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الجتماعية   التنشئة
تحول           أن شأنها من التي الجتماعية بالنظم الهتمام هي الجتماعية التنشئة

       - والندماج -   التفاعل على قادر اجتماعي فرد إلى العضوية المادة تلك النسان
       . الخلقي    الحكم بفضلها الطفال يكتسب عملية وهي المجتمع أفراد مع بسهولة

. مجتمعهم           في مسؤولين راشدين أعضاء يصبحوا حتى لهم اللزم الذاتي والضبط
على           الفراد تدريب إل هي ما الجتماعي المفهوم حسب الجتماعية فالتنشئة

المجتمع       في فاعلين أعضاء ليكونوا المستقبلية .أدوارهم
إلى           وتهدف الجتماعي التفاعل على تقوم وتربية، وتعليم تعلم عملية وهي

     ) لدوار  )   مناسبة واتجاهات ومعايير ً سلوكا ً فراشدا ً فمراهقا ً طفل الفرد إكساب
معينة  اجتماعية

والرفاق          والمدرسة كالسرة الجتماعية التنشئة عملية في عديدة أطراف وتسهم
يعيش.             الذي الول النساني المجتمع كونها شك، بل السرة أهمها أن إل وغيرها
حياته            من عديدة لسنوات الطفل شخصية تشكيل في تنفرد والذي الطفل، فيه

. شخصيته     بناء في حاسمة تعتبر
وتعده           مولده منذ الفرد تشكل التي المستمرة العملية هي الجتماعية التنشئة

  . من          وهي أسرته في الخرين مع فيها سيتفاعل التي المقبلة الجتماعية للحياة
دور             من لها لما العمرية، مراحلهم مختلف في البناء على ً العملياتتأثيرا أهم

وتكاملها     شخصياتهم تشكيل في .أساسي

الجتماعية   التنشئة :أهداف
     . سلوكه     يبقى خللها من فالفرد المجتمع في شخصيته الفرد تكسب

على        والقدرة الجتماعية بالمسؤولية الحساس يتضمن الذي الجتماعي
. عامة     بصفة الخرين باستجابات التنبؤ

        والستقلل والحرية التعاون مثل اليجابية الجتماعية القيم الفرد إكساب
. الكبير    واحترام بالنفس والعتزاز

          متمتعة سليمة السرة تكون لكي يكفي ل حيث النفسي النضج تحقيق
متزنة          العناصر هذه بين السائدة العلقات تكون أن النفسية بالصحة

في            تنجح السرة أن والواقع النفسي، نموه في الطفل تعثر وإل سليمة
: التالية           العناصر توفير في نجحت ما إذا للطفل النفسي النضج تحقيق

وإدراك       .1 الطفل معاملة في الحقيقي وإدراكهما الوالدين تفهم
المرتبطة       والعاطفية السيكولوجية الطفل بحاجات ووعيهما والدان

الناس           من بغيره علقته وعن نفسه عن فكرته نمو وتطور بنموه
وقد          سلوكه وراء تكون التي ودوافعه الطفل لرغبات والدان وإدراك

. عنها    التعبير عن يعجز
المجتمع،        .2 في الندماج من تمكنه التي المهارات الطفل تعليم

المختلفة        النشاط نواحي في والشتراك أعضائه مع والتعاون
وبين          بينهما التنسيق وطريقة عليه، وما له ما أدواره، وتعليمه

في          ً نافعا ً يكونعضوا كيف وتعليمه المواقف، مختلف في تصرفاته
. سلوكه    وضبط وتقويم المجتمع

التاريخي            التطور خلل مختلفة مداخل عدة الجتماعية التنشئة مفهوم عرف قد و
      . التطورية    كانت حيث الستينيات، فترة في الوربية وخصوصا الغربية، للمجتمعات

إن            تقول التي الفيبيرية، الفرضية على التركيز خلل من متميزة، مكانة تحتل
بالقيم         أي، الجتماعية، بالتنشئة مرتبط والقتصادي والجتماعي السياسي النمو

     . النزعة     ذات الدراسات أغلب وكانت الفرد طرف من المستبطنة والتمثلت
ظهرت         كما المقارنة، المقاربة تعتمد الجتماعية، بالتنشئة المهتمة الجتماعية



الموضوع          كانت التي السياسية كالتنشئة المجال هذا في التخصصات بعض
. والبحوث   للدراسات المفضل

يقدمه            اوما لنفسنا مانعلمه كل لتشمل التربية ان مل ستيورات جون ويوضح
غير             الثار ذلك فوق تشمل بل فحسب صالحه تنشئة تنشئتنا بقصد لنا الخرون
الحكم            ونظم كالقانون وطباعنا ومواهبنا اخلقنا تقويم في أكبر لها التي مباشره

