أ .فايزة حلاسة

علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

عالقة أساليب التنش ئة الرسية يف ظهور الالمعيارية
يف السلوك الاجامتعي للش باب
دراسة ميدانيه عىل عينة من الش باب يف والية بسكرة
أ .فايزة حالسة
جامعة محمد خيرض بسكرة
 امللخص:هدفت ادلراسة اىل الكشف عن عالقة أساليب التنش ئة الرسية بظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب مبدينة بسكرة ،وتكونت عينة ادلراسة ( 100فردا) ذكور واانث من طلبة
جامعة بسكرة اذلين ترتاوح اعامرمه ما بني( 30-25س نة) ،اذلين مت اختيارمه عشوائيا من جممتع
ادلراسة ،ولالجابة عىل تساؤالت وفرضيات ادلراسة اليت تدور حول العالقة القامئة بني
أساليب التنش ئة الرسية والالمعيارية يف سلوك الش باب مقنا بتصممي اس تبيانني (استبانة
أساليب التنش ئة الرسية-اعداد الباحثة) ،مكونة من ثالث أبعاد (بعد أسلوب التشدد-بعد
أسلوب االهامل -بعد أسلوب التذبذب) ،واستبانة السلوك الالمعياري(اعداد الباحثة) ،وقد مت
التوصل اىل النتاجئ التالية:
 توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغمعامل بريسون، 0.836بقمية معنوية  0.072ومبس توى دالةل .0.005
 توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغمعامل بريسون ،0.714وقمية معنوية  0.65ومبس توى دالةل .0.005
 توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغمعامل بريسون 0.947وقمية معنوية  0.856ومبس توى دالةل .0.005
 -اللكامت املفتاحية :الرسة -الثقافة -الالمعيارية -الش باب -التنش ئة الرسية.
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علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

-Summary:
The study aimed to reveal the relationship of socialization
methods anomie appearance in the behavior of young people in
Biskra. The study sample (100 individuals) of male and female
university students aged between Biskra. between (25-30 Year),
randomly selected from the study population. To answer questions
and hypotheses of the study، which revolves around the relationship
between the methods of upbringing and Family And Social anomie in
the behavior of young people we have designed two questionnaires،
to identify methods of upbringing of the family. (Prepared by the
researcher), made up of three dimensions (after style militancy -After
style of neglect- after the style of the oscillation), a questionnaire
anomie behavior (Prepared by the researcher) was reached following
results:
-there is correlation between the style militancy and the emergence of
anomie in the behavior of young people reaching Pearson coefficient
0.836, moral worth 0.072 and 0.005 level of significance.
-there is correlation between the style and appearance of neglect
anomie in the behavior of young people reaching Pearson coefficient
of 0.714, and the value of moral significance level of 0.65 and 0.005.
-there is correlation between the style and appearance of the
oscillation anomie in the behavior of young people reaching Pearson
coefficient of 0.947 and 0.856 and the value of moral significance level
of 0.005.
Keywords: Family-culture- Social anomie-young-socialization.
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الاشاكلية:ورد عىل لسان ابراهمي بن مبارك اجلوير ":أن الرسة من قدمي الزمن نظام اجامتعي أو
يه وحدة يف النظام الاجامتعي اذلي ظهر مع خلق هللا لالنسان عىل الرض ،وقد مرت
الرسة من بداية نشأهتا وحىت وقتنا املعارص بعدد من التطورات الكبرية سواء عىل مس توى
جحمها وهيلكها أو عىل مس توى العالقات بني أفرادها أو بني الرسة بعضها ببعض أو من حيث
أهدافها ووظائفها وأدوارها.
