصمة: المبحث الخامس
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  : دـتمهي
قلت فيما سبق أن الطفل في بداية حياته يتعرف على أسرته فيحدث ذلك التفاعل ، ثم       

ى مؤسسات اجتماعية أخرى يحدث معها تفاعالت أخرى ال يلبث مدة حتى يتعرف عل

  .تتطور إلى أن تصبح تكيفا

والطفل الذي تكيف مع أسرته تكيفا سليما صحيحا فانه يحاول أن يوجده مع المؤسسات 

األخرى وفق منهج تكيفه مع مؤسسة األسرة ، أما إذا كان تكيفه نع األسرة تكيف سطحي 

عرض ألخطار من جراء تكيفه مع مؤسسات تهدم غير معمق، تكيف هش ، فان الطفل م

أكثر مما تبني ، تهدم السلوكيات السوية وتلقن السلوكيات الالسوية ، فتبدأ ظاهرة الصراع ، 

  .صراع التنشئة بين المؤسسات االجتماعية المكونة للمجتمع الكبير 

فصل الذي والفصل الخامس هذا يظهر لنا كيف يحدث الصراع من بدايته إلى نهايته ، ال

  .احتوى على خمس مباحث

 الجزائرية ثم األسرة كمؤسسة اجتماعية ، والشارع هو أيضا لألسرةبدء بالمدخل العام 

  .مؤسسة اجتماعية وتطرقنا إلى العوامل المؤثرة في عملية التنشئة االجتماعية 

  . لطفلوأخيرا تحدثنا عن األسرة المحاورة واألسرة المخاصمة، ودور كل واحدة في حياة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصـل الخامـس
  :مدخل لألسرة الجزائرية: المبحث األول 

  :  مفهوم األسرة الجزائرية-1

مما يالحظ في المجتمعات العربية والمجتمع الجزائري على الخصوص هو انتشار        

اجية مفهوم العائلة أكثر من انتشار مفهوم األسرة ، إذ يطلق مفهوم العائلة على األسرة الزو

  .وعلى األسرة الممتدة في أن واحد، التي تضم عدة أسر زواجية

 التآزر ىومفهوم العائلة مشتق من فعل عال يعيل، أي أن هناك إعالة، وكلمة أسرة تشير إل

  .)1( أو التضامنروالتنا ص

     لقد أثبتت العديد من الدراسات أن األسرة الجزائرية أسرة أبوية من الناحية الشرعية أو 

  .القانونية والعرفية 

فاألب هو الذي يتحمل مسؤولية األسرة يتولى فيها توفير المأكل والملبس والمأوى، ويسهر 

  .على أمن أسرته وحسن سيرها 

أسرة تقليدية وأسرة حديثة ، فاألسرة الممتدة التقليدية تضم عدد : واألسرة الجزائرية نوعان 

 االستعمار وأثناءه ، واألسرة الحديثة ارتبط لمن األسر الزواجية، كانت في مرحلة ما قب

  .ظهورها بالوضع الجديد الذي عرفته الجزائر المستقلة 

وجاء في مؤلف بوتفنوشت ، أن نمط العائلة قد تغير إلى نطاق محدود كان التصنيع السريع 

وحركة العمران وترشيد أجهزة النتاج وتطوير اإلنسان الجزائري، هي أساس التحوالت التي 

   .)2(لحقت بالمجتمع واألسرة 

     ضف إلى ذلك ظهور حركة عمران جديدة بدخول الجزائر إلى اقتصاد السوق ، 

  والشروع في عملية البناء بصيغة السكن التساهمي أو البيع باإليجار ، فكثير من الشباب 

  

  

                                                 
 .85ص.1985.صفصاف مسعود، أثر الهجرة الخارجية على التماسك األسري، رسالة لنيل شهادة الماجستير، لم تنشر، جامعة قسنطينة، معهد العلوم االجتماعية  )1(
)2(  1982. ENAD. alger.teres  caracla famille algerienne evolution et )mostapha( BOUTEFNOUCHETE  



، المتزوجين دفعوا طلباتهم للسلطات للحصول على شقة تسع الزوج والزوجة واألبناء

  .فيحدث ذلك االستقالل عن األسر ، فتتشكل األسرة النووية

أن األسرة الجزائرية أسرة موسعة يكون فيها النسب أبويا، وسلطة األب وسيادته مطلقة، 

على العائلة، والزواج فيها داخلي، وهناك اتجاه للزواج الخارجي، إال أن األسرة الزواجية 

فات ، وذلك بتغير توزيع الدوار والمراكز بالنسبة الحديثة أخذت في التحرر من تلك المواص

  .ألفرادها ، غير أنها بقيت متمسكة بالقيم واألعراف والعادات االجتماعية

  : خصائص األسرة الجزائرية التقليدية والحديثة -2

  : أـ األسرة التقليدية

  :     تتميز األسرة التقليدية بثالث خصائص وهي 

  : التركيب-1

 تضم مجموعة أسر - العائلة الجزائرية عائلة موسعة–ة كبيرة وموسعة  هي عائل     

زواجية في البيت الكبير ، بحيث يمكن توسيع هذا البيت وبناء غرف جديدة إذا زاد عدد 

أفرادها، وتمتاز بطريقة بناء خاصة تجعلها في مأمن من أعين الناس ، وحتى بعيدة عن 

في البيت يزيد من تماسك العائلة وتجمعها الطرقات المخصصة للمارة، وهذا التوسع 

  .والتعاون بين أعضائها ، ويزيد العصبية قوة 

ونجد من جهة أخرى أن في المسكن الواحد عدة اسر مستقلة في تنظيمها الداخلي، وأحيانا 

أخرى نجد األب األكبر هو المسير والمدبر ، ويجتمع كل أفراد األسرة الكبيرة سواء في 

ور أخرى ، ولكن هذا الوضع تقلص ن وأصبحت األسر المتواجدة معا األكل أو في أم

  .مستقلة ذاتيا وتنظيميا واقتصاديا ، رغم وجودها في بيت واحد

   :  التنظيم-2

: من خصائص العائلة الجزائرية أنها عائلة بطريقية :      جاء في مؤلف بيار بورديو 

   )1(لكل فرد مكانه ضمن الجماعة،األب فيها صاحب السيادة والسلطة ورئيسها ، يحدد 

                                                 
)1( BORDIEU ( pierre). sociologie de l'algerie.ed dahleb.  

 



 وينظم األمور الداخلية عن طريق نظام محكم مبني على التماسك والتضامن، والنسب يشد 

إليه، وهو الذي يحدد مركز ودور كل فرد داخل العائلة ، وعند وفاته يرث االبن االكبر هذه 

  .السلطة

  :  الوظائف-3

  : ها تقوم العائلة الجزائرية بعدة وظائف نذكر من

  . الوظيفة االقتصادية المتمثلة في الزراعة-

  . الوظيفة الدينية بنقل التراث اإلسالمي إلى أبنائها كالصالة والصوم-

  . الوظيفة االجتماعية التضامنية-

  : ب ـ األسرة الحديثة
عرفت األسرة الجزائرية نمطا جديدا ، إذ يعطي هذه األخيرة خاصية العائلة           

 التي تشارك فيها الدول النامية ، ولهذه الميزة مظاهر عديدة مرتبطة بالتغيرات الجزائرية

  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تمر بها العائلة الجزائرية وهذه الخصائص هي

  . استقاللية النمط األسري الجديد من العائلة الكبيرة-1

  . االحتفاظ بما يسمى كثرة اإلنجاب-2

  .نحو بنية عائلة غير واضحة بعد لكنها ليست عائلة زواجية  االنتقال -3

  . تحرر عالقة القرابة بين األجيال-4

أن االنتقال من نمط العائلة التقليدية إلى العائلة الحديثة لم يغير من مركز األب         

الجزائري ، ففي النمط الجديد زادت مركزيته ، أما بالنسبة لدوره االقتصادي الذي كان 

  .يشغله أصبح اقل أهمية عما كان عليه في العائلة التقليدية

ة ورغم األدوار الجديدة التي منحت لها ، إال أنها لم تتساوى في أدوارها أأما المر       

  .ومراكزها مقارنة بالرجال

فاألسرة الجزائرية توجد ضمن دائرة أوسع وهي النسق القرابي يتميز باالرتباط       

جزائه ، رغم بعد المسافات بين انفصال األسرة الزواجية عن العائلة ،وهذا الوثيق بين أ

راجع لوجود شيئا معنويا أكثر أهمية لربط أجزاء النسق ، وهو تلك الروابط المعنوية او 

  .الرقيب الجماعي



  

  : األسرة كمؤسسة اجتماعية : المبحث الثاني 
سط اجتماعي يتلقى فيه الطفل المبادئ كما اشرنا إليه سابقا فان األسرة هي تول و       

عتبارها تعمل على إعداد الطفل وتكوينه وفق المعايير والقيم التي حددها ااألولية للتربية ب

لهذا يعتبر موضوع األسرة من بين المواضيع التي نالت االهتمام الكافي من قبل . المجتمع

ذ والدته ، فتقوم برعايته صحيا الباحثين وعلماء االجتماع، فهي أول بيئة تحتضن الطفل من

  .ونفسيا واجتماعيا ، وذلك عبر مختلف مراحل حياته

وتضمن له االستقرار واألمان خصوصا في مرحلة طفولته، وتعتبر نظام تربوي هام يعمل 

الوسط  على تنشئة األطفال تنشئة اجتماعية سليمة وسوية وتساعده على التكيف واالندماج مع

بعض أن استواء شخصية الراشد أو انحرافها يتوقف على نوع الخارجي، حتى قال ال

المعاملة التي يتلقاها الطفل وسط أسرته أوال، ثم خبراته من جماعة الرفاق والمدرسة 

   )1(.والنادي

  : األسرة وأنواعها -1
نظرا للتغيرات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية التي عرفتها األسرة والتي تأثرت         

 أو عددية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، تعددت أشكال األسرة ، سواء من الناحية البها

  .الشكلية ، أو من الناحية الوظيفية ، ويمكننا التركيز على نوعين أساسين من األسر 

  :  األسرة الممتدة-أ

من األسرة الممتدة من الزوج والزوجة وأبنائهم ، وزوجات أبنائهم ، وغيرهم تتكون       

  .عمة والعم  كالاألقارب

 النوع في المجتمعات العربية واإلسالمية ، فهي البيئة التي تتميز بخاصية الحفاظ ايشتهر هذ

  )2(.على القيم والتقاليد ، فقد ذكر بوتفنوشت ذلك في مؤلفه العائلة الجزائرية

  

