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رشكر و تقدٌ  
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 شكرا. أقولو صبرك و مجهودك الجلً الذي ال ٌقدر  ًمتابعتك لوكذا  لةاالرس

 أخص بالذكر أألساتذة األجالء : األستاذ لدكتور إلى كل أساتذة قسم العلوم االجتماعٌة 

  .الدكتور منٌر صوالحٌة،زمام  الدٌننور أألستاذ الدكتور  ،إبراهٌمً الطاهر
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عطف لبلدٌة ال أالبتدائٌةال انسى أن أشكر مربٌات التربٌة التحضٌرٌة ومدراء المدارس 

 .من أجل إنجاز هذا البحث ة التً قدموهادعلى ٌد المساع وبنورة 
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 مقدمة
مختمف ىتمام بيم ورعايتيم في االف و نواة المجتمع المستقبل جيلاألطفال ىم  ان

 تطور أي مجتمعيعد ضمان لالطفولة المبكرة المراحل العمرية و بخاصة في مرحمة 
عداد لممجتمع و تييئتوو الرقي    و العصرنة و التغيير  العولمةلمواجية التحديات  هوا 

ىذه المرحمة فترة تكوينية حاسمة يتم فييا وضع البذور األولى لمشخصية  وتعتبر 
التي تتبمور وتظير مالمحيا في مستقبل حياة الطفل. وقد شيد مطمع ىذا القرن 
اىتماما بالغا بالمراحل األولى لحياة الطفل من قبل المتخصصين في عمم االجتماع 

الكثير من المعارف واالتجاىات ففي ىذه المرحمة العمرية يكتسب  وعمم النفس.
التي تشكل شخصية الفرد  ،عمى رأسيا غرس القيم االجتماعية والميارات يأتي

ومما الشك فيو أن لألسرة والتعميم  ،في تفاعمو مع بيئتو االجتماعيةوتضبط سموكياتو 
المبكر دور كبير في تنشئة الطفل وتكوين قيمو االجتماعية واألخالقية وفق ما 

من إمكانيات وما تعتمده من أساليب تتماشى وواقعيا وما ترسمو من أىداف.  تممكانو
ىادفة إلى تعزيز النمو السوي لألطفال وصقل مواىبيم وتزويدىم بالخبرات التي 

وتؤكد الدراسات النفسية التربوية عمى أىمية  ،تورثيم االتجاىات والميول والعادات
طفل بالمثيرات البيئية المحفزة لنموه وتييئتو مرحمة الطفولة المبكرة من خالل إمداد ال

وكباحث وفاعل اجتماعي اخترت موضوع دراستي  ،قصد توظيف قدراتو عمى التعمم
 يمالمتمثل في دور التعميم المبكر وأساليب التنشئة األسرية في بناء منظومة الق

لخصوصيات   -واد ميزاب نموذجا -االجتماعية لمطفل كمقاربة سوسيوتربوية
 منطقة. ال

أما من حيث المرجعية التخصصية المعتمدة في المقاربة فإنيا تتأطر ضمن التحميل 
أما فيما يخص  ،إلى الحقل التخصصي لسوسيولوجيا الطفل المنتمي السوسيوتربوي

اإلطار المورفولوجي العام لييكل الدراسة ففد أقمناه عمى تصميم راعينا في مكوناتو 



 مقـــــــــــــــــــدمة

 

 ب

 

 إلى الخاص ومن الكمى إلى الجزئي درجي من العام)فصولو( منطق االنتقال الت
من بداية الدراسة وبالتحديد في  الجانب النظريوىكذا نكون قد تناولنا بالتحميل في 

فصميا األولى بعض عناصر الجياز ألمفاىيمي المرتبط بإشكالية الدراسة وفرضيتيا 
وأبعادىا مع التأسيس  مضمانييا ميتمين أساسا بإعطاء تحديدات مركزة لدالالتيا و

لمقاربة أولية لبعض أىم التوجيات المرجعية النظرية والمنيجية التي شكمت الخمفية 
 المؤطرة لكثير من الدراسات التي اىتمت بموضوع  بحثنا.

. أما في الفصل الثالث التربية التحضيرية في الجزائروفي الفصل الثاني عرجنا عمى 
إلى قراءة سياقية والتي تجعمنا نفتح بابا نمتمس فيو  فإننا نخرج من القراءة النسقية

لألسرة أما الفصل الرابع فقد خصصناه  ،سوسيولوجيا التنشئة االجتماعيةالحديث عن 
الطفولة الى مسألة . وفصل خامس حاولنا فيو التطرق وأساليب المعاممة الوالدية

 م االجتماعيةالقي سوسيولوجياوفصل سادس تعرضنا إلى ،(الخصائص والحاجيات)
 الطفل وبناء القيم. وفصل سابع يخص 

 
 :فصول أربعمدراسة فقسمناه إلى لأما الجانب الميداني 

قدمنا فيو  سعاتفصل فصل ثامن يتعمق بالخمفية اإلثنية األمازيغية )بنو ميزاب(. و  
اإلجراءات المنيجية لمدراسة من حيث المنيج المتبع والتقنيات اإلحصائية المستعممة 

تحميل نتائج و تم فيو عرض  عاشروكيفية اختيار العينة وطريقة استخراجيا وفصل 
عرض النتائج العامة. فيو واألخير تم  الحادي عشرالدراسة الميدانية وفي الفصل 

 ع والمالحق.لدراسة والمراج فخاتمة
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 اإلشكالية:

ٌمر بها الفرد وأكثرها أثرا فً التً عمرٌة ال المراحلأهم من مرحلة الطفولة  تعد

حٌاته فهً األساس فً بناء شخصٌته ، فهً أكثر المراحل التً ٌكتسب فٌها الفرد 

 والمهارات والقٌم واالتجاهات فٌتزاٌد فٌها احتٌاج الفرد لألسرة السلوكاتالكثٌر من 

ن والمجتمع معا، لعدم قدرته على االعتماد على نفسه وتحدٌد مصٌره، وبالتالً ٌمك

من خالل هذه المرحلة التأثٌر على الطفل وتحوٌله من كائن بٌولوجً الى كائن 

 .اجتماعً ٌتصرؾ وفق معاٌٌر اجتماعٌة تتماشى مع المجتمع المحٌط به

هذه فإن لحٌاته أكثر أٌام مع أسرته  ٌمضًالطفل  فان من خالل الواقع المشهودو 

وفً تشكٌل اتجاهات الطفل فً مجال التنشئة االجتماعٌة  ارئٌس ااألخٌرة دور

 وتحدٌد مالمح شخصٌته  وعالقته بالمجتمع الخارجً و تمنحه المكانة االجتماعٌة،

وٌمثل الكبار فً األسرة القدوة للطفل فً أسالٌب التعامل أو التفكٌر أو التعلم، كما 

ٌتأثر الطفل بتعامله مع الكبار ممن ٌحٌطون به وأولهم الوالدان، وفً هذا المجال 

"  إلى أن الطفل ٌستمد إما عن وعً وإما عن ؼٌر وعً  Harbertٌر:" هاربرتٌش

قٌمه المختلفة نتٌجة مالحظاته عن كٌفٌة تصرؾ والدٌه فً المواقؾ المختلفة وأٌضا 

أنواع السلوك التً ٌتخذونها إزاء كل موقؾ"، فالحٌاة األسرٌة بما فٌها من أمومة 

لً لألحاسٌس و الطاقة الوجدانٌة للطفل وذلك وأبوة هً التً تؤدي إلى التطبٌع المثا

من خالل شعوره بأنه طفل مرؼوب فٌه من والدٌه ه بنمو العواطؾ األسرٌة لدٌ

اآلخرٌن مما ٌشكل اكبر وبٌن  هوإخوته كدعامة أولى لتقوٌة الروابط الوجدانٌة بٌن

فً األثر فً تكٌؾ الطفل مع نفسه ومع بٌئته وتكوٌن مشاعره نحو ذاته وعالمه 

حاضره ومستقبله، فالخبرات والقٌم المناسبة التً ٌتلقاها الطفل فً األسرة تعد أمر 

ضرورٌا لنمو شخصٌة سلٌمة، فٌواجه فً المنزل المواقؾ التً تثٌر التوتر وٌتعلم 

داخل المنزل كٌفٌة مواجهة هذه المواقؾ وخفض التوتر من خالل رعاٌة أسرٌة 

اإلهمال والنبذ الشدٌد كلها خبرات ٌكتسبها الطفل معتدلة حٌث أن التدلٌل الزائد أو 

وتخلق ضعفا واضحا فً  داخل أسرته تعرضه لمشاعر القلق وعدم الطمأنٌنة

الصحة الجسدٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وتنعكس سلبا علٌه فً مراحل نموه 
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ٌا من ومن هنا أصبح الباحثون والمربون ٌولون هذه المرحلة نصٌبا واف ،المتتالٌة

جهودهم ودراساتهم بوصفها األساس فً بناء المرحلة المقبلة من حٌاة الطفل ورسم 

وأصبح االهتمام بالطفولة المبكرة من أهم المعاٌٌر التً ٌقاس بها  ،ابعاد شخصٌته

 تقدم األمم والشعوب وحضارتهم إذ لم ٌعد دافع االهتمام بالطفل حب اآلباء له

نما الحرص على مستقبل الوطن واألمة أٌضا وذلك وإ ،ورعاٌتهم وخوفهم علٌه فقط

نتٌجة لما كشفته وقدمته الدراسات والبحوث العلمٌة التربوٌة والنفسٌة حول مكانة 

ن نمو قدرات أإذ  ،هذه المرحلة وأهمٌتها فً تحقٌق نمو الطفل من جمٌع الجوانب

صة رعاٌة خاوالطفل بشكل شامل ومتوازن تحتاج إلى بٌئة مناسبة واهتمام 

الى جانب رٌاض  التعلٌم المبكر ونخص بالذكر التعلٌم التحضٌريومؤسسات 

هٌؤه ٌهً البٌئة المناسبة والمعدة للقٌام بهذه المهمة على أكمل وجه بما االطفال، و

من ظروؾ وإمكانات ونشاطات تسهم فً تطوٌر قدرات الطفل ألنها تعد  حلقة 

 طفل على الدوام المدرسً والنظامفهً طرٌق تعوٌد ال ،وصل بٌن البٌت والمدرسة

 واالنضباط.

ومما ال شك فٌه إن جمٌع مراحل العمر المختلفة تأخذ أدوارا هامة فً تشكٌل 

الصورة النهائٌة  لشخصٌة الفرد كما إن أحدا ال ٌنكر امتٌاز السنوات الخمس األولى 

ٌته من من عمر اإلنسان إلى باقً مراحل العمر فً تكوٌن المالمح األساسٌة لشخص

جسمٌة وعقلٌة وانفعالٌة وؼٌرها ومن هنا  كان من الضروري االلتفاؾ ألهمٌة 

فً العملٌة التربوٌة ألنها تمثل أولى البٌئات الجدٌدة المنضمة  مرحلة التعلٌم المبكر

 المراقبة التً ٌواجهها الطفل خارج حٌاته البٌئٌة واألسرٌة.

حلة األساسٌة لبناء القٌم األخالقٌة لدى المر التعلٌم المبكر هًوبالتالً فان مرحلة 

أطفال هذه المرحلة فمنها ٌتعلم الطفل القواعد األساسٌة لحٌاته كالنظام والنظافة 

والتعاون ومٌزة األخذ والعطاء، فٌتعلم الثقة بنفسه فً جو  والتسامح واألمانة

علم العدالة االطمئنان الذي ٌكتنفه وٌحقق الرضا فً ذاته بقبوله فردا فً أسرته، وٌت

من إتاحة الفرصة له للتعامل بشكل متكافئ مع إخوته، عندئذ ٌنمو فً نفسه حسن 

 العدالة، فٌتعلم احترام قول الحقٌقة ضمن بٌئة ٌسودها الحب و الطمأنٌنة.
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وٌتراجع الطفل أمام الوسط الذي ٌسبب له، الظلم األسري والحرمان أو الصرامة 

المربون ومؤسسات ما قبل المدرسة االبتدائٌة للعقاب المطلقة وؼالبا ما ٌلجأ اآلباء و

فٌؤدي النظام التشدٌد والتسلط لزرع  الطفلبنوعٌة الجسدي والمعنوي لتربٌة عند 

 الحقد  وضعؾ الشخصٌة فً ذات الطفل.

هناك النظام األسري المتساهل الذي ٌحرم الطفل من الحصول  و من جهة اخرى

ظم األوقات ٌقضً حاجاته بنفسه بعٌدا عن على قٌم ثابتة مستقرة، فهو فً مع

اهتمامات ورقابة الوالدٌن ألن الموافق المتعددة فً حٌاة الطفل الٌومٌة ٌؽٌب فٌها 

والتعاطؾ خاصة الوالدٌن الذٌن ٌشكلون لمجملهم عالم الطفل الذي  التوجٌه والحوار

طفل فً نفس ٌتأثر به، فٌنشأ نشأة ٌعكس فٌها ما ٌوجد فً هذا العالم، و ٌنتقل ال

المرحلة إلى روضة فٌتسع عالمه لٌشمل راشدٌن حدد ؼٌر أمه وأبٌه، وأطفال 

كثٌرون ؼٌر أخته وأخٌه، وتكون المعلمة هً إحدى الراشدٌن الذٌن ٌتعٌن بهم لتأخذ 

القسم فً  بٌده و ٌنمو نموا سلٌما قوٌما خارج أسرته، وٌكون أقران الطفل

همومه وفرحه عالمه الحقٌقً، وتتخذ  الذٌن ٌلعب معهم وٌشاطرهم التحضٌري

طبٌعة عالقة الطفل مع بٌئة الروضة اتجاها آخر ٌساهم فً تشكٌل شخصٌة الطفل 

لمترابطة بقٌمة األخالقٌة والتً تعد معٌارا تقاس به تكوٌن  خاصة سلوكاتها

 شخصٌته النامٌة.

والحفاظ وتتجسد مسؤولٌة الراشدٌن الوالدٌن والمعلمات فً مراعاة مشاعر الطفل 

لتعلٌم علٌهم من االضطرابات من جراء التفاعل السلٌم فً كال البٌئتٌن األسرة وا

، وهذا التفاعل ٌكون قاعدة لبناء قٌم أخالقٌة اٌجابٌة تعبر عن شخصٌات المبكر

وتعتبر أسالٌب التربٌة األسرٌة فً التعامل ، خلقٌا فً المستقبلوناضجة اجتماعٌا 

بٌن أسالٌب الشدة إلى التسامح والالمباالة فً تنمٌة مع األطفال والتً تتراوح 

واالجتماعٌة كما ٌمكن تجاه  شخصٌات األطفال وبلورة اتجاههم وقٌمهم األخالقٌة

ألسلوب المعالجة فً الروضة من خالل أسالٌب الضبط التً تمارسها على األطفال 

فً ٌيمنا ، وما بأكملهافً تقبل القٌم التً ٌكتسبها من معلمٌه وأقرانه وبٌئة الروضة 
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انعكاصاتو فً بناء القٍم االجتماعٍة ًإنما  التعلٍم المبكس فً حد ذاتولٍش ىره الدزاصة 

 كما صنسكز على القٍم القابلة للقٍاس ًالتً تتناصب مع المسحلة العمسٌة لطفل. .للطفل

 ةب التنشئما هو دور التعليم المبكر وأسالي ن هنا جاء التساؤل العام لهذه الدراسة:وم

 ؟األسرية في بناء القيم االجتماعية عند الطفل

 :ٌندرج ضمن هذا التساؤل العام التساؤالت الفرعٌة التالٌة 

 التسامح واالحترام؟ قٌم تنمٌةتعلٌم المبكر فً للدور  هل هناك– (1

 ؟مع األخرٌن الطفل  على قٌم تواصلالتعلٌم المبكر  هل ٌشجع  - (2

 ؟قٌم الحوار والنقاشفً تنمٌة التعلٌم المبكر  هو دورما  - (3

 الطاعة واالنضباط ؟قٌم دور أسالٌب المعاملة الوالدٌة فً تنمٌة  وما ه - (4

 الحرٌة واالبداع للطفل؟بقٌم أسالٌب المعاملة الوالدٌة  هل ترتبط– (5

 ؟ثقة الطفل بنفسه بقٌم عالقة سالٌب المعاملة الوالدٌةألهل – (6

 اختيار الموضوع: مبررات -1

 مبررات ذاتية - أ

 التربٌة التحضٌرٌة على  تمواصلة العمل فً موضع الماجستٌر المتعلق بانعكاسا

 تنشٌة الطفل داخل االسرة.

 .وجودنا كمدٌر لقطاع التربٌة فً والٌة ؼرداٌة تزامن مع إعداد أطروحة الدكتوراه 

 .ًاهتمامنا الشخصً كباحث سوسٌولوجً بخصوصٌات المجتمع المٌزاب 

 مبررات موضوعية - ب

  مؤسسات التنشئة االجتماعٌة لطفل ما قبل المدرسةتسلٌط الضوء على مختلؾ. 

  بناء منظومة القٌم عند الطفلالمٌكانزمات المتحكمة فً بعض الكشؾ عن. 

 على أهم انعكاسات األسالٌب األسرٌة فً بناء القٌم لدي الطفل. اإلطالع 

 ٌة للطفل.ربط مؤسسات التعلٌم المبكر ببناء منظومة القٌم االجتماع 



 انفصم األول                        انبناء انمنهجي نهدراسة
 

8 

 

 أهداف الدراسة: -2

 .تحدٌد الخلفٌات المرجعٌة واالٌدٌولوجٌة للقٌم االجتماعٌة للطفل 

  .ًمعرفة مدي اعتزاز األسرة فً واد مٌزاب بموروثها الثقاف 

 القٌم الثقافٌة للطفل. الكشؾ عن الدالالت والمعانً التً تحملها 

  كحلقة ًصل بٍن البٍت ًالمدزصة. التسبٍة التحضٍسيالتعسف على مدى أىمٍة 

 فً تنمٍة القٍم لدى طفل ما قبل المدزصة التحضٍسٌة التسبٍةالتعسف على دًز 

 :الفرضية األساسية

 ؟للتعليم المبكر وأساليب التنشئة األسرية دور في بناء القيم االجتماعية للطفل

 الفرضيات الجزئية: 

 .واالحتراملتسامح  اقيم تنميةفي دور تعليم المبكر لل .1

 .تواصل الطفل مع األخرينقيم  على يشجع تعليم المبكرال .2

 انحىار واننقاش عند انطفمتنمية قيم في  دور تعهيم انمبكرهن .3

 .الطاعة واالنضباطقيم في تنمية دور المعاملة الوالدية  ألساليب .4

 الحرية واالبداع للطفبتنمية قيم أساليب المعاملة الوالدية ترتبط  .5

 ثقة الطفل بنفسهقيم تنمية ب عالقة المعاملة الوالديةساليب أل .6

 تحديد المفاهيم : -1

 إلجرائي للتعليم المبكرمفهوم ال5-1 -1

و الى  الوالدةتتراوح اعمارهم منذ  التًو دعم  لألطفال أهو عبارة عن نظام تنمٌة 

حٌنما ٌكون الطفل أكثر قابلٌة للتؽٌر والتأقلم النفسً والبٌئً. لذلك  ست سنوات.

أجمع علماء النفس والتربٌة على وصؾ الطفولة  المبكرة بـ "المرحلة الحرجة"  لما 

 وتنمٌة قدراته واستعداده للتعلم.لها من تأثٌر بالػ فً تشكٌل شخصٌة الطفل 
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 األسرية تنشئة ساليب الأ : مفهوم2 -5 -1

تناولت مفهوم أسالٌب التنشئة االسرٌة بالمسمٌات المختلفة  التًتعددت التعرٌفات 

 كما سبق ذكر من وجهة نظر علماء النفس

(" بأنها ما ٌحٌط به الوالدان الطفل من )الرعاٌة أو 1984ٌعرفها ممدوحة سالمة )

جاهه, من ) الدؾء أو الالمباالة ( أو البرود ت ،) التشجٌع او التثبٌط( ،االهمال (

اوامر ونواه ومطالب وعقوبات وتسامح , مكونان جوا نفسٌا عاما ٌحٌط بالتفاعل 

 بٌن الطفل واسرته ".  

( بأنها " استجابة االباء لسلوك الطفل مما ٌؤدى الى 1986كما ٌعرفها زهران )  

 تؽٌر هذا السلوك " .

( بانه " الطرق التى تمٌز معاملة االبوٌن الوالدهم وهى 1989وٌعرفها طاهر )  

هم خالل لألوالداٌضا ردود الفعل الواعٌة او ؼٌر الواعٌة التى تمٌز معاملة االبوٌن 

 عملٌات التفاعل الدائمة بٌن الطرفٌن " .

 فًالوالدان ٌتبعها  تىال( بانها" االجراءات واالسالٌب 1996وتعرفها هدى قناوى ) 

 تطبٌع او تنشئة ابنائهما اجتماعٌا ". 

تربٌة ابنائهم وتنشئتهم تنشئة  فًٌتبعها االباء  التًوٌعرفه الباحث بانها " االسالٌب  

 سوٌة مما ٌكون له اثر ؼلى شخصٌة االبناء ". 

 .: مفهوم القيم االجتماعية 1-5-3

والتً تحددها الثقافة القائمة هً الخصائص أو الصفات المرؼوب فٌها من الجماعة 

االجتماعٌة  ممثل التسامح والحق والقوة وهً )أداة اجتماعٌة( للحفاظ على النظ

 .نافعة، هامة  ،قٌم: هً أشٌاء ذات قٌمةو واالستقرار بالمجتمع

 

لؽة القٌمة هً القدر والمنزلة والقٌم االجتماعٌة هً الخصائص أو الصفات و

وهً المعٌار األساسً الذي ٌوضح  ،توجه سلوكهمالمرؼوب فٌها من الجماعة و

 الفرق بٌن الحالل والحرام أو الصحٌح والخاطئ والجٌد والسٌئ وٌفصل بٌنهما
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والتً تحددها الثقافة القائمة مثل التسامح والحق والعدل واألمانة والجرأة والتعاون 

االستقرار واإلٌثار والقوة وهً أداة اجتماعٌة للحفاظ على النظام االجتماعً و

بالمجتمع. فً االنا األعلى فً سٌكولوجٌة الفرد توجد القٌم حٌث ٌتعلمها الفرد أوال 

من أبوٌه ثم من البٌئة المحٌطة )الحً ثم الشارع ثم المدٌنة أو الدولة ( وتصبح ال 

وهً معرضة لألدلجة والتحرٌؾ عن مفهومها الصحٌح  .شعورٌة بسبب اإلٌحاء

  .م والتعلٌمخاصة من قبل جهتً اإلعال

: القٌم تمثل الفرد بؽٌره من أفراد المجتمع ومٌله إلى مساعدتهم والقيم االجتماعية -

حٌث ٌجد فً ذلك إشباعا لرؼبته فً خدمة أفراد مجتمعه وٌتمٌز أصحابها بالعطؾ 

 .واإلٌثار

كما أنها توضٌح لموقؾ اإلنسان وتحدٌده بدقة من الجماعة التً ٌعٌش معها صؽٌرة 

كاألسرة أم كبٌرة كالمجتمع أم أكبر كالعالم كله. كما تعنً توضٌح عالقة هذا كانت 

اإلنسان بالكون والبٌئة، وما ٌحكم هذه العالقات من نظم اجتماعٌة كالدٌن واألسرة 

  والسٌاسة واالقتصاد والثقافة والفكر وأنواع السلوك والعادات والتقالٌد واألعراؾ.

تماعٌة فً أنقى صورها تتجرد عن الذات وتقرب وٌرى سبرٌنجر " أن القٌم االج

جدا من القٌم الدٌنٌة".
1

 

والقٌم هً قٌم شخصٌة وقٌم جماعٌة واتحاد هذه القٌم ٌكون ما ٌسمى القٌم 

االجتماعٌة التً ٌدخل فً معناه كل القٌم التً ورثها المجتمع من دٌن أو عصبٌة أو 

والعالقات التً تستوعب اللسان كما ؼٌرها من الروابط والضوابط والتقالٌد والعوائد 

تستوعب الدٌن والفكر فً شكل عقد اجتماعً تكون ؼاٌته التواضع على قٌم 

اجتماعٌة معٌنة تحدد طبٌعة ووجهة المجتمع .وهً كل ما ٌنتجه المجتمع وٌفضً 

إلٌه االجتماع من قٌم شخصٌة وقٌم دٌنٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وهً التً تمثل بوتقة 

                                                 
، 2002، ب ط ،اإلسكندرية ، دار الفتح للتجليد الفني ، ” االجتماعية والشباب القيم ”نورهان منير حسن ،1

 -134ص 
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كل القٌم السابقة من حٌث كون القٌم االجتماعٌة أصال لهذه القٌم  تنصهر فٌها

.المتفرعة
2

 

 

 مفهوم الطفولة المبكرة 1-5-4

مرحلة الطفولة المبكرة تلً مرحلة الرضاعة، وتبدأ عندما ٌبدأ الطفل بالكالم أو   

المشً معتمداً على نفسه وٌصبح أقل اعتماداً على مساعدة الوالدٌن فً الحاجات 

 .اسٌةاألس

 :Childhood Definition تعريف الطفولة* 

الطفل فً اللؽة هو المولود حتى البلوغ، والطفولة هً مرحلة من المٌالد إلى 

 البلوغ.

 :Oxford ويشير قاموس أكسفورد*  

نسان حدٌث الوالدة سواء كان ذكراً أو أنثى، كما ٌشٌر إلى الطفولة إالطفل أن إلى

 فٌه الفرد طفالً وٌعٌش طفولة سعٌدة.على أنها الوقت الذي ٌكون 

 

 :Longman كما يشير قاموس لونجمان*  

الطفل الشخص صؽٌر السن منذ وقت والدته حتى بلوؼه سن الرابعة عشر أو أن إلى

الخامسة عشر وهو االبن أو االبنة فً أي مرحلة سنٌة، كما ٌعرؾ الطفولة على 

 ٌكون طفالً.أنها المرحلة الزمنٌة التً تمر بالشخص عندما 

وٌنطوي مفهوم الطفل فً علم النفس على معنٌٌن معنى عام وٌطلق على األفراد  

من سن الوالدة حتى النضج الجنسً، ومعنى خاص وٌطلق على األعمار فوق سن 

 المهد وحتى المراهقة.

 وتعرف الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع على أنها:* 

نسانٌة التً ٌعتمد فٌها الفرد على والدٌه اعتماداً كلٌاً تلك الفترة المبكرة من الحٌاة اإل

فٌما ٌحفظ حٌاته؛ ففٌها ٌتعلم وٌتمرن للفترة التً تلٌها وهً لٌست مهمة فً حد ذاتها 

                                                 
 33المرجع نفسه، ص 2
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بل هً قنطرة ٌعبر علٌها الطفل حتى النضج الفسٌولوجً والعقلً والنفسً 

 سان ككائن اجتماعً.واالجتماعً والخلقً والروحً والتً تتشكل خاللها حٌاة اإلن

  

 -كما يعرف الطفل وفقاً للمادة األولى من مشروع اتفاقية األمم المتحدة على أنه:* 

هو كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة ما لم ٌبلػ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 

المنطبق علٌه، وأما الطفولة فتعرؾ على أنها مرحلة ال ٌتحمل فٌها اإلنسان 

دا على األبوٌن وذوي القربى فً إشباع حاجته العضوٌة عتملحٌاة ممسئولٌات ا

قرب نهاٌة العقد  وحتى ،وعلى المدرسة فً الرعاٌة للحٌاة وتمتد زمنٌاً من المٌالد

ومرحلة للضبط  ،الثانً من العمر وهً المرحلة األولى لتكوٌن ونمو الشخصٌة

الفترة التً ٌكون خاللها الوالدان والطفولة أٌضاً هً  ،والسٌطرة والتوجٌه التربوي

  وفً تكوٌنه عقلٌاً وجسمٌاً وصحٌاً. ،األساس فً وجود الطفل

 :الدراسات السابقة 1-6

 

لقد شكلت العقود األخٌرة من القرن العشرٌن الموطن الزمنً لعدد كبٌر من البحوث 

ة، وتعبر هذه التربوٌة المٌدانٌة التً تناولت التعلٌم المبكر وأسالٌب التنشئة األسرٌ

البحوث المتتالٌة من عمق إشكالٌة الموقؾ من هذه الظاهرة التً شكلت بؤرة جدل 

عمٌق وشامل فً مختلؾ المجاالت العلمٌة واإلٌدٌولوجٌة للمجتمعات المعاصرة 

وفً هذا اإلطار اهتم العدٌد من الباحثٌن بدراسة خصائص واحتٌاجات الطفولة 

ته وتنمٌتها من النواحً الجسمٌة والعقلٌة  الحسٌة المبكرة ألهمٌتها فً تكوٌن شخصٌ

والحركٌة، اللؽوٌة ،االنفعالٌة واالجتماعٌة، وتعد هذه المرحلة من أهم وأصعب 

تتمٌز به من سرعة فً النمو، وتبنى فٌها معالم ومقومات  مراحل نمو الفرد لما

 شخصٌته. 

لى طفل هذه المرحلة وفً هذا اإلطار ٌؤكد بلوم من خالل دراساته التً أجراها ع

بٌن العام الرابع والثامن من حٌاته، وٌدعم  بالمائة من النمو العقلً ٌتم فٌما 31أن 

قبل المدرسة أمثال  ذلك الكثٌر من المربٌٌن الذٌن اهتموا بتربٌة الطفل فً سن ما
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األلمانً فروبل والبلجٌكً دوكرولً والسوٌسري ستالوتزي واالٌطالٌة مونتسٌوري 

ن لهذه المرحلة تاثٌر أفوجدوا  ،تجاربهم ومالحظاتهم لفترات عاٌشوهامن خالل 

على المراحل األخرى من النمو ومدى تأثٌر البٌئة على نمو الفرد وسلوكه ومن هذا 

 :المنطلق نتناول بعض الدراسات التً لها عالقة بموضوع دراستنا

حول اثر االلتحاق بالروضة فً تنمٌة االستعداد الذهنً لدى  الدراسة األولى: 6-1

الطفل الجزائري، قام بالدراسة جاجة محمد او بلقاسم، ببعض مدارس مدٌنة 

 1994 - 1993قسنطٌنة  خاصة بأقسام السنة أولى خالل العام الدراسً 

 الهدؾ من الدراسة:

ستعداد الذهنً لدى الطفل التعرٌؾ بأهمٌة رٌاض األطفال و مدى تأثٌرها فً نمو اال

وهدفت الدراسة إلى وضع اختبار ٌقٌس االستعداد الذهنً لدى طفل مرحلة ما قبل 

 المدرسة.

 انطلقت الدراسة من تساؤلٌن هما: فرضٌة الدراسة:

 هل تؤثر الروضة بواقعها الحالً فً تنمٌة االستعداد الذهنً للطفل ؟  هل هناك

لعقلٌة بٌن األطفال الذٌن سبق لهم االلتحاق اختالفات دالة فً هذه اإلمكانٌة ا

بمؤسسات الروضة  واقرأنهم الذٌن لم ٌلتحقوا بها ؟ وعلى هذا األساس تم بناء 

هناك فروق دالة إحصائٌا فً االستعداد الذهنً كما أن  :فرضٌة عامة تمثلت فً

 ٌقٌسه االختبار  المعد لذلك

ال و أقرانهم ممن لم ٌلتحقوا بهذه بٌن األطفال الذٌن التحقوا بمؤسسات رٌاض األطف

 المؤسسات.

 وقد تفرعت عنها أربع فرضٌات جزئٌة وهً:

هناك فروقا دالة إحصائٌا فً االستعداد الذهنً كما ٌقٌسه االختبار بٌن ذكور  1-

المجموعة التجرٌبٌة ممن التحقوا بمؤسسات رٌاض األطفال، و أقرانهم من 

 ذه المؤسسات.المجموعة الضابطة ممن لم ٌلتحقوا به
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هناك فروقا دالة إحصائٌا فً االستعداد الذهنً كما ٌقٌسه االختبار بٌن إناث  2-

المجموعة التجرٌبٌة ممن التحقن بمؤسسات رٌاض األطفال وقرٌناتهن من 

 المجموعة الضابطة ممن لم ٌلتحقن بهذه المؤسسات.

االختبار بٌن ذكور  ال توجد فروق دالة إحصائٌا فً االستعداد الذهنً كما ٌقٌسه 3-

 وإناث المجموعة التجرٌبٌة .

ال توجد فروق دالة إحصائٌا فً االستعداد الذهنً كما ٌقٌسه االختبار بٌن ذكور  4-

 وإناث المجموعة الضابطة .

 عٌنة الدراسة :

بنتا بمتوسط عمر زمنً قدره  58ولدا و 84طفال وطفلة منهم  142شملت الدراسة 

مدارس  18هم من بالسنة أولى أساسً وقد تم اختٌارأشهر ٌدرسون  3سنوات و6

تلمٌذا وتلمٌذة تم استبعاد  671قسما ٌضم  21تضم هذه المدارس  للتعلٌم األساسً.

 منهم من ال تتوفر فٌهم شروط الدراسة.

 قام الباحث بتصنٌؾ إفراد العٌنة إلى مجموعتٌن مختلفتٌن :

 طفال 71العٌنة التجرٌبٌة   بالروضة وٌمثلون وامجموعة األطفال الذٌن التحق

 طفال 72بالروضة وٌمثلون العٌنة الضابطة   امجموعة األطفال الذٌن لم ٌلتحقو

 وسائل جمع البٌانات:

اعتمد الباحث فً جمعه للمعلومات على اختبار " التجربة التعلٌمٌة "الذي وضعه 

طرٌقة  وهو فً األصل عبارة عن فيقوتسكيسخاروف،عالم النفس السوفٌاتً سابقا 

سنوات و األطفال الذٌن لم   11و 7لدراسة القدرات الكامنة لدى األطفال ما بٌن  

ٌنكل طقم ٌحتوي على أربع  وٌتألؾ االختبار من طقم و بعد فً التعلٌم. ٌشرع

وعشرٌن بطاقة رسمت علٌها أشكال هندسٌة مختلفة األلوان واألحجام. الطقم األول 

 المثلث المعٌن األصفر وأربعة أشكال الدائرة المربعاألخضر  األحمر به ثالثة ألوان

صؽٌر استعمله فً عرض المهمة األساسٌة والطقم الثانً به أربعة  كبٌر وحجمٌن

وثالثة أشكال ،حذؾ من  ألوان، إضافة إلى األلوان السابقة ٌوجد اللون األزرق،

 األشكال السابقة المعٌن.
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ى المنهج التجرٌبً ألنه المناسب لمثل اعتمد الباحث فً دراسته عل منهج الدراسة:

أما األسلوب هذه الدراسات وعلى طرٌقة المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة .

حساب النسب المئوٌة لدرجات أفراد عٌنتً  البحث فهو اإلحصائً المعتمد فً

البحث التجرٌبٌة والضابطة بهدؾ التعرؾ على اختالؾ مدى الدرجات التً ٌتمركز 

فً التجربة المئٌنٌات تستخدم للتعبٌر على الدرجة التً ٌتحصل علٌها فٌها اإلفراد 

الفرد فً االختبار عن طرٌق وصؾ موضعها النسبً بالنسبة لمجموعة من 

 الدرجات 

 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى ما ٌلً:

االلتحاق بالروضة له أهمٌة على صعٌد تنمٌة قدرة االستعداد الذهنً للتعلم لدى -

 ل وتحضٌره للتعلٌم األساسً .الطف

و  قرأنهم الذٌن لم ٌلتحقنتائج الذكور الذٌن التحقوا بالروضة أحسن من نتائج ا -

 بالروضة 

درجات إناث المجموعة التجرٌبٌة الذٌن التحقن بالروضة أحسن من درجات إناث  -

 المجموعة الضابطة الذٌن لم ٌلتحقن بالروضة.

ذهنً بٌن ذكور وإناث المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ال ٌوجد فرق فً االستعداد ال -

 التحقوا برٌاض األطفال.

ال ٌوجد فرق فً االستعداد الذهنً بٌن ذكور وإناث المجموعة الضابطة الذٌن لم  -

 و برٌاض األطفال . ٌلتحق

وفً كل الحاالت أظهرت النتائج المتوصل إلٌها أن أطفال العٌنة التجرٌبٌة الذٌن 

بالروضة  فً  اٌتمٌزون عن أطفال العٌنة الضابطة الذٌن لم ٌلتحقو ةالتحقوا بالروض

حسن األداء ودقته وسرعة االنجاز بقدرتهم على التعبٌر عما ٌقومون به من أعمال 

األمر الذي ٌؤكد أن التحاقهم  ،فً التجربة التً قام بها الباحث بلؽة سلٌمة وواضحة

الذهنً للتعلم لدٌهم، عكس أقرانهم  برٌاض األطفال له تأثٌر على ظهور االستعداد

من المجموعة الضابطة الذٌن عانوا صعوبات فً أداء المهام المطلوبة منهم فً 

 .التجربة أو فً التعبٌر عما ٌقومون به باستخدام اللؽة
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 الدراسة الثانية: 6-2

حول بناء برنامج تجرٌبً فً المفاهٌم الرٌاضٌة ألطفال مرحلة ما قبل التعلٌم 

قام بالدراسة جاجة محمد أو بلقاسم ، ببعض رٌاض مدٌنة  -الروضة  –رسً المد

 2111 - 2111قسنطٌنة خالل العام الدراسة 

 الهدؾ من الدراسة:

بناء وحدة تعلٌمٌة فً الرٌاضٌات تشمل: وحدة مفاهٌم ما قبل العدد، وحدة مفاهٌم  -

 العدد  وحدة المفاهٌم التبولوجٌة و اإلشكال الهندسٌة .

تجربة تدرٌس هذه المفاهٌم التً تتضمنها الوحدة التعلٌمٌة على أطفال الروضة  -

 باستخدام طرٌقة مدخل اللعب والنشاط الحر .

 فرضٌة الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤالت التالٌة :

ماهً المفاهٌم الرٌاضٌة التً ٌمكن تدرٌسها ألطفال مرحلة الروضة و التً  -

 استٌعابها؟بإمكان هؤالء فهمها و

ما هً الطرائق و األنشطة المناسبة لتقدٌم الوحدات المعرفٌة المقترحة فً  -

 البرنامج 

 كٌؾ سٌكون األداء التعلٌمً ألطفال الروضة فً أنشطة و حدات البرنامج؟ -

 ما مدى تحصٌل األطفال للمفاهٌم الرٌاضٌة و التبولوجٌة التً ستدرس لهم؟ -

ه أطفال الروضة فً تعلمهم للمفاهٌم الرٌاضٌة ما هً الصعوبات التً تواج -

 والتبولوجٌة؟ وعلى هذا األساس تم بناء الفرضٌات التالٌة :

ٌؤدي تدرٌس أطفال مرحلة ما قبل التعلٌم المدرسً محتوى نشاطات البرنامج  -

 التعلٌمً المقترح إلى إكسابهم المفاهٌم التبولوجٌة و اإلشكال الهندسٌة .

أطفال مرحلة ما قبل التعلٌم المدرسً محتوى نشاطات البرنامج ٌؤدي تدرٌس  -

 التعلٌمً المقترح إلى إكسابهم مفاهٌم العدد و عملٌتً الجمع والطرح.
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 عينة الدراسة:

طفال وطفلة ٌمثلون المجتمع الكلً للدراسة تتراوح أعمارهم ما  38شملت الدراسة 

 أشهر  6سنوات و 5و  5بٌن 

 الباحث المنهج التجرٌبً منهج الدراسة: اتبع

 نتائج الدراسة: لقد توصل الباحث إلى ما ٌلً:

تدرٌس أطفال مرحلة ما قبل التعلٌم المدرسً محتوى نشاطات البرنامج التعلٌمً 

المقترح قد ساهم فً إكسابهم و تعلمهم لكثٌر من تلك المفاهٌم و االستفادة منها. أي 

اد لتعلم المفاهٌم التبولوجٌة والهندسٌة، أن أطفال هذه المرحلة ٌتوفرون على استعد

وأن البرنامج المقترح ٌتوافق فً نشاطاته العدٌدة مع النمو المعرفً ألطفال 

 .الروضة

تدرٌس أطفال مرحلة ما قبل التعلٌم المدرسً محتوى نشاطات البرنامج التعلٌمً 

ا ٌعنً ان المقترح قد ساهم فً إكسابهم مفاهٌم العدد وعملٌتً الجمع والطرح. وهذ

محتوى البرنامج المقترح ٌتناسب مع خصائص مرحلة ما قبل المدرسة، وان 

األنشطة المعتمدة فً إٌصال مختلؾ الخبرات التعلٌمٌة المتصلة بالمفاهٌم المعنٌة 

واستؽالل إمكانات األطفال فً الحركة، والتفكٌر الحسً  باستعمال طرٌقة اللعب

 لمثٌرات المحٌطة بهم ، قد حقق نتائج طٌبةالذي ٌعتمدون علٌه عند استكشافهم ل

على مستوى االكتساب والتعلم ضمن شروط ابستٌمولوجٌة محددة تأخذ فً االعتبار 

واقع خبرة األطفال الراهنة، وما ٌمكنهم انجازه لو أتٌحت لهم المساعدة والعون 

 الكافٌٌن 

 :الثالثة الدراسة 6-3

دراسة نظرٌة ومٌدانٌة فً  –إعدادها وتدرٌبها  –بعنوان  معلمة المرحلة االبتدائٌة 

منطقة جدة  لمرٌم حسن وادي، رسالة ماجستٌر، جامعة أم القرى، كلٌة التربٌة، قسم 

 .اإلدارة والتخطٌط التربوي



 انفصم األول                        انبناء انمنهجي نهدراسة
 

18 

 

 أهداؾ الدراسة :

. الرقً بمستوى معلمات االبتدائٌة لكونهن األساس الذي تبنى علٌة المراحل 1

 التعلٌمٌة األخرى.

 فاع نسبة النجاح بجدارة وارتفاع درجات االمتحانات للتالمٌذ.. ارت2

 . توضٌح الهدؾ من التعلٌم وطبٌعة هذه المهنة للذٌن ال ٌدركون ذلك.3

. تحسٌن سوء الواقع الذي تعٌشه المدارس االبتدائٌة والتً تعتبر من أهم مدارس 4

 جمٌع المراحل.

نهج الوصفً واالستبٌانات والمنهج المنهج الذي اتبعته الباحثة الم منهج الدراسة:

 التحلٌلً.

 نتائج الدراسة :

 . هناك العدٌد من المعلمات ال ٌؤدٌن دورهن كما ٌجب.1

. عدم متابعة األسرة لألطفال سبب فً انخفاض مستواهم التعلٌمً وكذلك 2

 إمكانٌات

 المدرسة.

 ة وال ٌمكن. طول المنهج الدٌنً ال ٌمكن األطفال من حفظة وفهمه فً فترة قصٌر3

 للمعلمة أن تبطئ فً المنهج حتى تتمكن من اإلنتهاء فً الوقت المحدد

. نقص الوسائل التعلٌمٌة الهامة فً المدارس االبتدائٌة ٌعرقل عملٌة قٌام المعلمة 4

 بأداء دورها وٌزٌده صعوبة ومشقة

 . المبانً المدرسٌة الحدٌثة ؼٌر متوفرة بشكل عام.5

 اللعب للتلمٌذات فً المدارس االبتدائٌة.. االفتقار لساحات 6

 الصالة رؼم أهمٌة تعلٌمها فً هذه. ال ٌوجد مساجد بالشكل المطلوب ألداء وتعلٌم 7

 المرحلة.

. تحسن مستوى المعلمات بعد تدرٌبهن فً الدورات التدرٌبٌة التً تعدها إدارة 8

 التعلٌم لتحسٌن مستوى المعلمات وزٌادة كفاءتهن.

 تقوم بإعداد فقرات وبرامج تروٌحٌة لألطفال. االبتدائٌة ال. المدارس 9
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. ٌمكن استنتاج أن الؽالبٌة العظمى من معلمات المرحلة االبتدائٌة خرٌجات  11

 المعهد الثانوي إلعداد المعلمات.

 . االفتقار للرحالت التعلٌمٌة فً المدارس االبتدائٌة 11

 ة:رابعالدراسة ال 6-4

فعالً واالجتماعً لدى عٌنة من تلمٌذات الصؾ األول بعنوان ) السلوك االن

اللواتً لم ٌلتحقن بمدٌنة مكة المكرمة اللواتً التحقن برٌاض األطفال و االبتدائً

،كلٌة  لرجاء سٌد المحضار، رسالة ماجستٌر، جامعة أم القرىدراسة مقارنة 

 م 1991لعام  التربٌة، قسم علم النفس 

 هدؾ الدراسة:

 االبتدائً اللواتً التحقن برٌاض الفروق بٌن تلمٌذات الصؾ األولهو التعرؾ على 

األطفال واللواتً لم ٌلتحقن برٌاض األطفال فً الخصائص السلوكٌة للجانب 

 االنفعالً وأنماط السلوك االجتماعً.

 استخدمت الباحثة المنهج القٌاسً فً دراستها. منهج الدراسة:

 نتائج الدراسة :

 لة إحصائٌة فً الخصائص السلوكٌة للجانب االنفعالً. توجد فروق ذات دال1

 بٌن تلمٌذات الصؾ األول االبتدائً اللواتً التحقن واللواتً لم ٌلتحقن

 برٌاض األطفال لصالح لمجموعة األولى.

 . توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً أنماط السلوك االجتماعً بٌن تلمٌذات2

 واللواتً لم ٌلتحقن برٌاض األطفال الصؾ األول االبتدائً اللواتً التحقن

 لصالح المجموعة األولى.

 :خامسةالدراسة ال 6-5

التربٌة العقلٌة للطفل فً اإلسالم وتطبٌقاتها التربوٌة فً المرحلة االبتدائٌة.  بعنوان

لؽرم هللا بن عوض الزهرانً، وهً رسالة لنٌل درجة الماجستٌر بجامعة أم القرى، 

 .قسم التربٌة اإلسالمٌة والمقارنة 
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 أهداؾ الدراسة :

 . بٌان عناٌة اإلسالم بالعقل، وأهم وظائفه.1

ٌة مرحلة الطفولة فً التربٌة اإلسالمٌة، وخصائص ومتطلبات النمو . بٌان أهم2

 العقلً لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة.

، مع طرح الوسائل واألسالٌب . بٌان جوانب التربٌة العقلٌة للطفل فً اإلسالم3

إلسالم فً تنمٌة جوانب العقل وردت فً الكتاب والسنة وعند بعض علماء االتٌ

 الطفل.عند

تقدٌم نماذج تطبٌقٌة على بعض أسالٌب التربٌة العقلٌة للطفل فً المرحلة . 4

 االبتدائٌة

 المنهج الوصفً، المنهج االستنباطً.منهج الدراسة :

 أهم النتائج والتوصٌات :

دى التالمٌذ من خالل تدرٌبهم . بذل المزٌد من الجهود فً بناء الجانب العقلً ل1

 بأنواعه ومهاراته، فً سن مبكرة ومن أهمها التفكٌرتفعٌل مهام العقل ووظائفه  على

فً هذا الجانب فً معظم  ا ٌالحظ من قصورومراحل تعلٌمٌة  حٌاة ، خاصة مع م

 مجتمعاتنا العربة واإلسالمٌة.

 علق بمرحلته العمرٌة وخصائص نموه. العناٌة بالطفل ونشر الوعً الكافً فٌما ٌت2

 ، واختٌارمن أجله ، كاألسرة والمدرسة خاصة لدى المؤسسات التً تم به وتعمل

 األكفأ واألكثر خبرة من المعلمٌن لهذه المرحلة.

. العمل من أجل الوصول إلى التربٌة المتكاملة للطفل المسلم فً جمٌع جوانبها 3

 وبالتالً فإن الباحث ٌوصً بدراسةوتأتً هذه الدراسة لكً تسهم فً الجانب العقلً 

 الجانب الجسمً والحركً، الجانبالطفل وهً  الجوانب األخرى فً تربٌة

 .الجانب االجتماعً، الجانب اللؽوي ًاإلٌمان والوجدانً 

لرجاء سٌد المحضار، رسالة ماجستٌر، جامعة أم القرى ،كلٌة التربٌة، قسم علم  -1

 .1995النفس، لعام 
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 ة:دسالدراسة السا 6-6

األسرة ورٌاض األطفال فً بعنوان  تربٌة الطفل باللعب وتطبٌقا  التربوٌة فً 

التربٌة اإلسالمٌة لنسرٌن بنت هاشم منشً وهً رسالة لنٌل درجة الماجستٌر  ضوء

 بجامعة أم القرى، قسم التربٌة اإلسالمٌة والمقارنة.

 أهداؾ الدراسة :

 . التعرؾ على منهج التربٌة اإلسالمٌة لتربٌة الطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة.1

 ربٌة باللعب فً ضوء التربٌة اإلسالمٌة.. التعرؾ على الت2

 . الكشؾ عن التطبٌقات التربوٌة ألسلوب التربٌة باللعب فً األسرة.3

 . الكشؾ عن التطبٌقات التربوٌة ألسلوب التربٌة باللعب فً رٌاض األطفال.4

استخدمت الباحثة فً جمع معلومات الدراسة المنهج الوصفً  منهج الدراسة:

 ً.والمنهج االستنباط

 نتائج الدراسة:

السلؾ الصالح  . أن هناك منهجٌة واضحة ومتكاملة فً الكتاب والسنة وعند1

 الطفل تربٌة إسالمٌة ترتقً بجمٌع جوانب شخصٌته. لتربٌة

. أسلوب التربٌة باللعب من األسالٌب التربوٌة اإلسالمٌة المستخدمة فً تربٌة 2

 قلٌة والوجدانٌة واالجتماعٌة.الطفل وتشكٌل جمٌع جوانب شخصٌته الجسمٌة والع

 ة المبكرة فاللعب ٌشكل عمل الطفل. هناك عالقة وثٌقة بٌن اللعب ومرحلة الطفول3

بالتالً ٌكتشؾ هذه البٌئة والنافذة التً ٌطل من خاللها على البٌئة المحٌطة به و

 كٌفٌة التكٌؾ معها والسٌطرة علٌها. وٌتعلم

فً االهتمام به من حٌث الوالدٌن  على . العاب الكمبٌوتر سالح ذو حدٌن ٌجب4

نها وسن قواعد معها وتوجٌهه وإرشاده فً انتقاء الصالح م كٌفٌة تعامل الطفل

 سالمة الطفل الجسمٌة والفكرٌة أثناء اللعب  أساسٌة للحفاظ على

كل العمل فً رٌاض األطفال وٌتحقق فٌ. التعلم الذاتً من خالل اللعب أساس 5

 الٌومٌة التً تمارس فً الٌوم الدراسً فً مرحلة رٌاضنشاط من األنشطة 

 األطفال.
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 في الجزائر التعميم المبكرالفصل الثاني: 

 : التربية التحضيرية أوال

 مفيوم التربية التحضيرية -1

 وظائف التربية التحضيرية  -2

 أىداف التربية التحضيرية -3

 : التربية التحضيرية في الجزائرثانيا

 التربية التحضيرية في الجزائرتطور  -1

 مؤسسات التربية التحضيرية في الجزائر -2

 دوافع االىتمام بالطفل في مرحمة التربية التحضيرية -3

 ::برامج التربية التحضيريةثالثا 

 مفيوم البرنامج -1

 أىمية برامج التربية التحضيرية -2

 أسس بناء البرنامج -3

 توزيع برنامج القسم التحضيري -4
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 :  تمييد

طفل ما قبل المدرسة يمقى مكانة واىتمام في التربية والثقافة العالمية، والجزائر  يمقى
لمرحمة  اىتماما خاص واحدة من بمدان العالم التي تولى في إصالح نظاميا التربوي

سواء تعّمق األمر  ويظير ذلك من خالل إستراتيجيتيا التعميمية،الطفولة المبكرة 
لالختيار الذي يعتبر  تثمينا الموجية ليا، عنايةسين البتح بزيادة قدرة االستيعاب أو

 البشري.المورد نوعيا في  تطويرإلحداث  التربية أساسا 
توفير المستمزمات التربوية لفائدة المربين العاممين  بالتعميم المبكر االىتمامشمل  وقد

يم التحضيري أقسام التعم )رياض األطفال التعميم المبكر في مختمف فضاءات
الكتاتيب.....( أي جميع المؤسسات التربوية  بالمدارس االبتدائية أقسام التعميم القرآني
 .والسادسة من العمر التي تستيدف فئة األطفال ما بين الرابعة

االنتشار الواسع لؤلقسام التحضيرية تقريبا في كل  نخص بالذكر في دراستنا ىذهو 
طبقات نتيجة لما تقدمو من برامج االبتدائيات أصبحت تستقبل األطفال من كل ال

نمو الطفل من جميع الجوانب. ولقد بنيت ىذه البرامج  عمى ونشاطات متنوعة تساعد
عمى أساس أنيا تحقق األىداف المرسومة ليذه المؤسسات في بداية نشأتيا في 

ات أو دور رياض األطفال، وىناك من أسماىا بيوت األطفال أو بيوت األمي
اد الحاجة إلييا إتسع انتشارىا إلى درجة أنيا فتحت أقسام خاصة ومع ازدي الحضانة

وأطمق عمييا أقسام األطفال أو أقسام  ،بطفل ما قبل المدرسة في المدارس االبتدائية
 التحضيري. 
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 المبحث األول: التربية التحضيرية: 

 :مفيوم التربية التحضيرية ) التعميم التحضيري ( 1  -1

-35لقد جاء تعريف التعميم التحضيري في الجزائر في الجريدة الرسمية، أمرية رقم 
كما يمي:  19م، وجاء نص التعريف في المادة 1976أفريل  16الصادرة بتاريخ  76

التعميم التحضيري تعميم مخصص لؤلطفال الذين لم يبمغوا سن القبول اإللزامي في 
 (1)المدرسة 

التربية التحضيرية تعني  (2)ج التربية التحضيرية كما يمي: كما جاء تعريفيا في منيا
مختمف البرامج التي توجو ليذه الفئة أي لفئة األطفال الذين لم يبمغوا سن القبول 

التربية التحضيرية تسمح لؤلطفال تنمية كل  ،اإللزامي في المدرسة، وجاء فيو كذلك
 إمكاناتيم كما توفر ليم فرص النجاح في المدرسة والحياة.  

خر لمتعميم التحضيري ىو: ىذا النوع من التعميم خصص لؤلطفال آوىناك تعريف 
سن القبول  اوالست سنوات) أطفال لم يبمغو  خمسالذين تتراوح أعمارىم بين ال

ويمنح ىذا التعميم التحضيري في المدارس العادية ،األساسية ( اإللزامي في المدرسة
 (3)ضمن الحضانة ورياض األطفال ويدوم سنتين 

 

 

                                                           

(1)Journal Officiel de la republiquealgerienne ,n 33 ,le 23 avril 1976 ,p.428  

)(.9نص4006سنوات ( ، 8-7التعلٌم األساسً : منهاج التربٌة التحضٌرٌة ) لألطفال فً سن  مدٌرٌة(2)
 

عبد السالم نعمون : بٌئة العمل وتإثٌر فً تحدٌد مستوى فعالٌة إداء الفرٌق التربوي لمؤسسات التعلٌم (3)

 476(،ص4009-4008الثانوي ، رسالة ما جستٌر جامعة سطٌف ، )
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 وظائف  التربية التحضيرية:-1-2

تعميم إدراك ال من من القانون الخاص بالتربية التحضيرية أن الغاية19جاء في المادة 
جوانب النقص في التربية العائمية وتييئة األطفال لمدخول إلى المدرسة األساسية التي 
أصبحت بعد اإلصالح األخير المدرسة االبتدائية كما كانت قبل المدرسة األساسية 

 : من خالل طفال وتييئتيمأويكون إعداد 

 العادات العممية الحسنة.عمى تعويدىم  -

 نموىم الجسماني.مساعدتيم عمى  -

 .تربيتيم عمى حب الوطن واإلخالص لو -

 تربيتيم  عمى حب العمل وتعويدىم عمى العمل الجماعي. -

 (4)تمكينيم من تعمم بعض مبادئ القراءة والكتابة والحساب. -

أما عن لغة التعميم في التربية التحضيرية فيي المغة العربية فقط، وىذا ما جاء في 
م لغة التعميم التحضيرية 1976أفريل  16جريدة الرسمية، أمرية من ال 22المادة   

وىذا لتمقين األطفال وتعميميم المغة األم كما رأى ذلك بعض  ىي لغة العربية فقط،
 (5)مفكري التربية

من الجريدة الرسمية أنو يمكن أن تفتح مؤسسات  23و21كما جاء في المادتين 
أو الييئات العمومية، أما الجمعيات  التعميم التحضيري من طرف بعض المؤسسات

والشركات الخاصة فال يمكنيا ذلك ، وتتم عممية فتح ىذه المؤسسات بعد أن تمنح 
                                                           

-ه4604التعلٌم فً الجزائر : مستخرج من ) موسوعة التشرٌعات العربٌة ( المعمول به ، تشرٌع(4)

 مالجزء األول .4:;4

(5)Journal Officiel ibid ,p 429. 
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إال أن عممية  رخص من طرف الوزير المكمف بالتربية لتمك المؤسسات العمومية،
اإلشراف عمى ىذه المؤسسات بالتربية التحضيرية  تبقى من ميام الوزير المكمف 

بية والتعميم ، كما أنو ىو من يحدد شروط قبول تالميذ ىذا النوع من التعميم  بالتر 
 (6)وىو من يحدد المواقيت والبرامج وكل ما يتعمق بالتعميم التحضيري 

م إال أن عممية 1976فرغم أن المرسوم القاضي بإنشاء المدرسة التحضيرية صدر 
م باستثناء بعض المؤسسات 1989التطبيق الفعمي ليذا المرسوم لم يتم حتى سنة 
مدارس الحضانة ورياض األطفال  والشركات الوطنية التي شرعت في إنشاء وتأسيس

التعميم –ستقبال أبناء العاممين بيا ونذكر مثال عمى ذلك مؤسسات التربية ال
 (7)لكن ىذه العممية لم تعمم بعد –اإلبتدائي

 النيوض بالتعميم وتطويره،وقد سمح لمخواص في سنوات األخيرة بالمساىمة في 
وذلك من خالل إنشاءىم لبعض المدارس الخاصة في مختمف المستويات بما فييم 
التعميم التحضيري مع احتفاظ وزارة التربية والتعميم دائما بعممية اإلشراف عمى ىذه 

كما ترجع إلييا ميمة تحديد أىداف وبرامج ىذه المدارس .ومع أنو مضى  المدارس،
أفريل أكثر من ثالثين عاما إال أننا ال زلنا نالحظ نقصا كبيرا  16مرية عمى مرور أ

وال يزال مقتصرا عمى فئات قميمة من األطفال  فيما يتعمق بالتعميم التحضيري،
ال تحتوى عمى التجييزات المناسبة ألعمار كونيا واألقسام التحضيرية التي فتحت 

 ىم .األطفال وال الوسائل التعميمية الالزمة لنمو 

 

                                                           

(6)ibid ,p 429 

 78رابح تركً :مرجع سابق ،ص(7)
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 أىداف التربية التحضيرية: - 1-3

اعتبرنا أىداف التربية التحضيرية من أىداف مؤسسات التعميم لذلك قدمنا 
 أىداف ىذه المؤسسات، التي لم تأت عممية إنشاؤىا صدفة ولكن كان نتيجة ألفكار
المربين الذين كان ليم اىتمام واسع بمجال الطفولة وماليا من أثر بالغ األىمية عمى 
شخصية الفرد كما أن لمتطور التكنولوجي واالقتصادي الذي شيدتو مختمف دول 
العالم دور في ذلك، حيث زاد العبء عمى الرجل واضطرت المرأة لمخروج إلى العمل 
لمساعدة الرجل عمى تحمل العبء لكن عمل المرأة وخروجيا من البيت سبب مشكال 

ا؟ كما أن لتدني معيشة  األسر وانتشار وأثر عمى تربية األبناء فمن يرعاىم في غيابي
 ا يمي أىدافيا مالفقر دور كذلك في إنشاء ىذه المؤسسات، وفي

 :التنشئة االجتماعية–أ 

يي عممية مستمرة من الطفولة فبالتطبيع االجتماعي  اجيلو السوسيو  حقلفي  رفتع
السموكية السائدة إلى أخر مراحل العمر، تتميز ىذه العممية بتعمم واكتساب األنماط 

بمحيط األسرة والعائمة  والمدرسة والمجتمع  في المحيط الذي يعيش فيو الفرد ابتداء
من ىذا التعريف نستنتج أن التنشئة (8)ككل بما يمثمو من عقيدة  ولغة وعادات وتقاليد

االجتماعية عممية التربية والتعميم التي يخضع ليا الطفل منذ والدتو إلى أخر عمره، 
يتطبع بسموكاتو المجتمع الذي يعيش فيو ويأخذ عاداتيم وتقاليدىم ولغتيم  حيث

يولد الطفل عمى الفطرة، وعقيدتيم وفي ىذا يقول الرسول ) صل اهلل عميو و سمم ( 
دليل عمى مدى تأثير األسرة عمى  ذاإذا ى ،فأبواه ييودانو أو يمجسانو أو ينصرانو

بين أحضانيا ثم ينتقل إلى المدرسة لتكمل يقضي سنواتو األولى أي تنشئة الطفل 
 ىذه الميمة.

                                                           

 94،ص6;;4عشوي : مدخل إلى النفس المعاصر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  مصطفى(8)
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لقد كانت األسرة والزالت أحسن مؤسسة تنشئ األطفال ولكن دورىا تقمص نتيجة لعدة 
وأصبحت ىناك مؤسسات أخرى تقوم بيذه العممية  حيث  اعوامل ذكرناىا سابق

ية اتضح أن عممية التطبيع االجتماعي التي تنمو بجالء في مؤسسات الترب
 التحضيرية أين يتعمم الطفل ويمارس صورا شتى منيا، وفي ىذه المؤسسات يجد ما
يساعده عمى تحولو أو انتقالو من اتجاه التمركز حول الذات إلى ممارسة األنشطة 

يجد في ىذه المؤسسات من األنشطة المعدة فالتي تتطمب المشاركة والتعاون 
الذي يجب أن يتحمى غيره من األفراد  خصيصا لو لترسخ لديو مبادئ السموك الخمقي

 (9)بغض النظر عن صغر سنيم أو كبره 

مؤسسات التربية التحضيرية إلى تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية ، يستطيع آذن تيدف 
من خالليا االندماج في الوسط الذي يعيش فيو، ويندمج مع مجموعة الرفاق بحيث 

وعادات وتقاليد وقيم وعقيدة المجتمع الذي يعيش  يكون صداقات ويتطبع بسموكات
فيو. فخالل عممية التنشئة االجتماعية يصبح الطفل قادرا عمى التفريق بين الحالل 

ىو مكروه ومذموم، كما تنمو  ىو مسموح بو ومحبذ في المجتمع وما والحرام وبين ما
واالعتماد عمى الثقة بالنفس و روح المبادرة و  لديو بعض الصفات مثل حب التعامل

 .ونفس

: تيدف مؤسسات التربية التحضيرية إلى تنمية قدرات الطفل التنمية العقمية-ب
ذلك ألن نمو ىذا الجانب يساعد في نمو الجوانب األخرى االجتماعية  العقمية

والعاطفية والجسمية والحس حركية كما أن نمو ىذا الجانب يقتضي نمو الجوانب 
األخرى ويقصد بالقدرات العقمية: الذكاء التذكر، االنتباه، المالحظة، التخيل ..... 

                                                           

 6:، ص 4;;4سعد مرسً أحمد كوثر حسٌن كوجك : تربٌة الطفل قبل المدرسة، عالم الكتب، القاهرة، (9)
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 .ونمو(10)تسبو من ميارات عقميةإضافة إلى كل ما يتعممو الطفل من معارف وما يك
القدرات السابقة يسيل عمى الطفل عمميات كثيرة منيا إعداد لبدء تعممو القراءة 
والكتابة والحساب في صورة منظمة ويكون ذلك عن طريق االستماع الجيد لمقصص 

حيث يقوم األطفال بمعب األدوار لقصة  التي تقصيا المربية والمسرح والتمثيل
 . (11)ااستمعوا إليي

وقد أشارت إلى ىذا مونتيسوري في برامجيا وأطمقت عميو المعب الوظيفي وأطمق 
 (12)لعب التمرينات.  بياجيعميو جان 

إلى المؤسسة التحضيرية وىو مزود ببعض المعارف والخبرات التي  الطفل ينتقل
اكتسبيا من محيطو الذي يعيش فيو وىي عادة ما تكون خبرات قميمة ومعارف 

عمى حسب غنى أو افتقار محيطو االجتماعي إلى المثيرات التي تبعت فيو محدودة 
حب التطمع واالستكشاف المذان يزودانو بالكثير من المعارف والخبرات .لكن المحيط 
التربوي الجديد الذي ينتقل إليو الطفل يوفر نفس لظروف والشروط والمثيرات لكل 

فكمما وجد الطفل ما يثير اىتمامو إلى األطفال مما يجعميم يستفيدون نفس الدرجات، 
 المعرفة، ساعده ذلك عمى نمو قدراتو العقمية.

قد أثبتت عدة دراسات مدى تأثير مؤسسات التربية التحضيرية عمى نمو قدرات و 
إلى أن الروضة تؤدي إلى ارتفاع مستوى المغة  جاربروىيبرقد توصل و الطفل العقمية 

لى ارتفاع مستوى األداء في اختبارات الذكاء، التي أجريت لو، وكان  عند الطفل وا 
ىذا في دراستيما التي أجروىا عمى أطفال التحقوا بالروضة وآخرين لم يمتحقوا بيا 

دل سنتين في حيث كشفت الدراسة عمى تفوق األطفال الذين التحقوا بالروضة بما يعا

                                                           

  ::نفس المرجع ، ص  (10)

 نفس المرجع  ، ونفس الصفحة (11)

 7:نفس المرجع ، ص (12)
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درجة فقط  94درجة مقابل  123غوي، كما أن متوسط نسب ذكائيم بمغ مالنمو ال
وبصورة عامة فإنو ميما كانت طبيعة (13)لؤلطفال الذين لم يمتحقوا بالروضة.

األنشطة العقمية المتوفرة في مؤسسات التربية التحضيرية فإنيا ستفيد األطفال ولو 
يتمقون مثل ىذه األنشطة أو لم يتعرضوا لنفس  ذين البنسب قميمة مقارنة باألطفال ال

 المثيرات التي تعرض ليا األطفال الذين إلتحقوا بيذه المؤسسات.

يضا االىتمام بنمو الطفل من أىداف التربية التحضيرية أ النمو الجسمي:-د
 والنمو الجسمي يضم نمو العضالت والعظام والحواس.الجسمي 

م تسانده تنمية عقمية واجتماعية، وىوال يقتصر عمى نشاط والنمو الجسمي ال يتم ما ل
واحد محدد ولكنو متداخل بالضرورة في جميع األنشطة، ويتم النمو الجسمي عن 

 (14)طريق:

العناية بالصحة: والعناية بصحة الطفل مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات *
 المجتمع ابتداء من األسرة.

لمتغذية أصول وقواعد يجب تتّبع في غداء الطفل، كما يجب أن  العناية بالتغذية:*
 يعرفيا الطفل في بساطة ويسر.

تنمية العضالت: تنمية العضالت الكبرى والصغرى لؤلطفال يكون عن طريق *
 المعب الجري، التأرجح، القفر والسباحة ....الخ.

ألنشطة تربية الحواس: يعني تربية السمع والبصر والممس من خالل بعض ا*
 واأللعاب التي تؤدي إلى ذلك، فاالستماع إلى القصص مثال يؤدي إلى نمو السمع،

                                                           

محمد أو بلقاسم : أثر اإللتحاق بالروضة فً تنمٌة اإلستعداد الذهبً لدى الطفل الجزائري ، رسالة  جاجة(13)

 . :49،4،ص ص  6;;4مقدمة لنبٌل درجة الماجستٌر فً علم النفس التربوي ،جامعة قسنطٌنة ، 

 .75،76سعد مرسً أحمد، كوثر، حسٌن كوجك: المرجع السابق، ص ص (14)
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نمي الممس وىذا ما تومالحظة الطبيعية ينمي البصر والمعب ببعض األلعاب واليدايا 
 .فروبل ومونتتيسوريأشار إليو كل من 

ني عدم وجود لقد ذكرنا األىداف األساسية لمؤسسات التربية التحضيرية ، وىذا ال يع
عداد الطفل لدخول المدرسة ومساعدة األم العاممة عمى تربية إأىداف أخرى، ك

ماية األطفال من التشرد والضياع، إلى غير كح ،أبناءىا واالعتناء بيم أثناء غيابيا
ذلك من األىداف، وعمى العموم يمكن أن نمخص أىداف التربية التحضيرية في 

العاطفي والمجال و المجال االجتماعي و  ال العقميثالث مجاالت أساسية وىي: المج
 حركي. و الجسمي والحسي 
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 المبحث الثاني: التربية التحضيرية في الجزائر:

اىتمت الدولة الجزائرية كغيرىا من الدول األخرى بطفل ما قبل المدرسة 
عممت عمى توفير المؤسسات الخاصة بيذا النوع من  وبالتعميم التحضيري ،حيث

 التعميم الستقبال األطفال وتقديم الرعاية والتربية الالزمتين لضمان أحسن نمو ليم.

م حيث 1977/ 1976وقد أدخل التعميم التحضيري لمنظام التربوي الجزائري عام 
 (  15)أحدث تغيير عمى سمم اليرم التعميمي بالجزائر 

 ميم التحضيري في الجزائر:تطور التع -1

 عندما نتحدث عن تطور التعميم التحضيري في الجزائر فالبد من ذكر مرحمتين
المرحمة األولى مرحمة ما قبل االستقالل وىي فترة تواجد المحتل الفرنسي  ،أساسيتين
وىي الفترة التي حاولت فييا الجزائر النيوض  وفترة ما بعد االستقالل بالجزائر،

 بنظاميا التعميمي وفيما يمي ذكر لممرحمتين :

لقد كانت الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية ىي التي مرحمة قبل االستقالل :  -أ
كان يمتحق بيا األطفال إبتداء من سن الثالث أو أربع إذ تقوم بعممية التربية والتعميم 

وفي مواجية مشروع المدرسة  واستمرت في أداء وظيفتيا الحضارية سنوات
االستعمارية ذات الطابع التبشيري، وكذا المدارس النظامية العمومية التي اعتمدت 

 (16)القسم التحضيري المدمج قصد  تقريب األطفال إلى السنة األولى ابتدائي .

األطفال والتي وظفت  بعض مؤسسات رياضكانت توجد إضافة إلى التعميم القرآني 
كغيرىا من مؤسسات الدولة في خدمة المحتل ،إذا كان يمتحق بيا إال الفرنسيين 

                                                           

 4:سابق ،صرابح تركً : مرجع (15)

 09نفس المرجع السابق،ص(16)
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والقميل من أبناء الموالين لممستعمر ،أما أبناء الجزائريين فمم يكن بمقدورىم االنضمام 
إلييا أو االستفادة منيا وكانت المناىج التي يحتوييا رياض األطفال طبق األصل لما 

موجود في فرنسا، وحرص المستعمر عمى استبعاد الجزائريين وعدم السماح ليم  كان
 (17)سواءا باالنضمام إلييا أو باإلشراف عمييا .

 مرحمة بعد االستقالل:-ب

وجدت الجزائر نفسيا أمام مرحة إعادة بناء شامل لممنظومة التربوية  لستقالالبعد ا
حيث كان عمييا توفير  التي خرجت من جراء تواجد المستعمر الفرنسي بأرضييا،

المؤسسات التي تستوعب أكبر قدر ممكن من التالميذ الذين انتشرت بينيم األمية 
المدارس وأدمجت التعميم  نتيجة استبعادىم وحرمانيم من التعميم، فقامت بتأميم

مت بيا فالقرآني في النظام العام ،وما بقي من المؤسسات التربوية التحضيرية تك
 (18)قطاعات مينية واجتماعية أخرى 

كما عممت عمى توسيع قاعدة اليرم التعميمي بإدماج التعمم التحضيري إليو وأصبح 
أفريل  16ادرة بتاريخ الص 35/76بذلك قاعدة اليرم التعميمي تجسيدا لؤلمر رقم 

عاما دوليا لمطفل أثر 1979والمتضمن تنظيم التربية والتكوين باعتبار عام 1976
وبذلك أصبحت مرحمة التعميم  ذلك عمى توجيو االىتمام لمطفل وتوفير لو مايحتاجو،

 (19)التحضيري جزءا أساسيا وقاعدة متينة تقوم عمييا المراحل التعميمية األخرى 

                                                           

 9:،ص ص 4004مراد زعٌمً: مؤسسات التنشئة االجتمتعٌة: منشورات جامعة باجً مختار، عنابة، (17)

،:: 

 09مدٌرٌة التعلٌم األساسً:المرجعالسابق ،ص(18)

 ::مراد زعٌمً : المرجع السابق،ص(19)
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وتوالت  تم التأكيد عمى أىمية التعميم التحضيري، 1984توجييية عام وبصدور وثيقة 
حيث تطور مفيوم التعميم التحضيري إلى  االىتمامات بتطوير ىذا النوع من التعميم،

وتمت زيادة فتح أقسام التحضيري التي ألحقت بالمدرسة االبتدائية  ،التربية التحضيرية
تدائية الستقبال كل األطفال الذين ىم بسن واآلن جاري تعميميا بكافة المدارس االب

خمس سنوات،وبيذا يكون لمتعميم التحضيري بالجزائر ثالث أنواع ىي التعميم القرآني 
 مدارس رياض األطفال وأقسام التربية التحضيرية التي تعتبر موضوع بحثنا.و 
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 رمؤسسات التربية التحضيرية في الجزائ-

مؤسسات التعميم التحضيري في الجزائر ىي كغيرىا من مؤسسات يمكننا القول أن 
التعميم التحضيري في دول العالم، والتي تتمثل غالبا في رياض األطفال ومدارس 

وقد جاء تحديد مؤسسات التعميم التحضيري في الجزائر في  ،الحضانة وأقسام األوالد
التعميم التحضيري في  من الجريدة الرسمية والتي جاء فييا : يمقى(20)20المادة 

 رياض األطفال ومدارس الحضانة وأقسام األوالد .

ولكن المعروف في الجزائر وفي دول عربية أخرى نوع أخر من مؤسسات التعميم 
أم أنيا  التحضيري وىي الكتاتيب والمدارس القرآنية وىذا ما لم نجده في ىذه المادة،

 المؤسسات:تدخل ضمن أقسام األوالد وفيما يمي شرح ليذه 

 المدارس القرآنية-أ

: الكتاتيب أول مؤسسة تعميمية عرفتيا الجزائر كغيرىا من دول العالم *الكتاتيب
 ة عن ىذه الكتاتيب.سيطما يمي لمحة بفيوفي  اإلسالمي األخرى،

الكتاب عبارة عن حجرة أو حوش صغيرة يستخدم لمتعميم وأحيانا يكون جزء تعريفيا: 
فيحضر المتعممون من الصباح ليجمسوا عمى مقاعد صغيرة أو  من بيت المعمم،

 (1)حصيرة 

والكتاب بضم الكاف وتشديد التاء موضع تعميم الكتاب  جمع مفرده كتاب، الكتاتيب،
أو غرفة في  والكتاب عبارة عن حجرة أو حجرتين مجاورة لممسجد أو بعيدة عنو،

 (21)منزل وقد يبنى الكتاب خصيصا لتعميم القرأن .

                                                           

(20)Journal Officiel 23 Avril 1976 p,429  

(21)Ibid. ,p 429 
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فالكتاتيب عبارة عن حجرة أو حجرتين أو حوش أو أي مكان يكون تابع لممجسد أو 
بعيد عنو حيث يمكن ألن يكون حجرة في بيت المعمم ، كما يمكن أن يبني خصيصا 
لتعميم القرآن لؤلطفال والمعروف عن الكتاب أن األطفال يجمسون فيو عمى حصيرة 

 مميم القران الكريم .ألطفال ليعاعمى األرض ويجمس المعمم مقابل 

أعتبرت الكتاتيب منذ القديم من أىم المنشآت االجتماعية والتعميمية والتربوية ألطفال 
كان يمتحق أطفال  وانتشرت عمى مر العصور في شتى العالم اإلسالمي. المسممين،

الخامسة بالكتاتيب ويقدم ليم التعميم مجاني مع إضافة إلى كونو كان يوفر لؤلطفال 
 )(ام والفقراء الخبز والراتب والكسوة.األيت

لقد اعتبرت الكتاتيب من أقدم وسائط التربية التي عرفيا المسممون إلى جانب البيت 
رضي اهلل –كما يعتقد أن بدايتيا كانت في عيد الخميفة عمر بن الخطاب  والمجسد،

 (22)حيث كانت تمثل التعميم اإللزامي لممسممين.–عنو 

بيا فقد ساىمت بقدر كبير في العممية  وبساطة التعميميا فالكتاتيب رغم بساطت
التعميمية وتميزت عن باقي المؤسسات التعميمية لكونيا جعمت القرآن الكريم محور 
المنيج والنشاطات التعميمية .ذلك ألنيا ركزت عمى تحفيظ القرآن لؤلطفال وتعميميم 

عموم اإلسالمية كالفقو والحديث إضافة إلى ذلك فقد كان يعمم بالكتاب المغة وال تالوتو
 (23)وغيرىا والقراءة الكتابة والخط والحساب.

التعميم بالكتاب بطريقتو الفريدة في ترسخ المعمومات في أذىان الطالب حيث  تميز
 (24)كان التمميذ يتعمم ويعمم من ىم أقل منو مستوى 

                                                           

(2  )ttp//www .solafvoice. Com.h 

(23)Section.asp.ptd.ipid\http//www .ikhwanonline. com 

(24)http//www .saihat.net/ubb/foeum 10/htim/000041.html 
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طور الذي طرأ مع وجود بعض الت ومازالت الكتاتيب تمعب دورا ميما حتى يومنا ىذا
ويمتحق بيا األطفال بسن األربع سنوات حيث  عمييا من حيث التجييزات والبرامج،

ط ويتدربون عمى بعض السموكات الدينية إضافة إلى الخ ،يتم تحفيظيم القرآن الكريم
وىناك من الجزائريين من يحرصون عمى إلحاق والحساب وبعض النشاطات األخرى. 

لما ليا من فائدة كبيرة في ترسيخ الروح اإلسالمية والعادات  أبنائيم بالكتاتيب نظرا
 الطيبة لدى األطفال.