وقد كنت الرسة يف لك مراحلها مرأة تعكس اجملمتع اذلي تنشأ فيه من حيث عقيدته
وحضارته ومس توى تقدمه ،وكن لالسالم أثر ابرز يف بناء الرسة ووضع الضوابط واملعايري
اليت تنظم قياهما ابعتبار الرسة أحد أمه لبنات اجملمتع االساليم بل يه أمه هذه اللبنات حىت
قرأان قرأن يتىل اىل يوم القيامة يف أمر زوجة كنت تناقش زوهجا يف أمر يرى البعض أنه أمر
بس يط أو أمر خشيص بني زوج وزوجته يف سورة اكمةل ويه سورة اجملادةل ﴿قد مسع هللا قول
اليت جتادكل يف زوهجا وتش تيك اىل هللا وهللا يسمع حتاوركام أن هللا مسيع بصري﴾ (سورة
اجملادةل ،الية.)1 :
ومنذ نشأت الرسة يف بداايهتا الوىل مع خلق أدم عليه السالم وحىت يومنا هذا ويه
تقوم مبهمة ال ينكرها أحد سواء يف جمال الرتبية أو جمال التمنية الاقتصادية أو الاجامتعية أو
جمال احلد من الاحنرا واجلرمية وخصوصا احنرا الحداث وجرامئهم ،وقامت بأثر كبري يف
جمال رعاية الناش ئة وحاميهتم من التطر والاحنرا .
وقد تناسبت أدوار وأاثر الرسة مع تطورها واثر قيام ادلوةل املعارصة ،فقد كنت
الرسة تقوم جبميع الوظائف الاجامتعية والاقتصادية تقريبا يف احلدود اليت يسم اها نطاقها،
وابلقدر اذلي تقتضيه ظرو اجملمتع وحاجاته الاجامتعية والاقتصادية .وهناك بني أفراد الرسة
الواحدة صور من التعامالت الاقتصادية اليت ترتبط ابلنفاق عىل البناء والابء كبار السن
وصور التاكفل الاجامتعي ،والظاهر أن الاثر الاقتصادية للرسة قد تقلصت اىل حد كبري غري
أنه من املؤكد أهنا س تظل تقوم بأثر ما يف اجملال الاقتصادي حىت الهناية من انحية أهنا اليت
توفر اكفة املتطلبات املادية واملعنوية لبناهئا" (اجلوير1425،ه،ص.)7
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خاصة تكل املتعلقة ابلتنش ئة الرسية ومراقبة ظهور أي اعوجاج يف سلوكهم ،واذلي
يطلق عليه مفهوم الالمعيارية ،وقد توصل روبرت مريتون اىل أن صياغة املشلكة املتصةل
ابلعالقة املتبادةل بني الالمعيارية والسلوك الاحنرايف ،يف س ياقها النظري املالمئ تس تلزم حفص
ظهور الالمعيارية ومنوها كنتيجة حمصةل لعملية اجامتعية مس مترة وعدم النظر الهيا ببساطة عىل
أهنا حاةل طارئة.
وعندما قام بوصف هذه العملية أشار اىل أن بعض الفراد يتعرضون أكرث من غريمه
لضغوط تظهر نتيجة النفصال بني الهدا الثقافية والوسائل الفعاةل لتحقيقها.ويرجع ذكل اىل
أهنم حيتلون وضعا هممال من الناحية املوضوعية داخل امجلاعة ابالضافة اىل أن خشصياهتم تنفرد
خبصائص معينة (حومر،2006،ص .)34وابلتايل فأن مسؤولية الرسة يف الوقت تعد هممة
جدا أكرث من الوقات اليت مضت بسبب تدخل اطرا عديدة ومتنوعة يف معلية التنش ئة اليت
كنت منوطة ابلرس وبعض مؤسسات التنش ئة الاجامتعية الاخرى قدميا ،أما يف الوقت
الراهن ونظرا للتغري الاجامتعي الرسيع اذلي طرأ عىل الابنية الاجامتعية ونضمها ،أصب من
اخلطر ترك زمام التنش ئة تسري بطريقة اعتباطية لن النتاجئ س تكون وخمية جدا عىل السلوك
الاجامتعي للبناء اذلين ميثلون قلب العملية ،فأن مل يرتىب الطفل وفق أساليب تنش ئة ارسية
سلمية وذكل لعوامل عدة مهنا االهامل ،الرصاع بني الزوجني ،التذبذب يف الرتبية ،واىل غريها
من الساليب الغري سلمية ،فأن ذكل قد يؤثر عىل سلواكت البناء مس تقبال واليت قد تظهر يف
شلك سلواكت ال معيارية ،ولكن أساليب التنش ئة الاجامتعية عديدة ومتنوعة فيا ترى أي هذه
الساليب أكرث ارتباطا بظهور السلوك الالمعياري عند الش باب ،وعليه سيمت طرح التساؤل
الرئييس التايل:
 هل توجد عالقة ارتباطية بني أساليب التنش ئة الاجامتعية وظهور الالمعيارية يف سلوكالش باب؟
 التساؤالت الفرعية: هل توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب؟ هل توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب؟ هل توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب؟مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 فرضيات ادلراسة: توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب. توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب. توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب. ادلراسات السابقة: دراسة عبدهللا مرقس رايب( :)2006حول العوامل الرسية للجرمية  -دراسة ميدانية -وكنالهد من البحث فهو التعر عىل العالقة بني احلاةل الرسية و ارتاكب الفراد للجرمية.