  

                                                 
  14ص.1980، 2 دار الدوحة ، جدة، طعلم النفس التربوي،زيدان محمد مصطفى، السمالوطي نبيل،  )1(
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   : األسرة النووية- ب

ده المجتمع في مختلف المجاالت        ظهرت األسرة النووية نتيجة للتقدم الذي شه

  .والميادين ، وباألخص فيما يتعلق باألسرة 

هذه األخيرة أدت إلى تقلص حجم األسرة شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى األسرة الزوجية أو 

باألسرة النووية ، التي تتكون من جماعة أفراد أساسيين في األسرة ، وهم األب واألم 

  .واألبناء

بأنها جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة :  األسرة النووية وقد عرف برجس لوك

  )3(.وأبناء بالغين ، وتقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي

ومن حيث بناء األسرة فهي تتمركز حول شخصيات الزوج والزوجة واألطفال الصغار، 

   .)4(ليةحيث يرتبطون جميعا في إطار عالقة مواجهة تتميز بكل سمات الجماعة األو

هي التي تتألف من الزوج والزوجة واألبناء القصر، وهي : وجاء في مؤلف السمالوطي 

الشكل األول لألسرة ، ولهذا يطلق عليها بعض علماء االجتماع مصطلح األسرة البسيطة، 

  .)5(التي يبنى عليها الشكل التكبر تعقيدا من األسر

  .والمتقدمة مثل هذه األسر منتشرة في المجتمعات المتطورة 

ماهي وظيفة أو وظائف األسرة ؟ هل مازالت األسرة تقوم بجميع : وظائف األسرة 

وظائفها؟ أن هاذين السؤالين يلزم منا البحث عن وظائف األسرة ن وهل تختلف وتتغير هذه 

الوظائف من زمن ألخر ؟ ومن أسرة ألخرى ، وهل التغير االجتماعي يؤدي إلى تقليص أو 

  ذه الوظائف؟ وهل بعدما أصبحت أكثر تخصصا تقلصت وظائفها ؟انعدام وجود ه

  

  

  

                                                 
 .178ص.1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاموس علم االجتماع محمد عاطف، غيث )3(
 .168ص.1979، 1، دار المعارف، طاالتجاهات المعاصرة في دراسة األسرةشكري علي ،  )4(
 .122ص.1980ار النشر والتوزيع والطباعة، جدة، نبيل توفيق السمالوطي، الدين والبناء العائلي، د )5(



أن األسرة أصبحت أكثر تخصصا ، عما كانت عليه من قبل ، ولكن ال : فبارسونز يقول .

هذا ال يعني أنها أصبحت أقل أهمية، الن المجتمع أصبح يعتمد عليها أكثر في أداء وظائفه 

   .)1(المختلفة

  : ا ومن هذه الوظائف نذكر منه

  :  الوظيفة البيولوجية-1

     تعتبر األسرة نظاما من األنظمة االجتماعية ، فهي تعمل على إيجاد أفراد جدد للمجتمع 

  .بصفة دائمة ، وتحفظ المجتمع من الزوال بزوال أفراده ، فأساس المجتمع هو الفرد 

تم عن طريق أن األسرة تعمل على إبقاء الجنس البشري بواسطة عملية اإلنجاب التي ت

  .الزواج، أو العالقة الجنسية بين رجل وامرأة

  :  الوظيفة النفسية -2

أن األسرة هو المجال الذي تأثر فيه الطفل نفسيا ، فعالقة الطفل بأبويه وإخوته توجه       

حياته التواصلية إلى حد كبير ، كما أن ظروف األسرة الصحية واالقتصادية واالجتماعية 

  .)2(يرا على تكيف الطفل في األسرة أوال ثم في المجتمع عموماتؤثر تأثيرا كب

 والديه باعتبار نفالطفل يتأثر بالجو النفسي الموجود داخل األسرة وبالعالقات القائمة بي

األسرة منبع العطف والحنان لدى الطفل ، إذ تكسبه شخصية سوية تنقص من االضطرابات 

  .ه لمواجهة صعوبات الحياةالنفسية، وتساعده على تنشئة سليمة تؤهل

وتؤكد البحوث االكلنيكية أن األسرة التي تسودها عالقات الود واالحترام والثقة والحب يوجد 

لنا أطفاال راشدين أسوياء ، أما األسر التي يسودها التفكك وانعدام الثقة والصراعات توجد 

   .)3(لنا أطفاال مرضى ومنحرفين

  

  

  

  

  
                                                 

 .214ص .، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ،دتتغيير االجتماعي والتحديثالخولي سناء، ال )1(
 .41ص.1976، 2عبد الحميد مرسي، االرشاد النفسي والتوجه التربوي والمهني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط )2(
 .11ص.1980، 2 دار الدوحة ، جدة، طعلم النفس التربوي،السمالوطي نبيل،  زيدان محمد مصطفى، - )3(



  

  

   :  الوظيفة التربوية-3

التربية أو التنشئة تقع على عائق األسرة بالدرجة األولى ، ألنه ال يعقل أن األسرة إذا        

أرادت أن تكيف الطفل مع عاداتها أن تتخلى عن تنشئته، لذلك تعتبر األسرة المسئولة األولى 

شتركة مع على عملية التنشئة االجتماعية ، التي يتعلم فيها الطفل العادات والقيم والتقاليد الم

  .المجتمع ومع أفراده كما ذكرنا، 

وعلى هذا األساس نقول أن تربية األطفال وإعدادهم للحياة وتوجيههم سواء من الناحية 

  .المهنية أو الدينية أو االجتماعية، كانت مسؤولية ملقاة على عاتق أفراد األسرة 

ن تربية األبناء ، بل أن األسرة في المجتمعات المدنية لم تعد عي المسؤولة الوحيدة ع

تشاركها في ذلك عدة مؤسسات اجتماعية أخرى ، كالروضة والمدرسة والمسجد، وحتى 

الشارع أصبح اليوم مؤسسة قائمة بذاتها، ولكن وبالرغم من وجود هذه المؤسسات التربوية 

 األولى المختلفة التي تساعد األسرة في أداء ، ال يمكن االستغناء عن األسرة باعتبارها البيئة

  .والمدرسة االجتماعية األولى التي تقوم بعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي

   : الوظيفة االجتماعية-4

أن وظيفة األسرة ال تقتصر على اإلنجاب فحسب بل تتعدى :          يقول رابح تركي 

   .)1(ذلك إلى عملية التطبيع االجتماعي 

لمقبول وتلقنه ثقافة وعادات وسلوكيات المجتمع، فاألسرة تلقن الطفل السلوك االجتماعي ا

وتشبع حاجاته األساسية من حنان وعطف وانتماء وأمن وحرية ، فاألسرة تنقل التراث 

الثقافي الخاص بالمجتمع لألفراد ، وتنمي في الفرد فكرة االنتماء إلى هذا المجتمع 

 المجتمع باإلضافة إلى القواعد واالعتزاز به، كما تلقنه مختلف األدوار التي يتوقعها في هذا

  .والمعايير المحددة له

 أقوى سالح يستخدمه المجتمع في عملية التطبيع االجتماعي ونقل لفاألسرة كانت وال تزا

  )2(.التراث االجتماعي من جيل إلى جيل

                                                 
 .117ص.1990.الجزائر .2رابح ترآي ، أصول التربية والتعليم، ديوان المطبوعات الجامعية، ط )1(
  .18 السيد رمضان ، رعاية األسرة والطفولة، المعهد العالي للخدمة االجتماعية، االسكندرية ، دت، ص )2(
 



  

  

  

  :  الوظيفة االقتصادية-5

 والمرأة أصبحا       أن بقاء األسرة يتوقف على توفر الجانب االقتصادي ، فالرجل

يتعاونان في هذه الوظيفة لتحقيق السعادة واالكتفاء، وتحقيق جميع حاجات األبناء، ، هاته 

الحاجات التي تطورت بتطور المجتمع بل أصبحت أكثر تعقيدا وبال نهاية ، لهذا أصبح 

  .لزاما عن األسرة أن تبحث عن دخل آخر غير دخل األب واألم 

لواحد فقط عند دخوله المدرسة مع كل موسم يتطلب مصاريف ونالحظ مثال لباس االبن ا

 إذا كانت األسرة تضم أكثر من طفل واحد، فأعباء األدوات ولوازم الدراسة ككبيرة ، فما بال

  .من كتب وكراريس وغيرها تكلف كثيرا والتي تضع األسرة في مأزق

  :  التنشئة األسرية بين اإلفراط والتفريط-3
ناية باألطفال من أسرة ألخرى ، وحسب ظروف كل أسرة ، فقد نجد من          تختلف الع

تتسم عنايتها باإلفراط في مراقبة أبنائهم ، وذلك باالهتمام الزائد، وقلقهم على مستقبل هؤالء 

األبناء يؤدي بهم إلى طريق الفشل دون قصد ، وقد يسلك اآلباء سلوكا شاذا يتعارض مع 

لكنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون بصحة هذا السلوك ، وهم بذلك المبادئ التربوية الحديثة ، 

يلحقون األضرار بأبنائهم دون أن يدركوا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا في حين ليسو 

  .  كذلك

   

  

  



  

  

  البـاب الثانـي
  

  الجانب الميداني
  

   

                

    
   

    

     

  

  



  
  
  

  الفصل السادس
  

  تمهيد  - 
        الفرضية األولى

       جداول الفرضية األولى
       تحليل وتفسير

   خالصة الفرضية األولى-
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :تمهيد
 من هذه المؤسسة االجتماعية ، يأخذها وعنده حاجات إال ما أسرة إلىمي نت       كل طفل ي

 نقص فيها فان توازنه النفسي واالجتماعي يختل ، أو حدث خلل في الحصول عليها فإذا

  . ككل األسري في حياته وفي تكيفه تؤثر تضطرا باافتحدث له 

 هذه – عالشار منها األسرة اخرى غير أماكن     فيبدأ رحلة البحث عن حاجاته في 

لقي إذا  يجد حاجاته فيها أن والتي يستطيع – األسرة تزاحم مؤسسة أصبحتالمؤسسة التي 

  .قبوال من طرفها 

 ، األسرة عندما تغيب سلطة أكثرؤسسة وتتوطد  عالقة الطفل بهذه المتبدأ     ومن هنا 

 األسرةفيزداد ارتباط الطفل بالشارع ، مما يجعله يكتسب سلوكيات مرفوضة من طرف 

  . مسيرة المشاكل فتبدأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :الفرضية االولى
   في غياب سلطة األسرة وغياب حاجات الطفل بداخلها يزداد ارتباطه بالشارع مما يجعله 