 : المدارس القرآنية* 

يمتحق بيا أفراد من مختمف األعمار، أي  وىي مدارس تابعة لوزارة الشؤون الدينية،
من األطفال الصغار إلى الراشدين .وتتباين فييا مستويات التعمم وتدريس باقي العموم 

 (25)ريعة المساعدة عمى فيم معاني األلفاظ القرآنية وروح الشريعة.الش

ىي عبارة عن مؤسسات اجتماعية تستقبل األطفال الصغار  الحضانة:  دور -ب
وفي بمدان أخرى تستقبل حتى األطفال الرضع  ،أربع سنوات الىمن عامين أو ثالثة 

إلى المدرسة بمعنى أن  وىي مدارس أقرب إلى البيت منيا، إبتداءا من الشير األول
كما تتخمل تمك  يتمقى بعض النشاطات الحرة، الطفل يحيا فييا حياة طبيعية

ويغمب عمييا طابع الرعاية الصحية  النشاطات أوقات لمراحة والنوم واألكل،
فيي تعتني بصحة الطفل وغذاؤه وراحتو كما تربي سموكو وتعممو  واالجتماعية،

العناية بنظافة جسمو ومحيطو وتربي فيو الذوق السميم، فيي بالنسبة لمطفل البيت 
اليادئ السعيد .إال أن ىذا النوع من المدارس ليس منتشرا في الجزائر، والمدارس 

                                                           

 سنوات ، المدٌرٌة 08و07لٌل التطبٌقً لمنهاج التربٌة التحضٌرٌة )أطفال الد مدٌرٌة التعلٌم األساسً،(25)

 08.ص 4006الفرعٌة للتعلٌم المتخصص ،
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اءا من ناحية المربيات أو المباني القميمة الموجودة ال تتوفر فييا الشروط المطموبة سو 
 26)وغيرىا .

 رياض األطفال:-ج

كانت ظروف األسر في السابق ال تستدعي مؤسسات لتربية األطفال الذين ىم في 
ولكن بعد  سنوات،حيث كانت األميات ىي من يقمن بذلك،05إلى  03سن من 

ات رياض خروج المرأة لمعمل أصبح اآلباء واألميات يرغبون في أن تتوفر مؤسس
األطفال ألنيم عمى يقين بأن ىذه المؤسسات سوف تعمل عمى إنضاج أطفاليم عقميا 

 (27)وتمكنيم من التكيف مع المدرسة مستقبال . وجسميا وانفعاليا واجتماعيا،

كممة مشتقة من الفعل روض وىي تعني األرض ذات الخضرة وىي  والروضة لغة:
جمع  و وىي الحديقة او البستان الجميل،ويكثر نبت الموضع الذي يجتمع فيو الماء،

كما جاءت كممة روضة في القران الكريم لقولو عز (28)روض ورياض وروضات.
وضة يعبدون. سورة الروم، اآلية وجل :فأما الذين أمنوا وعمموا الصالحات فيم في ر 

فاهلل عز وجل جعل الروضة ثوابا لمن عمل صالحا، وىذا يعني أن لمروضة  .15
ان وليذا فقد أطمق عمى المك معنى وقيمة كبيرة حيث ال يطأ اال من كان صالحا،

 وقد جاءت عدة تعريفات لمروضة فنذكر منيا ما الذي يجتمع فيو األطفال روضة.
 : (29)يمي 

                                                           

 ;:رابح تركً :مرجع سابق،ص(26)

 4005محمد محمود الخوالد ، المنهاج اإلبداعً الشامل فً تربٌة الطفولة المبكرة ، دار المسٌرة ، عمان ، (27)

 ;4، ص: 

(28) Encyclopédie Hachette Multimédia. 2004.2005. CD  

 ;4،ص4005محمود الخوالد: المنهاج اإلبداعً الشامل فً تربٌة الطفولة المبكرة،دار المسٌرة عماد  محمد(29)
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رة شديدة الحساسية في حياة الطفل ما بين رياض األطفال: ىي وسيمة فعالة تعالج فت
مؤسسة  رياض األطفال:. و سنوات ألنو مييأ لمرحمة المدرسة االبتدائية 06إلى  03

سنوات وىي مرحمة تختمف عن المراحل التعميمية  06إلى 04تربوية تقبل الطفل من 
لرياض خر آكما جاء تعريف ل المرحمة االبتدائية. األخرى تساعد الطفل وتييئو لدخو 

 06و 02مؤسسة اجتماعية تربوية تقوم باستقبال األطفال فيما بين  األطفال بأنيا:
سنوات وتعمل عمى تحقيق النمو المتكامل لمطفل في ىذه المرحمة عن طريق المعب 

 (30)والنشاط الذاتي لمطفل . الحر والعمل،

تقبل ىذه التعاريف نستخمص أن رياض األطفال في مؤسسات اجتماعية تربوية تس
سنوات، تقدم ليم  05و04أطفال ما قبل سن الدخول اإللزامي لممدرسة أي بسن 

االجتماعي و  العقميو  مجموعة من األنشطة التربوية التي تساعد عمى نموىم الجسمي
وتعدىم  لمدخول إلى المدرسة، وىي عادة ال تكون تابعة لوزارة  والحسي والحركي،

 إجباري . التربية والتعميم وااللتحاق بيا ليس

تعريف  جاء في الدليل التطبيقي لمنياج التربية التحضيرية القسم التحضيري:-د
ىو القسم الذي يقبل فيو األطفال المتراوح أعمارىم بين القسم التحضيري كما يمي: 

سنوات في حجرات تختمف عن غيرىا بتجييزاتيا ووسائميا البيداغوجية،  06و 04
الذي ينظر فيو المربي لمطفل عمى أنو مازال كما أنيا المكان المؤسساتي 

لمتربية األسرية تحضيرا لمتمرس في المرحمة المقبمة  ..وىي بذلك استمرارية.طفال
 (31)مكتسبا. بذلك مبادئ القراءة والكتابة والحساب

                                                           

رسالة دكتراء –الروضة  -جاجة محمد أو بلقاسم : بناء برنامج تجرٌبً فً المفاهٌم ما قبل التعلٌم المدرسً(30)

  45( ص 4004- 4000فً علم النفس التربوي ، جامعة قسنطٌنة ) 

 09مدٌرٌة التعلٌم األساسً :الدلٌل التطبٌقً ،مرجع سابق،ص (31)
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 : دوافع االىتمام بالطفل في مرحمة التربية التحضيرية-3

وعمماء النفس والمنظمات الدولية بطفل  اىتمام المفكرين والمختصين في التربية أدى
ما قبل المدرسة، وفتح الكثير من مؤسسات التعميم قبل المدرسي، وتوفير التجييزات 
المختمفة والمتطورة بيذه المؤسسات لم يأت صدفة، ولكن األكيد أن ىناك ما دفع 

ىم وفيما يمي سنحاول ذكر أ بيؤالء جميعا إلى االىتمام بيذه المرحمة الحساسة.
 الدوافع التي أدت إلى االىتمام بالتربية التحضيرية وبطفل التربية التحضيرية.

 الدافع النفسي:-أ  

أكد عمماء النفس والتربية في العديد من أبحاثيم عمى أىمية مرحمة ما قبل المدرسة 
اعتبروىا أخطر مراحل نمو الطفل، لما ليا من أىمية بالغة في تكوين إذا 

ىذه المرحمة يظير جميا عمى مراحل حياتو التالية ، سواء جسميا أو  شخصيتيوتأثير
 عقميا أو نفسيا أو اجتماعيا .

فالطفل خالل سنوات حياتو األولى يكون قابال لمتشكل حسب القالب الذي ينمو فيو  
ألن عواطفو وانفعاالتو ال زالت ، كما يكون أكثر قابمية لمتأثر بالعوامل التي تحيط بو

وىذا التأثر يمكن أن يكون سمبيا كما يمكن أن تكون إيجابيا فالتربية  بعد، كتملتلم 
التحضيرية توفر البيئة التربوية الالزمة لضمان أحسن نمو نفسي واجتماعي وفكري 
ليم فيي تبعدىم بذلك عن كل ما قد يسبب ليم ُعقد نفسية داخل األسرة أو خارجيا 

 (32)ألطفال األميات العامالت خاصة فيما يتعمق باألطفال اليتامى أو ا

ألن الطفل بحاجة  لكن ىذا ال يعني أن التربية التحضيرية تعوض تربية األسرة،
 التي تمثل لو األمان وتوفر لو الحنان، ماسة إلى وجوده بين أمو وأبيو وعائمتو

                                                           

 ..6:،ص0;;4،4دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،ط رابح تركً : أصول التربٌة والتعلٌم،(32)
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أن األسرة  ، كماالتربية التحضيرية تعتبر مكمل فقط لعمل األسرة ليس إال غيرتعتبر 
أو العوائق التي تجعميا غير قادرة عمى القيام بواجباتيا  صادفيا بعض المشاكلقد ت

إلكمال النقص الذي  تجاه أبناءىا ،وىنا يأتي دور مؤسسات التعميم التحضيري
 (33)يتعرض لو في حياتو المبكرة

 الدافع االجتماعي:-ب

لى االىتمام  بطفل ما قبل مادام ىناك دافع نفسي إلى ظيور التربية التحضيرية وا 
ألن الطفل خالل مراحل نموه يتأثر بمحيطو  المدرسة فأكيد أن ىناك دافع اجتماعي.

 االجتماعي، وكمما كان المحيط ثريا ومتنوعا كمما ساعد ذلك عمى نمو سميم لمطفل.

توجو العناية إلى تدريب األطفال عمى بعض العادات  ففي مدارس التربية التحضيرية
مثل التعاون والعمل في جماعة واحترام حقوق وحريات  االجتماعية الصالحة،

 كما تدربيم عمى بعض العادات الشخصية، والمحافظة عمى أمالكيم، اآلخرين،
كنظافة الجسم ومعرفة المواد الغذائية المفيدة لمجسم وغيرىا من العادات التي تجعل 

 (34)منيم مواطنين صالحين ونافعين ألنفسيم ولمجتمعيم 

 تربوي:الدافع ال-ج

 من بين الدوافع التي أدت إلى ظيور التعميم التحضيري واالىتمام بالطفولة المبكرة 
ة دور ميم في حياة الفرد والجماعة وبالتربية يسعد اإلنسان يتربلفا الدافع التربوي،

                                                           

 7:رابح تركً : نفس المرجع السابق،ص(33)

 8:نفس المرجع ،ص(34)
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وقد سبق أن نبينا الرسول عميو أفضل الصالة والتسميم إلى  ويعيش في استقرار،
 (35)أىمية التربية في الحفاظ عمى الفطرة السميمة أو في تشويييا وتزييفيا تضييعيا .

ونظرا ألىميتيا سير األولياء عمى تقديم أحسن تربية  لذلك كانت التربية ميمة، 
ليذا تدفع بيم إلى المدارس  ية،تقدميا األسرة غير كافالتي ألطفاليم، ولكن التربية 

لتربييم وتعمميم، وبما أن المدرسة تعتبر طفرة غير مأمونة بالنسبة لمطفل فإن ذلك 
استمزم أن تسبقيا مدرسة أخرى تكون أقرب إلى المنزل منيا إلى المدرسة .ولذلك 

تحضر الطفل لمدخول إلى المدرسة .ولذلك  جاءت فكرة إنشاء مؤسسات تحضيرية،
لمربون في جعميا قريبة إلى المنزل ليس من ناحية المسافة ولكن من حيث اجتيد ا

والقصد من ذلك كمو  مبانييا وأىدافيا وبرامجيا وكذلك القائمين عمييا خاصة المربين،
 (36)ىو معاونة الطفل عمى نموه الكامل في جو منزلي يشعر فيو باألمان والطمئنان .

 :الدافع االقتصادي-د

لتحضيرية دافع اقتصادي ،ولعمو أكثر الدوافع التي أدت إلى بناء لظيور التربية ا
      ما أدى إلى انتشارىا في مختمف أنحاء العالمم وتشييد مؤسسات التعميم التحضيري،

مناصب كثيرة لمعمل مما سمح لممرأة بأن تساىم ىي  ظيور الثورة الصناعية وفرو 
وجعميا ذلك تقصر نوعا ما  ت،األخرى إلى جانب الرجل بعمميا في مختمف المجاال

وىذا ما استوجب ضرورة  في تربية أطفاليا النشغاليا عنيم طول النيار في عمميا،
لالعتناء بأطفال األميات العامالت  إنشاء مؤسسات لتربية طفل ما قبل المدرسة،

 (37)ولتوفير ليم الرعاية والتربية الكافية التي يفتقدونيا في المنزل
                                                           

 .45،ص0:;4،جدة،4الشروق،ط ،دار السمالوطً :علم النفس التربوي نبٌل محمد مصطفى زٌدان،(35)

 . 447ص6:;4،دار الفكر العربً،القاهرة، محمد رفعت رمضان وأخرون :أصول التربٌة وعلم النفس(36)

 9:رابح تركً :المرجع السابق،ص(37)
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في إنشاء رياض األطفال وباقي مؤسسات  اكبير  اي خاصة لعب دور فالدافع االقتصاد
واستوجب عميين عممين  حيث أصبحت أغمب النساء عامالت. التربية التحضيرية،

قبل المدرسة  الخروج من الصباح إلى المساء تاركين أطفالين الذين ىم في سن ما
التفكك األسري حيث خاصة بعد انتشار ظاىرة  ليس معيم من ييتم بيم، في المنزل،

وبيذا يجد الطفل نفسو بمفرده في  أصبح الرجل بعد زواجو يستقل بمنزلو عن والديو،
أين يتعمم  ويمكن أن يخرج ىذا الطفل لمشارع، المنزل بعد أن تخرج أمو وأبيو لمعمل،

السموكات غير الالئقة وذلك يؤثر طبعا عمى تربيتو وعمى تعممو وعمى شخصيتو فيما 
ا دعت الضرورة إلى توفير مؤسسات تستقبل أطفال قبل المدرسة وتقدم ليم وليذ بعد،

 الرعاية واالىتمام وتحفظيم من بعض اآلفات االجتماعية التي قد يتعرضون ليا.
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 :برامج التربية التحضيرية المبحث الثالث:

وىذا حسب ما أكده عمماء  تعتبر مرحمة الطفولة المبكرة أىم مرحمة يمر بيا الطفل،
ألنيا المرحمة التي يتم فييا نمو أكبر نسبة لقدرات الطفل العقمية  لتربية وعمم النفس،ا

ما استوجب عمى الميتمين والقائمين عمى رعاية  ،واالجتماعية والحسية الحركية
توفير البيئة الغنية بالوسائل والمعدات التي تساعد عمى نمو  أطفال ىذه المرحمة،

لذلك فقد تم إنشاء ، تمبية حاجاتو ومتطمباتو في النموالطفل بشكل طبيعي من خالل 
ال  لكن إنشاء ىذه المؤسسات ،مؤسسات لمتربية التحضيرية الستقبال ىؤالء األطفال

 يكفي إذا لم تكن ليا برامج ثرية تفيد األطفال وتزودىم بالمعارف والخبرات.

رامج ر أو ا أنيا ليذا فقد عمل الميتمون بتربية طفل ما قبل المدرسة عمى إعداد ب
فما المقصود بالبرنامج وفي ماذا يتمثل و ماىي  ،ميمة لتمبية متطمبات الطفل لمنمو

 أىميتو؟ 

 مفيوم البرنامج:  -1

يقصد بو مجموعة األنشطة واألساليب التي تتم داخل غرفة الصف من أجل إشباع 
 وتنجز ىذه األنشطة وتحقيق األىداف المنشودة من البرامج، حاجات الطفل،

 البرنامج التربوي،بو يقصد  ماك(38)واأللعاب من طرف األطفال بقيادة المربية 
التكتيك أو األسموب الذي تتبعو المعممة في إشباع حاجات الطفل وتقديم المعمومات 

وصوال إلى تحقيق األىداف المنشودة التي يسعى البرنامج  والخبرات المناسبة ليم،
 (39)إلى تحقيقيا من خالل آلياتو 

                                                           

 45، ص 4005حنان عبد الحمٌد العنانً : برامج طفل ما قبل المدرسة، دار صفاء، عمان، (38)

بدوان : نظم رٌاض األطفال فً الدول العربٌة واألجنبٌة تحلٌل مقارن،الدار المصرٌة  شبل(39)

 .84،ص4005،القاهرة 4اللبنانٌة،ط
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ذن فالبرنامج عبارة عن مجموع األنشطة واأللعاب التي يمارسيا الطفل داخل غرفة إ
الصف أو خارجيا )في حديقة المؤسسة أو خالل الزيارات التي يقوم بيا األطفال 
(وتنجز ىذه األلعاب والنشاطات تحت إشراف المربية، وقد اختيرت ىذه األلعاب 

ية الطفولة المبكرة، و تم إعدادىا والنشاطات لؤلطفال من طرف متخصصين في ترب
تنقسم البرامج . وتنظيميا بطريقة تسمح بإنماء قدرات األطفال في كل المجاالت

 الموجية لؤلطفال إلى أربع أنواع ىي: 

 *البرنامج اليومي 

 *البرنامج األسبوعي

 *البرنامج الشيري

 *البرنامج السنوي أو الخطة السنوية

األلعاب واألنشطة التي يقوم بيا األطفال في اليوم، مجموع فالبرنامج اليومي: 
 خالل الفترة التي يقضييا في المؤسسة التربوية.

: يتمثل في األنشطة واأللعاب التي ينجزىا األطفال خالل البرنامج األسبوعي
 كل أيام األسبوع في الفترات التي يقضونيا في المؤسسات التربوية.

األلعاب والممارسات التي يقوم بيا األطفال يتمثل في كل البرنامج الشيري:  
 خالل أيام الشير التي يقضييا في المؤسسة التربوية .

: مجموع األلعاب واألنشطة التي ينجزىا البرنامج السنوي أو الخطة السنوية
 (40)األطفال خالل السنة الدراسية تحت إشراف المربية.

                                                           

 .85مرجع سلق ذكره ،ص (40)
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 يمي: التحضيرية ماوقد شممت البرامج التي أعدت ألطفال التربية 

 عمميات تطوير حواس الطفل وحركاتو.-

 عمميات تطوير لغة الطفل . -

 التركيز.....  عمميات النمو العقمي أو القدرات العقمية مثل :التذكر، االنتباه، -

عمميات النمو النفسي واالجتماعي وتتمثل في النشاطات الترفييية ،الفنية  -
 (41).والرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ;48، ص 4004، عمان، 4محمد الطٌطً ، عون خصاونة وآخرون: مدخل إلى التربٌة، دار المٌسرة، ط(41)
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 :أىمية برامج التربية التحضيرية-2

ثراء مع رف التي تتوافر عمى ا*تزويد الطفل باألمن والتغذية في جو مالئم لنموه وا 
 ،قبل المدرسة التي يمضي فييا الطفل جزء من يومو نحو خاص في مدارس ما

وبصورة خاصة فإن األطفال سوف يستفيدون من الخبرات التي قد ال يحصمون عمييا 
 (42).في المنزل 

وذلك من خالل تزويده  *تييئ الطفل لدخول المرحمة الموالية من التعميم الرسمي،
يو نفسيا ئكما تي بالمبادئ والميارات األساسية التي تكون لديو االستعداد لذلك التعميم،

 ،واجتماعيا لينتقل من مراحل االعتماد عمى ذاتو إلى تفاعمو وتعاممو مع األخرين
 لمدرسة ىي أساس نجاح العممية التعميمية في المراحل الموالية،قبل ا وألن مرحمة ما

يظير عمى  والخبرات التي يمر بيا الطفل في ىذه المرحمة تبقى مسؤولية عمى كل ما
الطفل وما يقوم بو من سموكات في المستقبل ،فقد ىدفت بعض األنشطة العممية 

 :المكونة لمبرامج المقدمة ليذه المرحمة من الطفولة إلى

 .تدريب الطفل عمى المالحظة.1

 .تدريبو عمى اكتساب المعمومات بطريقة وظيفية.2

 .تدريبو عمى استخدام األسموب العممي في تفكيره.3

 .تعويده عمى العمل الفردي أو الجماعي من خالل ممارسة التجارب العممية.4

ميع قدراتيم فالبرامج المعدة ألطفال التربية التحضيرية تمعب دورا ميما في إنماء ج
العقمية االجتماعية والحسية الحركية، لذلك اشتممت عمى نشاطات مختمفة تتماشى مع 

                                                           

الشافعً مدخل إلى التعلٌم فً الطفولة المبكرة ، دار الكتاب الجامعً ( إٌفال عٌسى ، ترجمة أخمد حسٌن 4)

  09ص4006 4،غزة ط
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فيناك نشطات لغوية مثل التعبير الشفيي، القراءة  رغبات ومتطمبات األطفال،
والكتابة وىناك نشاطات عممية مثل الحساب والعد والتكنولوجيا وغيرىا، كما توجد 

 الموسيقي، التربية لبدنية وغيرىا. سرح، الرسم،نشاطات ترفييية مثل :الم

وينصح في تخطيط برامج األطفال أن تعطي ليا الصورة الفردية، بمعني تقدم 
لؤلطفال كأفراد، وىذا يجعل من البرامج قابل لمتبسيط أو الزيادة في التعقيد، حسب 
الموقف الذي يكون فيو الطفل ويجب إعطاء الطفل حقو في اختيار النشاط أو المعبة 

 (43).التي يرغب فييا

الفروق الموجودة بينيم سواء من و ميول واىتمامات األطفال،  نامجيجب أن يراعى البر 
حيث مستوى إستيعابيم لممعمومات او قداتيم العقمية والمعرفية والجسمية فالطفل إذا 
وجد في األنشطة المقدمة إليو ما يعطيو إحساس  بالرضى والفرح فإنو يواظب عمييا 

 والخبرات. ويتفاعل معيا وبذلك تزوده بالكثير من المعارف

لكن ميما تنوعت ىذه األنشطة واختمفت لتغذي عقل الطفل وجسمو وروحو، فإنيا  
إذا لم تقدم لمطفل بشكل خاص يطبعو  سوف تكون بعيدة عمى تحقيق ما تصبوا إليو،

جانب كبير من المعب بمعنى تقديم األنشطة في صورة ألعاب، وىذا ما سوف نبين 
 :أىميتو في العنصر الموالي

لقد كان يؤمن فرويل بأن الطفل : مية المعب في البرامج الموجية لألطفالأى-ج
وال توجد في المدارس النظامية التي  يجب أن يزود بتربية ال يتمقاىا في أسرتو،

لذلك أراد لبرامجو أن تقدم لؤلطفال ما يرغبون فيو ويميمون إليو  يمتحق بيا فيما بعد،
لذلك قامت عمى المعب نظرا لما لمعب من فوائد كثيرة في تطوير شخصية الطفل 

                                                           

فوزٌة دٌاب ، سلسلة دراسات فً الطفولة ، تصمٌم البرنامج التربوي للطفل فً مرحلة ما قبل المدرسة ، (43)

 .500دار الفكر الجامعً ، د ب ، د ت ، ص : 
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فإن برامج مؤسسات  ونظرا لما لمعب من أىمية كبيرة في حياة الطفل،(44)وتنميتيا 
في المعب وسيمة التعمم كما أن المربين يرون  التربية التحضيرية ال تخمو منو،

ويرى العمماء أن المعب ىو خاصية تجمع كل األطفال، فيم في (45)والنشاط الفعال 
حاجة إلى المعب دائما، وىو وسيمة تفيدىم في التعمم وتعطييم معنى لمعالم الذي 
يعشون فيو واألكثر من ذلك كمو ىو أن المعب ميم جدا لكل جوانب نمو الطفل، فيو 

ومن أنكر عمى الطفل حقو في المعب فكأنما انكر يتعمق بكل كيانو.  عبارة عن نشاط
 . عميو حقا من حقوقو في الحياة والنمو

تحفيزه عمى نمو الطفل المعرفي، فمن خالل المعب تتسع  اولمعب فوائد كثيرة مني
قدرات الطفل في التفكير ،كما ينمي لغتو من خالل تشجيعو عمى استخدام مفردات 

يتضمن المعب أيضا نشاط جسمي لمطفل ، وينمي لديو روح و لعبو، جديدة أثناء 
امت بو منظمة وما يؤكد عمى أىمية المعب بالنسبة لؤلطفال ما ق(46)اإلبداع 

بمناسبة عام الطفل العالمي، حيث نظمت معرضا دوليا  1979اليونيسكو عام 
 (47)لؤللعاب والمعب في باريس 

إذن فالمعب يمثل دورا ميما في حياة الطفل، فمن لعبو يمكننا أن نعممو ونربيو دون 
ممل أو إكراه، فالطفل يمعب باستمرار ويغير مواضيع لعبو كمما أشبع رغبتو من 
المعب في الموضوع األول.ومع كل موضوع يضيف الطفل إلى خبراتو شيء جديد، 

يو يكتسب حب التعاون والمبادرة خالل ويعتبر المعب عامل التنشئة االجتماعية، ف
                                                           

أبو مٌزر، محمد عبد الرحٌم عدس :المرشد فً منهاج رٌاض األطفال ، دار مجدالوي، عمان  جمٌل(44)

 44،ص 4004،

 85شبل بدوان : المرجع السابق ،ص(45)

 59إٌفال عٌسى ، ترجمة أحمد حسٌن الشافعً : المرجع السابق ،ص (46)

 500فوزٌة ذٌاب :المرجع السابق ، ص (47)



في الجزائر التحضيرية التربية      :الثاني الفصل  

50 

 

لعبو مع رفاقو، كما يتعمم المحافظة عمى أمالك الغير وعدم االستيالء عمييا كما 
ينمي لديو حب الجماعة وطاعة الكبار، حيث أننا نجد في المعب وسيمة أيضا لتمبية 

 . حاجات الطفل الضرورية كالغداء والنوم مثال

 :ل التربية التحضيريةمبادئ تنظيم برامج تربية طف-د

لقد صممت عدة برامج لتربية طفل ما قبل المدرسة وكل برنامج إىتم بإنماء جانب  
من جوانب الطفل العقمية والمعرفية والحسية والحركية واالجتماعية والعاطفية ، لكن 
تصميم ىذه البرامج لم يخمو من تنظيميا وتقديم مبادئ وطرق لتقديميا لؤلطفال 

خر أو من فكرة إلى أخرى وىذه آة االنتقال أو التدريج من عنصر إلى ،بمعنى كيفي
 (48)نذكرالمبادئ 

بمعنى أن نبدأ في تعميم الطفل بكل ما يراه : االنتقال من المحسوس إلى المجرد-1
وما يحس بو حتى تتكون أفكاره األساسية حول ىذه المواضيع ألن الطفل في مرحمة 

ثم ننتقل بو إلى المجرد أي  ألشياء التي يحسيا،الطفولة المبكرة ال يدرك اال ا
لكنو يتخيميا أو يتصورىا ، المعمومات المجردة التي ال يمكنو أن يراىا أو يحس بيا

في عقمو فقط ويساعد في ىذا طبعا المعمومات السابقة التي كونيا من خالل تعممو 
 خر لين أحسن من تذكر شيء يابس وأخر لين. آفمثال لمس شيء يابس و 

نبدأ دائما في تعميم األطفال باألشياء البسيطة : التدريج من البسيط إلى المعقد-2
ن كانت  ال تحتوي عمى تعقيدات تعيق فيموكونيا السيمة لمفيم واإلدراك  حتى وا 

المعمومات التي يجب عمى الطفل أن يتمقاىا معقدة فيجب عمى المربين والمشرفين أن 
يقدموىا لؤلطفال بشكميا المبسط بعد ذلك يكون تدرج في التعقيد إلى أن نصل 
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  ببالطفل إلى المعمومات المعقدة، والتي بإمكانو أن يستوعبيا إذا تمكن من إستيعا
ثال من السيل عمى الطفل أن يفرق بين اليد والقدم لكنو صعب المعمومات السابقة فم

 عميو أن يفرق بين شيئين متقاربين في  الطول.

الحقائق بالنسبة لمطفل ىي كل ما يعيشو اإلنتقال من الحقائق إلى المفاىيم :-3
فمن خالل ىذه الحقائق التي يعيشيا يبني  ويحسو بمعنى أنيا خبراتو في الحياة،

فاىيم تنمو عند الطفل من خالل فيمو لمعالقات بين األشياء المديدة و مفاىيمو الج
 واألحداث.

تعميم الطفل البد من أن يبدأ بما ىو  يف: اإلنتقال من المعموم إلى المجيول-4
معموم بالنسبة لو ،والمعموم عند الطفل ىو كل ما يوجد في محيطو أو ما يراه في 

إلى المجيول الذي ال يوجد أو بعيد عمى بيئة البيئة التي يعيش فييا ،ثم ننتقل بو 
 الطفل التي يعيش فييا.

المالحظ أن ىذه المبادئ متبعة في التعميم الكبار، فيي مبادئ عامة ال تخص 
 .صغارالسن فقط ولكنيا صالحة لكل المستويات العمرية والدراسية دون استثناء

سوف نحاول ذكر  أنواع البرامج المطبقة في مؤسسات التعميم التحضيري:-5
في مؤسسات التعميم التحضيري  بعض أىم البرامج المعاصرة التي يشيع استخداميا

 (49)في العالم المتقدم 

: ىو نوع من البرامج الذي ييدف إلى دفع الطفل لمتعمم من الناحية البرامج التقدمية*
 المعرفية فقط مع إىمال الجانب الوجداني لمطفل.
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اليدف من ىذه البرامج ىو تعويض النقص أو القصور  الممتازة:برامج البدايات *
الموجود في بيئة األطفال ، كما تدرب األطفال عمى تعمم المغة والحساب والكتابة 
ليتمكنوا من المحاق  بزمالئيم الذين يعيشون في بيئات تزودىم بمعارف يتفوقون بيا 

 عمييم.

ي تيدف إلى إشباع حاجات الطفل : ىو نوع من البرامج التالبرامج التعويضية*
 وتعوضو عن الحرمان العاطفي الذي يعاني منو .

ىي برامج تقدم لؤلطفال من أجل إكسابيم مختمف الميارات  برامج التدخل المبكر:*
التي تساعدىم عمى المحاق باألطفال الذين ىم في نفس سنيم والذين قدموا من بيئات 

 قافة.ثرية من حيث اإلمكانيات ومن حيث الث

: تيتم بتنمية حواس الطفل نظرا لما ليا من أىمية في *البرامج الحسية حركية
 استقبال المعارف ونقميا إلى عقل الطفل. 

: وقد استعممتو األختان لتدريب الطفل عمى *برنامج راشيل ومارجريت ماكميالن
 يمزم لتكامل خبرات الطفل. الحروف وعمى الكممات وتوفير ما

البرامج ىناك برامج أخرى تيدف إلى االىتمام بجانب من جوانب إضافة إلى ىذه 
مج ييدف إلى نافكل بر  ،الطفل ولكن بالنظر إلى ىذه البرامج نجد أنيا متكاممة

 الت الطفل، سواء العقمية أو الحسية الحركية أو الوجدانية،ااالىتمام أو مجال من مج
 معما وكامال يلينمو سم وبما أن الطفل يحتاج إلى رعاية وعناية بكل مجاالتو

استغالل كل ىذه البرامج في مؤسسات التعميم التحضيري والعمل بيا من أجل تحقيق 
 .اليدف المنشود من وراء إنشاء ىذه المؤسسات واالىتمام بطفل ما قبل المدرسة
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 أسس بناء المنهاج  -3 

  

والنفسية والتربوية يقصد باألسس مجموعة األفكار والمبادئ الفمسفية واالجتماعية 
 التي اعتمدت في تصميم منياج التربية التحضيرية.

والمنياج يتبنى كّل األفكار والتوجيات الفمسفية التي تؤمن بتنشئة الطفل تنشئة 
متكاممة وتؤمن بتطور الشخصية ككل )جسمية، عقمية، اجتماعية، وجدانية( تساعد 

 عمى تكّيف الطفل مع الحياة.
 :ي/االجتماعياألساس الفمسف3-1 

تحّدد الفمسفة التربوية لمتربية التحضيرية من خالل التوجيات العامة المتمثمة فيما 
 يمي:
 اعتبار التربية التحضيرية حمقة من حمقات النظام التربوي. -
 التوّجو نحو التعميم التدريجي. -
 وضع منياج خاص بطفل التربية التحضيرية.  -
 باإلشراف عمى التربية التحضيرية.االىتمام بتكوين المكمفين  -
 التحّول النوعي في التكفل بيذه الفئة في سياق اإلصالح الجاري. -
 تشجيع المبادرات الخاصة في فتح فضاءات التربية التحضيرية.  -
توسيع مؤّسسات التربية التحضيرية إلى المناطق شبو الحضرية والريفية لتوفير  -

إّن الطفل والمواطن المراد إعداده في إطار جتماعية.الفرص وتحقيق العدالة اال تكافؤ
 ىذه الفمسفة ىو الذي تتجّسد فيو القيم واالختيارات الوطنية التالية:

تنمية معنى القانون واحترامو واحترام الغير والقدرة  * قيم الجميورية والديمقراطية: 
 عمى االستماع لآلخر واحترام سمطة األغمبية وحقوق األقميات.

ضمان التحكم في الّمغات الوطنية وتثمين اإلرث الحضاري الذي  قيم اليوية:* 
جغرافيتو واالرتباط برموزه والوعي باليوية  تحممو من خالل معرفة تاريخ الوطن و
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وكذا  ،وتعزيز المعالم الجغرافية والتاريخية والروحية والثقافية التي جاء بيا اإلسالم
 ي لؤلمة الجزائرية.بالنسبة لمتراث الثقافي والحضار 

تنمية معنى العدالة االجتماعية والتضامن والتعاون، وذلك  * القيم االجتماعية: 
بتدعيم مواقف االنسجام االجتماعي واالستعداد لخدمة المجتمع، وذلك بتنمية روح 

 االلتزام والمبادرة وتذوق العمل في آن واحد.
المكَون لمثروة واعتبار الرأسمال تنمية حب العمل المنتج  * القيم االقتصادية:  

البشري أىم عوامل اإلنتاج والسعي إلى ترقيتو واالستثمار فيو بالتكوين والتدريب 
 والتأىيل.

تنمية الفكر العممي والقدرة عمى االستدالل والتفكير النقدي والتحكم  * القيم العالمية: 
أشكاليا والدفاع عنيا  في وسائل العصرنة واالستعداد لحماية حقوق اإلنسان بمختمف

 والحفاظ عمى المحيط، وكذا التفتح عمى الثقافات والحضارات العالمية.
 األساس النفسي/التربوي:3-2 
يعّد األساس النفسي من األمور الجوىرية في بناء المنياج وتنفيذه ليذا ال بد من  

 ،ىذه األىمية انسجاما مع ،إعطاء األىمية الكافية لمطفل الذي من أجمو يعّد المنياج
يتوجب الحديث عن مراحل النمو والخصائص التي تشمميا. وعمى المنياج أن ينسجم 
مع جميع نواحي النمو الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية انسجاما يتجّسد فيو 

وليذا ينبغي أن تتالءم النشاطات التعممية مع  ،كّل ما يمزم أطفال ىذه المرحمة
 :التالية خصائصال
إرىاف الحواس وتأمين المحبة والعطف والطمأنينة واستخدام المحسوسات من  - 

وسائل وأدوات وفتح الباب واسعا لفرص الّمعب وبعث الشوق إلى التعمم والشعور 
بالّمذة والسرور أثناء ممارستو ليا. ومن األىمية بمكان في ىذا السياق التذكير بما 

 يمي من خصائص نمو الطفولة المبكرة. 
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 توزيع برنامج القسم التحضيري: -4
وأنواع البرامج الشائعة المعمول بيا في  لقد تطرقنا فيما سبق إلى مفيوم البرنامج،

مؤسسات التربية التحضيرية، كما تطرقنا إلى بعض المبادئ في تقديم وتنظيم ىذه 
يومي، واألقسام التي تنقسم إلييا ىذه البرامج، حيث وجدنا ىناك برنامج  البرامج،

كما نعمم أن مؤسسات التربية والتعميم  ،برنامج شيري وبرامج سنوية برنامج أسبوعي،
حيث  تتعامل بالبرنامج األسبوعي ، لكن برامج التربية التحضيرية تتميز بالمرونة،

بإمكان المربية أن تغير األنشطة المبرمجة حسب ما تراه مناسبا لمتطمبات وميول 
 ساعة 27األسبوعي المخصص لمقسم التحضيري ىو األطفال. فالحجم الساعي 

المجال الفني  المجال العممي، موزعة عمى عدة مجاالت وىي المجال التواصمي،
 (50))والبدني والمجال التنظيمي .

نشاط المغة الذي ينقسم إلى نشاط التعبير الشفيي، نشاط المجال التواصمي يمثمو: *
 الكتابة ونشاط القراءة.

نشاط الرياضيات والذي يتمثل في الحساب، اليندسة، القياس  يمثمو: المجال العممي*
 وحل المشكالت.

 نشاط الرسم واألشغال، الموسيقي واإلنشاء، المسرح والعرائس. المجال الفني يمثمو:*
 نشاط التربية البدنية واإليقاعية . *المجال البدني يمثمو:

أثناء الدخول والخروج ولوقت  يتمثل في التدريب عمى النظام المجال التنظيمي: *
 .الراحة
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 :وفيما يمي جدول يوضح توزيع الحجم الساعي األسبوعي لمقسم التحضيري
 توزيع الحجم الساعي األسبوعي لمقسم التحضيري

 األنشطة المجاالت الفرعية المجال الحجم الساعي
 

 ساعات 08
 التعبير الشفيي  التخطيط المغة التواصمي   

 ألعاب القراءة-
 التربية المدنية

 التربية اإلسالمية
تربية -تربية مدنية 

 اإلسالمية
05 

 ساعات
القياس -اليندسة–الحساب  الرياضيات العممي  

 حل المشكالت–
التربية العممية     

 والتكنولوجية
فيزيائي   -إيقاظ بيولوجي

 وتكنولوجي
09 

 ساعات
الفني    

 والبدني 
الموسيقي -الرسم واألشغال ا لفني

المسرح  –واإلنشاء 
 والعرائس

ألعاب  –التربية البدنية  البدني
 إيقاعية

 الراحة  –الدخول والخروج    التنظيمي     سا05
 ساعة 27المجموع : 

 المصدر: )من منياج التربية التحضيرية(
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 تجييز القسم التحضيري-ج
 التنظيم المادي لمفضاء التعميمي -1ج.
يرى المختصون في تربية الطفولة المبكرة أن لمفضاء الذي يتمقى فيو األطفال  

أنشطتيم التربوية والتعميمية أثر كبير عمى نفوسيم سواء بالسمب أو باإليجاب 
،فتنظيم ىذا الفضاء يمعب دورا كبيرا في نمو األطفال وفي اكتسابيم استقالليتيم 

 ثقتيم بأنفسيم .و 
 (51)عمى ىذا النحوفضاء التعميمي لمولذلك فقد نصحوا بتسيير عقالني 

ن تييئة الفضاء تييئة جيدة تشعر األطفال باالرتياح وتجعميم ينسجمون مع أ* 
 رفاقيم .

*الفضاء المنظم يسمح لؤلطفال بالتنقل بسيولة داخمو ويسيل عمييم عممية استعمال 
كل األدوات والسندات الموجودة من كتب وألعاب وغيرىا ، كما يكسبيم عادات 
النظافة والنظام واالنضباط ويسمح الفضاء المنظم لممربي بالتنقل بين األطفال 

رشادىم وبالمقابل فإن القسم أو واألركان والورشات التعميمية لمراقبة األ طفال وا 
الفضاء الذي يفتقر إلى النظام والنظافة يسبب تعبا وقمقا لمطفل والمربي ، وينعكس 

 ذلك سمبا عمى العممية التربوية وكذا المردود التعميمي.
لذلك فإن المختصون في تربية الطفل ينصحون بتجنب األعداد الكبيرة لؤلطفال في 

 طفال.  25يث يجب أن ال يتجاوز العدد القسم الواحد، بح
 األركان والورشات التربوية في القسم التحضيري:-2ج

                                                           

سنوات (،دلٌل المعلم ، الجزائر 8-7شرٌفة غطاس وأخرون : خطواتً األولى المدرسة التحضٌرٌة )(51)

 .06،ص4004
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 بما أن أطفال التربية التحضيرية يتميزون بالحركة والنشاط الدائم وبحبيم الكبير لمعب
االكتشاف، كان من الواجب توفير الفضاء المناسب ليم لتمبية و وفضوليم في المعرفة 

وليذا رأى بعض المختصون في تربية طفل ما  تيم وإلشباع فضوليم،متطمباتيم ورغبا
أن فضائيم التربوي يجب أن يحتوي عمى أركان وورشات تربوية وىي.  .قبل المدرسة

(52) 
 األركان التربوية: *

 يحتوي عمى كتب ومجالت تشبع فضول األطفال من خالل تصفحو،*ركن المكتبة: 
يجيز ىذا الركن ببساط ومخدات توفر لمطفل وحتى ال يحس الطفل بالتعب يجب أن 

 الراحة مما يشعره بالعفوية 
ركن الدمى تحبو الفتيات خاصة لذلك يجب أن يتوفر *ركن الدمي وألعاب التنكر: 

في القسم إلى جانب ألبسة التنكر المختمفة التي يستعمميا األطفال في ألعاب التنكر 
 كذلك توفير مرآة الصقة ليطمع فييا األطفال عمى حياتيم التنكرية .

والتموين تجييز ىذا الركن باألدوات والوسائل الخاصة بالرسم ركن الرسم والتموين: *
 )أقالم ممونة، ريشات الرسم ، الورق،....( 

وىو ركن لمعب الجماعي الذي يدفع األطفال إلى اكتشاف ركن األلعاب التعميمية:*
 األلعاب التركيبية (.–بعض المبادئ الرياضية كالترتيب والتصنيف ) الشطرنج 

من طرف ىناك ورشات متنقمة أو حرة وىناك ورشات مسيرة  :الورشات التربوية*
 أطفال. 06ويستحسن أال يتجاوز عدد األطفال في كل ورشة  المربى،

 اليدف منيا ىو بناء الكفاءات وتنمية الجانب االجتماعي،الورشات الحرة: *
والوجداني والمعرفي لؤلطفال حيث لؤلطفال أنشطة حرة أو ذات عالقة بالمشروع 

 .اتيمظ سموكيالح كي نشطة ىي فرصة لممربياالموضوع اإلنجاز وىذه 
                                                           

 ;0.:0،ص ص \فة غطاس وأخرٌن : ونفس المرجعشرٌ(52)
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اليدف منيا ىو تنمية قدرات الطفل المعرفية وتطويرىا وىنا يسعى الورشة المسيرة: *
 المربي لبناء وضعيات لمتعمم، حيث يقوم الطفل ببناء معارفو بنفسو.  

 خالصة الفصل:
لقد خصص ىذا الفصل لمتربية التحضيرية، حيث تم فيو تحديد مفيوم التربية 

 تي تمثمت في التنشئة االجتماعية لمطفل، تنمية قدراتو العقمية،التحضيرية وأىدافيا ال
كانت ىناك دوافع أدت إلى االىتمام قد  جاىاتو نحو العمل ونموه الجسمي.تكوين ات

الدافع  بالتربية التحضيرية وبطفل التربية التحضيرية تمثمت في الدافع النفسي،
 التربوي، الدافع االقتصادي والدافع االجتماعي.

وكان في ىذا الفصل حديث عمى بعض البرامج الشائعة االستعمال في مؤسسة  
التربية التحضيرية وخاصة في رياض األطفال، ومعظم ىذه البرامج اىتمت بجانب 
وأىممت الجوانب األخرى ، لذلك كان من الضروري أن تستعمل كل ىذه البرامج 

 ألنيا تكمل بعضيا بعض.
الدول العربية منيا  اىتمترية لطفل ما قبل المدرسة، ونظرا ألىمية التربية التحضي

وكل دولة كانت ليا طريقتيا في االىتمام بالطفل خطت خطوات ال  والغربية بيا،
بأس بيا في المجال الطفولة المبكرة  حيث قامت بتنفيذ األمر الصادر بالجريدة 

لمؤسسات م فأنشأت دور الحضانة ورياض األطفال، لكن ىذه ا1976الرسمية عام 
كل األطفال ،لذلك عمدت الدولة إلى فتح أقسام لمتربية التحضيرية  نبقيت بعيدة ع

ممحقة بالمدارس االبتدائية لتقريبيا أكثر من األطفال بيدف تعميميا، ويمكن أن 
يؤدي تعميميا إلى جعميا إجبارية عمى كل طفل بمغ سّنو خمس سنوات، وليذه 

نيا مرنة، إضافة إلى تجييزاتيا التي تميزىا عن األقسام التحضيرية برامج خاصة لك
 باقي األقسام االبتدائية األخرى.
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 الطفولة الخصائص والحاجيات: ثالثال الفصل
 

 الطفولة األوال:
 مفيوـ الطفولة -1
 مراحؿ الطفولة -2

 
 : مراحل النمو عند الطفلالثانيا

 يالنمو المورفولوج -1
 النمو الحسي واالنفعالي  -2
 النمو العقمي والمغوي  -3
 النمو االجتماعي واالخالقي  -4

 
 الثالثا: خصائص وحاجيات الطفل

 األطفاؿخصائص طبيعة -1
 حاجيات األطفاؿ  -2
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 تمهيد:
 

تعتبر الطفولة مف أولى المراحؿ األساسية التي تساىـ في تكويف شخصية 

اإلنساف بالنظر إلى ما يتمقاه مف رعاية واىتماـ في ىذه الفترة المتقدمة مف السف 

سواء مف حيث األساليب  توحيث تزداد مخاوؼ األسرة مف إمكانيػػة تقصيرىا في تنشئ

تربية سميمة تسػػاعػػػده فيما بعد عمى مواجية مختمؼ  توالتي تعتمدىا في تربي

الصعوبات التي قد تواجيو في حياتو األسرية بؿ وقػػد تتعداىا فػػػي بعض األحياف 

إلى مواجية صعوبات التكيؼ مع البيئة االجتماعية بدءا مف جماعة األقراف ومحيطو 

 ذا تفاعمو مع اآلخريف سيما المجتمع الراشد.المدرسي وك
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 ولةـــــــــــ: الطفالمبحث ألول
 
 مفهوم الطفولة:-1
: تعني تمؾ المرحمة التي تمي مرحمة الفطاـ مباشرة وتسبؽ مرحمػػػػػة لغة -1-1

 الكالـ.
 اصطالحا: 1-2

قديما طفاؿ ألف األيا مصطمح حديث نسبيا أن" بAriesيعرفيا فيميب اريس"
 ،يعيشوف بيف الكبار مف حيث ارتداء المالبس واألكؿ والشرب بؿ يتصرفوف كالكبار

ففي القديـ لـ تعرؼ خصائصا لمطفولة وحاجاتيا األساسية بؿ أف بعض العمميات لـ 
 تكف ذات أىمية في تمؾ الفترة كالخياؿ والمعب.

أقساـ أساسية أما بالنسبة لممراحؿ التي يمر بيا الطفؿ فقد قسمت إلى ثالثة 
وتعتبر ىذه المرحمة أساسية في إعداد  ،ومرحمة البموغ ،:الرضاعة وما قبؿ البمػػػػػوغ

 1الطفؿ لمعمؿ وتحمؿ المسؤولية
 

ومف الممفت لمنظر أف البحوث في مجاؿ عمـ النفس سيما ما أثاره عمماء النفس 
ة التحميؿ ومدرس ستايمي هولّ والها فجهرمتّ وبياجية واريكسون وكوليرجأمثاؿ 

النفسي وعمماء اإلجتماع الميتميف بالتغيير اإلجتماعي إضافة إلى الدراسات 
اإلكمينيكية والتجريبية بينت أف الطفولة مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا االنساف 
حيث توضع معالـ بناء شخصيتو المستقبمية التي تتطمب إشباع حاجيات أساسية 

ساعده عمى التكيؼ مع متطمبات الحياة اليومية واكتساب الميارات الخاصة التي ت
كما تعتبر الطفولة فترة خاصة بالنمو والتطور والتغير والتي يحتاج فييا الطفؿ إلى 

 2توفير الحماية والرعاية االزمة والتربية والتوجيو الصحيح 

                                                           
1

انطبعت األونى  0222، دار انزاتب انجايعٍت نبناٌ  انتزبيت اننفسيت نهطفم وانمزاهكعبد انزحًاٌ انعٍسىي ،-

 . 67ص 
0

انطبعت انثانثت ، 9::8عًاٌ  ،دار انشزوق نهنشز وانتىسٌع ،في عهم نفس انطفميحًد عىدة انزًٌاوي ـ  -

 57-56ص،
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وىناؾ مف عرؼ الطفولة بأنيا الفترة الممتدة ما بيف نياية الرضاعة وسف البموغ ، 
متطمبات الحياة، وىي الفترة التي  ةتعتبر ىذه المرحمة بمثابة فترة اإلعداد لمواجي إذ

يكتسب فييا الطفؿ أنماط وأساليب سموكية تتماشى وطبيعة المرحمةػ لذلؾ ترتبط 
أساليب تنشأة الطفؿ واالتجاىات والقيـ التي يبني الطفؿ آراؤه ومعتقداتو الصائبة بناء 

 وميارات في البيت والمدرسة ومحيطو اإلجتماعي الواسع.عمى ما أكتسبو مف خبرات 
وتتأثر شخصيتو بيذه العوامؿ أيما تأثير، إذ بإمكاف األساليب القائمة عمى تنشئتو 
تنشئة سميمة تساعده عمى تجاوز الصعوبات وتعيد لو الثقة في ذاتو في حدود الثقة 

عمماء النفس واإلجتماع  المتعارؼ عمييا والتقاليد اإلجتماعية ليذه األسباب ينصح
جميع اآلباء والمعمميف في المدرسة أف يتعرفوا عمى حاجات الطفؿ األساسية 
والمشكالت التي تواجييـ ومساعدة األطفاؿ عمى حؿ ىذه المشكالت والصعوبات 

 2التي قد تعيؽ تكويف شخصية الطفؿ تكوينا سميما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2

انطبعت األونى  5::8، اندار انعزبٍت نهعهىو ،  سيكونوجيت انطفونت وانمزاهقت األسبسيتعبد انعهً انجسًانً، -

 .:8-89ص 
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 : مراحل الطفولة 1-2
أجمع عمماء النفس عمى تقسيـ المراحؿ األساسية التي تمر بيا الطفولة إلى ثالثة 

مرحمة الطفولة  ثـ تميياأقساـ رئيسية وىي مرحمة الطفولة المبكرة تمييا مرحمة الطفولة 
الثالثة ولعؿ األساس الذي جعؿ عمماء النفس يمجؤوف إلى ىذا و  الثانيةاألولى و 

ؼ جديدة لدى الطفؿ وترتبط ىذه الوظائؼ عموما النمو التقسيـ يرجع إلى بروز وظائ
 الجسماني والعقالني لمطفؿ.

 مرحمة الطفولة المبكرة 1-2
تبدأ ىذه المرحمة مف لحظة الميالد إلى السنة األولى تقريبا، وتتميز ىذه المرحمة 

مف  3بروز جممة مف االنفعاالت التي تجعؿ الطفؿ في صراع بيف التمثيؿ والتوافؽ.
فيو يحاوؿ تمبية حاجاتو مف خالؿ إشباع رغباتو الغريزية، كاألكؿ والشرب، جية 

 والنـو ...الخ 
خر، أي ألابيف و  ولذلؾ نالحظ أف الطفؿ في ىذه المرحمة بالذات ينعدـ التمييز بين

يخمط الطفؿ بيف إشباع حاجاتو وبيف إشباع رغباتو المكبوتة التي قد تتنافى وقيـ 
 مجتمعو.

 الطفولة األولىمرحمة 1-2-1
تمتد ىذه الفترة ما بيف سف السنة إلى الثالث سنوات، وتمثؿ ىذه المرحمة فترة 

إلى مرحمة الشعور بالذات،  2التحوؿ بيف النزعة اإلجمالية أي تمركز الطفؿ حوؿ ذاتو
الطفؿ يبدا تدريجيا بالفطاـ، حيث يتغير نظاـ غذائو، ويبدأ في إكتساب المغة التي 

التعبير عف ذاتو، ورغباتو الكاممة، كما تتميز ىذه المرحمة بتشغيؿ تمكنو مف 
في عممية المشي وىي العممية التي تظير مدى  ئعضالتو ومختمؼ أعضائو لمبد

إحساسو باالستقاللية في التعبير عف ذاتو واالعتقاد بوجود انسجاـ بيف طبيعة 
 والفعالية. لشعوره بتحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ واألشياء وتمبية رغبات

 

                                                           
3

نبناٌ  ،بٍزوث  ،انًكتبت انعهًٍت ندار ينشىراث عىٌداث ،منبهج انتزبيت،غً بانًاد تزجًت جىسٌف عٍىدكٍه-

 .00ص  بدوٌ طبعت وبدوٌ سنت نشز.
0
 02،صنفس انًزجع – 
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 مرحمة الطفولة الثانية:1-2-2

مف سف الثالثة إلى السابعة مف عمره وتتميز ىذه الفترة ببروز  تبدأ ىذه المرحمة
شخصية كاممة يطغى عمييا النظرة العاطفية أكثر منيا عقمية، ذلؾ أف الطفؿ يفسر 
كؿ ما يدور حولو مف منطمؽ ذاتي بحت، أي أنو يميؿ لمتمركز حوؿ ذاتو، وتبدا 

ة الحركية تتجسد في االنفعاالت تتوسع، وتبرز االىتمامات الحسيو االىتمامات 
 اىتمامات المعب مع جماعة األقراف.

كما ينظر إلى ىذه المرحمة باعتبارىا مرحمة إكتساب المغة مف خالؿ جماعة األقراف 
والتي ستساعد الطفؿ فيما بعد عمى إكتساب القدرة عمى التعبير عف ذاتو، وابراز 

نا تبدأ عممية التفاعؿ أحاسيسو ومشاعره تجاه اآلخريف سيما جماعة األقراف، ومف ى
 اإلجتماعي مع اآلخريف.

 
 مرحمة الطفولة الثالثة: 1-2-3

بالمدرسة  االلتحاؽوتبدأ مف سف السابعة إلى سف البموغ، وتمثؿ ىذه المرحمة مرحمة  
 االستقالليةوالتكيؼ مع األطفاؿ، حيث تبرز خاصية  االندماجحيث يبدأ الطفؿ في 

، وىنا يبدأ الطفؿ في التخمي التدريجي عف المعب افي مختمؼ السموكات التي يقـو بي
الفردي ليندمج مع أقرانو في شكؿ جماعات المعب كما تنتقؿ فعاليتو إلى مستوى 
آخر، فيو يدخؿ في عالـ األشياء الميالو إلى نماذج لعب الراشديف ، لذلؾ يالحظ 

 ماـاالىتظيور كبت وصراع بيف التمركز حوؿ الذات وتقدـ الموضوعية بسبب 
 3المتزايد باألشياء والرغبة في تكويف الذىف والجماعات 

 

 

 

 

                                                           
2

. نبناٌ ،بٍزوث  ،انًكتبت انعهًٍت ندار ينشىراث عىٌداث ،منبهج انتزبيت ،غً بانًاد تزجًت جىسٌف عٍىدكٍه-

 .05بدوٌ طبعت وبدوٌ سنت نشز.ص
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 : مراحل النمو عند الطفلالمبحث الثاني
 

بالرجوع إلى المراحؿ األساسية التي يمر بيا الطفؿ وبالموازاة مع ىذه المراحؿ نميز 
مراحؿ نمائية لدى الطفؿ تتمثؿ ىذه المراحؿ النمائية في جانبيا الجسماني، الحركي 

وكذا المغوي والجنسي ويختمؼ ىذا النمو  واالجتماعي االنفعاليلحسي العقمي، ا
بحسب كؿ مرحمة مف المراحؿ السالفة الذكر سواء مف حيث الوظائؼ األساسية لكؿ 
مرحمة أو بالنسبة بما اكتسبو الطفؿ مف بيئتو ووسطو الذي بدأ يتفاعؿ معو تدريجيا 

 وسنطرؽ إلى ىذه المراحؿ بالتفصيؿ الحقا.
 
 :يالنمو المورفولوج -1

 الجسمي:النمو 1-1
ي والكيفي مكليتميز بالسرعة في المراحؿ األولى لمطفولة، حيث بػػروز التغيير ا

وفي زيػػػادة الحجػػػـ وبصفة الفتة مف ناحية النمو الحركي، ومف مظاىر النمو 
األسناف في الظيور إلى أف تكتمؿ في الظيور، وتسمى باألسناف  استمرارالجسمي 

مية التسنيف حيػػث ترتفع درجة حرارة الجسـ إضافة المؤقتة والتي يرافؽ ظيورىا عم
 عادي ويستمر إلى غاية ظيور األسناف.الإلى اإلسياؿ غير 

كما تتميز ىذه المرحمة أيضا بنمو الرأس نمو بطيئا ليصؿ في نياية المرحمة إلى 
مماثمة رأس الراشد مف حيث الحجـ: كما تنمو األطراؼ نمو سريعا بالمقارنة مع نمو 

ذا ما رجعنا إلى مقارنة لطوؿ بإمكانية  الرأس، أما الجذع فيميز نموه بالوسطية وا 
يتأثر بالنمو لػػدى الطفػػػؿ، ففي السنة الثالثة يكوف طوؿ  هالنمو لدى الطفؿ فنجد

خالؿ  9، 8، 7، 6متباطئ نسبيا بمعدؿ  سنتيـ ويزداد وبشكؿ 33الطفؿ حوالي 
 . 6، 5، 4، 3السنوات 

ة ما يرتبط بنمو الجذع وطوؿ العظاـ ، وفقداف الشحـ الذي تراكـ أما نمو الطوؿ فعاد
لدى الطفؿ سيما في فترات ما قبؿ الفطاـ، في حيف يزداد الوزف تدريجيا بمعدؿ 

 كيموغراـ الواحد في السنة .
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مي فنالحظ تزايد األجيزة واألعضاء نضوجا حيث عظوبالنسبة لنمو الييكؿ ال
صمبة ، وأكثر حجما مقارنة بالسنة  عظاـإلى مي لمطفؿ عظفي الييكؿ ال تنتقؿ

 األولى لمطفػػؿ.
أما نمو العضالت فتميز بالسرعة عما كاف عميو مف قبؿ، ويزداد الوزف وتتقدـ 
العضالت الكبيرة عمى العضالت الصغيرة، وىو ما يعكس قدرة الطفؿ عمى القياـ 

أىمية ىذا النوع مف بحركات صعبة مقارنة ببعض الحركات البسيطة ومف ىنا تبرز 
 النمو في تدعيـ جيود الطفؿ في التحكـ في حركات جسمو بصفة منتظمة.

 
 : النمو الحركيّ 1-2
عتبر النمو الحركي استجابة طبيعية لمنمو الجسمي لدى الطفؿ، ألف نمو ي

الميارات الحركية لدى الطفؿ تشكؿ بعدا ذا أىمية خاصة في حياة الطفؿ، ألف حياة 
 لنشاط والحيوية الدائمة.الطفؿ تتسـ با

النمو الحركي لدى الطفؿ في ىذه المرحمة بالذات يتميز بالشدة وسرعة االستجابة 
وغالبا ما تكػػػػػػوف حركاتو غير منتظمة ، وغير منسجمة لكؿ حركة مدلوؿ وتعبير 
معيف يختمؼ عف الحركات السابقة لذلؾ تظير ىذه الحركات في شكؿ غير متناسؽ 

حركات التي يقـو بيا الطفؿ يعتمد عمى جيد عضمي كبير تستدعي وغير متزف فال
لمجوء إلى استخداـ العضالت الكبيرة، غير أف الطفؿ يسيطر عمى حركاتو بصفة 
تدريجية ويستعمؿ عضالتو الصغيرة بفعؿ التدريب المنتظـ واليادؼ إلى تحقيؽ 

ري والقفز النضج العضمي لذلػػػػؾ تبرز ميارات جديدة تعكس ىذا النضج كالج
 والتسمؽ .

ففي المرحمة التي يبمغ فييا الطفؿ سف الرابعة تنعكس آثار النضج الحركي في 
جد الطفؿ فيالنشاطات التي يقـو بيا الطفؿ كالتعبير الحركي باستعماؿ الكتابة 

صعوبات في القياـ ببعض الخطػػػوط غيػػػػػػر الموجية، حيث ال يستطيع السيطرة عمى 
إلى آخر  حرؼفي مرحمة الحروؼ مع التوقػػػػػػؼ عند االنتقاؿ مف  كؿ عضالتو، وكذا

 لتأتي مرحمة الكممات.
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ويمكننا أف نربط النمو الحركي لدى الطفؿ في ىذه المرحمة بمدى قدرة الطفؿ 
الجسمية والصحية في قيامو بمختمؼ النشاطات بشكؿ عادي، فكمما تأخر النمو 

رت حركات الطفؿ عند أداء مياميا بشكؿ مي كما تأثػػػػػعضالجسمي والعصبي وال
 طبيعي وعادي.

 النمو الجنسي:  1-3
يركز الجنسي، حيث  االستطالعمرحمة الطفولة المبكرة يزداد الفصوؿ وحب  ففي

جيازه التناسمي خاصة عند الذكور ويطمؽ عمييا عمماء النفس المرحمة القضيبية  عمى
(phollice stage وتتميز بكثرة األسئمة المركزة عمى الجوانب الجنسية كالفروؽ )

بعضوه  اىتماماتوبيف الجنسيف مف حيث الشكؿ واألعضاء التناسمية ، فالطفؿ تزداد 
األطفاؿ إلى الراحة والعطؼ والحب  بافتقارالذكري ويفسر عمماء النفس ىذه الظاىرة 

 ة التفاعؿ اإلجتماعي.واإلحساس بعدـ األماف والممؿ ونقص المعب محدودي
والفروؽ بيف الجنسيف فيرى عمماء التحميؿ النفسي، أنو في  لالختالفاتأما بالنسبة 

عند سف الثالثة يبدأ الطفؿ في ميمو الشديد  االسنوات األولى مف عمر الطفؿ وتحديد
حيث يعتبر والده مف أشد  اانفعاليبيا  وارتباطولوالدتو وحبو ليا بشكؿ قوي جدا 

وفي  ،سيف لو في حب والدتو مما يجعمو يغار منو إلى درجة الكراىية الشديدة لوالمناف
نفس الوقت يحس بعقدة الذنب تجاه والده وىذا ما يدفعو إلى تقمص شخصيتو ، 
وتسمى ىذه الحالة بعقدة أديب وعمى العكس مف ذلؾ ما نراه عند البنت وأبييا 

 .عقدة أليكتراوتسمى 
النفسية  األزماتساليب تربوية سميمة تساعد عمى تفادي ىذه غير أف إتباع الوالديف أل

التي قد تؤدي إلى أمراض نفسية تصؿ إلى درجة العقد النفسية الحادة التي قد تترؾ 
عف  كاالمتناعآثار نفسية خطيرة تتسبب في توجيو سموؾ الفرد إلى أساليب شاذة 

 1لزوج الزواج أو العجز النفسي والتخنث والغيرة الشديدة عمى ا
أما في مرحمة الطفولة المتأخرة، والتي يطمؽ عمييا فترة كموف سابقة لمبموغ 

 الجنسي في مرحمة المراىقة 
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بنشاطات أخرى سواء أكانت  النشغالوالطفؿ بالجنس  اىتماـفي ىذه المرحمة يقؿ 
 المبتدئأو تربوية، كما يالحظ عمى ىذه المرحمة أيضا النمو  اجتماعيةنشاطات 

 ألعضاء التناسمية مقارنة بباقي أعضاء الجسـ 
مرحمة الطفولة المتأخرة مرحمة تسبؽ المراىقة بقميؿ وتتميز بالسموؾ الناضج، أما 
التغيرات التي تظير في ىذه المرحمة تعتبر تغيرات نفسية وعضوية تسبؽ المراىقة 

ة لكنو يكتسب بالمقارنة بالمرحمة السابقة والالحق بطيءغير أف معدؿ النمو يكوف 
ميارات وخبرات تساعده في مواجية مشكالت الحياة  حيث يبدأ في تعمـ المعايير 

 االنفعاالتلتحمؿ المسؤولية وضبط  واالستعداد االتجاىاتالخمقية والقيـ وتكويف 
 .االجتماعيلنمو عممية التطبيع  اإلطالؽوتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ عمى 
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 النمو الحسي واالنفعالي -2
 النمو الحسي:  2-1
تعتبر مرحمة الطفولة المبكرة مف المراحؿ التي يجد فييا الطفؿ صعوبة في  –أ 

إدراؾ العالـ الخارجي إذ غالبا ما يجد لذة في استعماؿ حواسو، فيو يرغب في شتـ 
 األشياء وتذوقيا، وفحص واكتشاؼ األشياء ألوؿ مرة.

فالطفؿ في ىذه المرحمة ال يربط بيف إدراكو الحسي لألشياء وعالقتيا المكانية 
فتراه ال يفػػرؽ بيػػػػػػف االتجاىات يميف يسار أو بيف أعمى وأسفؿ غير انو وبتقدـ عمر 
الطفؿ أي في حدود السنة السادسة يبدأ الطفؿ في إيجاد العالقة بيف إدراكو الحسي 

ة كما يبدأ في االعتماد عمى األشكاؿ وربطيا باأللواف عمى لألشياء وعالقتيا المكاني
خالؼ طفؿ السنة الثالثة الذي يركز عمى إدراؾ األشكاؿ دوف األلواف لذلؾ يختار 
األشكاؿ البسيطة وغير معقدة بالمقارنة مع طفؿ السادسة ومف جية أخرى فطفؿ 

طفؿ السادسة الذي يدرؾ الثالثة يعتبر إدراكو لممسافات إدراكا غير دقيؽ بالنظر إلى 
المسافات بدقة أما مقارنة األحجػػػػاـ فيستطيع طفؿ الثالثة أف يقارف بيف األحجاـ 

ال تزاؿ تشكؿ صعوبة في معرفة الفرؽ بيف االوزاف  زافو ألاالمختمفة غير اف إدراؾ 
 المتقاربة بدقة عمى خالؼ طفؿ السادسة الذي يدرؾ الفرؽ بيف ىذه االوزاف المتقاربة.

ذا مارجعنا إلى إدراكو لألعداد فطفؿ الثالثة يدرؾ فقط الثنائية كاليديف والرجميف و  ا 
واألذنيف والعينيف بينما يدرؾ طفؿ السادسة التساوي والتناظر والتماثؿ كما يستطيع 

 عد أصابعو أو أصابع اآلخريف.
 

 :النمو االنفعالي2-2
يعتبر عمماء النفس بداية النمو االنفعالي لدى األطفاؿ مف مرحمة السنة السادسة  

بالمدرسة وتبدأ مظاىر تشكؿ األزمات لديو قبؿ أف تنتقؿ إلى مرحمة  حيف يمتحؽ
مركز عالمو إلى التمركز  باعتبارىاالنسبي، ويخرج مف عالـ األـ  االنفعالياليدوء 

 و تزداد مطالب أيفحوؿ عالمو الخاص 
النمو اإلنفعالي بعد السادسة: تتميز ىذه المرحمة باليدوء النسبي حيث تتكوف 

 الى: ويرجع عمماء النفس ىذا اليدوء النسبي واالتجاىاتالعواطؼ 
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بموضوعات العالـ الخارجي وبالنواحي المعنوية كالتقميد  االتصاؿتوسع دائرة  -1
كراىية وتبدأ في اليدوء بالحب وال االتصاالتوالعرؼ والديف حيث تتميز ىذه 

 النسبي.
ػ يتجو تفكيره في المحيط المدرسي إلى أف الغضب المتطرؼ أو الخوؼ 2

المستحوذة ىي مف مظاىر الطفولة المنزلية وىذه المظاىر ال تميؽ  الغيرةالمييمف أو 
 لتمميذ المدرسة.

 قواه الجسمية والعقمية مما تجعمو أقؿ تعرضا لمفشؿ. ازديادػ 3
 في تمبية حاجياتو األساسية بعيدا عف العنؼ. رغبةالػ 4

 في سموكو. تؤثر االنفعاالتجػ ػ بعض 
ػ الغضب: يظير الغضب لدى الطفؿ في حالتيف إما بسبب عدـ تمبية حاجاتو 1

أو بسبب نقص القدرة والميارة في أداء عمؿ معيف، وقد يرجع سببو إلى تكرار 
 التماريف داخؿ القسـ . أو يسبب تكرار7األوامر عمى الطفؿ في البيت 

قد يكوف لعامؿ الغضب دور ىاـ في توجيو سموؾ الطفؿ لتحقيؽ أغراض ىامة مف 
خالؿ إعادة تقويـ سموكو، كما يمكف لمغضب أف يؤدي إلى نتائج وخيمة مالـ يقـ 
المتعامميف مع األطفاؿ بإزالة أسبابو وتجنب مواجية الطفؿ وىو في حالة ىيجاف 

لمطفؿ في ىذه الحالة ستؤدي إلى نتائج عكسية وغير محدودة حادة ألف أي مواجية 
تماما، كأف يكوف سبب الغضب مثؿ وجود قصور ما يمكف التغمب عميو عف طريؽ 

 تنمية الميارات والقدرات التي تساعد عمى حؿ المشكالت والتغمب عمييا .
الخوؼ: ينتج عادة عف مثيرات عنيفة ال يستجيب ليا الطفؿ إال مف خالؿ  -1
 مية ومحاولة تجنبيا والفرار منيا.تخ

وحتى يستطيع الطفؿ أف يتخمص مف حالة الخوؼ الذي تنتابو كسماعو  -2
 اتساعألصوات مخيفة والغرباء واألشياء والحيوانات، وقد تزداد مخاوفو أكثر بسبب 

نشاطو وتعدد رغباتو وميوالتو وىنا تبرز لديو مخاوؼ رىيبة مف إمكانية الفشؿ وعدـ 
الذاتية في مواجية اآلخريف لذلؾ لجوء األولياء إلى تجويؼ الطفؿ  تقالليةاالستحقيؽ 
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قد تؤدي إلى ظيور نتائج  االمتيازاتكوسيمة داعية أو تيديده بحرمانو مف بعض 
 عمى نفسو. االنطواءو  االنزواءعكسية تماما حيث يبدأ الطفؿ في التمرد أو 

وؼ ، حيث تجعؿ الطفؿ بعض عمماء النفس يرى بوجود فائدة مف الخأف غير 
 أساليب جديدة في التعامؿ مع اآلخريف . باعتماديعدؿ مف سموكو 

السرور: ننتج عف إشباع حاجات الطفؿ في ممارستو لمختمؼ النشاطات  -3
ىذه النشاطات قدراتو دوف إرىاؽ وىذا ما نالحظو تتحدى بشكؿ حر وطميؽ: بحيث 

بالنجاح في التحصيؿ لعجزىـ   لالستمتاعلدى األطفاؿ الذيف لـ تتح ليـ الفرصة 
عف مسايرة زمالئيـ في القسـ لذلؾ تنعكس ردود أفعاليـ في شكؿ مشاكسة زمالئيـ 

ألحالـ اليقظة ومف ىنا يجب عمى القائميف عمى الطفؿ الذي يعاني مف  انصرافيـأو 
وجود صعوبات معينة بتعديؿ ما يكمؼ بو ىذا النوع مف األطفاؿ بما يتوافؽ وقدراتو 

 مػػيػػػة.العق
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 :العقمي والمغويالنمو  -3
 :النمو العقمي 3-1

يعتبر مف بيف الجوانب التي يولييا عمماء النفس أىمية نظرا ألىميتيا لدى 
المتعامميف مع الطفؿ، كالمعمميف، والقائميف عمى إعداد البرامج والمناىج التعميمية 

يساعد القائميف والمتعامميف مع الطفؿ ف معرفة خصائص النمو العقمي والمعرفي أل
 عمى القياـ بيذه الميمة بطريقة ناجحة وفاعمة.

وبالرجوع إلى النظريات والدراسات النفسية الحديثة لمنمو العقمي والمعرفي لمطفؿ 
نجده يمر بعدة مراحؿ ىامة، تختمؼ المرحمة الواحدة عف األخرى مف حيث 

العمميات العقمية والمنطقية التي تتوفر  أو األبنيةالخصائص النوعية سواء نوع 
عندىا، لذلؾ تتميز عقمية الطفؿ في كؿ مرحمة بخصائص وسمات تحدد نمط سموكو 

 وما يترتب عنو مف إدراؾ لممواد التعميمية وفيمو وتصوره ليذه المواد.
أما فيما يخص مرحمة الطفولة المبكرة والتي أجمع فييا عمماء النفس أف تفكيرىـ 

 1ـ وتصوراتيـ لمعالـ والواقع مف حوليـ يختمؼ كيفيا عف تفكير الراشديف وفمسفتي
ومف الخصائص والسمات التي تفرض عمى كؿ المتعامميف مع ىذه الفئة مف األطفاؿ 
معرفة ىذه الخصائص والسمات وأثرىا عمى سموكاتو وقدرتو عمى اإلدراؾ 

عامؿ مع الطفؿ وفقا أف تساعد عمى الت شأنياواالستيعاب آلف ىذه األخيرة مف 
لقدراتو العقمية، كما يمكف أف توجو لو بطرؽ وأساليب يفيميا ويستطيع تصورىا، 
ويقدر حجـ الصعوبات التي يفترض أف يواجييا في تعاممو مع ىذا العالـ واألشياء 

 2في ظؿ محددات عقمية عند مختمؼ مراحؿ نموه العقمي 
مة حوؿ ما يحيط بو في شكؿ أسئمة إف الطفؿ في ىذه المرحمة كثيرا ما يطرح أسئ

ماذا؟ لماذا؟ كيؼ؟ مف؟ واليدؼ مف طرح ىذه األسئمة ىو معرفة وفيـ  استفيامية
األشياء التي تشغؿ بالو وتثير فضولو في ذات الوقت آلف الطفؿ بطرحو ليذه 

فيـ اإلجابات ، وقد يسأؿ وينتظر لوقت ياألسئمة، قد يسأؿ لمجرد األسئمة وقد يسأؿ و 
 ماع اإلجابة وقد ينصرؼ عف تمقي اإلجابة حوؿ األسئمة التي طرحيا.طويؿ س
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وتشكؿ أسئمة الطفؿ في ىذه المرحمة مظير مف مظاىر تكويف المفاىيـ كمفيـو 
يبدأ الطفؿ في إدراؾ األشكاؿ اليندسية فالعدد،  االتساعالمكاف أو مفيـو و الزمف 

تضمف مثال مأكوالت بالتدريج، كما يوظؼ الطفؿ خبراتو في تكويف مفاىيـ ت
 ومشروبات والشخصيات وغيره ...الخ.

وأما الذكاء في ىذه الفترة وما بعدىا يكوف تصوريا تستخدـ فيو المغة بوضوح ويتصؿ 
بالمفاىيـ والمدركات الكمية، وىنا تزداد قدرة الطفؿ عمى الفيـ بسرعة وفي وقت 

ولة والخطأ بالرجوع إلى وجيز، حيث تػػػزداد مقدرة الطفؿ عمى التعمـ بواسطة المحا
، فالطفؿ في ىذه المرحمة يتمتع بذاكرة قوية تكوف العبارات اكتسبياالخبرات التي 

المفيومة سيمة التذكر مقارنة بالعبارات الغامضة كما يستطيع الطفؿ تذكر الصور 
 .األجزاءالناقصة 

 :النمو المغوي في مرحمة الطفولة 3-2
بالرجوع إلى مرحمة النمو العقمي لمطفؿ نستنتج أف ىناؾ عالقة جدلية بيف النمو  

، 1العقمي والنمو المغوي آلف المغة ىي مظير مف مظاىر التكويف العقػػمي لمطفؿ 
والتي تظير في شكؿ  ،فالكالـ ىو نتيجة منطقية لمتعبير عف األفكار والمفاىيـ

دة مف الخبرات التي إكتسبيا الطفؿ، فالمغة كممات ليا مدلوالتيا  الخاصة والمستم
...فيي تقـو بوظيفة عقمية ووظيفة أخرى أساسية 2تعتبر مدى تعقد الظاىرة النفسية 

في التواصؿ بيف الطفؿ ووسطو، كما يستخػػدـ الطفؿ أجيزة أخرى تساعده متمثمة 
 عمى النطؽ الصحيح لمكممات.

العمرية التي يمر بيا نمو الطفؿ فالمغة ىي األخرى تنمو وتتطور حسب المراحؿ 
سواء مف ناحية النمػػػو الجسمي والحسي وكذا النمو المغوي، ففي المرحمة الطفولة 
المبكرة يطمؽ عمماء النفس عمى ىذه المرحمة إسـ المغة الغير مقطعية وتكوف في 

 الغالب عبارة عف الصراخ والبكاء والدموع.
...الخ وتتميز بالعقوبة، وتبدأ في  ماتواالبتساواإليماءات والمناغاة والضحؾ 
المرحمة الموالية تسمى بمرحمة المغة المقطعية  .التناقص التدريجي بمجرد ظيور
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ويتميز ىذه المرحمة تقدـ الطفؿ في تعمـ لغة الكالـ ، وتكتسي فيما يعد صفة الكالـ 
 لدى الراشديف.

 
األولى التي ينطؽ بيا أىمية كبيرة جدا لمكممة  اآلباءالكممة األولى: يولي  -1

الصحية والتأكد أكثر بأف  ابنيـف ذلؾ مف شأنو طمأنة اآلباء عمى سالمة ألأبناؤىـ 
 المختصيفغير أصـ أو أبكـ أو متخمؼ، لذلؾ نجد فروقا واختالفات بيف  ابنيـ

واآلباء في تقدير ظيور الكممة األولى لدى الطفؿ، إذ يميز المختصيف بيف تشكيالت 
وبيف ظيور الكممة األولى الحقيقية وىنا نجد العالمة  صوتية ساذجة 

 .الكالـتحدد معايير يمكف بواسطتيا الطفؿ بدأ 3ليزايتهرلوك
 أف يكوف الكالـ مفيوـ لدى الجميع عمى اإلطالؽ. - أ

وعات التي تشير إلييا ضأف نفيـ الطفؿ ذاتو معنى ما يقوؿ ويعرؼ المو  - ب
ف كممات الطفؿ األولى مكونة مف مقاطع مفردة أو مزدوجة أكما الحظ لويس 

وغالبية حروفيا مف النوع األمامي وتتألؼ ىذه المقاطع مف كممات ماما، بابا، دادا 
 .األولىوىي الحروؼ التي ينطقيا الطفؿ في مراحمو األولى إلى غاية السنة 

 نمو مفردات الطفؿ - 2
األولى قد تساعد في خروج الكممات بطالقة أ ػ يعتقد كثير مف األولياء أف الكممة 

غير أف الطفػػػؿ يبقى يعاني مف حالة تدفؽ الكالـ إلى غاية منتصؼ السنة الثانيػػػػة، 
ف الطفؿ في ىذه المرحمػػة يتميز بسرعة النمو خاصة الجسمي، حيث يبذؿ الكثير أل

ؽ الكالـ سناف لدى الطفؿ إلى صعوبات في تدفألمف الجيد العضمي ويؤدي ظيور ا
المكاف وما يحيط بو مف  اكتشاؼبطالقة إضافة إلى المشي الذي سيساعده عمى 

 أشياء والمعروؼ عف ىذه المرحمة أنػػػيا مرحمػػػػة إكتسػػػػاب األلفػػػػاظ واستعماليا .
أنواع المفردات التي يستعمميا الطفؿ؟ بالنظر إلى الكممات التي يستعمميػػا الطفػػػؿ 

ولى، فالطفؿ يبدأ بمعرفة أسماء األشياء التي تحيط بو والتي تشد في مػػػراحؿ األ
كما يتعرؼ عمػػػى أسماء الكبار وكؿ مف يتعامؿ معو، ثـ ينتقؿ إلى معرفة  انتباىو
، فترى الطفؿ يجيب بتمقائية بذكر اسموسيما حينما يطرح عميو سؤاؿ حوؿ  اسمو
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وفي مقدمتيا ضمير المخاطبة أنا، ، كما ينتقؿ فيما بعد إلى استعماؿ الضمائػػر اسمو
يميز ىذه  ماوبعد مرور فترة زمنية يبدأ الطفؿ في توظيؼ ضمير الغائب ىو وىي 

الطفؿ لألسماء أكثر مف األفعاؿ وفي المرحمة الثانية ما بيف  استعماؿالمرحمة المبكرة 
األفعاؿ والضمائر وبعض الحروؼ كحروؼ الجر  استعماؿيبدأ الطفؿ في  6إلى 3
 ومتأخر. بطيءبشكؿ  اكتسابياعطؼ غير أف ىذه األخيرة يأتي وال

وحدة الكالـ عند الطفؿ؟ ثمة إشكالية في مفيـو وحدة الكممة ىؿ يقصد بوحدة 
 الكممة تكوف الكممة في حد ذاتيا أـ يقصد بيا الكممة الواحدة ىي الجممة المباشرة.