امتدت فرتة اجراء البحث من  1987/9/1لغاية  .1987/10/31وينحرص اجملال البرشي
للبحث بزنالء قسم االصالح الاجامتعي للكبار يف نينوى ،واذلي يشلك اجملال املاكين للبحث
أيضا .وافرتض أنه لكام زادت العالقات الاجامتعية بني أفراد الرسة سوءا ،ازداد احامتل ارتاكب
الفرد للجرمية .وقد صاغ مجموعة من الفرضيات ويه:
 لكام زاد احلرمان العاطفي لبناء الرسة ،ازداد احامتل ارتاكب الفرد للجرمية. لكام زادت احلاةل الاقتصادية للرسة سوءا ،ازداد احامتل ارتاكب الفرد للجرمية. لكام زاد متسك الرسة ابلقمي الريفية ،ازداد احامتل ارتاكب الفرد للجرامئ الانتقامية. لكام ارتفع املس توى التعلميي قلت اجلرامئ املرتكبة بني أفراد الرسة.مشلت عينة البحث ( )150نزيال من قسم االصالح الاجامتعي للكبار يف نينوى ،وقد
مت اختيارمه عن طريق العينة العشوائية البس يطة .وقد اس تخدم اس تبيان يتكون من مجموعة
أس ئةل تتعلق ابلفرضيات ،ولغرض حتقيق صدق الاس تبيان الظاهري ،فقد عرض عىل مجموعة
من اخلرباء .واملهنج املتبع هو املس الاجامتعي عن طريق العينة واس تخدم الباحث النس بة
املئوية والوس يط كوسائل احصائية لتحليل البياانت .وقد توصل اىل مجموعة من النتاجئ نلخصها
يف النقاط التالية:
 العالقة الاجامتعية بني الوادلين والبناء من أمه العوامل اليت تؤثر يف نوع املعامةل اليت يتلقاهاالبناء من أابهئم .كام أهنا تؤثر تأثريا كبريا عىل البيئة السائدة يف الرسة ،ومن مث يف بناء خشصية
البناء ،وقد تبني من نتاجئ البحث أن  %50من املبحوثني ذكروا بأن طبيعة معامةل الابء هلم
تقوم عىل االهامل .و %23.3عوملوا بقسوة ،يف حني أن  %26.7فقط كنت طبيعة معامةل
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

188

علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

أ .فايزة حلاسة

الابء هلم تتسم ابحلب والعطف ،أما معامةل الهمات فاختلفت عن معامةل الابء ،حيث ذكر
 %65.3من املبحوثني أهنم تلقوا احلب والعطف من الهمات و %24.7أمهلهتم أهماهتم ،يف
حني أن  %10فقط كنت معامةل الهمات هلم تتسم ابلقسوة.
 التنش ئة الاجامتعية للبناء :تبني من بياانت البحث بأن  %38.7من املبحوثني ذكروا بأنالتنش ئة الاجامتعية يف أرسمه كنت مقترصة عىل الم فقط ،و %33اقترصت عىل الب ،أي
أن ثليث أفراد العينة تعرضوا اىل تنش ئة اجامتعية غري سلمية ،وقد يرجع السبب اىل وفاة أحد
الوادلين أو الطالق ،وأحياان يكون السبب تعدد الزوجات ،فيكون تركزي واهامتم الب عىل
أبناء زوجة معينة دون الخرايت حيث تبني بأن  %34.7من أابء املبحوثني مزتوجون لكرث
من مرة واحدة.