   .لوكيات مرفوضة من طرفهايكسب س

  ):01( األولدولالج
  عالقة بين تصرف الوالدين تجاه الخطأ مع تعلم الكالم البذيء  ال

  تصرف الوالدين عند اخطأ

  تعلم الكالم 

  البذيء

عدم التحدث   الالمباالة  النصيحة   الضرب

  معي

  المجموع

  نعم

  

08  
27.58%  

09  
 47.36%  

21  
77.77%  

13  
52%  

51  
51%  

  ال

  

21  
72.41%  

10  
52.63%  

06  
22.22%  

12  
48%  

49  
49%  

  

  المجموع

29  
100%  

19  
100%  

27  
100%  

25  
100%  

100  
100%  

   

 وأخرى هناك تباين في االرقام بين نسب عالية أنمن خالل تصفحنا للجدول نالحظ  

  .منخفضة 

 النسب في هذا الجدول أعلىهما  ) 72.42 و % 77.77(  نسبتين أنفالمالحظة االولى 

 ، فان تعلم الكالم أبنائهمذين الرقمين يمثالن على التوالي المباالة الوالدان لتصرف وها

 فان تعلم الكلم البذيء يقل ، ئهالبذيء ممكن، وعندما يخضع للضرب والعقوبة من جراء خط

 عندما يخطا االبن بعدم األب لتصرف الوالدين، كحالة تصرف األخرىمقارنة بالحاالت 

 رغم ان %48 مقارنة بعدم الحدوث  %52لم الكالم البذيء يحدث بنسبة التكلم معه فان تع

  . ومغزى سوسيولوجي رله اعتبا الفارق بينهما أن إالالرقمين متقاربين 

  



 ال تتحدث مع ابنها فان الطفل يكون معرض لتعلم الكالم أو يال تبال عندما فاألسرة إذن     

اب نعم لتعلم الكالم البذيء مقارنة  نسبتين للجوأعلىوهما  %52و %77.77البذيء 

  ) .%47.36 %27.58( بالضرب والنصيحة

في  )%52.63 و %72.41(     أما عدم تعلم الكالم البذيء فنالحظ النسبتين العاليتين 

على ) %48 و%22.22(حالة الضرب والنصيحة ، عكس الالمباالة وعدم التحدث مع ابنهم 

  .التوالي 

 الطفل الذي يشعر بوجود سلطة داخل البيت ، ومن أنجدول  عن هذا القوله يمكن وما

 ، فانه سترسخ لديه وفي ذهنه بال يعاق وحاضرة بمجرد خطأ الطفل وأسرتهطرف والديه 

 كالم بذيء فالضرب أو تعلم سلوك أو تكرار أراد عينيه  كلما أمامهذه السلطة ، ويجعلها 

عن القيم الجديدة التي يكتسبها الطفل  تعبر عن رفضها للسلوك الحادث وأسريةيمثل سلطة 

  .لألسرةوالمخالفة 

  .)1(في تربية الطفل  الثواب والعقاب أسلوبي للطفل ، هناك األسرية التنشئة أساليبومن 

 طفلها ال يتعلم وال أن تؤكد فآالم ، األسرةفالطفل يتعلم الكلمات البذيئة حتما ال يتعلمها في 

 بتعلم هذه فأين ذهبت لينما تصحبه بأنها، وتضيف يسمع مثل هذه الكلمات في البيت 

  .)2(الكلمات ؟ هذه الكلمات موجودة في الشارع وبالقرب من المدرسة

  :) 02( الجدول رقم 

  العالقة بين وجود المتعة مع الرفاق مع تعلم الكالم البذيء
 وجود متعة مع الرفاق      

  

  تعلم الكالم البذيء

  المجموع  ال  نعم

  34  نعم
58.62% 

17  
40.47% 

51  
51.00% 

  24  ال
41.37% 

25  
59.52% 

49  
49.00%  

  58  المجموع 
100% 

42  
100% 

100  
100% 

  
                                                 

  .42، ص1995فادية عمر الجوالني ، دراسات حول األسر العربية ، التحليل االجتماعي لبناء األسرة وتغيير اتجاهات األجيال ، )1(
  .43، ص1999، 1عكاشة عبد المنان الطيبين فن تنشئة األطفال، دار الجيل ، بيروت، ط )2(



  الجدول والذي خصصناه للعالقة بين وجود المتعة مع الرفاق بتعلم الكالم البذيء افي هذ

 أفراد أمام التحدث به الممنوعات بل يعتبر من األسرةهذا الكالم المرفوض من طرف 

   .ةاألسر

 التي تجد المتعة مع الرفاق تتعلم الكالم %58.62 أن لالرقام نالحظ قراءتنافمن خالل 

 ال يتعلم ، والعكس نجده عند الطفل الذي ال يجد المتعة %41.37و ) يال سوكالم ( البذيء 

  . ال يتعلم الكالم البذيء%59.52 يتعلم الكالم البذيء، و %40.47مع الرفاق 

 أو ، األسرة الطفل الذي يجد المتعة مع الرفاق يكون قد فقدها في أن نستخلص من ذلك إذن

 ونالحظ العالقة الظاهرة أفرادها ومع األسرةانه وجد متعة اكبر من تلك الموجودة داخل 

  ).يال سوسلوك ( بين وجود المتعة مع هؤالء وتعلم الكالم البذيء 

 ) %41.37 و%58.62( لكالم البذيء  يتعلمون افإنهم الذين يجدونها عند رفقائهم فاألطفال

 من أقوى الجماعة الثانوية التي تضم الرفاق وجماعة الشارع أن إلىهذه المتعة تؤدي 

  ∗األسرة وهي جماعة األوليةالجماعة 

 بالكاد يكونون اقل تعلما للسلوك الالسوي فإنهم متعة مع رفقائهم نال يجدو الذين األطفالأما 

   ) .%59.52 و40.47%(

مستقبل شخصية الجماعة لدى الطفل ، فيكتسب روح الجماعة أ من هذه المتعة في الفتنش

 وصفات خاصة ومتنقلة وتتمايز شخصية  uniqueوروح جماهيرية وهي روح فريدة 

  .)1( سيكولوجية كل فرد على حدىأوالجماعة من كل الخصائص المميزة لشخصية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ع محمد اسماعيل قباري ، المدخل الى علم االجتماع المعاصر ، االسرة جماعة اولية وجماعة الرفاق جماعة ثانوية ، انظر مرج ∗
 .94، ص 1995زولتان تار ، النظرية االجتماعية ونقد المجتمع، ترجمة علي ليلة، دار المعارف الجامعية ،  )1(



  

  ) :03(الجدول رقم 

  من طرف الرفاق بتعلم الكالم البذيءالعالقة بين القبول 
  قبول من طرف الرفاق          

   

  الكالم البذيء

  المجموع  ال  نعم

  33  نعم
61.11% 

18  
39.13% 

51  
51.00% 

  21  ال
38.88% 

28  
60.86% 

49  
49.00% 

  54  المجموع
100% 

46  
100% 

100  
100% 

 بتعلم من طرف الرفاق لو نعرف مدى العالقة الموجودة بين القبأنهذا الجدول نريد  في

 القبول سمة من السمات نجدها عند كل طفل سليم من كل إلىالكالم البذيء، فالحاجة 

 ةكانت جماع يلقى قبوال من طرف الجماعة الموجود فيها ، سواء أنالنواحي فهو يريد 

   .أخرى جماعات أو األسرة جماعة أو جماعة النادي أوالمدرسة 

 يقابل هاته النسبة تعلم %61.11 القبول من طرف الرفاق بنسبة ففي هذا الجدول يلقى الطفل

  . الجدولا نسبة في هذأعلىالكالم البذيء وهي 

   % 60.86 نسبة عنده هي أعلىعكس الطفل الذي ال يلقى قبوال من طرف جماعة الرفاق ، 

  .في خانة ال يتعلم الكالم البذيء 

 الموجود بين الترابط يظهر لنا مدى رقاماأل لهذا الجدول وهاته السوسيولوجية القراءة إن

  .القبول من طرف الرفاق وتعلم الكالم البذيء 

 تعلم السلوك إلى به أدىفي الشارع ، وهذا القبول   فوجدهأسرتهفالطفل فقد القبول من 

ج منه ذلك االعتماد المتبادل بين الطفل وجماعة الرفاق ، وعندما يحدث ذلك نتالالسوي ، في

  .)1(وهي التي تحدد السلوك الرئيسي للفرد سمى بالجماعة، تتكون ما ت

 فالقبول يخلق االعتماد المتبادل ، واالعتماد المتبادل يقوي الجماعة ، والجماعة تؤثر في إذن

  .سلوك الفرد فتكسبه سلوكياتها

                                                 
 .63ص.1992معن خليل عمر واخرون، المدخل الى علم االجتماع المعاصر، دار الشروق ، عمان ،  )1(



  ):04 (مالجدول رق
  عالقة الشعور بالمتعة مع الرفاق بتنفيذ طلب األسرة

 متعة مع الرفاق

  

  يذ طلب األسرةتنف

  المجموع  ال  نعم

  08  بسرعة وبجد
13.79% 

15  
35.71% 

23  
23.00% 

  21  بتكاسل
36.20% 

11  
26.19% 

32  
32.00% 

  29  ال تنفذه
50.00% 

16  
38.09% 

45  
45.00% 

  58  المجموع
100% 

42  
100% 

100  
100% 

 األسرة العالقة بين الشعور بالمتعة مع الرفاق وتنفيذ طلب يتضح لنا من هذا الجدول 

 بسرعة وبجد هو الطفل الذي ال يجد المتعة مع األسرة، فالطفل الذي ينفذ طلبات  وأوامرها 

   .%13.79 مقارنة بالطفل الذي يجد تلك المتعة %35.71جماعة الرفاق 

 بتكاسل ، فالذي يشعر بالمتعة بنسبة األسرة أوامرونفس الشيء بالنسبة للطفل الذي ينفذ 

 %26.19ة ببتكاسل ، والذي ال يشعر بالمتعة مع الرفاق ينفذه بنس األوامر ينفذ 36.20%

 %38.09 يشعر بالمتعة و %50 أن نجد أسرته وأوامر الطفل الذي ال ينفذ طلبات وأخيرا

  .ال يشعر بتلك المتعة 

 مؤسسة الشارع من خالل رفاقه يكون أوفالطفل الذي يتحصل ويكتسب هذه المتعة في بيئة 

  .طاعة مقارنة بالطفل الذي ال يجد هذه المتعة اقل استجابة واقل 

 أو األسرة غابت في فازا فالمتعة هي حاجة من الحاجات التي يبحث عنها الطفل إذن

  . لعله يجدهاأخرى ومواطن أماكنانعدمت الحاجة بداخلها يبحث عنها في 

نحراف  االإلى الحصول على هذه الحاجة مع جماعة الرفاق وفي الشارع ، يؤدي بالطفل إن

  .  كارتكاب الجنح والجرائم انحراف كبير في النهايةإلى يتحول )1(البسيط في البداية

  