يستطيع أف يصؿ ويذىب الكثير مف المختصيف إلى التأكيد عمى أف الطفؿ ال 
نما ىو بحاجة إلى مساعدة دوما  استعماؿقبؿ فترة زمنية إلى  الكممة دفعة واحدة وا 

 لتمبية حاجاتو مف خالؿ التعاوف مع اآلخريف فالكالـ يمر بثالث مراحؿ ىامة.
 الجممػػػة ػ كممػػػػة  -
 الجممػػػة ػ شبو تامػػة  -
 الجممػػػة ػ التامػػػػػػة  -
وىي فترة  الثمنيةالمرحمة األولى إلى غاية السنة فمثال الجممة كممة تميز  -

 الكبير والواسع لألسماء. االستعماؿ
وىي المرحمة التي يطمؽ عمييا المختصيف  3إلى 2المرحمة الثانية مف السنة  -

مرحمة الجممة الشبو تامة حيث يقوـ الطفؿ بتركيب جمؿ ساذجة في البداية ومع 
 شيئا فشيئا . انتظاـزيادة تعمـ الطفؿ لمحروؼ واألفعاؿ يبدأ في 

قسـ إلى جمؿ سنوات تبدأ مرحمة الجممة التامة وتن 4-3أما مرحمة ما بيف  -
قصيرة وجمؿ طويمة تعتمد عمى عدد المفردات التي تعمميا الطفؿ خالؿ ىذه المرحمة 

5 
يرجع عمماء النفس عوامؿ النمو المغوي إلى ثالثة  -أعوامؿ النمو المغوي: -5-2

عوامؿ أساسية ىي العوامؿ اإلجتماعية والعوامؿ العضوية باإلضافة إلى العوامؿ 
 الذاتية .
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العوامؿ العضوية: ويرجعيا المختصيف إلى نضوج أعضاء الكالـ آلف عممية  - أ
الكالـ يستوجب أف يتظافر عدد كبير مف األجيزة واألعضاء الحسية كالمساف 
والحنجرة والرئتاف والبمعـو والحباؿ الصوتية اليوائية والفـ وتجاويفو والفؾ واألنؼ 

إعاقة في إحدى ىذه  ةيأح ألف لمقياـ بعممية إخراج الكممات بشكؿ سميـ وواض
الوظائؼ يؤدي إلى صعوبة المحاكاة والتي يكوف ليا دور كبير في حسف التمييز 
السمعي حتى يستطيع الطفؿ أف يرد عمى مختمؼ الصيحات واألصوات التي يسمعيا 

 أو يتمقاىا والتي ستساعده فيما بعد عمى تأليؼ المادة الصوتية لمغة .
معب الظروؼ البيئية دور ىاما في مساعدة الطفؿ العوامؿ اإلجتماعية: ت - ب
بالمتعمميف والراشديف  اتصالوالمغة كمما أتيحت لو الفرصة مف خالؿ  كتسابعمى ا

بزمالء ليـ مف نفس السف أو مف  اتصاليـكمما زاد تميزه عف زمالئو الذيف يقتصر 
 اقتصاديةو  اجتماعيةات يئالذيف يعيشوف في ب األطفاؿأطفاؿ يصغرونيػػػـ كما أف 

ينعكس عمى إمكانية إكتساب قواعد لغوية و وتربوية ينخفض فييا مستوى األسرة  
سميمة وصحيحة سيما األطفاؿ الذيف يرافقوف األمييف يجدوف صعوبات جمة في تعمـ 

لميف ذات مستوى تعميمي  أباءىـالمغة الصحيحة عمى خالؼ األطفاؿ الذيف ينتمي 
لغوي عالي وتزداد كمية المحصوؿ المغوي لدييـ  نجدىـ يتمتعوف بدرجة نشاطفعاؿ 

جمال طويمة مقارنة باألطفاؿ الذيف  استعماؿحيث نالحظ عمى ىذه الفئة مف األطفاؿ 
يعيشوف في أسر محدودة المستوى بؿ واألمية منيـ حيث يجد الطفؿ مشاكؿ في تعمـ 

يقؿ النشاط المغوي ومف ثـ يقؿ المحصوؿ المغوي أيضا لذلؾ يربط عمماء فالمغة 
 4لألسرةاالجتماعي العائمي والمستوى  االستقرارالنفس إكتساب المغة بمدى 

المغة وىي  الكتسابيميز عمماء النفس بيف مستويات ثالث  :العوامؿ الذاتية -ج
ويذىب المختصيف  ،طالعالستلالشخصية وميؿ الطفؿ  استقرارمستوى ذكاء الطفؿ، 

إلى وجود عوامؿ أخرى سيما في مرحمة  األطفاؿإلى إرجاع أسباب تأخػػػر المغة لدى 
ال فوالتبعية  االستقالليةالسنة الثالثة حيث تتذبذب شخصية الطفؿ وتتأرجح ما بيف 

يستطيع الطفؿ أف يميز بيف دوافع أفعالو وبيف نتائجيا وينعكس ذلؾ عمى عدـ 
 ت واأللفاظ التي يستعمميا.وضوح المفردا
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حيطو، حيث يندىش في م اكتشاؼفالطفؿ في ىذه المرحمة بالذات يميؿ إلى 
ذو طابع  الستطالعرؤية مختمؼ الظواىر التي يالحظيا بصفة منتظمة ألف ميمو ل

حسي حركي، لذلؾ تراه يستفسر عف كؿ ما يراه ويبحث عف أسماء األشياء 
إلى الحكايات والقصص  االستماعفي ىذه المرحمة إلى  اىتمامولمعرفتيا، ويتصرؼ 

لى طرح األسئمة المختمفة والبحث عف  ومتابعة تطورىا مف البداية إلى النياية وا 
اإلجابات المقنعة مف طرؼ األولياء والمربينػ لذلؾ يجب أف تتسع صدور المربيف 

 طة والتأويؿ .واآلباء ألسئمة األطفاؿ والرد عمييا ردا صحيحا بعيدا عف المغال
المعب لدى األطفاؿ عالما قائما  يشكؿ:  دور المعب في النمو العقمي المغوي -د

بذاتو حيث يمارس مف خالليا مختمؼ نشاطاتو بطريقة عفوية وتمقائية كما يعتبر 
 5الخبرات وتكويف المدركات واكتسابالوسيمة األساسية لمتعميـ 

ففي الشيور األولى  ،العمرية لمطفؿ مرحمةمتبعا ل األطفاؿوتختمؼ مستويات لعب 
في الشير السادس و كامؿ جسمو أو بديو أو قدميو  باستعماؿيقـو بحركات عشوائية 

يمسؾ برجميو والمعب بيما، كما يبدأ في إمساؾ األشياء البعيدة عنو ألنو يتخيميا 
عمى ضوء إدراكو البصري ونضج عضمي حركي، أما في الشير الثامف يبدأ الطفؿ 

يبدأ في  ءوالمشيرح األشياء أرضا وضربيا ببعضيا وفي قدرتو عمى الوقوؼ في ط
دفع األشياء مرة وسحبيا مرة أخرى ويزداد شغفو في إكتشاؼ عالمو الجديد لذلؾ 

 يغمب عمى لعبو الطابع الوظيفي تماشيا والظروؼ واألوضاع التي تتغير دوما.
يد إذ يميؿ إلى تقميد األصوات أما في السنة الثانية تبدأ ألعاب المحاكاة والتقم

سواء أكانت حيوانية أو بشرية، كأف يقوـ بتقميد صوت اليرة والعصافير وصوت 
خريف بالنـو أو الوقوع أو إعطاء شئ معينػ لينتقؿ ألالرصاص وغيرىا، كما قد يوىـ ل

إلى تقميد اآلخريف، ويعني ىذا األمر قدرة الطفؿ عمى التخيؿ والتصور وربط 
نو يحقؽ مف خالؿ وظيفة المعب كؿ ما توصؿ إليو مف ألماضي الحاضر بال

أي تكويف شخصية متكاممة مف جميع  واجتماعيةإمكانيات جسمية وعقمية ووجدانية 
يقاؿ اف أفالطوف ىو أوؿ مف اعترؼ بأف المعب قيمة عممية فقد  .الجوانب واألبعاد

يـ عمى تعمـ الحساب نادى في كتابو القوانيف بتوزيع التفاح عمى الصبية لمساعدت
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ونادى باعطاء أدوات بناء واقعية مصغرة ألطفاؿ سف الثالثة حيث كاف عمييـ أف 
 6في المستقبؿ   فأبنائي ايصبحو 

تعد تنمية الطفولة واالىتماـ بيا مف العوامؿ األساسية لرقي وتقدـ الشعوب فأطفاؿ و 
اليـو شباب الغد نصؼ الحاضر والمستقبؿ وتمثؿ الرعاية السميمة لمطفولة المستقبؿ 

 7المزدىر ألية أمة ويتطمب ذلؾ االستجابة الحتياجات الطفؿ األساسية 
 خالقي:الالنمو االجتماعي وا-4

 :االجتماعي النمو 4-1
النمو إلى مرحمتيف أساسيتيف مرحمة الطفولة الثانية  االجتماعيقسـ عمماء النفس 

عمى لعبتو  باالعتمادسنوات حيث يمعب الطفؿ بيف أقرانو  5إلى  3وتمتد ما بيف 
غير أف ىذه  والتكيؼ معو اجتماعيفي نشاط  االندماجالخاصة كمحاولة منو 

إلى غاية التحاقو بالمدرسة  5المرحمة الممتدة مف  الجماعة ال تستمر لفترة طويمة.
تتميز بإقامة عالقات مع جماعات معنية مف التالميذ وتزداد ىذه وىي : االبتدائية

الجماعة بتقدـ السف ، حيث تظير صور النشاط بقدر كبير مف المرونة والحرية 
و بصورة ممفتة المعمـ والراشديف إلي انتباهلفت  االفردية ، لذلؾ يحاوؿ الطفؿ جاىد

في أداء  االستمرارجدا، فحيف يمعب لعبة ذات قاعدة نالحظ عميو عدـ قدرتو في 
ميمة متميزة لفترة زمنية طويمة بسبب عدـ قدرتو عمى ضبط ذاتو وضعؼ التنسيؽ 
القصوى لديو، ومف ثـ نستطيع أف نالحظ عمى الطفؿ في ىذه المرحمة سرعة الميؿ 

عادة ترديد القاعااللعاب  إلى التخمص مف دية والميؿ أكثر لأللعاب الفردية كالقفز وا 
 جمؿ صعبة لعدة مرات .

القيـ اإلجتماعية البحتة  العتباراتأما النمو اإلجتماعي فيبرز في ىذه المرحمة 
بعيدا عف الفػػػػػػروؽ العضوية فيما بيف الجنسيف الذكر واألنثى  ذلؾ أف النمو 

جنػػػب لتحقيؽ تكامؿ في نمو شخصية الطفؿ،  اإلجتماعي والفردي يسيراف جنبا إلى
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وتتدخؿ المدرسة لتنمية بعض الميارات اإلجتماعية كالتقميػػػد والمحاكاة بفعؿ نضج 
 اتجاىات الصداقة والزعامة والتبعية والتي سنخصيا بالشرح الحقا.

وترتكز عمى  ،تربط بيف طفميف وأكثر اجتماعيةوىي عبارة عف عالقة  ػ الصداقة:أ
في تحديد األصدقاء القريبيف منو في الحي والفصؿ وتخضع الجوار المكاني  عامؿ

عمى ضوئيا سيما منيا عامؿ تقارب  اختيارهالصداقة إلى عوامؿ أساسية يبني الطفؿ 
السف والتكويف الجسمي والعقمي وعامؿ المستوى الدراسي وعاممي القدرات والميارات 

تقديـ مشروعات مدرسية تكشؼ عف قدرات ذىنية أو بففي سف السادسة يقـو المعمـ 
حركية كامنة تساعده عمى البحث عف أصدقاء جدد ، ففي ىذه المرحمة بنمر شعور 
الطفؿ بأىمية الجماعة ويبدأ في التخمص مف سمطة ورقابة األسرة تدريجيا ويحؿ 

في الطفؿ نفسيا بسبب مقاطعة زمالئو لو  يتأذىمحميا مجتمع األصدقاء لذلؾ قد 
سنوات والمتمثمة في فكرة المساواة  7و6المعب كما قد تبرز ظاىرة ىامة في سف بيف 

 التي تدعـ الصداقة والتسامح .
أساليب معينة مبنية عمى النيي  باستخداـتبرز لدى بعض األطفاؿ  ػ الزعامة:ب 

 واألمر أو سموؾ التودد والتفوؽ كمحاولة لمتأثير في سموؾ اآلخريف مف بيف األطفاؿ
الخانعيف والخائفيف والميؿ لمتبعية، ومف المقومات التي قد تبدو لدى بعض األطفاؿ 
الذيف يميموف لمزعامة الطفولية نجدىـ يتمتعوف بمقومات خاصة منيا ضخامة الجسـ، 

 قوة البدف  الشجاعة والوجاىة والمقدرة المغوية والميؿ لمعدواف.
غير أننا نجد بعض األطفاؿ ال يميموف لمزعامة الطفولية بسبب إشباع حاجاتيـ 

مف حيف آلخر، لذلؾ  اىتماـبشكؿ ىادئ بالرغـ مف رغبتو في أف يكوف موضع 
ينصح عمماء النفس بضرورة توخي المعمـ لمحذر في تعاممو مع األطفاؿ بما يظير 

 ألخريف .تقديرىـ لما يتمتع بو الطفؿ مف خصائص تميزه عف ا
 وتقمص األبطاؿ وتقدير البطوالت: االقتداءحب -ج

تبدأ عادة مرحمة التقميد عند سف الثانية حيث يبدأ في تقميد بعض السموكات التي 
يقـو بيا والديو، ينتقؿ إلى تقميد اآلخريف كأف يتصنع النوـ أو الوقوع ثـ يبدأ في تقميد 

قد يقمد معممتو في القسـ، ويختمؼ بعض النماذج التي قد يشاىدىا عمى الشاشة كما 
سموؾ التقميد بحسب المرحمة العمرية لمطفؿ ففي سف العاشرة يكوف تقميده مناسبة 
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لمضحؾ، وقد يتحوؿ التقميد إلى تقمص لدور معيف يبرز فيو مالمح شخصيات 
األقوياء الذيف حولو فيو يعكس رغبتو في تقميد مف يحب ومف يقتدى بيـ وتكوف ىذه 

 محؿ ثقة وتقديس لديو.الشخصيات 
 :االخالقيالنمو  4-2
قي، وفي مسنوات ما يطمؽ عميو إسـ السموؾ الخ 6-3تبدأ مف الفترة الممتدة بيف  

شئة األـ واألب ومف يقوـ مقاميما في التن وىذه المرحمة تتكوف العواطؼ وتتجو نح
يتعمـ الصواب  اإلجتماعية ومعاييرىا السموكية، فالطفؿ اتجاىاتولذلؾ يؤخذ مف والديو 

شخصية والديو ويسقطيا عمى  والخطأ ويطبقيما عمى نفسو وعمى غيره آلنو يتقمص
واقؼ المتعددة التي يمر بيا الطفؿ بيف أسرتو تنتقؿ إليو عدة مومف خالؿ النفسو 

قيـ، ثـ تظير بعد ذلؾ في سموكو بفضؿ عممية التطبيع أو التنشئة اإلجتماعية، 
بحث عف األعذار راجع إلى تطبيقو لمقيـ والمبادئ األخالقية عمى التبرير وال فاعتماده

 التي تمقاىا مف أسرتو ويرغب في أف يعامؿ بمثؿ ىذه المعامالت 
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 المبحث الثالث: خصائص وحاجيات الطفل
 
 1خصائص طبيعة األطفال  -1

 تتمخص طبيعة الخصائص لدى األطفاؿ فيما يمي: 
 : التمركز حول الذات 1-1
عمى ذاتػػػو وال يفكر إال في  االنطواءتتميز المراحؿ األولى لمطفولة بالميؿ إلى  

نفسو لذلؾ نالحظ عمى سموكو التميز بالطابع األنانيػ فيو ال يشعر إال بنفسو وال يفكر 
إال فيما يريده ىو بنفسو وفكرة التميز حوؿ الذات تظير أكثر عندما يطمب مف الطفؿ 

تراه يريدىا كما يتصورىا ىو بنفسو أي ال يعيدىا كما ىي فت بعض الذكريا استرجاع
 في الواقع بؿ يضيؼ إلييا أفكارا وتصورات مف صنع خيالو.

عرؼ عمى تفالطفؿ في ىذه المرحمة يفتقد كثيرا إلى فكرة التواصؿ مع اآلخريف لي
اآلخريف عادات وتقاليػػػد والقيـ واآلداب اإلجتماعية في محاولة منو لمتواصؿ مع 

لمتطمباتيـ ومف ىنا يبدأ الطفؿ في الخروج مف دائرة التمركز حوؿ الذات  االستجابةو 
 إلى العمؿ مف أجؿ األخريف.

 
 الخاصية األحيائية: 1-2
يفقد الطفؿ في المراحؿ األولى مف عمره التمييز بيف خصائص الظواىر  

لظواىر الطبيعية الطبيعية وخصائص الطبيعة البشرية، ذلؾ أف الطفؿ يعتقد أف ا
نشاركو في اإلحساس باأللـ والحزف وىذه الفكرة ربما سادت المجتمعات البدائية 
األولى التي تعتقد أف استجابة الظواىر الطبيعية لممثيرات مشترؾ، وىذا التفسير في 

عف جوىر الحقيقة التي أكدتيا الديانات السماوية التي تعتبر أف  احقيقتو يبتعد كثير 
الكائف الوحيد الذي يستجيب لممثيرات الحسية أو النفسية تبعا لطبيعة  اإلنساف ىو

 المثير في حد ذاتػػػػػػو.
 

                                                           
8

يذكزة ننٍم شهادة ياجستٍز غٍز ينشىرة ، عبداث وأنمبط مشبهدة األطفبل نهبزامج انتهفزيونيت،انسعٍد دراجً -

 .06-05ص 0222-، 0220ـ جايعت لسنطٍنت 



والحاجيات الخصائص الطفولة                 :ثالثال الفصل  

83 
 

 الخاصية الواقعية: 1-3
 انعكاسأف كؿ ما يفكر فيو لطفؿ ىو عمى يعتقد الطفؿ في مراحمو األولى  

أف لمواقع الذي يعيش فيو إلى درجة أف الطفؿ ال يفرؽ بيف الحقيقة والخياؿ، ويعتقد 
يعتقد تحققو بدليؿ  ءبشيما يراه في حممو يمثؿ الحقيقة يعينيا فالطفؿ عندما يحمـ 

 الذي رآه في منامو. ءالشيمف النـو والبحث عف  استيقاظوردود أفعاؿ الطفؿ عقب 
 
 الخاصية اإلجمالية: 1-4

إف إدراؾ الطفؿ لألشياء يكوف إدراكا بصورة إجمالية، ذلؾ أف الطفؿ ال يدرؾ ىذا 
أو متفرقا فقد صور بعض العمماء إدراؾ الطفؿ لألشياء إدراكا  أمجز العالـ إدراكا 

إجماليا كما لو كانت عيناه وعقمو، آلة مصورة أو كسرا تمتقط كؿ ما تراه أما ميا دوف 
 تفريط.
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 حاجيات األطفال  -2
 حاجات الطفل النفسية:2-1
بداية يحتاج الطفؿ إلى إشباع رغباتو األساسية كالطعاـ والشراب ، كما يحتاج  

 وإلى متطمبات نفسية يكوف ليا بالغ األىمية في التأثير في عممية النمو سواء بتقدم
أو تأخره منذ المحظات األولى، وينصح في ىذه المرحمة كؿ مف األميات والمربيات 

لمساعدة الطفؿ عمى نمو شخصيتو  واالنفعاليأف يعممف عمى تييئة الجو العاطفي 
 نمو طبيعيا وسميما ويركز عمى:

اػ الشعور باألمف العاطفي: إف حاجة األسرة إلى أطفاؿ تدفعيـ إلى توفير 
 والتنشئةة لمطفولة وتأتي في مقدمتيا توفير الجو المناسب لمرعاية حاجيات أساسي

اإلجتماعية المبنية عمى مشاعر المحبة والمودة وتوفير األمف العاطفي حيث تجعؿ 
، فالوالديف يعمالف دوما عمى إشباع حاجيات األطفاؿ يااألسرة الطفؿ يحس بحب

وقد يظير  يالالمتناىلحب األساسية حيث يغمره الجو األسري بالعطؼ والحناف وا
 تقوـذلؾ جميا عندما تقـو األسرة بالتكفؿ باألطفاؿ اليتامى ومجيولي الوالديف حيث 

األسرة الكفيمة بتعويض ىذه الفئة مف األطفاؿ عف فقداف والدييـ بإشباع حاجياتيـ 
األساسية والمتمثمة في الرعاية التامة المميئة بالحب والحناف والتي تجعؿ حياة الطفؿ 

الجوانب فيو المتبنى مستقرة وىادئة تساعده عمى نمو شخصيتو نمو عاديا يراعي 
الفشؿ في حياتو  احتماليةه فيما بعد عمى تجاوز ستساعد كماالنفسية لمطفولة 
 .واالزدىار لالنفتاحالمستقبمية وتدفعو 

ف ىذه ألكما أف حاجة الطفؿ لألماف العاطفي ينبغي أال ترتبط بظروؼ الوالديف 
الحياة العاطفية لدى  استقرارالظروؼ الصعبة التي يمر بيا الوالديف قد تؤثر عمى 

 1أزمات نفسية حادة  األطفاؿ وقد تتسبب في حدوث
ب ػ الشعور بالتبعية واالنتماء: الطفؿ في المراحؿ األولى بحاجة إلى تبعية دائمة 

إلى الوالديف واألسرة آلنو بحاجة ماسة لألمف العاطفي وينتقؿ فيما بعد إلى  واالنتماء

                                                           
8

دار اننهظت انعزبٍت نهطباعت واننشز ـ  ،دروس فً عهى اننفس ،انمزاهك، اننمو انتزبوي نهطفم كًال اندسىلً -

 :82-828بٍزوث دوٌ طبعت ص 
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يكونيا األطفاؿ مف تمقاء أنفسيـ مثؿ الفرؽ الرياضية التي رسمية الالجماعات الغير 
 وجماعة المعب وقد تكوف تبعيتو لجماعات نظامية كجماعة الرفاؽ داخؿ المدرسة .

والتبعية ناتجة أساسا عف حاجتو لمحب والعطؼ والمودة  لالنتماءفحاجة الطفؿ 
واأللفة الذي توفره بداية األسرة وينتقؿ والؤىا فيما بعد إلى والء لممجتمع ثـ الجماعات 

عمى ضماف والء والديو والمحافظة عمى مكانتو  األخرى  لذلؾ يحرص الطفؿ دوما
المميزة بالنظر إلى أفراد األسرة اآلخريف وأف مركزه داخؿ األسرة لـ يتغير  بالرغـ مف 

 ظيور مولود جديد بأسرتو .
ج ػ الحاجة إلى الشعور بالمركز اإلجتماعي: بمعنى أف يكوف الطفؿ محؿ إىتماـ 

لو مف طرؼ أبوية ومعمميو وزمالئو في  الجميع وأف يكوف معترفا بو وأف يصغى
 وسطو المدرسي وفي محيط أسرتو.

فالطفؿ في ىذه المرحمة بحاجة إلى وجود دافع قوي يساعد عمى النجاح في 
ىاـ ويؤدي دور في  اجتماعيالحياة وبالتالي تكويف شخصية مستقمة تتمتع بمركز 
بدأ الشعور بالمسؤولية وتحمؿ يىذا المركز يعود بالفائدة عمى اآلخريف، ومف ثـ 
 االعتمادوالقدرة عمى  باالستقالليةتبعات وأعباء اآلخريف بناء عمى رغبتو وشعوره 

 عمى نفسو.
لتعبير عف ذاتو مف  لالستقالليةالطفؿ يحتاج : االستقالليةد ػ حاجة الطفؿ إلى 

ردود  وما ينتظره مف واالجتماعيةخالؿ مؿ يحققو مف نجاحات في حياتو المدرسية 
وما يقـو بو  وتييئيتوقع أف  تيالمدرسة الأفعاؿ تجاه ىذه النجاحات بداية مف 

 األولياء بتقديـ مكافآت وجوائز مادية ومعنوية .
وقد يتعرض الطفؿ إلى بعض اإلخفاقات والمخاطر التي قد تسبب فشال في حياتيـ 

دراؾ أف ال اىتماماتوتقوـ عف تنويع  استراتيجيةلذلؾ يبحث عف  فشؿ أمر طبيعي وا 
 1قد يعترض حياة الطفؿ 

                                                           
8

نبناٌ  انطبعت ،دار اننهضت انعزبٍت ،واننجبح عند أبنبئنبببننفس كيف تنمي تقديز انذاث وانثقت ،يزٌى سهٍى  - 

 .9:،ص 0222،  األونى
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الحاجة إلى تقدير الذات: إف لمغة دور كبير في حياة الطفؿ حيث تساعده عمى 
خاصة إذا ما ساعدا األولياء الطفؿ عمى  باالستقالليةالتعبير عف ذاتو وشعوره 

 بو كفرد لو رأي وكياف مستقؿ ، يتمتع بشخصية متميزة. واالعتراؼالتعبير عف ذاتو 
النظـ والقواعد واألسس والدعائـ التي تقـو عمييا معاممتنا لو وٌاستماع إليو وتشجيعو ف

في تكويف صورة سميمة وصحيحة عف ذاتو كأف تساعده عمى القياـ بأعماؿ خاصة 
رادتو الحرة . باالعتماد  عمى نفسو وا 

لديو  سنوات حيث تتميز ىذه المرحمة بسعة الخياؿ 4إلى  3ففي المرحمة الممتدة بيف 
ال يستطيع فتتصارع الصور وتظير المخاوؼ واستراتيجيات المناورة واإلغراء، 

لموالديف وتقديره  االختياراتصورة  اختياراتوفي ذات الوقت وتكوف  ءشيالتركيز عمى 
 لذاتو ترجع إلى كالـ وحركات والديو .

التفكير سنوات تظير البنية العقمية التي تمكنو مف  8-7أما في المرحمة ما بيف 
صدار األحكاـ وفيـ قواعد األلعاب والتعاوف مع األقراف، وتظير فكرة تعمـ الصور  وا 

 واألشياء الجديدة.
وتزداد الضغوط الممارسة عميو مف قبؿ المدرسة والمجتمع والوالديف ألجؿ إتقاف 

 يؤدي إلى عدـ تقديره لذاتو. الذيغياب التحفيز بالمقابؿ نجد الميارات 
 

 العضوية: الحاجات 2 -2
الحاجة إلى الدافع الجنسي: ترجع نمو الحاجة إلى الدافع الجنسي إلى عوامؿ 

ألعضاء التناسمية لدى الطفؿ بؿ تتعداىا إلى عوامؿ افيزيولوجية تتمثؿ في النمو 
 في وجود بواعث مثيرة لمجنس أو الحرماف الجنسي التاـ. متمثمةنفسية 

نحو العاطفة األسمى  ،النمو الجنسي بانصراؼفالمرحمة التي تسبؽ المراىقة تتميز 
 كحب الوالديف واألصدقاء مف نفس الجنس إلى أف تنتقؿ إلى حب الجنس اآلخر.

الحرماف مف إشباع  اعتبارقد ذىب فرويد واتباعو مف عمماء النفس التحميمي إلى ل
وجود حالة عدـ توافؽ في الشخصية في الحاجة الجنسية ىو السبب الرئيسي 

 واالضطرابات العصبية التي تؤدي إلى عدـ التوافؽ في متطمبات النمو لدى الطفؿ 
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فضوؿ لدى األطفاؿ في الخاصة فيما يتعمؽ بوجود  االضطراباتولتفادي ىذه 
معرفة المسائؿ الجنسية ينبغي عمى الوالديف والمعمميف التعاطي مع ىذه المسائؿ 

عط المعمومات  استقاءاء المعمومات الصحيحة حتى ال ينزلؽ الطفؿ إلى بيدوء وا 
 1.بشكؿ غير صحيح قد يدفعيـ إلى القياـ بتجارب جنسية غير محمودة 
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دار اننهضت نهطباعت انعزبٍت  ،دروس فً عهى اننفس اإلرتمائً، وانمزاهكاننمو انتزبوي نهطفم ،كًال اندسىلً -

 .826-822دوٌ طبعت دوٌ سنت ص  ،بٍزوث  ،نهنشز 
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 لتنشئة االجتماعيةا : سوسيولوجيارابعالفصل ال
  

 اتجاهات ومراحلالتنشئة  األوال:
 مفيوـ التنشئة االجتماعية .1
 اتجاىات مفيـو التنشئة االجتماعية .2
 االجتماعيةمراحؿ التنشئة  .3

 
 : نظريات التنشئة االجتماعيةالثانيا

 نظرية التحميؿ النفسي  .1
 نظرية الدور االجتماعي .2
 االجتماعينظرية التعمـ  .3

 
 االجتماعية:التنشئة : مؤسسات اثالثال

 األسػػػرة .1
 رياض األطفاؿ  .2
 المدرسة  .3
 القنوات التمفزيونية .4
 الكتاتيب والمساجد .5
 جماعة الرفاؽ .6
 
 
 
 
 
 
 



 ةالتنشئة االجتوبعي :                                                    سىسيىلىجيبرابعالفصل ال

89 

 

 تمهيد:
وجد االىتماـ بالطفولة مند وجود المجتمع اإلنساني الذي أوجد أنماط وأساليب 

فقد أدت األسرة دورا ىاـ عبر  ،بقائواعتمدىا اإلنساف في تنشئة أبنائو مف أجؿ 
التاريخ وعدت الوسط االجتماعي التربوي في أولى مراحؿ التطور اإلنساني حيث 
تولت عممية التنشئة االجتماعية بتطبيع األطفاؿ وفؽ العادات والتقاليد واألعراؼ 

باإلضافة إلى دورىا في وسائؿ التكيؼ والضبط  .المقبولة في إطار الجماعة
اعي وتعد األسرة المؤسسة االجتماعية األولى في حياة الطفؿ ثـ تأتي الروضة االجتم

وتتكامؿ ىاتاف المؤسستاف االجتماعيتاف في  .وتنشئ األطفاؿ وفؽ مفاىيـ تربوية
تنشئة األطفاؿ مف أجؿ توسيع دائرة عالقاتيـ لتشمؿ مفاىيـ المجتمع األكبر فيما بعد 

تدائي االكمالي والثانوي وتستمر في مرحمة الشباب في المراحؿ التعميمية التالية االب
 والرجولة والكيولة لدى اندفاع الفرد في حياتو العممية.

كما تعد التنشئة االجتماعية مف اخطر العمميات شانا في حياة الفرد ألنيا تؤدي 
االجتماعية والتنشئة االجتماعية في معناىا العاـ  تودورا أساسيا في تكويف شخصي

ىي العمميات التي يصبح بيا الفرد واعيا مستجيبا لممؤثرات االجتماعية بكؿ ما 
تشمؿ عميو ىذه المؤثرات مف ضغوط وما تفرضو عميو مف واجبات مف خالؿ 
التنشئة االجتماعية وما يحدث لمطفؿ بؿ والراشد مف تغيرات وما يتعرض لو مف 
مؤثرات اجتماعية كمما دخؿ جماعة أو مؤسسة اجتماعية جديدة وكمما دخؿ في دور 
مف األدوار غير المألوفة لو والتي تتطمب منو تعديال لسموكو أو اكتسابا ألنماط 

 1.جديدة مف السموؾ
 
 

 

                                                 

1
 9،ص 6991،القاهرة ،االنجلو المصرية مكتبة، الطفل وتنشئته وحاجاته،فتاوى هدى محمد  -
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 :التنشئة االجتماعية المبحث األول:
 :مفهوم التنشئة االجتماعية -1

بأنيا مجموعة العمميات التي يمر بيا الطفؿ في تعاممو مع تعرؼ التنشئة االجتماعية 
 1المحيطيف بو مف اكتساب وتشكيؿ وتغيير في سموكو.

كما يعرؼ التنشئة االجتماعية بأنيا ذلؾ التفاعؿ اإلجتماعي الذي يساعد الطفؿ عمى 
تكويف شخصيتو مف خالؿ ما يكتسبو مف وسطو اإلجتماعي والثقافي حيث يمعبوف 

 2ماعية تحافظ عمى استمرارية المجتمع وتقدمو.أدوار اجت
أف عممية التنشئة االجتماعية تيدؼ أساسا  افويتضح لنا مف خالؿ ىاذيف التعريف

إلى اكتساب قيـ ومثؿ ومعايير وعادات وتقاليد والنظـ والقواعد القانونية باإلضافة 
 إلى التحصيؿ المغوي ومعرفة الديف السائد في مجتمعو.

نشئة االجتماعية إلى تمكيف الطفؿ مف اكتساب أساليب جديدة تساعده كما تيدؼ الت
عمى التكيؼ مع مجتمعو، وىو ما سيجعؿ الطفؿ ينمو نموا سميما خاليا مف 

ضطرابات والعقد النفسية التي قد تتسبب في حدوث خمؿ في نموه النفسي الا
نفسية وعقمية والجسدي واالنفعالي. وحتى يتسنى لنا تكويف طفؿ سميـ يتمتع بصحة 

سوية تعده أخالقيا وروحيا ودينيا وسياسيا يتمتع بروح وطنية عالية متشبعا بقيـ ومثؿ 
يستميت في الدفاع عف عقيدتو  ،عميا مرتبطا بوطنو يحب دينو ولغتو ومدافعا عنيا

يمانو بربو ورسولو الكريـ وبالعالـ الغيبي  متوافقا مع أقرانو ومرتبط  بعائمتو  ارتباطوا 
 الجغرافي والثقافي. وبامتدادىا

ذلؾ الدور الذي تمعبو بعض  االجتماعيةيمكننا أف نضيؼ ألىداؼ التنشئة 
المؤسسات في تنشئة الطفؿ وتركز فييا عمى دور األسرة والمدرسة والجامعة و 

 اكتسابتساىـ إلى حد بعيد في  االجتماعيةالمسجد والنادي آلف ىذه المؤسسات 
أحد المقومات األساسية التي تعطي تصور معيف حوؿ  باعتبارىا الفرد لثقافة مجتمعو
 ىذه الثقافة. انتشاروأفكار وآراء تعكس  التجاىاتكيفية تكويف الطفؿ 

                                                 
1

ق للٌشر ّالخْزٗغ الطبؼت األّلٔ الْرا، لطفل هب قبل الودرسة االجتوبعيةالتنشئة ،ّجَ٘ الفرح  --

 11.ص،2007
2

 12ًفس الورجغ.ص –
 



 ةالتنشئة االجتوبعي :                                                    سىسيىلىجيبرابعالفصل ال

91 

 

 اتجاهات مفهوم التنشئة االجتماعية -2
 االتجاه النفسي: 2-1

مف عمماء النفس عمى أف شخصية الفرد تتكوف وتتشكؿ في  االتجاهيؤكد أنصار ىذا 
السنوات األولى فقط مف حياتو، أما ما يتعرض لو الفرد فيما بعد مف تأثيرات فإنيا 

 تبقى ثانوية بالنسبة لما يكوف قد تعرض لو في مرحمة الطفولة.
حساب فالطفؿ يولد ولديو مجموعة مف الغرائز والنزوات، والتي يحاوؿ إشباعيا عمى 

استقرار المجتمع لذا عرؼ عمماء النفس مفيوـ التنشئة االجتماعية بأنيا" العممية التي 
يستطيع بمقتضاىا األفراد المنشئيف اجتماعيا عف كبح نزواتيـ وتنظيميا وفؽ 
متطمبات المجتمع ونظامو االجتماعي السائد ويكوف سموكيـ ىذا مناقضا لسموؾ 

والذيف تؤدي أنانيتيـ في إشباع نزواتيـ لإلضرار  األفراد غير المنشئيف اجتماعيا،
 2باآلخريف وبسالمة المجتمع"

ويرى أبو النيؿ أف التنشئة االجتماعية ىي " العممية التي يتـ مف خالليا التوفيؽ بيف 
رغبات ودوافع الفرد الخاصة، وبيف اىتمامات اآلخريف والتي تكوف ممثمة في البناء 

رد واالستخداـ المألوؼ لألساليب الشائعة في المجتمع الثقافي الذي يعيش فيو الف
كالمحافظة عمى المواعيد وىذه األشياء ضرورة إذا ما كاف الفرد أف يحيا في وئاـ مع 

 3نفسو ومع اآلخريف في المجتمع"
نجد أف وظيفة التنشئة االجتماعية مف وجية نظر عمماء النفس، تحقؽ التوازف  ناوى

المجتمع بحيث يمكف تيذيب ىذه النزوات وتحويميا إلى بيف نزوات الفرد ورغبات 
سموكات مقبولة اجتماعيا وال يكوف ىذا إال مع بداية الطفولة، لذلؾ حاولوا وضع 

سيقموند فرويد تفسر كيفية تشكيؿ الشخصية مثؿ نظريات لالكثير مف النظريات 
 ...الخوجورج ميد

                                                 
 2002المبُرة: هطبؼت الٌ٘ل للطببػت ّالٌشر ّالخْزٗغ، ػلن االجخوبع الوؼبصر،ًظرة هؼبصرة فٖ  سلْٓ ػبذ الوج٘ذ الخط٘ب، 
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 االتجاه االجتماعي: 2-2
عريفيـ لمفيـو التنشئة االجتماعية إلى االىتماـ بالنظـ يذىب عمماء االجتماع في ت

االجتماعية والتي مف شأنيا أف تحوؿ اإلنساف إلى فرد اجتماعي قادر عمى التفاعؿ 
" انعكاس لمعقؿ الجمعي السائد في المجتمع .... تدريب األفراد عمى  فييواالندماج 

... وتمقنيـ القيـ االجتماعية  أدوارىـ المستقبمية، ليكونوا أعضاء فاعميف في المجتمع
والعادات والتقاليد والعرؼ السائد في المجتمع لتحقيؽ التوافؽ بيف األفراد وبيف 
المعايير والقوانيف االجتماعية، مما يؤدي إلى خمؽ نوع مف التضامف والتماسؾ في 

 4المجتمع "
عمى التفاعؿ ويذىب مختار حمزة في قولو بأنيا " عممية تعمـ وتعميـ وتربية تقـو 

تيدؼ إلى إكساب الفرد طفال، فمراىقا ، فراشدا فشيخا سموكا ومعايير  .االجتماعي
واتجاىات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة وتيسر لو االندماج، والفرد في تفاعمو مع 
أفراد الجماعة يأخذ ويعطي فيما يختص بالمعايير واألدوار االجتماعية واالتجاىات 

 5ات النفسية والشخصية الناتجة في النياية ىي نتيجة ليذا التفاعؿالنفسية واالتجاى
يتمقاىا الفرد مف  يليب التاويقوؿ أبو النيؿ أف التنشئة االجتماعية تشمؿ كافة األس 

األسرة خاصة الوالديف والمحيطيف بو مف أجؿ بناء شخصية نامية متوافقة جسميا 
والغذاء والتعاوف والتنافس والصراع مع ونفسيا واجتماعيا في مواقؼ كثيرة منيا العب 

 6في كافة مواقؼ الحياة ...’ اآلخريف 
إف التنشئة االجتماعية بيذا المفيـو تعني عممية تعميـ الفرد منذ نعومة أظافره عادات 
وأعراؼ وتقاليد المجتمع أو الجماعة التي يحيا بداخميا حتى يستطيع التكيؼ مع 

مف المعايير والقيـ المقبولة اجتماعيا والتي تجعؿ  أفرادىا مف خالؿ ممارستو ألماط

                                                 
346سلْٓ ػبذ الوج٘ذ الخط٘ب، الورجغ السببك ص  
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22ًؼ٘وت ، الوالجغ السببك،ص هحوذ هحوذ 
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الفرد فاعال اجتماعيا داخؿ أسرتو ومجتمعو وىي تحدث مف خالؿ وجود التفاعؿ بيف 
 األفراد ىذا التفاعؿ الذي يعتبر جوىر عممية التنشئة.

 االتجاه األنثروبولوجي: 2-3
سانية قدرتيا عمى أف مف أىـ خصائص المجتمعات اإلن اعمماء األنثروبولوجييرى 

" عممية  فيىحفظ الثقافة، ونقميا مف جيؿ آلخر عف طريؽ التنشئة االجتماعية 
تيدؼ إلى إدماج عناصر الثقافة في نسؽ الشخصية وىي مستمرة تبدأ مف الميالد 
داخؿ األسرة تستمر في المدرسة وتتأثر بجماعات الرفاؽ ونسؽ المينة ومف ثـ 

دائرة أنساؽ التفاعؿ وىي تسعى لتحقيؽ التكامؿ بيف تستمر عممية التنشئة باتساع 
 .7العناصر الثقافية واالجتماعية"

التنشئة االجتماعية حسب األنثروبولوجيف عممية امتصاص مف طرؼ الطفؿ لثقافة 
المجتمع الذي يحيا فيو مف خالؿ المواقؼ االجتماعية التي يتعرض ليا أثناء الصبي 

خر باختالؼ الثقافة السائدة كما أف أساليب وىذه المواقؼ تختمؼ مف مجتمع آل
التنشئة تختمؼ باختالؼ الثقافات، وثقافة المجتمع ىي التي تحدد أساليب التنشئة 

 االجتماعية المتبعة.
وروث (franz boas)يرى بعض عمماء األنثروبولوجيا مثؿ فرانز بواس

أنو ليس ىناؾ   (margaretmead)ومرجريد ميد (ruthbenedict)بنديكيت
عمميات تعمـ لنقؿ الثقافة إلى الفرد، فالطفؿ يكتسب ثقافة المجتمع بشكؿ تمقائي مف 
خالؿ توجييات الوالديف واألفراد البالغيف المحيطيف بو مف خالؿ مالحظة سموكيـ 
وتقميدىـ لو ومف خالؿ أساليب الثواب والعقاب التي يتعرض ليا الفرد في مرحمة 

 8المراىقة

                                                 
23هحوذ هحوذ ًؼ٘وت ، الورجغ ًفسَ ، ص 
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بعض أف" اندماج الطفؿ مع ثقافة المجتمع ىو العنصر األساسي لمتنشئة ويرى ال
يذىباف إلى أف العنصر األساسي  مف  وشميز بارسونس تالكوتاالجتماعية، ونجد 

 9الثقافة ىو قيـ المجتمع"
عممية أنيا نستخمص مف ىذه التعريفات المختمفة لمفيـو التنشئة االجتماعية 

ف كؿ ما يتعرض لو الفرد مف خبرات ومواقؼ يبقى تقتصرعمى مرحمة الطفولة، وأ
راسخا في شخصيتو طواؿ حياتو كما أنيا تعمؿ عمى التوفيؽ بيف دافع الفرد مف 

يبقى راسخا في شخصيتو طواؿ حياتو كما أنيا تعمؿ عمى التوفيؽ فخبرات ومواقؼ 
 بيف دافع الفرد وغرائزه وبيف قيـ المجتمع ليحدث التكيؼ.

لثاني في كوف التنشئة االجتماعية فيـ توقعات اآلخريف واالرتباط ويتمثؿ الجانب ا
 بالجماعة التي ينتمي إلييا.

أما الجانب الثالث واألخير فيوضح انو كنتيجة لمتنشئة االجتماعية تصبح عناصر 
البناء االجتماعي والثقافي جزءا مندمجا في بنية شخصية الفرد، فالتنشئة ىي ادماج 

 شخصية الفرد ليصبح عضوا نافعا داخؿ جماعتو.لثقافة المجتمع في 
مف خالؿ ىذه الجوانب الثالثة يمكننا القوؿ أف التنشئة االجتماعية عبارة عف جانب 
دوف اإلشارة إلى الجانب اآلخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالتنشئة مزيج بيف ما 

التمازج أو التكامؿ ، ويمكننا أف نعتمد عمى ىذا يوأنثروبولوجىو نفسي واجتماعي 
 في وضع إجرائي لمفيوـ التنشئة االجتماعية.

 
 
 
 

 
                                                 

27،ص 9،1998اإلًسبً٘ت،الؼذدهجلت لسٌطٌ٘ت للؼلْم  هحٖ الذٗي هخخبر الخط٘ب "الخٌشئت االجخوبػ٘ت ، الوفِْم ّاألُذاف" 
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 :االجتماعيةمراحل التنشئة  -2
 

يترتب عنو تطور األدوار  اجتماعيتفاعؿ  باعتبارىا االجتماعيةعممية التنشئة  تمر
والوظائؼ التي سيؤدييا الطفؿ تبعا لكؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ المختمفة بؿ أكثر 

وىذا ما سنالحظو مف  االجتماعيةمف ذلؾ قد يتغير مركز الطفؿ مف الناحية النفسية 
 خالؿ تطرقنا لكؿ مرحمة عمى حدة.

 المرحمة األولى: 3-1
يتكيؼ مع مطالبو األساسية أو ما يطمؽ عمييا إسـ في ىذا المرحمة يحاوؿ الطفؿ أف 

 الحاجيات األساسية لمطفؿ وال سيما منيا مطالبة الجسمية والبيولوجية.
فالطفؿ في ىذه المرحمة يتقبؿ كؿ المفاىيـ والمعاني التي جددىا الراشدوف والذيف 

مف يتعامؿ معيـ خاصة مجتمع الكبارػ لذلؾ يكيؼ نفسو إلرضاء اآلخريف بالرغـ 
يستجيب لممواقؼ المختمفة وتتكوف تدريجيا بعض و دائو لمقاومة وفاعمية نسبية، بإ

بعض  استيعادلسموؾ الكبار، فيتعمـ بالتدريج  الستجابةاألنماط السموكية نتيجة 
مقبولة بالنسبة لو والتي قد تؤدي إلى حدوث أزمات أو قد الاألنماط السموكية الغير 

اجاتو البيولوجية المحدودة كما قد تحدث عممية وعدـ إشباع ح األذىتتسبب في 
التمايز نتيجة لسموؾ إدراكي نحو الجوانب األساسية في المواقؼ التي يمر بيا إذ 
تتحوؿ إلى إشارات ودالالت يستجيب ليا الطفؿ في الموقؼ الكمي أو بمجرد تكرار 

كيؿ القيـ واإلستدماج وتش االستيعابشارات ومف ىذا المنطمؽ تبدأ عممية االىذه 
 لتصؿ إلى تكويف المالمح األساسية لشخصية الطفؿ .

ات ماىي اال استجابة لممعاني التي حددتيا ر مثؿ العالمات واإلشا فاالستجابة
الجماعة بناء عمى الصراع بيف المثيرات الداخمية والخارجية وما ينتج عنو مف 

متباينة تساعده عمى التكيؼ مع بيئتو والتأثير في ىذه البيئة إلشباع  استجابات
 1حاجاتو البيولوجية
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 ،دْٗاى الوطبْػبث الجبهؼ٘ت الجسائر ،اإلسالم وقضبيب علن النفس الحديث ،ًب٘ل هحوذ حْف٘ك السوبلْطٖ -

 .1986بذّى طبؼت 
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فالدراسات النفسية في مجاؿ عمـ النفس اإلكمينيكي ترى أف الصراعات النفسية 
 الحادة التي يعانييا األطفاؿ نتيجة الخيرات وتغير التوقعات اإلحباطات.

الكبار تجاه األطفاؿ الصغار تسبب في ظيور انحرافات خطيرة  معاممةنتيجة و 
وأمراض نفسية عصبية خاصة إذا كاف الطفؿ يعاني مف قصور لغوي حاد، فيو يجد 

والتفاىـ مع مجتمع الراشديف كما قد ال  االعتراضصعوبة في التعبير عف نفسو في 
 يعرؼ كيؼ يفكر في حؿ مشكالتو بسبب قصور فكرة ولغتو.

 مرحمة الثانية:ال 3-2
في  االنتقاؿتميز بخاصية أساسية تبدأ بتعمـ الطفؿ تلممرحمة األولى  امتدادوىي  

والجري، وتكتسي ىذه المرحمة أىمية كبيرة في  ءوالمشي المكاف مف خالؿ تعمـ الحبو
تمكيف الطفؿ مف الحصوؿ عمى قدر كبير مف الحرية في التعامؿ مع األشياء 

مختمفة مف الكبار نتيجة لمواقؼ  استجاباتألف الطفؿ تعود عمى تمقي  باستقاللية
سموكية قد ال يفيميا الطفؿ في سياقيا األوؿ لكنو سرعا ما يغير توقعاتو واستجاباتو 

السموكات التي  حسبويربطيا بأنماط سموكية جديدة تتماشى مع مجتمع الراشديف 
قدـ لو مف أكؿ وشرب وألعاب فنالحظ كؿ ما يفيتقبؿ يستجيب ليا في مراحمو األولى 

صدار أصوات إزاء ىذه األلعاب،  الستجاباتو المتمثمة في الفرح والسرور والضحؾ وا 
قمة ومع ىذا الوالمسؾ باألشياء نراه يضعيا في  ءالمشيوبمجرد تعمـ الطفؿ لحركة 

ؿ يمنع الطفليقوـ الطفؿ يكسرىا أو رمييا في مكاف غير الئؽ، لذلؾ يتدخؿ الكبار 
مف القياـ بيذه السموكات في شكؿ أوامر النيي والجر والسخط وقد تصؿ أحيانا إلى 

العنؼ تمنعو بالقوة مف القياـ يمثؿ ىذه ألفعاؿ وىنا يبدأ الصراع يتكوف في  استخداـ
نفسية الطفؿ وبيف عالـ الكبار بسبب تدخؿ الكبار لمنع الطفؿ مف تكويف عادات 

عمييـ الكبار، وقد يزداد  يمميوة والعفوية بالمقارنة مع يتميز بالتمقائيفسموكية خاصة 
يصؿ إلى درجة التناقص حوؿ األشياء المستمدة مف خيراتو السابقة أف الصراع إلى 
تمقى معارضة مف قبمو في المقابؿ يتمسؾ الكبار ف الجديدة التي يواجييا واالستجابات

 2يااجتماعبيذه القيـ والعادات والمعاني المتعارؼ عمييا 
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وقد يؤدي عنؼ اآلباء تجاه أبنائيـ بسبب عدـ وعييـ أو سبب الخالفات األسرية 
إلى بروز صراعات نفسية  أو بسبب األمراض النفسية التي قد يعاني منيا األباء

حادة لدة األطفاؿ وتؤدي ىذه األخيرة بدورىا إلى وجود صعوبات في تعامؿ األطفاؿ 
وفقا ألنماط السموكية التي تمقى رضا األباء مما قد يتسبب في حدوث أزمات نفسية 

 لديو. واالنفعاليخطيرة لدى األطفاؿ وتكوف ليا آثار وخيمة عمى النمو المغوي 
 ة الثالثة:المرحم 3-3
 2" أف مفتاح ىذه المرحمة ىو نمو القدرة المغوية عند الطفؿ  جورج ميديعتقد "  

فالكممات مف وجية نظره تتكوف مف مجموعة مف الرموز والعالمات تشير إلى مواقؼ 
 تحمؿ دالالت محددة.

نمو المغة عند الطفؿ تمكنو مف القدرة عمى التفكير أف  اعتبارويذىب في تصوره إلى 
وقيـ  اتجاىاتفي  باالندماجف ىذه المرحمة تتسـ ألومواقؼ الكبار  اتجاىات واكتساب

ومفاىيـ الكبار حتى يستطيع أف يتواصؿ معيـ ويمقى الدعـ والرضا والقبوؿ مف قبؿ 
 مجتمع الكبار.

عف كؿ ما يجعمو خانعا وتابعا آلف  واالبتعاد االستقالليةوقد تبدأ ىذه المرحمة بوادر 
المرحمة ىو تشكؿ النمو العقمي والمغوي فعف طريؽ المغة يستطيع الطفؿ أساس ىذه 

أف يحدد سموكو مسبقا تبعا لمواقؼ سموكية مستقمة تعبر عف فكره وتصوره، آلف المغة 
فالمغة عند طفؿ ىذه مرحمة تبدأ بسموؾ لفظي يعبر عف  ارتباطترتبط بالفكػػر أسما 

مواقؼ سموكية معينة ، فيو و  اتجاىاتبدى مواقؼ واقعية يواجييا الطفؿ في حياتو وي
ينقؿ معاني األلفاظ حسب كؿ موقؼ كما ينقؿ خبرات يمكف تعميميا عمى السموكات 

لدى اآلباء يعمميا الطفؿ عمى  واالستحسافالمتشابية فمثال كممة تحمؿ معنى الرضا 
 اءاالستدعوقؼ وتستدعى كمما حدث موقفا مشابيا ليذا مكؿ المعاني المرتبطة بال

بالنسبة لبعض الكممات التي توحي بعدـ الرضا والسخط قد يستدعي  ءالشيونفس 
، استدعائياالطفؿ كؿ معاني الكممات التي ترتبط بالموقؼ فيعمؿ عمى تجنب 

ويحدث لدى الطفؿ في ىذا الموقؼ حالة تعديؿ سموكو، وتصبح ىذه الكممة 
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الكممة  اكتسابالنفس و عمماء بالخبرة، وقد ش استرجاعالمستخدمة قادرة عمى 
 3األـ في توجيو وضبط السموؾ  بما تقـو بو واسترجاعيا

 
ومف ىنا يبدأ الضمير األخالقي في التشكؿ حيث تظير تمؾ األوامر والنواىي 

أماـ األطفاؿ، ويكوف ليا تأثير عمى نمو القدرة عمى  والتعميمات والقدوة الحسية لألباء
الضبط الذاتي فكمما زادت خبرات الطفؿ زاد نمو ضميره الخمقي مف خالؿ زيادة 

ومعتقداتو  اتجاىاتالوعي بقيـ ومعتقدات الغير ومف ثـ يصبح قادرا عمى ضبط 
يـ، فالمغة اآلخريف ومعتقداتيـ ومفاىيميـ وقيم اتجاىات واستيعابومفاىيمو وقيمو 

خيرات الغي، وبيذا يستطيع  واختزاؿتساعده عمى نقؿ خيرات متعددة إلى الطفؿ 
ألفاظ ليا دالالت أو معاني خاصة مف خيرات سابقة أو يغرسوا في  استخداـالكبار 

نفس الطفؿ موافؽ سموكية معينة لـ يعرفيا قبؿ مثؿ حب اهلل ورسولو وحب الصحابة 
يد وكؿ مالو عالقة بمعتقده، ويستخدـ الكبار المغة في رضي اهلل عنيـ وعقيدة التوح

قراءة القرآف الكريـ وتتـ الصالة وعف طريؽ الرواية يتـ نقؿ سيرة الصحابة والبطوالت 
 واالستيجاف االستحسافاإلسالمية والسيرة النبوية كما يتعمـ الطفؿ مف خالؿ أساليب 

دات اآلباء وقيميـ األسرية واألمر والنيي والمدح والذـ والثواب والعقاب معتق
والمينية  االجتماعيةالسائدة في المجتمع، كما يتعرؼ عمى الميوؿ  واالتجاىات

 أفلألبناء ويمكف لمطفؿ أف يتعمـ المغة لمعرفة ذاتو، حيث يصبح أكثر وعيا بذاتو 
منظمة نحو  استجاباتومواقؼ في شكؿ  اتجاىاتالغير نحو وتكويف  اتجاىاتيتبنى 

غير، ولعؿ أحسف مثاؿ عمى ذلؾ ما نالحظو في لعب أطفاؿ حيث يتخيؿ ال اتجاىات
تجاىيا  واستجاباتو واتجاىاتوالطفؿ ىذه المعبة مكاف طفؿ ويسقط عمييا مواقفو 

، حيث يستحسف منيا ما يستحسنو مف الغير ويذميا ما االستيجافأو  باالستحساف
 السموؾ.يذـ غيره في المواقؼ التي يراىا غير مقبولة في ىذا 

الطفؿ بداية تكوف صورة عاكسة لألشخاص الذيف أخذ  نتظرىايالتي  فاالتجاىات
 عنيـ  وعادة ما يرتبط بيـ في كؿ المواقؼ الصادرة عنو.
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مص عدة أدوار، وفي مرحمة الحقة تكوف صورتو عف نفسو منفصمة وتتميز قحيث يت
عاممة يتفاعؿ تصور مع الجماعة التي يتعامؿ معيا في شكؿ جماعات مت  بتبني

معا بحيث يدرؾ كؿ  االجتماعيةخبرات جديدة ترتبط فييا أدوارىـ  اكتسابمعيا في 
فرد دوره ودور اآلخريف وما يتوقعو ىو مف اآلخريف وما يتوقعو اآلخريف منو، ففي 

عضو يتوقع سموؾ بقية أفراد الفريؽ الجماعة المعب المنظـ يشير جورج ميد إلى أف 
دراؾ ا ليدؼ العاـ الذي يسعى إليو الفريؽ، ومف ىنا يدرؾ الطفؿ التفاعؿ فيما بينيـ وا 

 االتجاىاتفي أداء األدوار المناسبة لكؿ عضو حسب موقعو مف العممية، وتحديد 
األساسية لألسرة دور  االتجاىاتاألساسية ألعضاء األسرة بكامميا، بحيث يكوف ليذه 

متكاممة يطمؽ عمييا إسـ في تعديؿ سموكو وتتوحد ىذه المواقؼ في شكؿ ذوات 
والقيـ جزء ال يتجزأ مف شخصيتو توجو  االتجاىاتاآلخر المعمـ، وتصبح ىذه 

 سموكو وتشكؿ أحكامو بشكؿ تمقائي وىنا تتكوف الذات المستقمة لدى الطفؿ.
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 االجتماعية: نظريات التنشئةالثاني المبحث

يتفؽ كؿ مف عمماء االجتماع وعمماء التربية في إرجاع أساليب التربية المتبعة 
االجتماعية  التنشئةفي كؿ المجتمعات إلى نوعية المؤسسات التي تشرؼ عمى عممية 

تساىـ في دراسة النظـ االجتماعية السائدة باعتبار ىذه األخيرة تساند وتتكامؿ مع إذ 
بمعنى أف لكؿ نظاـ اجتماعي مجموعة مف األدوار التي  ،بغضيا البعض وظيفيا

ويحتؿ كؿ دور اجتماعي مركزا اجتماعيا  ،يؤدييا داخؿ المجتمع يؤثر فييا ويتأثر بيا
 ومكانة بارزة.

االجتماعية بأنو صورة مف صور  التنشئةمف ىنا نجد تصور عمماء االجتماع لمفيوـ 
مخططة الرسمية الالمخططة وغير التربية سواء أكانت مقصودة أو غير مقصودة 

وغير الرسمية وعادة ما ييتـ عمماء االجتماع بدراسة التربية في السنوات الثمانية 
األولى لمطفؿ لما ليذه المرحمة مف دور في تحديد مستوى الفرد المعرفي وطبيعة 

 قدراتو ونمط شخصيتو وقيمة و دوافعو لمعمؿ والنجاح.
فعادة ما ييتموف بدراسة العالقة بيف المستوى  أما عمماء التربية وعمـ النفس

االجتماعي واالقتصادي ألسرة الطفؿ ونجاحو الدراسي, كما ييتموف بدراسة العالقة 
القائمة بيف التعميـ الرسمي وغير الرسمي, بمعنى دراسة العالقة المتبادلة بيف التربية 

 كنظاـ اجتماعي والنظـ االجتماعية األخرى بالمجتمع.
اؿ عمـو التربية يركز العمماء المختصيف عمى دراسة إمكانية إتاحة فرص ففي مج

تعميمية متساوية أماـ المتعمميف واثر ذلؾ عمى األداء والنجاح في الحياة وسيادة 
فراد والفئات االوالعالقات االجتماعية بيف  ،الديمقراطية في الحياة االجتماعية

 داء التالميذ والتدريس.االجتماعية في محيطو المدرسي وأثره عمى أ
رأى عمماء التربية ضرورة معرفة طبيعة المجتمع وذلؾ بتحميؿ عناصر  وعميو

المجتمع وشخيص مشكالتو وتحديد حاجات األفراد قبؿ التخطيط مف اجؿ تحقيؽ 
مجتمع أفضؿ كما يحدد التعميـ احتياجات األفراد لشغؿ مراكز اجتماعية في ىذا 

 المجتمع.
 



 ةالتنشئة االجتوبعي :                                                    سىسيىلىجيبرابعالفصل ال

101 

 

 1131Psycho-analysis Theoryالنفسي  نظرية التحميل-1

الذي يرى أف (Freud) سيجموند فرويديتزعـ ىذه النظرية العالـ النفسي المعروؼ 
جذور التنشئة االجتماعية عند اإلنساف تكمف فيما يسميو )باالنا االعمى( والذي 
يتطور عند الطفؿ نتيجة لتقمصو دور والده الذي ىو مف نفس الجنس وذلؾ في 

 محاولة مف الطفؿ لحؿ عقدة وأديب عند الذكور وعقدة الكترا عند االناث. 
 (Id)اليو  فرويدفؿ ذاتو الدنيا التي يسمييا وتمثؿ غرائز الجنس والعدواف عند الط

في حيف تمثؿ قوانيف المجتمع وأنظمتو بعد اف يأخذ بيا الطفؿ ويتمثميا ذاتو العميا 
والتي يشكؿ الضمير جزءا أساسيا  (Super ego)باألنا األعمى فرويد التي يسمييا 

 منيا. 
 

ي محاولة لتطبيعو عمى ويحاوؿ الوالداف أحيانا آف يقفوا في طريؽ غرائز الطفؿ ف
قبوؿ قوانيف المجتمع ومساعدتو في تحقيؽ التقبؿ االجتماعي مف مجتمع الراشديف 
ويؤدي ذلؾ في العادة إلى كراىية األطفاؿ لوالدييـ ولكنيـ يكبتوف ىذه الكراىية 
مخافة أف يعاقبيـ الوالداف او يحرمونيـ مف حبيـ ومع مرور الوقت يقتنع األطفاؿ 

لتي يحددىا ليـ الوالداف ويقبموف بيا كقيـ اجتماعية فيي توفر ليـ بالممنوعات ا
 التقبؿ االجتماعي مف جية ومف جية أخرى تجنبيـ القمؽ والعقاب والشعور بالذنب.

ويمكننا أف نفيـ عممية التنشئة االجتماعية مف زاوية نظرية التحميؿ النفسي عندما 
 حؿ النمو األساسية اآلتية:ننظر إلييا في إطار تطوري نمائي مف خالؿ مرا

 أ.المرحمة الفمية: وتمتد مف الوالدة حتى النصؼ الثاني مف السنة األولى.
 ب.المرحمة الشرجية: وتكوف في العاميف الثاني والثالث.

 وىي في العاميف الرابع والخامس. القضيبية: ج.المرحمة
 د.مرحمة الكموف: وتكوف ما بيف السادسة وسف البموغ.
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 10ة الجنسية التناسمية: ما بعد سف البموغىػ.المرحم
قد يحدث التثبيت عمى إحدى المراحؿ الثالث األولى مف النمو النفسي الجنسي 
السابقة في حالة استخداـ األبويف أسموب اإلشباع الشديد لمحاجات او الحرماف 

 الشديد مف إشباعيا وبالتالي يعوؽ مف عممية التقدـ في إطار النمو النفسي السوي.
ويالحظ عمى ىذه النظرية أنيا تظير وتؤكد اثر العالقة بيف الوالديف والطفؿ في نموه 
النفسي واالجتماعي غير أف ىذه النظرية ال تأخذ في االعتبار التفاعؿ االجتماعي 
المتنوع بيف أعضاء األسرة أو تأثر الطفؿ بالقيـ والمعايير االجتماعية المشتقة مف 

ىذه النظرية المؤثرات االجتماعية التي يتعرض ليا الطفؿ  ثقافة المجتمع كما أغفمت
خارج األسرة وما تقـو بو ىذه العوامؿ االجتماعية مف دور بارز في عممية التنشئة 
االجتماعية لمطفؿ كتأثير جماعة الرفاؽ التي يتعمـ منيا ما ىو مباح وما ىو ممنوع 

 .المضطربيف أكثر مف األسوياءمما يؤثر في نمو األنا األعمى لديو كما انيا تيتـ ب
 

 : Social Role Theory   1161نظرية الدور االجتماعي  -2

ظيرت تعريفات متعددة لمدور تختمؼ باختالؼ وجيات نظر العمماء الذيف اىتموا 
ىو " المجموع الكمي لألنماط  lentunلينتونبدراستو فالدور االجتماعي كما عرفو 

 الثقافية المرتبطة بمركز معيف".
ىو "سمسمة استجابات شرطية متوافقة داخميا" ويؤكد  عمى  Cottrlكوترلوكما عرفو 

أف الدور ثمرة لتفاعؿ الذات مع الغير واف االتجاىات نحو الذات ىي أساس فكرة 
را كبيرا بالمعايير الثقافية الدور وتكتسب عف طريؽ التنشئة االجتماعية وتتأثر تأث

 السائدة كما تتأثر بخبرة الشخص الذاتية.

                                                 
 .81ص ،1981الزاروس،10
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يتضح لنا أف الدور االجتماعي تتابع نمطي ألفعاؿ متعممة يقوـ بيا فرد مف  ناومف ى
 األفراد في موقؼ تفاعمي.

ويرتبط المركز االجتماعي بدور أو أدوار معينة يقـو بيا الفرد الذي يحتؿ ىذا المركز 
ويحدد الدور االجتماعي لمركز ما الحقوؽ والواجبات التي ترتبط بيذا المركز ويساعد 
عمى تنظيـ توقعات األفراد اآلخريف مف الشخص الذي يحتؿ ىذا المركز كما يساعد 

.وأي 11اتو مف االنفراد الذيف يتعامموف معو بحكـ مركزه الفرد نفسو عمى تحديد توقع
مجموعة مف األنماط السموكية المتوقعة بالنسبة لدور معيف في اغمب األحياف ىي 
مزيج مف التوقعات المكتسبة عف طريؽ التعمـ ألقصدي او العرضي أي عممية 

 التنشئة االجتماعية.
 وتكتسب األدوار االجتماعية بثالثة طرؽ ىي:

عاطؼ مع األفراد ذوي األىمية المحيطيف بالطفؿ: وتعني قدرة الطفؿ عمى الت -
 أف يتصور أو يتمثؿ مشاعر أو أحاسيس شخص ما في موقؼ ما.

بدوافع الطفؿ وبواعثو عمى التعمـ: وىذا يعني اف الطفؿ يحرص عمى  -
 التصرؼ والسموؾ عمى وفؽ ما يتوقع أبواه ويتجنب ماال يقبمونو.

مف والطمأنينة: ىذا الشعور يجعؿ الطفؿ أكثر جرأة في إحساس الطفؿ باأل  -
محاولة تجريب األدوار االجتماعية وخاصة في مجاؿ المعب فيمثؿ دور 

 المعمـ أو األب بحرية وطالقة.
وخالصة القوؿ أف لكؿ فرد مركزا اجتماعيا يتناسب مع الدور الذي يقـو بأدائو 

مو مع اآلخريف وخاصة األشخاص ويكتسب الطفؿ مركزه ويتعمـ دوره مف خالؿ تفاع
الميميف في حياتو الذيف يرتبط بيـ ارتباطا عاطفيا وتحاوؿ نظرية الدور تفيـ السموؾ 
اإلنساني بالصورة المعقدة التي كوف عمييا باعتبار اف السموؾ االجتماعي يشمؿ 
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عناصر حضارية واجتماعية وشخصية  ولكف يؤخذ عمى نظرية الدور االجتماعي أف 
غفاليا مفيوـ  الدور لـ يتحدد بصورة واضحة خصوصا في المجتمعات المعقدة وا 

لتراكيب الشخصية وخصائصيا في تأدية الدور االجتماعي وأخيرا تركيزىا عمى 
الجانب االجتماعي في عممية التنشئة االجتماعية في الوقت الذي أغفمت فيو 

 .12الجوانب األخرى ال سيما الجانب النفسي
 
 Social learning Theory 1163التعمم االجتماعي   نظرية -3

 (Bandura and Willters)باندوراوولترزيؤكد أصحاب ىذه النظرية أمثاؿ 
 افتراضًا مػػؤداه:

"أف التعمـ ال يتـ في فراغ بؿ في المحيط االجتماعي وذلؾ مف خالؿ وجود نموذج 
مـ استجابات جديدة عف وبالتالي تع (Observer) اجتماعي يتـ تقميده مف المالحظ 

 .(Modeling) واالقتداء بو  (Observation) طريؽ مالحظة النموذج 
 وتبعا لذلؾ استخدمت مصطمحات عدة لإلشارة إلى ىذا النمط مف التعمـ كالنمذجة

(Modeling)  والتوحد (Identification)واالسػػػػتدخاؿ (Internalization)  
 .(Socialization) 13والتنشئة االجتماعية 

 
ومف ىذا المنطمؽ يتعمـ الناس اغمب سموكياتيـ مف خالؿ النماذج المقدمة الييـ 
صدفة أو عمدا كما يمكف إضعاؼ استجابات موجودة سابقا في مخزوف الفرد لمسموؾ 

 بالطريقة نفسيا.
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أف الميؿ لتقميد النماذج يحدث بسبب التعزيز الذي يحصؿ عميو  باندوراويرى 
لمقمد لذلؾ يجعؿ سموكو يتأثر عف طريؽ التعزيز البديؿ لذا فاف النموذج ومالحظة ا

 الفرد يتعمـ بأسموب غير مباشر مف التعزيز عف طريؽ مالحظتو لسموؾ اآلخريف.
ولكي يكوف بمقدور اإلنساف أف يتعمـ عف طريؽ األمثمة والتعزيز غير المباشر 

رد لدى اآلخريف نفترض وجود قدرة عمى توقع النتائج التي كاف قد شاىدىا الف
 14وتثمينيا قبؿ ممارستيا الفعمية

 
ووفقا لما سبؽ ذكره تعد عممية التنشئة االجتماعية بحد ذاتيا عممية تعمـ ألنيا 
تتضمف تعديال في السموؾ نتيجة التعرض لخبرات وممارسات معينة والف مؤسسات 

األساليب والوسائؿ ثناء عممية التنشئة بعض أالتنشئة االجتماعية المختمفة تستخدـ 
 المعروفة في تحقيؽ التعمـ سواء كاف ذلؾ بقصد أو بدوف قصد.

وترى ىذه النظرية أف التطور االجتماعي يحدث عند األطفاؿ والكبار بالطريقة نفسيا 
التي يحدث فييا تعمـ الميمات األخرى وذلؾ مف خالؿ مشاىدة أفعاؿ اآلخريف 

في أف مبادئ التعمـ العامة مثؿ التعزيز والعقاب واالنطفاء والتعميـ  وتقميدىـ والشؾ
 والتمييز كميا تمعب دورا رئيسا في عممية التنشئة االجتماعية.

أف الناس يطوروف فرضياتيـ حوؿ أنواع السموؾ التي تقودىـ لموصوؿ  باندوراويرى 
ائج المترتبة عمى إلى أىدافيـ ويعتمد قبوؿ أو عدـ قبوؿ ىذه الفرضيات عمى النت

السموؾ مثؿ الثواب والعقاب أي أف كثيرا مف التعمـ يحدث عف طريؽ مراقبة سموؾ 
اآلخريف ومالحظة نتائج أفعاليـ وعمى وفؽ ىذه النظرية فنحف ال نتعمـ أفعاال مسبقة 

 15فقط بؿ نتعمـ قواعد تشكؿ أساس السموؾ
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مفاده أف اإلنساف كائف كما يعتمد مفيوـ نموذج التعمـ بالمالحظة عمى افتراض 
اجتماعي يتأثر باتجاىات اآلخريف ومشاعرىـ وتصرفاتيـ وسموكيـ  فضال عف  
تعممو عف طريؽ مالحظة استجاباتيـ وتقميدىـ فمف نتائج الدراسة التتبعية  لػ ) 

1961(Bandura and  Hyston,   ما يشير إلى أفضمية إتباع أسموب اإلقناع
حـز إذا لـز األمر واالبتعاد عف التسمطية التي تقتؿ في )األسموب الديمقراطي( مع ال

األبناء روح اإلبداع واالستقالؿ والشعور بالذاتية واليوية الشخصية أو أسموب الحماية 
الزائدة الذي ال يحفز النمو العقمي أو المعرفي أو اإلىماؿ الذي يترؾ فيو حبؿ األبناء 

 16اءبألعمى القارب دوف تدخؿ أو توجيو مف قبؿ ا
 فرضيات نظرية التعمـ بالمالحظة

لو القدرة عمى اكتساب التمثيؿ  نسافلإل . الكثير مف التعمـ اإلنساني معرفي:1
الرمزي لإلحداث الخارجية، وىذا التمثيؿ الرمزي أو المعرفي يتضمف النظـ المغوية أو 

وؾ الصور الذىنية والرموز الموسيقية والعددية وتتوقؼ قيمة ىذا التمثيؿ في سم
اإلنساف عمى المعالجة الوثيقة بيف النظاـ الرمزي واإلحداث الخارجية التي يشير 

 إلييا.
والمعرفة )التمثيؿ الرمزي( يدخؿ في السموؾ القائـ عمى حؿ المشكالت عند اإلنساف 

 وفي بناء الحموؿ الجديدة.
 .احد المصادر الرئيسة لمتعمـ اإلنساني ىو نتاج االستجابات:2

ستجابة فإنيا تؤدي إلى نتيجة ما، ايجابية أو سمبية أو محايدة، تمارس عندما تحدث ا
 تأثيراتيا في رصيد السموؾ عند الفرد، والتأثيرات ىذه قد تكوف ثالثية األبعاد:

 .التعزيز )التدعيـ(.3  .الدافعية2  . المعمومات1فالنتائج تسبب 
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 :Information. المعمومات 1
البيئة باستمرار المعمومات مف خالؿ نتائج استجابات تحت ظؿ الظروؼ  تقدـ

المختمفة التي تعدؿ مف االحتماالت المتعمقة بالنجاح أو الفشؿ، مثال )عندما يطمب 
ذا تكرر الطمب نفسو ولـ يمب  اإلنساف طمبا ويمبى ىذا الطمب فانو يالقي النجاح، وا 

 لظرؼ يمنع ذلؾ فانو يحظى بالفشؿ.
 :Motivationفعية .الدا2

المعمومات التي تـ اكتسابيا يمكف اف تصبح ظرفا باعثا لمسموؾ في الوقت الحاضر 
مثال: استجابة ما في الماضي ربما تكوف قد أدت الى نتيجة غير ناضجة كعقوبة، 
والتمثيؿ الرمزي ليذه النتيجة يمكف اف يمارس عف طريؽ التوقع، ويتحكـ في 

امؿ المعاقب او الموقؼ غير حاضر في تمؾ المحظة في االستجابة حتى لو كاف الع
 البيئة المادية.

 :Reinforcement.التعزيز )التدعيـ( 3
 17ىو الزيادة في تكرار حدوث االستجابة السابقة

 ثالثة اثأر في التعمـ بالمالحظة ىي: باندوراونتيجة لما سبؽ يقترح 
 Learning new behaviorتعمـ سموكات جديدة: 

يستطيع المالحظ تعمـ سموكات جديدة مف النموذج فعندما يقـو النموذج بأداء 
استجابة جديدة ليست في حصيمة المالحظ السموكية يحاوؿ المالحظ تقميدىا وال يتأثر 
سموؾ المالحظ بالنماذج الحقيقية أو الحية فقط فالتمثيالت الصورية والرمزية المتوافرة 

والتمفزيوف واألساطير والحكايات الشعبية تشكؿ  عبر الصحافة والكتب والسينما
 .نماذج وتقـو بوظيفة النموذج الحيمصادر ميمة لم
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 Inhibiting and disinhibitingbehavior.الكؼ والتحرير :2
تؤدي عممية مالحظة سموؾ اآلخريف إلى كؼ بعض االستجابات أو تجنب أداء 

ب سمبية أو غير مرغوب فييا بعض أنماط السموؾ وخاصة إذا واجو النموذج عواق
مف جراء انغماسو في ىذا السموؾ وقد تؤدي عممية مالحظة سموؾ اآلخريف إلى 
عكس ذلؾ  أي إلى تحرير بعض االستجابات المكفوفة أو المقيدة وخاصة عندما ال 

 يواجو النموذج عواقب سيئة أو غير سارة نتيجة ما قاـ بو مف أفعاؿ.
 Facilitatingbehavior.التسييؿ: 3

تؤدي عممية مالحظة سموؾ النموذج الى تسييؿ ظيور االستجابات التي تقع في 
حصيمة المالحظ السموكية التي تعمميا عمى نحو مسبؽ إال انو ال يستخدميا أي أف 
سموؾ النموذج يساعد المالحظ عمى تذكر االستجابات المشابية الستجابات النموذج 

مشابية أكثر تواترا، فالطفؿ الذي تعمـ بعض بحيث يغدو استخداميا في األوضاع ال
االستجابات التعاونية ولـ يمارسيا يمكف أف يؤدييا عندما يالحظ بعض األطفاؿ 

 منيمكيف في سموؾ تعاوني.
وتختمؼ عممية تسييؿ السموؾ عف عممية تحريره فالتسييؿ يتناوؿ االستجابات 

ستجابات المقيدة او المكفوفة المتعممة غير المكفوفة أما تحرير السموؾ فيتناوؿ اال
التي تقؼ منيا البيئة االجتماعية موقفا سمبيا فيعمؿ عمى تحريرىا بسبب مالحظة 

 نموذج يؤدي مثؿ ىذه االستجابات دوف أف يصيبو سوء.
 وتشير نظرية التعمـ االجتماعي إلى أف ىناؾ أربع مراحؿ لمتعمـ بالنمذجة ىي:

 Attentional Phaseأ.مرحمة االنتباه 
ويعد االنتباه شرطًا أساسيا لحدوث عممية التعمـ ويحدد خصائص الطمبة الى حد بعيد 
مدى انتباىيـ لنموذج ما وخصائص النموذج والحوافز المقدمة كذلؾ فاف درجة تميز 

 المثير وتعقيده توضح إلى أي مدى يمكف اف تستمر عممية االنتباه.
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 Retention Phaseب.مرحمة االحتفاظ 
يحدث التعمـ بالمالحظة مف خالؿ مالحظة وتمثيؿ األداء في ذاكرة المتعمـ أو ترميز 

 األنشطة المنمذجة.
 Reproduction Phase ج.مرحمة إعادة اإلنتاج 

وفييا يوجو الترميز المفظي والبصري في الذاكرة األداء الحقيقي لمسموكات المكتسبة 
ثر دقة عندما يتبع تمثيؿ الدور السموكي حديثا وقد وجد أف التعمـ بالمالحظة يكوف أك

 18التدريب العقمي كما تعد التغذية الراجعة عامؿ حاسـ في تطوير األداء الماىر
 Motivational Phaseد.مرحمة الدافعية 

يتـ تمثيؿ وتقميد السموؾ المكتسب مف خالؿ مالحظة اآلخريف إذا ما تـ تعزيزه أما 
عندما تتـ معاقبة ىذا السموؾ فمف تتـ عممية القياـ بو وفي ىذا الصدد تتشابو نظرية 
التعمـ االجتماعي مع نظرية االشتراط اإلجرائي فكالىما يعترؼ بأىمية التعزيز 

مراره ولكف في التعمـ بالمالحظة ينظر إلى التعزيز والعقاب في تشكيؿ السموؾ واست
والعقاب عمى انيا عوامؿ تؤثر في دافعية المتعمـ ألداء السموكات وليس عمى التعمـ 
نفسو ويعتقد منظرو التعمـ االجتماعي أف التعزيز أو العقاب بالثواب الذي يحدث مف 

شكيؿ السموؾ خالؿ مالحظة نتائج سموؾ اآلخريف يمكف أف يعمؿ أيضا عمى ت
دامتو.  وا 

في تعزيز وجية النظر السابقة  (dulard and miller) دوالردوميممرويسيـ كؿ مف 
 مف خالؿ تصنيفيما لمسموؾ التقميدي إلى نوعيف ىما:

السموؾ المعتمد المتكافئ: وفيو يطابؽ الفرد بيف سموكو وسموؾ شخص أخر ومثاؿ 
 يفعؿ ذلؾ.ذلؾ تعمـ الطفؿ اف يحيي شخصا ميما الف أباه 
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 مثاؿسموؾ النسخ: وفيو يتعمـ الفرد سموكا جديدا عف طريؽ المحاولة والخطأ 
 مالحظتو لرساـ ماىر يتعمـ كيؼ يرسـ ويخطط.