 ميزي بعض الابء يف تعاملهم مع أبناهئم ،فقد خيلق ذكل المتيزي أاثرا نفس ية يف حياهتمالاجامتعية تؤدي اىل الاضطراب السلويك ،واهذا الصدد تبني من نتاجئ البحث بأن %37.3
من املبحوثني تعرضوا للمتيزي يف املعامةل من قبل الوادلين بيهنم وبني اخوهتم ،وأن  %64.7مهنم
مل يتعرضوا ذلكل .ومن هجة أخرى تبني أن  %41.3من املبحوثني تعرضوا اىل املعاانة يف
طفولهتم وأن  %58.7مهنم مل يتعرضوا.
 دراسة للك من (شدلون جلوك) و(اليأنور جلوك) :س نة  1949 -1939عىل ( )500نزيليف اصالحية (ماستثوسس) ظهران حوايل  60%من الزنالء جاءوا من أرس متصدعة ويف
دراسة أخرى للك من (شو) و(مااكي) حول الوضع الرسي جملموعة من املنحرفني ،وجد أن
 %42.5مهنم جاءوا من أرس متصدعة ابملقارنة مع مجموعة ضابطة حيث أن  %36.1اكنوا من
الرس غري املتصدعة .ويف أملانيا توصل (بون هوبر) من دراسة ( )110من اجملرمني اخلطريين
اذلين حمك علهيم ،أن  %45قد أحاطت اهم ظرو أرسية سيئة (رايب.)2006،
 دراسة حول الرسقة عند الحداث :تركزت هذه ادلراسة عىل معرفة الظرو الاجامتعيةللحدث السارق وموقف أولياء أمورمه من جراهئم ،وذكل من خالل التحليل االحصايئ
للبياانت اجملمعة عن ( )598حداث من اذلكور واالانث اذلين اهتموا ابلرسقة خالل فرتة (من2
يوليو  2 -1957يوليو  )1958مبدينة القاهرة وتوصلت هذه ادلراسة املسحية اىل النتاجئ التالية:
 أن الرسقة أكرث ش يوعا عن اذلكور من االانث بسبب طبيعة دور املرأة يف اجملمتع ،حيثبلغت نس بة اذلكور ( )%89مقابل ( )%11من االانث.
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 أن ( )%69.3من الرساق تقع أعامرمه بني سن ( )15 -12وأن سن ( )14توجد فيه أكربنس بة من الحداث الرساق.
 أبرزت ادلراسة أثر الرفاق أو الصحبة كعامل مساعد عىل السلوك اجلاحن وتبني أن حنو( )%42.3مهنم اكنوا يرافقون أصدقاء اكرب مهنم س نا.
 تبني أن ( )%56.9من الحداث يقضون أوقات فراغهم يف الشارع أو احلارة ،وما تبقى مننشاطات أخرى غري جمدية ،وابلنس بة ملامرسة بعض العادات الرتوجيية املنحرفة فقد ظهر أن
( )%11،5مهنم اكنوا يدخنون الساكئر وأن حوايل ( )%14.1مهنم اكنوا ميارسون لعب القامر.
بلغ عدد الحداث اذلين مل يتعلموا يف املدرسة قط ( )%60وأن حنو ( )%28.3مهنم مل يتعد
تعلميهم املرحةل الابتدائية ،وأن المية املتفش ية بني أابهئم بنس بة( )%42.5ونس بة الهمات
الميات حنو (.)%53
 اتض أن حنو ( )%34.5من أحداث ال يعملون بضمهنم حنو ( )%125تلميذا أما البقيةفأهنم يعملون يف أعامل ال تتناسب وقابليهتم وبأجور متدنية وبعضهم ال حيصل عىل الجر.
بلغ متوسط عدد البناء يف الرسة حنو (.)%4.4
 أن أغلب الحداث مل يتلقوا الرتبية ،سلمية فقد وجد أن ( )%55.6من الابء و()%61.5من الهمات اعمتدوا أساليب خاطئة يف تربية أبناهئم ،تراوحت بني اللني والقسوة واالهامل.