  
                                                 

 .167، ص1985 الخشاب، دراسات في االجتماع العائلي، دار النهضة العربية، بيروت ، مصطفى )1(



  )05(الجدول رقم 

  العالقة بين مناقشة مشاكل الطفل داخل أسرته مع تعلم الكالم البذيء
 مناقشة مشاكل األسرة

  تعلم الكالم البذيء
  المجموع  ال  نعم

  20  نعم
41.66% 

31  
59.61% 

51  
51.00% 

  28  ال
58.33% 

21  
40.38% 

49  
49.00% 

  48  المجموع
100% 

52  
100% 

100  
100% 

 التي تناقش مشاكل األسرة نظرة عن العالقة الموجودة بين إلقاء الجدول الخامس فحاولنا أما

 السلوكيات المرفوضة من أو) سلوك ال سوي(  وبين تعلم الكالم البذيءأطفالها أو أفرادها

  .طرفها 

 معهم مشاكلهم أسرهمال تناقش  الذين األطفال من %59.61 نسبة أن: ي ووجدنا مايل

  .يتعلمون الكالم البذيء

 للسلوك المرفوض من أو اقل تعلم للكالم البذيء فإنهم أطفالها مشاكل تناقش التي األسرة أما

   .%40.38 مقارنة لـ البذيء ال يتعلمون الكالم %58.33طرفها بنسبة 

 واال بحثوا عن حلول لمشاكلهم أبنائها لمشاكل األسرة منافسة أهمية فالجدول يبين لنا مدى

   .أخرى أماكنفي 

 للمشاكل واإلصغاء لالبن بكل دقة واهتمام يغني الطفل – lecout - االستماعإلىفالحاجة 

  . مشاكله ومناقشتها معهإلى لالستماع األسرة خارج آخرين أشخاصعن البحث عن 

 نفسية واجتماعية ، تاضطرا بادام المستمعين لمشاكله تحدث له فالطفل الذي يعاني من انع

 لبداية حل المشاكل وتجنب أولى الباحثين في علم النفس أهمية االستماع كخطوة أكدوقد 

  .السلوكيات الالسوية

  

  

  

  



  :الجدول السادس
  العالقة بين تدخل األسرة في اختيار األصدقاء بتعلم الكلمات البذيئة 

 اءاختيار األصدق

  الكلمات البذيئة
  المجموع  ال  نعم

  20  نعم
55.55% 

41  
64.06% 

61  
61.00% 

  16  ال
44.44% 

23  
35.93% 

39  
39.00% 

  36  المجموع
100% 

64  
100% 

100  
100% 

 أبنائهم وأصدقاء والمتمثلة في اختيار الرفاق األسرة البحث عن سلطة أردنافي هذا الجدول  

  . طرفها  على تعلم سلوكيات مرفوضة منوأثرها

 األولىلكن  . %55.55 مما تعلموا الكالم البذيء مقارنة بـ %64.06 نسبة أنفوجدنا 

 في اآلباء عندما يتدخل ةوالنسبة الثاني ، أبنائهم أصدقاء في اختيار اآلباءعندما ال يتدخل 

 عندما %44.44 الذين لم يتعلموا الكالم البذيء فنجد نسبة أما ، أبنائهم أصدقاءاختيار 

  . عندما ال يتدخالن %35.93، ونسبة األصدقاء في اختيار اآلباءتدخل ي

 التي تستعمل سلطتها في اختيار رفاق أبنائها تنطلق منن كون األسرة أن من هنا نقول إذن

 هو سبب المشاكل الرفيق ن ويعتبرون أبنائهمبعض الرفاق ال يصلحون لزمالة ومرافقة 

ن الرفيق سبب تعلم السلوكيات الالسوية والسلوكيات ، بل يعتبروالتي يعاني منها ولدها 

  . المرفوضة من طرفها أوالمخالفة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  )07(الجدول رقم 

  العالقة بين اختيار األصدقاء االبن بتعلم السلوكيات المخالفة لألسرة
 اختيار األصدقاء

  لألسرةالسلوك المخالف 
  المجموع  ال  نعم

  12  نعم
33.33% 

41  
64.04% 

53  
53.00% 

  24  ال
66.66% 

23  
35.93% 

47  
47.00% 

  36  المجموع
100% 

64  
100% 

100  
100% 

فعالقة ) 06رقم ( التي جاءت في الجدول السابق واإلحصائيات يؤكد المعطيات لهذا الجدو

 ، وعندما ال تتدخل لألسرة مؤثرة في تعلم السلوك المخالف األصدقاءالتدخل في اختيار 

من %64.04 تكون اكبر لألسرةان نسبة تعلم السلوك المخالف ف في اختيار الصديق األسرة

 وعدم تعلم السلوك المخالف نجد النسبة %33.33 في اختيار الصديق األسرةنسبة تدخل 

ال  عندما %35.93 مقارنة بـ األصدقاء في اختيار األسرة عندما تتدخل %66.66اكبر 

  .لتتدخ

ختيار األصدقاء ألبنائها حريصة على ان ال  التي تحرص على ااألسرة أن القول أمكننا إذن

  . وسلوكيات أعضائها ككلايتعلم ابنها السلوك المخالف لسلوكياته

 حسن اختيار رفاق إلى كل المخاطر والمفاجئات الغير متوقعة تبادر األسرةوحتى تتفادى 

  .ولدها 

ا ، فنحن ال فهي هنا استعملت سلطتها قصد حماية ابنها من أي تعلم لسلوكيات مخالفة له

 نعولهم ونعاونهم ونوجههم ، وهم يكتسبون أنولكننا نستطيع ....  أطفالنا ننقذ أننستطيع 

   .السعادة كما قال أحدهم  إلىطريقهم 

  

  

  

  

  



  

  )08(الجدول رقم 
  البيت بالتحدث بصوت مرتفع العالقة بين حرص األسرة على العودة إلى

  
 الحرص على العودة

  رفع الصوت
  وعالمجم  ال  نعم

  18  نعم
35.29% 

29  
59.18% 

47  
47.00% 

  33  ال
64.70% 

20  
40.81% 

53  
53.00% 

  51  المجموع
100% 

49  
100% 

100  
100% 

  

 البيت للطفل إلى هذا الجدول نالحظ العالقة الموجودة بين الحرص على العودة في        

   ) األسرةكسلوك مخالف ومرفوض من طرف (  والتحدث بصوت مرتفع أسرتهمن طرف 

 بصوت أسرهم البيت فانه يكون ممن مع إلى ال تحرص عليه بالعودة أسرتهفالطفل الذي 

 البيت فان نسبة التحدث إلى على العودة أسرتهم عكس الذين تحرص % 59.18مرتفع 

  . %35.29بصوت مرتفع تكون اقل 

 فان  البيت لما يخرج من المدرسة ،إلى التي تحرص على عودة طفلها األسرة أما      

 عندما ال %40.81بالمقابل نسبة  % 64.70نسبة عدم التحدث بصوت مرتفع تكون عالية 

  . البيت لما يخرج من المدرسة إلى على عودة ابنها األسرةتحرص 

 البيت البنها في ساعة إلى التي تستعمل سلطتها وتحرص على االلتزام بالعودة فاألسرة     

  .بنها من أي طارئ خاصة عندما يكون في الشارع تحفظ افإنهاالخروج من المدرسة ، 

  

  

  

  

  



  

  )09(الجدول رقم 
   الشارع مع القيام بالسلوك السيئإلىعالقة السماح بالخروج 

  
 السماح بالخروج للشارع

  السلوك السيئ
  المجموع  ال  نعم

  29  نعم
65.91% 

22  
39.29% 

51  
51.00% 

  15  ال
39.09% 

34  
60.71% 

49  
49.00% 

  44  المجموع
100% 

56  
100% 

100  
100% 

 الشارع مع تعلم السلوك إلىهذا الجدول يظهر العالقة بين السماح للطفل بالخروج     

   .- السلوك الالسوي– السيئ

 عندما األسرة أن هي النسبة العلية في هذا الجدول ، والتي تظهر لنا % 65.91 إذن     

  .- يال سو – الشارع فانه يسلك سلوك سيئ غلىتسمح البنها بالخروج 

 % 39.29 الشارع فان النسبة تقل إلى عندما تمنعه وال تسمح له بالخروج أما    

 الشارع مرتبطة بنسبة عدم إلى  هي النسبة التي تظهر عندما ال تسمح بالخروج %60.71و

 عندما تسمح له بالخروج فان نسبة عدم تعلم السلوك الالسوي أماتعلم السلوك الالسوي ، 

 الطفل الذي يمضي وقته في الشارع فانه يكون معرض لتعلم إذن ، %39.09تكون 

   .ةال سويسلوكيات 

  

  

   

  

  

  

  



  

  : األولىخالصة الفرضية 

 التي تغيب فيها السلطة ، تلك األسرة أن األولىما يمكن استخالصه من الفرضية       

 باستعمال أسرته الولد تقوم آو ن فعندما يخطأ االبن أبنائهاالسلطة التي تضبط سلوكيات 

 الشارع ابن يكون معرض لتعلم إلى تدفع بابنها آسرةفي تصحيح ذلك الخطأ ، هي سلطتها 

  .سلوكيات مرفوضة من طرفها 

 البحث عنها في إلى التي يفقد عندها الطفل وجود حاجاته ، فيضطر اآلسرة إن      

ل من طرفهم ، هذا  القبوآو يجدها مع رفاقه من ذلك وجود المتعة معهم أينالشارع ، 

  . تشكل عالقة دائمة ومستمرة بينه وبين رفاق الشارع إلىالقبول يؤدي 

 ، ويجدها في الشارع من أسرته الطفل في العموم عندما يفقد المتعة والقبول من طرف إن

 من خالل كل من يتعرف عليه داخل هذه المؤسسة ، فانه يكون رابطة جديدة أوخالل رفاقه 

   .رةاألسغير رابطة 

 عن أخر مشاكل ابنها ، فانه يبحث في مكان إلى التي ال تستمع األسرة ذلك إلىضف     

  . مشاكلهإلىمن يستمع 

 مشاكل الطفل  إلى من خالل االستماع األسرة انعدام الحوار والتواصل داخل إن   

 الطفل حلول مقبولة تجعل ، والبحث معا عنوالمحاولة الجادة والمستمرة لحل هاته المشاكل 