وفي ىذا النمط مف التقميد عمى المقمد محاولة جعؿ استجاباتو تقارب استجابات 
حدث لو تدعيـ  النموذج وفي ىذيف النوعيف مف التقميد نرى اف السموؾ الذي يكافأ ي

 أو تعزيز بينما ينطفئ السموؾ الذي ال يتـ تدعيمو.
ويكمف الفرؽ الجوىري بيف النوعيف في اف السموؾ المعتمد المتكافئ يستجيب فيو 
المقمد لإلشارات مف النموذج فقط بينما في سموؾ النسخ يستجيب المقمد فضال عف 

تو ىو ومف استجابات النموذج ذلؾ إلشارات التشابو واالختالؼ الناتجة عف استجابا
 الذي تـ تقميده.

يمثؿ نظرية  وىو ابتعاده عف التطرؼ في لباندوراوما يميز نظرية التعمـ االجتماعي 
االعتبار جميع العوامؿ التي تؤثر في اإلنساف مف حيث المؤثرات  بعيفمتوازنة تأخذ 

تجاىات الحديثة  في الداخمية )البيولوجية( والخارجية البيئية وىذا ما ينسجـ مع اال
كذلؾ ما تميزت بو مف  دقة لنشوئيا وتطورىا مف العمؿ  ،تفسير السموؾ اإلنساني

ألمخبري ومف التجارب المضبوطة بدرجة كبيرة فضال عف ما جاءت بو مف جدة 
بداع وجرأة في المزاوجة بيف نظرية التعمـ والناحية االجتماعية كما أف فييا مف  وا 

لتفسير ما يجعمػػػيا عمى جانب كبير مف األىمية في تفسير الدقة في  المنيج وا
ىذا ما دعي الباحثة إلى اعتماد أساليب المعاممة الوالديو التي  19المواقؼ االجتماعية

ألسموب الديمقراطي واألسموب التسمطي في ا( والمتمثمة 1961،باندوراتناوليا )
 20لحاليةوأسموب الحماية الزائدة وأسموب اإلىماؿ في الدراسة ا
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20Bandura,1961, P.311-318 
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 :االجتماعيةمؤسسات التنشئة المبحث الثالث: 

 
لمطفؿ عممية تمقيف وتوجيو ونقؿ الخبرات  االجتماعيةعممية التنشئة تعتبر   

 االجتماعيةوالميارات مف جيؿ الكبار إلى جيؿ الصغار، كما تقـو المؤسسات 
المختمفة كاألسرة والمؤسسات التعميمية ووسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أنواعيا وكذا دور 

تعمؿ عمى تحديد الضوابط والمعايير التي يمتـز بيا لضماف تواصمو مع التي العبادة 
وسيمات تطبع شخصيتو وتكسبو قيما  اتجاىاتأفراد المجتمع كما تتشكؿ لديو 

المؤسسات مف خالؿ نظـ وأوضاع  وعادات سموكية جديدة يستمدىا مف ىذه
بالتفصيؿ  ؿسنتناو وعالقات إجتماعية ومؤثرات داخمية وخارجية متنوعة وفيما يمي 

المؤسسػػػات  ،الـوسائؿ اإلعػػ ،المؤسسات التعميميػػػة ،األسػػػػرة :ىذه المؤسسات
الرياضية والمؤسسات الدينية وكيؼ تؤدي كؿ مؤسسة دورىا بفاعميػػػة في عمميػػػة 

 .االجتماعيةالتنشئة 
 

 األســـرة: 3-1
يحتػػػؾ  وتعد أوؿ مؤسسػػػة إجتماعية ،ىي الخميػػة األساسية لتكويف المجتمع البشري

يتمتع بشخصيػػػة  االجتماعيةبيػػػػا الطفؿ بصفػػػة عائمػػػة، إذ تنمػػو فيو أنماط التنشئػػة 
أسرة عادة تتكوف مف فرديػف ىما ، ثقافيا متميػػزا لمجتمع بعينػػو انتماءتحمؿ  اجتماعية

حب الزوج والزوجة وطفؿ أـ أكثر، ترتبط بيف أفراد األسرة أوامر المودة والرحمة وال
 1يعبروا بحرية وصراحة  كيوالتعاوف، وتتيح ىذه العالقة العرصة ألفراد األسرة، 

خوتو تنشأ في محيط أسري يؤدي وظيفة إجتماعية  فالعالقة بيف الطفؿ ووالديو وا 
وتجعمو مجتمعا حيا وديناميكيا وظيفتو تنمية الطفؿ  االجتماعيةتضفي عميو الصبغة 

التفاعؿ األسرة يساعد الطفؿ عمى تكويف  وىذا اجتماعيةتنمية إجتماعية وتنشئة 
 شخصيتو وتوجيو سموكو.
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تأثيرىما عمى الطفؿ في المراحؿ األولى مف  االوالداف في ىذه المرحمة اليامة يمارسف
عمره ويصؿ ىذا التأثير في سموكو طيمة حياتو مف حيث تعديمو أو تغييره تبعا 

والتشعب 2غريب عنو يتميز بالتعقيد لطبيعة المؤثرات الخارجية لخروجو إلى مجتمع
 .اجديد اوظيور عالقات غريبة تؤثر عميو تأثير 

األـ ىي أوؿ وسيط  اعتباروعمماء النفس اإلجتماعي إلى  االجتماعولقد ذىب عمماء 
يستقبميا الطفؿ فيي التي يمقى لدييا الرعاية وتنبيو عواطفو 2التى االجتماعيةلمتنشئة 

وز واإلشارات ليصبح فييا عضوا مشاركا بصفة إيجابية أما اإلنسانية وتحرؾ فيو الرم
دور األب يتمثؿ في مساعدة الطفؿ عمى االستقاللية والتخمص التدريجي مف تمؾ 
التبعية الكاممة لألـ، غير أف الطفؿ في البداية يعتبر والده كعنصر دخيؿ في 

نصر الضاغط العالقات التي تربط األب باألـ، فالطفؿ ينظر إليو مف زاوية الع
لتعديؿ سموكو تجاه أمو ومصدر رئيسي لتوسيع آفاقو ونقؿ شعوره بالنظاـ 

أف أطفاؿ األسرة الصغيرة  يوساردوالياتوريولاالجتماعي.وقد رأى كؿ مف العالـ 
ينتموف إلى أصؿ واحد فالطفمة التي ليا أخ واحد تميؿ إلى إظيار سمات ذكورية 
عالية كالطموح  والمنافسة أكثر مف البنت التي ليا أخت والعكس يحدث لدى األخ 

والطاعة أكثر ( كالحنو)الذي تكوف لو أخت واحدة تراه يميؿ إلظيار السمات األنثوية 
 الذي لو أخ.مف األخ 

 
إف المنزؿ ىو المكاف الوحيد لمتربية المقصودة في مراحمو األولى وال تستطيع أية 

ف الطفؿ بحاجة ماسة إلى ألمؤسسة أف تحؿ محؿ اآلسرة في ىذه الفترة بالذات 
الرعاية والتيذيب وتمقيف المبادئ األساسية لألسرة وتكويف منظومة القيـ والعادات 

التي ستساعده في تشكيؿ شخصيتو المستقمة بناءا عمى تمؾ واالتجاىات األساسية 
 الخبرات التي تمكنو مف تجاوز االنحرافات السموكية التي قد  تواجيو مستقبال.

واألسرة  تقع عمييا مسؤولية كبيرة في تمقيف الطفؿ التربية الخمقية والوجدانية والدينية 
وح العائمية والعواطؼ األسرية في جميع مراحؿ الحياة كما تنمي لديو اإلحساس بالر 
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وتحدد لو االتجاىات وتزوده بالعواطؼ الضرورية لمحياة في المجتمع والبيت 
وبالمكانة االجتماعية التي تمنحيا لو والتي ستميد لو الطريؽ لمتجاوب والتواصؿ مع 

 .3اآلخريف 
الثقافات كما تعد األسرة لمطفؿ ناقال فاعال لثقافة المجتمع، إذ تقوـ برصد عدد مف 

والبعد  االقتصاديالمبنية عمى البعد الميني والبعد  االجتماعيةالفرعية والعالقات 
فاألسرة التي تعتمد عمى مثؿ ىذه األبعاد يصبح نمط التفاعؿ  الديني ... الخ.

نموذجا لسموؾ الطفؿ ومف ىنا تتأثر التنشئة بشكؿ واضح بيا  أعضائياالحاصؿ بيف 
تساع نطاؽ  خاصة إذا كاف التفاعؿ في األسرة يتميز باليدوء والطبيعة المتوترة وا 

التمييز بيف الذكور واإلناث أو العكس، وتحديد طبيعة العالقات والتفاعالت داخؿ 
 األسرة مف حيث التعاوف أو التنافس.

 
المادي لممجتمع عف طريؽ الوظيفة  االستمرارفاألسرة تسعى دوما إلى تحقيؽ 

وعاداتو وطرؽ  واتجاىاتومحافظة عمى قيـ ومعايير سموكو التناسمية كما تعمؿ عمى ال
أساليب مختمفة تتماشى وطبيعة المجتمع فالمجتمعات  باعتمادتنشئة األطفاؿ 

األسرة تعمؿ عمى غرس قيـ الحرية والديموقراطية لدى  انييارالمتقدمة بالرغـ مف 
أفرادىا، في المقابؿ نجد المجتمعات المتخمفة أو النامية بالرغـ مف وجود تماسؾ قوي 
لألسرة إلى درجة المحافظة عمى قيميا والتعامؿ مع أفرادىا بصرامة وقسوة في بعض 

القيـ التي تتنافى  بعض انتشارالمجتمع ومنع  استقراراألحياف لممحافظة عمى 
األسرة لذلؾ تظير بعض المعوقات أمامو لمتعبير بحرية وصراحة عف  واتجاىات
وتأثره بالقيـ والثقافات الدخيمة عمى المجتمع المحمي، مما قد يكوف ليا بالغ  اتجاىاتو

التأثير في بناء الشخصية القادرة عمى المشاركة اإليجابية والفعالة والقدرة عمى 
 والنقد البناء. البتكاروااإلبداع 

 وحتى يصبح أسموب التنشئة األسرية فاعال ويؤدي دور إيجابي يجب:
 العمؿ عمى تدريب األطفاؿ عمى أنماط السموؾ المتطور. -1
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العمؿ عمى تبصير األطفاؿ بالمعايير والقيـ والمثؿ المنحرفػػة لتفادي الوقوع   -2
 .واالنحرافاتفي التناقضات 

 في مضمونيا وفي وظائفيا. االجتماعيةالتنشئة  التكامؿ األسري في أسموب -3
 رياض األطفال 3-2

ىناؾ مف يخمط بيف مفيوـ دور الحضانة ورياض األطفاؿ بإعتبار ىاتيف 
في حيف يفضؿ البعض  واالجتماعيةالمؤسستيف تعمالف عمى توفير الرعاية التربوية 

تسمى مدرسة سنوات و  6-3إعطاء صفة دور الحضانة لفئة عمرية تتراوح ما بيف 
 الحضانة.

يعتبر البعض رياض األطفاؿ بأنيا مؤسسة تربوية تتفؽ في مجموعة مف الخصائص 
سنوات حيث يمكف لألسرة إدخاؿ الطفؿ  6-3كالفئة العمرية المحددة بسف ما بيف 

 1إلى ىذه المدرسة المسماة رياض األطفاؿ 
 :اجتماعيادور رياض األطفاؿ في تنشئة الطفؿ 

إذا كانت األسرة تركز في تنشئة أبنائيا خالؿ المراحؿ األولى عمى غرس المبادئ 
األساسية التي ستساعد عمى تكويف شخصية الطفؿ اإلنسانية  واالتجاىاتوالقيـ 

 واألخذ بعادات وتقاليد مجتمعو .
عمى الفرد ذاتو وعمى يا بتربية الطفؿ تربية سميمة تعود نتائج االىتماـعمى  فتتركز

 مجتمع عمى مدى طويؿ .ال
وتزيد دور الحضانة في الفترة التي تسبؽ المدرسة لتزوده ببعض المعايير والضوابط 
 التي ستييئو لمواصمة دراستو الحقا مف خالؿ بعض األدوار التي تؤدييا نذكر منيا :

عداده إعدادا سويا .1  ػ تحقيؽ النمو المتوازف والكامؿ لمطفؿ لتييئتو وا 
عادات وتقاليد تتفؽ وثقافػة المجتمع الذي ينتمي  واكتسابوالطفؿ ػ توجيو سموؾ 2

قدراتو وتنميتيا بما يتوافؽ وحاجيات المجتمع،  واكتشاؼإليو كما تنمي ميولو ورغباتو 
 ففي رياض األطفاؿ يجد ما يمي رغباتو ويشبع حاجاتو وتطمعاتو.

                                                 
1

 42.ص1998 ، الطبؼت الثبلثت، دار الفكر الؼربٖ المبُرة  ،علن إجتوبع التربية،سو٘رة أحوذ الس٘ذ   -



 ةالتنشئة االجتوبعي :                                                    سىسيىلىجيبرابعالفصل ال

115 

 

السموؾ  بألدألدى األطفاؿ حيث تظير األسس اليامة  االنفعاليػ النمو 3
قامة العالقات مع  واإلدراؾ المعنوي والعادات والتقاليد واألحاسيس والمشاعر وا 

 اآلخريف .
 احتياجاتبيف جماعة األطفاؿ وتنمية  واالنسجاـػ خمؽ جو مف التناسؽ 4

 األطفاؿ وعاداتيـ السموكية وتوجيييـ إلى جوانب السموؾ .
 يػو.السوي الذي يتفؽ وثقافة المجتمع الذي ينتمي إل

ػ إعداد المربيات وتأىيميف لمقياـ بدورىف مف خالؿ اإلطػالع عمى الخصائص 5
مف معرفة طبيعية كؿ مرحمة وخصائصيا مف حيث  تتضمنوالنمائية لمطفؿ وما 

والقدرات المغوية والفكرية التي يتمتع بيا وكيفية تعامؿ المربيات  االستعدادات
 ؿ.المشرفات عمى تنشئتو ورعايتو رياض األطفا

ػ ربط العالقة بيف مربيات دور الحضانة ورياض األطفاؿ واآلباء واألميات 6
ومنيج العمؿ آلف  االجتماعيةلضماف عدـ التعارض بيف األىداؼ وأساليب التنشئة 

دور رياض األطفاؿ يعتبر دورا مكمال لما تقـو األسرة وتحؿ محميا فيي تساعد 
 ة التنشئة والرعاية.األسرة عمى نجاح ومياميا التربوية في عممي

ػ تيدؼ رياض األطفاؿ إلى المساعدة عمى نمو الطفؿ وتنمية قدراتو واستعداداتو 7
شباع حاجاتو وتوجيو ميولو وفقا لبرامج محددة معدة خصيصا لرياض األطفاؿ  وا 
حيث تقـو بإعداد وتوفير المباني واألجيزة والوسائؿ التعميمية التربوية مف لعب 

ومراحؿ نمو األطفاؿ واحتياجاتيـ المختمفة ليذه األلعاب والوسائؿ وغيرىا تتناسب 
 واألجيزة.

 
 :درسةــــــــــــــالم  3-3

بدأت األسرة في  اكتسابيانظرا لتعقد عناصر الثقافة وعدـ قدرة الفرد عمى  
جتماعية ال، بسبب ضغوط الحياة ااالجتماعيةالتخمي التدريجي عف وظائفيا 

لمدرسة محؿ األسرة في القياـ ببعض الوظائؼ األساسية، حمت ا  واالقتصادية
واسع تقؿ فيو روابط  اجتماعيبنظاـ  ارتباطوإلى المدرسة يبدأ  انتقالوفالطفؿ وبمجرد 

دخالو في المنظمات  التي تتجاوز حدود عالقة القرابة إلى  االجتماعيةالطفؿ بوالديو وا 
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نية عمى التعاوف المشترؾ بعيدا دور واسع يتميز ببناء عالقات إجتماعية جديدة مب
 2بالمدرسيف والزمالء مف التالميذ  باالتصاؿعف الروابط الشخصية 

 مف خالؿ: االجتماعيةومف ىنا يبرز دور المدرسة في عممية التنشئة 
نيا تحتوي عمى أكبر ألتييئة الصغار تييئة إجتماعية مف خالؿ نقؿ الثقافة  -1

المتشابكة التي تعكس القواعد اإليديولوجية لتراث مجموعة مف القيـ والمعايير النظرية 
المجتمع الثقافي والمجتمع حتى يستمر يتطمب بداية باإلضافة إلى القدرة عمى القراءة 

( والتي تتطمب  واالجتماعية اإليماف بالمبادئ األساسية )السياسية والدينية .والكتابة
 ع الواحد.السائدة في المجتم االجتماعيةبدورىا اإلخالص لمنظـ 

تي دور المدرسة لتعمـ الطفؿ مختمؼ المثؿ العميا، ومبادئ الديموقراطية يأوىنا 
والحريات األساسية، ومبدأ سيادة القانوف وكيؼ يوظؼ ىذه المبادئ والعادات في 

 حياتو اليومية .
والمفاىيـ والمعتقدات المرتبطة بالنظاـ السياسي مف خالؿ  االتجاىاتتعميـ  -2

رسة مف مبادئ أساسية مف شأنيا المساىمة في توضيح مفيـو المواطنة ما تقدمو المد
قيـ أساسية  باعتبارىاليا، ولوائح المدرسة  االمتثاؿوسيادة القانوف والسمطة وكيؼ يتـ 

تعبر عف مفيـو سيادة القانوف أي توجيو الطفؿ نحو النظاـ اإلجتماعي والسياسي 
 . االجتماعيةافظة لمتنشئة القائـ الذي يرمز لدور المدرسة كمنظمة مح

تعممو الميارات والمعمومات التي تساعد الطفؿ عمى التصرؼ وفقا  لألدوار  -3
التي يقوـ بيا الراشد في مجتمعو، فكمما تـ توسيع دائرة الطفؿ كمما تعمـ كيفية إعداد 

التي يقـو بيا الكبار كما يستطيع أف يعرؼ ما كنفسو لمقياـ بأدوار عديدة ومختمفة 
 ره مف األشخاص الذيف يشغموف وظائؼ في مجتمع الكبار.ينتظ
والتعامؿ مع مراكز السمطة والطريقة  انفعاالتيـمساعدة األطفاؿ عمى الضبط  -4

 التي يحؿ بيا المشكالت والوسائؿ الفنية لحميا كجزء متمـ لمعممية التربوية:
التي تتماشى مع الرغبة  االجتماعيةتشجيع األنشطة عف طريؽ غرس القيـ  -5

في التقدـ القائمة عمى اإلنجازات في العمـو وفي مجاالت المعرفة المختمفة، حيث 
 تعمؿ المدرسة عمى تشجيع عممية التجديد والتحديث والتغيير لمسايرة عمـو العصر 

                                                 
2

  64- 63ُذٓ هحوذ لٌبّٕ ،هرجغ السببك ،ص  -



 ةالتنشئة االجتوبعي :                                                    سىسيىلىجيبرابعالفصل ال

117 

 

لمطفؿ، فالمدرسة تسعى دوما إلى  واكتسابياتكويف وبناء القيـ والمعايير  -6
األطفاؿ لذلؾ تركز عمى أف يحكـ العمؿ  انضباطفرض معايير معينة تساعد عمى 

المدرسي معايير تتصؿ بالحضور والغيابات والعالقة بيف التالميذ والمدرسيف 
 ومختمؼ أعضاء الفريؽ اإلداري وأولياء التالميذ.

 
 القنوات التمفزيونية: 4 -3
عمى عناصر  العتمادهمف حيث قوة التأثير والتأثر  وسيمة ىامةـ وسائؿ اإلعال 

 اإلثارة السمعي البصري والصورة الممونة ، والبث عبر األقمار الصناعية وغيرىا.
مستوياتيـ العممية والثقافية  باختالؼيمتد ليشمؿ جميع فئات المجتمع  افتأثيرى

يفزيوف في تحمؿ مسؤوليتو تجاه ويمقى عبئ كبير عمى التم واالجتماعية واالقتصادية
 فئات المجتمع ككؿ.

إذ تتنوع البرامج التميفزيونية مف برامج أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ويالحظ عمى ىذه 
الفئة العمرية ميميا لمشاىدة البرامج المتعمقة بالحيوانات وشخصيات الكرتوف 

ية والعممية والعرائس، وتتوسع فيما بعد لتشمؿ المغامرات الموجية والقصة المسم
ويالحظ التأثير القوي لمتميفزيوف عمى األطفاؿ  ،والمواقؼ الكوميدية المتعمقة باألسرة

ف البرامج التي يتـ إرساليا عف طريؽ ألبالمقارنة مع الوسائؿ اإلعالمية األخرى 
التميفزيوف تصؿ إلى كؿ البيوت وتنقؿ آليا كؿ المعمومات وصور الحياة واألخبار، 

 1ساس الثقافي والمعرفي لدى قطاعات كبيرة جدا مف أفراد المجتمع .لذلؾ توحد األ
 في النواحي التالية : الذلؾ تتضح أىميتي

ػ ربط الفرد بمجتمعو والعالـ حولو مف خالؿ نشرات األخبار والبرامج الثقافية 1
 والبرامج التنموية .

دبية وثقافية متخصصة تبعا لفئات المجتمع حسب أػ تقديـ برامج عممية و 2
 المستوى العممي وفئات السف .

ػ تقديـ البرامج الموجية التي تساعد عمى القياـ بكثير مف الخدمات التي يطمبيا 3
 داخؿ منزلو وخارج منزلو .
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واألنماط السموكية  االتجاىاتأىـ كونيا ػ إبراز الشخصية القومية وتصويرىا 4
 2يا .المحددة ثقاف

 دور التميفزيوف تجاه الطفؿ وأسرتو 
 ػ تعريفو بمجتمعو ومساعدتو عمى تحقيؽ النمو المتكامؿ في شخصيتػػو .1

مف خالؿ برامج موجية تتناسب مع العمر الزمني لمطفؿ والتي تعمؿ عمى نموه 
نفعاليا فمثال برنامج إفتح يا سمسـ وطيور الجنة مف البرامج الجيدة  حميميا ومعرفيا وا 

سنوات  12إلى  4جميع األطفاؿ مف سف  باىتماـ تحضيوالبرامج الترفييية التي 
وعادة يقبؿ عمييا األطفاؿ بشغؼ آلنيـ يكتسبوف مف ىذه البرامج خبرات معرفية 

ليذه المعمومات مف آية وسيمة إعالمية أخرى آلف التمفزة  اكتسابيـتفوؽ  واجتماعية
الموجو المبنى عمى عناصر التشويؽ  االتصاؿتنقؿ الخبرة المباشرة بصورة أقرب إلى 

تناسؽ األلواف والجمع بيف الصورة والصوت والمادة التعميمية، وما  باعتمادواإلثارة 
األطفاؿ السمبية وتنمية الميؿ وصقمو  اتجاىاتبالتمثيميات إال وسيمة لتغيير  االستعانة

 .وتوجييو لمكشؼ عف مواىبيـ في سف مبكرة
 

 :والمساجدالكتاتيب  3-5
مف الظواىر الطبيعية  عدديتحمى الدور التربوي ليذه المؤسسات الدينية في تفسير 

، وتفسير العالقة السببية بيف ىذه الظواىر وأسباب وجودة في ىذا واالجتماعية
الكوف، كما يحدد لو الدور الذي يؤديو والوظيفة التي خمؽ ألجميا كإنساف، كما يزوده 

التي ستعرض حياتو وكيؼ يستطيع  األزماتمواجية مختمؼ باألساليب الضرورية ل
التفاعؿ معيا وما ىي العالقة التي تربطو بربو وتوفير طرؽ وأساليب التي تساعده 

 .لمتقرب مف اهلل تعالى
فدور الديف يتضح أساسا مف خالؿ تأثيره عمى الناحية الوجدانية لمفرد، حيث يبدأ فيـ 

ة اآلزمات والصعوبات التي قد تعترضو وفي ذات نفسو وتحديد مسؤولياتو في مواجي
الوقت توفر لو الراحة والطمأنينة بالرغـ مف المشاكؿ التي يواجييا، فالديف ىو الذي 

                                                 
2

 93سو٘رة أحوذ الس٘ذ ،هرجغ سببك ، .ص - -



 ةالتنشئة االجتوبعي :                                                    سىسيىلىجيبرابعالفصل ال

119 

 

يزود اإلنساف بأنماط سموكية تتوافؽ وما يرغب فيو، إذ تساعده القيـ األساسية واليامة 
 . واستقرارهمف معتقده عمى تماسؾ المجتمع  استمدىاالتي 

 
الديف ي الفرد عمى القياـ بدوره في المجتمع مف خالؿ التمسؾ بتعاليـ الديف  يساعد

فيو يسعى إلى عممية الضبط اإلجتماعي آلف تمؾ المعايير والقيـ التي يمتـز بيا الفرد 
يكوف بصدد تكويف الضمير وىذا الخير يمثؿ الدستور األخالقي الذي يضبط 

ائؿ التي يفرضيا ديننا الحنيؼ، حيث يقوـ تصرفات الفرد بإتباع جممة مف الوس
 1بجممة مف السموكات دوف خوؼ مف السمطة الخارجية 

ذ يقوـ إمف العوامؿ األساسية المساىمة في تشكيؿ شخصية الفرد  الديف ويعتبر
واألنماط السموكية المؤكدة والمتوافقة مع التعاليـ  واالتجاىاتيغرس القيـ والعادات 

الدينية، كما يساعد عمى تشكيؿ شخصية سوية التي تعمؿ وفقا لممنيج الديني 
ادة عمى ربط الفرد بمجتمعو بالمجتمع كما تعمؿ الع واستقراروتساعد عمى تقدـ 

ايا وحؿ وتوعيتو لمشكالتو والعمؿ عمى مواجيتيا في ضوء رأي الديف في ىذه القض
المشكالت وفقا لمنصوص الدينية كما جاء في القرآف الكريـ واألحاديث النبوية 

جماع عمماء الديف.  وا 
فاإلسالـ كديف سماوي يتعامؿ مع اإلنساف بصورة شاممة ومتكاممة وعقمية، حسية 
غرائزية، روحية، وحياتو المادية وكيؼ يتعامؿ مع الظواىر الطبيعية وطبيعتو 

الكائف الوحيد الذي يؤثر  باعتبارهخمؽ عمييا، لينتقؿ إلى التعامؿ معو الفطرية التي 
واألدوار التي يؤدييا  االجتماعية، لذلؾ ركز عمى عالقاتو ـويتأثر بيفي االخريف 

والوظائؼ التي يشغميا والمراكز التي يحتميا في كؿ وظيفة وىي مختمفة ومتنوعة، 
حيث حدد دورىـ  االجتماعيةه العالقات وقد وضع الديف اإلسالمي قواعد أساسية ليذ

حانو وتعالى، سببعضيـ بالبعض اآلخر، وعالقاتيـ باهلل  اتنظـ عالقيبدقة و 
بؿ ورفع شأنو  واستقرارهوتوجيييـ إلى الطريؽ الصحيح لممحافظة عمى كياف المجتمع 

في وشأف اإلسالـ والمسمميف فإذا ما أخذنا المسجد كمؤسسة دينية ونمثؿ دور العيادة 
 :عمى تربوي فيي تعمؿ بدايةالدور ال
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فظة عمى كياف المجتمع التأكيد عمى القيـ المركزية التي تعمؿ عمى المحا -1
 واستقراره.

التي تعترض حياة  األزماتف ألالتي يمروف بيا  األزماتمساعدة األفراد في حؿ  -2
ضعيفة ويحتاج ف اإلنساف يكوف في صورة ألاألفراد تستدعي المجوء إلى اهلل وتعالى 

إلى رأي الديف في حؿ ىذه المشاكؿ بؿ يتوجو إلى اهلل ليفرح كربتو ويزيؿ عنو ىذه 
.  اليمـو

التقرب بيف األفراد وتقوية الصمة بينيـ والمساواة بينيـ في الصالة أماـ اهلل تعالى  -3
 وتشعرىـ باألخوة والتعاوف وتتجسد مظاىر التعاوف واإلخوة مف خالؿ العمؿ الخيري

 ي شكؿ صدقات و تبرعات.ف
ربط الفرد بمجتمعو وتوعيتو لمشكالتو وحثو عمى اإلسياـ الفعمي في النيوض بو  -4

مف خالؿ اإللماـ الفعمي بتشكيمو المجتمع وخصوصياتو ودور مؤسسات المجتمع الف 
قامة الندوات والرد عمى  ذلؾ مف شانو مساعدة رجؿ الديف في إعداد خطبو وا 

عمى القيـ اليامة سيما  التأكيدلكوف رجؿ الديف يعمؿ دوما عمى  2انشغاالت المجتمع 
 هفراداالروحية منيا والمؤكدة في الديف والعمؿ عمى محافظة كياف المجتمع وتوجيو 

لطبيعة التغيرات الثقافية بشرط عدـ تعارضيا مع القيـ والمعايير المستمدة مف تعاليـ 
ات اليامة التي سمف المؤس باعتبارىاادة ديننا الحنيؼ ومف ىنا تظير أىمية دور العب

 .االجتماعية لمفرد التنشئةتمعب دورا ىاما في 
وىي نوٌع مف المؤسسات االجتماعية التربوية التي ليا تأثيٌر  جماعة الرفاق: 3-6

كبير في تربية اإلنساف انطالقًا مف كونو كائنًا حيًّا اجتماعيًّا يميؿ بفطرتو إلى 
لؾ فإف جماعة الرفاؽ في أي مجتمع بمثابة جماعًة أوليًة شأنيا االجتماع بغيره ، ولذ

شأف اأُلسرة في الغالب؛ ألنيا صغيرة العدد، وتكوف عضوية الفرد فييا تبعًا لروابط 
 الجوار، والشريحة الُعمرية، والميوؿ، والدور الذي يؤديو الفرد في الجماعة.

وتكويف شخصيتو السيما في ولجماعات الرفاؽ أثٌر فاعٌؿ في تربية اإلنساف 
حيث يكوف أكثر تأثرًا بأفراد ىذه الجماعات الذيف  .سنوات مرحمتي الطفولة والمراىقة

يكونوف عادًة مف األنداد، سواء كانوا زمالء دراسٍة، أو رفاؽ لعٍب، أو أصدقاء عمر؛ 
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رفاؽ أو غيرىـ ممف ُيرافقيـ اإلنساف لفترات طويمٍة أو قصيرٍة. ولعؿ تأثير جماعة ال
 عمى اإلنساف عائٌد إلى اختالؼ أفرادىا وتنَّوع ثقافاتيـ واختالؼ بيئاتيـ.

 
وىنا تجدر اإلشارة إلى أف أماكف العمؿ سواًء كانت رسميًة أو تطوعية ُتعد مف 
جماعات الرفاؽ إال أنو يغمب عمييا الطابع الرسمي في العادة، وىي مؤسسات 

اإلنساف لما يترتب عمى وجوده فييا مف احتكاؾ اجتماعيٌة ذات تأثيٍر ىاٍـّ عمى تربية 
باآلخريف إضافًة إلى أنو يقضي فييا جزءًا ليس باليسيػر مف وقتو الذي يكتسب خاللو 
الكثير مف الميارات، والعادات والطباع والخبرات المختمفة. والمعنى أف جماعات 

و أفرادىا، حيث الرفاؽ توجد وُتمارس نشاطاتيا المختمفة في المكاف الذي يجتمع في
تجمعيـ  في الغالب  االىتمامات المشتركة والنشاطات المرغوب فييا كالنشاطات 

 الرياضية أو الترويحية أو الثقافية أو االجتماعية أو الوظيفية أو التطوعية ونحوىا.
 

كما أف لكؿ جماعة مف جماعات الرفاؽ ثقافًة خاصًة بيـ، وىذه الثقافة ُتعد فرعيًة 
ع مستوياتيـ العقمية والُعمرية، وخبراتيـ الشخصية، وحاجاتيـ المختمفة؛ ومتناسبًة م

إال أنيا تختمؼ مف جماعٍة إلى أخرى، تبعًا لممستويات الثقافية والتعميمية والُعمرية، 
وقد اىتمت التربية اإلسالمية بجماعات الرفاؽ  واألوساط االجتماعية المتباينة.

التأثير عمى سموؾ األفراد سواء كاف ذلؾ التأثير وأدركت أىميتيا ودورىا الفاعؿ في 
سمبيًّا أو ايجابيًّا؛ ولعؿ خير دليٍؿ عمى ذلؾ ما روي عف أبي موسى األشعري رضي 

أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: " مثُؿ الجميس الصالح و   اهلل عنو
مَّا أف تبتاع منو، السَّوِء كحامؿ المسؾ ونافخ الكير، فحامؿ المسؾ إمَّا أف ُيح   ِذَيَؾ، وا 

ما أف تجد ريًحا  مَّا أف تجد منو ريًحا طيَِّبًة ونافُخ الِكيِر إمَّا أف ُيحرؽ ثيابؾ ، وا  وا 
 . 21خبيثًة "
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ليذه الجماعة تأثير كبير قي التنشئة االجتماعية لألفراد، فيي عبارة عف مجموعة مف 
ويؤثر فييـ وضمف ىذه الجماعة نفس الحاجات فيتأثر بيـ و األتراب ليـ نفس السف، 

 تييأ لمفرد القياـ بأدوار لـ يكف قادرا عمى لعبيا بعيدا عف ىذه الجماعة.في
 

 ولجماعة الرفاؽ عدد مف األشكاؿ، والتي تتمثؿ فيما يمي:
جماعة المعب: و تتكوف تمقائيا بيدؼ المعب و الميو غير المقيد بقواعد أو ”  -
 حدود.
ماعة قوية التماسؾ وثيقة العرى، تجمع أفراد متباينيف الثمة ) الشمة (: وىي ج-

 في المكانة و الوضع االجتماعي مثؿ شمة المقيى.
العصبة: وىي جماعة أكثر تعقدا يميزىا الصراع مع السمطةأو جماعات أخرى  -

 وليا رموزىا الخاصة مثؿ جماعات األحزاب السياسية أو الجماعات الدينية.
وسط رسمي يشرؼ عميو الراشدوف وتتيح فرصة  جماعة النادي: وتنشأ في-

         22 ”.لمنشاط الجسمي والنمو العقمي والتفريغ االنفعالي والتعمـ االجتماعي
 

وتتميز جماعة األقراف في ىذه المرحمة )مرحمة الطفولة( بأنيا تشكؿ مجاال جديدا في 
وعاداتيـ واتجاىاتيـ  عممية التنشئة االجتماعية وذلؾ لتأثيرىا الكبير في قيـ األطفاؿ

ومساعدتيـ في توافقيـ الشخصي واالجتماعي أثناء المعب وخالؿ فترة النشاط في 
الروضة اذ يتعمـ الطفؿ مف خالليا كيؼ يتعاوف مع اآلخريف وكيؼ يكتسب مكانة 
مقبولة داخؿ الجماعة وكيؼ يكوف منافسا وكيؼ يكوف استقالليا وكيؼ يتخمص مف 

ىذه الصفات  ،بعضالبعضيـ مف ا فاألطفاؿ يتعمموف التمركز حوؿ ذاتو وىكذ
وغيرىا كما يتعممونيا مف الكبار مف آبائيـ وأمياتيـ وأقربائيـ ومعمماتيـ في رياض 

 23األطفاؿ
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أما العالقة األسرية بيف الوالديف القائمة عمى الخالفات ويسودىا التوتر اضافة الى 
فمف شأنيا أف تحدث االضطرابات مستوى األسرة االجتماعي واالقتصادي المنخفض 

 24.في النمو الشخصي والحسي عند الطفؿ
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 تمهيد:
 والحفاظ بنائو في ألساسيةحجر او   المجتمع، في األساسية الخمية األسرة تعتبر     
 المجتمع بينو الوسيط دور تمعب المختمفة، وىي االجتماعية بنياتو وتطوير عميو،
 .األجياؿ إلى والتراث الثقافة نقؿ في الفرد، وبيف
 والسموكات والتقاليد العادات تكسبو والدتو، منذ الفرد تستقبؿ التي األولى الييئة فيي

 التطبيع أو االجتماعية بالتنشئة يسمى ما طريؽ عف فييا ولد التي البيئة مع المتوافقة
 .االجتماعي

 الوظائؼ بمختمؼ تقوـ كانت حيث وأنظمة، أشكاؿ عدة تاريخيا األسرة عرفت وقد
 عشيرة بيف فرؽ ىناؾ يكف لـ أنو درجة إلى االجتماعية الحياة شؤوف معظـفي 

 وتييئ والخمقية، والعقمية الجسمية النواحي جميع مف التربية بميمة تقوـ إذ وأسرة،
 .المستقبمية الحياة إلى فييا الجدد األعضاء إعداد وسائؿال
 البشرية، عرفتيا التي لمتغيرات ونتيجة واالقتصادي، االجتماعي التطور ومع أنو إال

 العمماء أصبحف قميؿ، عدد إلى وصمت حتى فشيئا، شيئا تتقمص األسرة وظائؼ بدأت
 المستمر والتطور سنوات بضع بعد األسرة ستؤدييا التي الوظائؼ عف يتساءلوف
 .لممجتمع
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 أنماط األسرةالمبحث األول: 

 
 :األسرةمفهوم  1 -1
:يعرفاف األسرة عمى أنيا:" وحدة بنائية تتكوف  bell – vogelتعريؼ بؿ وفوجؿ  -أ

مف رجؿ وامرأة يرتبطاف بطريقة منظمة اجتماعيا مع أطفاليما ارتباطا بيولوجيا أو 
 1عف طريؽ التبني "

 االجتماعية:  العمـو مصطمحات معجـ كتابو في "بدوي زكي أحمد" تعريؼ -ب
 اإلنساني، النوع عمى المحافظة إلى تيدؼ التي األولى ةاالجتماعي الوحدة ىي األسرة
 المجتمعات تقررىا التي والقواعد الجمعي العقؿ يرتضييا التي المقتضيات عمى وتقوـ

 2  ."المختمفة
 في األولى الخمية" : ىي األسرة بأف القوؿ إلى ذىب كونت أوجست" تعريؼ -ج

 طبيعتيا في مقارنتيا ويمكف التطور، في منيا يبدأ التي النقطة وىي المجتمع، جسـ
 وسط أوؿ وىي الحي، لمكائف البيولوجي التركيب في الحية بالخمية وجودىا وجوىر
 وتراثو ولغتو لثقافتو األولى المكونات عنو وتمقى الفرد، فيو نشأ واجتماعي طبيعي

 3 ."االجتماعي
 أي وتطوره، المجتمع لبناء األساسية القاعدة ىي األسرة أف إلى كونت يذىب بيذا،
 ثقافة عمى الفرد تنشئ التي األخيرة ىذه األسرة، مف ينطمؽ وتطوره المجتمع تقدـ أف

 الحية بالخمية يشبييا ليذا فيو، السائدة والتقاليد والعادات المغة وتكسبو المجتمع،
 .بقائو عمى ويحافظ الوجود في ليستمر ضروري ىو بما تمده التي الحي، لمكائف

 التفاعؿ عمى يؤكد فيو لذلؾ الخالصة، بالفردية يعترؼ ال "وكونتومع أف "
 األفراد بيف والتساند والتعاوف الوظائؼ واختالؼ واألحاسيس، التفكير في واالنسجاـ

                                                           
1
 452ص  9111، اإلضكُذرٌح : دار انًعرفح انجايعٍح ، ، عهى اإلجتًاع )انُشأج وانتطىر(عثذ هللا يحًذ عثذ انرحًٍ:  

 
 152 .ص ،  1993تٍروخ نثُاٌ، يكتثح ،االجتًاعٍح انعهىو يصطهحاخ يعجى  :تذوي زكً أحًذ2

 
 ص ،  1985طثعح دوٌ تٍروخ، انعرتٍح، انُهضح ،انعائهً االجتًاع عهى فً دراضاخ  :انخشاب يصطفى3
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 عنده واألسرة الجماعية الحياة في بؿ الفردية الحياة في يكوف ال وىذا والجماعات،
 .االجتماعية لمحياة الصور تمؾ فييا تتحقؽ جماعة وأبسط أوؿ ىي
نما تطورىا بمراحؿ وال األسرة، نشأة عف بالبحث ييتـ لـ "كونت" أف غير  اكتفى وا 

 .بالفطرة موجود طبيعي اجتماعي نظاـ بأنيا بالقوؿ
 يقبؿ ال فيو لذلؾ والزوجة الزوج وحدانية أو األحادي الزواج طريؽ عف األسرة وتنشأ
 ىدـ عناصر (monogamie)، إحدى ويعتبرىا جديد، مف الزواج أو الطالؽ ظاىرة
 .واستقراره بنظامو واإلخالؿ االجتماعي البناء
 سالمة  ويضمف دعائميا ويقوي األسرة يصوف أف المجتمع عمى أنو يرى كما

 4 .بالذات والتضحية الغيرية لمعواطؼ ينضب ال الذي المعيف ألنيا أوضاعيا،
 العالقات أساس عمى تعرؼ جماعة" األسرة فيعتبر "ماكيفر روبرت" أما  -ت

 5 ."ورعايتيـ األطفاؿ بإنجاب يسمح ما نحو عمى المستمرة الجنسية 
 بيف الجنسية العالقات أو البيولوجي العامؿ عمى لألسرة تعريفو في "ماكيفر" يركز
 مف االستمرار فييا يشترط العالقات وىذه األسرة، تكويف أساس ويراىا والمرأة، الرجؿ
 .ورعايتيـ األطفاؿ إنجاب أجؿ
 البيولوجي الجانب اعتماد يمكف فال األسرة، لقياـ أساسية أخرى جوانبا أىمؿ وقد

 .غيره دوف وحده
 الزوجاف يتمكف ال فقد األسرة، لتكويف يعد شرطا ال ورعايتيـ األطفاؿ إنجاب أف كما
 التي العوائؽ مف يرىاغ أو بالعقـ مثال أحدىما كمرض آلخر، أو لسبب اإلنجاب مف

ذا اإلنجاب، دوف تحوؿ  كما رعايتيـ مف يتمكناف ال فقد أطفاال، الزوجاف أنجب ما وا 
 ... الزوجيف أحد غياب أو المادية األحواؿ وسوء كالمرض، معينة، ألسباب يجب
 .الخ
 معيما أطفاؿ وجود أو فقط، الزوجيف مف األسرة قياـ مف يمنع ال ذلؾ فإف ىذا، ومع
 أطفاؿ أو متبنيف أطفاال يكونوف قد أنيـ حيث الجنسية، عالقاتيـ نتاج يكونوا أف دوف
 .تربيتيـ و برعايتيـ يتكفالف ىماو  معارفيـ أو أقاربيـ أحد

                                                           

 
 33 .ص ،انطاتك انًرجع  :انخشاب يصطفى4

 56 .ص ،  1997تهذ، دوٌ طثعح، دوٌ ،انًجتًع وتًٍُح األضرٌح انترتٍح  :دعٍص ٌطري5
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 األسرة، لتعريؼ شرطا وحدىا الدائمة الجنسية العالقات اعتماد يمكف ال فإنو وعميو،
 توفر دوف والمرأة الرجؿ بيف جنسية عالقة قياـ ترفض التي المجتمعات بعض فيناؾ
ال األطفاؿ، إنجاب شرعية وحتى العالقة ىذه وشرعية لصحة أخرى شروط  كانت وا 
 ثقافة عف انحرافا ذلؾ اذ يعد وقيمو، وعاداتو المجتمع لقوانيف مخالفة العالقة ىذه

 المجتمع
 .وسالمتو بناءه ييدد وخطرا

 وزوجة  زوج مف اجتماعية رابطة" بأنيا لألسرة تعريفو في "نيمكوؼ" ويذىب -ث
 مع بمفردىا زوجة أو أطفالو، مع بمفرده زوج مف أو أطفاؿ، دوف أو وأطفاليما
 6 "أطفاليا
 األسرة وىي األسرة أشكاؿ مف معيف شكؿ عمى اقتصر التعريؼ ىذا أف المالحظ
 مف يجعؿ لـ أنو حيث السابؽ، التعريؼ مف دقة أكثر أو أشمؿ كاف ولكنو النووية،
 وجود يكفي أنو حيث األسرة، لتكويف أساسيا شرطا وأطفاليما معا الزوجيف وجود

 لسبب الزوجيف أحد غياب راعى قد "نيمكوؼ" أف أي لتكوينيا، األطفاؿ مع أحدىما
 عمى األسرة صفة ينفي ال الغياب وىذا واحد، مكاف في مع إقامتيما وعدـ ألخر أو

 الصفة، ىذه عنيما ينزع ال أطفاؿ دوف معا الزوجيف وجود أف كما اآلخريف، األفراد
 .الوجود في األسرة وتستمر

 مف ألفراد جماعة " ( 1953 ) األسرة" كتابيما في "ولوؾ بيرجس" اعتبر وقد -ح
 المحدد دوره ولكؿ سويا، ويتفاعموف واحدا بيتا يؤلفوف والتبني، والدـ الزواج يربطيـ
 7 ."مشتركة ثقافة مكونيف وأخت، أخ وأـ، أب زوجة أو كزوج
 بيف المشتركة المعيشة أو المسكف وحدانية عمى "ولوؾ بيرجس" اىتماـ انصب
 مف تتكوف قد الجماعة ىاتو البعض، بعضيـ مع المتفاعميف األشخاص مف جماعة
 أبناءىما يكونوا أف فييـ يشترط ال األطفاؿ ىؤالء واألطفاؿ، والزوجة الزوج

 سقؼ تحت يعيشوا أف فالميـ الزوجاف، طرؼ مف متبنيف يكونوف فقد البيولوجييف،
 .مشتركة ثقافة وتجمعيـ واحد

                                                           

 
 12 .ص ،  1989األردٌ وانتىزٌع، نهُشر انفكر دار ،وانًجتًع واألضرج انطفم  :ضًارج عسٌس ًَر، عصاو6
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 ودور -والعكس- زوجيا تجاه الزوجة دور الدور، مفيوـ التعريؼ ىذا أضاؼ وقد
 الجماعة ىذه أف أي -والعكس– أختو تجاه األخ ودور أبنائيما، تجاه واألب األـ

 ما وىذا اآلخريف، األفراد تجاه يؤديو دور فييا شخص لكؿ واحد مكاف في المجتمعة
 بينيـ والمعيشة الحياة الستمرار ومتوافقة منسجمة عالقات األفراد ىؤالء بيف يخمؽ
 .واالنسجاـ التعاوف مف جو في
 األسرة، لتعريؼ كاؼ غير كونو ىو التعريؼ ليذا وجيت التي االنتقادات أىـ أف إال

 اعترافا المجتمعات بعض في تتطمب قد إلييا أشار التي األسرية الروابط أف حيث
 المناطؽ بعض ففي األسرة، في األطفاؿ إنجاب مجرد عمى فييا يقتصر ال اجتماعيا
نما الوالدة، طريؽ عف الطفؿ إلييا ينتمي التي األسرة تتحدد ال بماليزيا  طريؽ عف وا 

 لمطفؿ أبا يعتبر القابمة أجر يدفع الذي فالرجؿ االجتماعية، األفعاؿ بعض أداء
 باب أماـ أشجار يزرع الذي الرجؿ األب يعتبر أخرى جزيرة وفي .لو أما وزوجتو
 8 .المنزؿ
 شرطا يعتبر ال الواحد، المكاف في المعيشة ونمط اإلقامة مكانة تحديد أف كما

 مكاف في منيما كؿ ويعيش زوجتو عف الزوج ينفصؿ فقد األسرة، لتكويف أساسي
 الزوج يضطر وقد األخر، دوف أحدىما مع األطفاؿ ويكوف خراآل عف مختمؼ
 يعيشوف ال فإنيـ وبذلؾ أفرادىا، حاجات لتوفير آخر بمد في العمؿ أسرتو عف لمغياب
 .واألبناء الزوجيف معيشة اختالؼ رغـ قائمة تظؿ األسرة فإف ىذا ومع واحدة، معيشة

 بدوف أو وأطفاليما وزوجة زوج مف رابطة" : بأنيا األسرة فيعرؼ "أوجبرف" أما -خ
 األسرة تكوف وقد أطفاليا، مع بمفردىا زوجة أو أطفالو مع بمفرده زوج مف أو أطفاؿ
 يكونوا أف عمى األقارب وبعض واألحفاد كالجدود آخريف أفرادا فتشمؿ ذلؾ مف أكبر

 9  ."والزوجة الزوج مع واحدة معيشة في مشتركيف
ذا  تعريؼ ىذا ففأ ،"نيمكوؼ" تعريؼ مف أوسع لألسرة "أوجبرف" تعريؼ كاف وا 

 تعريؼ شمؿ بينما النووية، األسرة عمى – إليو اإلشارة سبقت كما – اقتصر األخير
 والزوجة الزوج إلى باإلضافة األسرة أف يرى أنو حيث المركبة، األسرة "أوجبرف"

                                                           

 
 17 .ص ،انطاتك انًرجع  :انجىهري انهادي عثذ8

 48 .ص ،  1998طراتهص، انًفتىحح، انجايعح خ-را 1و 4َش-و ،وانسواج األضرج  :تٍري أحًذ انىحٍش9ً 
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 األب أو األخت أو كاألخ الزوجيف، أحد أقارب ىـ آخريف، أفرادا تشمؿ قد وأبنائيما
 المسكف في االشتراؾ حيث مف "نيمكوؼ" مع يشترؾ فإنو الزوجيف ألحد األـ أو

 أفراد إلييما ينضـ وقد األسرة إلقامة ضرورياف والزوجة الزوج أف أي معا، والعيش
 .واحد سقؼ ويجمعيـ العيش طريقة في مشتركيف يكونوف األفراد ىؤالء آخروف،

، 10كثير معاف يتضمف األسرة مصطمح بأف القوؿ يمكف التعاريؼ، ىذه عرض بعد
 حقيقي اختالؼ وىناؾ موحد، تعريؼ حوؿ االجتماع عمماء بيف اتفاؽ ىناؾ وليس
 في تطبيقو يمكف واحد تعريؼ ىناؾ كاف إذا وعما المتغير ماىية حوؿ المفكريف بيف
 11.والمجتمعات العصور كؿ

 الجماعات مف كثير عمى يطمؽ قد األسرة لفظ أف إلى "ميردوؾ جورج" ويشير
 التدريب، كأسرة أسرة، لفظ الواحد االختصاص ذات العمؿ جماعاتال االجتماعية

 قائمة اجتماعية مؤسسة عف عبارة األسرة بأف القوؿ يمكف ذلؾ، ومع .التمريف وأسرة
 المجتمع، بثقافة أعضائيا وتطبيع أفراده، وتكويف المجتمع لبناء أساسية وىي بذاتيا،
 .والدواـ باالستمرار تتصؼ كمؤسسة وىي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Martine Segalen : Sociologie de la famille. Armand Colin. Paris. 1996. P.15 
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 أنماط األسرى  2 -1

 

 :النووية األسرة  1-2-1
 "ويعرفيا بيرجس المتزوجيف غير واألطفاؿ واألـ األب مف تتكوف التي األسرة وىي
 الذيف الراشديف غير واألبناء والزوجة الزوج مف تتكوف صغيرة جماعة" : بأنيا

 12  ."المجتمع وحدات بقية عف منفصمة وحدة يشكموف
 المجاالت جميع في والتكنولوجي العممي لمتطور كنتيجة لألسرة الشكؿ ىذا ظير وقد

 األسرة بيا تتميز كانت التي القرابية والعالقات الروابط تفككت حيث المدف، وانتشار
 ليست الصناعية المناطؽ في الحضرية األسرة " : "حجازي فؤاد محمد" يقوؿ .الممتدة
 13  ."الزواجية األسرة نمط مف فيي الواسعة، القرابة عالقات في غارقة
 األسري، الضبط مف والتحرر الفردية مف عالية بدرجة النواة األسرة أعضاء ويتميز
 سمطة وحتى ضعيفة، تكوف األبناء عمى األبويف سمطة بأف14 "ماف زيمر" يقوؿ وعنيا
 تفش بسبب ليشاشتو لمتفكؾ قابال يكوف األسري البناء أف كما الزوجة، عمى الزوج
 ال الزوجيف بيف الرباط أف كما : األسرية النزعة حساب عمى الفردية النزعة األنا
 مف لحظة أية في فسخو يمكف مدنيا عقدا يكوف أف يعدو ال أنو إذ بالقدسية، يتميز
 تظير الضعيؼ، األسري البناء ىذا ظؿ وفي الزوجة، أو الزوج طرؼ سواء أي

 أعضاء لدى النفسية المشكالت وتنتشر األحداث، وتنحرؼ األسرية، المشكالت
 تتعرض ال حتى اإلنجاب عدـ الزوجاف يفضؿ األحياف مف كثير وفي األسرة،
 .البشرية والطبيعة يتنافى ما وىذا والمالية، واالجتماعية النفسية لممشاكؿ حياتيما

  

                                                           

 
 29 .ص ،  1998يصر وانتىزٌع، نهُشر انعهًً انًكتة ،نألضرج االجتًاعً انثُاء  :يىضى تركً انفتاح عثذ12

 
 146 .ص ،  1975انماهرج وهثح، يكتثح وانتصٍُع، األضرج  :حجازي فؤاد يحًذ13
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 :15 ىما حياتو مراحؿ خالؿ الفرد بيما يمر النواة، األسرة مف نمطيف تمييز ويمكف
 وأخواتو إخوتو ومف منو وتتكوف الفرد، فييا يولد التي األسرة وىي التوجيو: أسرة -

 .ووالديو
 التوجيو، أسرة عف انفصالو بعد الفرد يكونيا التي األسرة يى :اإلنجاب أسرة -

 .وأبنائو زوجتو ومف منو وتتكوف
 
 : المركبة األسرة 1-2-2 

 األسرة باسـ عادة وتعرؼ الدـ، بروابط البعض ببعضيا مرتبطة أسر عدة مف وتتكوف
 .الرجؿ إلى فييا النسب ويعود الدموية،
 األسرة وتنقسـ واحدج مسكف في يعيشوف جيميف مف أكثر األسر مف النوع ىذا ويضـ
 :16نوعيف إلى المركبة

 جيميف وتضـ أكثر، أو صغيرتيف أسرتيف مف تتكوف التي وىي  :الممتدة األسرة -
 وكذلؾ المتزوجيف وأبنائيـ المتزوجيف غير وأبنائيـ األجداد تضـ فنجدىا أكثر، أو

 .أحفادىـ
 عف أكثر أو صغيرتيف أسرتيف ارتباط مف تتكوف التي وىي التعددية: األسرة -

 تتعد الذي كالرجؿ واحد، سمؼ في االشتراؾ طريؽ عف أو الجمعية، الزيجات طريؽ
 17 ."زوجاتو
 الرعاية مف نوع توفر " : منيا النواة األسرة عف تميزىا كثيرة مميزات المركبة ولألسرة
 وبالمريض السف بكبير وتعنى ترعى فيي أعمارىـ، مختمؼ عمى ألبنائيا والحماية
 فييا فرد كؿ والرحمة، والمودة األلفة قواميا اجتماعية بيئة توفر العمؿ، عف وبالعاطؿ

 18.اآلخريف األفراد نحو االلتزاـ مف بنوع يشعر
  

                                                           
 53 . ص ،ضُح دوٌ انجايعٍح، انًعرفح دار ،انعائهٍح وانحٍاج األضرج  :انخىنً ضُاء15
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 14 .ص ،  1989األردٌ وانتىزٌع، نهُشر انفكر دار وانًجتًع، واألضرج انطفم : ضًارج عسٌس ًَر، عصاو17

 
 56 .ص ،انطاتك انًرجع :تٍري أحًذ انىحٍش18ً
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 الذيف الراشديف خالؿ مف لمصغار بو يحتذى الذي النموذج المركبة األسرة تقدـ كما
 فقط الوالديف عاتؽ عمى التنشئة بمسؤولية تمقي ال بذلؾ وىي ويعممونيـ، يوجيونيـ

نما  كما الصغار، تجاه بمسؤوليتو يشعر والكؿ الكبار، بيف مشتركة عممية تصبح وا 
 اإلنتاج في يشتركوف فيـ الكبار، مف عدد بيف مشتركة تصبح االقتصادية الوظيفة أف

 واحد، فرد عمى األسرة أفراد احتياجات توفير مسؤولية تمقى ال وبذلؾ والخدمات،
نما  ما وىذا توفيرىا، أجؿ مف ويتعاونوف االحتياجات ىذه تمبية عمى يعمؿ الجميع وا 
 بيف والتكامؿ والتعاوف المحبة روح وينمي األفراد بيف االجتماعية العالقات يقوي

 .وصغارا كبارا الجميع،
 اآلخريف وتدخؿ أبنائيما عمى الوالديف سيطرة المركبة األسرة عمى البعض يعيب وقد
يتصورىا  التي الدرجة إلى عيبا يبدو ال قد ىذا أف إال البعض، بعضيـ شؤوف في

 والدييـ طاعة يروف داموا ما أبنائيما عمى سيطرتيما يفقدوا لف فالوالداف البعض،
 في بو يعمموف كنموذج الصورة ىذه يتخذوف وسوؼ السف، كبار أو آلبائيـ )األجداد(

 دائما ليس الوالديف شؤوف في الكبار تدخؿ أف كما آبائيـ، مع تعامميـ وفي حياتيـ
نما سمبيا، تدخال  الزوجيف بيف صراع فؾ أجؿ مف يكوف عندما إيجابيا يكوف قد وا 
 حياتيـ تعترض قد التي المشاكؿ بعض حؿ أجؿ مف أو وآبائيـ، األبناء وبيف

 .المالئـ الحؿ إلى وتوجيييـ ومساعدتيـ
 

 خصائص األسرة: 1-3
إف النظاـ األسري حقيقة تختمؼ مف مجتمع آلخر، إال أف ىناؾ عددا مف      

 الخصائص تشترؾ فييا األنظمة األسرية ومنيا ما يمي:
جميع المجتمعات وفي كؿ مراحؿ في (األسرة ظاىرة ذات وجود عالمي، وجدت 1

النمو االجتماعي، ليذا فيي أكثر الظواىر االجتماعية عموما وانتشار وىي أساس 
 االستقرار في الحياة االجتماعية

(تقوـ األسرة عمى أوضاع ومصطمحات يقرىا المجتمع فيي ليست مف صنع الفرد، 2
تطورىا لما يريده القادة المشرعوف أو يرتضيو ليا منطؽ العقؿ  وال ىي خاضعة في
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الفردي، وتخمقيا طبيعة االجتماع وظروؼ الحياة، وما القادة والمشرعوف إال مسجميف 
 التجاىات مجتمعاتيـ ومترجميف لرغباتيا.

(األسرة بالضرورة جماعة محدودة الحجـ ومف أصغر ىيئات المجتمع ، ونالحظ أف 3
مشتركة وااللتزامات  القانونية واالقتصادية واالجتماعية المتبادلة بيف أفرادىا اإلقامة ال

 ىي قواعد أساسية لقياـ ىذه الوحدة االجتماعية
(تتصؼ العالقات داخؿ األسرة بالتماسؾ والتواكؿ، والتوحد في مصير مشترؾ 4

 حيث يصبح الفرد عضوا يقاسـ األعضاء اآلخريف.
اصطمح عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز اإلنساف، ودوافعو ( األسرة ىي الوسط الذي 5

الطبيعية واالجتماعية، منيا بقاء النوع، وتحقيؽ الغاية مف الوجود االجتماعي وتحقيؽ 
العواطؼ واالنفعاالت االجتماعية، منيا عواطؼ األبوة واألمومة واألخوة وىي كميا 

ا نجد أف األسرة بوصفيا عبارة عف قوالب ومصطمحات يحددىا المجتمع لألفراد، ليذ
مؤسسة اجتماعية ىي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري واستمرار الحياة 

 االجتماعية.
(إف نظاـ األسرة في أمة مف األمـ يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات ىذه األمة ودينيا 6

وتقاليدىا تاريخيا وعرضيا الخمقي، وما تسير عميو مف نظـ في شؤوف السياسة 
 اد والتربيةواالقتص

( تعتبر األسرة اإلطار المرجعي التي تحدد تصرفات أفرادىا فيي التي تشكؿ 7
حياتيـ، وتضفي عمييا خصائصيا وطبيعتيا، فإذا كانت قائمة عمى أسس دينية 
ف كانت قائمة عمى اعتبارات قانونية اتسمت  اتسمت حياة أفرادىا بالطابع الديني، وا 

لتقديري والتعاقدي، واألسرة ىي التي تنقؿ التراث القومي حياة أفرادىا بالطابع الديني ا
والحضاري مف جيؿ إلى جيؿ، وىي مصدر العادات والتقاليد وقواعد السموؾ واآلداب 
العامة ، وىي دعامة الديف ، وتقـو بأىـ وظيفة اجتماعية ىي عممية التنشئة 

 االجتماعية .
في بقية األنظمة األخرى القائمة في ( األسرة باعتبارىا نظاما مفتوحا تؤثر وتتأثر 8

المجتمع وتتكامؿ معيا، فإذا كاف النظاـ األسري في مجتمع ما منحال وفاسدا فإف 
نتاجو االقتصادي ومعاييره الخمقية،  ىذا الفساد يتردد صداه في الوضع السياسي وا 



 األسرة وأساليب المعاملة الوالدية            خامسالالفصل 

135 
 

ذا كاف النظاـ االقتصادي أو السياسي فاسدا فإف الفساد في مستوى معيشة األف راد وا 
 وفي خمقيا وتماسكيا .

( األسرة دائمة ومؤقتة في الوقت نفسو، فيي دائمة مف حيث كونيا موجودا في كؿ 9
ىي مؤقتة ألنيا ال تبقى إذا كنا نشير إلى و مجتمع إنساني، وفي كؿ زماف ومكاف، 

أسرة معينة، بؿ أنيا تبمغ درجة معينة في الزمف ثـ تنحؿ ، وتنتيي بموت الزوجيف  
 ألبناء وتحؿ محميا أسرة أخرى.وزواج ا

  19 .( لألسرة طبيعة مزدوجة تتمثؿ في كال مف الزوج والزوجة يرتبط بأسرتيف11
 

 األسرة وظائفالمبحث الثاني: 
     

 المجتمعات في األسرة حوؿ واالجتماعية األنتربولوجية الدراسات أوضحت      
 مسؤولية مف تكف لـ العمؿ أو بالحياة تتصؿ وظيفة إيجاد الصعب مف أنو التقميدية،

 الخ ... والديف والصحة والتربية والتعميـ والحماية باإلنتاج يتعمؽ ما األسرة   فكؿ
 المجتمع تنظيـ في فعاال دورا لألسرة جعؿ ما وىذا األسرة، اختصاص مف كاف 

 .بنائو في والمشاركة
 كبير باحتراـ القديـ ومنذ األسرة حظيت المجتمع، داخؿ وأىميتيا لدورىا ونظرا
 والدولية المحمية التشريعات ليا خصصت كما المجتمعية، والتقاليد األعراؼ وحماية
 تيدد التي المخاطر أشكاؿ مف شكؿ أي مف وحمايتيا لتنظيميا قانونية نصوصا
 .وأمنيا ووحدتيا كيانيا
 تتأثر المجتمع، تطور مراحؿ مف مرحمة كؿ في كانت األسرة أف فيو، شؾ ال ومما
 .المجتمع في الحاصمة  التغير صور – ووظيفتيا بنائيا عمى وتنعكس التطور بيذا

 والنوادي الحضانة ودور والمصنع والمستشفى والمدرسة والجيش العبادة دور فبظيور
 لألسرة يبؽ لـ األسرة، بيا تقوـ كانت التي الوظائؼ مف العديد تؤدي كمؤسسات ...

 إمداد وظيفة سوى لألسرة يبؽ لـ أنو العمماء بعض ويرى لتأديتو، القميؿ سوى
                                                           

 
19

، تٍروخ: دار  األضرج انًتغٍر فً يجتًع انًذٌُح انعرتٍح)دراضح يٍذاٍَح فً عهى اإلجتًاع انحضري األضري(عثذ انمادر انمصٍر:  

  26-24،ص ص.9انُهضح انعرتٍح ،ط
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 يصبحوا حتى ورعايتيـ الطفولة مرحمة في وتأنيسيـ الجدد باألعضاء المجتمع
 20.الحقة مرحمة في يؤدونيا التي األدوار خالؿ مف مجتمعيـ في فاعميف أعضاء

 لوظائؼ -سمبيا أو– ومشاركتيا الجديدة االجتماعية المؤسسات ىذه ظيور أف غير
 عنيا االستغناء يمكف أو الفائدة عديمة مؤسسة أصبحت ياأن يعني ال لألسرة، ىامة
 االستغناء يمكف ال ىامة مؤسسة تبقى األسرة أف ذلؾ والمجتمع، األفراد حياة في

 فإنيا معينة، ثقافة وفؽ وتنشئتيـ الجدد باألعضاء المجتمع إمداد عف ففضال عنيا،
 الشعور ىذا واالنتماء، والطمأنينة بالحب لمشعور الفرد يفضمو الذي المكاف تبقى
 .شيخوختو حتى والدتو منذ الفرد نمو في أىميتو إغفاؿ يمكف ال الذي
 : يمي ما نذكر تأديتيا عمى االجتماع عمماء أجمع التي األسرة وظائؼ بيف ومف

 :البيولوجية الوظيفة 2-1
 يستمر األسرة طريؽ فعف . االنقراض مف النوع وحفظ التناسؿ الوظيفة ىذه تشمؿ
 جنسية عالقات خالؿ مف وذلؾ االختفاء، مف وحمايتو الوجود في اإلنساني النوع
 .المجتمع يقرىا
 المجتمعات؛ كافة في الشرعية الجنسية لمعالقات األنسب المكاف األسرة تعد حيث
ف  نطاؽ خارج العالقات ىذه بممارسة تسمح التي المجتمعات بعض ىناؾ كانت وا 

 في إال بيا تسمح وال اإلسالمية المجتمعات في باتا رفضا مرفوضة أنيا إال األسرة،
 .فقط وزوجتو الزوج بيف األسرة نطاؽ

 تقاـ الزواج فبواسطة والمرأة، الرجؿ زواج تتطمب الجنسية العالقات ىذه فممارسة
 يضعيا قيودا ىناؾ أف حيث لزوجتو، اختياره في حرا الرجؿ وليس وتنشأ، األسرة

 كأف بينيـ، الزواج يحـر ممف األفراد مف فيناؾ يتجاوزىا؛ أال الفرد عمى المجتمع
 خارج الزواج تمنع التي المجتمعات بعض وىناؾ فروعو، وأ أ بأصولو الرجؿ يتزوج
 مف أي داخميا، مف الزواج وتفرض الفرد إلييا ينتمي التي الجماعة أو القبيمة نطاؽ
 خارج مف الزواج يفرض أي العكس، يفعؿ مف وىناؾ إلييا، المنتميف أعضائيا أحد

 .داخميا مف وترفضو الجماعة

                                                           

 
  .31ص ،  1994األونى، انطثعح عًاٌ انشروق، دار ،األضرج اجتًاع عهى  :عًر خهٍم يع20ٍ
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 وتنظـ داخميا، الجنسية العالقات تنظـ التي األسرة، تتكوف الزواج ىذا أساس وعمى
نجاب النسؿ  تجاه الواحد والزوجة الزوج مف كؿ وواجبات حقوؽ وتحدد األطفاؿ، وا 
 .بيـ يحيطوف مف وتجاه اآلخر،

 
 :االقتصادية الوظيفة 2-2

 الزمت فقد لذلؾ االقتصادية، الوظيفة أساس عمى األطفاؿ، وتربية األسرة بناء يعتمد
 في الوظيفة ىذه كانت وقد .العصور جميع في نشأتيا منذ األسرة الوظيفة ىذه

 نشاطيـ خالؿ مف الحياة يصنعوف أفرادىا أف حيث شمولية، أكثر الماضي
 كانت الماضي، ففي .االقتصادية العممية في داخؿ األسرة في فرد وكؿ االقتصادي،

 لمبنوؾ حاجة ىناؾ تكف لـ وبذلؾ تنتجو ما باستيالؾ تقوـ ألنيا ذاتيا، مكتفية األسرة
 معامالت وغيرىا األسرة بيف يجري أف ينذر كاف كما .21المتاجر أو المصانع أو

 وال بنفسيا، نفسيا  تكفي أف عمى تعمؿ كانت ألنيا وذلؾ أىمية، ذات اقتصادية
 22.إنتاجيا بقدر إال تستيمؾ
 الحضرية األسرة فقدت فقد المجتمعات، عرفتو الذي الصناعي التطور مع ولكف

 ىيأ أف بعد كبيرة بدرجة خالصة استيالكية وحدة إلى وتحولت االقتصادية، وظيفتيا
 والخدمات السمع وتوفير اآللي اإلنتاج بعمميات تقوـ جديدة منظمات المجتمع ليا

 23 .نسبيا أقؿ بأسعار
 األسرة، محيط خارج العمؿ عمى األسرة أفراد الحديثة الصناعية الحياة أجبرت وقد

 كما .أسرتو عمى ماديا يعتمد يعد ولـ االقتصادي، استقاللو تحقيؽ فرد كؿ واستطاع
 المساىمة أجؿ مف خارجا والعمؿ بيتيا مف المرأة خروج إلى الصناعي التطور أدى
 والعيش األبناء، وحاجات متطمبات تمبية في الرجؿ ومساعدة البيت، مصاريؼ في
 .مناسب اقتصادي مستوى في

                                                           
 223 .ص انًرجع انطاتك : انخىنً ضُاء 21
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 المعمبة األغذية عمى األسرة اعتماد زاد المنزؿ، خارج لمعمؿ معا الزوجيف وبخروج
 فانتشرت المنزؿ، داخؿ مياميا تسيؿ التي المنزلية والوسائؿ الجاىزة والمالبس
 والشغاالت واألثاث بالمالبس الخاصة التنظيؼ ومعدات والمطاعـ المخابز

 .الخ ...24والمربيات
 تغير وحدوث المنزؿ، داخؿ والرجؿ المرأة مف كؿ أعماؿ تداخؿو  تغير إلى باإلضافة

 ودفع اليومي، بالتسوؽ تقوـ مثال الزوجة فأصبحت العمؿ، تقسيـ نظاـ في نوعي
 الزوجة، مياـ ببعض يقوـ الزوج أصبح كما والشركات، المكاتب في البيت فواتير
طعاـ المأكوالت بعض وطبخ المنزؿ وتنظيؼ الصحوف كغسؿ  25 .األطفاؿ وا 
 التي والخدمات السمع مف كثير ظيور أيضا، الحضرية الحياة نتيجة مف وكاف

 لألسرة الشيري الدخؿ وأصبح األسرة، حياة في الضرورية الحاجات مف أصبحت
 كانت ولما أحيانا، أكثر وبزيادة والكماليات والمشروبات المأكوالت عمى كمو يصرؼ

 ىذه تمبية يكفي ال األسرة دخؿ أصبح مستمر، تطور في والخدمات السمع ىذه
 نحو الحضرية األسرة اتجيت وىكذا زيادة، أو تحسيف مف بمغ ميما المطالب

 26.مدخراتيا استنفاذ أو باالستدانة ييددىا الذي المتزايد االستيالؾ
وحدة  أصبحت بذاتيا، مكتفية اقتصادية وحدة تمثؿ األسرة كانت أف بعد إذف

 ظروفيا لصعوبة أفرادىا حاجات تمبية األحياف مف كثير في يمكنيا ال  استيالكية
شغاؿ المنزؿ خارج لمعمؿ أفرادىا بكؿ دفع ما وىذا االقتصادية،  ومراكز وظائؼ وا 

 وطمباتيا الحاجات ىذه توفير أجؿ مف وذلؾ وقدراتو، كفاءتو حسب كؿ مختمفة
 وتربيتيما أبنائيما لسموؾ الوالديف رقابة مف أضعؼ ما وىذا يوـ، بعد يوما المتزايدة
 مما األقارب، أحد أو المربيات أو الحضانة لدور الميمة ىذه أوكمت حيث بنفسيما،

 األحياف، مف كثير في أعضائيا بيف والتماسؾ األسرية العالقات ضعؼ إلى أدى
 .عمميما في المنزؿ خارج الوالديف انشغاؿ بسبب
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 : االجتماعية الوظيفة 2-3
 إلى بيولوجي كائف مف البشري الوليد تحويؿ عف األوؿ المسؤوؿ األسرة تعتبر -1

 ىذا الدنيا، إلى مجيئو عند الوليد ىذا يتمقى مف أوؿ باعتبارىا اجتماعي، كائف
 .االجتماعية بالتنشئة يسمى ما طريؽ عف يتـ التحويؿ
 بناء في المجتمع ثقافة إستدخاؿ عممية" : بأنيا االجتماعية التنشئة وتعرؼ

 فتعرفيـ أفرادىا، إلى المجتمع ثقافة بنقؿ تقوـ األسرة أف ىذا، معنى 27."الشخصية
 لو تنقؿو  داخمو، والمرفوضة المقبولة السموكية واألنماط فيو السائدة بالمعتقدات

 حتى وتبنييا وقيمو بمعاييره وااللتزاـ تجاوزىا وعدـ احتراميا وتعممو وتقاليده عاداتو
  .لسموكو محددا تصبح
 مرحمة كؿ في يحتميا التي االجتماعية واألدوار مجتمعو، لغة تعميمو عف فضال ىذا
 .حياتو مراحؿ مف

 أنيا أي الخاصة؛ بصبغتيا المجتمع ثقافة األسرة تصبح ىذه نقميا عممية وخالؿ
 .ومعتقداتيا اتجاىاتيا حسب الثقافة ىذه تترجـ
 والديو باتجاىات ويتأثر أسرتو، نظر وجية مف الثقافي الميراث إلى ينظر فالطفؿ
 في خاصة الطفؿ عمى الوالديف تأثير مدى يخفى وال الثقافة، ىذه عناصر نحو

 إزاء وموقفيما رأييما يتبنى وىو خالليما، مف العالـ إلى ينظر فيو األولى، سنواتو
 28 .المختمفة األشياء والمسائؿ

مرفوض  أو مقبوؿ ىو وما الصواب، مف الخطأ يعرؼ ال والدتو عند الطفؿ أف ذلؾ
 باختالؼ مختمفة سموكية أنماطا وتعميمو بذلؾ لتعريفو والداه ليأتي بيئتو؛ داخؿ

 .المواقؼ
 وتتأثر األسرة، داخؿ ابف – والديف عالقة خالؿ مف ىذه، التعميـ عمميات أولى وتبدأ
 نموه مراحؿ في بصماتيا لتترؾ بعيد، حد إلى العالقة ىذه بطبيعة الطفؿ تنشئة

 .المستقبمية حياتو وعمى الالحقة
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 الخارجية البيئة ثـ أوال أسرتو أفراد مع التعامؿ كيفية الطفؿ يتعمـ األسرة، إطار ففي
 بؿ وذاتو، لمصمحتو محبا أنانيا يكوف أال فيتعمـ المختمفة، والسموؾ التفكير وأنماط
 في أو األسرة داخؿ سواء جماعتو، مع يتوحد وأف معيـ والتبادؿ والعطاء األخذ يتعمـ

أو  العامة المصمحة لتكوف أوال الجماعة لمصمحة يعمؿ وأف المعب، أو المدرسة
 مع متوافقة منسجمة، عالقاتو تكوف وبذلؾ عناصرىا؛ مع سموكو ىدؼ ىي الجماعة

 .المجتمع داخؿ يعيشيا أو يواجييا التي المواقؼ مختمؼ في المجتمع أفراد كؿ
 إلييـ تنقمو ما خالؿ مف االجتماعية، أفرادىا نشأة في ىاما دورا لألسرة فإف ،وعمي
 متكيفيف اجتماعييف أشخاصا منيـ لتجعؿ المجتمع، داخؿ سائدة ثقافية عناصر مف
 بذلؾ اندماجيـ فيكوف المواقؼ، وتعدد مكانتيـ اختالؼ عمى المجتمع أفراد مع

 وىذا سوية، المختمفة االجتماعية عالقاتيـ وتكوف المجتمع داخؿ سميما أو صحيحا
 .فييا يعيشوف التي البيئة مع متوافقا سميما نموا شخصيتيـ نمو يعني ما

 الفرد أصبح التطور، بيذا األسرة وتأثر المجتمعات، عرفتو الذي التطور مع أنو غير
 مف المنزؿ خارج بالعمؿ واألـ األب مف كؿ فانشغاؿ ما؛ حد إلى أسرتو لتنشئة مفتقدا
 جوانب ونقمت الوظيفة ىذه أضعؼ المعيشة، مستوى ورفع األسرة حاجات توفير أجؿ

 كالمدارس المنزؿ، نطاؽ خارج أخرى مؤسسات إلى االجتماعية التنشئة مف عديدة
 .والنوادي

 ىذه عاتؽ وعمى األسرة، وظائؼ أىـ تمثؿ تزاؿ ال االجتماعية التنشئة فإف ىذا، ومع
 29 .األولى عمره سنوات خالؿ خاصة الفرد تنشئة مسؤولية تقع األخيرة

 :النفسية الوظيفة 1-3-4
 ومف المتبادلة، الشخصية العالقات مف وثيقة بروابط األسرة مع الطفؿ يرتبط    

 ال وىذا وحناف، وعطؼ حب مف األساسية النفسية حاجاتو إشباع يحاوؿ خالليا
 التماسؾ أف أي متماسكة، متضامنة متكاممة أسرة في يعيش الطفؿ كاف إذا إال يتأتى

 .عامة الفرد أو الطفؿ لدى النفسية الصحة نمو في بارزا دورا يمعب األسري
 غامرا دافئا، عاطفيا جوا الطفؿ فيو يترعرع الذي الجو يكوف أف مف البد لذلؾ،
 بو المحيطيف مف والعطؼ باألمف شعوره إلى يؤدي الذي الشيء والحناف، بالحب
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 ىي ألبنائيا األسرة تقدميا وظيفة أىـ أف إلى "ووؿ" يشير وىنا فيو، مرغوب وأنو
 30 .األسرة في والقبوؿ باألمف باإلحساس تزويدىـ
 لمحياة تقبمو وكذا واألمف، بنفسو بالثقة الفرد شعور في أساسي دور ليا فاألسرة

 .اآلخريف مع السوي تفاعمو طريؽ عف االجتماعية
 تكفؿ التي األسرة ليست المتكاممة األسرة أف إلى النفس عمماء مف كثير ذىب وقد

 تييئ التي تمؾ ىي بؿ فحسب، والصحية واالجتماعية االقتصادية الرعاية ألبنائيا
 .31أيضا المالئـ الجو ليـ

 عاطفيا، الطفؿ يشبع أف شأنو مف االضطرابات، مف الخالي اليادئ األسري فالجو
 ىي المستقرة فاألسرة التكيؼ، وحسف باالستقرار الوالدية العالقة اتساـ ضرورة مع

 تخرج التي وىي المستقيـ، األخالقي السموؾ عمى الطفؿ فيو يتعود مجاؿ أحسف
 األساس ىي األسرة في الطفؿ يتمقاىا التي الرعاية ألف صالحيف، مواطنيف لممجتمع

 .النفسية صحتو تكويف في
 القدرة يمتمؾ مستقرة متكاممة أسرة في يعيش الذي الطفؿ أف نجد ىذا، إلى باإلضافة

 االحتكاؾ عمى يساعده ما وىذا خوؼ، ودوف حرية بكؿ مشاكمو عف التعبير عمى
 .المستقبؿ في المسؤولية تحمؿ مف ويتمكف معيـ، والتفاعؿ باآلخريف

 
 :الترويحية الوظيفة 2-5

 أفرادىا وبيف األسرة نطاؽ داخؿ تمارس الترفييية( )أو الترويحية المناشط كانت     
شراؼ رعاية وتحت وأقاربيا  كاف الفراغ وقت أف حيث مباشر؛ بشكؿ األبويف وا 
 الصيد أو األلعاب ببعض القياـ أو السمر؛ في حولو أو البيت داخؿ األفراد يقضيو

 32 .والقصص الحديث تبادؿ مجرد أو الفروسية أو
 فأصبح المؤسسات ليذه المناشط ىذه معظـ ذىبت الييكمية؛ المؤسسات ظيور ومع
 والنوادي والمعارض والمسارح السينما دور في البيت خارج فراغو وقت يقضي الفرد
 حتى أو الفردي الفراغ وقت تمتص أصبحت التي المؤسسات مف وغيرىا...
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 رحالت تنظـ أصبحت والطيراف والسفر السياحية الشركات أف حيث الجماعي،
 .والموظفيف العماؿ ألسر جماعية

 ومشاىدة والمجالت الجرائد قراءة مثؿ البسيط الشيء إال لألسرة يبؽ لـ ذلؾ كؿ
 جماعي بشكؿ الفراغ وقت استغالؿ مف بذلؾ فجردت الراديو، وسماع اليومية األخبار

 33 .األسرة نطاؽ ضمف 
 أف إال طبيعتيا، أو عددىا في سواء األسرة وظائؼ تحديد في العمماء اختمؼ وميما

 سالفة الوظائؼ بكؿ تقوـ كانت أنيا عمى يجمع جميعيـ، نقؿ لـ إف معظميـ،
 في أفراده يتعاوف متكامال، صغيرا مجتمعا تشكؿ أو تمثؿ كانت األسرة أف أي الذكر،
 .الجماعية الحياة عمى الحفاظ أجؿ مف الوظائؼ مختمؼ أداء

 وسمباألسرة بيا، تقوـ خاصة مؤسسة وظيفة لكؿ أنشأ وتغيره، المجتمع بتطور ولكف،
 .بيا تقوـ كانت التي وظائفيا معظـ
 مف لمكثير فقدانيا في تتمثؿ المعاصرة األسرة مشكمة أف "أوجبرف ولياـ" ويرى

 والتجارية االقتصادية والمؤسسات المصنع إلى انتقمت االقتصادية فالوظيفة وظائفيا؛
 ينتج ال الفرد وأصبح ... والمصارؼ والمقاىي والمطاعـ والمكاتب المتاجر مثؿ

نما السابؽ، في يفعؿ كاف كما ألسرتو وال لنفسو  مف يستيمؾ وال لممجتمع ينتج وا 
نما  الخاص إنتاجو  34 .غيره إنتاج يستيمؾ وا 
 مثؿ متخصصة مؤسسات بو تقوـ والترويح والمعيد، المدرسة إلى التعميـ انتقؿ كما

 العبادة دور بيا تكفمت التي الدينية لموظيفة بالنسبة األمر وكذا ... والنوادي المسارح
 .االجتماعية والتشريعات الشرطة بيا تقـو التي الحماية ووظيفة
 مفككة أصبحت الحديثة األسرة أف "أوجبرف" يرى الوظائؼ ىذه لفقدانيا ونتيجة
 .الطالؽ بسبب المنيارة األسرة حاالت كثرة ذلؾ عمى والدليؿ

 أنيـ حيث االجتماع، عمماء بعض طرؼ مف لمنقد تعرض  "أوجبرف" رأي أف إال
 الفقداف ىذا أف إال التقميدية وظائفيا مف الكثير فعال فقدت قد الحديثة األسرة أف يروف

                                                           
33
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 ليا األسرة أداء تقمص حيث المضموف؛ في وليس الشكؿ في تغير عف عبارة كاف
 .تماما ينعدـ ولـ

 أسرا أصبحت قد المتقدمة الصناعية المجتمعات في األسرة فإف المثاؿ سبيؿ وعمى
 وظيفة مف أىمية أقؿ االستيالؾ وظيفة فيؿ منتجة؛ ال األولى بالدرجة مستيمكة
 ؟ اإلنتاج

ف  يعتنقوف األبناء نجد فمماذا والتربوية، الدينية وظيفتيا فقدت قد األسرة كانت وا 
 إلى الجرائـ وارتكاب االنحرافات نرجع ولماذا ؟ السياسية وأفكارىـ آبائيـ ديانات
 بالدرجة األسرة
 األبناء تقدـ مدى عف األولى المسؤولة األسرة تعتبر ولماذا ؟ العبادة دور إلى وليس
 35  التعميمية؟ وظيفتيا فقدت قد كانت إذا المدرسة  في
 التقميدية وظائفيا مف لكثير الحديثة األسرة فقداف إلى ينظر ال فإنو '"بارسونز" أما

 أنو حيث التغير، ليذا اإليجابية الجوانب عمى يؤكد ما بقدر لألسرة، انييار أنو عمى
 وظائؼ تبني في أكبر حرية يعطييا لوظائفيا األسرة أداء في الحاصؿ التغير أف يرى

 ثـ البناء نفس في مستغرقتاف وظيفتاف تكوف فعندما" أفضؿ؛ بطريقة وأدائيا أخرى
 أكبر وبدرجة أكثر وعناية بدقة تؤدياف فإنيما مختمفاف، بناءاف بأدائيا يقـو أف يحدث
ذف الحرية، مف  الماضي في بيا تقوـ كانت التي العديدة األعماؿ مف األسرة فتحرر وا 

 مركز في تصبح كما نجاحا، أكثر بطريقة المتبقية األعماؿ أداء عمى قادرة يجعميا
 36 ."واألطفاؿ البالغيف مف لكؿ والشخصية العاطفية االحتياجات بتمبية ليا يسمح
 إلى وتحوليا فقدانيا أو األسرة وظائؼ تغير حوؿ العمماء رأي مف يكف وميما

 لمعواطؼ واألساسي الوحيد المصدر تبقى األسرة فإف أخرى، اجتماعية مؤسسات
 أنيا كما وصغارا، كبارا األسرة أفراد لكؿ مصمحة أو أنانية كؿ عف البعيدة الحقيقية

شباعا وراحة أمنا األكثر المكاف تبقى  األكثر والمؤثر المختمفة، الفرد احتياجات لكؿ وا 
 .حياتو عمى فعالية
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 اساليب المعاممة الوالديه::  لثالمبحث الثا
ولكنيا تتفؽ تتبايف اآلراء المقدمة حوؿ معنى أساليب المعاممة الوالدية لألبناء      

جميعيا في أنيا عبارة عف األنماط السموكية التي يستخدميا اآلباء في معاممة 
  أبنائيـ.