 تبني أن ( )%10.7من العالقات الزوجية لابء اجلاحنني قد انهتت ابلطالق و( )%7.2بوفاةالب و( )%8.6بوفاة الم وأن أكرث من ( )%6.2من الابء مزتوجني بأكرث من زوجة (عبد
هللا ،2011،ص.)141
 دراسة بسمة عيد الرشيف ( :)2013هدفت ادلراسة اىل الكشف عن مس توى سلوكالغضب وعالقته بأساليب التنش ئة الرسية دلى طلبة املرحةل الثانوية يف عامن ،وتكونت عينة
ادلراسة من ) (310طالبا وطالبة مت اختيارمه عشوائيا من جممتع ادلراسة ،ولتحقيق أهدا
ادلراسة مت اعداد مقياس الغضب حيث تكّون من ) (19فقرة ،واس تخدام مقياس لساليب
التنش ئة الرسية ،وحيتوي عىل ثالثة أبعاد يه :السلوب ادلميقراطي ،والسلوب التسلطي،
والسلوب التسييب.
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وأظهرت ادلراسة أن هناك فروقا ذات دالةل يف سلوك الغضب تُ ْعزى ملتغري اجلنس ولصاحل
اذلكور ،وعدم وجود فروق ذات دالةل تُ ْعزى لثر الصف ،ووجود عالقة ارتباطيه داةل احصائيا
بني سلوك الغضب والسلوب التسلطي (الرشيف.)2014،
 مفهوم التنش ئة الاجامتعية:يه معلية حتويل الفرد من اكئن بيولويج اىل فرد اجامتعي عن طريق التفاعل
الاجامتعي ،ليكتسب بذكل سلواك ومعايري وقمي واجتاهات تدخل يف بناء خشصيته ،لتسهل هل
الاندماج يف احلياة الاجامتعية ويه بذكل مس مترة تبدأ ابلطفوةل ،فاملراهقة فالرشد وتنهتيي
ابلش يخوخة وتش متل عىل اكفة الساليب التنش ئة اليت تلعب دورا همام يف بناء خشصية الفرد أو
اختاللها من مجيع اجلوانب النفس ية والاجامتعية.
 نظرايت التنش ئة الاجامتعية: -1نظرية التحليل النفيس :يزتمع هذه النظرية س يغموند فرويد حيث يرى أن جذور هذه
التنش ئة الاجامتعية عند الفراد تمكن فامي يسميه ابالان العىل ،اذلي يتطور عند الفرد بدءا من
الطفوةل نتيجة تقمصه دور وادله اذلي هو من نفس جنسه فهو يرى أن الطفل يودل ابلهو أي
ميثل مجموعة من ادلوافع الغرائزية ومه الطفل الوحيد اش باعها ،ولكنه أثناء منوه يتعرض سواء من
طر وادليه عادة أو غريمه من القامئني يف اجملمتع أن يقفوا يف طريق اش باعه لهذه الغرائز ،يف
حماوةل لتطبيعه وتنشئته عىل قبول فوانني اجملمتعية ومساعدته عىل حتقيق التقبل الاجامتعي
والاندماج بيرس يف جممتع الراشدين ونتيجة لعملية الضبط هذه يتحول جزء من الهو اىل ما
يسميه فرويد ابالان العىل وهو ما يسمى ابلضمري ،هذا الخري اذلي يعمل عىل اخضاع
مطالب الذلة للتحمك وفق معايري اجملمتع ويرى فرويد أن لك ما جيده الفرد يف الان صعبا للتحقيق
يكبت وحيول اىل ما يسميه فرويد الالشعور ،واليت جتد لها تعبريا يف الحالم والرشود اضافة
اىل ما تسببه من متاعب كثرية ومشالكت عقلية واجامتعية ونفس ية (رشيق،2005،ص.)123
 -2نظرية التعمل الاجامتعي :يعترب التعمل القاعدة الساس ية لنظرية التعمل الاجامتعي ،ويعترب
االنسان اذلي كرمه هللا س بحانه وتعاىل من أقدر اخمللوقات عىل التعمل وأكرث حاجة اليه وذكل ملا
للتعمل من فائدة يف حياته ،ابعتباره معلية دامئة ومس مترة وخاصة يف معلية التنش ئة الاجامتعية،
اليت ينظر الهيا أحصاب هذه النظرية عىل أهنا ذكل اجلانب من التعمل اذلي هيمت ابلسلوك
الاجامتعي عند الفرد ،فهيي معلية تعمل (أي تنش ئة اجامتعية) لهنا تتضمن تغريا وتعويدا يف
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السلوك وذكل نتيجة التعرض ملامرسات معينة وخربات ،كام أن مؤسسات التنش ئة الاجامتعية
تس تخدم أثناء معلية التنش ئة الاجامتعية بعض الوسائل والساليب يف حتقيق التعمل سواء كن
بقصد أو بدون قصد.