    . لحل مشاكلهأسرته غير أخرى عن مؤسسات في منأى

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  بعالفصل السا
  

   تمهيد - 
  ثانية     الفرضية ال

  ثانية     جداول الفرضية ال
       تحليل وتفسير

  ثانية خالصة الفرضية ال-
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :تمهيد 
 للقائمين عليها ا كبيرودامجه عملية التنشئة االجتماعية عملية معقدة ، وتتطلب إن      

 الفعالية المناسبة لها ، لتؤدي دورها المنوط بها والمتمثل في تكوين جيل وإيجادلنجاحها 

 ، وهكذا نضمن استمرارية أخر جيل إلىيحمل ثقافة الجيل السابق ، وينقلها هو بدوره 

   .أجيالهاالمجتمعات وتواصل 

 حدث وان وإذا سلوكيات تتماشى مع المجتمع ، أبنائها تلقن أن تحاول جاهدة األسرة إن     

 ميكانيزمات لضبطها األسرة غير سوية تستخدم أوسلوكيات مرفوضة اكتسب الطفل 

  . يبتعد عن هذه السلوكيات أو النصح ليتجنب و التوبيخ أوكاستعمالها العقاب 

 عندما  تحاول دائما ضبط سلوك ابنها ومراقبته في كل مكان وحيثما تواجد خاصةاألسرة

  . األسرييكون بعيدا عن محيطه 

 الغرض ا ، ولها ذأسرتهبفضل هذه اليقظة يشعر الطفل انه مراقب ومتابع من طرف     

حاولنا استعمال بعض المؤشرات الدالة على ذلك من خالل الجداول المستعملة في الفرضية 

  .الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   :جداول الفرضية الثانية 

   :تعديل السلوك وأثره

 تدخل الوالدين في تعديل سلوك تأثير نظهر كيف يكون أن في هذه المرحلة من البحث أردنا

 ضبط إطار تعديل السلوك يدخل في أن على اكتساب السلوك الالسوي ، باعتبار اابنيهم

سلوك الطفل ، وأقمنا مقارنة بين الحالة التي يكون فيها سلوك الطفل عندما يعدل والداه 

  . ذلك ؟ نالمقابلة عندما ال يفعالسلوكه والحالة 

  :)10(الجدول رقم 
  تأثير تعديل السلوك على اكتساب السلوك الالسوي 

  
 تعديل السلوك

  السلوك المعدل 
  المجموع   ن يعدالال   يعدالن

  09  الكالم الفاحش
22.50% 

14  
23.33% 

23  
23.00% 

  07  الشجار في الشارع
17.50% 

12  
20.00% 

19  
19.00% 

  اإلخوةضرب 

  

10  
25.00% 

13  
21.66% 

23  
23.00% 

  05  السرقة
12.50% 

08  
13.33% 

13  
13.00% 

  الكذب

  

09  
22.50% 

13  
21.66% 

22  
22.00%

  المجموع

  

40  
100%

60  
100%

100  
100%

  

 مقارنة بالنسبة المرتفعة عندما ال %22.50الفاحش بنسبة  فالولدان يعدالن السلوك     

  أعين كثيرة بعيدا عنأوقات الشارع فانه يجري في  الشجار فيأما ، %23.33يعدالنه 

 مقارنة بتعديل سلوك الشجار في الشارع %20 ، فنالحظ النسبة العالية األسرةومراقبة 

 %21.66 مقارنة بعدم تعديله %25 تعدله فاألسرة ، اإلخوة وسلوك ضرب 17.50%



 هذا السلوك ، يعدالن %22.50 ال يعدالنه ، ثم سلوك الكذب %12.50وسلوك السرقة 

  . ال يعدالنه %21.66و

 أمام والكذب جميع هذه السلوكيات عندما تحدث اإلخوة سلوك الكالم الفاحش وضرب إن

 الوالدين يحدث ذلك التعديل في السلوك مباشرة ودون تردد ، ولهذا نالحظ أو األسرة أعين

  . نسب تعديل هذه  سلوكيات عالية مقارنة بعدم تعديلهاأن

 ، األسرةالشجار في الشارع والسرقة اللذان يحدثان بعيد عن نظر ومراقبة وعكس سلوك 

 احد من أنفهو عندما يرى  األسرةفالطفل يسلك سلوك الشجار في الشارع في غياب 

كان هو المعتدي عل إذا  يراقبه وكانت له سلطة عليه  يتوقف عن الشجار ن خاصة األسرة

 يكرر إذنفل على العقاب كجزاء لسلوكه فهو خصمه، وكذلك سلوك السرقة فقد تعود الط

  .هذا السلوك خفية عن أسرته 

   :يلقنه الشارع للطفل ما

في هذا الجدول حاولنا المقارنة بين السماح للطفل للخروج للشارع وعالقة السماح او 

  .الرفض بما يلقنه وتعلمه هذه المؤسسة للطفل 

  .تلقنه هذه المؤسسة ضبط الخروج للشارع وما
 ماح بالخروجالس

  ما يعلمه الشارع  
  المجموع  يسمحان    ال يسمحان 

  11  جلب المشاكل
25.00% 

17  
30.36% 

28  
28.00% 

  18   سيئةأشياءيعلم 
40.90% 

21  
37.50% 

39  
39.00% 

   السوءأطفالالتعرف على 

  

15  
34.10% 

18  
32.14% 

33  
33.00% 

  44  المجموع 
100% 

56  
100% 

100  
100% 

 قضاء أو إليه ال تسمح البنها بالخروج فإنهايعلم أشياء سيئة   الشارعأن األسرةعندما تعلم 

  .وقت كبير فيه 

 األشياء أو نسبة في المجموع للسلوكيات أعلى أن نبديها أن التي يمكن األولى المالحظة إن

 أن نالحظ هنا فإننا سيئة ، أشياء يعلم الشارع أين %39المتحصل عليها من الشارع هي 



 %37.50 مقارنة بسماحها للخروج % 40.91 الشارع إلى تسمح البنها بالخروج  الاألسرة

 ال تسمح للطفل فاألسرة ، %33 السوء فان المجموع العام هو أطفالو التعرف على 

 تسمح له %32.14 وبالمقابل %34.10 السوء أطفال يتعرف على  أنبالخروج مخافة

  .بالخروج

  ):12(الجدول رقم 

   الرفيق السيئ وتأثيره على تعلم سلوك مخالف لألسرة  موقف الوالدين من
الرفيق السيئ الخلق 

  

  

   مخالف لسلوك األسرة  هما تعلمت

ينصحاني 

  بعدم مخالطته

يضرباني 

  على مخالطته

  المجموع  ال يبالون

  11  نعم
40.74% 

15  
40.54% 

27  
75.00% 

53  
53.00% 

  16  ال
59.26% 

22  
59.46% 

09  
25.00% 

47  
47.00% 

  جموعالم

  

27  
34.10% 

37  
32.14% 

36  
33.00% 

100  
100% 

  

األسرة ضد الرفيق المرفوض  الجدول نرى كيف تكون العالقة بين رد فعل افي هذ       

، كيف يؤثر هذا الرد الفعل على تعلم االبن أو الطفل السلوك أو الرفيق السيئ الخلق 

  .المخالف لسلوك األسرة 

 األسرة بالرفيق يال تبالعندما  %75.00خالف لألسرة بنسبة فالطفل يتعلم السلوك الم      

أو الصديق السيئ الخلق ، أما عندما يكون رد فعل األسرة تجاه الرفيق السيئ الخلق كبيرا 

   .ألسرتهمخالفة فان الطفل ال يتعلم سلوكيات 

وكذلك  %59.46 الطفل الذي يخضع للضرب على مخالطته تلك تكون النسبة       إن

 أعلى من نسبة عدم % 59.26فل الذي يخضع للنصيحة لتجنب مخالطة الرفيق السيئ الط

  .% 25.00 المباالة

 من هذا الجدول كون استخدام األسرة لعملية المراقبة لرفاق ابنها ه ما يمكن استخالصإذن

  .وتعزيرهم يسمح للطفل بتجنب تعلم سلوكيات مخالفة لها ويسلك سلوكيات سوية 



دم االهتمام فان الطفل يجد الحرية التامة في تعلم السلوكيات المخالفة أما إذا حصل ع

  .لسلوكيات األسرة 

ومن هنا تظهر أهمية المراقبة السلوكية لألطفال وتأثيرها على تعلم سلوكيات جديدة سوية أو 

   .ةال سوي

  )13(الجدول رقم 

  : نه األسرة تأثير معرفة الوالد باألصدقاء على تعلم سلوكيات مخالفة لما تلق
  هل لديهم معرفة بأصدقائك          

  سلوك األسرة  ة مخالف
  المجموع  ال   نعم

  15  نعم
28.30% 

38  
80.85% 

53  
48.00% 

  38  ال
71.70% 

09  
19.15% 

47  
52.00% 

  المجموع

  