وتعرؼ أساليب المعاممة الوالدية بأنيا التغير الظاىري الستجابات الوالديف نحو 
 سموؾ أبنائيـ الذي ييدؼ إلى تأثير توجييي في مػواقؼ الحياة المختمفة.

أساليب المعاممة الوالدية تختمؼ مف  فرد إلى أن  ف إسماعيؿويؤكد محمد عماد الدي
آخر  كما أنيا تختمؼ فى درجة شدتيا مف موقؼ إلى آخر ومف ثقافة إلى ثقافة 

أنواع العالقة التي تنشأ بيف  الجميع عمىويتفؽ  37.أخرى ومف مجتمع إلى آخر
ؿ في تشكيؿ الوالديف والطفؿ وأسموب معاممة الوالديف لطفمييما عامؿ ىاـ يدخ

ظؿ التدليؿ والعطؼ الزائد  فيشخصيو الطفؿ فيناؾ فرؽ بيف شخصية فرد نشأ 
 . والحناف المفرط وشخصية فرد آخر نشأ فى جو مف الصرامة 

أف أساليب المعاممة الوالدية لألبناء تتوقؼ عمى عوامؿ شتى يمكف أف تكوف  والشؾ
شعورية أو ال شعورية في الوالدية مثؿ استعدادىما الفطري ونوع التربية والثقافة التي 

بمغ ا نشأ فييا كؿ منيما عمييا وما مر بيا مف تجارب في مراحؿ النمو المختمفة وم
 ية ونظرتيما إلييا.توافقيما فى الحياة الزوجاليو 

وألف ىدؼ التطبيع االجتماعي ىو تمكيف األطفاؿ مف تنظيـ سموكياتيـ الخاصة فإف 
اإلفراط فى المعاممة مف قبؿ الوالديف يمكف أف يكوف ضارًا مثؿ التفريط فى التحكـ 
عمى السواء أما إذا كاف الوالديف ثابتيف فى تأديبيـ، يستخدماف أدنى قدر مف الضغط 

لتغير سموؾ الطفؿ ويشجعاف الطفؿ فمف المحتمؿ أف يزداد تعاوف األطفاؿ المطموب 
 . وأف يتبعوا معايير والدييـ أو يدمجوىا داخميـ

                                                           
 (7،  4797وآخرون 8 إسماعيلمحمد عماد  الدين  37
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ويرى عماد الديف إسماعيؿ وآخروف أف أساليب المعاممة الوالدية تنقسـ إلى بعض 
 األساليب الفرعية منيا :

السوية مف وجية نظر الحقائؽ  ويقصد بو ممارسة الوالديف لألساليب -( السواء :1)
التربوية النفسية أى مف منطمؽ وجية النظر الموضوعية وليس وجية النظر 

 الشخصية التى يمر بيا أحد الوالديف .

ويقصد بو ترؾ االبف بدوف تشجيع لممارسة السموؾ المرغوب فيو  -( اإلىماؿ:2)
 وكذلؾ دوف محاسبتو عمى السموؾ غير المرغوب فيو . 

عضيـ أف أخطر أنواع اإلىماؿ العاطفي الذي يظير نتيجة لعدـ ويضيؼ ب
اتزاف الوالديف انفعاليا أو مرضيما العقمى أو اضطراب صحتيما النفسية ويؤثر 
اإلىماؿ تأثيرًا سيئًا عمى نفسيات األطفاؿ وقد يدفعيـ إلى ارتكاب االنحرافات 

 والجريمة . 

يؽ رغباتو بالشكؿ الذى يحمو لو مع ويقصد بو تشجيع االبف عمى تحق -( التدليؿ:3)
عدـ توجييو لتحمؿ أية مسئوليات تتناسب مع مرحمة النمو التى يمر بيا. وكما تشير 

 يرجع التدليؿ إلى العالقات الزوجية الخالية مف المحبة والعطؼ. الخميفى  سبيكه

يترتب وقد يحدث التساىؿ كنتيجة لتقمص الوالديف لسموؾ آبائيـ عندما كانوا صغارًا و 
عمى ذلؾ عدـ نضج الجانب االنفعالي لمطفؿ الذي يتطمب مف والدية دائما أف 
يحمياه ويقفا معو ويدافعا عنو أماـ األطفاؿ اآلخريف. ومثؿ ىؤالء األطفاؿ ال يحسوف 
بالمسئولية ويصابوف باإلحباط عندما يفشموف في موقؼ ما فيصابوف ببعض مظاىر 

األظافر والتبوؿ الالإرادي وثورات الغضب  االضطراب النفسي والعصبي مثؿ قضـ
 واألزمات العصبية. 

تباع كؿ ما يؤدى  ا( القسوة: ويقصد بي4) استخداـ أساليب العقاب البدني والتيديد وا 
 إلى إثارة األلـ الجسمي. 
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( إثارة األلـ النفسي: ويقصد بو جميع األساليب التي تعتمد عمى إثارة األلـ النفسي 5)
 أوعف طريؽ إشعار االبف بالذنب ، كمما أتى سموكا غير مرغوب فيو وقد يكوف ذلؾ 

 عف طريؽ تحقير االبف والتقميؿ مف شأنو أيا كاف المستوى الذي يصؿ إلية سموكو.

( التذبذب: ويقصد بو عدـ استقرار الوالد أو الوالدة فى استخداـ أسموب ثواب أو 6)
 عقاب معيف.

اة بيف األبناء والتفضيؿ بينيـ بناء عمى الترتيب عدـ المساو  ا( التفرقة: ويقصد بي7)
 38أو الجنس أو السف أو أى سبب عرضى آخر. 

المعاممة الوالدية تكوف ناتجا لما يشعر بو  وعمى ذلؾ يمكف القوؿ باف  أساليب
الوالداف مف اتجاه إدراكي عقمي نحو أبنائيـ تجعميـ ينقموف ىذا الشعور كما ىو 
موجود باالتجاه إلى حيز التنفيذ الفعمي كما يعبر عنو بأساليب المعاممة الوالدية 

 ليؤالء األبناء.

مف  بالنسبة لألبناء الذى والشؾ أف أسموب معاممة الوالديف ىو الشيء الظاىري
خاللو يمكنيـ أف يدركوا قبوؿ أو رفض آبائيـ ليـ وىذا ما تتناولو الدراسة في الفقرات 

 التالية.

( أساليب المعاممة الوالديو ىي "االساليب النفسية االجتماعية 1984عرفيا) زىراف،
والعقاب  التي يتبعيا الوالداف مع االبف في عممية التنشئة االجتماعية كالثواب

( "بانيا النماذج السموكية 1998وعرفيا )الميداوي، 39بنوعييما المادي او المعنوي
 ونذكر ىنا مجموعة مف األساليب: 40عامؿ بيا الوالداف  ابناءىما" تالتربوية التي ي

 

 

                                                           
38

 63، 4799عًاد انذٌٍ اضًا عٍم وآخروٌ :   
39

 انُفطً وانعالج انُفطٍح انصحح .وانطال عثذ حايذ زهراٌ، 
40

عاللح انحاجاخ االرشادٌح تاضانٍة انًعايهح انىانذٌح نهطهثح انًتًٍسٌٍ (:))  9111انًهذاوي ، عذَاٌ يحًىد عثاش )  
 ((، اطروحح دكتىراِ غٍر يُشىرج كهٍح انترتٍح اتٍ رشذ جايعح تغذاد .وألراَهى
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 الـــــــــضـــــــرب:  أسموب  3-1

عالنية إلى  خر مف المربيف مف يدعوآمف المؤسؼ والخطير أف بيف حيف و       
مناقشة استخداـ الضرب كوسيمة لمضبط سواء كاف ذلؾ في البيت أو المدرسة 
,والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ وصؿ اليأس والضعؼ باإلنساف التخاذ أسيؿ وأقصر 

وىؿ يعطينا ضعؼ الطفؿ الحؽ  ؟الطرؽ ميما كانت مؤلمة وميينة لإلنساف والطفؿ
 تخدـ ما نيوى مف أساليب لمتحكـ بو؟في استخداـ سمطتنا الجسدية عميو ؟ونس

وتجدر اإلشارة إلى معظـ الدراسات التي بحػػػػػثت في استػػػخداـ الضرب كوسيمة 
لمضبط توصمت إلى أف الضرب والعنؼ ال يولد إال العنؼ والقسوة وقد يخاؼ الطفؿ 
وينصاع في تمؾ المحظة إلى ما يطمب إليو إال أنو سرعاف ما ينسى ضربو والذي 

 .                                 41مف كؿ ذلؾ ىو األثر الذي تركو الضرب عميو يبقى

يعتقد بعض المؤيدوف لسياسة العقاب البدني أف مف أنجح الوسائؿ كدافع وحافز  
أيضًا  لكثير مف األطفاؿ لمبحث عف الوسائؿ التي تكفؿ ليـ رضا الكبار وىـ  يروف

ال مانع أف يبدأ  المربي أبًا أـ معممًا في حمؿ الطفؿ عمى اتباع السموؾ القديـ عف 
طريؽ العقاب البدني أذا استدعى األمر حتى تكوف النتيجة في النياية ىي أف يقدـ 

 . 42سموؾ سوي وسميـ يرضي عنة ىؤالء المربيف 

لعقاب البدني باء واألميات يفكروف بشكؿ جدي في األىناؾ عدد كبير مف ا
متى و )الضرب( فيبحثوف دائما عف أنجح  الوسائؿ المسػػػتخدمة في العقاب 

يستخدمونيا ومدى تأثيرىا وىػػؤالء اآلباء الميتموف بيذا األمر ليسوا ممف قست قموبيـ 

                                                           
41

   52ص دمشؽ ، الثقافة وزارة ،منشورات األطفاؿ ةمعامم ،إساءة9111، أحمد رمو 
    (دار السيرة للنشر والتوزيع عمان . 4(( طسيكولوجية التنشئة االجتماعية( 8 ))4222ابو جادو ، صالح محمد علي ) 42
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وغمػػظت أو ممػػف يعوزىـ التفكير الصائب ,فمربما عاقبوا أبنائيـ بػالضػػػػرب , ثػـ أخذوا 
 43. رارة الندـ لمبػػػالغتيـ أحيانا في القسػػػػػوة عمى األطفاؿيعانػوف م

والعقاب البدني المؤلـ يتضمف انكسار مبدأ التربية الذاتية حيث يقوـ الفرد فييا 
بتعديؿ سموكو بنفسو بحيث ال يتمقى التربية مف المربيف فقط بؿ أنو يشارؾ فييا 

واسعا في تعديؿ سموؾ المرء وعمى ىذا فال يجب أف ننسى أف الضمير يمعب دورا 
وعتابو عما يصدر عنو مف أخطاء أو انحرافات عف السوية أما استخداـ القسوة في 
العقاب فيطفئ فييـ القدرة عمى نقد سموكيـ ,إذ يجعميـ يعتادوف أف يتمقوا مف الكبار 
قواعد السموؾ المطموبة، فال يكوف سموكيـ مف والى ضمائرىـ، والعقاب ليس 

يحدث  فقديؤثر سموؾ الطفؿ الخاطئ كي يعتدؿ كما يتصور اآلباء  ضروريًا أف
يصبح عدوانيًا وقد ثبت أف كثرة تعاطي العقاب قد يولد في لالعكس  فيعاند الطفؿ 

فؿ إلى إيذاء أي يتمثؿ المعاقب الضارب ثـ يميؿ الط الطفؿ المعاقب مياًل لممحاكاة،
أكثر كمما زاد العدواف عميو مف قبؿ  وىكذا يصبح الطفؿ عدوانياً  اآلخريف مف األطفاؿ

المعاقب وقد أثبت الدراسات أف العقاب القاسي يولد لدى الطفؿ المعاقب عدواف 
  44مماثؿ.

وىي تولد كراىية الطفؿ لمسمطة  القسوة في التربية إلى خمؽ ضمير أرعف ، تؤدي 
لخالص ا ولكؿ مف يمثميا وتجعمو يقؼ مف المجتمع فيما بعد موقفأ عدائيًا، أو يرى

وتقتؿ روح  ليـ ثـ يميت في نفسو الثقة بالنفس,أو الخضوع  في تممؽ الكبار،
ة, وتجعمو يتحاشى القياـ بأي عمؿ يدافع عف نفسو ويؤدي زيادة استخداـ ر المباد

الذي ينشأ عادة  العقاب البدني إلى النجاح ,والمجوء إلى العقاب يؤدي إلى الخوؼ,
أو أنو يتولد مف صدمات نفسية عنيفة  أو مترسبة,مف جراء تجارب سابقة غير سارة 

. والعقاب البدني بالقطع يؤدي إلى فقداف ثقة الطفؿ بنفسو، كما أف اإلفراط في النقد 
والتوبيخ والبحث عف األخطاء لو أثر بالغ األىمية في إضعاؼ النفس والثقة بيا 

                                                           
43

 الشروؽ ،دار الطفل لدى الذات بمخاوف وعالقتها األجتماعية التنشئة في الوالدية األتجاهات: 4222،فاطمة، الكناني 
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بعيدًا عف الناس والضرب كعقاب بدني يؤدي إلى انكماش الطفؿ عمى نفسو والتقوقع 
فيو يخاؼ مثاُل مف االنطالؽ مع أصحابو في لعبيـ وليوىـ ، خوفا مف عقاب 
والديو بحجة أف المعب قد يعيقو عف إنجاز ما ىو مطموب منو مف تحصيؿ عمى 
حيف أف المعب مع اآلخريف يعمؿ عمى تفتيت المخيمة وقد يصاب األطفاؿ الذيف 

فسية مثؿ االكتئاب وىو يصيب األطفاؿ يتعرضوف لمعقاب البدني بعدة أمراض ن
الذيف يتعرضوف لعقاب بدني أو نفسي .والضرب شديد القسوة يثير العدوانية 

الضرر  الحاؽواالنتقامية لدى الطفؿ ومف اآلثار السيئة التي يسببيا الضرب 
  45بشخصية الطفؿ ىي االتكالية وفقد روح المبادرة .

 الـتـهـــديـد:أسموب  3-2

في محاولة  األىؿ المربيف الى استغالؿ التعمؽ العاطفي لمطفؿ بييمجأ بعض ا
التأثير عميو وتوجيو سموكو فيكرروف عبارات أنا )زعفانة( منؾ ألنؾ قمت بكذا او 
كذا أو ابوؾ سيسافر ويتركؾ ألنؾ قمت بكذا أو كذا وأنا أحبؾ وأحب فالنا ألنو 

ر عمى الطفؿ مف أجؿ ضبط قاـ بكذا وىكذا تتوالى ىذه الجمؿ في محاولة التأثي
فعاال في سرعة استجابة الطفؿ اال أف فا  يكوفسموكو لكف ىذا النوع مف الضوابط 

عميتو تزوؿ سريعا وما يتبقى في ذاكرة الطفؿ ىو ىذه الكممات التي تؤثر سمبيا في 
 ثقة الطفؿ في 

لـ عواطؼ مريبة تجاىو وتكوف الرسالة الوحيدة التي تصمو أنو فقد الحب ألنو 
يستطيع القياـ بما طمب منو ال يستطيع أف يدرؾ أف ذلؾ التيديد وقتي وأف أمة ال 

يدرؾ غير المحسوس  تعني ما تقولو ذلؾ ألف الطفؿ في المراحؿ العمرية األولى ال
مف المعارؼ وبذالؾ يتعرض لألخطاء بتيديده بالحرماف مف كثير مف الحاجات 

 46.كالطعاـ مشاىدة التمفاز والمعب
                                                           

 622ص ،دمشؽ دارالحياة  الشخصية تكويف في الوالديف معاممة أثر:9121،أنطوف، رحمة 45

 
 .55ص  الثقافة وزارة ،منشورات األطفاؿ معاممة ،إساءة9111، أحمد رمو 46
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قصد األىؿ الى ىذه الوسيمة التسمط لمنع الطفؿ مف ممارسة بعض األعماؿ  بمجاءو  
وعندما يكبر قمياًل يعدُه أبوه بالطرد مف المنزؿ بالنسبة لمذكر وييددوف الفتاة  تخويفو

يستخدـ األىؿ التيديد لمنع الطفؿ مف الخروج  كمابخروجيا مف المدرسة أو بضربيا 
باسو بعض الثياب التي يرغبوف بيا دوف تقدير لرغبة مف المنزؿ حافي القدميف وأل

يكسر شيء ثميف أو عندما  ييددونو اذا ماالطفؿ ومشاعره بحرمانو مف مشاىدة التمفاز 
 47يضرب أخوه األصغر أو يمتنع عف تناوؿ الطعاـ بأساليب التيديد المتعددة.

النقص نتيجة لعدـ يؤدي التيديد إلى األلـ النفسي والوجداني الذي يشعر بو الطفؿ و و 
ومف  القدرة عمى فعؿ ما يرغب بو خالفًا لرفاقو الذيف ينعموف بالحرية وحرية االختيار.

أىـ المظاىر السمبية لمتيديد ىو الخوؼ الذي يطارد شخصية الطفؿ نتيجة لكالـ 
والديو كأف تقوؿ أمو )سيأكمؾ الشبح أف لـ تفعؿ ذلؾ( وأف الطفؿ يخاؼ مف ىذه 

نيارًا فيصبح عصبيًا  ليال هعتقد  بأنيا صحيحة فيبقى ىذا الشبح يطاردالكممات التي ي
ومتقمب المزاج وشخصية مرتبكة أكثر األحياف حتى عندما يكبر ىذا الطفؿ وقد تعد 
األـ طفميا ببعض الوعود وال تفي بيا أو تيدد بعقاب إذا فعؿ امرأ ما ثـ تنسى أو 
تتناسى وعودىا عميو وتيديداتيا فيتعجب الطفؿ مف تمؾ األمور ويفقد الثقة بأمو وقد 

يولد لديو  مماـ عمى تيديد طفميا بأنيا ستخبر والده أو أصدقائو عند فعمتو تعمؿ األ
  48القمؽ مف المستقبؿ والكراىية ألمو بؿ قد يصبح الطفؿ انعزاليًا خجواًل مف اآلخريف .

ينبغي أال تستخدـ األـ ىذا األسموب الالديمقراطي  إال عند الضرورة القصوى بعد و 
الديمقراطية واألسئمة والحوار، ولكي ال تكبد الطفؿ أعباء استخداـ األساليب في فشميا 

رغبات الطفؿ عند اختيار ألعابو وثيابو وحتى نوع الطعاـ الذي لينبغي أف تترؾ مجااًل 
المخيفة  يرغب بتناولو وعدـ إجباره ومضايقتو عندما يرفض شيء ما بتيديداتو

الطعاـ أو عدـ خروحو معيـ  مثاًل إخبار والده بعدـ تناوؿ باألشباح و الضرب..الخ.
                                                           

, أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لطالب المرحمة اإلعدادية في تحصيميـ الدراسي 4229خزعؿ ,حساـ  يعقوب, 47
 .62, دمشؽ ص 

 
 .11,أثر االتجاىات الوالدية عمى توافؽ األبناء ,كمية التربية ,رسالة ماجستير ,جامعة أسيوط ص9112اسماعيؿ ,حنفي محمود,   48
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الى الحديقة ولكف أسموب التيديد الذي يتبعو الوالديف  يدؿ عمى عدـ الوعي بشخصية 
   49ومكانة الطفؿ اليامة.

 السخرية: أسموب  3-3

توبيخ واالنتقاد والتأنيب ، وتتجمى السخرية في عدـ تقبؿ التشمؿ السخرية       
ليتخمصوا مف تمؾ  يتشردوفيجعؿ األطفاؿ يكرىوف البيت  الطفؿ ومعاممتو مما

 50.ـمف والديي يفوغير مقبول يفغير محبوبكونيـ المعاممة 

والسخرية تدؿ عمى معاممة الوالديف القاسية ألبنائيـ عند ارتكابيـ خطأ أو عند ما ال 
 ألف الوالداف يتعوداف عمى ىذا األسموب في العقوبة المفروضة عمى يرتكبوف خطأ،

       51األبناء.

مكف أف يصاب الطفؿ بأمراض عصبية يكوف آخرىا مشكالت نفسية بسبب وي
والتوبيخ والسخرية واالحتقار التي تشعر الطفؿ بالنقص لذا يجب تجنبيا  اتاالنتقاد

  .وتجرح مشاعره بوألنيا تمحؽ األذى 

وانو لمف الخطأ السخرية مف أي طفؿ  إف بعض اآلباء ال يتفوىوف بالكالـ إال بالنقد ،
ألف ىذا التصرؼ يخمؽ مشاعر سيئة بيف طفؿ وطفؿ أخر مما يؤدي إلى أثاره 

 52مشاعر الغيرة وعدـ  األماف

                                                           
      .299,المعاممة الوالدية وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي ,جامعة عيف شمس , القاىرة ص9112نصير,فتحية أحمد,  49

 
   ,المعاممة الوالدية وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي ,جامعة عيف شمس , القاىرة.9112نصير,فتحية أحمد,  50

 
      651 الشروؽ ،داراالجتماعية التنشئة:4222،معف، العمر 51

 
, أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لطالب المرحمة اإلعدادية في تحصيميـ الدراسي , 4229خزعؿ ,حساـ  يعقوب, 52

 .22دمشؽ ص
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ومف أساليب السخرية المسيئة لمطفؿ الصراخ عميو يقصد حسـ النزاع ، مما يعدـ في 
حو الخجؿ والغدر الطفؿ أجمؿ مشاعره ويشوش جيازه العصبي، وينذر انحداره ن

  والعدوانية اإلرادة المسموبة.

أف السخرية مف الطفؿ عمى كؿ عمؿ يقوـ بو تولد لديو روح التذمر والتمرد كذلؾ 
استيزاء األـ مف طفميا بشده وقسوة ويثير لديو الخوؼ ويقيد تصرفاتو مما يترتب 

شعاره بالحرماف فيصاب بالتردد والجبف.  53 عميو كبت حرية الطفؿ وا 

وجدت الكثير مف الدراسات آثار سمبيو لمسخرية كما أظيرنا سابقا. ألف ال فائدة   
ينبغي أف تكوف عالقة الوالد بوالده أو عالقة األـ اذ منيا. والبد مف المجوء إلييا 

بوالدىا أو عالقة تشحنيا بمشاعر العاطفة والسرور والحب واالعتزاز. وينبغي 
االبتعاد عػف السخرية وخاصة في المعاممة األطفاؿ ألنيا تشعرىـ بالنقص الذي 

 .بناءا سميماً  يؤدي لمكبت وبالتالي نمو الطفؿ نموًا سميمًا ،وبالتالي بناء المجتمع

 أسموب التدليل: 3-4

ع الطفؿ عمى تحقيؽ معظـ رغباتو كما يريد، وعدـ توجييو وعدـ كفو عف يشجت وىو
مقبولة سواء دينيا او خمقيا او اجتماعيا والتساىؿ الممارسة بعض السموكيات غير 

عندما تصطحب األـ الطفؿ معيا الى منزؿ الجيراف او األقارب فمعو في ذلؾ. 
أشياء اآلخريف ويكسرىا ال توبخو او تزجره بؿ تضحؾ لو وتحميو مف ضرر ويخرب 

اآلخريف كذلؾ الحاؿ عندما يشتـ او يتعارؾ مع احد األطفاؿ تحميو وال توبخو عمى 
 ذلؾ السموؾ بؿ توافقو عميو.

وقد يتجو الوالديف أو احدىما إلى إتباع ىذا األسموب مع الطفؿ إّما ألنو طفميما 
و ولد بيف الكثير مف البنات أو العكس، أو ألف األب قاسي فتشعر األـ الوحيد أو ألن

تجاه الطفؿ بالعطؼ الزائد وتحاوؿ اف تعوضو عما فقده أو ألف األـ أو األب تربيا 
 بنفس الطريقة فيطبقاف ذلؾ عمى ابنيما.

                                                           
 .412ص ،دمشؽ دارالحياة  الشخصية تكويف في الوالديف معاممة أثر:9121،أنطوف، رحمة 53
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والشؾ اف لتمؾ المعاممة مع الطفؿ آثار عمى شخصيتو، وخير األمور الوسط ال 
إذا زاد عف حده انقمب إلى ضده فمف نتائج تمؾ  ءيالش تفريط وكما يقولوف إفراط وال

عمى نفسو غير قادر عمى تحمؿ المسؤولية بحاجة لمساندة معتمدا المعاممة اف ينشأ 
اآلخريف ومعونتيـ، كما يتعود الطفؿ عمى اف يأخذ دائما وال يعطي واف عمى 

يغضب ويعتقد أنيـ أعداء لو ويكوف شديد اآلخريف أف يمبوا طمباتو واف لـ يفعموا ذلؾ 
الحساسية وكثير البكاء وعندما يكبر تحدث لو مشاكؿ عدـ التكيؼ مع البيئة 

) المجتمع ( فينشأ وىو يريد أف يمبي لو الجميع مطالبو يثور ويغضب  الخارجية
عندما ينتقد عمى سموؾ ما ويعتقد الكماؿ في كؿ تصرفاتو وانو منزه عف الخطأ ، 

ا يتزوج ُيَحّمؿ زوجتو كافة المسؤوليات دوف ادني مشاركة منو ويكوف مستيترا وعندم
 نتيجة غمره بالحب دوف توجيو . 
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 سوسيولوجياالقيم االجتماعية:  سادسالفصل ال
  

 تمييد
 المبحث األول: ماىية القيم

 مفيوم القيم والمفاىيم المرتبط بو -1
 خصائص القيم وأىميتيا -2
 در القيمامص -3

 المبحث الثاني: الخمفية النظرية لمقيم االجتماعية
 ايمـدوركأميل  -1
 ماكس فيبر -2
 ســـــــمارككارل  -3

 المبحث الثالث: انساق القيم
 القيم الدينية -1
 القيم السياسية -2
 القيم االجتماعية واألخالقية -3

 خالصة الفصل
 
 
 
 
 
 



 انفصم انسبدس                                          سوسيونوجيب انقيى االجتًبػيت 

155 
 

 تميـيـــــــد:
يعتبر موضوع القيم من الموضوعات التي تقع في دائرة اىتمام العديد من 

والتربية واالقتصاد التخصصات في العموم االجتماعية واإلنسانية كالفمسفة والدين 
 وعمم االجتماع وعمم النفس والقانون .......الخ.

ىذا التداخل في التخصصات يجعل تحديد مفيوم القيم غير دقيق ويخضع لتقاطع 
كالمعيار في عمم  المواضيع والمناىج المستخدمة والمفاىيم المرتبطة بمفيوم القيم

 النفس.االجتماع والحاجات والدوافع واالىتمامات في عمم 
 

وفي ىذا الفصل نحاول تحديد مفيوم القيم من خالل ثالثة مباحث، نتطرق أوال إلى 
ماىية القيم و المفاىيم المرتبطة بو، ثم خصائص القيم وأىميتيا والبحث عن مصدر 
القيم. وفي المبحث الثاني نبحث عن اإلطار النظري أو الخمفية النظرية لمقيم 

 أميل دوركايم، وماكس فيبر، كارل ماركس. ،نماذج االجتماعية الممثمة في ثالثة
د أنساق القيم بشكل عام، الدينية السياسية وكذا يوفي المبحث الثالث نحاول  تحد

 االجتماعية واألخالقية.
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 المبحث األول: ماىية القيم
 

 مفيوم القيم و المفاىيم المرتبط بو. -1
 مفيوم القيم: 1-1

من الفعل الثالثي قوم ،ولفظ القيمة اسم ىيئة من قام  قيمة، القيم :جمع مفرده: لغة
 .1يقوم قومة بالواو سكنت الواو وكسر ما قبميا فقمبت ياء لمناسبة الكسرة

والقيمة معناه ثمن الشيء بالتقويم، وسمي الثمن قيمة ألنو يقوم مقام الشيء وقومتو 
 . 2عدلتو

اإلنساني في أي مجتمع من المجتمعات، تمثل القيم أحد موجيات السموك اصطالحا:
وىي تنظم عالقة الفرد في المجتمع بالنظام العام والمؤسسات التي ينتمي إلييا وينشا 
في بيئتيا والقواعد والمبادئ المحددة لطريقة تفكير األفراد وأقواليم وأفعاليم وتفاعالتيم 

ي داخل ذلك مع اآلخرين وبالتالي تتشكل النسق الذي يحكم السموك اإلنسان
 .3المجتمع

ن كانت ىناك تعريفات كثيرة لمفيوم القيم حسب التخصص والزاوية التي ينظر من  وا 
خالليا وتختمف من الفمسفة إلى عمم النفس إلى عمم االجتماع إال أننا في ىذا البحث 
نحاول تسميط الضوء عمى موضوع القيم من وجية نظر سوسيولوجية  تتعمق بالبناء 

  .4االجتماعي
واستخدم المصطمح ألول مرة في كتاب "الفالح البولندي" في أوربا و أمريكا لتوماس 

، واستخدم آخرون مصطمحات أخرى تقترب من معنى كممة القيم 5وليام زنايكي
( التصور الجمعي. mores(، العرف )Folk ways)كالطرائق الشعبية 

                                                 
1

 .2010ذكزج ياجسرٍز،جايؼح تاذُح ، ،ي دور انقيى انذيُيت في انتًُيت االجتًبػيتتٍ يُظىر انًٍٍٍ ، ( 

 
2

 ( َفس انًزجغ َفس انظفحح 
3

 .121، ص 1955، دار انًؼزفح انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح، انخذيت االجتًبػيت في يجبل انسكبٌ واألسزة احًذ،يحًذ يظطفى 
4

 .504، دار انًؼزفح انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح، د خ، ص انًزجغ في يصطهحبث انؼهوو االجتًبػيت َخثح يٍ أساذذج ػهى االجرًاع،
5

 . 89، ص يذكزة يبجستيزسُاء قهًايً ،
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(représentation collective) )6صفة التقييم يتطمبيا  ، وىي جوانب ثقافية ليا
 أي مجتمع ويمتثل ليا أعضاؤه.

القيم في كتابة "نظرية القيم"  بــــــ: ))المعايير أو المقاييس   cottoon.wويعرف  
تمدنا بمعايير يستخدميا الناس لتنظيم رغباتيم المتنوعة إذ والتي تستمر خالل الزمن 

و المرفوض فإنيم يستجيبون  ....فطالما أن الناس يتفاعمون طبقا لمقياس المسموح
 7لنسق قيمي((.

أن القيم" ىي أي شيء يحمل معنى ألعضاء جماعة ما  وليام توماس زنايكيويرى 
 . 8بحيث يصبح ىذا المعنى موضوعا ودافعا يوجو نشاط ىؤالء األعضاء "

فيعرف القيم بـ "مجموع االىتمامات والتفضيالت المرغوب فييا والواجبات بيير أما 
المجتمع يمعب دورا ىاما في تشكيل رغبات و وااللتزامات األخالقية والحاجات، 

 .9واىتمامات الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية والتفاعل واالتصال الجماعي "
مم النفس االجتماعي أن: "القيم في كتابو ع جابر عبد الحميد جابرويعرف األستاذ 

ىي عبارة عن تنظيمات ألحكام عقمية انفعالية معممة نحو األشخاص والمعاني 
وأوجو األشياء التي توجو رغباتنا و اتجاىاتنا نحوىا، و القيمة مفيوم مجرد ضمني 
غالبا يعبر عن الفضل واالمتياز أو درجة الفضل الذي يرتبط باألشخاص أو األشياء 

 . 10عاني أو أوجو النشاط "آو الم
ن تحديد مفيوم القيمة بسبب تعدد مجاالت القيم أوميما تعددت وجيات النظر بش

يديولوجية لدى الفالسفة وكل مدارس العموم االجتماعية إال إلواختالف االعتبارات ا
أن جل التعريفات تتمحور حول األحكام المعيارية التي توجو السموك اإلنساني أو 

                                                 
6

 .  146دار انًؼزفح انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح،د خ، ص ػهًبالجتًبع انقيى،ٍىيً، يحًذ احًذ ت
7

 . َفس انًزجغ َفس انصفحت
8

 . 74،ص  1981يظزٌح ،انقاهزج ،  -، يكرثح األَجهى انجزيًت في انًجتًغ ػارف يحًذ،
2 

 َفس انًزجغ َفس انظفحح

 
10

 . 37، ص  1991انقاهزج ،  ، ػانى انكرة ،ػهى انُفس االجتًبػي جاتز ػثذ انحًٍذ جاتز، 
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المرغوب فييا، وضرورتيا في الحياة الفردية والجماعية وكذا واقعية  التفضيالت
 األحكام وقيمتيا. 
: "المرغوب فيو من الفرد أو الجماعة االجتماعية وموضوع الرغبة  وتعرف أيضا بـــــ

 11قد يكون ماديا أو عالقة اجتماعية أو أفكار...."
تتميز بيا القيم تجعل من الممكن ويذىب أخرون إلى القول أن: "الطبيعة العامة التي 

لألفراد الذين يشتركون في نفس القيم أن يختمفوا في بعض المعايير المندرجة تحتيا 
بيذا المعنى فالفرد يستمد القيم   12وتعتبر العدالة والحرية الوطنية أمثمة عمى القيم .."

المفيوم فما من مجتمعو وثقافتو أي ما اتفقت عميو جماعتو، مما يعطي النسبة ليذا 
يسمح بو ويعترف بو في مجتمع معين قد ال يكون كذلك في غيره وقد يناقضو تماما 

. 
ولكن ما يختمف ىو مدى انتشار ىذه القيم  ،والقيم اإلنسانية عامة متفق عمييا

 وتجسيدىا في سموكيات أي جماعة أو مجتمع.
اجة أو اتجاه أو و"القيمة كمصطمح عام في العموم االجتماعية، تعني موضوعا أو ح

رغبة، ويستخدم المصطمح في معظم الحاالت حين تظير عالقة تفاعمية بين 
الحاجات واالتجاىات والرغبات من جية، والموضوعات من جية أخرى .. كما انو 

المستويات الثقافية المشتركة التي يحتكم  واألنثروبولوجيايعني دائما في عمم االجتماع 
 .13ت واالتجاىات األخالقية .."إلييا في تقدير الموضوعا

"أنيا معايير  أبو العينين عمىوىناك من ينظر لمقيم عمى أنيا" معايير حيث عرفيا 
اجتماعية ذات صيغة انفعالية قوية وعامة تتصل من قريب بالمستويات الخمقية التي 
تقدميا الجماعة، ويمتصيا الفرد من بيئتو االجتماعية الخارجية ويقم منيا موازين 

                                                 
11

 .147، ص انًزجغ انسببقيحًذ احًذ تٍىيً، 
12

 .504، دار انًؼزفح انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح، د خ، ص انًزجغ في يصطهحبث انؼهوو االجتًبػيت َخثح يٍ أساذذج ػهى االجرًاع،
13

 . 505، ص  يزجغ سببق
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يبرر بيا أفعالو ويتخذىا ىاديا ومرشدا وتنتشر ىذه القيم في حياة األفراد فتحدد لكل 
 .14منيم خالنو وأصحابو وأعداءه"

 المفاىيم المرتبطة بمفيوم القيم: 1-2
ككل مفيوم في العموم االجتماعية، يرتبط مفيوم القيم ببعض المفاىيم بل ويتداخل 

 :نجد ىذه المفاىيممع الكثير منيا ويتطابق مع اآلخر من 
ن اختمفت ا  و  " القيمة الخمقية ىي وزن خمق معين بمقياس أخالقي معين، األخالق:

المقاييس األخالقية إال أن جميعيا يتمحور حول الخير والمنفعة أو الشر والضرر، 
ومقدار ىذا النفع أو الضرر ىو القيمة الفعمية لمخمق المقوم، والقيم األخالقية نوعان 

 15سمبية أو عميا وسفمى ".ايجابية و 
تختمف عن القيم األخالقية، فالمثل ىي ما يتبعو الفرد من السموك والمبادئ  المثل:

والقواعد المنظمة لألفعال اإلنسانية سواء تطبعا أو اكتسابا، وىي القدوة من األفعال 
 .16اإلنسانية التي يعتز بيا

لتمثيالت المعرفية القيم تحوي "ويتمثل الفرق بين القيم والحاجات في أن ا الحاجات:
وان اإلنسان ىو الكائن الوحيد الذي يمكنو عمل مثل ىذه التمثيالت، في حين أن 

 . 17الحاجات ال تتضمن ىذا الجانب وىي موجودة لدى جميع الكائنات"
" تختمف القيم عن الدوافع في أنيا ليست ضغوطا لتوجيو السموك فقط لكنيا الدوافع: 

 .4القائم خمف ىذا السموك بإعطائو المعنى والتسويغ المالئم " تشمل عمى المفيوم
  

                                                 
14

دراسح فً طثٍؼح انقٍى ويظادرها و دور انرزتٍح اإلساليٍح فً ذكىٌُها  انقيى اإلسالييت وانتزبيت،ػهً خهٍم يظطفى أتى انؼٍٍٍُ، 

 .34، ص 1988وذًٍُرها، يكرثح إتزاهٍى حهثً، انًذٌُح انًُىرج، 
15

 . 31، ص  2008، يذكزج ياجسرٍز ، جايؼح تاذُح ،  انقيى انذيُيت و انسهوك انًُضبظطهٍحح رحانً ، 
16

، ص  2001، تٍزوخ ، 1، ط  القيت وتطوهب انذالني بيٍ نغت انشؼز انجبههي ونغت انقزآٌيؼجى انفظ انقيى األخَىال كزٌى سرسور ، 

18 . 
17

و
4

 . 34،ص  2010جايؼح ديشق ، ، ، يذكزج ياجسرٍز  دور يؼهًت انزوضت في بُبء انقيى االقتصبديتهُاء قاسى يحًىد، 
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"مفيوم أضيف من القيمة. وىو متعمق بتفضيالت ال تستمزم الوجوب  االىتمامات:
والمعيارية عكس القيمة التي ترتبط بنوع من السموك أو غاية وليا صفة الوجوب 

 18والمعيارية ".
التي تتضمنيا القيم، خاصة الجانب "تتضمن معارف تختمف عن تمك  المعتقدات:

 19التقويمي إذ يختار الشخص من بين البدائل في تقويمو ما ىو مفضل ".
"ىو الترتيب اليرمي لمجموعة القيم التي يتبناىا الفرد أو الجماعة أو  نسق القيم:

بدون وعي شعوري من الفرد أو ما تكون المجتمع، ويحكم سموكو أو سموكيم. وغالبا 
 20ماعة أو المجتمع".أعضاء الج

القيمة:" تنظيم لمخبرة تنشأ في موقف تفاضمي، تنمو وتتناسق حتى  القيمة واالتجاه:
تصبح وحدة معيارية ثابتة في الضمير االجتماعي لمفرد في حين أن االتجاه ىو 

 21تنظيم لمخبرة من نوع خاص يمون سموك الفرد".
ى األفراد و تتوقع منيم أن "السموك المتكرر الذي تفرضو الجماعة عم العادات:

ال تعرضوا الستياء الجماعة وسخطيا وعمى ىذا  فان مفيوم األساس يسمكوه وا 
العادات االجتماعية يعد مفيوما عريضا وواسعا وشامال لكل ما ىو مقبول 

 22اجتماعيا".
تقميدي وعريق  فيو"نوع من العادات التقميدية يشبو التقاليد من ناحية  األعراف:

ومتوارث وممزم، إال انو يختمف عنيا في درجة إلزامو وانتشاره وشمولو وعموميتو، 
فالتقاليد صيغة النطاق نسبيا، والعرف واسع النطاق.. وتختمف األعراف عن القيم في 

                                                 
18

و
2

 .34هُاء قاسى يحًىد، انًزجغ انساتق، ص  

 
20

،  انقيى انسبئذة وانقيى انًزغوبت في سهوك انشببة ، بحث ييذاَي في انبيئت انًصزيت و انسؼوديتحايذ سهزاٌ ، إجالل سزي ، 

 . 74، ص  1985انجًؼٍح انًظزٌح نهذراساخ انُفسٍح ، 
21

 .156، ص 1983، يكرثح انفالح، انكىٌد، 3انسهوك اإلَسبَي، ط سؼذ ػثذ انزحًاٌ، 
22

و 
6

 . 26، ص  انًزجغ انسببقطهٍحح رحانً ،  
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أنيا قد ال تكون معايير مثالية، وتختمف من منطقة إلى أخرى كونيا سريعة 
 23التشكيل".

ىو قاعدة أو مقياس أو و   normeالمعيار من المفظة الالتينية  جتماعية:المعايير اال
نمط السموك."...مقاييس يحكم  من خالليا عمى السموك بأنو مقبول أو غير مقبول 
اجتماعيا، والمعايير بيذا المعنى ليست متوسطا إحصائيا لمسموك الفعمي لكنو 

 24ببساطة تحديد ثقافي في السموك المرغوب فيو".
ة ين"جاءت الفكرة من تصور مؤداه أنو ال يمكن فيم أو دراسة قيمة مع سق القيم:ن

أي ىناك نسق ىرمي تنتظم بو القيم مرتبة حسب أىميتيا  ،بمعزل عن القيم األخرى
 25بالنسبة لمفرد أو الجماعة ".

أو ىو" مجموعة القيم المترابطة التي تنظم سموك الفرد وتصرفاتو، ويتم ذلك غالبا 
 26عي الفرد".دون و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

24
 . 29، ص  يزجغ سببقيحًذ احًذ تٍىيً ، 

2
و 

3
 .53ص  انًزجغ انسببق،ػثذ انهطٍف يحًذ خهٍفح،  

 



 انفصم انسبدس                                          سوسيونوجيب انقيى االجتًبػيت 

162 
 

 خصائص القيم وأىميتيا:  -2
تتميز القيم بمجموعة من الخصائص ترتبط بمفيوميا وتميزىا خصائص القيم:  2-1

 27عن غيرىا من المفاىيم، يمكن تمخيصيا فيما يأتي:
* أنيا إنسانية بمعنى أنيا تختص بالبشر دون غيرىم، وىذا ما يميزىا عن مفيوم 

 الحاجات. 
فيي تعتبر معيارا إلصدار األحكام، والتي من خالليا يقاس ويقيم * المعيارية: 

 ويفسر ويعمل السموك اإلنساني.
أي مكتسبة من خالل البيئة وليست وراثية يتم تعمميا عن طريق مؤسسات *متعممة: 

 التنمية االجتماعية المختمفة.
عمييا بمعزل عن الوسط  بمعنى أنو ال يمكن تحديدىا والحكم *القيم ظاىرة نسبية:

رجاعيا  الذي تنشأ فيو، ونسبتيا إلى المعايير التي يضعيا المجتمع في زمن معين وا 
 إلى ثقافة المجتمع.

موضوعيتيا تتجسد في وجود موضوعي مستقل عن  * الموضوعية والشمولية:
ية، استيعابيا لكل جوانب الحياة ) األخالقباإلنسان الذي تحكمو تمك القيم وشموليتيا 

 االجتماعية، السياسية، االقتصادية ( 
 والجانب االيجابي ىو القيمة.، أي أن لكل قيمة ضدىا * الضدية:

أي أن النظام القيم مرتب ترتيبا ىرميا حسب األىمية  * مرتبة ترتيبا ىرميا:
 واألولوية التي يعطييا الفرد لمقيم في حياتو.

 
 د والمجتمع.لمقيم أىمية في حياة الفر أىمية القيم:  2-2
فبالنسبة لمفرد فيي تحدد لو اختيارات معنية لمسموك الصادر عنو وكذا شكل  

االستجابة، ويمكن التنبؤ بسموك صاحب القيمة، وتمكن الفرد من التكيف وتحقيق 
                                                 

27
 ترظزف. - 43.  42، ص  انًزجغ انسببقهُاء يحًىد ، 
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الرضا عن نفسو في تجاوبو مع الجماعة في مبادئيا وعقائدىا.ولما تربط القيمة 
 يسيل ضبطو.  سموك الفرد بمعايير وأحكام فانو

كما "تمعب القيمة دورا في تشكيل شخصية الفرد ودوافعو لمعمل واالندماج أكثر، 
 28خاصة إذا توافقت رغباتو مع المرجع أو المعيار الذي يقيم نشاطاتو".

واألىمية األساسية لمقيم في حياة الفرد أنيا تتيح لو فيما بعد االختيار األنسب لمبدائل 
 البداية بالنسبة لتعمميا، وتحدده وتقيده بمعايير وأحكام.رغم أنيا صعبة في 

(Lancaster, Graunt, 1996, p35)29 
أكثر أىمية في المجتمع منيا بالنسبة لمفرد التي  يىأما" أىمية القيم في المجتمع: ف

يمكن أن تفرض عميو وتنتج مجموعة اإلكراىات والصراعات، تتمثل أىمية القيم في 
ك ومواجية التغيرات،" وتعد مؤشر لمحضارة وتستخدم كمقياس المجتمع في التماس

 30وموازين يقاس بيا العمل ويقيم بمقتضاىا السموك ".
كما أنيا تحدد اتجاىات المجتمع وتفصيالتو وطرائقو في ممارسة شؤون الحياة 
األساسية كالتربية والتعميم والسياسة واالقتصاد والعمل وغيرىا من القضايا 

 االجتماعية.
كما أن معرفة قيم المجتمع يفيد في وضع برامج مناسبة لمتربية والتعميم خاصة إذا 
كانت غير مرغوبة، "ودراسة القيم المجتمعية يساعد عمى التخطيط كالتوجيو المدرسي 

 31والميني ".
تتكامل األىمية الفردية لمقيم مع األىمية االجتماعية ليا من حيث أنيا إحدى 

دي واالجتماعي وتعطي فردا متكيفا مع ظروف الحياة ألداء المحددات لمسموك الفر 
 الدور الحضاري المنشود وفق معايير اجتماعية محددة.

                                                 
28

 . 44، ص 1996طهطاوي سؼٍذ ، انقٍى انرزتىٌح فً انقظض انقزآًَ ، دار انفكز انؼزتً انقاهزج ، 
29

 .39، صانًزجغ انسببقهُاء يحًىد، 
30

 .22، ص1996، دراسح ذزتىٌح، ػانى انكرة، انقاهزج، انقيى و يُبهج انتبريخ اإلسالييانجًم ػهً، 
31

،يجهح انؼهىو اإلَساٍَح،يُشىراخ جايؼح انتغيز في ارتقبء نذى يجًوػبث ػًزيت يختهفت يٍ انجُسيٍيؼًزٌح تشٍز،

 . 15  يُرىري،انجشائز،ع  
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 مصدر القيم:-3
ىناك تغيرات كثيرة لمصادر القيم ومتداخمة، فقد نرجعيا لمفرد أو الجماعة ) األغمبية 

إرجاعيا إلى نموذج متوسط. والتفسير الثالث ىو   32محمد بيومي( وىو ما أسماه 
 فيرجعيا إلى الدين. ماكس فيبرالبيئة الطبيعية، أما 

ألن ىناك  33بان القيم ال يمكن أن تفسر بأسباب نفسية بحتة " أحمد بيوميويضيف 
نظام قيم موضوعية موجود ويعترف بو المجتمع. مما ينتج حساسيات وصراع 

 باختالف األشخاص.
يمة إلى فرد افتراضي أو مثالي يؤخذ أما الرأي الثاني القاضي بإرجاع مصدر الق

 34كعنصر معياري يحدد من خالل تقديراتو التقدير الجمعي،... ".
 

أما النموذج الثالث "لمقيم المستمدة من أنماط المعيشة والوضع الطبقي والعائمة والدين 
، مثال ذلك قيم البداوة المستمدة من 35والنظام العام السائد في المجتمع المعاصر"

 البدو مع بيئتيم الصحراوية القاسية كالعصبية، الفروسية، الضيافة. تفاعل
كما أن سكان المدينة يتمسكون بقيم النجاح والسعي والكسب المادي والرفاىية 

وبالتالي ىناك ظروف معينة تفرض انتشار قيم معينة يتبناىا األفراد إما  والطموح.
 تمائيم داخل مجتمعيم.المسايرة األوضاع أو لتحديد وضعيم ومركزىم  وان

 لقد ظير من خالل مصادر القيم المذكورة سابقا نقاط مشتركة وىي أن: 
اجتماعي وأخالقي يعيش مع غيره من األفراد ويتفاعل معيم في اإلنسان كائن 

مجتمع منظم، يتميز بالتأمل العقمي وحرية االختيار، ويعمل عمى التحكم  في أىواءه 
 جو سموكو وتحكم عالقتو االجتماعية بغيره من األفراد.ونوازعو في ظل قيم عميا تو 

                                                 
32

و
3

 .37، دار انًؼزفح انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح، د خ، ص ػهى اجتًبع انقيىيحًذ احًذ تٍىيً، 

 
34

 . 38، ص  انًزجغ َفسه
35

 . 325، تحث اسرطالػً اجرًاػً ، يزكش دراساخ انىحذج انؼزتٍح ، ص  انًجتًغ انؼزبي انًؼبصزحهٍى تزكاخ ، 
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والنموذج الرابع أن القيم مصدرىا اهلل عز وجل، لكي تكون عممية ثابتة، مطمقة وكمية 
جاك تنطبق عمى الجميع وال تخضع لإلرادة البشر وأىواءىم، في ىذا الصدد يقول 

ت المصدر اإلليي "أن أي مجتمع بشري يحتاج إلى مجموعة من القيم ذا ماريتان
الذي يعمو عمى اإلنسان أي أن مصدر القيم ال يجوز أن يرجع إلى اإلنسان نفسو 

ال فانو سيكون طرفا وقاضيا   في نفس الوقت "  36وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
36

 . 226، ص  1997،رؤٌح إساليٍح ، رسانح دكرىرج ، جايؼح قسُطٍُح ،  َظزيت انؼهى االجتًبػيت يزاد سػًًٍ ،
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 المبحث الثاني: الخمفية النظرية لمقيم االجتماعية
طر نظرية أتختمف الزاوية التي ينظر من خالليا إلي أي موضوع، فكل عمم لو 

لتفسير أو فيم أو تحميل أي ظاىرة ولو في ذلك أدوات خاصة بو، فقد تناولت العديد 
من العموم موضوع القيم بالدراسة، ونحن في بحثنا ىذا نحاول تبني رؤية 

تساعدنا عمى تحميل ظاىرة القيم باعتمادنا عمى ثالثة مداخل نظرية  سيولوجيةو س
كل مدخل أساس نظري ومنيجي لفيم أو ول عمى سبيل الذكر عمى سبيل الحصر

 متفسير موضوع القيم وى
 :، ماكس فيبر، كارل ماكسإيميل دوركايم 

 
 (E. Durkheim  1858-1917)ايميل دوركايم   – 1

لممدرسة الفرنسية وعمى رأسيا دوركايم رؤية تفسيرية لطبيعة القيم وأسبابيا ومصادرىا 
نظم اجتماعية ليا صفة الضغط واإللزام فالظاىرة االجتماعية حسب دوركايم ىي " 

 37كما أنيا تتكون من الرموز االجتماعية و القيم واألفكار والمثل "
 دوركايم واىتموتأكيده عمى مفيوم الضمير الجمعي في تحديد الضبط داخل المجتمع 

بمشكمة القيم ال سيما الجانب المعياري لمحياة االجتماعية، ودور نسق القيم في تحديد 
 موك االجتماعي ألعضاء أي مجتمع، الس

ويرى دوركايم أن " القيم توجد في الواقع كأشياء، وأنيا مشتركة بين مجموعة من 
الناس والجماعات ويجد الناس فييا إشباعا لرغباتيم التي يبحثون عنيا بين 

 38موضوعات مختمفة في مواقف متباينة "

                                                 
 . 44، ص  2010، مذكرة ماجستري ، جامعة باتنة ، دور القيم الدينية في التنمية االجتماعيةبن منصور اليمني ، 37
 .171، ص 1995، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، الخدمة االجتماعية في مجال األسرةحممد مصطفى امحد، 38
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تمع إلى نسق القيم العام وكيف وأشار دوركايم في دراسة حول تقسيم العمل في المج
يتم التضامن والوحدة والتكامل لمجماعة تختمف حسب نسق مركب من تقسيم العمل 

 فينتج إما تضامن عضوي أو آلي . 
وتظير نزعة دوركايم السوسيولوجة في أن المجتمع ىو السمطة والقوة أمام الفرد 

ودراسة  39ق والسمو عمى األفراد""المجتمع يمثل القوة األخالقية الوحيدة التي ليا التفو 
االنتحار تثبت ذلك كيف أن معدالت االنتحار تختمف حسب األنساق واالجتماعية 
وطبيعة القيم واالعتقادات في المجتمع، وانحالل روابطو أو قيمو ينقص من 
المسؤولية الداخمية تجاه اآلخرين وبالتالي تضعف االلتزامات ويحدث االنتحار، وىذا 

 أي فقدان القواعد التي تؤكد االلتزام. (Anomi)بفقدان المعايير ما اسماه 
وفي تحميل الدين يرى دوركايم )األشكال األولية لمحياة الدينية( أن المجتمع ىو الواقع 
الذي يحدد ما فوق العضوي، أي أن القيم و المثل التي تعبر عن الواقع االجتماعي 

 عن المجتمع.واألشياء المقدسة ما ىي إال رموز تعبر 
لم يفصل دوركايم بين نسق القيمة والمعنى األخالقي لو عن الطبيعة الحقيقية 

، وألغى وجود الفرد تماما. ومن  40لممجتمع كما انو لم يتناول المشاكل السيكولوجية "
 ىذا المنطق تظير إسيامات ماكس فيبر .
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 :(Max Weber . 1864 - 1820 )ماكس فيبر  - 2
يعتبر فيبر مؤسس سوسيولوجيا الفيم، عمى عكس تفسيرية دوركايم، وبالتالي أعاد 

 حضور الفرد إلى الواجية بدراسة الفعل االجتماعي والمعنى المعطى لو . 
يعرفو فيبر القيم بــــــــ" مجموعة من التصديقات السيكولوجية المتولدة عن االعتقاد 

 41توجييا لمسموك العممي الذي يمتزم بو الفرد"الديني والممارسة الدينية التي تعطي 
صنف ىذا التعريف من منظور نفسي مفاده أن القيم تمعب دورا بارزا في تكوين 
شخصية الفرد والتأثير في اتجاىاتو المختمفة، وذلك بالنظر إلييا كمحدد من محددات 

ام، وىذا ينفي السموك اإلنساني وىذه رؤية سيكولوجية ترجع القيمة إلى الرغبة واالىتم
 خاصية االلتزام وتعيب األحكام المعيارية.

 اىتم فيبر بثالث مسائل أساسية لمقيمة والتقييم:
أوال: مفيوم الفعل االجتماعي الذي جاء بو فيبر لمدراسات السوسيولوجية، أي أن عمم 
االجتماع سيسعى لفيم الفعل االجتماعي وىو أن أي سموك إنساني يعطيو الفرد 

يتضمن فكرة ليدف  فيولفعل بالنسبة لفيبر يختمف عن النشاط من زاوية معنى "فا
ولو معنى، و الحقيقة أنو في ىذه النقطة أظير اىتماما واضحا بالقيم و المعايير أو 

إذن حسب فيبر فان الفعل   42نسق المعنى الذي يشكل الفعل االجتماعي ".

 االجتماعي يتم عن طريق المعنى أو نسق القيمة.
: يقدم فيبر في دراسة نسق القيمة منيج لتحميل معاني األفعال االجتماعية ثانيا

ويقصد بو فيم أنساق المعاني الثقافية وكذلك المعاني الدافعية إلعطاء عالقة العمة 
بين القيم والفعل في موقف معين بنمط معين .بطريقتين أوليا طريقة التقمص أي " 

فيي  معنى الظاىرة مما يساعد إلى حد كبيرمن أجل الرغبة في التحقيق التفسيري ل

                                                 
41

 ػٍ َىرهاٌ يٍُز يزسً. 22( سُاء قهًايً انًزجغ انساتق َض
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ان يكون الشخص قادرا عمى وضع تصور في مقام الفاعل وبيذا التقمص فانو 
 43يستطيع أن يشارك في تجربتو"

والطريقة الثانية لفيم معنى الفعل االجتماعي ىي النموذج المثالي وىو الفيم الذىني 
سموكنا االجتماعي وال يمكن فيميا عن أو الفكري ليذه القيم المطمقة التي توجو 

طريق التصور التقمصي. وبالتالي فالنموذج المثالي ىو نتيجة لتجريد الواقع ومحاولة 
مثاليا لمتقاليد االجتماعية  اوقد قدم فيبر نموذج تعالج مشكل التغير وانساق القيم.

 ...(.لتوجيو الفعل االجتماعي ) الطرائف، العادات، التوجيو العقمي، العرف
ثالثا : يتخمص اإلسيام الثالث لفيبر في عمم االجتماع القيم في إبراز العالقة بين 

 القيم الدينية و األنساق االقتصادية ) األخالق البروتستنية وروح الرأسمالية (.
حيث اعتبر الدين القوة او المصدر األساسي لمتغيير االجتماعي و يبين توفر 

) المحافظة العقالنية ( ال تتوفر عمييا توجييات دينية  البروتستنية عمى قيم وأفكار
 أخرى، تمك القيم ىي التي أنتجت الرأسمالية الحديثة.

 
 karl marx(18113-1111كارل ماركس ) -3

يخضع التغير االجتماعي لعوامل عديدة تحركو أو تعيقو، في جميع المجتمعات 
بالتغير االجتماعي نحاول  حسب الظروف واألفكار والقيم، ولتفسير عالقة القيم

التغير االجتماعي عند ماركس ، فاستعراض إسيامات كارل ماركس في ىذا الموضوع
يحركو صراع المصمحة بين الجماعات، والتغير أساسو تغير العالقات الطبقية 
والعناصر األخرى في المجتمع، ويحدده التغير في اإلنتاج ووسائمو. كما ينظر 

البنية الفوقية القائمة عمى أوضاع اقتصادية. وىناك ثالث ماركس لمدين عمى انو 
عوامل اقتصادية تحرك المجتمع و تدفعو إلى األمام وىي طاقة  اإلنتاج ) اإلنسان 

 بالطبيعة( وعالقة اإلنتاج أي العالقة بين الطبقات، والعامل الثالث طرق اإلنتاج.
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خ، ركز عمى البعد التقني ولما أعاد ماركس صياغة نظرية االغتراب لييجل وفيوربا
  لمعامل، حيث يصبح العمل قيمة إنسانية تعطى اإلنسان ىويتو االجتماعية.
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 المبحث الثالث:  أنساق القيم 
ىناك العديد من التصنيفات لمقيم، وىو تعدد يعود الختالف األطر الفمسفية والفكرية 

الطبيعة والحق و حينما حدد 44أفالطونولعل أقدم تصنيف من الناحية الفمسفية ىو 
 الفضيمة.

، 45وتختمف التصنيفات باختالف المعيار الذي تصنف عمى أساسو وىي ستة
 المحتوى المقصد، الشدة، العمومية، الوضوح،  الدوام.

ولعل االختالف القائم في تحديد مفيوم القيم و تفسير طبيعتيا انعكس عمى توضيح 
يل أن تكون ىناك قاعدة يمكن ( ." من المستحsurly) سورليأنماط القيم، يقول 

 46عمى أساسيا تحديد كل أنواع القيم ."
تميز بين القيم األساسية و القيم  تىفنجد ثالث تصنيفات ترتكز عمى الخصائص ال

بين قيم جوىرية وأخرى طارئة، أما  كيرت لوريسوتصنيف  47(golightpiy) الفرعية
خاصة بجماعات القيم الل و عامة في المجتمع ككالفقد أشار إلى القيم   كالكيون
 معينة.

، المرتكز عمى النمط البنائي لممجتمع ) المجتمع الشعبي، 48وتصنيف روبرت ردفيمد
المجتمع الحضري (، ونجد أيضا " تصنيف القيم أساس الوظائف االجتماعية أي 
ربط كل قيمة بنظام اجتماعي معين وىذا تصنيف أنصار االتجاه البنائي الوظيفي 

 49جتماع "في عمم اال
( من أشير التصنيفات، طبقا لعدة أبعاد منيا spranger) سبر نجريعتبر تصنيف 

بعد المحتوى ويشمل القيم النظرية السياسية، الدينية، االجتماعية، الجمالية، 
االقتصادية، ثم القيم الممزمة، التفضيمية، المثالية، وبعد المقصد ويشمل القيم 
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عمومية منيا القيم العامة والخاصة، ثم بعد الوضوح أي الوسائمية، الغائية. وبعد ال
 والقيم الضمنية، ثم بعد الدوام القيم الدائمة والقيم المؤقتة. القيم الحركية

والذي يتعمق بأبعاد شخصية اإلنسان وجوانبيا ومن  50أبو العينينكما يوجد تصنيف 
وجية نظر إسالمية  ويشمل البعد المادي، الخمقي، العقمي، الجمالي واالجتماعي. 
مما سبق يتبين أن ىناك العديد من التصنيفات، مما يجعل القيمة الواحدة تندرج 

حتوى أو تحت أكثر من تصنيف أحيانا. في بحثنا ىذا اعتمدنا التصنيف حسب الم
الموضوع وركزنا عمى ثالثة أنماط، الدينية، القيم االجتماعية واألخالقية، القيم 

 السياسية.
 

 القيم الدينية: - 1

لم ينفصل الدين عن الحياة االجتماعية وال يوجد مجتمع يخمو من الدين ففي كل 
ن في الديانات وعبر التاريخ، سواء كانت من وحي اإللو أو من صنع البشر نجد الدي

النظم االجتماعية، يؤثر في القيم و األخالق و العادات و التقاليد .... لكن ىذا 
التأثير يتفاوت من حيث الشمولية و العمق والممارسة اليومية، ويمثل الدين أكبر 
عامل ضبط اجتماعي لتماسك المجتمع ونظامو. )بإعتبار أن الدين يمثل قمة اليرم 

( و الدين مصدر لمقيم، والدين و القيم وت بارسونزتالكحسب  –في النسق الثقافي 
 51مرتبطان ليس رغبة ذاتية أو أمال فمسفيا إنما حقيقة واقعية 

لمقيم الدينية " بأنيا من المعتقدات والتصورات المعرفية  ماجد الجالدتعريف 
والوجدانية والسموكية، الراسخة يختارىا اإلنسان بحرية بعد تفكر وتأمل ويعتقد بيا 

عتقادا جازما تشكل لديو منظومة من المعايير يحكم بيا عمى األشياء بالحسن أو ا
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القبح، وبالقبول أو الرفض، ويصدر عنيا سموك منتظم يتميز بالثبات، التكرار 
 52واالعتزاز"
لمقيم الدينية: " تمك القيم التي تكرم الفرد بصفتو إنسانا وتحمي  أحمد الخشابتعريف 

عضويا حيويا ينشد كمال ذاتو، واتخذت من المضمون  الجماعة بصفتيا كائنا
الروحي لمنظام االجتماعي، أساسا لكل تغيير جذري ييدف إلى تحقيق النمو 

 53اإلنتاجي والعمل اإلنساني الذي ينطوي عميو تراثنا الروحي "
: " القيم الدينية بما تتضمنو من قيم سياسية كالمساواة إسماعيل الكافيويعرفيا 
والحرية واالنتماء الديني والوطني، ومن قيم خمقية كاألمانة واإلخالص والعدالة 
والقوة و العمم و التمسك بو، والعمل الجاد المنتج .كميا قيم تغرس في  واالستقامة

الفرد شعورا بقوتو اإلنسانية وقوتو الروحية وقوتو السياسية  وتدفعو إلى العمل الجاد 
وتقوية عقيدتو ... والقيم الدينية  نيتووطوتدعيم من احل تحقيق ذاتو وحماية جماعتو 
فراد المجتمع وبالتالي تدعم الوحدة الوطنية لو أليا دور ىام في تدعيم التماسك بين 

"54 
من خصائص القيم الدينية أنيا تتميز بالقداسة و الييبة مما يجعل احترام ىذه القيم 

عطاء معنى لاللتزام األخالقي  من المسؤولية. إال أنو و أمرا نابعا من ذات اإلنسان وا 
تصبح القيم الدينية عامل إكراه عندما ال تتوافق مع الرغبات و  الممكن أن 

 لالنقسام و التشتت. االتجاىات وقد تصبح أيضا مدعاة
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 القيم السياسية: -2
الثقافة السياسية بأنيا منظومة  المعايير  محمد عبد الباقي اليرماسييعرف )

والمعتقدات والمشاعر السياسية السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة والتي 
وأساليبو تحدد درجة اإلحساس وتنوعو وتنظيم المواقف وتحدد طرق االلتزام الفردي 

وتحدد أنماط المشاركة و االتصال، وكذا واجبات من يمثمون الدولة، فالثقافة 
المثل العواطف والمعتقدات، المواقف، القيم، والتقييمات  السياسية تتحدد من خالل

 55المييمنة لدى األفراد والجماعات المكونة لممجتمع حول النظام السياسي.(
ح جميا دور منظومة القيم في التنمية السياسية، من تعريفنا لمثقافة السياسية يتض

" تتمثل في اىتمام الفرد وميمو لمحصول عمى  فوزية ديابفالقيم السياسية حسب 
القوة، ومن ثم فان الفرد ييدف إلى السيطرة والتحكم في األشخاص أو األشياء  

 56غيره من الناس.( يروتوجيو مص
االىتمام و الميل وىي رؤية سيكولوجية بحتة ىذا التعريف يرجع القيمة السياسية إلى 

تنفي وجود الجماعة أو المجتمع  وكذلك ترتكز عمى أن الفرد ىو مصدر القيمة 
السياسية وبالتالي فالقيم السياسية تخضع لتعريف القيم االجتماعية لكن بخصوصية 

جد والغايات وكذا مصدر ىذه القيم، ومن القيم السياسية األكثر جدال ن األىداف
الحرية  والعدالة، الديمقراطية ... وغيرىا من القيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأزمات 

 األنظمة السياسية والمجتمعات.
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 القيم االجتماعية و األخالقية: -3
القيم االجتماعية من أىم الوسائل لمتمييز بين أنماط األفراد و الجماعات في حياتيم، 

بط عندىم بمعنى الحياة ذاتيا الرتباطيا الوثيق بدوافع وىي تتغمغل في حياتيم وترت
 السموك واألىداف وليا دور أساسي في النظم االجتماعية.

ومن وجية نظر سوسيولوجية ىي أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية التي ينشأ 
 بيا الفرد ويحكم بيا وتحدد مجاالت تفكيره وسموكو وتؤثر في تعممو، فالصدق

لشجاعة األدبية والوالء وتحمل المسؤولية كميا قيم يكتسبيا الفرد في واألمانة وا
المجتمع الذي يعيش فيو، وتختمف القيم باختالف المجتمعات بل والجماعات 

 57الصغيرة"
والقيمة تكون ايجابية أو سمبية، إما بالتمسك أو البعد، وتمس القيم االجتماعية كل 

ورة اجتماعية وألنيا معايير وأىداف البد أن الصور العالقات االجتماعية ألنيا " ضر 
نجدىا في كل مجتمع منظم سواء أكان متأخرا أم متقدما فيي تتغمغل في األفراد في 

 58شكل اتجاىات ودوافع، وتظير في السموك الظاىري الشعوري والالشعوري"
يمثل والقيمة االجتماعية كفكرة مجردة ال تتضح إذا لم نحدد المعيار االجتماعي الذي 

ذا ارتكزنا في التصنيف القيم عمى معيار الشدة، فإننا  الجانب الممموس لفكرة. وا 
سنتحدث حتما عن القيم األخالقية، فالقيمة الخمقية ىي وزن "خمق معين بمقياس 
أخالقي معين. وىي تدور غالبا حول الخير والمنفعة أو الشر والضرر، ومقدار ىذا 

والقيمة األخالقية تختمف عن بقية  59ية لمخمق"النفع أو الضرر ىو القيمة الفعم
 األنماط القيمة في أنيا أكثر ارتباطا بالشخص الذي يحمميا.
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 440أحًذ سكً تذوي ، انًزجغ انساتق ،ص
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 .164يحًذ يظطفى أحًذ،انًزجغ انساتقق،ص-
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 خالصة الفصل:
 

لقد حاولنا في ىدا الفصل إعطاء الجانب النظري لموضوع القيم، تعريفيا، 
خصائصيا، أىميتيا، تصنيفيا، مصادرىا وكذلك الخمفية النظرية لدراسة القيم 
مركزين عل الرؤية السوسيولوجية التي تناولت ىدا المفيوم المتشعب مع أىم ثالثة 

 السياسية. أنماط الدينية، القيم االجتماعية واألخالقية، 
ولعل أىم قضية في ىدا الموضوع ىي بناء منظومة القيم وكيفية تسييرىا وال يقوم 

نما ألن البحث في و المنظببذلك. إال  ر السوسيولوجي ليس تحيزا لعمم االجتماع، وا 
نتاجيا قد يالئم الفمسفة وعمم النفس. ولكن األىم من ذلك ىو بناء  مصادر القيم وا 

نيا لألفراد والجماعات، وىدا يؤدي بنا لمبحث في مؤسسات القيم وتمريرىا وتمقي
 التنشئة االجتماعية انطالقا من األسرة، إلى المدرسة، إلى الشارع، إلى المسجد.                                              

نما في التربية عمى القيمة والحفاظ  إذن اإلشكالية ليست في القيمة في حد ذاتيا وا 
وتسييرىا ونقميا إلى أفراد المجتمع بكل فئاتو وعبر الزمن )من جيل إلى جيل(.  عمييا

 وخاصة المرحمة العمرية المتقدة )الطفولة المبكرة(   
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 وبناء القيم ة المبكرةلو : الطفبعساالفصل ال
 

 الّطفولة المبّكرة األول: الطفولـة المبكـرة بحثالم

 واالجتماع عمماء النفس الطفولة المبكرة عند -1

 الثاني: النمو األخالقي في الطفولة المبكرة بحثالم

 التعريؼ المغوي واالصطالحي لمفيوـ األخالؽ -1

 مفيـو النمو الخمقي -2

 نمو األخالقينظريات ال -2

 ربية القيمت النمو االخالقي وأساليب: لثالثا مبحثال

 مظاىر النمو األخالقي عند طفؿ الحضانة -1

  االجتماعيةالدور التربوي لمقيـ  -2

 الجتماعيةاأساليب تعميـ القيـ  -3
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 تمييد:
 األخالؽ اتباع عادات المجتمع وتقاليده. فيي مستقاة مف أساسيا مما يقرره تعنى

المجتمع ميما كاف ىذا القرار إال أف البعض اآلخر يفسرىا عمى ضوء منطمقات خيرة 
 سواء قبؿ بيا أو لـ يقبؿ كاألمانة واالستقامة وغيرىا.