الطبيعية          البيئة آثار كذلك تشمل كما الجتماعية والنظم الصناعية والفنون
وتقويم            الفرد صقل علي يساعد ما كل بل الجغرافي والموقع الجو كعوامل

. ذلك       بعد إليه يصير الذي بالشكل شخصيته
          . ان   ويري والغرب، الشرق بلد بعض في التربية اهداف لسكا، أ جون ويحلل
اكتساب             هو الساسى التربية غرض ان وهي العالم، دول بين منشرة فكرة هناك

ان   _         المعروف ومن فيه ً مرغوبا ً وتربويا ً تعليميا ً عائدا ً وكبارا ً الدارسينصغارا
لتحقيق          تناسبهم التي التعليمية والمواد البرامج للصغار يقدم المدرسى التعليم

       . النسان   بحقوق تتصل انسانيه اجتماعيه عمليه فالتربية ً ايضا المرجو العائد
الذين           للكبار التعليم ونتجاهل للصغار التعليم نوفر ان وهنالينبغى الفرص، وتكافؤ

 . والمجتمع          الصغار تعليم برامج على والتفاق المجتمع في النتاج عمليات يتولون
يقصد            ولكن مثاليه حاله ليست بالحرية هنا ويقصد الحر المجتمع هو الديمقراطى

السعى            في الفعال الختيار على النسان قدرة في المتمثله اليجابيه الحرية بها
الدعوة           يبرز الذي هو وحدة المجتمع مصالح تحقيق وبالتالى مصلحته لتحقيق

طريق          عن التعليمية للمؤسسات الساسى المناخ تشكلن اللتان والذاتيه للحريه
. والستقلل     والذاتيه الحرية يمارس مجتمع

الجتماعية     للتنشئة المفكرين بعض :نظرة
خلدون  الكريم          /ابن القران الطفل تعلم ضرورة على خلدون ابن نظر وجهة تقوم

والخبث             المكر إلى تدعوهم الطفال معاملة في القسوة أن قال كما حداثته، من
والخديعة.

الولد/          تربية في الراء بعض الفاضله المدينة افلطوننفي ذكر أفلطون
الحداث)            بين من يختاروا أن المنشود المجتمع بناء يتولون الذين على يجب فيقول

     . يتعهدونها     مستقلة مجموعة منهم فيجعلون الحربى د الستعدا ذوى الصغار
. والفنون           بالداب نفسهم يغذون كما قوية مجموعة منهم فتنشا البدنية بالتربية

حيث           عشر الثامنة سن إلى واحده الصغارجميعا لهولء بالنسبة التربية وتكون
     . وعند   العسكرية، والتدريبات البدنية، الرياضة ليزاولوا الدروس تلك يتركون

والهندسة          الحساب ليدرسوا واقدارهم اكفئهم من جماعة تكوين يتم العشرين
. والموسيقى  والفلك

عمليةالتنشئة  : أخطاء
             :،عليه رأيهم أقاربه أو أخوته من بالطفل يحيط من أو الوالدان فرض هو التسلط

المرغوب              السلوك بعض من الحد أو الطفل ورغبات حاجات تلبية عدم في ذلك ويتمثل
. المشروعة      بالطرق ولو رغباته تحقيق فيه

            : أتى   أو فيه، مرغوب غير بسلوك جاء كلما الطفل من السخرية هو النفسى اللم إثارة
طريق             عن ذلك يكون كما والعراف، بالقيم تصطدم أنها يراها رغبة لتحقيق بسلوك

. نوعه          كان أي بسلوك جاء كلما شأنه من والتقليل تحقيره

             :عمر مراحل مع تتناسب التي والقواعد الداب فرض في الباء يتبعه أسلوب هو القسوة
بالنفس،              الثقة فقدان إلى يؤدي مما به التهديد أو البدنى الضرب باستخدام وذلك الطفل

. والمجتمع        السرة وكراهية الضمير وضعف الذاتي العتماد وعدم

            :عن والتجاوز الطفل تربية في المعقول الحد عن المفرطة السرة عناية هو التدليل
       . فيه      يخلق مما المسؤولية لتحمل توجيهه وعدم به يقوم خاطئ سلوك لي عقابه

. والكسل  التهاون



            :دون طالباته كل وتليه صغره في المسؤليات بعض يتحمل الفرد جعل عدم هي التكالية
         . شخص   منها ويجعل الذاتية الثقة فقدان إلى المستقبل في سيعرضه قبله من تحمل
ومع             نفسه مع التكيف وعدم ولحباط للفشل يعرضه مما غيره على يعتمد اتكالى

المجتمع

          :مما والمعنويه، المادية الساسية حاجاته على الحصول من الطفل حرمان الحرمان
الب            وعطف لحنان الطفل فقد الحرمان اشكال ومن بالعجز، الشعور له يسبب

المجتمع        مع التكيف وسوء النفسية المراض لظهور ممايؤدى