53  
100% 

47  
100% 

100  
100% 

 لألسرة معرفة  أي النسبة العالية عندما ال تكون%80.85 المخالف يكون بنسبة تعلم سلوك

  %.   28.30 ابنها، وفي حالة معرفتها البنها فان النسبة تكون ضئيلة بأصدقاء

 والمعرفة األسرة فان ذلك بفضل حرص لألسرة لم يتعلم الطفل سلوكيات مخالفة إذا أما

 ، وعلى هذا %19.15 مقارنة بنسبة %71.70 ابنها ، لذلك سجلنا نسبة بأصدقاءالكبيرة 

 األسرة التي تملك معرفة تامة بأصدقاء ابنها تحرص على تأكيد تلك نقول آن األساس

الصداقة أو رفضها حسب طبيعة أخالق الصديق وسلوكه ، فإذا كانت سلوكيات ذلك 

 كانت إذاالصديق تتماش ومقبولة من طرفها فإنها تقر بتلك الصداقة وتعززها ، آما 

  .ا ترفضها سلوكيات مخالفة لقيم وعادات وسلوكيات األسرة فإنه

وكذلك تتدخل األسرة في اختيار أصدقاء االبن ، ذلك التدخل الموضوعي الذي ينطلق من 

 وال تفريط في هذا إفراط وخوفها على ابنها من أصدقاء أو رفاق السوء ، بال األسرةحرص 

يمكن أن تظلم الصديق وتخطأ في حقه، فينجر على هذا الخطأ كوارث التدخل ، الن األسرة 

  . حد الهروب من البيت من جراء تعلقه برفيقه إلىتصل للطفل 



 البيت عندما إلى استعمال سلطة األسرة هو الحرص للعودة إطار يدخل في أخروهناك أمر 

  . التي ترفضها األسرة األماكن بعض إلىيخرج ابنها من المدرسة لتفادي ذهابه 

طفل الذي يجعل من الشارع وحتى السماح للطفل بالخروج تستعمله األسرة كسلطة ، الن ال

  .مكانه المفضل سيكسبه سلوكيات مرفوضة من طرف األسرة 

  ):14(الجدول رقم 

  :تأثير مراقبة الوالدين على تكرار السلوك الالسوي

     
          مراقبة السلوك

    تكرار السلوك الالسوي
  المجموع  ال   نعم

  22  نعم
44% 

37  
74% 

59  
59% 

  28  ال
56% 

13  
26% 

41  
41% 

  المجموع

  

53  
100% 

50  
100% 

100  
100% 

  

 بالنسبة لتكرار السلوك الالسوي من طرف %74من خالل الجدول نالحظ أن نسبة       

كانت نسبة  كانت مراقبة األسرة ضئيلة فإذاالطفل سببه عدم مراقبة األسرة لسلوك ابنها، 

 تكرار نراقبة عالية كاتكرار السلوك الالسوي كبيرة ، والعكس صحيح فإذا كانت نسبة الم

تمثالن نسبة المراقبة من عدمها ، فإذا راقبت األسرة سلوك %26 و%56السلوك ضئيل 

   .%26 وأما إذا لم تراقبه تكون النسبة %56ابنها كانت النسبة 

     إذن نقول من خالل قراءتنا لهاته األرقام أن األسرة التي تستعمل وتمارس الرقابة على 

  .ركهم يبتعدون عن السلوكيات الالسويةسلوك أطفالها تت

   

  

  

  



   ):15(الجدول رقم 
 رد فعل الوالدين

    السلوك الالسوي
الصراخ   الضرب

  في الوجه

 إلىالذهاب 

  البيت 

المجموع  ينصحاني

  05  نعم
19.23% 

07  
26.92% 

22  
75.00% 

17  
53.00% 

51  
51% 

  21  ال
80.76% 

19  
73.07% 

06  
21.42% 

03  
15.00% 

49  
49% 

  جموعالم

  

16  
100% 

26  
100% 

28  
100% 

20  
100% 

100  
100% 

 الجدول نحاول أن نفهم العالقة الموجودة بين السلوك الذي يسلكه الطفل ، ونقصد افي هذ  

  .هنا السلوك الالسوي مع رد فعل الوالدين عندما يشاهدان ابنهم يتشاجر 

نصيحة عندما يتشاجر ابنهم  البيت أو الإلىفالطفل الذي يلقى رد الفعل مثل أمره بالذهاب 

  . على الترتيب%85 و%78.57فان نسبة سلوكه السلوك الالسوي عالية وعالية جدا 

 فانه يكون معرض للسلوك وإفزاعهأما الطفل الذي يخضع للضرب والصراخ في وجهه 

وفي المقابل نجد أن النسب تنعكس  على التوالي %26.92 و%19.93الالسوي بدرجة قليلة 

 أعلى النسب فيما يخص عدم سلوك السلوك %73.07 و %80.76 نجد نسبتين أننا، أي 

الالسوي في حالتي الضرب والصراخ في الوجه ، عكس الطلب منه الذهاب إلى البيت أو 

  .نصيحته 

 للمراقبة الدائمة اما يمكن قوله حول هذا الجدول هو أن الوالدان اللذان يخضعان ابنيهم

عن أخطائه عانه يكون أقل عرضة لتعلم السلوك الالسوي واتخاذ موقف ورد فعل صارم 

مقارنة بطفل أخر ال يخضع لذلك وال تجد تلك الصرامة والمراقبة من طرف أسرته ، بل 

في كثير من األحيان نجد أسر تدلل ابنها عندما يعتدي عن أخر ، فعندما تصلها شكوى من 

  .ه الحالة تفرط في دالل ابنها  رد فعل ، فهي في هذبأيطفل ضد ابنها فإنها ال تقوم 

 في التدليل اإلفراط المواقف التي تؤثر في الطفل ، وخاصة منها إتباعولذلك ينصح بتجنب 

  )1(. عنهعالدفا في اإلفراط أو

  

                                                 
 .254، ص 1993باسمة الكيال ، سيكولوجية الطفل ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،  )1(



  

  :)16(الجدول رقم

  العالقة الموجودة بين رد فعل الوالدين عن الشجار باستمراره
    رد فعل الوالدين للشجار

    خوةالشجار مع اإل
  المجموع  نال يبالو  الحوار  الضرب

  06  نعم
16.21% 

09  
42.85% 

36  
85071% 

51  
51% 

  31  ال
83.78% 

12  
57074% 

06  
14.28% 

49  
49% 

  المجموع

  

37  
100% 

21  
100% 

42  
100% 

100  
100% 

 هذا البعد أن نعرف مدى تحكم وضبط األسرة ورد فعلها للشجار الذي أردنا من خالل

  .خوته وتأثير هذا الضبط على تكرار عملية المشاجرةيحدث بين الطفل وإ

ان فالطفل عندما يتواجد في الشارع فانه يتسبب في بعض المشاجرات ، ومن خالل الجدول 

 عندما ال تبالي األسرة ، ويكون هذا السلوك هو رد % 85.71النسب العالية جدا نجدها 

 إخوتهم الذين يتشاجرون مع ألطفالافعلها عن التشاجر فان الطفل في هذه الحالة يكون من 

  . وعدم التشاجر هو سلوك سوي يال سو سلوك اإلخوة، وكون الشجار مع 

 الطفل يسلك السلوك السوي عندما تضبط األسرة سلوكه من خالل جزاء الضرب على إن

   .%14.28 والالمباالة %57.14 عكس الحوار %83.78سلوك المشاجرة 

 لنا أشياء مهمة بخصوص موقف األسرة ورد فعلها لكل ومن هنا نقول أن الجدول يظهر

 يصدر عن ابنها ومدى أهمية هذا الرد فعل عن تعلم أو حمل أو تقمص يسلوك ال سو

  . سلوكيات سوية وال سوية 

فكلما كان رد فعل األسرة قويا كلما كان سلوك االبن سويا والعكس صحيح ، فاألسرة التي 

البنها، فان ابنها  ةال سوي تسلوكيا ما تسمعه أو نشاهده من تحمل ثقافة الالمباالة من جراء

  .هذا يكون معرض الكتساب سلوكيات ال سوية باستمرار بل يتعلم سلوكيات أخرى جديدة

      

  



  

  

  :خالصة الفرضية الثانية 

  

 اكتمال عملية التنشئة االجتماعية تتوقف عن األسرة لما تقوم بعمليتي        إن

  . االجتماعي لسلوكيات أبنائهاالمراقبة والضبط

فاألسرة التي تراقب كل سلوكيات ابنها في الشارع أو تملك معرفة كاملة عن      

دون فتضبط سلوكه مباشرة وبكل حزم أصدقائه ، فتتدخل عندما تجده يتشاجر 

تردد، أو تمنعه من مخالطة رفقاء السوء حتى تجعل سلوكياته تتماشى مع 

 ما يقال عنها أنها حريصة على أبنائها، فتعدل سلوك طفلها سلوكياتها هي أسرة أقل

، ذلك السلوك المكتسب أو المتعلم من خالل مخالطة رفاق الشارع ، تحرص على 

 الشارع وتضبط حتى المدة التي يقضيها إلىمتابعة خروجه أو السماح له بالخروج 

  .، ومع من يجتمع في الشارع وأين يتواجد ؟ داخل هذه المؤسسة 

 من خالل المراقبة الصارمة والضبط – توفر كل هذا يجعل الطفل       إن

  . من طرف األسرةمقبوال يسلك سلوكا –االجتماعي المستمر 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ثامنالفصل ال
  

   تمهيد - 
  ثالثة     الفرضية ال

  ثالثة     جداول الفرضية ال
       تحليل وتفسير

  ثالثة خالصة الفرضية ال-
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :يد تمه

 الجو المالئم والمناسب لعملية التنشئة نجده في األسرة ، فاألسرة          إن

تحاول من خالل عملية التنشئة أن تكيف طفلها مع عادتها وتقاليدها وتكسبه 

  .سلوكياتها 

 الطفل الذي يفقد تكيفه األسري ويقضي معظم أوقاته في الشارع هو         إن

عي ، أين يتعلم سلوكيات ال سوية ويمضي مدة طفل معرض الكتساب تكيف شار

طويلة في الشارع يكون معرض لعادات وقيم وسلوكيات أغلبها مخالفة لقيم 

  .وسلوكيات األسرة

الثالثة نحاول الوصول ببعض المؤشرات الى ومن خالل جداول الفرضية        

لتكيف األسري تأكيد هذه الفرضية ، ومعرفة تأثير مدة اإلقامة في الشارع وفقدان ا

   .على اكتساب تكيف شارعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :الفرضية الثالثة
  .عدم تكيف الطفل أسريا مع طول مدة أقامته في الشارع ينجم عنه  تكيف شارعي          

  :اإلقامة في الشارع وتعلم الكلمات البذيئة

تسب منها يجعل جل أوقاته داخل هذه المؤسسة أين يك المقيم في الشارع الطفل      

  .سلوكيات ال سوية ويتعلم كلمات بذيئة 

   ):  17(الجدول رقم 

   
 قضاء وقت الفراغ

    الكلمات البذيئة
المجموع   الجمعية  الشارع  البيت

  15  نعم
45.45% 

35  
87050% 

11  
40.74% 

61  
61% 

  18  ال
54.54% 

05  
12.50% 

16  
59.25% 

39  
39% 

  المجموع

  