وحسب هذه النظرية ،فأن التنش ئة الاجامتعية عبارة عن "منط تعلميي يساعد الفرد
عىل القيام بأدواره الاجامتعية ،كام أن التطور الاجامتعي حسب وهجة نظر هذه النظرية يمت
ابلطريقة نفسها اليت كن فهيا تعمل املهارات الخرى ،ويعطي أحصاب هذه النظرية أمهية كربى
للتعزيز يف معلية التعمل الاجامتعي أمثال دوال رد ( )Dolardوميلر( )Milerحبيث يذهبان
اىل أن السلوك الفردي يتدمع أو يتغري تبعا لمنط التعزيز يف تقوية السلوك ،أما بأندورا
( )Bandoraو ولزتر( )Walterفالرب مغ من موافقهتام عىل مبدأ التعزيز يف تقوية السلوك اال
أهنام يشريان اىل أن التعزيز وحده ال يعترب اكفيا لتفسري التعمل أو تفسري بعض السلوكيات اليت
تظهر جفأة دلى الطفل ،ويعمتد مفهوم منوذج التعمل ابملالحظة عىل افرتاض مفاده أن االنسان
كاكئن اجامتعي يتأثر ابجتاهات الخرين ومشاعرمه وترص فاهتم وسلوكهم ،وينطوي هذا
الافرتاض عىل أمهية تربوية ابلغة ،أخذين بعني الاعتبار أن التعلمي مبفهومه السا ي معلية
اجامتعية.
 -3نظرية ادلور الاجامتعي :يقصد ابدلور الاجامتعي دلى رالف لينتون "أن املاكنة عبارة عن
مجموعة احلقوق والواجبات ،وبأن ادلور هو املظهر ادلينامييك للماكنة ،فالسري عىل هذه احلقوق
والواجبات معناه القيام ابدلور ،ويشمل ادلور عند لينتون الاجتاهات والقمي والسلوك اليت ميلهيا
اجملمتع عىل لك الشخاص اذلين يشغلون مركزا معينا .يف حني يعر كوتول ادلور بأنه" :سلسةل
اس تجاابت رشطية متوافقة داخليا لحد أطرا املوقف الاجامتعي ،متثل منط التنبيه يف
سلسةل اس تجاابت الخرين الرشطية املتوافقة داخليا بنفس املس توى يف هذا املوقف" .وعليه
ميكن القول وفق هذه النظرية أن ادلور مثرة تفاعل اذلات والغري ،وأن الاجتاهات حنو اذلات
يه أساس فكرة ادلور ،وتكتسب عن طريق التنش ئة الاجامتعية وتتأثر تأثرا كبريا ابملعايري
الثقافية السائدة ،كام تتأثر خبربة الشخص اذلاتية ،ولهذا حاولت نظرية ادلور تفهم السلوك
االنساين ابلصورة املعقدة اليت كون علهيا ابعتبار أن السلوك الاجامتعي يشمل عنارص حضارية
واجامتعية وخشصية".
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 أهدا التنش ئة الاجامتعية:وميكننا أن نقف هنا عىل مجموعة من الهدا اليت تسعى التنش ئة الاجامتعية لتحقيقها
ومن بيهنا:
أن الفرد ال يودل اجامتعيا ،وذلا فأنه من خالل التنش ئة ميكنه اكتساب الصفة
الاجامتعية ،واحلفاظ عىل فطرته السلمية وابراز جوانب انسانيته احلقة ،أن التنش ئة هتد اىل
اكساب الفرد أو حتويهل من اكئن بيولويج اىل اكئن أديم السلوك والترصفات ،كام يتحول الفرد
من طفل يعمتد عىل غريه غري قادر عىل تلبية حاجاته الساس ية اىل فرد يدرك معىن املسؤولية
الاجامتعية.