إف ثمة صراع خفي بف الفرد والمجتمع فيما يختص باألخالؽ، وبالتالي يجعمنا نتساءؿ 
 الفرد؟لمف يجب االنصياع ىؿ لما يقرره المجتمع أـ لما يقرره 

ال شؾ أف لكؿ مف الفرد والمجتمع دوره الفعاؿ في أخذ ىذا القرار، وعمى الرغـ ما لقرار 
الفرد مف دور ىاـ عمى الصعيد الشخصي إال أف قرار المجتمع عادة يتغمب عميو نظرا 
لشمولو وعمقو. ومع ىذا فاالثناف يكمالف بعضيما البعض " فصالح المجتمع مف صالح 

 فراد يؤدي إلى صالح المجتمع برمتو ". أفراده وصالح األ
ومف الناحية السيكولوجية فإف السموؾ الذي يقـو بو الفرد خوفا مف عقاب المجتمع ليس 
خمقيا بالمعنى السيكولوجي، ويصبح كذلؾ عندما يصدر عف شعور الفرد بالواجب أو 

نفعاالت بالوالء أو العطؼ أو الشفقة أو الرحمة أو الحب أو الشرؼ وغيرىا مف اال
المشابية. ولكف ىذه االنفعاالت ليس مف الضروري أف تكوف صحيحة اجتماعيا ذلؾ ألنيا 

 تنشأ أصال مف األخطاء التي يرتكبيا المجتمع ضد أفراده.
وتعد تنمية األخالؽ مف أىـ وظائؼ التربية، بحكـ االرتباط العضوي لمقيـ األخالقية بثقافة 

تعبر عف القيـ التي اختارىا المجتمع لتحديد سموكياتو المجتمع وقوة تأثيرىا فيو، ألنيا 
وأىدافو وأساليب تطوره ونموه، كما أف التربية تستمد أىدافيا األساسية مف ىذه القيـ 
وتستند إلييا في اختبار أنواع المعرفة المقدمة لمطالب واألساليب التي تتبعيا في تحقيؽ 

اختيار األنماط السموكية التي تسعى التربية أىدافيا التربوية، وفي ضوء القيـ أيضًا يتـ 
 .إلى ترسيخيا في نفوس األطفاؿ
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يعتبر النمو الخمقي مف أىـ جوانب النمو في الشخصية اإلنسانية ولف نكوف مبالغيف إذا و 
قمنا أف أساس كثير مف مشكالتنا الراىنة ىي مشكالت أخالقية بالدرجة األولى، وما يدور 

انحرافات الشباب والفساد واالستغالؿ وغيرىا إنما ىي تعبير حولنا مف مظاىر التسيب و 
 عف أزمة خمقية.  
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 رة:ـة المبكـ: الطفولالمطمب األول
 :     الّطفولة المبّكرةتعريف  -1

الطفولة المبّكرة ىي القسـ األّوؿ مف مرحمة الطفولة عموما التي تمتّد مف نياية 
سنة، فمرحمة 12سنة إلى غاية 2البموغ، أي مف حوالي  مرحمة الّرضاعة إلى غاية سفّ 

 .رحمة الّطفولة األولىمالطفولة المبّكرة يطمؽ عمييا بعض عمماء الّنفس والّتربية: 
يسّمييا البعض بمرحمة قبؿ المدرسة؛ ذلؾ  ":عبد الرحماف الوافي وزياف سعيدوقد عرفيا "

ؿ المدرسي، فيي تبدأ مف السنة الثانية ألّنيا تمتّد مف نياية مرحمة الّرضاعة إلى الدخو 
       1«.وتنتيي في السنة السادسة مف العمر

                                               
 :واالجتماع عمماء النفس الطفولة المبكرة عند -2
حسب المدارس  ،قد اختمؼ عمماء النفس والتربية في تعريؼ مرحمة الطفولة المبّكرةل

 أبرزىا:ومف التي ينتموف إلييا،  ات النفسيةواالتجاى
 الجنسي: -االتجاه التحميمي النفسي  -2-1

( والنضج البيولوجي ىو الذي Libidoالطاقة الغريزية )الميبيدو: اعتبر "سيغموند فرويد" 
ينقؿ الّطفؿ مف مرحمة ألخرى، وقد اعتمد في تسمية المراحؿ الّنفسّية باسـ العضو الذي 

 :كاآلتيمرحمة معّينة، وىذه المراحؿ ىي  لّطفؿ اإلشباعيستمّد منو ا
 المرحمة الفموية المبّكرة )النصؼ األوؿ مف العاـ األّوؿ( -أ

 المرحمة الفموية المتأّخرة )النصؼ الثّاني مف العاـ األّوؿ ( -ب

                                                           
 ، ص، الخنساء لمنشر والتوزيع، الجزائرة إلى المراىقةالنمو مف الطفول(، 2004الوافي عبد الرحمف َوزياف سعيد، )  1

19،20. 
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 سنوات( 3-2المرحمة الّشرجّية ) -ج
 سنوات( 5-4المرحمة القضيبّية ) -د
 سّف البموغ( -سنة6)مرحمة الُكموف  -ىػ
 1الّنضج( -المرحمة الجنسّية الّراشدة)المراىقة  -و

أّف مرحمة الطفولة المبّكرة حسب االّتجاه الّتحميمي الّنفسي نجد مف خالؿ ىذه التقسيمات ف
 الجنسي تجمع بيف مرحمتيف: المرحمة الّشرجية والمرحمة القضيبية. -

 سنوات(: 3-2المرحمة الّشرجّية ) - 2-1-1
نتقؿ منطقة اإلشباع الشيوي مف الفـ إلى الّشرج، ويأخذ الّطفؿ لّذتو مف تيّيج الغشاء ت

ّبر الّطفؿ عف موقفو أو اّتجاىو الّداخمي لفتحة الّشرج عند عممّية اإلخراج، ويمكف أف يع
 زاء اآلخريف باالحتفاظ بالبراز أو تفريغو في الوقت أو المكاف غير المناسبيف.  إ

 سنوات(: 5-4القضيبية ) المرحمة -2-1-2
ينتقؿ مركز اإلشباع مف الّشرج إلى األعضاء التّناسمّية، ويحصؿ الّطفؿ عمى لّذتو مف 

، وىو لمرحمة بالمرّكب األوديبي الشييرالّمعب بأعضائو التّناسمية، ويمّر الّطفؿ في ىذه ا
وميؿ الّطفمة األنثى ميؿ الّطفؿ الّذكر إلى أّمو والّنظر إلى أبيو كمنافس لو في حّب األـّ، 

 .  والدىا وشعورىا بالغيرة مف األـّ إلى 
 االجتماعي: -جاه التحميمي النفسي االت -2-2
منوا بنظرية ومبادئ النظرّية آوىو مف الذيف  "فرويد" أحد تالميذ "إريؾ إركسوف" يعتبر

قافي في نمّو التحميمّية لكّنو انحاز إلى االتجاه االجتماعي ليزيد بذلؾ مف قيمة العنصر الثّ 
مراحؿ نفسّية يمّر بيا الفرد خالؿ  8الشخصّية اإلنسانّية، فقد قّسـ حياة اإلنساف إلى 

                                                           
1
، دار األىمية لمنشر والتوزيع، عّماف سيكولوجية الطفؿ عمـ النفس النموالعواممة حابس ومزاىرة أيمف، )د. تاريخ(،    

 .36،39ص)األردف(.
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في بداية كّؿ مرحمة إشارة منو إلى الّشعور الوجداني  "إحساس"حياتو، وقد استخدـ كممة 
ا، بالّنجاح أو الفشؿ في مواجية األزمة التي يواجييا الفرد ضمف المرحمة التي يكوف فيي

 وىذه المراحؿ ىي كما يمي:   
 سنة( 2-0مرحمة اإلحساس بالثقة مقابؿ اإلحساس بالّشّؾ ) -أ     

 سنوات(3-2مرحمة اإلحساس باالستقالؿ مقابؿ اإلحساس بالخجؿ ) -ب
 سنوات( 6-4مرحمة اإلحساس بالمبادأة مقابؿ اإلحساس بالّزيؼ ) -ج
 سنة( 11-7نقص )مرحمة اإلحساس باإلنجاز مقابؿ اإلحساس بال -د
 سنة(18-12مرحمة اإلحساس باليوية مقابؿ اإلحساس باضطراب الدور ) -ىػ
 مرحمة اإلحساس باأللفة مقابؿ اإلحساس بالعزلة )نياية المراىقة( -و
 مرحمة اإلحساس الوالدي مقابؿ اإلحساس باالنطواء عمى الذات )الّنضج( -ي
 أس )الشيخوخة(مرحمة اإلحساس بالتكامؿ مقابؿ اإلحساس بالي -ح
مف خالؿ ىذه الّتقسيمات نالحظ أّف مرحمة الّطفولة المبّكرة حسب االتجاه الّتحميمي ف
 االجتماعي تجمع بيف مرحمتيف: -الّنفسي 
 مرحمة اإلحساس باالستقالؿ مقابؿ اإلحساس بالخجؿ. -
 مرحمة اإلحساس بالمبادأة مقابؿ اإلحساس بالّزيؼ.   -

 سنوات(3-2باالستقالل مقابل اإلحساس بالخجل )مرحمة اإلحساس  -2-2-1   
سنوات وتّتصؼ باالستقالؿ الّذاتي أو الّشّؾ والّترّدد، فالّطفؿ 3تمتد مف عمر الّسنتيف إلى 

قد يتعّمـ الّتحّكـ في البيئة بصورة ناجحة أثناء ىذه الفترة إذا أعطي لو الّتدعيـ المناسب 
مف البيئة إذا تمّقى اإلفراط والحماية  ّمـ الخوؼمف اآلباء أو المرّبيف، وبالمقابؿ قد يتع

 الّزائدة، أو العكس ضعؼ الّرعاية والحماية.
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 سنوات(6-4مرحمة اإلحساس بالمبادأة مقابل اإلحساس بالّزيف ) -2-2-2
سنوات، وينمو الّشعور بالّذنب أثناء ىذه المرحمة، ويرجع ذلؾ 6تمتّد مف عمر الّرابعة إلى 

فراد مف حولو، ومدى ردود أفعاؿ األطفاؿ نحو المثيرات البيئية المحيطة إلى استجابات األ
بو، وطبيعة الخبرات المؤلمة أو المؤذية مف جّراء الّتعامؿ مع البيئة وتتساوى ىذه المرحمة 

 مع المرحمة الجنسية التناسمية لدى فرويد.
 االتجاه المعرفي: -2-3
مراحؿ الّنمو عمى بعض الممّيزات أو في تحديد  "أرنولد جيزؿ وجاف بياجيو" يعتمد

اعتمد ىذه الّطريقة قد الخصائص أو المالمح الّسموكّية التي تظير في سّف معّينة، و 
مراحؿ عمى ظيور األبنية فكاف يعتمد في تحديد ال "جاف بياجيو"أّما "، جيزؿ"بالخصوص 

التجاه المعرفي وليس عمى أساليب سموكّية مفردة، ويرجع إليو الفضؿ في وضع االعقمّية 
حيث قّسـ حياة  ؛في مكانة مرموقة بيف االتجاىات األخرى حتى سّمي: باألب المجّرب

مراحؿ رئيسية حسب الّتفكير والعممّيات العقمّية التي تحدث في دماغو،  4اإلنساف إلى 
 وىذه المراحؿ ىي كما يمي:     

 سنة( 2-0الحركي ) -مرحمة الّتفكير الحّسي  -أ
 سنة(7-2ّتفكير ما قبؿ العمميات )مرحمة ال -ب
 .سنة ثـّ يستمّر إلى نياية العمر(15-12مرحمة الّتفكير المجّرد ) -ج
  
 :طور ما قبل المفاىيم -2-3-1

سنوات( حيث يستطيع الطفؿ القياـ بعمميات الّتصنيؼ  4إلى  2تمتّد مف سّف )
قة بيف الحجـ البسيطة حسب مظير واحد، كذلؾ المتناقضات ال تزعجو، مثال العال

 والوزف، كأف يطفو شيء كبير وخفيؼ، ويغطس شيء صغير وثقيؿ. 
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 الطور الحدسي: -2-3-2
سنوات( حيث يقـو الّطفؿ في ىذا الّطور بالّتصنيفات األصعب  7إلى  4يمتد مف )

حدسا، أي بدوف الّرجوع إلى قاعدة معّينة، ويزداد الوعي الّتدريجي بثبات الخصائص 
تبقى الكتمة )كمّية الّشيء( ال تتغّير عندما يتغّير شكميا أو عندما تقّسـ واالحتفاظ، كأف 

إلى أجزاء، مثؿ كمّيات المياه عندما نسكبيا مف إناء مستدير إلى إناء طويؿ يتغّير 
     1شكميا، في ىذه المرحمة يستطيع الّطفؿ إدراؾ ىذه الخاصّية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

                                                           
1
، دار األىمية لمنشر والتوزيع، عّماف النموسيكولوجية الطفؿ عمـ النفس العواممة حابس ومزاىرة أيمف، )د. تاريخ(،   

 .40،51ص)األردف(.
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 : النمو األخالقي في الطفولة المبكرة:الثانيالمطمب 
وفقدانيا تجعؿ منو ومف الحيواف سواء،  القيـ األخالقية جوىر اإلنساف وزينُتو،تعد      

وىي معيار التواصؿ والقبوؿ عند الناس والِعشرة الحسنة بينيـ، وأكثر مف ذلؾ ُتعد مف 
رؾ وتعالى بعث الرسوؿ الكريـ صّمى أسباب تحقيؽ السعادة الدنيوية واأُلخروية، فا تبا

ا عميو وسّمـ وجعمو قدوًة لنا في اتباع أخالقو وسموكاتو التي كانت تجسيدًا ألخالؽ 
﴾ نََّؾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ )سورة  القرآف الكريـ، حيث وصفو ا تبارؾ وتعالى بقولو: ﴿َواِ 

  1.(4القمـ، اآلية: 
 : األخالقفيوم التعريف المغوي واالصطالحي لم -1
: ]الُخْمُؽ والُخُمُؽ[: السجية، الطبع، اصفة، مصدرى األخالؽالتعريف المغوي:  1-1

 العادة.المروءة، 
  التعريف االصطالحي:  -1-2

بقولو:  "راضي الوقفي"، منيا تعريؼ الدكتور األخالؽىناؾ تعريفات متعددة لمفيـو 
يف، يحتكـ الناس إلييا لمعرفة ما إذا "األخالؽ قيـ ومعايير تنمو وتستقر في مجتمع مع

 كاف السموؾ مقبوال مف اآلخريف". 
بالسموؾ الخمقي  األخالؽفقد عبرا عف  "أيمف مزاىرة"و "العواممة"وأما الدكتور حابس 

فعرفاه بقوليما: "السموؾ الخمقي ىو نتاج التفاعؿ لمظاىر الشخصية المختمفة مف حيث 
ي واالنفعالي، وىي سموكات مكتسبة متعمَّمة في المظير الجسمي، العقمي، االجتماع

                     2مراحؿ متقدمة مف  عمر الفرد".

                                                           
  .39، ص، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاىرة2، ج: فف تربية األوالد في اإلسالـ(، 2004مرسي محمد سعيد، )  1
2
 .571العوالمة، مرجع سبق ذكره، ص،  
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ىو المقياس الذي نقيس بو  : "بالمعيار الخمقي ياعّبر عن "مصطفى مراد"الدكتور أما 
األعماؿ فنحكـ عمييا بالخير أو بالشر، أو القانوف الذي ُيرجع إليو لتقدير قيـ األعماؿ 

 . ألخالقية"ا
وبعد استعراض ىذه التعريفات فإنو يمكف القوؿ، بأف القيـ األخالقية ىي مجموعة مف 
السمات والفضائؿ والشمائؿ والمكاـر التي تجعؿ مف سموؾ الفرد سموكا راقيَا وساميَا 
فيحظى بالقبوؿ بيف الناس ويكتسب القيمة والمكانة بينيـ، وبالمقابؿ تجعمو يشعر بالسعادة 

 واالرتياح النفسي. رضاالو 
 مفيوم النمو الخمقي: -2

 توقعات مسايرة يتعمـ بيا الطفؿ التي التطبيع االجتماعي، مظاىر أحد الخمقي النمو يعد
 استيعابيا داخمياً  يتـ الخمقية بأنيا ما فييا. وتوصؼ القيمة يعيش التي والثقافة المجتمع
 الحكـ معيار يخرؽ ال أنو إلنسانيا عمى السموؾ نالحظ حيف الخارج مف مفروضة وليست
 الخارجية السمطة وجود وعدـ ذلؾ، تدفعو إلى التي اإلغراءات وجود مف بالرغـ الخمقي
 . وتكشف التي
 وتقاليد قيـ مف بو يؤمف ما وعمى الفرد، سموؾ عمى لمحكـ معياراً  األخالقي النمو يعد

 سموؾ لكؿ األساس ألنو عتقداتوالم القيـ ليذه نتاجاً  يعد ىذا النمو أف اجتماعية، كما
 االجتماعية بالتنشئة المعنية كؿ المؤسسات تفاعؿ مف النمو يتشكؿ وىذا وقويـ. سميـ
 مراحؿ في لإلنساف األخالقي النمو ويمر .والمعايير االجتماعية بالقيـ الفرد تزود والتي
 لجسميا كالنمو األخرى، اإلنساني جوانب النمو شأف ذلؾ في شأنو المختمفة، نمو

فيي جممة التغيرات النوعية التي تطرأ عمي األحكاـ  .واالنفعالي والعقمي، واالجتماعي،
 األخالقية لمفرد أثناء نموه. 
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 :نظريات النمو األخالقي -3
 ميل النفسي:التح -3-1
نظرية  وتبرز اإلثـ، وفكرة المذة مبدأ إطار في األخالقي النمو النفسي التحميؿ نظرية تعالج

 في تكمف منو لمخالص األساسية والوسيمة بالذنب. اإلثـ والشعور فكرة النفسي التحميؿ
  .األخالقية القيـ الطفؿ وتمقيف الراشديف، جانب مف التدخؿ المبكر

 مف مجموعة يمثؿ والذي الضمير، في فكرة تتركز نظرىـ وجية مف األخالقيةالقيـ ف
 1.لدى الفرد ثمياتم تـ التي االجتماعية واألفكار الثقافية القواعد
األخالقي  السموؾ اكتساب تعني والتي االعمى األنا أو الضمير تكوف "لفرويد" فإف وطبقاً 
يتـ  الراشديف معايير مثؿالعمى يا األنا نمو أف األوديبية. كما العقدة لحؿ نتيجة يعتبر إنما

  2الجنس. نفس مف الوالد مع التوحد خالؿ مف اكتسابو
 جتماعي:اال التعمم نظرية -3-2

والتقميد  النمذجة خالؿ مف مكتسب االجتماعي التعمـ نظرية في األخالقي السموؾ إف
لمتوحد  النفسي التحميؿ مفيوـ أف االجتماعي التعمـ نظريات أصحاب ويرى األخالقي،

يطابؽ  عندما يحدث التوحد وأف التقميد، بشأف االجتماعي التعمـ نظرية لمفيوـ مطابؽ
والتقمص  التوحد ففإ االجتماعي، التعمـ لنظريات وطبقا لنموذج،ا سموؾ الشخص سموؾ
 . وتعديميا االستجابات الكتساب مستمرة عممية ىما

 الوالديف أو دور عمى تؤكد النفسي التحميؿ نظرية مثؿ مثميا االجتماعي التعمـ ونظرية
 .ذريتيما لسموؾ النموذج ويقدماف يعمماف فالوالداف التعمـ ىذا في النماذج مف غيرىما
 ، (2004)ممحـ: 

                                                           

 
1

لمطباعة  قباء دار ،األسس والنظريات -النمو نفس عمـ (،2001مصطفى ) حسف المعطي وعبد محمد ىدى قناوي 
 .429، ص، القاىرة والنشر،

2
 .034نفس المرجع، ص،   
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 ال وأنيا مراحؿ في تنمو ال األخالؽ أف االجتماعي التعمـ نظرية أصحاب ويرى
 لخبرات الطفؿ فتعريض البيئي، التدخؿ خالؿ مف وقابمة لمتعديؿ تنمو وأنيا ترتبط بالسف،

 عف النظر بصرؼ خالؿ التعمـ مف لديو الخمقي الحكـ تغيير عمى مختمفة يعمؿ بيئية
 1النمو. في الطفؿ وىمست

 نظرية بياجيو في النمو الخمقي: -3-3
قد قاـ "بياجيو" بدراسة النمو األخالقي عف طريؽ توجيو أسئمة معينة لألطفاؿ تتمو بعض 
القصص التي يقدميا ليـ، مستخدمًا بذلؾ الطريقة اإلكمينيكية باإلضافة إلى قيامو 

ؿ بياجيو إلى تحديد ثالثة مراحؿ لمنمو بمالحظة األطفاؿ أثناء المعب مع أقرانيـ. وتوص
دراكيـ لقواعد  األخالقي بناًء عمى نتائج اختباراتو حوؿ التغير في مفيوـ األطفاؿ، وا 
األلعاب عبر الفترات العمرية ليـ والحكـ الذي يصدره األطفاؿ حوؿ سموؾ شخصية 

صؿ إليو القصة التي تروى ليـ، ويطمب منيـ إعطاء حكـ عمييا، وذلؾ في ضوء ما تو 
مف خصائص األطفاؿ المعرفية في ظؿ مراحؿ النمو المعرفي األربعة )مرحمة الحس 

 ومرحمة العمميات المجردة(  -مرحمة العمميات المادية  -مرحمة ما قبؿ العمميات  -حركية 
مرحمة األخالؽ  -أما المراحؿ الثالث لمنمو األخالقي ىي: )مرحمة ما قبؿ األخالقية 

 األخالؽ الواقعية(. مرحمة -النسبية 
تمتد ىذه المرحمة مف الوالدة وحتى سف الرابعة تقريبًا،  المرحمة ما قبل األخالقية: -أ
بعدـ االىتماـ بالقواعد والقوانيف مف قبؿ األطفاؿ، حيث يضع األطفاؿ قوانيف  وتمتاز
القياـ بالمعب أو أي سموؾ أخر، ويكوف حكـ الطفؿ عمى المواقؼ  أثناءليـ  خاصة

والمذة الحسية. باإلضافة إلى كوف تفكيره متمركًزا حوؿ الذات،  خالقية مف خالؿ المنفعةاأل

                                                           
1
 .430، مرجع سبؽ ذكره، ص  ىدى قناوي  
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االعتبار وجود وجيات نظر تختمؼ عف وجية نظره الخاصة،  وال يستطيع أف يضع بعيف
 .منطمقات مختمفة وأف األمر يمكف أف ينظر لو مف

الرابعة حتى الثامنة مف  تمتد ىذه المرحمة مف السنة رحمة األخالقية الواقعية:م -ب
الطفؿ في ىذه المرحمة يطبؽ القوانيف ويعتبرىا مقدسة، وغير قابمة لمتغيير، ويجب  العمر.

القوانيف وأف ال يخالفيا. إف الحكـ عمى السموؾ بأنو جيد أو سيء يكوف  عميو أف يطيع
بو ىو القائموف عمى التنشئة االجتماعية، فالسموؾ المسموح  بناًء عمى ما يسمح بو

فيو السموؾ غير المرغوب بو مف قبؿ السمطة. وطفؿ  السموؾ الجيد، أما السموؾ السيئ
فيو يعتقد أف كؿ األفراد يؤمنوف بنفس ما يؤمف بو.  ىذه المرحمة ال زاؿ متمركًزا حوؿ ذاتو
 ىذه المرحمة. نياية التمركز حوؿ الذات مع ويبدأ الطفؿ بالتخمص التدريجي مف

تمتد ىذه المرحمة مف سف الثامنة حتى الثانية عشر  قية النسبية:المرحمة األخال -ج
ىذه المرحمة يتغير تفكير الفرد ويصبح أكثر واقعية وأقؿ تمركًزا حوؿ  مف العمر، في

ليست مطمقة، بؿ ىي أمر يتفؽ نيا القوانيف قابمة لمتغيير والتعديؿ وأ الذات حيث يدرؾ أف
 تماعي، ويصبح الفرد أكثر قدرة عمى استخداـ المفاىيـالعمؿ االج عميو الناس وأداة لتنظيـ

يستطيع أف يصدر أحكامًا خمقية نسبية اعتمادًا عمى النية والقصد  . وبالتالي فإنوالمجردة
 الفرد.  مف وراء الفعؿ الذي يجريو
قد نظر إلى أف نمو األحكاـ األخالقية وجو مف وجوه  "بياجيو"وىكذا يالحظ أف 

العقمي، وأنو يمكف فيمو وتفسيره عف طريؽ فيـ مراحؿ النمو المعرفي المعرفي أو  النمو
                                    1.لمطفؿ

                                                           

 في اليرموؾ جامعة طمبة مف لدى عينة المدركة الذاتية والكفاءة األخالقي النمو مستوى (،2005تيسير ) الصقر، 1 
 .40،صاليرموؾ جامعة :األردف التربوي، عمـ النفس اجستيرم رسالة، المتغيرات بعض ضوء
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 نظرية كولبرج: -3-4
 بشكؿ خاص. الخمقي التفكير ونمو الخمقي النمو نظريات أحدث "كولبرج" نظرية تعتبر
 الخمقي. التفكير في ثاستثارتيا لمبح حيث مف ثراء النظريات أكثر أنيا تعتبر كما
 الخمقي التفكير لنمو مراحؿ ست عف الخاص تصوره قدـف" "بياجيو تصور "كولبرج" طور
 المنظور ثـ ،الذات حوؿ التمركز منظور مف تبدأ :مستويات ثالث إلى تصنيفيا يمكف

  . العالمي اإلنساني المنظور وأخيرا ،االجتماعي
 الذي االعتبار نفس وىو العدؿ، ىو الخمقي نمولم األساسي المفيوـ "مبرجىكو " اعتبرلقد 
 1.بياجيو تحميالت حولو دارت

                                                                                               
 التفكير لنمو أساسية مستويات ثالث بتحديد المتعددة دراساتو مف" كولبرج"  خرجوقد 

 المعرفية البنية في نوعياً  تغيراً  منيا كؿ تتضمف مرحمتيف عمى منيا كؿ ييحتو  األخالقي
 كالتالي: وىي نضجاً  أكثر األخالقي التفكير مف نمط إلى تؤدي

 : العرف قبل ما أخالقية -أ
 وبعض األطفاؿ لدى اجتماعي والنفس المعرفي النمو ببدائية العرؼ قبؿ ما أخالقية ترتبط

 ىذا ويشتمؿ الذات، حوؿ التمركز مف عالية درجة مف الفرد يعاني حيث المراىقيف،
 بينيما النوعي االختالؼ رغـ الذاتية مف عالية درجة تعكساف مرحمتيف عمى المستوى
 : يمي فيما إيجازه يمكف والذي

 
 

                                                           
، , الطبعة االولى, عماف, سيكولوجية التعمـ والتعميـ, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة2006سامي محمد ممحـ,   1

 .70ص، 
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 :والطاعة العقاب أخالقية -1-أ
 يحتـ كمقدسات اإليي ينظر التي السمطة بقواعد المرحمة ىذه في األخالقية األحكاـ ترتبط
 كنتيجة ذاتو حد في أخالقياً  فرضاً  طاعتيا ففإ األساس ىذا وعمى العقاب، وقوع كسرىا
 ألىمية إلدراكو وليس القدسية ىذه انتياؾ عمى المترتب لمعقاب الفرد خبرة أو إلدراؾ

 .القواعد ليذه االجتماعية األىداؼ
 : لحالمصا وتبادل النفعية والغائبة الفردية أخالقية -2-أ
 ىذه في الفرد براتخ وزيادة اجتماعي والنفس المعرفي النمو في النوعي التقدـ يؤدي

 بيف لمتضارب إدراكو يبدأ حيث األخالقي، تفكيره في التطور مف درجة إلى المرحمة
، أحياناً  التضارب ىذا عمى المترتب الحرماف عممياً  ويخبر اآلخريف وحاجات حاجاتو
 العادؿ التقسيـ مبدأ وتفعيؿ ، " وىات خذ " األخالقية المنافع مبدأ الفرد يتبنى لذلؾ ونتيجة

 . مطمقة أخالقية كقيمة العادلة لممبدأ تفعيالً  وليس اإلشباع لتحقيؽ كضرورة
 االجتماعية إلى الذاتية مف نوعية نقمة العرؼ أخالقيات تمثؿ: العرف أخالقية -ب

 الخبرات وكفاية اجتماعي والنفس فيالمعر  النمو لتطور كنتيجة األخالقي التفكير في
 إدراؾ معيا يستطيع التي الدرجة إلى الذات حوؿ التمركز حدة مف لمفرد المحررة الحياتية
صدار اآلخريف وتوقعات وحاجات مشاعر وتفيـ  ذلؾ ويتـ .لذلؾ وفقاً  األخالقية أحكامو وا 
 نمطاً  وبالتالي عيةاالجتما لمتوقعات مختمفا إدراكاً  منيما كؿ يعكس مرحمتيف خالؿ مف

 : يمي فيما إيجازىا يمكف الخمقية األحكاـ مف مختمفاً 
 األخالقية األحكاـ ترتبط: والمسايرة العالقات المتبادلة التوقعات أخالقية -1-ب

دراكو اآلخريف وتوقعات ومشاعر لحاجات المعرفي الفرد دراؾبإ المرحمة ىذه في  ألىمية وا 
 لالرتباط اجتماعية النفس لحاجتو وكنتيجة جانب، مف الفعؿ ألخالقية كمحدد القصد

 السموؾ يتحدد األساس ىذا وعمى. آخر جانب مف والتقدير االعتراؼ عمى والحصوؿ
 عمى الحصوؿبيدؼ  الغير لسعادة والمحققة اجتماعياً  المتوقعة األفعاؿ بممارسة المقبوؿ
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 استمرارية مالحظة جبي وىنا. الطيب اإلنساف بأخالقية تعرؼ ولذا واعترافيـ قبوليـ
 .األخالقية لمقرارات كدافع " واالعتراؼ القبوؿ تحقيؽ " في متمثمة الذاتية

  
 باتجاه كيفية نقمة المرحمة ىذه تمثؿ: والضمير االجتماعي النظام أخالقية -2-ب

 لمسموؾ، القانونية بالقواعد فييا الفرد أحكاـ رتبطت حيث األخالقي التفكير في االجتماعية
 ىذا وعمى ،االنييار مف المجتمع حماية إلى تيدؼ مقدسة كقواعد إلييا ينظر حيث

 والحاجات الممحة الضرورات عف النظر بصرؼ أخالقياً  ليس قانونياً  ليس ما فكؿ األساس
 . الفردية

 بعد ما أخالقية تحقيؽ مف فقط األفراد مف قمة يتمكف :والقانون العرف بعد ما -ج
 مف لمفرد المحررة اجتماعي والنفس المعرفي النمو مف ليةعا درجة تتطمب حيث العرؼ
 إظيار إلى بدوره يؤدي ىذا .منافع مفبيا  يرتبط ما أو ذاتو حوؿ تمركزه مف كبيرة درجة
 والحقوؽ االجتماعية الحقوؽ بيف الموازنة عمى يقـو األخالقية والقواعد لمقيـ جديداً  فيماً 

 : التاليتيف رحمتيفالم خالؿ مف التطور ىذا ويحدث الفردية
 األخالقية الفرد أحكاـ ترتبط: الفردية والحقوق االجتماعي العقد أخالقية -1-ج

 بذلؾ ويرتبط الفردية، والحاجات االجتماعية القيـ لنسبية المتطور بإدراكو المرحمة ىذه في
 ومبررات صالحيتيا تعتمد عمييا متفؽ قواعد يتضمف اجتماعي كعقد القانوف إدراؾ
 عمى والفردية االجتماعية الحقوؽ عمى الحفاظ في النجاح عمى تياقدر  عمى اريتيااستمر 
 .سواء حد

 ىذه تحقيؽ لو يمكف األفراد مف ندرة: اإلنسانية العالمية المبادئ أخالقية -2-ج
االختيار  ذاتية مجردة أخالقية بمبادئ فييا األخالقية الفرد أحكاـ ترتبط حيث المرحمة،

 تعني عامة إنسانية كمبادئ األفراد وحقوؽ والتبادلية والمساواة لمعدالة النظر عمى تعتمد
  .أخرى مؤثرات ألي اعتبار دوف إلنسانيتو اإلنساف حقوؽ باحتراـ
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 النمو األخالقي وتربية القيم المطمب الثالث:
 مظاىر النمو األخالقي عند طفل الحضانة: -1

حدودا لـ يصؿ بعد إلى درجة تسمح لو في الطفولة المبكرة يكوف النمو العقمي لمطفؿ م
بتعمـ المبادئ األخالقية المجردة فيما يتعمؽ بالصواب والخطأ ولكنو يستطيع بالتدريج أف 

 يتعمـ ذلؾ في مواقؼ الحياة اليومية العممية. 
إف ذاكرة الطفؿ ال تساعد بعد عمى االحتفاظ بتعميمات ومبادئ السموؾ األخالقي مف 

 مى تعميـ ما يتعممو مف موقؼ لموقؼ آخر مازالت محدودة.موقؼ آلخر، وقدرتو ع
فالطفؿ في ىذه المرحمة ال يعرؼ لماذا ىذا السموؾ صح ولماذا ذلؾ السموؾ خطأ إنو فقط 

 يتعمـ أف ىذا السموؾ يقاؿ لو صح وذاؾ يقاؿ لو خطأ.
خالقي وقد يخطئ الوالداف والمربوف أثناء تعميـ الطفؿ االتجاىات األخالقية والسموؾ األ

، ويتسامحوف بالنسبة لنفس السموؾ في يوـ تاؿ وىو ال يفيـ  فقد يزجرونو عمى سموؾ اليـو
 لماذا ىذا. 

ويالحظ لدى بعض األطفاؿ في ىذه المرحمة بعض أنماط السموؾ التي ال تساير السموؾ 
األخالقي المطموب ومعظميا نتيجة لرغبة الطفؿ في لفت أنظار اآلخريف وجيمو بمعايير 

 1سموؾ األخالقي. ومف أمثمة ذلؾ نقص الطاعة والكذب.ال
ويضيؼ جورج خوري: " في مرحمة ما بعد الوالدة أو ما يسمى مرحمتي سنيف الميد 

الغذاء  -والطفولة المبكرة تحتؿ حاجات الطفؿ المركز األوؿ عنده ألنيا ضرورة لبقائو 
و أشبو ما يكوف سموكو ال وكذلؾ األنانية التي تالزمو في ىذه الفترة لذلؾ في -مثال 

                                                           
1
 .231، صالعبيكاف 5، طعمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة(، 2001د زىراف )  
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دراكو بالنو  أخالقيا، ولكنو بعد أف يصؿ إلى مرحمة الطفولة الوسطى والمتأخرة يبدأ فيمو وا 
                                                                    1تدريجيا.

 لمذةا تحقيؽ في الرغبة مجرد مفيسير  لمطفؿ األخالقي يقوؿ "العيسوي" أف النموو 
 األلـ( إلى ويجنبو المباشرة المذة لو يجمب الذي السموؾ إلى تكرار يميؿ أنو أي) والسعادة

 العمر في الطفؿ تقدـ المجتمع، ومع في السائدة األخالقية واالجتماعية بالمبادئ التقيد
واألميات  اآلباء مف الخارج، مف صادرة أي خارجية كونيا قوى مف الرادعة القوى تتحوؿ
 الضمير ىذا يتكوف حيث الفرد، ضمير ىي ذاتية قوى داخمية تصبح أف إلى رسيف،والمد
                                                   .نفسو الطفؿ معايير تصبح اآلباء واكتسابيا، وبذلؾ قيـ امتصاص طريؽ عف

يرغب في  يتحكـ مبدأ المذة في حياة الطفؿ سيما في المرحمة األولى مف نموه أي أنو
تحقيؽ كؿ ما يحقؽ لو لّذاتو، أما ضميره فيتكوف مف خالؿ سموؾ والديو المذاف يمثالف 

 -وخاصة عبر ما يقوموف بو مف أعماؿ وما يصدروف مف أوامر ونواىي  -بالنسبة لو 
مصدرا ىاما لمضمير فيو ال يفعؿ كذا ألف والدتو ال تفعؿ كذا، فإذا نيتو والدتو عف 

عدـ الكذب؛ ألف ىذا مرتبط بيا، لذلؾ كانت التربية األخالقية غير  الكذب فسيميؿ إلى
 مجدية إال عف طريؽ القدوة.

لقد وجد العمماء أف العالقة قائمة وموجودة بيف السموؾ الخمقي والوراثة والبيئة، فالضعؼ 
الخمقي أو عكسو يمكف أف يكوف موروثا، وقد يرث الطفؿ بعض السمات األخالقية 

ستقامة والصدؽ وغيرىا، وال ننسى دور البيئة في النمو األخالقي إذ انيا تؤثر المعينة كاال
 بشكؿ واضح في عممية النمو. 

                                                           
، ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر التوزيع، بيروت، لبناف2(، ط2003) سيكولوجة النمووري توما جورج خ  1

 .73ص 
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أف القيـ األخالقية ليست قيمًا فطرية يولد الطفؿ مزودًا بيا، بؿ  Piagetويؤكد بياجيو 
االجتماعية أنيا قيمًا مكتسبة ومتعممة يتشربيا الطفؿ مف خالؿ تمثمو لممعايير األخالقية و 

السائدة في بيئتو وتكيفو معيا وخضوعو لتأثيرات الوسط األسري الذي يعيش فيو منذ بداية 
                                .حياتو

ولطفؿ الروضة ميارات تمقائية تجعمو قادرًا عمى التقبؿ أو الرفض فقد يعمد عمى تقبؿ 
أف ذلؾ الرفض، والقبوؿ ال يعتمد  بعض ما يقدـ إليو مف قيـ ويرفض البعض اآلخر، إال

إلى عممية االستحساف أو الكره فقط، بؿ أنو يعتمد أيضًا عمى طريقة التفاعؿ وصور تقديـ 
 تمؾ الخبرات التي تؤدي إلى القدرة عمى االستيعاب أو الرفض.          

تو وتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ الفترات التأسيسية لبناء شخصية الفرد وتشكيؿ سموكيا
المكتسبة، حيث يبدأ الطفؿ في ىذه المرحمة في تعمـ المعايير والقيـ األخالقية ، ويشير 
لى األوامر  معنى المعايير والقيـ األخالقية ىنا إلى المقبوؿ والمرفوض في مجتمع الطفؿ وا 
والنواىي. فالطفؿ البد لو مف أف يتعمـ قوؿ الصدؽ وأف يمعب بمطؼ مع رفاقو وأف يطيع 

  والديو. 
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 : الجتماعيةالدور التربوي لمقيم ا -2
إف تعميـ القيـ األخالقية لمطفؿ منذ صغره يؤدي دورا تربويا كبيرا في تنشئة شخصيتو، 

ربوية التي وتقويـ سموكو ليكوف إنسانا فاضاًل بأخالقو، ساميا بسموكو، ومف األدوار الت
 : وىي ممثمة فييؤدييا تعميـ القيـ األخالقية لمطفؿ 

بعاده عف األخالؽ الرذيمة.  -أ  تعويده األخالؽ الحسنة، وا 
 تطيير نفسو مف األخالؽ السيئة، وتحميتيا باألخالؽ الحسنة.  -ب
 تنشئتو إنسانًا متكاماًل خمقيا ليكوف مفتاحا لمخير، مغالقا لمشر.  -ج
 1مييز بيف الخير والشر.تعويده الت -د

 إضافة إلى األدوار اآلتية:
تكويف في الطفؿ حب الفضائؿ وحسف األخالؽ، ثـ تكويف فيو الكراىية والنفور مف  -ىػ

 الرذائؿ والشرور. 
 تنشئة الطفؿ منذ صغره عمى ممارسة الفضائؿ األخالقية واآلداب االجتماعية الحسنة.  -و
عقمية بالقيـ األخالقية، وذلؾ ببياف حكمة المبادئ  تكويف فيو بصيرة عممية وقناعة -ز

 األخالقية وأىميتيا وضرورتيا. 
تكويف فيو الحصانة ضد الرذائؿ والفساد األخالقي، بحيث ال تتسرب إليو جراثيـ  -ح

 2الفساد وال يتأثر بيا أينما كاف وحيثما وجد.
ف يعممو إياىا باألسموب فإذا تكونت لدى الطفؿ ىذه األخالؽ منذ نعومة أظافره، ووجد م

والطريقة المناسبة، فإنيا تجعؿ منو إنسانا محبوبا في مجتمعو، سعيدا في دنياه وأخراه، 

                                                           
1
 .39، مرجع سابؽ، صمرسي محمد  

2
 .100، صالجزائر ،، المطبعة العربية، غردايةمدخؿ إلى عمـو التربية(، 2009بورقيبة داود بف عيسى، )  
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مساىما في توفير األمف واالستقرار االجتماعي في بمده ووطنو محاربًا كؿ أشكاؿ الفساد 
 واالنحراؼ الخمقي الذي يسبب في سقوط األمـ وتفكؾ المجتمعات. 

ف الدور التربوي الكبير الذي ُتؤديو القيـ األخالقية الفاضمة لدى الفرد عمومَا وبالتالي فإ
لى التقبؿ  ولدى الطفؿ خصوصا ىو أنيا تؤدي إلى تكويف عالقات اجتماعية رصينة وا 
الذاتي لمقيـ االجتماعية، وبالتالي فإف ىذه القيـ األخالقية تصبح نابعًة مف القيـ العميا 

  لحي عند الشخص نفسو.   التي يحددىا الضمير ا
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 : االجتماعيةأساليب تعميم القيم  -3 
لكي يؤتي تعميـ الطفؿ القيـ األخالقية ثماره، ويترؾ فيو األثر الطيب طواؿ مراحؿ حياتو  

الموالية، وأكثر مف ذلؾ َيْسُيؿ عميو إدراكيا واستيعابيا ويحرص عمى العمؿ بيا وتجسيدىا 
ليومية، فإنو ال بد مف معرفة الطرؽ واألساليب المناسبة لتقديميا وتعميميا في سموكاتو ا

لمطفؿ، وبما أف القيـ األخالقية كثيرة ومتنوعة فإنو لكؿ خمؽ وسيمتو وطريقتو الخاصة 
وكذلؾ تعميـ األخالؽ يعتمد عمى طبيعة الخمؽ نفسو وكذلؾ عمى خصائص المرحمة 

 فمثال تعميـ خمؽ الصدؽ لمطفؿ ليس كتعميمو لممراىؽالعمرية التي ينتمي إلييا اإلنساف، 
وليس كتعميمو لمراشد، وىكذا دواليؾ، وقد اجتيد كثيٌر مف الميتّميف بمجاؿ التربية في بياف 
أنجع السبؿ وأحسف الطرؽ في تعميـ األخالؽ لألبناء وخاصة األطفاؿ منيـ وفيما يمي 

 منيا:نذكر  عمى سبيؿ الحصر سنستعرض بعضًا مف ىذه الطرؽ عمى سبيؿ الذكر، ال
 التربية  بالقدوة:  -1 -3

الطفؿ بالقدوة أكثر مف الموعظة، لذلؾ حيف تعميـ خمٍؽ ما فإنو ينبغي مف المعمـ أو  يتعمـ
المربي أف يمتـز بذلؾ الخمؽ ىو أواًل، وعدـ االكتفاء بالقوؿ بؿ حتى بالفعؿ، فمثال حيف 

ف كاف يجب عمـ الطفؿ الصدؽ وعدـ الكذب، فال ينبغن ي الكذب أمامو عمى األقؿ، وا 
 االلتزاـ بو حتى أماـ ا. 

 لتربية بالقصة: ا -3-2
مقصة سحرىا وتأثيرىا الخاص عمى الطفؿ، خاصة إذا كاف المربي يجيد فف رواية لإف 

القصص كاستعماؿ الحركات واإليماءات وتغيير نبرات الصوت حسب المواقؼ 
كوف القصة حقيقية نابعة مف واقع الطفؿ أو تكوف والشخصيات ... إلخ، فيمكف أف ت

 خرافية، كأف نروي لو قصة عف ُخمؽ الطاعة والعاقبة السيئة لمف ال يمتـز بو.  غيرخيالية 
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 لتربية بالّمِعب: ا -3-3
تعميـ خمؽ التعاوف، فنمعب معو لعبة ونتبادؿ األدوار في المعبة عف شيء يكوف ذلؾ ب

 الطفؿ أنو يعيش ذلؾ الُخمؽ.  يستدعي التعاوف، وبذلؾ يشعر
 لتربية بالحوار: ا-3-4

إجراء دردشة وحوار مع األطفاؿ حوؿ خمؽ معيف، ومعرفة رأييـ وخبرتيـ السابقة فيو 
لتدعيميا إف كانت صحيحة أو تصحيحيا وتعديميا إف كانت خاطئة، كتعميـ خمؽ الحياء 

                                                                          إلخ.وتفريؽ بينو وبيف الخجؿ الذي ىو ظاىرة نفسية سمبية ... 
      خاصة األطفاؿ غير مقيد تعميـ القيـ األخالقية لمناشئة، وما تجدر إليو اإلشارة أف 

ال بالزماف وال بالمكاف وال بمرحمة عمرية معينة دوف أخرى، فال ينبغي مثال تعميـ الطفؿ 
الشارع ، أو تعميـ القيـ األخالقية لمطفؿ  عكسقية في القسـ أو في المنزؿ، القيـ األخال

حينما يكوف صغيرًا، ويترؾ دوف رقابة وال توجيو، كما أف التربية وتعميـ األخالؽ  ليست 
مقتصرة عمى المعمميف فقط دوف اآلباء، أو بقية أفراد المجتمع، بؿ ينبغي تظافر الجيود 

عميـ وتربية األبناء، ليكوف المجتمع مجتمعًا متماسكًا يسوده االحتراـ والمشاركة جميعًا في ت
 واألخالؽ الفاضمة. 

ولألخالؽ أو القيـ األخالقية أنواع كثيرة منيا: الصبر، العدؿ، الحياء،  الصدؽ، الحِمـ،  
الرحمة، العفو، التواضع، األمانة، الوفاء، السماحة، الشجاعة، العزة، اإليثار، القناعة، 

، الورع، األدب، الزىد، طيارة القمب، طالقة الوجو، ... إلخ.ا                               لكـر
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 :الفصل خالصة
القيـ األخالقية مجموعة مف السمات والفضائؿ والشمائؿ والمكاـر التي تجعؿ مف 

انة بينيـ، ويكتسب القيمة والمك ،سموؾ الفرد سموكا راقيَا وساميَا فيحظى بالقبوؿ بيف الناس
 وبالمقابؿ تجعمو يشعر بالسعادة و الرضا واالرتياح النفسي.

 توقعات مسايرة يتعمـ بيا الطفؿ التي التطبيع االجتماعي، مظاىر أحد الخمقي النمو يعدو 
 مف بو يؤمف ما وعمى الفرد، سموؾ عمى لمحكـ معياراً و فييا.  يعيش التي والثقافة المجتمع

 .اجتماعية وتقاليد قيـ
ي الطفولة المبكرة يكوف النمو العقمي لمطفؿ محدودا لـ يصؿ بعد إلى درجة تسمح لو فف

بتعمـ المبادئ األخالقية المجردة فيما يتعمؽ بالصواب والخطأ؛ ولكنو يستطيع بالتدريج أف 
 يتعمـ ذلؾ في مواقؼ الحياة اليومية العممية. 

ووجد مف يعممو إياىا باألسموب فإذا تكونت لدى الطفؿ ىذه األخالؽ منذ نعومة أظافره، 
 والطريقة المناسبة، فإنيا تجعؿ منو إنسانا محبوبا في مجتمعو.

فعمى الوالديف والمربيف في رياض األطفاؿ الحرص عمى تنمية الجانب الخمقي لدى الطفؿ 
 باألساليب التربوية اإليجابية.

ي، فكؿ إنساف يميؿ بفطرتو إف وجود األسرة ىو امتداد لمحياة البشرية، وسر البقاء اإلنسان
إلى أف يظفر ببيت وزوجة، ولما كانت األسرة البيئة األولى في بناء المجتمع لكونيا رابطة 
ف كاف اإلسالـ تميز بالرعاية  رفيعة المستوى محددة الغاية، فقد رعتيا األدياف عموما وا 

ؿ" جاء ضمف الكبرى، قاؿ تعالى: " إنا عرضنا األمانة عمى السماوات واألرض والجبا
معاني األمانة، أمانة األىؿ واألوالد فيمـز الولي أف يأمر أىمو وأوالده بالصالة ويحفظيـ 

 مف المحاـر والميو والمعب ألنو مؤتمف ومسؤوؿ عما استرعاه ا
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باألسرة مف القضايا العالمية التي زاد الحديث حوليا ال سيما في العصر  االىتماـومسألة 
مستوى الدوؿ والييئات والمنظمات الدولية، حيث تحاوؿ كؿ منيا الحاضر، وذلؾ عمى 

إيجاد صيغة مف عند أنفسيا،مف ذلؾ رفعيا لشعارات الحرية والمساواة، ودعواىا إلى نبذ 
 األسرة التقميدية وتطوير بنائيا، أو دعوة تحرير األسرة المعاصرة مف القيود.

ف التأكيد عمى أىمية دور األسرة في رعاية األ والد مف األمور التي يجب أف تتظافر وا 
جيود اآلباء واألميات وأىؿ العمـ والدعاة والتربويوف واإلعالميوف...لممحافظة عمى بناء 
األسرة الصالحة في المجتمع فيي أمانة حتى أماـ ا تعالى فنحف مسؤولوف عنيا، فالمرء 

    ا الذيف آمنوا قوا أنفسكـ يجزى عمى تأدية الحقوؽ المتعمقة بأسرتو، قاؿ تعالى:" يا أيي
ىمية نتناوؿ الحديث عف تعريؼ أوأىميكـ نارا وقودىا الناس والحجارة" وانطالقا مف ىذه 

 .أىمية المعاممة الحسنة(األسرة ومسؤولية الوالديف في تربية األوالد وبناء القيـ والسموؾ و
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 :نسب الميزابين1-1

وىم إضافة إلى ىذا األمر  تباع المذىب اإلباضيأالمقصود بو عمى الخصوص تحديدا، 
 يميزىم مظيرىم الممبس نساءا ورجاال وليجتيم األمازيغية.

مالحظات أسجميا وصور  اح: ) ىذهـد كفـزاب بمـو ميـو لكتابـي مقدمتـالي فـم طـإبراىي ولـيق
أجمعيا لناحية من نواحي وطننا العزيز .... والباعث لتسجيل ىذه المالحظات واإلقدام 
عمى جمع ىذه المعمومات ىو ما يحيط من الجيل والمبس بيذه المنطقة وبتاريخيا وحياة 

يا ، ىذه الجممة مدخل لمعرفة  قدوم بني ميزاب إلى ىذه المنطقة واستقرارىم ب 1سكانيا(
والكتاب ذاتو يشير إشارات إلى ذلك عمى أن إقامتيم بيا لم تكن طويمة وال مديدة، فكثيرا 
ما اختمطت اآلراء حول نسبتيم ما إذا كانوا عربا أم بربرا أم فرسا، وما ساىم في ىذا 
ن كانت سمة  اإلبيام ما أحاطت بو ظروف حياتيم وتنقميم بين مناطق الوطن العربي ، وا 

يقول االختصاص ياتيم الرسمية بادية جدا، غير أن التفصيل يبقى لذوي العروبة في ح
إبراىيم طالي: وكثيرا ما منيت نفسي لو وجدت دراسة عممية ناضجة عن ىذه الناحية 

تراثا قيما عند ذلك نا المجيد ثراتالراسخة في اإلسالم العريقة في العروبة، فتضيف إلى 
 2.... ياختصاصأكفى مشقة التعرض لشيء ليس من 

ولكن شاءت األقدار أن يكون غالب ما كتب ونشر في الصحف عن ىذه الناحية لكتاب 
أجانب غرباء عن ىذا المجتمع وعن عادتو وتقاليده، فجاءت كتاباتيم أقل ما يقال عنيا 

                                                           

 ;ص  1;=0مزاب بلد كفاح ، إبراهيم حممد طالي ، دار البعث ، اجلزائر ، 1
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أنيا ينقصيا النور النافذ والجالء المبين، إنما سجموا مالحظات عابرة شاىدوىا فخدعتيم 
 .1عن الحقيقة أو سمعوىا عن غيرىم فأخذوىا بدون محص وتعبير (

إن الحديث عن خموص عرقيم أىم بربر أم عرب ؟ ضرب من الخيال تقر بذلك ـلذلك ف
معيم وشيجة نسب إلى جد خاص بل مؤلفات محققين في الموضوع بأن بني ميزاب ال تج

ىم في الحقيقة أعراش توافدوا إلى وادي ميزاب من أقاصي البمد فييم البربر والعرب 
األقحاح بعد انقراض اإلمامة الرستمية وخراب سدراتو، فكونوا في الوادي وحدة قومية 

 .2والمعتقد أمة (ووحدة لغوية فأصبحوا بحكم التجاور والمصاىرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 >املرجع نفسه ، ص 1

 >02، ص  9;=0محو عيسى النوري ، دار الكروان ، فرنسا ،  نبذة من حياة امليزابيني ،2
 



التعليم المبكر و النسق القيمي في المجتمع الميزابي                     :                                   مناثالالفصل   

 

205 
 

 تاريخ إعمار المنطقة: 1-2

 االطالع يتبادر إلى ذىن القارئ عندما يصادف موضوعا مثل ىذا أسئمة كثيرة يثيرىا حب
بو ، وقد حاول إبراىيم طالي أن يجمميا في مستيل  حاطةفي نفسو حتى يكون أكثر إ

 كتابو لمعالجة ىذا الموضوع وىو المرتبط بعالقة بني ميزاب بالمنطقة وما أحاط بذلك من
الظروف التي تحتاج إلى توضيح ومن ذلك قولو : ...."متى عمرت ىذه المنطقة ؟ ما 
ىي األسباب التي دعت لتعميرىا ؟ كيف عاش أىميا ؟ وما ىي العادات المتأصمة في 
ىذه الناحية؟ ما مدى تناسب ىذه العادات بالحضر الذي نعيشو والثورة التي نحياىا ؟ 

 1وىكذا 

يريد أن يضع القارئ في الصورة زمانا ومكانا وما أحاط بو من  وىو إذا يفعل ذلك إنما
ومن ىنا نستخمص أن الحديث عن ما يسمى ميزاب ىو الحديث  .االجتماعيةالظروف 

عن ذلك الوادي الذي تقع فيو منطقة اإلعمار ىذه والمسمى وادي ميزاب وىو المتعارف 
 عميو بغرداية.

وقبل الحديث عنو بتفصيل ال بد من اإلشارة إلى مناطق أخرى تحيط بو فعمى غرار 
بني ميزاب مع ما يوجد معيم من العرب المالكية   ةفغارداية كمنطقة لمتجمع السكاني لطائ

توجد تجمعات أخرى ذات كثافة سكانية يمثل فييا مجتمع بني ميزاب نسبة معتبرة كالقرارة 
بيما نسبة سكانية ذات شأن عددا، يتساكن فييا الطرفان وبريان وىما دائرتان 

فييا المسكن  يتاقسمون مناصفةأقصد بذلك العرب المالكية وبني ميزاب البربر اإلباضيين
والتجارة والحياة بجميع نواحييا ما عدا الزواج وىي ظاىرة تنسحب عمى جميع المناطق 

تبقى اإلشارة  ن األسر والقبائلجمع عرش ويقصد بو المجموعة م التي يتساكنون فييا.
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إلى أمر ميم وىو أن حياة بني ميزاب نمطية أي ال تختمف من مكان آلخر فحياتيم في 
عمى  اجتماعياالقرارة ىي حياتيم في بريان وكذلك في غرداية مذىبا ولغة وممبسا ونمطا 

داية وىو ىو إعمار المنطقة المقصودة بالدراسة أي غر  العموم. والميم في موضوعنا ىذا
ن كان أبعد ما يمكن إسقاطو عميو ال يتجاوز  كما ظير في النصوص غير مقيد بتاريخ وا 

 .1األلف سنة
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 بنو ميزاب واستقرارهم في المنطقة1-3

تختمف اآلراء حول إعمار المنطقة ومن كان أسبق إلى السكن فييا حول ىويتو أصال 
تتكمم عن أقوام نزلوا بيا في غابر العصور إال أنو وتاريخا، ولعل روايات شعبية متداولة 

 ال يمكن الركون إلييا كمرجع لفقدانيا المنيجية العميمة التي تجعميا صالحة لمتوثيق.

ومع ذلك فيي ال تختمف كثيرا عما وقع تحت اليد من مراجع مكتوبة بحيث يذىب إبراىيم 
كما يشير التاريخ إلى وجود أقوام كانوا قد استقروا في .... " إلى القول:  -مثال –طالي 

تمك الربوع قبل ىجرة الميزابيين إلييا من سدراتو وتييرت وريغ وغيره ... ويذكر الشيخ 
المرحوم الحاج اطفيش ... أن ميزاب كان عامرا بأقوام كانوا عمى مذىب المعتزلة استقروا 

 ".رفتيم الرعي وتربية األغنام في ىذه الربوع ... ولعل ىؤالء القوم كانت ح

وىو ينقل ذلك كما نرى من مراجع لغيره غير معتمدة عمى الفصل فيما تقول ألنيا تركز 
عمى الظن أكثر من اليقين من خالل التصريح : " ولعل ىؤالء القوم ... " وكل ما يرد 

 من أخبار في ىذا المقام مستمر في اإلعتماد عمى الظن من ذلك قولو:

لمتتبع لتاريخ منطقة ميزاب ال يممس الوضوح في تمك الحقب المشار إلييا، وال " ... ا
يستطيع أن يضع الحجرة األولى في بناء تاريخيا إال إبتداء من القرن الخامس اليجري أي 
العشر الميالدي عندما انتقمت فموال اإلباضية من الشمال بعد زوال الدولة الرستمية 

المناىضين لإلباضية، وينمو العمران تدريجيا عندما تمممموا من واشتداد العبيديين الشيعة 
 .1نزحوا إلييا قبل استقراىم بميزاب "سكنى ورقمة، وسدراتو الناحية التي 

بل إنو يصرح بذلك أحيانا تصريحا بينا خاصة عند الحديث عن األسباب التي دفعتيم إلى 
 اإلستقرار بالمنطقة فيقول:

                                                           
 9==0أحيت والية غارداية الذكرى األلف إلعمار العطف كأقدم نقطة إسكان هبا سنة 1
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المؤرخين إلى أنيم ينحدرون من قبائل زناتة ) .. بحيث يذىب أما أصوليم فيذىب بعض 
الشيخ دبوز في كتابة النيضة الحديثة أنيم من القبيمة البربرية زناتة، وىي من أشير 
القبائل البربرية بالناحية الغربية من القطر الجزائري وىي قبيمة نكب بيا بمقين بن زيري 

: ) ... دوخ بمقين في ىذه السنة المغرب، يقول ابن خمدون في الموضوع ىـ  369سنة 
وانكفأ راجعا ومر بالمغرب األوسط فالتحم بوادي زناتة ومن إليو ورفع االمان عن كل من 
ركب فرسا أو أنتج خيال من سائر البربر ونذر دماءىم فأقفر المغرب األوسط من زناتة ، 

ب واحتمت بشبكتو من فال يبعد أن يكون بعض بطون ىذه القبيمة قد التجأت إلى ميزا
 .1المطاردين (
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 لبني مزاب االجتماعيةواقع العمران والحياة  1-4

لبني مزاب تواجد في سبع تجمعات منيا خمسة عمى الوادي بحيث تعود أقدم بقعة   
وىي منطقة العطف التي أصبحت بعد التقسيم اإلداري  1012ىـ  402تاريخيا إلى سنة 

الجديد بمدية بيا خمس مؤسسات إبتدائية إضافة إلى متوسطة وثانوية ثم جاءت بعدىا 
قن ثم بنورة وىي تجمعات متقاربة يشار إلى أن بعضيا تاريخيا مميكة ثم غارداية وبني يس

خميط سكاني يكاد يكون بالناصفة بين العرب المالكية والبربر –يذه التجمعات أي-
اإلباضيين ومثل ذلك العطف ومميكة وغارداية وبنسبة أقل بنورة أما بني يسقن فتكاد تكون 

 خالصة لبني مزاب.

ان بمعنى الكممة أقصد بريان التي تبعد عن غارداية وأما التجمعان اآلخران فيما مدينت  
ىـ والقرارة التي تبعد عن غارداية أيضا بما  1060كمم والتي عمرت بتاريخ  48بمسافة 

ىـ ) حسب ما أفاد بو الشيخ  1040كمم ويرجع تاريخ إعمارىا إلى سنة  100يزيد عن 
ر بين العرب المالكية والبربر أبو اليقضان ( وىما أيضا تخضعان لمبدأ التساكن أي التجاو 

اإلباضيين بنسبة تكاد تكون مناصفة بين الطرفين . والميم من ىذه التجمعات ما كان 
، أبعدىا عن العطف، بني يزقن، غارداية، بنورة ثم مميكةعمى الوادي وىي تاريخيا 

بينيما باديا نظرا  االتصالالمركز غارداية ىي العطف بسبعة كمومترات واآلن أصبح 
 لكثرة عدد السكان وانتشار اإلعمار حتى أصبحت مدينة واحدة.

كون المسجد مركزىا ثم تبنى حولو المالحظ أن ىذه التجمعات كميا أنشئت فوق جبال ي   
البيوت وتحاط بعد ذلك القرية بسور لدواعي أمنية بحتة تقام عمى بعض أجزائو مراقب 

 آثارىا بادية اليوم. لمحراسة ) أبراج ( ال تزال
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 لبني ميزاب وأثرها عمى الطفل االجتماعيةالحياة  1-5

يحظى الطفل في مجتمع بني ميزاب بعناية خاصة وذلك ألنو جزء من التركيبة 
األساسية فيو بذرة المستقبل وثمرتو التي سوف تحمل المشعل جيال بعد جيل  االجتماعية

غير قميل، ومن ىنا كان لزاما أن يعرف المرء  االجتماعيةولذلك كان حظو من التنشئة 
 ليذه الفئة من المواطنين الخاضع لنظام العزابة. االجتماعيقبل الحديث عن الطفل الواقع 

لمكممة ومدى  واالصطالحيبصرف النظر عن التعريف المغوي  نظام العزابة: 1-5-1
ردىا إلى األصول المغوية فإنيا نظام قائم عمى تصريف شؤون حياة بني ميزاب 

 ". االجتماعية

وأىم مظير تتجمى فيو الحياة اإلجتماعية بميزاب ىو نظام العزابة الذي استقر فيو منذ ما 
 .1يربو عن تسعة قرون وكان لو أعمق األثر في النفوس "

القدامى وعمى رأسيم أبو محمد بن أبي بكر، يقول طالي  وىو نظام وضعو بعض أئمتيم 
" وقد اىتدى المصمح الكبير الغمام أبو محمد بن أبي بكر إلى وضع نظام محكم يحفظ 
لممذىب مبادئو ... وقد كان واضع ىذا النظام حكيما إلى ابعد حد فمم يترك ناحية من 

 .12فا مباشرا وغير مباشر "إال وجعل لنظام العزابة عميو إشرا االجتماعيةالنواحي 

يقول حنفي داود في كتابو المنيج العممي في البحث األدبي عند حديثو عن المجتيدين 
في الفقو اإلسالمي أثناء كالمو عن عبد اهلل بن إباض الذي ينسب إليو المذىب اإلباضي  

اعو مجمس " انتشر مذىبو في بالد المغرب وال سيما في ميزاب وغارداية من الجزائر وألتب
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. إذا فما ىو مجمس العزابة ؟ يقول فرحات الجعبيري : " مجمس 1يسمى مجمس العزابة "
المدلول وىي الييئة  نفس بة فقط أو أىل الحمقة عبارات لياالعزابة أو ىيئة العزابة أو العزا

العميا في البمد اإلباضية عمى اإلطالق في فترة الكتمان، ليا نفوذ روحي عمى العامة واسع 
 .2" النطاق والسمطة المطمقة في كل ما لو صمة بالدين

 :أعضاء هيئة العزابة 1-5-2

ني يقول وعزابة الحمقة في العرف الجاري بوادي ميزاب عبارة عن جماعة مؤلفة من إث   
 عشر عضوا وربما بمغ عددىم أربعة عشر ولكل عضو خميفة وىم كاآلتـي :

 شيخ الحمقة وىو المرشد األعمى أو القائد أو الرئيس أو المفتي. -1
 اإلمام : الذي يؤم الناس في الصالة. -2
 المؤذن. -3
 ثالثة أعضاء يقرئون الصغار في المحاضر أي معممون. -4
 أربعة أو خمسة يغسمون الموتى. -5
 المسجد.وكيل  -6
 قاضي البمد. -7

ليؤالء األعضاء دار خاصة بيم بجانب المسجد يعقدون فييا اجتماعاتيم ال يدخميا   
غيرىم ، ليم شروط في الحديث فييا ، بحيث إذا أراد الصغير مثال أن يتكمم بشيء فميكمم 

 .3"بو من ىو أكبر منو ويبمغو ىذا بدوره إلى األكابر

                                                           

 >، ص  9;=0نظام العزابة عند اإلباضية ، فرحات جعبريي ، املطبعة العصرية ، تونس ، 1
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مدينة عمى حدة عمى أن ىناك مجمسا أعمى يضم كل ىذا نظام كل تجمع أو ما يسمى  
المدن يسمى مجمس العزابة األعمى وىو فعال مجمس أعمى يتألف من كبار عزابة قصور 

اىي ، فم.عمى أن ىناك مجمسا آخر دون ىذين المجمسين يعرف بمجمس العشيرة "مزاب
 العشيرة ؟ وما ىو مجمسيا؟

ربما ىو أصغر وحدة تآلفية بحكم ما بين أعضائيا من الجوار وىي عمى ىذا األساس  
ن كان ىذا األمر ليس شرطا ألن  مجموعة عائالت تنحدر في الغالب من جد واحد وا 
ن كانت نواتيا في الغالب تكون  المرجع ينفي أن تكون العشيرة وحدة عرقية بالضرورة وا 

وحدة عرقية كما يبدو ولكنيا وحدة تنظيمية أو وحدة كذلك وعميو " فإن العشيرة ليست 
وميما يكن من أمر فإن نواة العشيرة األولى تكون عرقية ساللية ال محالة ولكن  اجتماعية

أو بالوالء يخرجيا من دائرة القبيمة  باالختيارإلييا  االنتماءإمكان قبول كل من طمب 
 .1المحضة "

بشؤون األيامى واألرامل والفقراء وتكفل اليتامى تقوم العشيرة  أنشطة العشيرة: 1-5-3
وتختار ليم من يقوم بشؤونيم إذا مات أبوىم دون أن يوصي ليم بوكيل، والعشيرة ىي 

راد العشيرة البالغون تقسم بينيم الدية ويدفعونيا عن الذي فالتي تؤدي دية القتل الخطأ ، فأ
.كل ذلك يقع في إطار ما يسمى مجمس العشيرة الذي أشرنا إليو سابقا 4باشر القتل الخطأ

ن شئت فقل عنو مجمس عزابة مصغر  االجتماعيوىو كما يبدو أدنى درجات التنظيم  وا 
شؤون ىذه المجموعة وىو عمى صمة وثيقة بمجمس العزابة لممدينة بحيث يجتمع في يرعى 

 –أي ىذه الدار  –ميا التنظيمية فإنيا دار خاصة بو تسمى دار العشيرة إضافة إلى ميا
تقام بيا مظاىر األفراح واألحزان ...كما توكل لكل فرد من أفراد مجمس العشيرة ميام يقوم 

 بيا وفق نظام مسطر تحدده الييئة ليؤدي في إطاره كل فرد ما كمف بو.
                                                           

 91،  =8،  >8املرجع نفسه ، ص 1
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مجتمع إن مجمس العزابة وما يتفرع عنو ىو السمطة التنفيذية المطمقة في الف اوعموم
من  االجتماعيةالمزابي بو ترعى شؤون الدين واإلفتاء وفي أكنافو تحل القضايا والمشاكل 

المياه عموما، وقد حكى التاريخ عن أشياء زواج وطالق وميور، وفيو تشرع قوانين تنظيم 
تمثل مظير السمطة في المدينة كان اإلشراف عمييا لمعزابة، فيم الذين يتولون الفصل بين 

والترافع يقع في صحن المسجد بين صالتي الظير والعصر وىم الذين يتولون  الخصوم
 .1(ىيئة الطمبة  إروانالحراسة في المدينة تساعدىم في ذلك منظمة 

وىم الذين يسيرون عمى المحافظة عمى المصالح العامة وتنظيميا كاألسواق والمسالخ 
وسواقي المياه والسدود "وال تفوت اإلشارة إلى أن ىذا النظام مستحكم فييم عمى من شاء 
اإلطالع عمى تفاصيمو التاريخية أن يعود إلى كتاب" نظام العزابة عند اإلباضية الوىبية" 

، لقد تغمبت العزابة عمى المشاكل التي تنشأ عن اتساع العمران بيريفرحات الجعتأليف 
فوفقوا إلى نظام يصير ىذه الييئات المتعددة في ىيئة واحدة... ذلك ىو المجمس الجيوي 
المسمى بمجمس عمي سعيد الذي يجتمع فيو ممثمو كل قرية من عزابة وعوام ينظرون 

 .االجتماعيةفيما يصمح بالحياة 

وقد توطد نفوذ ىذا المجمس واستمرت أعمالو حتى نشأ عنو شبو دستور يتبعو المسيرون 
أي مجمس –في كل بمدة، وىو عندىم إضافة إلى ما أنيط بو من الميام سالفة الذكر 

 2بمثابة مجمس عمم أيضا ومحكمة استئناف  -عمي سعيد

 

                                                           

مرموي  2119رسالة ماجستري ، قسم علم اإلجتماع ، جامعة اجلزائر ، اجلزائر ، اجلزائر  الفتاة  ي ميزاب ،1
 0;بشري ص 
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 أهداف التعميم وأبعاده في إطار نظام العزابة 1-6

تذىب آراء كثير من المراجع عند بني ميزاب إلى التصريح بأن اليدف األساسي       
عندىم من التعميم في المدارس الحرة دفاعي فكري يرمي إلى اإلبقاء والحفاظ عمى 

خصوصا وأنو استيدف مرارا لمحاربتو مما سبب قمقا كبيرا لدى أتباعو  المذىب اإلباضي
أدى بيم إلى تحويل أنفسيم من إمامة ظيور إلى إمامة كتمان تنتيي بتأسيس نظام 

 .1" العزابة

ويقول : " إن المدرسة الحرة في ميزاب تعتمد أساسا في تحديد محتوياتيا التربوية      
ى جاىدة لمحفاظ عمى المذىب اإلباضي وغرسو في عمى الفكر اإلباضي ، فيي تسع

أذىان التالميذ بدراسة تاريخ تأسيسو ونضالو ، ودراسة أصولو وآرائو حتى ينشأوا مقتنعين 
بو ومعتزين بو يبنون عمى أساسو دعائم حياتيم الثقافية والدينية خصوصا وأنو ال يدخل 

ييتم أىل ميزاب بيذا المذىب  في مقررات المدرسة الرسمية ... ومن ثم كان طبيعيا أن
ىذا ىو األساس الذي يقوم عميو التعميم في المدارس  .2" حتى ال يضيع أو تيتز أركانو

الحرة ال غرابة أن تستحوذ المواد الدينية عمى أغمب األنشطة التعميمية في ىذه المدارس 
و عمى أن ىناك بحيث يمقن الصغار القرآن ومبادئ الكتابة والقراءة وعموم التوحيد والفق

 .3مواد أخرى كالعموم الطبيعية والحساب واليندسة والجغرافيا

                                                           

 1=املرجع السابق ، ص 1

 008املرجع نفسه ، ص 2

 0:1تاريخ بين مزاب ، ص 3
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كما أنو ليس ىناك حد في السن لقاصدي ىذه المدارس بحيث يؤميا الصغار والكبار     
كونيا تحمل طابع المحاضر والمدارس الممحقة بالمساجد ، كما أن المكث فييا غير 

عجل  ومنيم من يمكث بيا ردحا من الزمن ، فقد محدد، فمن التالميذ من يغادرىا عمى 
جاء في المرجع ما مفاده أن ليس ىناك حد لسنوات الدراسة ، فمن الطمبة من يمكث وقتا 
قصيرا ثم يغادر المدرسة لإلشتغال بالكسب ومنيم من يطول مكثو حتى يأخذ حظا وافرا 

 ديث والمنطق والبالغة ".من العموم العالية في أصول الدين وأصول الفقو والتفسير والح

وأوقات التعميم فييا بين السحر وطموع الشمس شتاء وبين الظير والعصر وبين المغرب 
.وىذا النظام التعميمي 1"والعشاء يكون ذلك كل أيام األسبوع ما عدا الخميس والجمعة

ن كانت وسائمو قد عرفت تطورا كبيرا بتطور الزمن بحيث أصبح  مستحكم فييم لصرامتو وا 
عداد المناىج وتنفيذىا، فقد اتسعت المحاضر  يالئم الظروف العصرية من حيث اليياكل وا 
في السنين األخيرة وأدخمت عمييا تحسينات حتى أصبحت مدارس ومعاىد تتوفر فييا 
الشروط الضرورية من صحية وغيرىا لمتعميم عالوة عمى مختمف المواد الذي يجد فييا 

أن .والمؤكد 2" و أنيا تعطي األىمية لمجانب التربوي والدينيالتمميذ المبتدئ والمتوسط ول
ىذه المدارس تسير عمييا جمعيات ذات طابع إجتماعي توفر ليا الجانب المادي تطوعا 
أقصد بذلك التمويل، يقول الشيخ بيوض في تقرير لو  " كانت ىذه الجمعيات ومدارسيا 

والبناء والتجييز والتسيير عمى  ولم تزل معتمدة في نفقاتيا ومصاريفيا في اإلنشاء
اشتراكات األعضاء وتبرعات المحسنين، لم يدخل صناديق ميزانيتيا درىم وال دينار من 

 .3أي حكومة كانت أو ىيئة رسمية ال في القديم وال في الحديث

                                                           

 0:1الفتاة  ي مزاب ، ص 1
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 بغرداية ولغة المنشأ القسم التحضيريطفل  1-7

لغة المنشأ أو المغة األم ىي ذلك النمط من التواصل المغوي الذي ينشأ فيو الطفل عقب 
والدتو حيث تكون النواة األولى لإلتصال بمن حولو، تمك المغة التي يكتسبيا في وسطو 

 العائمي.

ومن ىنا يطرح السؤال حول األطفال  الممتحقين بالمدرسة في السنة األولى ومدى التواص 
بين ما اكتسبوه في الوسط العائمي وما سيصادفونو في الوسط  -ستمراريةنقصد اإل–

المدرسي أي ما تقدمو ليم المناىج ومن يسير عمى تنفيذىا فنقول ىل لغة المنشأ لدى 
الطفل ىي ذاتيا التي سوف يتعامل بيا عند إلتحاقو بالمدرسة أم أنو يتعرض لقطيعة 

بدأ في تعمم المغة من جديد؟ أي ىل لغتو في تجبره عمى تكرار التجربة األولى بحيث ي
ما مدى تأثيرىا و معرض لظاىرة ازدواجية المغة ؟ و المدرسة ىي امتداد لمغة البيت أم أن

 عمى تحصيمو بعد ذلك ؟.

تطرح بعض الدراسات ىذه الفكرة عمى انيا ليست عالقا أمام الطفل بحيث تذىب إلى 
لغة المدرسة فإن األمر يسير ونضرب المثل  القول بأنو حتى إذا اختمفت لغة البيت عن

بالطفل يولد في أسرة مختمطة األبوين أو في بمد اإلغتراب بحيث يكون ىذا العامل شبو 
عادي فيو ، فيو يتكمم لغتين مختمفتين بطالقة ال يستطيع اآلباء أن يتحكموا فييا ، وذلك 

فيو ال يممك إال أن يكيف  من التجاذب المغوي في ىذا الشأن -أي الطفل–لما يقع عميو 
قدراتو مع ىذا الوضع وتكون األمور عنده يسيرة وتعبير أدق فإن أبناء العائالت المغتربة 
مثال ، الذين يعيشون في وسط لغوي مخالف لمغة األم التي تتكمم بو العائمة والطفل 
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األطفال  حالنا لمتعامل بالمغة الثانية وىو يجدون أنفسيم مضطرين أحيا–بطبيعة الحال 
 . 1الذين يذىبون إلى المدرسة أو أطفال من أبوين مختمفين في المغة

ويرشد المختصون إلى كيفية حل ىذه اإلشكالية من خالل التعامل الحذر مع ىذه  
الظاىرة بحيث يكون من الضروري فييا الفصل بين استعمال المغتين مع الطفل فإن كان 

خارج البيت)المدرسة ، الشارع ، الروضة ..( فإنو  الطفل في احتكاك دائم بالمغة الثانية
ينبغي تجنب استعمال المغتين معا في المحادثة أو في الجممة في البيت خاصة قبل سن 

سنوات، وعند محاولة التعبير بالمغة الثانية، إذا كان أحد الوالدين ال يحسن  5 – 4
أيضا إذا كان ىناك استعماليا من أجل تفادي نموذج لغوي سميم لمطفل، ويستحسن 

اختالف بين لغة األب ولغة األم أن يقتصر التعامل المغوي لكل منيما مع الطفل بمغتو  
أي األم تخاطبو بمغتيا واألب يخاطبو بمغتو وذلك في حالة ما إذا أراد تعميمو المغتين معا 

رك دائما أل ذلك يساعده عمى التمييز بين المغتين بسيولة عمى مستوى الفيم والتعبير فيد
أن المغة األولى ىي لغة األم ولغتو الثانية ىي لغة األب ويتجو من تمقاء نفسو إلى 

 .2ر منو أن يتكمم لغتين في آن واحدمحادثة كل منيما بالمغة التي أخذىا منو دون شعو 
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 : األسس المنهجية لمدراسةتاسعال الفصل
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 :يدــــــــــــــتمي
 

بين مختمف  نسيقاإلجراءات المنيجية لمدراسة السوسيولوجية يأتي لت ضبطأن 

الميدانية من اجل الوصول الى نتائج لإلجابة عن أسئمة و الدراسة النظرية  فصول

جمع تتمثل في منيجية البحث وظيفة  ألناإلشكالية والتحقق من صدق فروضيا، 

ميميا من أجل استخالص المعمومات ثم العمل عمى تصنيفيا وترتيبيا وقياسيا وتح

 1نتائجيا والوقوف عمى جوانب الظاىرة االجتماعية."

وفي دراستنا ىذه اعتمدنا عمى المنيج الوصفي التحميمي، آخذين بذلك كل األدوات 

ثراء الدراسة. بداية باختيار منيج  المنيجية التي تساعدنا في الوصف والتحميل وا 

جاالت الدراسة ) الزماني، المكاني، الدراسة، وأدوات جمع البيانات، فتحديد م

 البشري(. الى تحديد مجتمع البحث وكيفية اختيار العينة.