33  
100% 

40  
100% 

27  
100% 

100  
100% 

في هذا الجدول نحاول إقامة مقارنة وإيجاد العالقة بين مكان قضاء وقت الفراغ 

عند الطفل وتعلم الكلمات البذيئة كسلوك شارعي، مرفوض التحدث به داخل 

  .األسرة وفي وجود أفرادها 

فالطفل الذي يقضي وقت فراغه في الشارع نسجل له أعلى نسبة في تعلم الكلمات 

   .%87.50البذيئة 

 بين الجمعية والبيت ، ولكن هاته النسب بعيدة عن %40.74 و%45.45ونسب متقاربة 

   .%87.58نسبة 

 عند األطفال %59.25 و %54.54أما الطفل الذي ال يتعلم الكلمات البذيئة فنجد نسبتي 

  .الذين يقضون وقت فراغهم داخل أسرهم

  



  .لشارع عند األطفال الذين يقضون وقتهم في ا%12.50ونسبة ضئيلة 

ومن خالل قراءة هذه األرقام نقول أن الشارع له دور كبير في تلقين الكالم البذيء، هذا 

  .أنهم ال يقولونه وهم داخل البيت وفي حضرة احد افراد العائلةالكالم الذي يجمع له األطفال 

ومما هو معروف ومعلوم لدى أفراد المجتمع أن البيت والجمعية مكانين لتلقين سلوكيات 

  .قيم تتماشى مع ثقافة المجتمع ومع قيمه و

، بل لقد شهدنا ال يعني هذا النفي التام لكون هاذين المكانين ينعدم فيهما الكالم البذيءولكن 

  .بأم أعيننا أسر تتقاذف الكلمات البذيئة والقبيحة داخل البيت الواحد، وكذلك داخل الجمعية 

ل في الشارع على تعلم الكالم البذيء والسلوك حاولنا هنا معرفة مدى تأثير طول إقامة الطف

     .الالسوي

  ):18(الجدول رقم 

  عالقة طول اإلقامة في الشارع على تعلم الكالم البذيء
 اإلقامة         طول مدة 

    الكلمات البذيئة
  المجموع  ال   نعم

  44  نعم
73.33% 

17  
42.50% 

61  
61.00% 

  16  ال
26.66% 

23  
57.50% 

39  
39.00% 

  جموعالم

  

60  
100% 

40  
100% 

100  
100% 

       
  إن هذا الجدول يوضح الدور الكبير الذي تلعبه مدة اإلقامة في الشارع بتعلم الكالم البذيء

 فالطفل الذي يقيم مدة طويلة في الشارع يتعرض لتعلم واكتساب الكالم -سلوك شارعي-

يم مدة طويلة في الشارع،  التي ال تق%42.50 مقارنة بنسبة % 73.33البذيء بنسبة عالية

 ال يتعلمون الكلمات البذيئة والتي ال تقيم مدة طويلة في الشارع، وبالمقابل %57.50و

 ال يتعلمون الكلمات البذيئة رغم إقامتهم مدة طويلة في الشارع ولكن هذه النسبة 26.66%

  .%57.50ضعيفة مقارنة بنسبة 



 الكلمات البذيئة وأشياء أخرى ، ولنتصور  نقول من خالل هذه االرقام أن الشارع يعلمإذن

  . به اإلقامةما يتعلمه الطفل لما يطيل 

  ):19(الجدول رقم 

  

  المدة التي يقضيها في الشارع

  .يتعلم فيها أشياء

  النسبة  التكرار

  %22  22  حسنة
  %58  58  سيئة
  %20  20  عادية
  %100  100  المجموع

  

 الشارع وماذا يعلم الطفل ، فنالحظ أن الشارع في هذا الجدول توضيح أكثر لما يلقنه      

   .%58يعلم أشياء سيئة بنسبة 

 %58 على التوالي، وتبقى نسبة %20 و%22ويعلم أشياء حسنة وعادية بنسبتي       

وأشياء مرفوضة أوال  سلوكيات ال سوية أعلى بكثير ، يظهر هذا أن الشارع في الغالب يلقن

ل كرفض ضمني غير ظاهر ، وذلك من خالل تأكيده على من األسرة وثانيا من طرف الطف

  .أن الشارع يعلم أشياء سيئة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ):20(الجدول رقم 

  :عالقة التأثر بالسلوك المكتسب على تعلم الكالم البذيء

     
بمن تأثرت في سلوكك

  الكالم البذيء
رفيق 

  المدرسة

 رفيق

  الشارع

المجموع  والداك  أخاك

  13  نعم
41.93% 

27  
90% 

12  
85.71% 

09  
36% 

61  
61% 

  18  ال
58.06% 

03  
10% 

02  
14.28% 

16  
64% 

39  
39% 

  المجموع

  

31  
100% 

30  
100% 

14  
100% 

25  
100% 

100  
100% 

  

 العالقة بين الرفيق الذي يؤثر في سلوك الطفل بتعلم إيجادنحاول في هذا الجدول       

   .- سلوك ال سوي–الكالم البذيء 

نا للجدول عندما  يتأثر برفيق الشارع تكون نسبة تعلم الكالم البذيء فالطفل من خالل تصفح

   .% 85.71 ، ثم تأتي نسبة التأثر باألخ %90عالية مقارنة بالنسب األخرى 

 على %36 و %41.93ونجد كذلك نسب متقاربة بيت التأثر برفيق المدرسة و الوالدين 

، %64فقاء المدرسة بنسبة كبيرة الترتيب ، أما األطفال الذين يتأثرون بوالديهم ور

  . على الترتيب ، يكونون غير معرضين لتعلم الكالم البذيء58.06%

  . جليا أن لصديق الشارع دور كبير في تعلم الكالم البذيءيظهرانطالقا من هذه االرقام 

  

  

  

  

  

  



  

  ) :21(الجدول رقم 
 طول مدة اإلقامة في الشارع

  السلوك المخالف لألسرة
  وعالمجم  ال  نعم

  36  نعم
41.93% 

17  
90% 

53  
85.71% 

  24  ال
58.06% 

23  
10% 

47  
14.28% 

  المجموع

  

60  
100% 

40  
100% 

100  
100% 

  

هذا الجدول يظهر العالقة بين طول مدة اإلقامة في الشارع بتعلم السلوك المخالف لألسرة ، 

  .هذا السلوك بنم عن تكيف الطفل تكيف غبر أسري يل تكيف شارعي 

لذي يطيل اإلقامة في الشارع معرض لحمل سلوكيات مخالفة لما تلقنه األسرة إن الطفل ا

 معند األطفال الذين ال يطيلون المدة ولكنه%42.50 أكبر بكثير من نسبة %60نسبة 

وال تتعلم السلوكيات يتعلمون سلوكيات مخالفة لألسرة ، ونجد فئة أخرى ال تطيل المدة 

 التي تطيل المدة وال تتعلم السلوكيات %40ر من نسبة  أكث% 57.50المخالفة لألسرة نسبة 

  .المخالفة لألسرة

إذن نقول أن الطفل الذي يطيل اإلقامة في الشارع سوف يتعلم ويكسب سلوكيات مخالفة لما 

  .تلقنه األسرة ، وإذا لم تحرص لتكييف ابنها فان الطفل يكون معرض لنكيف شارعي

السلوكيات المخالفة لألسرة وعالقته بطول مدة وهذا ما يظهره الجدول من خالل تعلم 

  .اإلقامة في الشارع

  

  

  

  

  



  ):22(الجدول رقم 
  :مكان قضاء وقت الفراغ وعالقته بتعلم السلوك المخالف لألسرة

 قضاء وقت الفراغ

  السلوك المخالف لألسرة
المجموع   الجمعية  الشارع  البيت

  09  نعم
30.00% 

36  
76.59% 

08  
34.78% 

53  
53% 

  21  ال
70.00% 

11  
23.40% 

15  
65.21% 

47  
47% 

  المجموع

  

30  
100% 

47  
100% 

23  
100% 

100  
100% 

  

مكان قضاء الوقت وتأثيره على ن في هذا الجدول نريد معرفة العالقة الموجودة بي       

  .تعلم السلوك المخالف لسلوك األسرة

 فالنسبة األولى %65.21 و%70 و%76.59ونالحظ من خالل الجدول النسب العالية       

 هي أعلى نسبة أين نجدها مقابلة لخانة الشارع وخانة نعم في تعلم السلوك 76.59%

   .لألسرةالمخالف 

 مما ينجم األسرة لسلوكيات المخالف في تعلم السلوك األول فالشارع هو المكان إذن     

  . شارعي تكيفعنه 

 ، فان النسب العالية نجدها عند الطفل ةلألسرأما الطفل الذي ال يتعلم سلوكيات مخالفة     

  . على التوالي%65.21 و %70بين البيت والجمعية  الذي يقضي وقت فراغه

 هي أفضل مؤسسة تحافظ على سلوك الطفل ، ثم تليها األسرة أن نقول التخيروفي      

 األسرة سلوكيات مؤسسة الجمعية ، عكس مؤسسة الشارع التي تلقن سلوكيات تخالف

  .كسهاوتعا

  

  

  

  



  

  : خالصة الفرضية الثالثة
توضح لنا الفرضية الثالثة مدى تأثر الطفل بالبيئة التي تكيف معها ، فالطفل الذي       

كثيرة في الشارع ، أبن يكون معرض للتكيف مع هذه المؤسسة التي تلقنه أوقاتا يقضي 

   .األسرةت عاداتها وسلوكياتها ، تلك السلوكيات المعاكسة والمناقضة لسلوكيا

 الطفل الذي يجعل من الشارع المكان المفضل له فينسجم معه يكون معرض لكل      إن

  .وبين أعضائها األسرة سلوكيات مخالفة للسلوكيات المتعارف و المتوافق عليها داخل 

عن طريق الوالدين بواسطة عملية التنشئة االجتماعية ،  الطفل إلىتنتقل هذه السلوكيات 

ستمرارية في تقمصها والعمل بها والحفاظ عليها بكل الوسائل المتاحة لألسرة  باالسخفتتر

  .بما فيها طريقة العقاب كوسيلة للضبط 

    إذن الطفل من خالل فشل تكيفه مع األسرة يجعل من الشارع البيئة الثانية أو المؤسسة 

ه تكيف شارعي ، الثانية له بعد األسرة أين يقضي مدة ليست بالقصيرة داخلها فينجم عن

والذي يؤدي بدوره إلى تنشئة شارعية تكون مخالفة لتنشئة األسرة وذلك من خالل تعلم 

  .الكلمات البذيئة ، فيبدأ بحمل وتقمص سلوكيات مخالفة لألسرة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  :خاتمة البحث