هتد التنش ئة اىل غرس ثقافة اجملمتع يف خشصية الفرد ،فالعالقة وثيقة وتبادلية بني
الثقافة و التنش ئة ،فلك مهنا يؤثر ويتأثر ابلخر ،ولعل من أبرز وظائف التنش ئة الاجامتعية
قدرهتا عىل حفظ ثقافة اجملمتع ونقلها من جيل لخر ،وملا كن الفرد يودل وهو مزود مبجموعة من
القدرات والصفات الوراثية اليت حتدد شلكه اخلاريج واملهارات العقلية ،فالتنش ئة الاجامتعية
يه اليت هتذب هذه القدرات واملهارات فأما أن تدفعها اىل المام عن طريق تمنيهتا واس تغاللها
أحسن اس تغالل لصاحل الفرد نفسه ولصاحل جممتعه ،وأما أن تشدها اىل الوراء فتعيقها عن
التقدم فتصب معول هدم بدل لبنة بناء ،حيث يكتسب الفرد قمي جامعته فيعر معىن
الصواب واخلطأ ،احلالل واحلرام ...فتتكون بذكل نظرته للحياة وللمجمتع.
تعمل التنش ئة الاجامتعية السلمية عىل تنش ئة الفرد عىل ضبط سلوكه ،واش باع حاجاته
بطريقة تساير القمي ادلينية والعرا الاجامتعية حيث تعلمه كيفية كف دوافعه غري املرغوبة أو
احلد مهنا ،ومما جيدر ذكره أن القدر الكرب من معلية التنش ئة الاجامتعية يمتثل يف اقامة حواجز
وضوابط يف مواهجة االش باع املبارش لدلوافع الفطرية اكدلافع اجلنيس ودوافع املقاتةل والعدوان،
ويه ضوابط ال بد مهنا لقيام جممتع سوي وبقائه ولهذا فأن هذه الضوابط توجد داخل لك
اجملمتعات حىت الكرث بدائية.
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تعمل العقيدة والقمي والداب الاجامتعية والخالقية وتكوين الاجتاهات املعرت اها
داخل اجملمتع وقميه بصفة عامة ،وذكل حىت يس تطيع الفرد اختيار اس تجاابته للمثريات يف
املواقف اخملتلفة اليت يتعرض لها يوميا ،كام تعمل التنش ئة الاجامتعية عىل تعلمي الفرد أدواره
الاجامتعية واليت يشغلها الفراد ابختال اجلنس والسن ،فدور املرأة خمتلف عن دور الرجل
ودور الطفل خمتلف عن دور الرجل الناجض وجتدر االشارة اىل أن الدوار الاجامتعية ختتلف
أمهيهتا ابختال اجملمتع.
كذكل غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك وتكل اليت حيتوهيا الضمري وتصب جزءا
أساس يا ،ذلا فأن مكوانت الضمري اذا اكنت من النواع االجيابية فأن هذا الضمري يوصف بأنه
يح ،وأفضل أسلوب القامة نسق الضمري يف ذات الطفل أن يكون البوين قدوة لبناهئم
حيث ينبغي أال يأيت أحدهام أو الكهام بمنط سلويك خمالف للقمي ادلينية والداب الاجامتعية
(اجلوير1425،ه).
 أليات التنش ئة الاجامتعية:تس تخدم الرسة أليات متعددة لتحقيق وظائفها يف التنش ئة الاجامتعية ،وهذه الليات تدور
حول مفهوم التعمل الاجامتعي اذلي يعترب اللية املركزية للتنش ئة الاجامتعية يف لك اجملمتعات همام
اختلفت نظرايهتا وأساليهبا يف التنش ئة ،وهمام تعددت وتنوعت مضاميهنا يف الرتبية
(نعمية،2002،ص.)147
وللتنش ئة مخس أليات يه:
 التقليد :فالطفل يقدل وادليه ومعلميه وبعض الشخصيات االعالمية أو بعض رفاقه. املالحظة :يمت التعمل فهيا من خالل املالحظة لمنوذج سلويك وتقليده حرفيا. التوحد :يقصد به التقليد الالشعوري وغري املقصود لسلوك المنوذج. الضبط :تنظمي سلوك الفرد مبا يتفق ويتوافق مع ثقافة اجملمتع ومعايريه. الثواب والعقاب :اس تخدام الثواب يف تعمل السلوك املرغوب ،والعقاب لكف السلوك غرياملرغوب (.)www.swmsa.com
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 أشاكل التنش ئة الاجامتعية: -1التنش ئة الاجامتعية املقصودة :ويمت هذا المنط من التنش ئة يف لك من الرسة واملدرسة
فالرسة تعمل أبناءها اللغة ،وأداب احلديث ،والسلوك ،وفق نظاهما الثقايف ومعايريها واجتاهاهتا،
وحتدد هلم الطرق والساليب والدوات اليت تتصل اهضم هذه الثقافة وقميها ومعايريها ،كام أن
التعمل املدر ي يف خمتلف مراحهل يكون تعلامي مقصودا ،هل أهدافه وطرقه وأساليبه ونظمه
ومناهجه اليت تتصل برتبية الفرد وتنشئهتم بطريقة معينة.