 

 

 

 

 

                                                           
1

، ص 2002، دار هىمة للطباعة والنشر والتىزيع، الجسائر، تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلىم االجتماعيةرشيد زرواتي، 

119. 
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 منهج الدراسة:  9-1
"يقصد بالمنيج تمك الطرق واألساليب التي تستعين بيا فروع العمم المختمفة في 

 ، من الميدان ولكل ظاىرة أو مشكمة بعض2عممية جمع البيانات واكتساب المعرفة"
الخصائص التي تفرض عمى الباحث منيجًا معينًا لدراستيا، ويمكن لمباحث أن 

 3"يستخدم عدة مناىج وطرق متكاممة تعينو في تحقيق ىدفو العممي.
المنيج الوصفي التحميمي؛ كنصف الظاىرة من خالل تقنية كيفية عمى فقد اعتمدنا و 

دون مشاركة، والمنيج لجمع المعطيات والبيانات، ونعني بيا تقنية المالحظة 
التحميمي ييتم بتصوير الوضع الراىن وتحديد العالقات التي توجد بين الظواىر 

في طريق النمو والتطور والتغيير، كما يتضمن الكثير من  واالتجاىات التي تسير
 4معرفة األسباب والمسببات. ويعيد طريقة التحميل والتفسير بشكل عممي منظم ".

 
مرحمة نشأتو كان طريقة يعتمد عمييا الباحث في الحصول  والمنيج الوصفي في

عمى معمومات دقيقة تصور الواقع االجتماعي، كما تسيم في تحميل ظواىر شتى، 
 :ويستيدف الوصف في ىذه المرحمة تحقيق عدد من األىداف ىي

 جمع المعمومات الدقيقة عن جماعة أو مجتمع أو ظاىرة من الظواىر . .1
يمات أو النتائج التي يمكن أن تكون أساسا يقوم عميو تصور صياغة عدد من التعم .2

 نظري محدد لإلصالح االجتماعي.

                                                           
  .182ص، 1982، مكتبة هنضة الشرق، القاهرة، االجتماعمعجم علم اهلادياجلوهري، عبد 2

 
 .255ص،1979مكتبة وهبة ،،القاهرة،1ط  ،االجتماعيالبحث  أصولن،عبد الباسط حممد حس 3

 

 . 65بريوت، لبنان،  بدون سنة ، ص ، دار الطباعة والنشر،  األسس العلمية لمناهج البحث اإلجتماعيحممد حسن إحسان ،  -4
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وضع مجموعة من التوصيات أو القضايا العممية التي يمكن أن ترشد السياسة  .3
 5االجتماعية في ىذا المجال ".
لمحصول عمى أنواع من المعارف تتعمق  وصفي التحميميكما تم االستعانة بالمنيج ال

ة بعض جوانب بقصد دراس عاداتو وتقاليده وقيموبالرجوع الى  بالمجتمع الميزابي.
المجتمع وثقافية عمى حركية يالسوسلتغيرات ادراك تأثيرا ةحاولواقع حياتو المعاش.م

 .وتفاعالتيم في الحياة اليومية المعاصرة افراده واتجاىات الميزابي
 
 األدوات المنهجية في جمع البيانات: 9-2
 " :Pré - enquêteاالستمارة االستطالعية )االستكشافية( " 9-2-1
"  Roger Muccilli -اإلستكشافية لدى "روجيو ميتشيمي بالنسبة لإلستمارة   

االستمارة  –توضح لنا المعالم األولى لصياغة الفرضيات كما تسمح لنا 
 بتحديد ماىية األسئمة المالئمة المتولدة عن الفرضيات ؟  –االستطالعية 

إننا نستطيع إنجاز استمارة انطالقا من وجية النظر ىذه، وان نضع في الحسبان  
 en"  االستمارةأسئمة  المفاىيم بدقة، حتى ال تنحرف عن المعنى قبل تحرير

tenant compte des biais à éviter dans la rédaction   "6. 
 واالستطالع لقاء ذلك ينقسم إلى قسمين أساسين تجدر اإلشارة إلييما كمايمي:  

فمن الضروري أن يقوم كل باحث باستطالع المؤلفات  االستطالعية: القراءة .1
والمراجع العممية والدوريات وغيرىا، وتستمر عممية القراءة االستطالعية ىذه مع 
الباحث إلى أن ينتيي من إعداد بحثو بدءا بمرحمة القراءة األولية السابقة لبمورة 
                                                           

-88، ص ص   8811أبو طاحون عديل علي، مناهج وإجراءات البحث اإلجتماعي، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،  -5
02  

6- Mucchilli, Roger, le questionnaire dans l'enquête psycho- social, Ed ESF, entreprise 
moderne d'édition et librairie technique, Paris, 1985, p(45).    
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إطار البحث، ثم موضوع البحث وتحديده، ثم تأتي مرحمة القراءة الخاصة بتحديد 
 القراءات المستمرة باستمرار إجراء البحث ذاتو لبمورة األفكار وتحميميا.

يقوم الباحث بأداء دراسة استطالعية تتعمق بموضوع البحث  الدراسات االستطالعية: .2
 الذي يقترح إجراؤه، وتيدف الدراسة االستطالعية إلى: 

 لناحية النظرية أو التطبيقية.تعميق المعرفة بالموضوع المقترح لمبحث سواء من ا -
 تجميع مالحظات ومشاىدات عن مجموعة الظواىر الخاصة بالبحث. -
التعرف عمى أىمية البحث وتحديد فروضو، والبدء في وضع النقاط األولية لمدراسة  -

 7)األىداف واإلطار وطرق البحث(، والصياغة المبدئية لموضوع الدراسة )العنوان (.
تطالعية أساسا جوىريا لبناء البحث كمو، وليذا السبب فإن وتعتبر الدراسات االس 

التقرير النيائي لمبحث يجب أن يتضمن بشكل تفصيمي أو بشكل مختصر في 
مقدمة البحث عمى أن تدرج التفاصيل في مالحق البحث، وأن إىمال الكتابة عن 

سقط الدراسات االستطالعية في البحث ينقص البحث أحد العناصر األساسية فيو وي
 من الباحث جيدا كبيرا كان قد بذلو فعال في المرحمة التمييدية لمبحث.

اليدف من الدراسة االستطالعية: قبل االستخدام النيائي ألداة الدراسة البد من و 
 مراعاة عدة أمور منيا:

عميو مما يسيل، إجراءات التطبيق النيائي  تييئة جو تطبيق األداة و التعود -
وكذلك تقميل من األخطاء التي من شأنيا أن تنقص من قيمة و مصداقية 

 الدراسة.
وضع األداة المراد تطبيقيا في صورتيا النيائية في الدراسة األساسية و التأكد  -

 من أنيا تدرس متغير الدراسة من خالل الصدق و الثبات.

                                                           
، إعداد جمموعة من األساتذة ، إشراف فضيل دليو ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، ديوان املطبوعات  دراسات في المنهجيةخمتار حمي الدين ،   -7

 .(  47-46، ص ص )  1995اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، 
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أسئمة مفتوحة حولنا من خالليا الكشف عن بعشرة ولقد استعممنا استمارة استطالعية 
، ساعدتنا ولي 25تم توزيعيا عمى حوالى في المجتمع الميزابي.  التعميم المبكرواقع 

 في ضبط الفرضيات وصياغة اسئمة االستبيان النيائي. 
 
 ":l'observation المالحظة " 9-2-2

يطمق اسم المالحظة العممية عمى كل مالحظة منيجية يقوم بيا الباحث بصبر وأناة 
لمكشف عن تفاصيل الظواىر وعن الصالت الحقيقية التي توجد بين عناصرىا، أو 

بدقة  السطحيةبينيا وبين بعض الظواىر األخرى، وىي تتميز عن المالحظة 
العادي وبين مالحظات  ووضوح اليدف الذي نريد تحقيقو بين مالحظات الرجل

العالم، فقد يالحظان  شيئا واحدا لكنيما يفيمان فيما مختمفا  فيعبر كل منيما عما 
 8يرى بمغة مختمفة تماما عن لغة اآلخر" .

وقد استعنا في بحثنا ىذا عمى المالحظة، إذ يقوم الباحث فييا بالمالحظة دون أن 
حظة، ومن مزايا ىذه الطريقة يشترك في أي نشاط تقوم بو الجماعة موضوع المال

تسمح و أنيا تعطي لمباحث فرصة مالحظة السموك الفعمي لمفرد في صورتو الطبيعية 
بتسجيل السموك في حال وقت حدوثو، كما تسيم في فيم وتفسير ما يعجز عنو 
األفراد المالحظين، إما لعدم قدرتيم المغوية أو ألنيا مألوفة لدييم، كما أنيا تكون 

غير متأثرة برغبة المالحظ." وعادة ما تستخدم المالحظة كوسيمة مستقمة و 
 9استطالعية لجمع البيانات األولية عن ظاىرة معينة ".

كانت مالحظتنا لخصوصية ىذا المجتمع منذ بداية تعييننا، عمى رأس قطاع التربية 
 ليذه الوالية

                                                           
 . 269، ص  1998، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة ،  اإلجتماعيالبحث ، غريب سيد أمحد  -8
 . 230مرجع السابق ، ص أبو طاحون عديل علي ،  -9
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تيا المنطقة والتي ، وكان ذلك تزامنا مع أحداث الفتنة الطائفية التي عرف2112سنة 
سمحت بالتقرب من أعيان المنطقة ومن رؤساء جمعيات أولياء التالميذ وممارسة 

والذي شكل لنا حافز في مواصمة واتمام ىذه دور الوساطة في كثير من القضايا. 
 الدراسة.

 المقابمة: 9-2-3
تعرف المقابمة " بأنيا تقنية غير مباشرة تستعمل من أجل مساءلة األفراد والجماعات 
بطريقة نصف موجية تسمح بأخذ معمومات كيفية تيدف التعرف العميق عمى 
األشخاص المبحوثات فيي األفضل من التقنيات لكل من يريد استكشاف الحوافز 

كيم من خالل خصوصية كل العميقة لألفراد واكتشاف األسباب المشتركة لسمو 
 10حالة"
مقابالت شبو مفتوحة حول المحاور العامة لمشكمة الدراسة مع البعض من  أجرينا

ممن اعطونا بعض الميزابين  عيانأمن  أشخاص ةن حوالي عشر اأفراد العينة وك
الوقت لنقاش حول موضع الدراسة بشكل معمق وتحميل مختمف ابعاده السياسية 

 والثقافية. وفق دليل المقابمة )انظر مالحق الدراسة(. 
 االستبيان:  9-2-4

االستمارة مجموعة من األسئمة تطرح عمى المبحوثين أو اإلجابة عمييا تشكل 
وخصائص عينة البحث من ناحية  المعطيات، وىي في ضوء طبيعة الدراسة

 11وفرضيات الدراسة والتصور النظري، وأىداف الدراسة من ناحية أخرى".
وكان محتوى االستمارة  االستكشافية  أسئمة في غالبيتيا مفتوحة، تمثمت أساسا في  

بعض من المفاىيم تعد مفاصل نظرية في بحثنا، استخمصناىا طبعا من المفاىيم 
                                                           

10
، 2006، 2مىريص انجرش، منهجية البحث العمي في العلىم اإلنسانية، تر: بىزيد صحراوي وأخرون، دار القصبة للنشر، الجسائر،ط

 .197ص
 . 188، ص  2006، املكتبة املصرية ، اإلسكندرية ، مصر ،   تصميم البحوث اإلجتماعية وتنفيذهااجلوالين فادية عمر ،  -11
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المتداولة لدى الفتيات المبحوثات، ومطابقتيا بالمعنى العممي الدقيق ليا في بطون 
تربية ، الالقيمالكتب التي عنت بتمك المفاىيم، ونعني بيا باألساس: سوسيولوجيا 

 الخ ....،التعاون، مانةاال الطاعة واالحترام، التعميم المبكر، التحضرية
االبتدائيات د القراءات والمطالعات، ركزنا عمى أما بالنسبة لالستمارة النيائية، وبع

 كحقل معرفي، وكشبكة مالحظة لموضوع بحثنا.  التى توجد في أحياء الميزابين 
 أما عن محتوى االستمارة فكان تبويبيا عمى ىذا النحو: 

 .ينالمبحوثببيانات شخصية خاصة  (1
 (.04إلي السؤال  11بيانات خاصة بالفرضية األولى )من السؤال (2
 (.09إلى السؤال  05يانات خاصة بالفرضية الثانية )من السؤال ب (3
 (.16إلى السؤال  10بيانات خاصة بالفرضية الثالثة )من السؤال  (4
 (.22إلى السؤال  17بيانات خاصة بالفرضية الرابعة )من السؤال  (5
 (.33إلى السؤال  23بيانات خاصة بالفرضية الخامسة )من السؤال  (6
 (.44إلى السؤال  34بيانات خاصة بالفرضية السادسة )من السؤال  (7
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 مجاالت وحدود الدراسة: 9-3
 المجال البشري:  1- 9-3

تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية منتظمة من معممي أطفال الصف التحضيري 

افراد العينة في بغرداية، وقد بمغ عدد ورة واوليائيم فيابتدائيات بمديتي العطف و بن

استمارة ألنيا  21ولي أمر التالميذ، وبعد عممية التفريغ تم إلغاء  411صورتو األولى 

 ولي. 381كانت ناقصة وغير مستوفية لممعمومات المطموبة. فأصبح عدد العينة 

 المجال الجغرافي " المكاني ":  9-3-2
ولما تتمتع بو  الميدانية. لدراسةكمجال  .مكان العملكونيا  غرداية وقع االختيار عمى 

خصبة لكثير من الدراسات  بيئةالمنطقة من خصوصيات سوسوثقافية، تجعل منيا 

 بنورةو العطفبمديتي ب بابتدائيات قسام التحضيريةألبا أجريت الدراسةحيث  والبحوث،

 قصرين من قصور بنى ميزاب.نجد ين أ غرداية بوالية 

 المجال الزمني:  9-3-3
في األسر دور التعميم المبكر وأساليب التربية بعد تأكيد الموافقة عمى ذات الموضوع " 

" من قبل المركز الوطني لمبحث بناء منظومة القيم االجتماعية لمطفل
"، وبعد موافقة األستاذ المشرف بصفة نيائية عمى البحث في CERISTواإلعالم"

ع االستمارة االستكشافية " االستطالعية " صياغتو المفظية والكتابية النيائية، تم توزي
وذلك حتى يتسنى لنا بمورة أفكار جديدة حول ذات البحث، تحوير أو تبديل أو توسيع 

ليتم استرجاعيا  2013أفريلشير  بدايةدوائر الفيم وزعت االستمارة النيائية ابتداء من 
 من السنة ذاتيا. في نياية نفس أشير
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، أين تم توزيع 2114ممتدة بين شير أفريل وماي الفترة الالدراسة في  تتمحيث 

تالميذ الصف التحضيري من التعميم الرسمي أولياء االستمارات الخاصة بالبحث عمى 

 .، بعدىا تم تفريغ المعطيات المتضمنة لالستماراتاجراء مقابالت مع معممييموالحر و 
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 العينة وطرقة اختيارها:  9-4
طريقة اختيار العينة من أصعب الميام التي تعترض الباحث في العموم اإلنسانية  

واالجتماعية تحديدا، ألن مفيوم التجربة ال يكون بالمعنى المخبري لمكممة إنما يكون 
  –التجربة مالحظة  –مفيوميا 

 تعترض الباحث مشكمتان أساسيتان ىما: 
 بناء أو تشكيل العينة واختيارىا. (1
 ثيل العينة لممجتمع األصمي.مسألة تم (2

العينة ىي جزء من مجتمع البحث المدروس، يختارىا الباحث بأساليب مختمفة وتضم 
وىي مرحمة انتقاء عناصر مجتمع البحث بدقة  12عددا من أفراد المجتمع األصمي.

فيي بمثابة اإلطار المرجعي لمباحث، بواسطتيا يطمع عمى تفاصيل المشكمة ومن 
 خالليا يصل في النياية الى نتائج الدراسة.

واعتمدنا العينة القصدية: "والعينات المقصودة ىي العينات التي يتم انتقاء افرادىا   
حث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك االفراد دون بشكل مقصود من قبل البا

 13ات"ئغيرىم من الف
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

- Albert Brimo , les méthodes des sciences sociales , édition Montchrestien , paris , 1972 , p 

(180) . 
13

 . 96، ص1999، 2دار وائل لنشر ،عمان،ط يقات،منهجية البحث العلمي القىاعد والمراحل والتطبمحمد عبيدات وأخرون، 
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 ( توزيع المربين عبر المراكز1):الجدول رقم 

 %النسبة التكرار )الرسمية و الحرة(مـــــؤسســــاتال

 بمـــــــدية العطــــــــف

 %5.75 23 ابتدائية الشيخ احمد بابا عمي

 %6.75 27 ابتدائية عائشة نواصر

 %6 24 الشيخ سعيد مسعودابتدائية 

 %5 21 ابراىيم بن مناد ابتدائية

 %4.25 17 ابتدائية بن دكن

 %8.75 35 ابتدائية يوسف حمو عمي 

 %8.75 35 روضة الطفل المبدع

 %5 21 مدرسة الرضوان 

 بمـــــــــــدية بن يزقـــــــن

 %6.50 26 ابي اسحاق  ابتدائية

 %8.75 35 مومو ابتدائية

 %10 41 ابي يعقوب ابتدائية

 %5 21 عبد اهلل بوراس ابتدائية
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 االبتدائيات(: توزيع أفراد العينة  عبر 1الشكل رقم )
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 %النسبة 

 ابتدائية الشيخ احمد بابا عمي

 ابتدائية عائشة نواصر

 ابتدائية الشيخ سعيد مسعود

 البتدائية ابراهيم بن مناد

 ابتدائية بن دكن

 ابتدائية يوسف حمو علي 

 روضة الطفل المبدع

 مدرسة الرضوان 

 ابتدائية ابي اسحاق 

 ابتدائية مومو

 ابتدائية ابي يعقوب

 %5 21 ابتدائية نوح عائشة

 %7.5 31 المدرسة العممية تاونزة

 %7 28 روضة الخالئف

 %100 400 المجموع
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 :(باألولياء)خاص المتعمقة بأولياء التالميذ خصائص العينة .1

 تتميز عينة البحث بالخصائص التالية:

: يوضح توزيع العينة بحسب صفة الولي ) أب ، أم (02الجدول رقم   

 % النسبة  التكرارات الصفة

 67,6 257 األب

 32,4 123 األم

 100,0 380 المجموع

 

 %67.6الجدول المبين اعاله أن االتجاه العام تمثمو فئة االباء بنسبة  نالحظ  من

من مجموع افراد العينة.  %32.4 بنسبة تقابميا فئة االميات المجيبات عمى االستبيان

من خالل ذلك نستنتج ان مجتمع الدراسة يغمب عميو طابع الذكور ينتمي الى مجتمع 

ليم تقاليد وعادات حسب نمط ضبط اجتماعي  حضري محافظ يعرف باسم الميزابيين

خاص. أما فئة االميات وان كانت قميمة فيي تخضع لنفس المجتمع ليا اساليبيا في 

 تنشئة أطفاليا تبعا لتركيبة ونظام المجتمع الميزابي.
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 : يوضح توزيع العينة بحسب المستوى الدراسي لألب03الجدول رقم

 % النسبة  التكرارات المستوي الدراسي

 37,1 141 جامعي

 26,6 101 ابتدائي

 14,7 56 متوسط

 10,5 40 دون المستوى

 11,1 42 ثانوي

 100,0 380 المجموع

 

القراءة االولية لمجدول تظير ان جل فراد مجتمع الدراسة ذات مستوى ثقافي 

تمييا الفئة التي ليا مستوى ابتدائي  %37.1تعميمي جامعي ممثل في نسبة 

ثم الفئة التي يتراوح مستواىا ما بين) متوسط ، ثانوي ( بنسب  %26.6بنسبة 

وفي المرتبة االخيرة الفئة التي ىي بدون  %11.1 – 14.7تتراوح ما بين 

من عينة الدراسة .ما يمكن استنتاجو انو كمما كان المستوى  %11.5مستوى بــ 

بفطنة. ودراية  التعميمي لألولياء مرتفع كمما مكنيم دلك من التعامل مع االبناء
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ومواكبة اكثر لتغيرات الحياة ولنمط الضبط التربوي ومتطمبات طفل مرحمة التعميم 

المبكر ضف الى دلك القدرة واالستعداد لتوجيو ابنائيم وفق اساليب تنشئة 

اجتماعية والحماس والمواظبة عمى سير العممية التربوية والحرص عمى انتقاء 

ى تحقيق التوازن النفسي في نمو شخصية الطفل. االساليب البناءة المساعدة عم

وىذا مؤشر ذا داللة عمى امكانية تفيم ومتابعة سموكات ابنائيم ضمن تنشئة 

سميمة تعتمد عمى اساليب التربية الحديثة مستمدة من اسموب الحوار بعيدا عن 

 التشدد والعقاب.
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 الدراسي لألم: يوضح توزيع العينة بحسب المستوى 04الجدول رقم 

القراءة االحصائية تبين أن االتجاه العام تمثمو االميات التي لديين مستوى ثانوي بنسبة 

الالئي مستواىن ما بين )متوسط، جامعي ( بنسب تتراوح ما تمييا االميات 38.9%

وفي االخير ممن ىن  %7.9اما فئة االبتدائي فيي تمثل نسبة  %16.1-21.6بين 

تعتمد االميات في اساليب تنشئتيا عمى حجم المعارف  % 15.5بدون مستوى بنسبة 

شة او الزاد المعرفي التي اكتسبنيا من مستوى معرفي منبثق من البيئة االجتماعية المعا

المكتسب في تعامالتيا وكما ىو معروف ان جل االميات عاشت ظروف اقتصادية، 

اجتماعية، تعميمية قاسية لعدم توفر مناخ مناسب لتمدرسين ولعدم توفر المؤسسات 

 % النسبة  التكرارات المستوي الدراسي

 16,1 61 جامعي

 7,9 30 ابتدائي

 21,6 82 متوسط

 15,5 59 دون المستوى

 38,9 148 ثانوي

 100,0 380 المجموع
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التعميمية بكثرة وصعوبة النقل مما شكل عائقا امام مواصمة دراستيا مع العمم ان الفتاة 

رتبطة في تمدرسيا بخصوصيات نظام مجتمعيا الدي يفرض عمييا االلتحاق الميزابية م

بالمدارس الحرة اين تتمقى عموم الدين )فقو مذىب اإلباضية( ضف الى دلك التوقف 

مرحمة التعميم الثانوي ومع تغير الدىنيات ومواكبة  ىعن الدراسة في سن مبكرة ال تعد

اصبح بمقدور الفتاة الميزابية مواصمة لمتغيرات الحاصمة في المجتمعات المتحضرة 

تعميميا في التعميم العالي والتوظيف في قطاعات محددة كالصحة والتربية استثناء 

حفاظا عمى نظام مجتمعيا المحافظ ىده العوامل اثرت بشكل كبير في االساليب 

 المتبعة في بناء وتكوين شخصية االبناء.
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 توزيع العينة بحسب جنس الطفل :  يوضح05الجدول رقم 

 % النسبة  التكرارات الجنس

 61,8 273 ذكر

 38,2 107 أنثى

 100,0 380 المجموع

 

تظير لنا االرقام المبينة في الجدول اعاله ان اغمب االطفال من جنس الذكور 

. كما ىو معموم ان الفتيات في %38.2بالمقابل نجد االناث بنسبة  %61.8بنسبة 

المدارس الحرة اين تتمقى تعاليم الدين السمحاء  فيتعميمين  أنالميزابي يبدالمجتمع 

وتحفظ القران وتتمقى اساليب التنشئة االجتماعية وفق تعاليم ومناىج تخضع لنمط 

وبعد التحاقين بمؤسسات الدولة  العزابة ضبط تربوي اي تعميم موجو يحرس عميو نظام

حسب ما ىو معمول بو في وزارة التربية النظامية تواصل في تمقي اسس التربية 

الوطنية فعدد الفتيات يبدو قميل مقارنة بالذكور من حيث التمثيل يعود فييا السبب 

 لخصوصيات مجتمعيا.
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 :  يوضح توزيع العينة بحسب مهنة األب06الجدول رقم 

 %النسبة  التكرارات مهنة األب

 13,2 50 موظف

 46,8 178 أعمال حرة

 23,2 88 العملعاطل عن 

 16,8 64 متقاعد

 100,0 380 المجموع

 

تمييا الفئة العاطمة عن  46.8أغمب عينة الدراسة تمارس مينة االعمال الحرة بنسبة 

-13.2اما المتقاعدون والموظفون فيم يمثمون نسب تتراوح ما بين  %23.2العمل ب 

ممارسة مينة االعمال الحرة  ما يتميز بو المجتمع الميزابي .من عينة الدراسة16.8%

رث متوارث عميو عبر  وفي الدرجة االولى تأتي التجارة وىي اصول متعارف عمييا وا 

 اجيال من االجداد الى االبناء رغم مؤىالتيم العممية ثم تأتي المين االخرى بنسب قميمة.
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 :  يوضح توزيع العينة بحسب مهنة األم07الجدول رقم 

 مينة األم التكرارات %النسبة 

 عاممة 23 6,1

 ال تعمل 357 93,9

 المجموع  380 100,0

 

تمييا  %93.9ما يمكن ان نالحظو من خالل ىدا الجدول ان اغمب االميات ال تعمل بنسبة 

وىدا شيء طبيعي في مجتمع متماسك يأخذ تعاليمو من نظام  %6.1الفئة العاممة بنسبة 

ال تعمل  العشائر الدي يشرف عمى تسيير شؤون الحياة واساليب التنشئة فأغمب االميات

خضوعا لنمط الضبط االجتماعي المعمول بو في المجتمع الميزابي. يعتبر التعميم المبكر) 

اكثر قابمية لمتغير والتأقمم النفسي التحضيري ( مرحمة متميزة لنمو الطفل حيث يكون 

والبيئي لدلك اجمع عمماء النفس عمى وصف الطفولة المبكرة بالمرحمة الحرجة لماليا من 

تأثير بالغ في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراتو واستعداداتو لمتعمم لدلك اصبح 

ديثة. وفي ىدا االطار االىتمام بمرحمة التعميم ما قبل االبتدائي من االتجاىات العالمية الح

تأتي عممية التنشئة االجتماعية لضبط سموك الفرد وفي ىذا السياق يدخل مفيوم القيم 

باعتباره احد العوامل التي توحد سموك االفراد .منيا تبدا عممية التعمم وضبط دوافع الطفل 
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لتعميم في االسرة مند سن مبكرة. ودراستنا تصب في ىدا المجال حيث نحاول معرفة دور ا

المبكر) التحضيري ( والمعاممة االسرة ) الوالدية ( في بناء منظومة القيم االجتماعي 

لطفل واد ميزاب، ىي عينة من المجتمع الميزابي المعروف بخصوصياتو في اساليب 

التنشئة ونمطية الضبط االجتماعي والتربوي لدا استعممنا مجموعة من المتغيرات قصد 

متبعة في تنشئة اطفال مرحمة التعميم المبكر ىي مؤشرات دالة الكشف عن االساليب ال

عمى قيم مستعممة كأساليب في تنشئة اطفالنا بغية تشكيل شخصيتيم وتنمية قدراتيم 

 .لمتعمم
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 خالصة الفصل: 
 

تطرقنا في ىذا الفصل إلى تحديد المنيج المناسب لمدراسة ونوعو، أال وىو المنيج 

الوصفي التحميمي كونو يدرس العالقة بين المتغيرات، وصف مجتمع الدراسة من حيث 

وأىدفيا  االستطالعيةمصدره وحجمو وخصائصو وكيفية اختياره، وأبرزنا الدراسة 

ومدى صالحية استعماليا في الدراسة دوات الدراسة أوخصائصيا والتعرف عمى 

اإلجراءات التطبيقية لمدراسة األساسية، إلى جانب ذلك عمى األساسية، لَيِتمَّ التعريج 

 .أشرنا إلى األساليب اإلحصائية التي َتمَّ االعتماد عمييا في ىذه الدراسة
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 : عرض وتحميل معطيات الدراسة الميدانية.عاشرالفصل ال

 ييدػػػػػػػػػػتم 

 بناء وتحميل جداول الفرضية األولى -01-0

 بناء وتحميل جداول الفرضية الثانية -01-2

 بناء وتحميل جداول الفرضية الثالثة 01-3

 بناء وتحميل جداول الفرضية الرابعة 01-4

 خامسةالبناء وتحميل جداول الفرضية  01-5

 سادسةبناء وتحميل جداول الفرضية ال 01-6
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 جداول الفرضية األولى:  لبناء وتحمي -01-0

 واالحترامالتسامح  تنمية قيم التعميم المبكر دور فييمعب      

 التحاقو بالقسم التحضيري دكم بعنقص عدوانية طفميبين  :18جدول رقم ال

 نقص العدوانية           اؿ               التكرارات %النسبة 

 نعـ 209 55

 ال 171 45

 المجموع 380 100

 األخريف عدوانية ابنائيـ تقؿ ضدا ىاالولياء تر  مف %55يبينو لنا ىدا الجدوؿ اف نسبة ما
تقؿ في  ال عدوا نيتيـترى اف   %45 بعد التحاقيـ بالتربية التحضرية بالمقابؿ نجد نسبة

 ه المرحمة.ذى

ه المرحمة تتطور لدييـ االنفعاالت ذنمو االطفاؿ في ى أف النفس في عمـ كما ىو معمـو
مشاعرىـ بحرية وانفتاح كما تتكرر لدييـ ثورات الغضب بشكؿ  ويميموف الى التعبير عف

واضح والعدوانية مظير اساسي لسموكيـ نتيجة االحباط الناجـ عف عدـ تمبية الحاجات او 
الطفؿ غير  في االتجاه الصحيح فالوسط الدي نشأ فيوتمبيتيا واجابة المبحوثيف تأخير 

 باألمفانو لـ يحصؿ عمى اشباع حاجاتو النفسية كالشعور  ىمشبع بالحب والثقة بمعن
سرة مما ألا واالحساس بقيمة الشخصية، فقد ييمش الطفؿ اثناء مناقشة الوالديف لمشكالت

وتجسيد طموحات الوالديف  حاتووالحرماف والسيطرة عمى طمو  ذيؤدي الى سوء التكيؼ والنب
 هذفنمط الضبط التربوي اساسي في ى مف خالؿ توجيو سموؾ ابنائيـ وفؽ رغباتيـ.

 تنشئيوخبرات  مف االجتماعية المطموبة وما يقدـ ليـ الميارات ب الطفؿسايف يكت المرحمة
 .تربوية
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 يةجنب أبنكم سرعة الغضب بعد التحاقو بالتربية التحضير ت :19جدول رقم ال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 252 66,3

 ال 128 33,7

 المجموع 380 100

االتجاه العاـ لعينة الدراسة يجنب االبناء سرعة الغضب بعد التحاقيـ بالتربية التحضرية 
 .%33.7تمييا الفئة التي ترى العكس بنسبة %66.3بنسبة 

واالحباط لسيطرة دوافع جديدة  في ىده المرحمة الحرجة يتكرر لدى الطفؿ حدوث الغضب
 ىات لدا فالثواب والعقاب احدذعمى سموكو كحب االستطالع والتعمـ واثبات وابراز ال

اساليب التنشئة االجتماعية ايف يكوف الوالديف محورىا كدراستيما لمتطمبات نمو ابنائيـ 
داتو واكتساب اف الطفؿ في ىده المرحمة يتعمـ المغة التي تساعده عمى تصوره ل ظوالمالح

اثر التربية التحضرية في تحديد نمط شخصية الطفؿ واتجاىاتو  يأتياتجاىات الغير وىنا 
مو وعاداتو وانماطو السموكية التي اكتسبيا مف وسطو الجديد مثؿ الخبرات وبعض يوق

السموكيات كالصدؽ واالمانة والتعاوف والمنافسة وكيفية مواجية المشكالت التي تعترضو 
د تعكر مزاجو وتدفعو لمقياـ بسموكيات تتسبب في سرعة الغضب لديو لدا فأغمب والتي ق

لممرحمة الحرجة التي االولياء يجنبوف ابنائيـ سرعة الغصب بعد االلتحاؽ بالتعميـ المبكر 
يجنبوف ابنائيـ سرعة الغضب  ال ف بعض االولياءأ. بالمقابؿ نجد يمر بيا الطفؿ في نموه
اعية واالسرية خاصة التي ساىمت في تنشئتيـ تنشئة انفعالية او لطبيعة البيئة االجتم

لعدـ التوافؽ بيف الزوجيف نظرا لصراعات وعدـ التفيـ كتفرد االب بالسمطة وتيميشو لدور 
لؾ تزداد الفوارؽ وتنعكس عمى ذالزوجة في اتخاد مواقؼ مشتركة حوؿ مصير ابنائيـ ل

  ى االبناء في شكؿ اضطرابات سموكية.تنشئة االطفاؿ تنشئة مضطربة مما ينعكس عم
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 لتربية التحضيرية تحد من خوف طفمكما :01جدول رقم ال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 250 65,8

 ال 130 34,2

 المجموع 380 100

 %65.8غمب افراد العينة يروف بأف التربية التحضرية  تحد مف خوؼ اطفاليـ  بنسبة أ
تمثميا نسبة  ي ترى اف التربية التحضرية التحد مف خوؼ ابنائيـ.بالمقابؿ نجد الفئة الت

34.2%. 

لمتعميـ المبكر دور في تنشئة اطفاؿ ىده المرحمة تنشئة صحيحة وفؽ منياج يتبعو المربي 
مف خاللو يعمؿ عمى تحميؿ المواقؼ السموكية التي ترتبط بعامؿ الخوؼ بؿ ينبغي عميو 

ي مشكؿ يتسبب في عودة الخوؼ وفي ألبالنفس تفاديا  مراعاة توفر عاممي االمف والثقة
ىدا السياؽ يمجا المربي الى بعض االساليب التربوية لتقميؿ مف الخوؼ استجابة لمتطمباتو 

ومساعدتو عمى التكيؼ مع وسطو المدرسي الجديد ودفعو الى  الضرورية كالتحفيز
ة عمى تجاوز حاجز اكتشاؼ محيطو المدرسي واكتساب الميارات والخبرات المساعد

واقرانو داخؿ المدرسة التحضرية والقياـ ببعض  ئووزمال باألصدقاءالخوؼ باالحتكاؾ 
النشاطات كالرسـ والموسيقى وااللعاب قصد التفاعؿ والتواصؿ وىدا بالعب بعض االدوار 

شخصية الطفؿ في النمو التدريجي ايف يتحوؿ مف طفؿ  أفي محيطو الدراسي ومنو تبد
 أذايثؽ في قدراتو الى طفؿ شجاع يبني عالقات اجتماعية ايجابية  ؿ الخائؼ منعز 

التربية التحضرية تساىـ في تزويد الطفؿ بالمعمومات والميارات الحركية والمعرفية 
اتو ذوالمغوية واالنفعالية قصد اكتساب دوافع سموكية تساعده في اثبات وجوده وابراز 

وتو ويزداد عما كاف عميو في ىده المرحمة خير يصؿ در ألا اذابتعادا عف الخوؼ في
 العمرية.
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تقمؿ مف الخوؼ لدى  بالمقابؿ نجد بعض افراد العينة يعتقدوف بأف التربية التحضرية ال
االطفاؿ لـ يتخمصوا بعد مف المخاوؼ التي كانت  ىؤالءف أاالطفاؿ ومرد ىدا الطرح 

د في الفترات االولى لمطفولة سموب التنشئة االجتماعية المعتمأف ألسرىـ أتراودىـ في 
تميز بتعنيؼ سموكات االطفاؿ باستخداـ اساليب قاسية سواء كاف دلؾ في معاممة الطفؿ 
او في المجوء الى العقاب مما يؤثر في تكويف شخصيتو وميما حاوؿ المربي كمختص في 

المدرسة فعالو داخؿ أالتوجيو واالرشاد والتفاعؿ االجتماعي مع اقرانو فمف يؤثر دلؾ في 
 والبيت حيث تبقى شخصيتو تتسـ بطابع التوتر والخوؼ والتبعية لمغير.
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 ساعدة التربية التحضيرية عمى إزالة الخجل لدى طفمك: يبين م00جدول رقم ال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 270 71,1

 ال 110 28,9

 المجموع 380 100

سبة الغالبة مف افراد عينة الدراسة ترى اف التربية يظيره لنا ىدا الجدوؿ اف الن ما
تمييا الفئة التي اجابت  %71.1التحضرية تساعد عمى ازالة الخجؿ لدى الطفؿ بنسبة 

 .%28.9نسبة  .العكس

في عمـ النفس الطفؿ  مختصيفتستعيف وزارة التربية الوطنية في توظيفيا عمى مربييف 
االنفعالية عبر مراحؿ مختمفة مف نموه ومسارات ىدا ىؤالء عمى دراية بالعمميات العقمية و 

التطور واالضطرابات المتوقعة وكيفية التحكـ فييا قصد اختيار انسب الطرؽ والوسائؿ 
يعيؽ مسارىـ الدراسي وفي ىده المرحمة ينتظر مف  لتعميميـ وتربيتيـ وتجنبييـ كؿ ما

االستقاللية والشعور بالخجؿ والشؾ الطفؿ انفعاليا اشباع دافع الكفاية والتفاعؿ مع ازمتي 
والدنب لدلؾ فرعايتو وتوجييو يعتبر امرا ضروريا البد مف تنميتو وتحسيسو باالستقاللية 

 . الذاتواالستعداد لمحياة المدرسية واالبتعاد عف التمركز حوؿ 

بعض اساليب ف التربية التحضرية تساعد عمى ازالة أ الديف يروف ومف اجابات المبحوثيف 
الطفؿ منيا عمى الخصوص ازالة مشاعر  دة تصحيح ىده المفاىيـ لدىالتنشئة واعا

كالخجؿ الدي قد يعيؽ امكانية مواجية الطفؿ لمواقؼ صعبة سواء في  الذاتالسمبية تجاه 
تعاممو مع زمالئو او في الدفاع عف نفسو في مواجيات سموكات تصؿ في بعض االحياف 

ي لمساعدتو عمى مواجية الواقع انطالقا مف الخبرات التي الى العدوانية لدلؾ يتدخؿ المرب
ات ذاسرتو واعطاء اىمية لمقيـ االخالقية والروحية لتنمية الوعي باليكتسبيا مف القسـ او 
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فيـ يستندوف الى مبررات .اما الفئة غير المؤيدة لفعالية التربية التحضرية في ازالة الخجؿ 
 سريا.أير مقبولة مقدمتيا تعمـ االطفاؿ لسموكات غفي 

 تساىل و المين في التعامل مع األبناءيوضح ال:  02جدول رقم ال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 245 64,5

 ال 135 35,5

 المجموع 380 100

 

يبيف لنا الجدوؿ التالي اف االتجاه العاـ مف افراد عينة الدراسة مع مؤشر التساىؿ والميف 
لؾ بنسبة ذ بذتح بالمقابؿ نجد الفئة التي ال %64.5نسبة في التعامؿ مع االبناء ب

35.5%. 

في ىده المرحمة العمرية تظير فروقات فردية بيف االطفاؿ وتتبايف تبعا الختالؼ البيئات 
لؾ عمى مستوى سموكو او عمى مستوى مختمؼ ذ كاف الجغرافية واالجتماعية سواء
حيث مستواىـ الثقافي واساليبيـ في دور الوالديف مف  يأتيالوظائؼ وفي ىدا االطار 

تنشئة ابنائيـ فاستيعاب حاجات ومطالب ابنائيـ وكيفية اشباعيا مرتبط بالوسط 
االجتماعي والجغرافي الدي ينتموف اليو حيث تظير المعاممة الوالدية مف حيث التساىؿ 

مما يسمح والميف ابتعادا عف العنؼ والعدوانية والضبط التسمطي في التعامؿ مع االبناء 
 بتكويف شخصية سميمة اساسيا التوافؽ النفسي عكس الفئة التي ترى اف التساىؿ والميف ال

 ماشى مع اساليب الضبط االجتماعي.يت
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بناء وتحميل جداول الفرضية الثانية:  - 2-01 

 تواصل الطفل مع األخرين تنمية قيم  عمى دورلتعميم المبكر  -
 عمى التفاعل مع زمالئوالطفل لتحضيرية تشجع لتربية ا: يبين ا03رقم ل جدوال 

 التشجيع عمى التفاعؿ التكرارات %النسبة 

 نعـ 319 83,9

 ال 61 16,1

 المجموع 380 100

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف معظـ اجابات المبحوثيف تدعـ فكرة تشجيع التربية 
ليست  % 16.1 بالمقابؿ نجد نسبة %83.9التحضرية عمى التفاعؿ مع الزمالء بنسبة 

  .ا الطرحذمع ى

مف المعمـو اف الطفؿ في مرحمة التعميـ المبكر ينمو اجتماعيا في اسرتو حيث يتعمـ كيؼ 
ومع االخريف ويكتسب معايير وقيـ مف االسرة والمجتمع وينمو لديو  .يتعامؿ مع نفسو

ف التعاليـ الضمير ويبدا االنا االعمى في المراقبة وفي المنع مف القياـ بسموؾ خارج ع
اساليب تنشئة اجتماعية مف اوليائو قصد الى ه الفترة ذاالجتماعية لدلؾ يحتاج في ى

الجدوؿ  الؿاتو وتكويف صداقات معيـ ومف خذتشجيعو عمى التفاعؿ مع زمالئو لبناء 
اغمب المبحوثيف يرجعوف اىمية التربية التحضرية في المساىمة في اكتساب نالحظ اف 

عمى االندماج مع اقرانو في وسطو التربوي  جديدة تساعد سموكية قيـ ومبادئ وعادات
دور المربي عمى تمثيؿ الحياة االجتماعية تمثيال صحيحا معيا والتوافؽ  يأتيالجديد وىنا 

داخميا لدلؾ يقوـ الطفؿ بتوجيو تعاطفو نحو االخريف كما يقيـ عالقات اجتماعية سوية 
وىنا تتجسد لدى الطفؿ مفاىيـ جديدة حوؿ قيمة  المشترؾ مع اقرانو مبنية عمى التعاوف
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يبدا بادراؾ قيمتو وكرامتو الشخصية مف خالؿ التعبير عف مشاعره  اذالتعاوف االجتماعي 
يكوف مقبوال لدى االخريف كما يتعمـ اف لو حقوؽ وعميو واجبات واف مشاعر المحبة ف

ماعية اساسية تتحكـ فييا القيـ قيـ اجت بإبرازمتبادلة فيما بيف االقراف كما يقـو المربي 
  .والعادات والتقاليد االجتماعية باعتبارىا وليدة المجتمع وتكتسي طابعا الزاميا لدى الجميع

 طفمك أصدقاء جدد: ل 04ول رقم دجال   

 األصدقاء التكرارات %النسبة 

 نعـ 311 81,8

 ال 69 18,2

 المجموع 380 100

 

مف االبناء لدييا اصدقاء ونسبة  %81.8ه تظير اف نسبة رقاـ المبينة في الجدوؿ اعالاأل
كمما اتسعت دائرة العالقات االجتماعية  %18.2قميمة منيـ ليس ليا اصدقاء بنسبة 

يكتسب الطفؿ المزيد مف المعايير والقيـ وتكويف الصداقات مع اقرانو فينمو لديو االحساس 
تجاه اصدقائو وتتسع  ورغباتوعف حاجاتو بالبيئة االسرية التربوية ويعبر في ىده المرحمة 

لديو دائرة االتصاؿ االجتماعية مع اقرانو وزمالئو في الدراسة فيتعرؼ عمى اطفاؿ مثمو 
في السف والخبرة وفي العالقات االجتماعية وعف طريؽ المشاركة تتحقؽ لديو المكانة 

عبر عنو كأرقاـ في ىو م االجتماعية وتزداد صداقاتو بنمو روح التعاوف مع زمالئو وما
 لؾ.ذالجدوؿ مؤشر داؿ عمى 
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 الحرية في اختيار االصدقاء:  05ول رقم دجال   

 اختيار االصدقاء التكرارات %النسبة 

 نعـ 220 57,9

 ال 160 42,1

 المجموع 380 100

مف االولياء مع حرية اختيار ابنائيـ  %57.9مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف نسبة 
  .ليسو مع حرية االختيار %42.1بؿ بالمقا لألصدقاء

في ىده المرحمة العمرية يكوف الطفؿ في مرحمة النمو االجتماعي اي في حاجة لتكويف 
واتخاد القرارات قصد المناقشة والمشاركة لدا  اآلراءعالقات تبادؿ وتعاوف ومشاركة في 

اصدقائو  فاختيار االصدقاء امر ميـ بالنسية اليو حيث يعمؿ عمى طرح افكاره عمى
 .ويتقبؿ راي االخريف ىي عوامؿ مساعدة عمى اكتساب خبرات تساىـ في نمو شخصيتو
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 تشجيع عالقات االبناء مع األقران خارج األسرة:  06ول رقم دجال

 يشجع التكرارات %النسبة 

 نعـ 257 67,6

 ال 123 32,4

 المجموع 380 100

  %67.6بمغػػت نسػػبتيـ  قػػدمػػف أفػػراد العينػػة عـ بػػن نسػػتنتم مػػف الجػػدوؿ أف عػػدد المجيبػػيف  
المقابػؿ عػدد المجيبػيف يقابميػا مػع األقػراف خػارج األسػرة عالقات يشجعوف االبناء عمى بناء 

البنػػػاء عمػػػى بنػػػاء العالقػػػات مػػػع األقػػػراف خػػػارج اال يشػػػجعوف  .%32.4تيـ نسػػػببمغػػػت  بػػػال
 األسرة.

تسػاعد الطفػؿ عمػى خارج األسرة  أف الخمطة مع األطفاؿحيث يذىب أنصار الفريؽ األوؿ  
التػدريجي مػف البيػت إلػى األقسػاـ التحضػيرية مػف  واالنتقػاؿالتكيؼ مع زمالئو داخػؿ القسػـ 

خػػالؿ تعريػػؼ بيئتػػو ومسػػاعدتو عمػػى تنميػػة مشػػاعره ، إال أف الفريػػؽ الثػػاني يعػػارض بحجػػة 
ألطفػػػاؿ يػػػـ يمنعػػػوف ابنػػػاءىـ مػػػف مصػػػاحبات افأخالقيػػػـ، لػػػذلؾ  هتفسػػػد طبػػػائعيـ وتشػػػو أنيػػػا 

ومػف ىنػا يبػدأ الطفػؿ فػي   .مػنيـ الكػالـ الفػاحش سالسػب والشػتائـ   يتعممػواالغرباء حتى ال 
توسيع دائرة تعامالتو وعالقاتو اإلجتماعية حيػث ينطمػؽ مػف أسػرتو لتمتػد إلػى أقرانػو والحػي 

وتعمػؿ المعممػة دومػا عمػى إعطػاء فرصػة لمطفػؿ مػف خػالؿ  والجيػراف ... الػ . يسكتوالذي 
المعػػػب لمعػػػب مػػػع األطفػػػاؿ اآلخػػػريف فػػػي مثػػػؿ سػػػنو لتنميػػػة مفيػػػـو الػػػذات واالنتمػػػاء وسػػػائؿ 
الممفػت لالنتبػاه عنػد  الشػيءوتوضح طبيعة مختمؼ العالقات مػع األخػريف. إال أف األسري 

 يعػػػودالمعػػػب وخمطػػػت ابنػػػاء غيػػػرىـ مػػػف العػػػرب، وىػػػذا  ىحاشػػػىػػػو تابنػػػاء األخػػػوة اإلباضػػػية 
ات نمػػػط الضػػػبط تأكيػػػد خصوصػػػيفػػػي الميزابػػػي  المجتمػػػعقػػػيـ عمػػػى حفػػػاظ فػػػي الحرصػػػيـ ل

 .االجتماعي المعموؿ بو في داخؿ مجتمعيـ
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 عالقات التفاعل االجتماعي لطفمك مع األخرين: 07ل رقم جدو   

 العالقات التكرارات %النسبة 

 عالقات محدودة 88 23,2

 عالقات معدومة 37 9,7

 عالقات مفتوحة وبدوف حدود 255 67,1

 وعالمجم 380 100

 

أف ابناءىـ يعيشوف عمى  تبيف لنا أف نسبة المجيبيف مف أفراد العينةيمف خالؿ الجدوؿ  
ذيف يعيشوف عالقات في حيف بمغت نسبة ال %67.1 تمثميا نسبة عالقات مفتوحة

 %9.7بنسبة معدومة تفاعؿ يعيشوف عالقات تمييا الفئة الذيف . %23.2نسبة  محدودة

مف خالؿ ما يتمقاه الطفؿ في  االجتماعيع عمى التفاعؿ أرجع األولياء عممية التشجي
عطائو صورة معينػة حػػوؿ  والتىاألقسػػػاـ التحضيرية  تعمؿ عمى تكويف شخصية الطفؿ وا 

التي تحدد مواقفو في سموكو  واالتجاىاتتتضمف مجموعة مف المعتقدات والقيـ كونيا ذاتو 
 .مع األقرافوتشجعو عمى بناء العالقات تجاه نفسو واألخريف 

مع اآلخريف نتيجة لدمم قيـ  االجتماعيفالتربية التحضيرية تساعد الطفؿ عمى التفاعؿ 
وتكويف ذاتو وتشكؿ  اتجاىاتووىي المسؤولة عمى تحديد  ىؤالءواتجاىػػات ومفاىيـ 

شخصيتو، فالطفؿ يتعمػـ كممة أنا التي تعبر عف ذاتو نتيجة لتفاعمو مع غيره، فالمربية 
عمى تعميـ األطفاؿ الصغار كيفية التعامؿ مع اآلخريف باألساليب السمبية  التي تشرؼ

الناجحة تعزز الفكرة السميمة والجيدة عف الذات وتزيد  االجتماعيةولبناء العالقات 
، حيث االجتماعيالنجػاح فػي وسطػو و نجاحا ومف ثـ يزيػد التفاعؿ  االجتماعيةالعالقات 

 االجتماعيةو بنفسو وتزداد مشاركتو في كثيػر مػف النشاطات وقدراتو وثقت اىتماماتوترتفع 
لمعايير الجماعة السائدة كما يعامؿ األخريف بمعاممة مبنية عمى العطؼ والتقػبؿ  استجابة
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والحساسية لحاجتيـ إذ يشاركيـ في حؿ مشكالتيـ، والعمؿ عمى التكيؼ مع الوسط 
 الجديد والتواصؿ مع األخريف .

التي ترى أف التربية التحضيرية ال تشجع األطفاؿ عمى التفاعؿ مع  أما الفئة األخرى
اآلخريػف بسبب التنشئة التي تمقاىا الطفؿ في أسرتو والتي لـ تحظ الطفؿ بالعناية والتقبؿ 

    إعطاء مفيػوـ خاطئ حوؿ ذاتو كأف يدرؾ الطفؿ نفسو كشخص غبي  فيإذ تتسبب 
ـ التعاطؼ مع األخريف سيما إذا دوع االنعزاليةبأو مشاكػس أو غير موثػوؽ بو، يتميػػز 

السموكية  واالضطراباتكاف ىذا الطفؿ ينتمي الى أسرة متصدعة يسودىا جو مف التوتػر 
      التي تبعد الطفؿ عف النشاطات الجماعية ألنو ال يحس بحاجات األخريف ومف ثـ 

الطفؿ الميؿ إلػػى الخجؿ  الحظ عمى سموؾ ىذاوالمال يستجيب لمعاييػر الجماعة السائدة، 
مف معظـ النشاطات اإلجتماعية ويصبح ال يبالي في تعاممو مع الغير وغالب  واالنسحاب

ما يميؿ لممارسة سموكات عدوانية ألنو يشعر بأنو غير مقبوؿ مف اآلخريف، وال يستطيع 
 التكيػػؼ أو تحقيؽ توافؽ نفسي مع ذاتو ومع اآلخريف.

تتدخؿ لمتعرؼ عمى شخصية ىذه األطفػػاؿ وتشخػص ي يأتي دور المربية ك وىنا 
لتساعدىـ عمى التكيؼ مع أقرانيـ في المدرسة وفي البيػت   يـوضعياتيـ وتصنؼ مشكالت

األطفاؿ والذيف قد يصبحوا ضحايا عدواف  ىؤالءكما يستوجب عمى المربية التعرؼ عمى 
وعدـ األمف لذلؾ  نعزاؿواالوالقمؽ  واالستسالـزمالئيـ ، مما يجعميـ عرضة لمخضوع 

مف آجؿ تمكينيـ تجنب الكثير مف المواقؼ التي  واالىتماـالكاممػػة   ةيـ الرعايػلتوجو 
 .تجعميـ موضوع العدواف مف قبؿ زمالئيـ
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: الثالثةبناء وتحميل جداول الفرضية  - 3-01 

 الحوار والنقاش عند الطفل بتنمية قيم لتعميم المبكر عالقة  -     

 مساعد التربية التحضيرية في التعبير عن احاسيسو ورغباتو:  08ول رقم دج

  التكرارات %النسبة 

 نعـ 239 62,9

 ال 141 37,1

 المجموع 380 100

تػػرى بمسػػاعد التربيػػة  %62.9 اجابػػت بػػنعـ بنسػػبة مقػػدرة بػػػػ التػػياالتجػػاه العػػاـ تمثمػػو الفئػػة 
 جابػػات بػػال بنسػػبةأ التػػيتقابميػػا الفئػػة باتػػو التحضػيرية لمطفػػؿ فػػي التعبيػػر عػػف احاسيسػػو ورغ

37.1% . 

ذىب الفريؽ األوؿ الذي يمثمو رأي أغمبية المستجوبيف بدور التربية التحضػيرية فػي التحفيػز 
والتعبير عف أحاسيسو ورغباتو مف خالؿ ما يتمقاه الطفؿ داخػؿ ىػذه األقسػاـ حيػث يكتسػب 

براز أحاسيسو ومش واعيػا بذاتػػػو عػف طريػؽ أيف يصػبح  اعرهالطفؿ طرؽ التعبير عف ذاتو وا 
 المنظمة. االستجاباتالغير نحوه ومع طريؽ تكويف مجموعة مف  التجاىاتتبنيو 

الكممػػػات  باسػػػتخداـفالطفػػػؿ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يػػػتعمـ المغػػػة وتبػػػرز لديػػػو القػػػدرة عمػػػى التفكيػػػر 
ربيػة تحػاوؿ والرموز وعالمات تشير إلى أشياء في مواقؼ معينة تحمػؿ دالالت محػددة فالم

أف تركػػز عمػػى مفػػاىيـ لغويػػة معينػػة تحمػػؿ ألفاظػػا ومعػػاني تعبػػر عػػف موقػػؼ سػػموكي معػػيف 
المغة مرتبط بموقػؼ الطفػؿ والػذي سيسػاعده فيمػا بعػد عمػى إسػتدعاء  استدعاءحيث يصبح 

الجوانػب المختمفػة لمموقػػؼ مػف خػػالؿ إسػتدعاء التعػابير المغويػػة المرتبطػة بػػو، فالطفػؿ ومػػف 
تنشػػئة التػػي يكتسػػبيا مػػف التربيػػة التحضػػيرية يتكػػوف لديػػو الضػػمير األخالقػػي خػػالؿ عمميػػة ال

والػػذي يبػػرز مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف األوامػػر والنػػواىي والتعميمػػات والقػػدوة الحسػػنة لممربيػػة 
واآلبػػاء ، وىػػو األسػػاس الػػذي يحفػػز الطفػػؿ عمػػى الضػػبط الػػذاتي لػػو ، حيػػث يصػػبح التعبيػػر 
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نتيجػػة لنمػػو ضػػميره فػػي القػػدرة عمػػى ضػػبط نفسػػو  عػػف ذاتػػو وأحاسيسػػو والكشػػؼ عػػف رغباتػػو
افعػػو مػػف جيػػة واسػػتيعاب إتجاىػػات اآلخػػريف مػػف جيػػة أخػػرى ، كمػػا يسػػتطيع الطفػػؿ كػػبح دو 

أو ميكانيزمػات متنوعػة تمكنػو مػف تحقيػؽ توافػؽ فػي أخػذ  غير اإلجتماعية مف خالؿ آليػات
باتػػػو يكتسػػػب دوره داخػػػؿ المجتمػػػع ، فالطفػػػؿ مػػػف خػػػالؿ تعزيػػػز التعبيػػػر عػػػف أحاسيسػػػو ورغ

ميارات ومعػارؼ وأذواؽ وطموحػات تؤىمػو لممشػاركة فػي حياتػو األسػرية ومجتمعػو إذ يعمػؿ 
وميمو لمتعاوف معيػـ فػي جػو مػف  حبة الصادقة في تعاممو مع زمالئوعمى إبراز مشاعر الم

   .واالنسجاـالمنافسة 
ره بشخصػػيات كمػػا يػػتعمـ الطفػػؿ أيضػػا تعزيػػزه لقدرتػػو عمػػى التصػػور والخيػػاؿ المسػػتمد مػػف تػػأث

ومواقػػػػؼ كػػػػالتعبير الفنػػػػي بواسػػػػطة الرسػػػػـ وتقميػػػػد بعػػػػض أدوار الفنػػػػانيف فػػػػي أعمػػػػاؿ دراميػػػػة 
اإلعجػاب بػبعض الالعبػيف سػيما فػي كػرة القػدـ، ومػف ىنػا يبػرز دور  ومسرحيات غنائيػة أو

المربيػػة فػػػي ىػػذه المرحمػػػة حيػػػث يجػػب أف تتجػػػو بالطفػػػؿ إلػػى مزيػػػد مػػػف التمييػػز بػػػيف الواقػػػع 
المعػػاير والػػذي يعتبػػر  االتجػػاهمجػػوء إلػػى اإلصػػرار فػػي حػػيف يعتقػػد أصػػحاب والخيػػاؿ دوف ال

المربية فػي رأييػـ ال تتيػػػح الفرصػػة لمتمميػذ فالتربية التحضيرية ال تعزز التعبير عف مشاعره 
قػػػدر مػػػف تعمػػػيـ نفسػػػو بنفسػػػو وال تػػػوفر لػػػو بيئػػػة أقػػػرب إلػػػى االسػػػتجابة الحتياجاتػػػو كػػػالرفض 

اح لػػو بػػالتعبير عػػف نفسػػو بعيػػدا عػػف مفيػػـو التسػػمط والتفػػرد والتجاىػػؿ لمشػػاعره وعػػدـ السػػم
الػػذي قػػد تعتمػػده المربيػػة ، ألف كبػػت ميػػوؿ ورغبػػات األطفػػاؿ قػػد يػػؤدي إلػػى إحبػػاطيـ نفسػػيا 

قمػػع المشػػاعر واألحاسػػيس وعػػدـ السػػماح بػػالتعبير فػػي  اضػػافة الػػىوفقػػدانيـ لمشػػعور بالثقػػة 
مػػو التصػور لػدى الطفػؿ وتكػويف مفيػـو مواقؼ عمى آرائو وخمفياتو يػؤدي دومػا إلػى تػأخر ن

خػػاطئ عػػف ذاتػػو وقػػد يتسػػبب فػػي عػػدـ تقػػديره لمموقػػؼ ممػػا يدفعػػو لمقيػػػاـ بسػػموكات خاطئػػة 
 تنعكس سمبا عمى األسرة والمجتمع.
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 امتالك القدرة عمى طرح األسئمة:  09ول رقم دجلا   

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 273 71,8

 ال 107 28,2

 المجموع 380 100

عمػػى اف الطفػػؿ يمتمػػؾ  نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ أف عػػدد المستجوبيػػػػف الػػذيف أجػػابوا بنعػػػـ 
بأنػػو لػػـ فػػي حػػيف بمغػػت نسػػبة المجيبػػيف  ،%71.8 تيـنسبػػػ تبمػػػػغالقػػدرة عمػػى طػػرح االسػػئمة 

 .%28.2 يمتمؾ القدرة عمى طرح االسئمة بمغت نسبتيـ
ف التربيػػػة التحضػػػيرية تسػػػاعد عمػػػى إزالػػػة بعػػػض وقػػػد إعتبػػػػر المسػػػتجوبيف الػػػذيف يعتقػػػدوف أ 

عػػادة تصػػحيح ىػػذه المفػػاىيـ لػػدى الطفػػؿ منيػػا عمػػى الخصػػوص  أسػػاليب التنشػػئة الخاطئػػة وا 
إزالة المشاعر السػمبية تجػاه الػذات كالخجػؿ الػذي قػد يعيػؽ إمكانيػة مواجيػػة الطفػؿ لمواقػؼ 

فػي مواجيػة سػموكات  القسـ أو في الدفاع عف نفسو ه فيصعبة سواء في تعاممو مع زمالء
 .تصؿ في بعض األحياف إلى العدوانية

مػف الخبػرات التػي يكتسػبيا مػف  انطالقػالذلؾ تتدخؿ المربية لمساعدتو عمى مواجيػة الواقػع  
لتصػػػرؼ قػػػد ا ىػػػذا  القسػػػػـ أو مػػػف أسػػػرتو ، إذ تتجنػػػب مػػػثال توبيخػػػو أمػػػاـ زمالئػػػػو ألف مثػػػؿ

حساسػػػو بػػػاأللـ والمعنػػػاة  والمػػػذاف يؤديػػػاف إلػػػى ظيػػػور ردود أفعػػػاؿ يتسػػػبب فػػػي إذاء الطفػػػؿ وا 
تعدـ اإلقباؿ عمى الطعاـ وانقطاع الشيية، وزيادة المخاوؼ لديو وتفاديػو  ،وحركات عصبية

إلي مواجيػػة ميمػػا كانػػػػت ردود أفعاليػػا كمػػا تتػػدخؿ المربيػػة أيضػػا إلزالػػة سػػموؾ غيػػر مقبػػوؿ 
أو لخػػػداع شخصػػػي  إجتماعيػػػا، والمتمثػػػؿ فػػػي لجػػػوء الطفػػػؿ لمكػػػذب لتبريػػػر بعػػػض المواقػػػؼ،

جؿ التممص مف أشياء غير سارة، ولمعمػـ فػإف الطفػؿ أىدفو الحصوؿ عمى مكسب، أو مف 
فػػي ىػػذه المرحمػػة ال يميػػز بػػيف الخيػػاؿ والحقيقػػة لػػذلؾ تجػػد ىػػؤالء األطفػػاؿ عرضػػة لخػػػداع 
الػذات والمبالغػػة فػػي التفكيػػر فػػي كيفيػة إشػػباع رغباتػػو لػػذلؾ يمػػزج الطفػػؿ بػػيف مػػا يرغػػب فيػػو 
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يمجػػأ إلػػى الكػػذب كوسػػيمة لممراوغػػة وتجنػػب العقػػاب فيػػو ف أف يحققػػو فػػي الواقػػع ، ومػػا يمكػػ
نكار قػوؿ  سيما إذا قاـ بسموؾ غير مقبوؿ داخؿ األسرة بأف يقمب الحقائؽ بإتيامو لشقيقو وا 

 الحقيقة.
كما قد يقدـ الطفؿ عمى روايػة تفاصػيؿ رحمػة لػـ يقػـ بيػا أصػؿ، أو المبالغػة فػي وصػؼ قػوة 

العصػبي ليفػوؽ أصػدقائو مػف خػالؿ تجسػيد تفػاخره وتباىػو بوالػده كػي يحصػؿ والده ومزاجػو 
مػػف والػػده وحتػػى ال يػػؤدي ذلػػؾ  االقتػػرابويجنػػب أصػػدقائو مػػف إمكانيػػة  واالىتمػػاـاإلعجػػاب 

إلػػى تعػػرض الطفػػؿ لتصػػرفات عدوانيػػػة تجاىػػػو ويقػػي نفسػػو مػػف الصػػدمات المؤلمػػة التػػي قػػد 
و لػذلؾ تقػـو المربيػة بإتبػػاع طػرؽ وقائيػة لمحػد مػف تترؾ آثارا عمى ذكرياتو ومشاعره وخياالت

مشػػكمة الكػػذب ومػػف أىػػـ ىػػذه الػػػطرؽ عمػػى اإلطػػالؽ التمييػػز بػػيف مفيػػومي الصػػدؽ والكػػذب 
المناقشػػػات حػػػوؿ القضػػػايا  باعتمػػػادمعػػػايير الصػػػدؽ التػػػي تػػػـ وضػػػعيا بمػػػف خػػػالؿ اإللتػػػزاـ 

أي يأتياف اآلثػار السمبيػػة  األخالقية لتوضيح لماذا يعتبر الكذب والسرقة والغش أفعاؿ سيئة
ليػػذه السػػموكات عمػػى الطفػػؿ وعمػػى األسػػرة والمجتمػػع، كمػػا تقػػـو بتوعيػػػة الوالػػديف بضػػػرورة 

العقػاب الشػػديد والمتكػرر ألف وسػػيمة العقػػاب ىنػا سػػمبية مػف شػػأنيا أف تػػدفع  اسػػتخداـتجنػب 
الكاممػػة  الطفػػؿ إلػػى تنميػػة الكػػذب كوسػػيمة لمػػدفاع عػػف الػػنفس وىنػػا تتػػدخؿ لمعرفػػة األسػػباب

وراء الكذب ، إذ تحاوؿ تقديـ استراتيجيػػة ممارسة الصدؽ مف قبؿ اآلبػاء بأنفسػيـ آلف قػوؿ 
يميمػوف لتقميػد أبػائيـ فػي  كػونيـبشػكؿ أفضػؿ  اكتسػابوالحقيقة مف قبؿ أوليػائيـ يػدفعيـ إلػى 

يػة جميع السموكات والمواقؼ، لذلؾ تركز المعممة عمى إعطاء أىمية لمقيـ األخالقية والروح
التػي تعترضػو  بػاتفي ممارسة الصدؽ لمواجية العقو لتنمية الوعي بالذات في قوؿ الحقيقة 

 في حياتو الصفية واألسرية معا.
أمػػا المؤيػػػديف لعػػػدـ فعاليػػػة التربيػػة التحضػػػيرية فػػػي إزالػػػة بعػػض السػػػموكات السػػػمبية كالخجػػػؿ 

وكات غيػر مقبػػػولة والكذب، فيـ يسػتندوف إلػى مبػررات تػأتي فػي مقػدمتيا تعمػـ األطفػاؿ لسػم
غيػػر صػػادؽ فػػي نقػػؿ الحقيقػػة إلػػى والديػػو  ابػػنيـعنػػدما يجػػدوف  باالنزعػػاجأسػػريا وتشعرىػػػػـ 

لػػـ يحػػػرص الطفػػػؿ عمػػػى حميػػػا ، أو فػػػي إف سػػيما إذا تعمػػػؽ األمػػػر بتكميفػػػو بواجبػػػات صػػػفية 
بػػوي، وقػػد ألعػػف نفسػػو وتجنػػب العقػػاب ا دفاعػػاحالػػة تيربػػة مػػف النتػػائم غيػػر السػػارة لمسػػموؾ 

لمكػػػذب أسػػػباب أخػػػرى منيػػػا صػػػورتو الخاطئػػة عػػػف نفسػػػو بتكػػػرار سػػػموؾ الكػػػذب عمػػػى يكػػوف 
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الطفؿ ووصفة بالكاذب ومػع مػرور الوقػت يقتنػع الطفػؿ بأنػػػو كػاذب فعػال ، أو يفقػداف الثقػة 
و عنػدما يخبرىمػا بالحقيقػة ممػا يجعػؿ الطفػؿ يفضػؿ الكػذب نفي الطفؿ إلى درجة ال يصدقا

بتنشػػئة الطفػػػؿ مػػػف خػػػالؿ إىماليػػػا  ربيػػػةؿ الحقيقػػػي لممعمػػى قػػػوؿ الحقيقػػػة وفػػػي غيػػاب التكفػػػ
لجانػػػب ميػػػـ فػػػي شخصػػػيتو خاصػػػة عنػػػدما تطمػػػب منػػػو أف يشيػػػػػد عمػػػى نفسػػػػػو أي تطالبػػػو 

رغامو عمى   باالعتراؼ وتفقػده القػدرة  عنوة ىنا تتسبب فػي إحراجػو أمػاـ زمالئػو االعتراؼوا 
وىو المجػوء إلػى الكػذب لتجنػب عف نفسو بثقة مما يدفع لمقياـ برد فعمي سمبي  عمى التعبير

العقػػػاب والتػػػوبي  أمػػػاـ أقرانػػػو، وقػػػد يولػػػد لديػػػو الخجػػػؿ والشػػػعور بالػػػذنب، فيتحػػػوؿ مػػػف طفػػػؿ 
ىػػادئ إلػػى طفػػػؿ منطػػوي عمػػى نفسػػو يميػػؿ لمعزلةػػػ يخػػاؼ مػػف ردود أفعػػاؿ اآلخػػريف تجاىػػو 

ح غيػر ويصػب يشػعر بعقػدة الػذنب لعػدـ قولػو الحقيقػػة وبالتػدريم يفقػد الطفػؿ الثقػة فػي نفسػو
وزمالئػػػو داخػػػؿ ربيػػػة نػػػو متأكػػػد مػػػف ردود أفعػػػاؿ المألقػػػادر عمػػػى التعبيػػػر عػػػف ذاتػػػو بصػػػدؽ 

ذا لـ تتدارؾ الم ىذه األساليب التسػمطية فػي  ربيةالصؼ التحضيري ومف ثـ داخؿ األسرة وا 
 .باستمرارمعاممة الطفؿ فقد تتسبب في فشمو وعدـ كفاءتػو بسبب تكرارىا لمنقد ليـ 
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 .براز رأييما  عمى الحوار و األوالد تشجيع :  21ول رقم دجال   

 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 81 21,3

 احيانا 41 10,8

 دائما 258 67,9

 المجموع 380 100

وف عمى تشجيع االبناء بصفة مممف االولياء يع %67.9يبيف لنا ىدا الجدوؿ اف نسبة 
يشجعونيـ  %10.8نسبة  ثـشجعونيـ أبدا، ي ال %21.3دائمة عمى الحوار، تمييا نسبة 

 في بعض األحياف.

مع األطفاؿ داخؿ األسرة يرفع مف جرأة الطفؿ عمى قوؿ كؿ ما  والنقاش فتح والحوارف إ
كؿ و دا عف الخوؼ ييدور في خاطره مف أفكار ويتعمـ الشجاعة عمى التكمـ بكؿ قوة بع

غمؽ باب الحوار والنقاش ى عمتعمؿ  التياشكاؿ الشعور بالنقص، عمى عكس البيوت 
وينمى فييـ الكبت أماـ أطفاليا وتحرميـ حتى مف الكالـ مما يربى فييـ كؿ العقد النفسية 

 الذي تظير عواقبو الوخيمة في مراحؿ عمرية متقدمة.
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 اتخذتيا لمقرارات التي مناقشة أوالدي:  20ول رقم دجال    

 الجواب التكرارات %النسبة 

 دااب 116 30,5

 احيانا 155 40,8

 دائما 109 28,7

 المجموع 380 100

 مناقشة لقرارات التيابنائيـ مف االولياء يعمموف  %40,8يبيف لنا ىدا الجدوؿ اف نسبة 
 يناقشوف أطفاليـ في قرارتيـ التي يتخذونيا أبداال  %30,5، تمييا نسبة أحيانا يتخذونيا

 .يناقشونيـ دائما %28,7نسبة بو 

األولياء يشارؾ أطفاليـ في بعض القرارات المتعمقة باألسرة والبيت وربما حتى كثير مف 
نمافي القرارات والشؤوف الكبيرة ليس ألخذ رأييـ  مف أجؿ فتح مجاالت لنقاس والكالـ  وا 

وكيفية االختيار بيف يتعمـ طرؽ التفكير أف لثقة  الطفؿ بالنفس في سف مبكرة ، و اوتنمية 
 وحة، كما يتشجع عمى صناعة بعض القرارات البسيطة في حياتو.مختمؼ البدائؿ المطر 
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 منح االبناء فرصة التعبير عن آرائيم بحرية:  22ول رقم دجال   

 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 94 24,7

 احيانا 181 47,6

 دائما 105 27,6

 المجموع 380 100

بناء فرصة التعبير عف آرائيـ بحرية احيانا عمى منح االيؤكد المستجوبوف مف أفراد العينة  
ال يمنحوف االبناء فرصة التعبير عف آرائيـ بحرية  %24.7نسبة تمييا و  %47.6بنسبة 
 .%24.7 بنسبةالذيف ال يمنحوف االبناء فرصة التعبير عف آرائيـ بحرية ثـ  دائما

إكتساب القدرة عمى  فيمؤثرة عامؿ أصحاب اإلتجاه األوؿ الذي يعتبر التربية التحضيرية 
بداء رأيو في موضوع إ فلتعبير بحرية ععمى التمميذ فالمربية تساعد االحوار مع الغير، 

بمواضيع مسائؿ تتعمؽ بالتعبير عف مشاعره ورغباتو واىتماماتو  فيالنقاش الجاري بالقسـ 
مؿ ، كما قد يعبر عف رفضو القياـ بعمؿ أو بنشاط معيف لعدـ إقتناعو ليذا العمعينة

وحتى تقنعو  الرفضكممات أو اشارات تدؿ عمى  استعماؿفيبدى رأيو بالرفض مف خالؿ 
المعممة بضرورة مساىمتو في ىذا النشاط، تعمؿ عمى محاورتو ومناقشة أفكاره وعدـ 

بطريقة منطقية تراعي  مف خالؿ االقناع ربيةالم يكوف دورالتقميؿ مف رأيو أثناء المناقشة 
مرية، إذ تمجأ مثال إلى مشاركة زمالئو في الحوار بيدؼ إسماعو قدراتو العقمية والع

بمشاركة اآلخريف في القياـ بنشاطات مختمفة  االقتناعلوجيات نظر مختمفة، تساعده عمى 
النشاطات الجماعية كالمعب وتشكيؿ أشكاؿ مختمفة باستعماؿ مختمؼ ما تعمؽ سيما منيا 

ىـ مع أقرانو، كما يتعمـ الطفؿ طرؽ الحوار األدوات التي يممكيا الطفؿ مف خالؿ التفا
تكتشؼ األسرة تغيرات طارئة عمى سموكات أبنائيـ مثؿ ميمو  أيفالجاد مع أفراد أسرتو، 

لمحوار والمناقشة ومشاركة الكبار أطراؼ الحديث والتدخؿ في مسار المناقشة مف تركيزه 
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اؤالتو والتركيز عمى عمى فرض رأي معيف عمى أفراد أسرتو، لدفعيـ لإلجابة عمى تس
القضايا التي تحتؿ مرتبة ومنزلة ىامة في نظره، كأف يتعمـ قاعدة دينية معينة مختمؼ 

حسف كاتحاوؿ تمريرىا لوالديو إلعتقاده أف ىذه القاعدة تعدؿ مف إتجاىات ومواقؼ األسرة 
منحو عمى ضرورة الطفؿ المعاممة مع الجيراف، وآداب الطريؽ، والتصدؽ عمى الفقراء يمح 

نقود لتصدؽ بنفسو عمى الفقراء، إذ يقنع والديو بضرورة القاء التحية والسالـ عمى اآلخريف 
 سواء في الشارع أو في دور العيادة وفي األسواؽ .