 وهي فاألسرةعملية التنشئة االجتماعية عملية معقدة وبسيطة في نفس الوقت ،         

 التي تلقن الطفل القيم ، والعادات والسلوكيات قبل غيره من المؤسسات األولىالمؤسسة 

  . أن يصبح راشدا ورجال إلىتحاول أن تكسبه هذه الثقافة منذ والدته 

  .ومن المؤسسات التي يمكن أن تحدث صراعا مع مؤسسة األسرة هي مؤسسة الشارع      

 وترسيخ عملية التنشئة بإتمامتماعية إال أنها تقوم فالمدرسة ورغم ما يقال عنها كمؤسسة اج

 وإكمالهاوالتربية التي يتلقاه الطفل في األسرة ، بل تضيف له أشياء أخرى لتكوين شخصيته 

  .لتصبح شخصية كاملة 

قلت فان مؤسسة الشارع تحاول أن تكسب أو تنشأ الطفل الذي أصبح عضوا فيها      

  .غلب األوقات مخالفة لما يتلقاه الطفل داخل أسرتهسلوكيات وقيم وعادات تكون في أ

 من ةالمستعملهذا أردنا البحث في موضوع التنشئة االجتماعية ، والطرق  وانطالقا من

   .إليهالتنشئة الطفل المنتمي  والشارع والعوامل المتاحة األسرةطرف مؤسستا 

من خالل الحوارات التي وللتحقق من هذا البحث ، قمنا في البداية بدراسة استطالعية   

 ومربين مهتمين بمجال تربية الطفل ، وأطفال وجدناهم في الشارع ، حول أباءأجريناها مع 

  . في الشارع طوبالضبموضوع التنشئة المقدمة من طرف األسرة وما يتلقاه الطفل خارجها 

الستمارة المقابلة  الميدان واستعمالنا غلىبخروجنا   المرحلة الثانية في البحث إلىثم انتقلنا 

  . سؤاال50والتي احتوت على أكثر من 

 أربعة أقسام ، والتي جمعنا منها معلومات عن الطفل إلىقسمت هذه االستمارة       

  . والشارعباألسرةوعالقته 

 فرضيات بحثنا الثالثة التي أدرجت ضمن نانطالقا موقد وضعت هذه االستمارة     

  .ني لهذا البحث الفصول الثالثة من الباب الثا

العالقة الموجودة بين غياب سلطة األسرة وغياب حاجات  األولحيث خصص الفصل     

  .باالرتباط بالشارع فيكتسب سلوكيات مرفوضة من طرفها الطفل داخلها 



     

وأما الفصل الثاني خصصناه لتأثير المراقبة والضبط االجتماعي وعالقتها بتقمص       

  .ة واكتساب سلوكيات سوي

وفي األخير في الفصل الثالث بحثنا في العالقة الموجودة بين انعدام تكيف الطفل مع      

  . في الشارع فينجم عنه تكيف شارعي إقامتهأسرته بطول مدة 

 قد وفقنا ولو بالقدر اليسير في كشف بعض األشياء الخفية أننا نأمل آخراوأخيرا وليس     

  . مثل هذه المواضيع العناية والبحث في المستقبل القريب  أن تلقىأملينفي هذا الموضوع ، 
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   العالي والبحث العلميموزارة التعلي
  

  جـــــامعة اجلــــزائـــــــر 

  آلية العلوم االجتماعية 

  قسـم عـلم االجتمـاع 

  تخصص علم االجتماع التربوي

  

  

  استمارة المقـــابلة

  

         

يك بهذه المجموعة من األسئلة، أمال أن تجيب      عزيزي الطفل في إطار البحث التي أقوم به أتقدم إل

 إال ألغراض علمية اعليها بكل دقة ، وآن على يقين أنني سأحافظ على سرية المعلومات وال استخدمه

  وشكــــرا . بحتة 

  الباحـــــث

  

  

  بيانات عامــة :     ا لقسم األول 

  

  ......................  السن -1      

 ............................توى الدراسي   المس-2          

 ..........................    السنة التي غادرت فيها المدرسة -3     

 ........................   السنة التي أعدت فيها الدراسة -4     

 جيدة          حسنة            ضعيفة:   النتائج التي تتحصل عليها -5

   

  حي شعبي         حي راقي         حي صغير : لحي الذي تسكن فيه  ا-6    

  



  الطـفل واألســرة: القسم الثاين 

  

   سوية ؟            نعم                ال ت هل تلقنك األسرة سلوآيا-7   

   إذا أخطأت آيف يكون تصرف والدك تجاهك ؟ - 8  

                   ن         بالنصيحة           ال يبالو                          بالضرب     

  ...................أخر

   هل يعدل والداك سلوآك ؟                 نعم                          ال-  9

  : المعدلة  تإذا آان نعم اذآر بعض هذه السلوآيا        -

..........................................    ..........................................  

..................................................................................        

  

   هل يضرب لك والداك مثال حسن في السلوك ؟ نعم            ال - 10    

  ..............................  إذا آان نعم فبمن         

  هل تناقش األسرة مشاآلك ؟                 نعم                  ال   -11       

   هل يتحدث إليك والداك وباستمرار ؟       نعم                  ال -12     

  .................. إذا آان نعم في أي المواضيع ؟ - 13    

  ى الشارع ؟         نعم           ال  هل يسمح لك والداك بالخروج إل-14     

   هل يمنعك والداك من الذهاب  إلى بعض األماآن ؟ نعم            ال-15    

 ............................إذا آان نعم اذآرها  -

  .......................لماذا يمنعك من الذهاب إلى هذه األماآن  -16

 لم بمكان تواجدك ؟   نعم          العندما تكون في الشارع هل والداك ع -17

 هل تحرص أسرتك على موعدك للعودة إلى البيت عند الخروج من المدرسة نعم          ال  -18

 إذا وقعت في شجار في الشارع ؟   -19

  نيضربك والدك        يطلبان منك الرد          محاولة معرفة السبب       ال يبالو

   

          شيء ي في الشارع ؟ يضربك األب      ال يبال على أحدت إذا اعتدي-20

  ..........................آخر

   هل حدث عداء بينك وبين والداك ؟      نعم               ال -21



  ........................................ نعم فماهي األسباب ن إذا آا-22

   عالقتك بوالديك ؟ -23

     عالقة النبذ والرفض         عالقة حب وحنان       عالقة رعاية        شئءاخر عالقة تسلط  

  ........  

   هل تحدث مشاآل في البيت ؟              نعم                ال -24

  :  نعم اذآرها نإذا آا -

  ..............................-أ -

 ............................-ب -

 ............................جـ  -

   هل تتدخل أسرتك في اختيار رفاقك ؟ نعم           ال -25

    هل يلقى رفاقك قبوال من طرف األسرة ؟ نعم             ال -26

  ........................في آال الحالتين لماذا ؟  -

   إذا آان رفيقك سيئ الخلق ماذا يفعل والداك؟ -27

            آخر نم مخالطته       يضربانك على مخالطتك له          ال يبالو        ينصحانك بعد

.............  

  

   هل لوالديك معرفة برفاقك؟ نعم         ال -28

  آاملة        ناقصة        االسم فقط   :   إذا آان نعم هل هي معرفة  -     

  صدقائك ؟ نعم       ال  هل يتدخل والداك في الشارع لتفريقك عن أ-29

   هل رآك والداك وأنت تسلك سلوك سيئ ؟ نعم         ال -30

  ............................... نعم فما آان رد فعلهما ؟  نإذ أآا -

   وإذا لم يراك هل تكرر هذا السلوك ؟            نعم                   ال -31

  

  لرفـاق الطفل والشـارع وا: القسم الثالث 

  

   هل تستأذن للخروج إلى الشارع ؟            نعم                   ال-32

  ...................أين تذهب ؟  -

   هل تعلمت آلمات بذيئة ؟             نعم              ال -33



    إذا آان نعم أين تعلمتها ؟  -

  .................رع         آخر        في المدرسة        في األسرة          في الشا

   

   هل تقضي مدة طويلة في الشارع ؟ نعم         ال - 34  

  

 المدة التي تقضيها في الشارع تتعلم فيها ؟ أشياء حسنة       أشياء سيئة             -35   

  .............أخرى

ق الشارع             أخاك        والداك           بمن تأثرت في سلوآك ؟ رفيق المدرسة       رفي-38   

  ........أخر

  ................ آيف ترى سلوك رفاقك ؟ حسن        سيء        عادي        آخر-36   

   هل تقبل سلوك رفاقك مهما آان ؟ نعم        ال-37   

    ال هل تشعر بوجود متعة مع رفاقك في الشارع؟  نعم       -38   

   هل تلقى قبوال من طرف رفاقك ؟ نعم          ال-39   

   هل تجد هذه المتعة في األسرة ؟ نعم        ال-40   

  

   هل تشعر بالتقدير من طرفهم ؟ نعم          ال-41   

   

   

  الطفــل والسلـوك : لقسم الرابع   ا

  

    إذا رآك والدك في الشارع آيف يكون سلوآك؟- 42    

  .......................           مقبول من طرفه         مرفوض         عادي         آخر

   لك األسرة ؟ نعم            اله هل يخالف ما تلقنت من سلوآياه ما تعلمت-  43   

   آيف تعرف أن سلوآك خاطئ؟ -  44   

  .............اآل          آخر        عندما ينهاك والداك        عندما يجلب المش

   منك والداك طلبا هل تنفذه ؟ ب إذا طل- 45   

  ............         آخره        بسرعة وجد       بتكاسل           ال تنفذ



   عن مصاحبة رفيق هل تقبل قراره؟ نعم        الك إذا نها- 46   

  ى عنه؟ نعم          ال  أحد من سلوآك هل تتخلى إذا اشتك- 47   

   هل تتشاجر مع اخوتك؟ نعم                ال- 48   

   نعم آيف يكون رد فعل والداك؟ ن   إذا آا -

  ................           آخر ي    بالضرب        بالحوار والنصيحة              ال يبال

  ............................ آيف تقضي وقت فراغك؟ -49   

   أين تقضي وقت فراغك؟ - 50  

  ............        في البيت      في الشارع         في الجمعية        مكان آخر

   أين تشعر بالراحة اآثر؟ - 51  

  ..............       في المدرسة         في الشارع           داخل األسرة        مكان آخر

  :بعدم سلوآك السلوك السيء  إذا نصحك أحد -52  

  ..............             آخري      تأخذ بنصيحته      تشتمه سرا       تشتمه جهرا       ال تبال

    هل تكرر السلوك السيئ ؟ نعم            ال   ا -53  

  ..........................   في آال الحالتين لماذا ؟ -

  ألشخاص؟ نعم          ال  هل تعتدي على ا-54  

  ................. نعم من هم ؟ ن             إذا آا
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