في حيف يذىب أصحاب اإلتجاه المعارض لتأثير التربية التحضيرية عمى إكتساب القدرة 
 حضيرية ال يتعمـ سموؾ القدرة عمى الحوارالطفؿ حينما يمتحؽ باألقساـ التو عمى الحوار 

ف أليعاني مف مخاوؼ كثيرة أىميا الخوؼ مف مواجية المعممة مف خالؿ الحوار،  كونو
بعض المربيات يعتبرف القدرة عمى إكتساب الحوار يعد ضربا مف الوقاحة سيما حينما 

ف ألة الحوار بتوبيخو ومنعو مف مواصم ربيةيبدي الطفؿ وجية نظره بصراحة، وتقوـ الم
يغيب الضبط في ف ،مثؿ ىذا السموؾ قد يدفع باقي زمالئو عمى التمرد عمى نظاـ القسـ

القسـ لذلؾ يالحظ أفراد األسرة أف قدرة أبنائيـ عمى الحوار تقؿ بعد إلتحاقيـ باألقساـ 
يالحظػوف عميو كبت مشاعره وعدـ اإلفصاح عنيا وزيادة مخاوفو مف فالتحضيرية، 
بروز سمة التردد في إتخاذ القرار وتجنب الحوار داخؿ  مما يؤدي الىأقرانو،  المواجية مع

 البيت وخارجو.
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 موقف االولياء من عدم استجابة ابنائيم ألوامرىم:  23ول رقم دجال   

 الجواب التكرارات %النسبة 

 تذليمو 90 23,7

 تضربو 51 13,4

 النقاش 166 43,7

 التجاىؿ 73 19,2

 المجموع 380 100

 االتجػاهأف  واالجابػة االحصػائية تبػيفيختمؼ األولياء حػاؿ عػدـ اسػتجابة ابنػائيـ ألوامػرىـ،  
ويمجػػا األخػػريف %23.7 ممػػف تناقشػػيـ تمييػػا فئػػة تػػذلميـ بنسػػبة %43.7 تمثمػػو نسػػبةالعػػاـ 

الضػػرب كوسػػيمة واسػػموب لتعامػػؿ  األخػػر ويتخػػذ الػػبعض %19.2ألسػػموب التجاىػػؿ بنسػػبة 
 .  %23.7بنسبة المواقؼ مع مثؿ ىذه 

المؤيػػػديف ألىميػػػة التربيػػػة التحضػػػيرية يعتقػػػدوف أف مػػػا تقدمػػػو المربيػػػة لمطفػػػؿ مػػػف نشػػػاطات 
المعب والرسـ والموسيقى  يسػاعدىـ عمػى تحػرر طاقػاتيـ اإلبداعيػة فػي التعبيػر عػف ذواتيػـ 

 االسػػتغناءالمعػػارؼ التػػي ال يسػػتطيعوف  الكتشػػاؼبثقػػة وحريػػة ، حيػػث تعمػػؿ عمػػى دفعيػػـ 
ىػذه المعػػارؼ والمسػاىمة فػػي القػػرارات  اكتشػػاؼنيػا، أو عمػػى األقػؿ تجعميػػـ يسػيموف فػػي ع

فػػػي حيػػػاتيـ المدرسػػػية .ومػػػف ىنػػػا تشػػػجع المعممػػػة األطفػػػاؿ عمػػػى المحادثػػػة لتجسػػػيد  ةالفاعمػػػ
بعض األفكار والمفاىيـ المتداولة فيمػا بيػنيـ ، وىنػا يمجػأ األطفػاؿ إلػى تبػادؿ طػرح األسػئمة 

ؿ أحػػػواليـ الشخصػػػية وعػػػف بعػػػض األشػػػياء التػػػي تثيػػػر إنتبػػػاىيـ عمػػػى بعضػػػيـ الػػػبعض حػػػو 
بمناسػػبة تعػػامالتيـ مػػع اآلخػػريف فقػػد يطػػرح الطفػػؿ أسػػئمة حػػوؿ بعػػض األمػػور الغبيػػة  ويمػػح 
عمى ضػرورة اإلجابػة عمييػا ، كمػا يطػرح أسػئمة خػارج الػدرس كػأف يطػرح سػؤاؿ حػوؿ بػزوغ 

يطػػػرح أسػػػئمة بالنيابػػػة عػػػف  الشػػػمس وغروبيػػػا ، وأسػػػباب غيػػػاب زمالئػػػو عػػػف القسػػػـ كمػػػا قػػػد
زمالئػػػػو حػػػػوؿ موضػػػػوع الػػػػدرس وقػػػػد يتجػػػػاوز ىػػػػذه األسػػػػئمة ليتحػػػػدث عػػػػف بعػػػػض البػػػػرامم 
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واألنترنيت وطريقة عمؿ ىذه األجيزة وغيرىا مف األسػئمة التػي قػد ال ينتبػو إلييػا  التميفزيونية
اؿ المعممػػيف واألوليػػاء عمػػى خػػد سػػواء، فقػػد نجػػد الطفػػؿ كثيػػر األسػػئمة إذ ال ينتيػػي مػػف سػػؤ 

عمػى حػد سػواء ، وىػذا النػوع مػف  حتى يطرح سؤاؿ آخر وينتظر إجابة مف معممتو ووالديػو.
عطائيا أىميػة، يحػس بػألـ نفسػي عميػؽ وأف  األطفاؿ إذا لـ يستجب ألسئمتيـ بالرد عمييا وا 
أسػػػئمتو ليسػػػت محػػػؿ إىتمػػػاـ معممتػػػو ووالديػػػػػو ، فقػػػد تنكسػػػر نفسػػػيتو ويتجنػػػب طػػػرح األسػػػئمة 

ب أف تحػػػاوؿ المعممػػػػة أف تجيػػػب قػػػػدر اإلمكػػػاف عػػػػف أسػػػئمتو، وتحػػػػاوؿ مسػػػتقبال، لػػػذلؾ يجػػػػ
إفيامو بضرورة ترؾ الفرصة لزمالئػو فػي طػرح األسػئمة أو تعػد الطفػؿ باإلجابػة عػف أسػئمتو 

 س بنفورىا منو في المرات القادمة وتحاوؿ تغيير إتجاىو نحو نشاطات أخرى بحيث ال يح
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ضية الرابعةبناء وتحميل جداول الفر  01-4   

 الطاعة واالنضباط قيم تنمية في ألساليب المعاممة الوالدية دور  -
 تيميش االبن عندما يخطئ:  24ول رقم دجال 

 الجواب التكرارات %النسبة 

 بداأ 108 2884

 احيانا 206 5482

 دائما 66 1784

 المجموع 380 100

في حيف  %54.2نسبتيـ  انابالتيميش احينالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف عدد المجيبيف  
، في حيف كانت نسبة ال يستعمموف التيميش أبدا %28.4أبدا بمغتبمغت نسبة المجيبيف 

 .%17.4نسبة  

عمػػى الطفػػؿ يرجػػع السػػبب فػػي تأكيػػد األوليػػاء عمػػى تػػأثير التربيػػة التحضػػيرية فػػي سػػموكات  
إلػى نطػاؽ   قػد يمتػدإلى جوانب ىامة فػي شخصػيتو و   اىيمتد تأثير  إذبدرجة كبيرة  المربية 

أوسػػػع ليشػػػمؿ األسػػػرة والمجتمػػػع فػػػي ذات الوقػػػت ، فباإلضػػػافة إلػػػى تمقػػػيف الطفػػػؿ أسػػػاليب 
التنشػػػئة اإلجتماعيػػػة السػػػميمة مثػػػؿ طػػػرؽ التفكيػػػر و إكتسػػػاب الػػػرزؽ ، وتكػػػويف اإلتجاىػػػات 

غػػرس فػػييـ روح اإلعتػػزاز بمعتقػػداتيـ وكيفيػػة الػػذود عنيػػا، كمػػا يوالقػػيـ والمعػػارؼ المختمفػػة، 
فاعمػة، والتػي الأساليب نقدية تساعده مستقبال عمى تنقية وسطو مف العناصر غيػر   ـميتعم

لػػـ تعػػد تحقػػؽ حاجػػات الطفػػؿ داخػػؿ وسػػطو اإلجتمػػاعي والغيػػر مناسػػبة لمتطمبػػات المجتمػػع 
الئقػة يشػجع عمػى إحػداث تغييػر الوطبيعة عصػره ، آلف تعمػـ الطفػؿ إنتقػاد السػموكات غيػر 

والمعتقػػػدات والقػػػيـ التػػػي لػػػـ تعػػػد تحقػػػؽ أىػػػداؼ تربويػػػة الػػػتخمص مػػػف بعػػػض العػػػادات  فػػػي
تجاىػػػػات وعػػػػادات جديػػػػدة تفيػػػػد الفػػػػرد والمجتمػػػػع .والطفػػػػؿ فػػػػي األقسػػػػاـ  وتعويضػػػػيا بقػػػػيـ وا 
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التحضػػيرية يمعػػب و يقػػـو بنشػػاط معػػيف يعبػػر فػػي الحقيقػػة عػػف سػػموكات معينػػة تكػػوف محػػؿ 
   ، او يقػػػـو مػػػف مكانػػػو دوف داعػػػي انتقػػػاد مػػػف معممتػػػو وزمالئػػػو بالقسػػػـ كػػػأف يػػػتكمـ بػػػدوف إذف

يتعرض إلى توجيو مف قبؿ معممتػو لتفػادي تكػرار ىػذا فأو يتمفظ بكممات غير مقبولة تربويا 
وينقميػا إلػى البيػت  اسػتخدمياالسموؾ ويقـو ىو بدوره بتصحيح ىذه المفاىيـ والتعػابير التػي 

لػػة تصػػحيح بعػػض بصػػورة صػػحيحة ، إذ نالحػػظ عميػػو بػػروز الػػروح النقديػػة لديػػو فػػي محاو 
مما تعممو بالمدرسػة   انطالقاالسموكات الخاطئة داخؿ البيت سواء مع إخوتو أو مع والديو، 

فتراه يالحظ كثيرا سموكات أفراد أسرتو بدقة ويتبع كؿ مػا يقومػوف بػو مػف أعمػاؿ ونشػاطات 
لتمفػاز كػؿ والنظافػػة ومشػاىدة األليتدخؿ وينتقد ىذه السموكات سيما الخاطئة منيا، كطريقة ا

 سموؾ سيئ قد يؤدي والده ويتسبب لو في أمراض خطيرة . باعتبارهاألب المدخف  وانتقاد

كمػػػا ينتقػػػد أفػػػراد أسػػػرتو فػػػي عػػػدـ نقػػػؿ المشػػػاعر الصػػػحيحة والمرتبطػػػة بالػػػدور الػػػذي يؤديػػػو 
ألسػػرتو وأقرانػػو  انتقاداتػػووالواجبػػات التػػي ينتظػػر القيػػاـ بيػػا .كمػػا نالحػػظ عمػػى الطفػػؿ زيػػادة 

بعػػدـ صػػدؽ النوايػػا والمشػػاعر، لػػذلؾ تتسػػـ شخصػػية الطفػػؿ بالصػػدؽ واألمانػػة  كممػػا أحسػػف
 . واالتجاىاتمالـ تتدخؿ عوامؿ أخرى لتغيير ىذه القيـ 
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 نتيجة الضرب كأسموب عقابي:  25ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 143 37,6

 ال 237 62,4

 المجموع 380 100

ال يجدوف بأف الضرب يحقؽ نتيجة مف االولياء  %62.4 ف نسبةأجدوؿ ا الذيبيف لنا ى
 .أنو أسموب ايجابي ونافعترى  %.37 بالمقابؿ نجد نسبة مع االبناء 

بي لتقويـ سموؾ األطفاؿ اعتقادا يلضرب كأسموب عقابي تأدالى ايمجأ بعض األولياء 
اإلباضية أف تيذيب  يجابية. ويصور االخوة في المذىبالمنيـ أنو يأتي بالنتيجة ا

بيف التشدد أي االخالؽ يقع بيف مفيـو الترغيب مف جية ومفيـو الترىيب مف جية ثانية 
  .والميف

إال أف أغمب أفراد العينة ال يمارس الضرب كأسموب عقابي ويري بأنو ال يأتي بالنتيجة 
ذىب بيـ عمى العكس مف ذلؾ يربى التمرد والعصياف في نفس الطفؿ. بؿ ي بؿيجابية إلا

الى ابعد مف ذلؾ تنمية الرىاب والخوؼ في نفس الطفؿ حيث يصؿ بالطفؿ الى االنطواء 
 .ةعدوانية والعزلة في بعض االحياف. ويجعؿ منو شخصي
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 الحرمان من األشياء أو المعب كأسموب عقابي:  26ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 28 7,4

 احيانا 249 65,5

 دائما 103 27,1

 المجموع 380 100

تمييا الفئة  ،%65.5بنسبة  احيانا يحـر االبناء مف األشياءاالتجاه العاـ لعينة الدراسة 
وفئة ثالثة ال تحـر أبناءىا مف االشياء أبدا وال تراه  .%27.1بنسبة تحرميا دائماالتي 

 .اسموب مناسبا

تى المنع مف الخروج ىي في الحقيقة الحرماف مف األشياء كالمعب ومشاىدة التمفاز أو ح
اساليب عقابية صامتة يعتمدىا األولياء لتأديب والتحكـ في تصرفات وسموكيات األبناء. 
وىذه الطريقة تنجح في بعض األحياف تصنع حدودا لألطفاؿ وتنظـ حياتيـ دوف إفراط أو 

لعامة لممزابيف مف حتى يتعود االبناء عمى صرامة األولياء ويظير ىذا في الحياة اتفريط  
يصطحبوف أطفاليـ معيـ الى المساجد حيث توجد الكتاتيب والمدارس الة الفجر حيث ص

ثـ يتوجيوف بعدىا الى المؤسسات التعميمية فيي عممية ضبطية نشأ عمييا اآلباء القرآنية، 
 .  واالجداد.
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 االبناء لطمباتك واوامرك ةباستجا: 27ول رقم دجال

 االستجابة اتالتكرار  %النسبة 

 فورية استجابة 105 27,6

 بطيئة استجابة 275 72,4

 المجموع 380 100

  

بطيئة لطالبات  ةلدييـ استجابمف االولياء  %72.4 ا الجدوؿ اف نسبةذما يبينو لنا ى
 .  %27.6ابنائيـ تمييا الفئة الى تستجيب استجابة فورية بنسبة 

. ىذا ىـأوامر وال يطيعوف  يـال يسمعوف كالم يـأف أبنائ مف مف األولياء يشتكى كثير
عمى الطاعة وااللتزاـ منذ نعومة اظفراىـ تربوا حيث أطفاؿ الميزابيف األمر نادرا عند 

وربما يرجع ىذا الى بقاء األسرة الممتدة الكبيرة الى يـو ىذا في مختمؼ قصور باالنضباط 
تحصينا لألبناء والبنات. تجد اإلباضية، باإلضافة الى ظاىرة الزواج الجماعي المبكر 

احيانا تالميذ في الثانويات متزوجيف وىـ في كفالة األولياء ىـ وزوجاتيـ وابناءىـ. ومبدأ 
 الى الجد والجدة الالطاعة يبدأ مف الصغير الى الكبير وصو 

المرجعيات الدينية واالجتماعية في نظاـ العزابة. وىي  أيوحتى الى خارج األسرة 
نوع مف التقديس واالحتراـ والطاعة. ويرجع الييا في حؿ كثير مف شخصيات تحضي ب

  النزاعات والخصومات التي تحدث داخؿ األسر، فيى تعمؿ عمؿ الوسطاء االجتماعييف 
  يتجنبوف إدخاؿ قضاياىـ الى المحاكـ اال لضرورة القسوة.أيف ، ) la médiationس 
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 التي ال تتفق مع رغباتيم اىمال اطفالك لتوجيياتك:  28ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 30 7,9

 احيانا 167 43,9

 دائما 183 48,2

 المجموع 380 100

 

توجيياتو لييمؿ أطفالو  أفراد العينةما يمكف اف نالحظو مف خالؿ ىدا الجدوؿ اف اغمب 
يمؿ توجيياتيا أطفاليا ي التيتمييا الفئة  %48.2بنسبة ال تتفؽ مع رغباتيـ دائما  التي

ترى أنو ال ييمؿ أطفاليا  %7.9والنسبة األخيرة والمقدرة بػػ  %43.9بنسبة احيانا 
 توجيياتيا أبدا.

يعرؼ مجتمع اإلباضية رغـ المحافظة عمى القيـ والتقاليد نوعا مف التمرد مف بعض أفراده 
االبناء. وىذا أمر  وخروجا عف اإلطار العاـ الذي يحكـ الجماعة، ويتجمى ىذا حتى مع

خاصة مع التشدد والصرامة في االنضباط. حتى أنو يمنع منعا باتا التدخيف  ،طبيعي
ومف يضبط وفي يده سيجارة، يفضح عمنا عمى المالء مف أعمى  إلباضيةداخؿ احياء ا

المنبر في صالة الجمعة ويشير بو ويعزر وينبذ مف طرؼ الجماعة. وعمى ىذه الثقافة 
أساليب الضبط االجتماعي داخؿ المجتمع رجعية يكبر األطفاؿ ويتعمموف ووفؽ ىذه الم

  الميزابي، حيث ال يممؾ االبناء الخروج عمى توجييات األبناء.
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 أذا تمفظ ابني بكممات غير الئقة:  29ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 تذليمو 139 36,6

 تضربو 57 15,0

 النقاش 106 27,9

 التجاىؿ 78 20,5

 المجموع 380 100

 

بأسموب التذليؿ ما يظيره لنا ىدا الجدوؿ اف النسبة الغالبة مف افراد عينة الدراسة ترى 
التى ترى بأسموب النقاش تمييا الفئة  %36.6بنسبة  بكالـ غير الئؽ أطفاليا حاؿ تمفظ 

خيرة قدرت بنسبة وفئة أ %20.5بنسبة بأسموب التجاىؿ وفئة ثالثة ترى . %27.9بنسبة 
 .تري بفكرة الضرب كأسموب عالجي لردع األطفاؿ عف الكالـ الفاحش 15%

بيف األطفاؿ الصغار فضال عف الكبار وتكاد تكوف ىذه  ظاىرة متفشيةالكالـ الفاحش 
فمف يجيد قاموس سالمكفرات  كما عمييا ودة بيف الشباب يتفننوف ويتنافسوف جالظاىرة م
إال أف األمر يختمؼ في المجتمع الميزابي،  . ائرية مف سسب، شتـبالميجة الجز  يعبر عنو

التدخؿ في حؽ مع األطفاؿ في ىذه المسألة ولكؿ شخص  حيث التذليؿ والحـز في نقاش
عممية ضبط األطفاؿ حتى في الشارع مع أبناء الحي الواحد، وىذا ما كاف في سنوات 

عـ والخاؿ وحتى الجار التدخؿ ماضية خمؽ في المجتمع الجزائري ككؿ، حيث الحؽ لم
ونيى األطفاؿ عف ما ال يرضى مف األخالؽ ومرخص لو ذلؾ مف الجميع.  بقيت لو 
ليذه المبادرات أثار في منطقة واد ميزاب الى يومنا ىذا. وىو نوع مف الضبط االجتماعي 

   الذي يشارؾ فيو الكؿ دوف استثناء. 



الميدانية الدراسة معطيات وتحليل عرض                                                                        العاشر      الفصل  
 

272 
 

 بنائكاإلشراف عمى ضبط تصرفات ا:  31ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 وضعيفة جدا في الغالب مفقود 47 12,4

 مباشر وكاممة و مستمرة 169 44,5

 غير مباشر ومتوازف 164 43,2

 المجموع 380 100

 

 تشرؼ عمى أطفاليا بشكؿ مباشر ومستمر. غالبالمف عينة الدراسة في  %44.5نسبة 
 %12.4ثـ فئة  مباشرة ومتوازف وموضوعي. إشراؼ غير %43.2تمييا فئة احيانا بػػ 

 جدا في غالب األحياف. اوضعيف اإشراؼ مفقود

اإلشراؼ عمى تربية األبناء دائما مستمر في كؿ األماكف وفي كؿ األوقات. ليس فقط مف 
الميزابيف، بؿ أف مف ضبط أطفالو في طرؼ األولياء، بؿ ىو مسؤولية الجميع عند 

     . نظام العزابةيعزر ىو وأطفالو مف طرؼ أعضاء مخالفات اجتماعية يعاقب  و 

والرقابة داخؿ ىذا المجتمع دائمة ومستمرة وخاصة أف الميزابيف يسكنوف احياء خاصة بيـ 
القصور، وىي  باسـال يسكف معيـ فييا إثنيات أخرى، وىو ما يعرؼ في المنطقة 

قصر مميكة/ قصر بنى  محصنة بأسوار وليا أبواب كبيرة تعتبر كمداخؿ، سقصر غرداية/
يزقف/ قصر العطؼ/ قصر بنورة . يفرض عمى الزائر إلييا اصطحاب دليؿ سياحي حتى 

المرور معيا. وربما ليذا  اتفي شوارعيا الضيقة الى ال تستطيع السيار كف مف التجواؿ ميت
الضبط  ميكانزيمات تسييالت لممارسةفرض دور في  الطابع العمراني المميز لممنطقة

  . اعي ويمنع مف انفتاح المجتمع والذوباف في مختمؼ الثقافات الفرعية األخرىاالجتم
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 لرغبات وحاجات األبناء االستجابة:  30ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 التجاىؿ و االىماؿ 31 8,2

 تفيـ الحاجات و استجابة دوف افراط أو تفريط 148 38,9

 ةاستجابة منتظمة و تام 133 35,0

 غالبا مشروطة استجابة 68 17,9

 المجموع 380 100

 

تفيـ الحاجات واستجابة دوف افراط نستنتم مف الجدوؿ أف عدد المجيبيف مف أفراد العينة ب
 استجابة منتظمة و تامةبفي المقابؿ نجد عدد المجيبيف  %38.9بمغت نسبتيـ  أو تفريط
 %8.2با مشروطة، ونسبة استجابة غال %17.9. تمييا نسبة %35تيـ سببمغت ن

 التجاىؿ واالىماؿ.

االستجابة الفورية  والكاممة والغير محدودة لطمبات قد تكوف ليا انعكاسات سمبية مف 
تفيـ حاجات االطفاؿ واالستجابة ليا  عمىالناحية التربوية، لذلؾ اعتمد بعض األولياء 

الظروؼ، ويمجأ البعض  دوف افراط أو تفريط، حسب االمكانيات والمناسبات وما تسمح بو
خر الى استجابات غالبا ما تكوف مشروطة بنتائجو في الدراسة او انجازه الواجب آلا

كونيا وتمكنو مف حفظ سورة قرآنية أو قصيدة شعرية وىكذا ترتبط االستجابة بالشرط 
 .دخؿ في أسموب التحفيز والتشجيعت

حظ عمى الرغـ مف الثراء الذي الما يالمجتمع يوظؼ كؿ ىذه االساليب مع أطفالو اإل أف 
تعيشو األكثر مف األسر بسبب التجارة في مختمؼ الواليات في مختمؼ المجاالت والتي 
تعود أرباحو لالستثمار في محؿ اإلقامة االصمية في مسقط الرأس، فيناؾ سياسة تقشؼ 
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صة عمى الصعيد المادي وىذا باالعتماد عمى كؿ ما ىو محمى وخاشيا ىذا المجتمع ييع
ميزابي بامتياز وىذا  غرداوي(ج و لنساء وحتى ألطفاؿ، منتارجاؿ أو مفي المالبس سواء ل

أخرى  ةلو وظيفة سوسولوجي )طربوش ابيض عمى الرأس وسروال عربي(المباس الموحد 
تتمثؿ في تنميط األفراد في نسؽ واحد يخفي وراءه كؿ  الفروقات المادية واالجتماعية 

 مف االجتماعي بيف األفراد داخؿ المجتمع الميزابي.وىي تعكس نوع مف التضا

ولكف ىذا التنميط في المباس يفرض نوعا مف الحرماف لألطفاؿ مف كثير مف المشتييات 
واألشياء المرغوبة فييا ، ومع ذلؾ نممس اعتزاز كبير ألطفاليـ بأنفسيـ وتقديس لما ىـ 

مة القيـ التي يرسخونيا في عميو مف المباس ونمط العيش وىذا يعود بالضرورة لمنظو 
 األبناء منذ نعومة أظافرىـ وفؽ جممة مف االساليب التربوية.
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خامسةبناء وتحميل جداول الفرضية ال 01-5  

 الحرية واالبداع لمطفل قيم دور في تنميةالمعاممة الوالدية ألساليب  -
 أنفسيمتشجيع األبناء عمى حل صعوباتيم  ومشكالتيم ب:  32ول رقم دج

 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 79 20,8

 احيانا 178 46,8

 دائما 123 32,4

 المجموع 380 100

 
تشجيع األبناء أغمب األولياء مف العينة  أفتظير لنا االرقاـ المبينة في الجدوؿ اعاله 

 يشجعو مفبالمقابؿ نجد  %46.8بنسبة أحيانا  عمى حؿ صعوباتيـ  ومشكالتيـ بأنفسيـ
تمييا نسبة . %32.4بنسبة دائما  األبناء عمى حؿ صعوباتيـ  ومشكالتيـ بأنفسيـ

 بأنفسيـ. صعوباتيـ ومشكالتيـتشجع أبناءىا أبدا عمى حؿ ال  20.8%
تعمؿ كثير مف األميات عمى قضاء كؿ حوائم الطفؿ بداية مف غسؿ وجيو الى مساعدتو 

طفؿ مف ل...ال  وتقديـ كؿ ىذه الخدمات عمى ارتداء مالبسو الى ترتيب أدواتو المدرسية .
شانو أف يربى فيو سموكيات سمبية مثؿ تنمية روح االتكالية والكسؿ. واألمر مف المفروض 

. االعتماد عمى النفس وتركو يقضي كؿ حوائجو بنفسوو تشجيع المبني عمى أف يكوف 
الحفظ وحؿ ويسقط االمر في تدريبو عمى باقي الميارات اليومية مف تعمـ لمقراءة و 

نتركو يحاوؿ تجاوز كثير مف الصعوبات بنفسو عف طريؽ فكرة و الواجبات المنزلية، 
المحاولة والخطأ، حتى يمتمؾ تجارب ذاتية تتكوف مف خالليا شخصيتو. وتصبح لو القدرة 

 تعترضو في المستقبؿ. التىصعوبات الالكافية لحؿ مشكالت و 
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 ءمنح حرية التصرف لألبنا:  33ول رقم دجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 30 7,9

 احيانا 134 35,3

 دائما 216 56,8

 المجموع 380 100

 
  منح حرية التصرؼ لألبناءيفراد مجتمع الدراسة أف جؿ أالقراءة االولية لمجدوؿ تظير 

 %35.3بنسبة أحيانا  منح حرية التصرؼ لألبناءتتمييا الفئة التي  %56.8نسبة دائما ب
 .%7.9منح حرية التصرؼ لألبناء بنسبة ال تلفئة التي ثـ ا

أف توسيع نطاؽ وىامش الحرية لألطفاؿ في الحركة والنشاط وفي مجاؿ التفكير 
تمتمؾ مرونة وقدرة عمى التكييؼ والنقاش مف شأنو يصنع شخصية متحررة ومنفتحة 

صعوبة  واالندماج في كؿ األوضاع والظروؼ. وربما أحد العوائؽ الذي يتسبب في
اندماج أطفاؿ الميزابيف ىو المغة األـ سالميجة الميزابية  والتي تشبو األمازيغية القبائمية 
والميجة الشاوية والتي تعتبر أحد أىـ مكتسبات اإلرث الثقافي لممنطقة.  فالحريات 
مفتوحة ما بيف  األطفاؿ الميزابيف فيما بينيـ ومحدودة جدا في ىذه الطفولة المبكرة مع 

رىـ مف اإلثنيات الموجودة في المنطقة. وىذا يؤثر سمبيا وال يساعد عمى االندماج غي
ولإلشارة فقط  أطفاؿ الميزابيف   التي تشكؿ التركيبية السكانية. بيف مختمؼ األعراؽ

يتكمموف العربية في البيت و فيما بينيـ،  وال يتعمموف العربية اإل مع دخوليـ األقساـ 
 التحضيرية.
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 التفاوض مع االبناء لتبرير واالقناع:  34رقم  ولدجال

 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 40 10,5

 ال 340 89,5

 المجموع 380 100

  

تمييا  %89.5بنسبة  يتفاوض مع االبناء لتبرير واالقناعال االتجاه العاـ لعينة الدراسة 
 .%10.5بنسبة تفاوض مع االبناء لتبرير واالقناعالفئة التي 

مجتمع اإلباضية ليس خارجا عف التأثيرات والتحديات الثقافية واالعالمية التي تواجو 
واستعماؿ اليواتؼ مختمؼ األسر الجزائرية عبر الفضائيات التمفزيونية ومواقع االنترنت 

ف كاف ىناؾ بطئ وتثاقؿ  في البداية لمتالؾ إالنقالة.  ما يمكف قولو في ىذا النطاؽ  
حسف استغالليا بشكؿ و ى تدرؾ مختمؼ  تأثيراتو عمى الناشئة مف ضبط ىذه التقنيات، حت

جيد تسيؿ معو االستفادة منيا بشكؿ ايجابي، لذلؾ ىناؾ رقابة شديدة وصارمة عمى 
 االبناء في استغالؿ مثؿ ىذه التقنيات.

ألف ىذه التقنية ولتكنولوجيات الحديثة تشد ببريقيا وبراعة صنعيا وما تقدمو مف خدمات 
لية الجودة الرغبة الممحة مف االطفاؿ المتالكيا، وىذا ما يستدعي مف األولياء التحفظ عا

والحذر فيو يمجأ الى التفاوض مع االبناء والتبرير في كثير مف االحياف إلقناعيـ 
 بالضرورة التأني والصبر حتى بموغ سف التمييز لمتالؾ واستعماؿ ىذه االشياء.
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سادسةلفرضية البناء وتحميل جداول ا 01-6  

 .ثقة الطفل بنفسو قيم تنميةدور في المعاممة الوالدية  ألساليب -

 االفتخار بيم لحسن تصرفاتيم:  35ول رقم دجال 

 % النسبة التكرارات الجواب

 25,3 96 ابدا

 43,7 166 احيانا

 31,1 118 دائما

 100 380 ابدا

  

تمييا  %43.7بنسبة  فاتيـ أحيانااالفتخار بيـ لحسف تصر أغمب عينة الدراسة تمارس 
يفتخروف بيـ الذيف ال اما  %31.1 بنسبةلحسف تصرفاتيـ دائما تفتخر بيـ  التيالفئة 

 . %25.3لحسف تصرفاتيـ أبدا فنسبتيـ 

لما  تحققو مف نتائم ايجابية  مع االبناء لحسف تصرفيـ مف االساليب المطموبة في التربية
 كممات الثناء واإلطراء والمديح ف. يـ وتنمى الثقة بالنفستزيد  مف اعتزاز االطفاؿ بأنفس

يمارسو البعض بالفطرة اذا انجز ابنو عمال ما وقائـ بفعؿ أو سموؾ مستحسف ببساطة 
ي ومسمع أمر عف يقوؿ: ممتاز رائع جدا، احسف ما فعمت. لكف الكالـ عنده معنى بعيدا ف

 يعكس نوع مف السخرية واالستيزاء.الناس. واال 

طفاؿ الذيف نشئوا في أسر تولييـ االحتراـ والتقدير والمثابة واالعتبار، ىؤالء يكونوف واأل
 أكثر قدرة عمى مواجية أعباء الحياة، وأقدر عمى التكيؼ ومواجية مشكالت الحياة اليومية
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وعمى العكس مف ذلؾ االزدراء واالحتقار مف شأنو أف يضبط اليمـ ويقتؿ العزائـ. وكؿ  
بية التي تييف وتقمؿ مف شأف التمميذ، تجعمو دائما محبط ومنيزما في داخمو الرسائؿ السم

   يفقد كؿ أشكاؿ التحفيز والتشجيع. 

 الشعور بأن االوالد مصدر سعادة االولياء:  36ول رقم دجال
 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 268 70,5

 ال 112 29,5

 المجموع 380 100

 

مصدر سعادتيـ  بأف األوالديشعر مف االولياء  %70.5 اف نسبةا الجدوؿ ذما يبينو لنا ى
 .مصدر سعادتيـ االوالد بأنيـ شعوربعدـ ترى   %29.5بالمقابؿ نجد نسبة

باألبناء مف أسرة الى أخرى مف التفريط التاـ الذي يصؿ الى حد  يتفاوت اىتماـ األولياء
د. ئقابؿ نحو التدليؿ واالىتماـ الزاوالالمباالة الكاممة، واإلفراط في االتجاه الم اإلىماؿ

والقميؿ مف األسر تمتمؾ أساليب االعتداؿ في التربية، اف شعور الطفؿ بأنو محؿ اىتماـ 
يشاء. خاصة اذا كاف  ايجعمو يتمرد ويصبح يتحكـ في مزاج األولياء ويتالعب بمشاعره كم

    االبف األصغر.الطفؿ الوحيد في االسرة أو 
ء باألبناء عامؿ مف شأنو رفع معنويات األطفاؿ ويبنى جسور المحبة إذف سعادة األوليا

والتواصؿ المتبادؿ ويرفع مف ثقة األطفاؿ بأنفسيـ، ويحقؽ شئيا مف المرح واأللفة الحميمة 
 داخؿ البيت.  
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 االوالد خارج المنزل الفرح عند مرافقة:  37ول رقم دجال
 الجواب التكرارات %النسبة 

 نعـ 278 73,2

 ال 102 26,8

 المجموع 380 100

 

االوالد خارج  يفرح عند مرافقةمف االولياء  %73.2مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف نسبة 
 . االوالد خارج المنزؿ يفرح عند مرافقةال  %26.8بالمقابؿ  المنزؿ

 يعتمداسموب ، بعض األولياء عادة يحبذىا مصاحبة األبناء ومرافقتيـ الى الفضاء العاـ 
دماج االبناء في المحيط مف ب اب الترفيو والتنفيس عمى األطفاؿ، مف أجؿ  التكييؼ وا 

 الخارجي. وتسييؿ القدرة عمى التواصؿ. 
يحرص المزابيف عمى مرافقة ابناءىـ الى المساجد والمحالت التجارية واالماكف العامة 

نشاط والحركة وىذا بغية  تحرير االبناء مف كؿ اشكاؿ العقد النفسية وتعودييـ عمى ال
 .واساليب التعامؿ مع األخريف وكيفية البيع والشراء....ال 
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 أخد أبني قرارتو بمفرده:  38ول رقم دجال 
 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 59 15,5

 احيانا 231 60,8

 دائما 90 23,7

 المجموع 380 100

 
 أبنو يأخد قرارتو بمفرده يترؾ دراسةفراد مجتمع الأف جؿ أالقراءة االولية لمجدوؿ تظير 

بنسبة  دائما قرارتو بمفرده يأخذ اأبني تترؾ تمييا الفئة التي %60.8نسبة أحيانا ب
 %23.7أبنيا يأخذ قرارتو بمفرده أبدا بنسبة تقدر بػػ  ال تترؾ ثـ الفئة التي 23.7%

 
رغبة منيا في  يا احياناتشجيع القرارات الذاتية لطفمأغمب عينة الدراسة تعمؿ عمى 

تشجيعيـ عمى اتخاذ القرارات ىي ميزة تدخؿ في التكويف الذاتي لمطفؿ ضمف أسموب 
تنشئة ضبطية اجتماعية تساعد عمى بناء كياف الطفؿ وفؽ قيـ اجتماعية ليا بعد متميز 
يسمح باالستقاللية ضمف مجاؿ توجييو مف طرؼ االسرة، ىو حافز وتعزيز ايجابي 

الؾ نوع مف الحرية في التواصؿ والتفكير وفؽ تقاليد وعادات ضمف امتيساعد الطفؿ عمى 
  اتجاه يخضع لنظاـ  اجتماعي ذا خصوصيات.
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 اشخاص كبار صرف مع االبناء كأنيمتال: 39ول رقم دجال
 الجواب التكرارات %النسبة 

 ابدا 228 60,0

 احيانا 89 23,4

 دائما 63 16,6

 المجموع 380 100

 
واالتجاه  اشخاص كبار التصرؼ مع االبناء كأنيـاحصائية  ءةدا الجدوؿ كقرايبيف لنا ى
اشخاص كبار  تتصرؼ مع االبناء كأنيـتمييا  أبدا، %60نسبة بفئة ابدا  العاـ تمثمو

تمثؿ نسبة  اشخاص كبار تصرؼ مع االبناء كأنيـت التىفئة الاما % 23.4أحيانا بنسبة 
16.6% .  

 
يشعر الطفؿ باالستقاللية وتحرر  ميزة أسموب اشخاص كباريـ التعامؿ مع األبناء كأن

ذاتو وانفصالو عف االخريف، ويبعث فيو الثقة بالنفس. ويكسر كثير مف الحواجز بيف 
األولياء واألبناء، إال أف أغمبية المبحثيف في المجتمع الميزابي يرفض التعامؿ مع 

وتقوية واجب الطاعة مف األبناء اتجاه  األطفاؿ أبدا، ويعود ىذا النوع مف التربية لتنمية
اآلباء واألجداد، ومف الصغار اتجاه الكبار، والطاعة واالحتراـ المتبادؿ ىو أحد أىـ 

تحاوؿ فرض  التياسباب استمرار وتماسؾ ىذا المجتمع، رغـ تحديات الثقافات الفرعية 
مختمؼ القنوات  نفسو عميو، والتحديات الثقافية واإلعالمية الوافدة مف الخارج عبر

الميد الطاعة بمفيوميا الواسع يتشربيا األطفاؿ مف  الفضائية ووسائؿ االنترنت المتنوعة.
 .مف أياـ التنشئة األولى داخؿ األسرة

 
 



الميدانية الدراسة معطيات وتحليل عرض                                                                        العاشر      الفصل  
 

283 
 

 مستوى تقدير الذات عند ابنك:  41ول رقم دجال
 الجواب التكرارات %النسبة 

 عالي 53 53.9

 متوسط 122 32.1

 متدني 205 13,9

 المجموع 380 100,0

مستوى تقدير  أفراد عينة الدراسة يؤكد عمى أف أف أغمبية القراءة االولية لمجدوؿ تظير 
مستوى تقدير الذات ترى أف  التيالثانية تمييا الفئة  %.53.9نسبة ب عاؿ الذات عند ابنو

مستوى تقدير الذات عند ابنيـ وفئة ثالثة ترى أف  %32.1 متوسط بنسبةعند ابنيـ 
 . %13.9بنسبة  وضعيؼنى متد

مسالة تقدير الذات أحد اىـ الركائز الى يعتمد عمييا المجتمع الميزابي في بناء تعتبر 
شخصية أفراده، منذ الطفولة المبكرة، عبر جميع مؤسسات التنشئة االجتماعية، وبمختمؼ 

زاز االساليب التربوية، ويظير ىذا مف خالؿ التمسؾ الشديد بالمذىب اإلباضي واالعت
كيد عميو في ىذه الدراسة، ىو أنو تأيمكف الػما و  .والفخر باالنتساب لجنسي الميزابي
ىناؾ ولإلباضييف مساجدىـ الخاصة بيـ. وليست  .لمعتنقي المذىب المالكي مساجدىـ

ف رغب شخصا ما في ذلؾ، فإنو ال يرحب بو في أوساط  دعوة لممذىب اإلباضي، حتى وا 
ؿ ظمف بناتيـ، وال يتزوج شبابيـ مف غير الميزابيات. وفي  المجتمع الميزابي وال يزوج
الميزابي. وىو الشيء  عرقيـمتمسكيف بيويتيـ المذىبية ومعتزيف بىذه الثقافة يكبر الناشئة 

 فسيفساءجزاء ومكونات أثقافي يمثؿ أحد  كسبالذي يدعوا الحتراميـ واإلعجاب بيـ. كم
 المجتمع الجزائري. 
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 الربط بين المستوى التعميمي لألب و إزالة  مشاعر الخجل: 40ول رقم دجال  

 المجموع
 التربية التحضيرية و إزالة الخجؿ 

 نعـ ال مستوى اآلب
 التكرار النسبة التكرار النسبة

 جامعي 61 22.59 0 0 61
 ثانوي 65 24.07 83 75.45 148
 متوسط 70 25.92 12 10.90 82
 ابتدائي 16 5.92 14 12.72 30
 دوف المستوى 58 21.48 1 0.90 59
 المجموع 270 71.05 110 28.94 380

يقولوف بأف التعميـ التحضير ساعد في يتضح مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أغمبية العينة 
بيف  تتراوحموزعة بنسب متقاربة  %71.05بنسبة  إزالة مشاعر الخجؿ عند أطفاليـ

 الباء.حسب المستوى التعميمي ل %.21.48 -25.92%

% تأكيد بأف التعميـ التحضير لـ يساعد في إزالة 28.94بالمقابؿ ىناؾ نسبة تقدر بػػػ 
تمييا نسبة  مف ذوي مستوي تعميـ ثانوي %75.45يدعيما في ذلؾ نسبة مشاعر الخجؿ 

 .مستواىـ الدراسي متوسط% 10.90و مف مستوي تعميمي ابتدائي 12.72%

شجيع األبناء عمى إزالة كؿ المشاعر السمبية التي يري يؤكد اآلباء عمى اف التعميـ التحضي
تعيؽ عممية التواصؿ وعمى راسيا الشعور بالخجؿ والخوؼ مف مواجية األخريف، ويفتح 

األطفاؿ عمى التحرر مف القوقعة عمى الذات ويشجع عمى الجرأة والتواصؿ مع  ياتذىن
الطفؿ األخرى في  تنمية مختمؼ قدراتعمى األخريف، وىذا عامؿ إيجابي يساعد 

 المستقبؿ.
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 لعالقة بين مينة األب و التساىل و المين في التعامل مع األبناءا:  42ول رقم دجلا

 المجموع

 التساىل و المين في التعامل مع األبناء 

 نعـ ال مينة األب

 التكرار النسبة التكرار النسبة

 موظؼ 50 25.77 0 0 50

 اؿ حرةأعم 135 69.58 43 23.11 178

 عاطؿ عف العمؿ 9 4.63 79 42.47 88

 متقاعد 0 0 64 34.40 64

 المجموع 194 51.05 186 48.94 380

 

ممف يعتقدوف بأف التساىؿ و الميف في يبدو مف خالؿ الجدوؿ أف أغمبية أفراد العينة 
ة %. تدعميا في ذلؾ نسب51.05سبة تقدر بػػنب التعامؿ مع األبناء يأتي بنتيجة ايجابية

يعمموف  % 25.77نسبة  ، تدعميايف االعماؿ الحرةميمارسوف ممف %  69.58
 كموظفيف.

يعتقدوف بأف التساىؿ و الميف في التعامؿ مع % 48.94بالمقابؿ ىناؾ نسبة تقدر بػػػ 
في ذلؾ بنسبة  يدعيماممف ىـ عاطميف عف العمؿ  األبناء ال يأتي بنتيجة ايجابية

مف صنؼ الفئة % 34.40في ذلؾ نسبة يدعميا ؿ مف العاطميف عف العم%  42.47
 يزاولوف ميف حرة.% 23.11تمييا نسبة  المتقاعدة

وىذا ما يعكس ثقافة الحوار التي  التساىؿ و الميف في التعامؿ مع األبناءيميؿ االباء الى 
فرضتيا التغيرات والتحوالت االجتماعية التي مست كؿ مفاصؿ بنية المجتمع بما فيو 
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لميزابي، وخاصة مع الحراؾ المتمثؿ في االنتشار الواسع لتعميـ وتطور الميف المجتمع ا
والذي مف شأنو أف ييذب كثير مف السموكيات ويعدؿ بعض القناعات والمواقؼ التي 

، فيناؾ انفتاح وتساىؿ ومرونة ممموسة في توجيو تصرفات تخص أساليب تربية األبناء
 تشكؿ جزء أساسي مف شخصية الفرد. األطفاؿ لتنمية القيـ االجتماعية التي

تراجعت األساليب العنيفة والتي كانت تعرؼ بالصرامة والحـز والشدة في التعامؿ مع 
االبناء تصؿ الى الضرب والتعنيؼ وفرض اآلراء بالقوة. والتي كاف فيو اآلباء يمارسوف 

 -الفيتو  - حؽ  بامتالؾنوعا مف الدكتاتورية وفرض السيطرة في البيت، يشبو ما تكوف 

وىذا القير الممارس مف اآلباء يتسبب في زرع الروح االنيزامية في نفوس األطفاؿ ويؤثر 
وينشأ أطفاؿ عاجزيف وغير قادريف عمى تحمؿ المسؤولية،  سمبا عمى تنمية الثقة بالنفس

  وال يتمتعوف بالشخصية مستقمة عف األخريف.
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 لطفل و اختيار األصدقاءالعالقة بين جنس ا:  43ول رقم دجال

 المجموع

 ىل تترك ابنك يختار اصدقائو بنفسو

 نعـ ال جنس الطفل

 التكرار النسبة التكرار النسبة

 ذكر 220 100 53 33.15 273

 أنثى 0 0 107 66.87 107

 المجموع 220 57.89 160 42.10 380

 

ممف يتركوف % 57.89نسبة تمثمو  يفمف خالؿ الجدوؿ يتبيف أف االتجاه العاـ لممبحوث
 . جنس الذكور %مف 100تدعميا  نسبة ألطفاليـ اختيار االصدقاء بحرية 

تدعميا   ممف ال يتركوف ألطفاليـ اختيار االصدقاء بحرية% 42.10نجد نسبة  بالمقابؿ
مف  الذكور% مف جنس ا33.15نسبة  تدعميا% مف جنس اإلناث. 66.87نسبة تقدر بػػ 

 االبناء

لياء في المجتمع الميزابي عمى الفصؿ بيف الذكور واإلناث في األماكف  يحرص األو 
 والفضاءات الخاصة والعامة معا، والبداية تكوف مف أياـ الطفولة  في عزؿ البنيف عف البنات 

ات خاصة سحرة  تدرس البنات وأخرى تدرس حتى في األقساـ التحضيرية، يؿ ىناؾ مؤسس 
سي خاص باإلناث وأخر خاص بالذكور، بؿ وحتى في الذكور، حتى أنو ىناؾ نقؿ مدر 

الشارع ال ترى مرافقة الذكور لإلناث، كؿ ىذه االحتياطات االحترازية تدخؿ في صوف 
 الحرمات، وتجنب االختالط وما ينتم عنو مف فساد اخالقي وزعزعة لمقيـ االجتماعية. 
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التي ترسميا القيـ نسيف، العالقة بيف الج دىكذا يتشرب األبناء منذ نعومة أظافرىـ حدو 
الى اف يبمغ سف الزواج، ولإلشارة في واد ميزاب االجتماعية السائدة في المجتمع الميزابي، 

م الشباب مبكر في سف العشريف وىناؾ ما يعرؼ بالزواج الجماعي، والذي يتكفؿ ييتـ تزو 
يف بذلؾ عمى بنفقاتو نظاـ العزابة والجمعيات الخيرية. تحصينا لشباب والشابات. محافظ

 القيـ التى تحكـ العالقة بيف الجنسيف. 
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 العالقة بين مينة األب و االبتعاد عن الجدل و التصادم مع األبناء:  44ول رقم دجال

 المجموع

 االبتعاد عن الجدل والمصادمة مع األبناء

 دائما احيانا ابدا مينة األب

 التكرار سبةالن التكرار النسبة التكرار النسبة

 موظؼ 50 23.69 0 0 0 0 50

 أعماؿ حرة 161 76.30 17 13.7 0 0 178

 لعمؿاعاطؿ عف  0 0 88 70.96 0 0 88

 متقاعد 0 0 19 15.32 45 100 64

 المجموع 211 55.52 124 32.63 45 11.84 380

 
ف يبتعدوف ثي% والتي تمثؿ االتجاه العاـ لممبحو 55.52 نسبة نستنم مف الجدوؿ أعاله أف

يمارسف أعماؿ % 76.30تدعميا في ذلؾ نسبة عف الجدؿ والمصادمة مع األبناء دائما 
 . وظفيفف مم% 23.69وتدعميا في ذلؾ نسبة حرة 

% يبتعدوف عف الجدؿ والمصادمة مع األبناء احيانا 32.63بالمقابؿ نجد أف نسبة 
مف فئة المتقاعديف % 15.32% عاطميف عف العمؿ، كما يدعميا نسبة 70.96 ويدعميا
 فئة االعماؿ الحرة. % مف 13.7ونسبة 

بػػ % يبتعدوف عف الجدؿ والمصادمة مع األبناء أبدا مدعمة 11.84كما أف ىناؾ نسبة 
يحكـ الحياة في المجتمع الميزابي نظاـ يضبط وينظـ  % مف فئة المتقاعديف.100

يث تغمؽ كؿ المحالت العالقات والتفاعالت اليومية وخاصة في المجاؿ التجاري، ح
أبوابيا مع صالة الظير الى ما بعد العصر، ويتوقؼ نشاطيا بالكمية مع األذاف لصالة 

وىذا النظاـ يوفر  والجمعة يـو عطمة، لكؿ األشخاص في كؿ الحرؼ والميف المغرب،
ىذا يزيد مف  ،لتربية األوالد واالىتماـ بشؤوف األسرة والبيتقسط كبير مف الراحة والوقت 
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قوية جسور التواصؿ بيف األولياء واألبناء، ويقمؿ مف حدة توتر، ويتعود بذلؾ  اآلباء ت
   االبتعاد عف الجدؿ والمصادمة مع األبناء.عمى 

 لطفللتفاعل االجتماعي با وعالقات و مستوى األم: 45ول رقم دجال

 مستوي األب

 عالقات التفاعل االجتماعي لطفمك مع األخرين

 عالقات محدودة عالقات معدومة مفتوحة عالقات  المجموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 141 100 88 100 37 6.27 16 دوف المستوى

 101 0 0 0 0 39.6 101 ابتدائي

 56 0 0 0 0 21.96 56 متوسط

 40 0 0 0 0 15.68 40 ثانوي

 42 0 0 0 0 16.47 42 جامعي

 380 23.15 88 9.73 37 67.10 255 المجموع

 
يعيش أطفاليـ عالقات تفاعؿ اجتماعي يتضح مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أغمبية العينة 

مف ذوي مستوى %  21.96% يدعيما في ذلؾ نسبة 67.10بنسبة مفتوحة مع األخريف 
مستواىـ % 15.68و مف مستوي التعميـ الجامعي% 16.47. تمييا نسبة التعميـ المتوسط

 .تعميـ ثانوي
% مف دوف 100% يعيشوف عالقات محدودة مدعمة بالنسبة 23.15بالمقابؿ ىناؾ نسبة 

% مدعمة 9.73كما أف ىناؾ فئة ال تعيش أي عالقات تقدر بػػ  مستوي تعميمي يذكر.
 % مف دوف مستوي تعميمي يذكر.100بالنسبة 
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ذلؾ بالمستوى  عيش أغمبية أطفاؿ الميزابيف عالقات اجتماعية مفتوحة فيما بينيـ ويرتبطي
حرمت مف التعميـ  اتالميزابي ف فئات كثيرة مف النساءالتعميمي لألـ، ويجد بالذكر ىنا أ

طيمة سنوات كثيرة. إال أنو وفي السنوات األخيرة ومع تواجد المؤسسات التربوية الخاصة 
وبعيدا عف االختالط  والحرة استطاعت البنات االستفادة مف التعميـ بمعزؿ عف الذكور

  فؽ ما تقتضي القيـ االجتماعية، وتخرج البنات الى المدارس التعميمية بمباس محتشـ و 
 تمبسو حتى البنات الصغيرات في المرحمة اإلبتدائية.  )الحايك( أو ما يعرؼ بػػػ 

انتشار التعميـ في أوساط النساء ينعكس بشكؿ ايجابي عمى تربية األبناء ويسيؿ عممية 
كف المرأة مف إدراؾ احتياجات ابناءىا ومتطمباتيـ، مما يسمح التواصؿ مع األطفاؿ ويم

ىذا الخروج المحتشـ والمتأخر  وبناء عالقات مفتوحة مع األخريف.باندماجيـ مع أقرانيـ 
المسؤوؿ عف نمط الضبط التربوي واالجتماعي في منطقة  العزابةىو نتيجة قرارات نظاـ 

 واد ميزاب.
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 ايجابي الضرب كأسموب عقابيب وعالقتو مستوى األب : 46ول رقم دجال

 المجموع

 الضرب كأسموب عقابي ايجابية

 نعـ ال مستوى األب

 التكرار النسبة التكرار النسبة

 جامعي 0 0 61 22.34 61

 ابتدائي 0 0 30 10.68 30

 متوسط 0 0 82 30.03 82

 دوف المستوى 0 0 59 21.61 59

 ثانوي 107 100 41 15.01 148

 المجموع 107 28.15 273 71.84 380

 
ال يعتبروف الضرب أسموب % 71.84يصرح أغمب أفراد العينة المبحوثة الممثمة بػػ 

كما  مف مستوي التعميـ المتوسط% 30.03نسبة  تدعميا ايجابي في التأديب والتربية.
  .مف ذوي المستوي الجامعي% 22.34تدعميا نسبة 

يعتقدوف بأف الضرب يأتي بنتائم ايجابية تربويا %  28.15بة بالمقابؿ نجد أف  نس
 .مف مستوي التعميـ الثانوي%. 100تدعميا في ذلؾ  نسبة  

لـ يعد الضرب اسموب عقابي مجدي، وىذا ما اكدتو تجارب األولياء وما فرضتو قوانيف 
المظالـ النظاـ التربوي الجزائري في المدارس، حتى يوضع الحد لكثير مف التجاوزات و 

ىروب ، والتي وصمت في زمنا مضى الى حد التشويو و األبرياءالتي تقع في حؽ األطفاؿ 
 .والتسرب في سف مبكرمف المدرسة كثير مف األطفاؿ 
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 وفي المجتمع الميزابي ىناؾ أساليب عقابية أخرى لألبناء غير الضرب كأسموب اليجر
رغيب والتحسيف والتشويؽ أحياف أخرى. والحرماف والتيديد والتخويؼ أحيانا، والتحبيب والت

إذف ىناؾ تراوح بيف استعماؿ االساليب الحكيمة في العقاب لتيذيب وضبط سموؾ 
الناشئة، وكاف ىذا في سف مبكر مع االطفاؿ قبؿ أف يشتد عوده وتتصمب أخالقو 

 ويصعب ضبطيا ويتمرد األوالد عف القيـ االجتماعية، التي ترسـ خصوصية المجتمع.
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 العالقة بين وظيفة األب و التعبير بحرية عند األبناء :47ول رقم دجال

 مينة األب

 فرصة التعبير عن رأيو بحرية

 أبدا احيانا دائما المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 50 0 0 0 0 53.19 50 موظف

74.0 134 46.80 44 أعمال حرة
3 

0 0 178 

 47 0 0 عاطل عن العمل
25.9

6 41 
39.04 

88 

 64 60.95 64 0 0 0 0 متقاعد

47.6 181 24.73 94 المجموع
3 

105 27.63 380 

 

يمنحوف األبناء فرصة التعبير عف رأيو أغمبية العينة  أعاله أفيتضح مف خالؿ الجدوؿ 
األعماؿ  يزاولوفمف % 74.03% يدعيما في ذلؾ نسبة 47.63بنسبة بحرية احيانا 

 العاطميف عف العمؿ. %25.96. تمييا نسبة  الحرة

ال يمنحوف األبناء فرصة التعبير عف رأيو بحرية   فم% م27.63بالمقابؿ نجد أف نسبة 
فئة  مف% 39.04نسبة  ويدعميا مف فئة المتقاعديف% 60.95يدعميا نسبة أبدا 

  .العاطميف عف العمؿ

تدعما في  .فرصة التعبير عف رأيو بحرية دائمايمنحوف األبناء % 24.73نسبة  في حيف 
 % مف فئة االعماؿ الحرة.46.80فئة الموظفيف ونسبة % مف 53.19نسبة  ذلؾ
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وتجاوزت سائدة منح لمطفؿ حرية التعبير اصبحت تقريبا ثقافة مجتمع فكرة ىامش الحرية ت
التي مست المجتمع نتيجة التحوالت والتغيرات السوسوثقافية  ،عالقتيا بميف األولياء فكرة

عبر مختمؼ القنوات  وايضا بفعؿ االنفتاح عمى العالـ الخارجيفي العقديف األخيريف 
الفضائية وشبكات االنترنت، والتي كانت سببا في تثقيؼ األولياء عف طريؽ برامجيا 
والحصص التي تقدميا. وساىمت في تجديد وتحديث أساليب وطرؽ في معامالت 

نفسيـ ورغباتيـ في كثير مف األحياف أتعبير عف لممجاؿ لألطفاؿ االبناء، حيث اتيح ال
وفي كثير مف األسر. وىو مؤشر يؤكد ظاىرة صحية وايجابية، توفر لطفؿ فضاء وبيئة  

 تشجع عمى التحرر واإلبداع.
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 تمهيد

يمنا لمجداول االحصائية التي عرضناها و المقابالت من خالل دراستنا الميدانية و تحم

الميدانية التي اجريناها وقراءتنا السوسيولوجية لها والتي تضمنت نتائج الفرضيات حيث 

 :انتهينا الى النتائج التالية

 انفرضٍة األونى: نتائج  -11-1

 .التسامح واالحترام قيم تنميةفي دور لتعليم المبكر      

ترذؼنااْشّج  ااِ د عااْـ ػذًتطْااج تذه اامج ًىاازت طذاامص تػذ اام  ةؼناايا  دغاامىا ترذشةْااج  -

   .ةتؼل

تطخ مك عشػج ترغنب رذٍ تذه مج ىٌ طذمص الرذؼمقيا ةمرماذتسط ترذؼناْشّج ً تعاذظمةج  -

 رألعمرْب ترذشةٌّج ترذِ دؼمل ػعَ كغش طممغ ترغنب ترضتئذ ًد تل تذخشّن.

تكشااش ؽااظمػج ػعااَ ترذ مػاال مااغ  تذه اامج ًدظؼعيااادؼااذ ترذشةْااج ترذؼنااشّج  ماان خااٌ   -

 تٓخشّن .

ًدغاايل ترذؼمماال مااغ تالخااشّن ًتر ااذسث ػعااَ ترذشةْااج ترذؼنااشّج دغاامػذ ػعااَ تصترااج ترخظاال  -

 هشع تالعئعج ًةنمء  ػالقمح ترقذتقج مغ ترضمالء ًترخشًص من تر ٌقؼج ػعَ ترزتح.
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رْامء  اِ مظذماغ س م اج عامئذث  اِ ًعاو تذًترذغامىل ًترعاْن  اِ ترذؼممال ماغ تالةنامء  تععٌب -

 ترمْضتةْن، ًخمفج  ِ عن ترط ٌرج ترمت شث. من أطل صسع سًع ترذغممغ ةْن تذه مج.

يؤكدون عمى مساهمة التربية  ين من األولياءمن خالل هذه النتائج نستنتج أن المبحوث

  .وهذا ما يحقق فرضيتنا األولى التحضيرية في تمنية روح التسامح بين األطفال

 .التسامح واالحترام قيم تنميةفي ور دلتعليم المبكر 
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 : ثانٍةانفرضٍة ان نتائج -11-2

 .األخرٌن مع انطفم تواصم تنمٍة قٍم عهى ٌشجع انمبكر نتعهٍما

مماام ّغاامػذ ػعااَ دٌتفاال ترط اال مااغ دؾااظغ ترذشةْااج ترذؼنااشّج ػعااَ ترذ مػاال مااغ ترااضمالء  -

 تذخشّن.

ّ ذغااب ترط اال ػْااز ترؼالقاامح تالطذممػْااج  دتئااشث دٌعااْغػعااَ  دؼماال ترذشةْااج ترذؼنااْشّج -

  .ترمضّذ من ترمؼمّْش ًتر ْا ًد ٌّن ترقذتقمح مغ تقشتطو

تخذْامس تالفاذقمء تماش مياا ةمرنغاْج ترْاو ذةنامئيا ذ  ذفاذقمء تػشّج تخذْمس  ّمنغ تذًرْمء -

ػْز ّؼمل ػعَ هشع ت  مسه ػعَ تفذقمئو ًّذ تل ستُ تالخشّن ىِ ػٌتمل مغمػذث ػعَ 

 .ب ختشتح دغمىا  ِ طمٌ ؽخقْذوتكذغم

ذطيام دغامػذ ترط ال  تذقاشت  خامسص تذعاشث ماغ ػالقامح  ػعاَ ةنامءتالةنمء تذًرْمء  ّؾظغ  -

 ػعَ ترذٌتفل ًكغش مخذعف ترؼٌتطض ةْنو ًةْن ةمقِ ترضمالء.

ماغ تذخاشّن دغايل ترذٌتفال ػعَ أ  تةنامءىا ّؼْؾاٌ  ػالقامح م ذٌػاج  أ شتد ترؼْنج ّؤكذ -

 ن تالططٌتء ًترؾؼٌس ةمرٌػذث.ًدتؼذ ترط ل ػ

يؤكدون عمى مساهمة التربية  ين من األولياءمن خالل هذه النتائج نستنتج أن المبحوث

 : ثانيةوهذا ما يحقق فرضيتنا ال التحضيرية في تمنية  التواصل  والتفاعل بين األطفال

 تواصل الطفل مع األخرين.قيم على يشجع  لتعليم المبكرا
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 :  انثانثةنفرضٍة ا نتائج 3 -11

 عنذ انطفم  انحوار واننقاشتنمٍة قٍمة فً  دور نتعهٍم انمبكر  -     

ترذؼتْاش ػان أػمعْغاو ًستتمداو مان خاالج ترط ل ػعاَ  ِ دؼ ْض دًس رذشةْج ترذؼنْشّج   -

ماام ّذع اامه ترط اال دتخاال ىاازه تذقغااما ػْااز ّ ذغااب ترط اال هااشب ترذؼتْااش ػاان رتدااو ً ةااشتص 

 ػانترغْاش طؼاٌه  الدظمىامحّقاتغ ًتػْام ةزتدهاهو ػان هشّاي دتنْاو  أّان أػمعْغو ًمؾمػشه

 ترمنظمج . تالعذظمةمحهشّي د ٌّن مظمٌػج من 

ذشةْج ترذؼناْشّج ػعاَ  صتراج ةؼال أعامرْب ترذنؾائج ترخمهئاج ً ػامدث دقاؼْغ تر دغمػذ   -

 .ىزه ترم مىْا رذٍ ترط ل منيم ػعَ ترخقٌؿ  صترج ترمؾمػش ترغعتْج دظمه ترزتح

ّؼمعٌ  ػعَ دؾظْغ تالةنمء ةق ج دتئمج ػعَ ترؼٌتس، ًترن مػ مغ تذه مج دتخل رْمء تالً -

 . تذعشث

، ًىاٌ مام دغامػذه ػعْاو ترذشةْااج ٌتخةووناا مناقشةة نقةراراا انتةًّؼعماٌ  تةنامئيا تالًرْامء  -

 ترذؼنْشّج ةؾ ل ًتمغ كمم ّؤكذه تذًرْمء.

ًىاااٌ مؤؽاااش ّؼ اااظ ترظاااٌ  ّاااجتالةنااامء  شفاااج ترذؼتْاااش ػااان  ستئياااا ةؼشتذًرْااامء  مااانغ ّ -

 ترذّم شتهِ دتخل تذعشث ترمْضتةْج. ًّؼ ظ ترؼٌتس ًترن مػ ةْن أ شتدىم.

تإلدظامه ، ًتالطمةاج تالػقامئْج دتاْن أ  ػذا تعذظمةج تةنامئيا ذًتماشىاّخذعف تذًرْمء ػمج  -

ًّعظام تذخاشّن   .%23.4 ممان دنمقؾايا دعْيام  ئاج دازرعيا ةنغاتج %43.4 جطغات ترؼما دمشعاو

ًّذخاز تراتؼل تذخاش ترناشب كٌعاْعج ًتعاعٌب رذؼممال  %2..1ععٌب ترذظمىال ةنغاتج ذ

  .%23.4مغ مشل ىزه ترمٌتقف ةنغتج 
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يؤكدون عمى تشجيع التربية  ين من األولياءمن خالل هذه النتائج نستنتج أن المبحوث

 : ثالثةوهذا ما يحقق فرضيتنا ال التحضيرية لفكرة لنقاش والحوار

 .عنذ انطفم  انحوار واننقاشتنمٍة قٍمة فً  ورد نتعهٍم انمبكر
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 فرضٍة انرابعةبناء وتحهٍم جذاول ان  4 -11

 عنذ انطفمانطاعة واالنضباط قٍم تنمٍة فً  دور سانٍ  انمعامهة انوانذٌةأل -

ترغعْمج مشل هشب ترذ  ْاش  تالطذممػْجدع ْن ترط ل أعمرْب ترذنؾئج  دؼمل ترذشةْج ترذؼنْشّج -

   .ًتر ْا ًترمؼمس  ترمخذع ج تالدظمىمحترشصب ، ًد ٌّن  تكذغمبً 

ةمؼذ اذتديا ًكْ ْاج ترازًد ػنيام ، كماام  تالػذااضتص تذه امج  اِ ترذشةْاج ترذؼناْشّج  غاشط ًد -

 مػعج، ًترذِ را ترأعمرْب ط ذّج دغمػذه مغذ تال ػعَ دن ْج ًعطو من ترؼنمفش تْش   اميدؼع

ًترغْااش منمعااتج رمذطعتاامح ترمظذمااغ  تالطذماامػِ دؼااذ دؼ ااي ػمطاامح ترط اال دتخاال ًعااطو

 .ًهتْؼج ػقشه

ػعاَ  ّظمةْاج ةالتال ّاأدِ ةمرنذْظاج ً  أطاو ترنشب كأعاعٌب ػ امةِ ًّاشتذًرْمء ال ّممسط  -

ترؼ ظ من ررك ّشةَ ترذمشد ًترؼقْم   اِ ط اظ ترط ال. ةال ّازىب ةياا تراَ تةؼاذ مان رراك 

ء ًترؼضرااج  ااِ ةؼاال تالػْاام . دنمْااج ترشىاامب ًترخااٌ   ااِ ط ااظ ػْااز ّقاال ترااَ تالططااٌت

 ًّظؼل منو ؽخقْج ػذًتطْج.

ػ مةْج فممذج ّؼذماذىم  أعمرْبك ّؼشا تالةنمء من تذؽْمء تػْمطمتالدظمه ترؼما رؼْنج ترذستعج  -

 تذًرْمء رذأدّب ًترذؼ ا  ِ دقش مح ًععٌكْمح تذةنمء.

ه مريام ة االا تْاش أعاعٌب ترذازرْل ػامج دع ا  أنظمػاج ةترغمرتج من ت شتد ػْنج ترذستعج داشٍ  -

   ، كأععٌب دشةٌُ دأدّتِ رأله مج.الئي

ذ يا ترؼمطامح ًتعاذظمةج دً  ت اشته طغذنذض من ترظذًج أ  ػذد ترمظْتْن من أ شتد ترؼْنج ةا -

 .، ػغتمم دغذذػْو ترنشًسث ًترؼمطج أً د شّو
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ة سالي  المعاممأل ين من األولياء يعتقدون أنمن خالل هذه النتائج نستنتج أن المبحوث

  .الرابعةوهذا ما يحقق فرضيتنا  بتنمية الطاعة واالنضباط بين األطفال دور الوالدية

 عنذ انطفمانطاعة واالنضباط قٍم تنمٍة فً  دور سانٍ  انمعامهة انوانذٌةأل
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 فرضٍة انخامسةان نتائج 11-5

 .الحرية واالبداع للطفل بتنمية قيمأساليب المعاملة الوالدية ترتبط 

ذظامًص ر ريا  شفاج  دش ً تذةنمء ػعَ ػل فؼٌةمديا  ًمؾ الديا ةأط غياتذًرْمء ؾظْغ ّ -

دظاامسب  ٌ ػان هشّاي   اشث ترمؼمًرااج ًترخطاأ، ػذاَ ّمذع ا اط غاايأكشْاش مان ترقاؼٌةمح ة

تر اذسث تر م ْاج رؼال مؾا الح ًفاؼٌةمح  ا. ًدقاتغ رياارتدْج دذ ٌ  من خالريام ؽخقاْذي

  ِ ترمغذ تل. ادؼذشمي

ططمب ىممؼ ترؼشّج رأله مج  ِ ترؼشكج ًترنؾامه ً اِ مظامج ترذ  ْاش ًترن امػ مان دٌعْغ  -

ؽأطو ّقنغ ؽخقْج مذؼشسث ًمن ذؼج دمذعك مشًطج ًقذسث ػعَ ترذ ْْف ًتالطذممص  ِ كال 

 .تذًممع ًترظشً 

مظذمااغ تإلةممااْج رااْظ خمسطاام ػاان ترذااأسْشتح ًترذؼااذّمح ترش م ْااج ًتالػالمْااج ترذااِ دٌتطااو  -

ترظضتئشّج ػتش تر نمئْمح ترذع ضٌّطْج ًمٌتقغ تالطذشطاخ ًتعاذؼممج تريٌتداف مخذعف تذعش 

 ترن مرج.

ترَ ترذ امًك ماغ تالةنامء ًترذتشّاش  اِ كشْاش مان تالػْام  إلقنامػيا ةناشًسث تذًرْمء ّعظأ  -

 ترذأطِ ًترقتش ػذَ ةعٌؽ عن ترذمْْض رمذال  ًتعذؼممج ىزه تالؽْمء.

ّغاامؼٌ  ةضّاامدث ىااممؼ ترؼشّااج  ْن ماان تذًرْاامءؼااٌسماان خااالج ىاازه ترنذاامئض طغااذنذض أ  ترمت

  .خممغجًىزت مم ّؼ ي  شمْذنم تر ًتالةذتع رعط ل

 .الحرية واالبداع للطفل بتنمية قيمأساليب المعاملة الوالدية ترتبط 
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 فرضٍة انسادسةبناء وتحهٍم جذاول ان 11-6

 .تنمية ثقة الطفل بنفسهب عالقة ساليب المعاملة الوالديةأل -

سنمء ًمذع تالةنمء رؼغن دقش يا من تالعمرْب ترمطعٌةج  ِ ترذشةْاج رمام  دؼ  او مان طذامئض ت -

 تّظمةْج دضّذ  من تػذضتص تاله مج ةأط غيا ًدنمَ ترش ج ةمرن ظ.

ةمذةنمء من أعشث ترَ أخاشٍ مان ترذ اشّو ترذاما ترازُ ّقال تراَ ػاذ  ّذ مًح تىذمما تذًرْمء -

 ااشته  ااِ تالدظاامه ترم مةاال طؼااٌ ترذااذرْل ًتالىذمااما ترضتئااذ. ًترالمتاامالث تر ممعااج، ًتإلتإلىماامج 

 .ًتر عْل من تذعش دمذعك أعمرْب تالػذذتج  ِ ترذشةْج

مقمػتج تذةنمء ًمشت  ذيا ترَ تر نمء ترؼما ػمدث ّؼتزىم  ةؼل تذًرْمء، تععٌب ّؼذمذ  -

ترمؼْو  من ةمب ترذش ْو ًترذن ْظ ػعَ تذه مج، من أطل ترذ ْْف ً دممص تالةنمء  ِ

 ترخمسطِ. ًدغيْل تر ذسث ػعَ ترذٌتفل. 

ّؼشؿ ترمضتةْن ػعَ مشت  اج تةنامءىا تراَ ترمغامطذ ًترمؼاالح ترذظمسّاج ًتالمامكن ترؼمماج  -

ًىاازت ةغْااج  دؼشّااش تالةناامء ماان كاال تؽاا مج ترؼ ااذ ترن غااْج ًدؼااٌدّيا ػعااَ ترنؾاامه ًترؼشكااج 

 .خًتعمرْب ترذؼممل مغ تذخشّن ًكْ ْج ترتْغ ًترؾشتء....تر

ياام تػْمطاام ستتااج منياام  ااِ دؾااظْغ تر ااشتستح ترزتدْااج رط ع ؼماال ػعااَأتعااب ػْنااج ترذستعااج د -

دؾظْؼيا ػعاَ تدخامر تر اشتستح ىاِ مْاضث داذخل  اِ ترذ اٌّن ترازتدِ رعط ال مامن أعاعٌب 

  دنؾئج متطْج تطذممػْج. 

تدو مْضث أععٌب ّؾؼش ترط ل ةمالعذ الرْج ًدؼشس ر تؽخمؿ كتمسترذؼممل مغ تذةنمء كأطيا  -

ًتط قمرو ػن تالخشّن، ًّتؼز  ْو ترش ج ةمرن ظ. ًّ غش كشْش من ترؼٌتطض ةْن تذًرْمء 

 .ًتذةنمء

ىا ترشكمئض ترَ ّؼذمذ ػعْيم ترمظذمغ ترمْضتةِ  ِ ةنمء أمغمرج د ذّش ترزتح دؼذتش أػذ  -

ؽخقْج أ شتده، منز ترط ٌرج ترمت شث، ػتش طمْغ مؤعغمح ترذنؾئج تالطذممػْج، ًةمخذعف 
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عمرْب ترذشةٌّج، ًّظيش ىزت من خالج ترذمغك ترؾذّذ ةمرمزىب تإلةممِ ًتالػذضتص تال

 ًتر خش ةمالطذغمب رظنغِ ترمْضتةِ.

ّؤكذ تٓةمء ػعَ ت  ترذؼعْا ترذؼنْشُ دؾظْغ تذةنمء ػعَ  صترج كل ترمؾمػش ترغعتْج ترذِ  -

 .خشّندؼْي ػمعْج ترذٌتفل ًػعَ ستعيم ترؾؼٌس ةمرخظل ًترخٌ  من مٌتطيج تذ

ًىزت مم ّؼ ظ س م ج ترؼٌتس ترذِ  ترذغمىل ً ترعْن  ِ ترذؼممل مغ تذةنمءّمْل تالةمء ترَ  -

 شمذيم ترذغْشتح ًترذؼٌالح تالطذممػْج ترذِ مغخ كل م مفل ةنْج ترمظذمغ ةمم  ْو 

 ترمظذمغ ترمْضتةِ.

كن  ّؼشؿ تذًرْمء  ِ ترمظذمغ ترمْضتةِ ػعَ تر قل ةْن ترزكٌس ًتإلطمر  ِ تذمم -

ًتر نمءتح  ترخمفج ًترؼممج مؼم، ًترتذتّج د ٌ  من أّما ترط ٌرج   ِ ػضج ترتنْن ػن 

 ػَ  ِ تذقغما ترذؼنْشّج. ترتنمح 

ىنم  مؤعغمح خمفج )ػشث( دذسط ترتنمح ًأخشٍ دذسط ترزكٌس، ػذَ أطو ىنم  ط ل  -

رزكٌس خش خمؿ ةمرزكٌس، ةل ًػذَ  ِ ترؾمسع ال دشٍ مشت  ج ت مذسعِ خمؿ ةمإلطمر ً

رإلطمر، كل  ىزه تالػذْمهمح تالػذشتصّج دذخل  ِ فٌ  ترؼشممح، ًدظنب تالخذاله ًمم 

 ّنذض ػنو من  غمد تخالقِ ًصػضػج رع ْا تالطذممػْج. 

ّؼ ا ترؼْمث  ِ ترمظذمغ ترمْضتةِ طظما ّنتو ًّنظا ترؼالقمح ًترذ مػالح ترٌْمْج  -

ةٌتةيم مغ فالث ترظيش ترَ مم ةؼذ ًخمفج  ِ ترمظمج ترذظمسُ، ػْز دغعي كل ترمؼالح أ

 ًترظمؼج ٌّا ػطعج. ترؼقش، ًّذٌقف طؾمهيم ةمر عْج مغ تذرت  رقالث ترمغشب،

أه مج ترمْضتةْن ػالقمح تطذممػْج م ذٌػج  ْمم ةْنيا ًّشدتو ررك ةمرمغذٌٍ أتعتْج ؼْؼ ّ -

عنٌتح   ئمح كشْشث من ترنغمء ترمْضتةْمح ػشمخ من ترذؼعْا هْعجىنم ترذؼعْمِ رألا، 

 كشْشث.
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را ّؼذ ترنشب تععٌب ػ مةِ مظذُ، ىزت مم تكذدو دظمسب تذًرْمء ًمم  شمذو قٌتطْن  -

ترنظما ترذشةٌُ ترظضتئشُ  ِ ترمذتسط، ػذَ ٌّمغ ترؼذ ر شْش من ترذظمًصتح ًترمظمرا 

 ترذِ د غ  ِ ػي تذه مج تذةشّمء.

 عالقة هناكدون عمى أن يؤك ين من األولياءمن خالل هذه النتائج نستنتج أن المبحوث -

وهذا ما يحقق  .ساليب المعاملة الوالدية في تقدير الذات وتنمية ثقة الطفل بنفسهأل

 : سادسةفرضيتنا ال

 .تنمية ثقة الطفل بنفسهب عالقة ساليب المعاملة الوالديةأل
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 :*/ ترنذمئض ترؼممج رعذستعج

َ ػْنااج ترذستعااج ترمذمشعااج  ااِ ػعاا رالعااذتْم ةؼااذ قْممناام ةياازه ترذستعااج ترمْذتطْااج ًدطتْ اام 

دالمْاز تذقغاما ترذؼنااْشّج ًةؼاذ فااْمتذيم رع اشًك ًدظشةذياام مْاذتطْم ، دأكااذ راذّنم فااؼج 

ترنذاامئض ترمذٌفاال  رْياام ، ػْااز الػظناام دٌت ااي كتْااش ةااْن تر شمااْمح ترذااِ دمااخ فااْمتذيم 

ةنغاتج  ترْيم ، ًمن ىنم طغذنذض دؼ ي كل  شماْمح ترذستعاج  اِ ترمْاذت  لًترنذمئض ترمذٌتف

دؾا ْل ًةنامء  أ  رعذشةْج ترذؼنْشّج أسش ػعاَػعَ ؼج ، ًىزت مم ّذج دالرج قمه %00د ٌب 

 رعط ل. تر ْا تالطذممػْج
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 خاتمة:

 موضوع التربية التحضيرية الممحقة بالمدارس االبتدائية ىذه الىتطرقنا في دراستنا     
، وبما ان الوزارة الوصية اخذت عمى عاتقيا لدراسة انموذج من مدنية غرداية وأخذنا

وقد تعميم ىذه التربية عمى كل المدارس االبتدائية المتواجدة عبر القطر الجزائري  مسؤولية
 بالفعل في ذلك.نجحت 

كونيا نوع من التعميم خصص  موضوع التربية التحضيرية ىذه الىتطرقنا في دراستنا     
لألطفال الذين تتراوح أعمارىم بين الخمس والست سنوات ىي دراسة نموذجية بوالية 

 غرداية خاصة بالمجتمع الميزابي في بمدية بنورة والعطف.

ور التربية التحضيرية وأساليب المعاممة الوالدية في حاولنا من خالل ىذه الدراسة معرفة د
بناء منظومة القيم االجتماعية ألطفال األقسام التحضيرية منطمقين من بعض القيم التي 
يمكن قياسيا وتتماشى وطبيعة المرحمة العمرية وىي ممثمة في قيم التسامح واإلحترام 

طيا بأساليب المعاممة الوالدية في تنمية قيم الطاعة والتواصل والحوار والنقاش ورب
 واإلنظباط والحرية واإلبداع و ثقة الطفل بنفسو .

لمعمم فإن الدراسة مست عينة من أطفال المجتمع الميزابي المعروف بأساليب الضبط 
االجتماعي والتربوي حيث يخضع األطفال إلى تنشئة اجتماعية خاصة بحكم عادات 

لمجتمع ىي عينة تم اختيارىا بطريقة قصدية مست بمديتي بنورة والعطف وتقاليد ىذا ا
بوالية غرداية  ورغم أننا وجدنا صعوبات في إنجاز ىذه الدراسة لخصوصيات ىذا 
المجتمع إال أننا في نياية ىذه الدراسة توصمنا إلى نتائج يمكن أن ينطمق منيا باحث آخر 

  .لدراستيا من زوايا عدة
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 :واالقتراحات التوصيات 
 بناءًا عمى ما جاء من نتائج في هذه الدراسة يضع الباحث التوصيات التالية:

 بشكل دائم يضمن قيامها بمهمتها. في كل االبتدائيات األقسام التحضيريةفتح  ضرورة  .1
 .واالهتمام بهااألقسام التحضيرية دعم  ضرورة .2
البعد عن التأطير السياسي والحزبي ، ألن هذه المرحمة بعيدة كل األقسام التحضيرية العمل عمى جعل  .3

 من المراحل المهمة في حياة الفرد.
أن يكونوا عمى قدر كافي من المؤهالت العممية التي األقسام التحضيرية يجب عمى العممين في مجال  .4

 تأهمهم لمعمل في هذا المجال المهم .
 ن همهم األكبر الربح المادي فقط.أن ال يكو  األطفال يجب عمى العاممين في مجال رياض .5
ونظافة القسم توفير الجو المناسب من حيث مساحة األقسام التحضيرية يجب عمى العاممين في مجال  .6

 المكان وبعدها عن المؤثرات السمبية مثل الضوضاء وغيرها.
 طفال.قدرات األ معقائمة عمى أسس تربوية وعممية تناسب األقسام التحضيرية يجب أن تكون مناهج  .7
 واألرياف. وخاصة في مناطق القرىاألقسام التحضيرية يجب نشر دوريات توعية لألهل بأهمية  .8
 إسناد األقسام التحضيرية لمعممين يتمتعــون بكــفـــاءة عالـيــة بأصول عمــوم التربـيــة الحديـثــة. .9

 واالتصال. اإلعالمتحديث المناهج الخاصة باألقـســام التحضيـريـــة وربطـــهــا بتكنولوجيــــــا  .11
 تمميــــــــذ. 15إلى  25من  في القسم التحضيريالتقميص في عدد التالميذ   .11
 .ــــمتجهيز األقسام التحضيرية بوسائل وأدوات وتجهـيـــزات تراعـــــي سن األطفــــال وقدراتهـــــــ .12
 إشـــراك المتخــصــــصيــن  فـــي عمــــم النفــــس في تعميــــم أطفــــال األقســـــام التحضيــــريــــة.  .13
 تنمــيــــــة المواهـــــب لـــدى األطفــــال بــــدءا مــن مرحمـــة التعــمـــيــــم التحضيـــــــري.  .14
 في تنمية القيم األخالقية لدى الطفل.قسام التحضيرية األإجراء المزيد من الدراسات حول أهمية  .15
 في تنمية القيم الدينية لدى األطفال.األقسام التحضيرية إجراء المزيد من الدراسات حول أهمية  .16
 في تنمية المجال المعرفي لدى األطفال.األقسام التحضيرية إجراء المزيد من الدراسات حول أهمية  .17
 حركي لدى األطفال . في تنمية المجال النفساألقسام التحضيرية حول  إجراء المزيد من الدراسات  .18
 في تنمية المواطن الصالح لدى األطفالاألقسام التحضيرية إجراء المزيد من الدراسات حول   .19
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