 -2التنش ئة الاجامتعية غري املقصودة :ويمت هذا المنط من التنش ئة من خالل املسجد ووسائل
االعالم واالذاعة والتلفزيون والسيامن واملرسح ...وغريها من املؤسسات اليت تسهم يف معليات
التنش ئة من خالل الدوار التالية:
 يتعمل الفرد املهارات واملعاين والفاكر عن طريق اكتسابه املعايري الاجامتعية اليت ختتلفابختال هذه املؤسسات.
 تكسب الفرد الاجتاهات والعادات املتصةل ابحلب والكره  ،والنجاح والفشل واللعبوالتعاون وحتمل املسؤولية.
 تكسب الفرد العادات املتصةل ابلعمل واالنتاج والاس هتالك وغري ذكل من أنواع السلوكوالاجتاهات واملعايري واملراكز والدوار الاجامتعية.
 مؤسسات التنش ئة الاجامتعية:عن طريق الوسائل أو املؤسسات تمت التنش ئة الاجامتعية ،فالطفل اذلي يودل ،يودل يف
أرسة تعد امجلاعة الوىل اليت يتعمل فهيا الطفل لغته اليت تسمى حبق لغة الم ،وعاداته وتقاليده
وقميه .عن طريق هذه الرسة بني أحضان الم تبدأ معلية التنش ئة الاجامتعية فيتعلق الطفل
بأمه مث تتدرج به احلياة فيتعلق بأبيه واخوته وذويه ،مث يس تقل اىل حد ما عن أرسته لينتظم يف
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مدرس ته ،وتتطور تنشئته الاجامتعية من البيت اىل اجملمتع عن طريق تكل املدرسة وما هتيئه
للطفل من جامعات أخرى تسري به قدما يف مدارج تكل التنش ئة (اخلويل،1972،ص.)1
 -1الرسةّ :عرفهتا س ناء اخلويل بأهنا" :جامعة اجامتعية أساس ية ودامئة ونظام اجامتعي ورئييس،
ويه ليست أساس وجود اجملمتع حفسب ،بل الخالق وادلعامة الوىل لضبط السلوك واالطار
اذلي يتلقى منه االنسان أول دروس احلياة الاجامتعية.
عر أوجربن الرسة بقوهل أهنا" :رابطة اجامتعية من زوج وزوجه مع أطفال أو بدون
أطفال ،أو من زوج مبفرده مع أطفال أو زوجة مبفردها مع أطفال( (انرص.)1996،
ويعر بوجاردوس الرسة بأهنا" :جامعة اجامتعية صغرية تتكون عادة من الب والم
وواحد أو أكرث من الطفال ،يتبادلون احلب ويتقامسون املسؤولية وتقوم برتبية الطفال ،حىت
متكهنم من القيام بتوجهيهم وضبطهم ،ليصبحوا أشخاصا يترصفون بطريقة اجامتعية (الكندري،
،1992ص.)132
 وظائف الرسة :ختضع وظائف الرسة ،كام ختضع أشاكلها ،اىل تأثري التطورات الاجامتعيةوالثقافية اجلارية ،وتتباين وظائفها بتباين املراحل التارخيية ،وتبادل درجة تطور اجملمتعات
االنسانية ،حيث واكبت الرسة تكل التطورات ،حىت مت تقلص وظائفها لصاحل املؤسسات
الاجامتعية الخرى ،ولكن ميكن القول أن الرسة يف اجملمتعات البدائية واجملمتعات القدمية كنت
تؤدي اىل حد ما أغلب تكل الوظائف اليت تؤدهيا املؤسسات الاجامتعية اليوم.
وسو نبني للقارئ أمه الوظائف الواجب عىل الرسة القيام اها ويه اكلتايل:
 الرتبية اجلسمية والصحية :ويه العناية بأطفاهلم وتربيهتم تربية جسمية وحصية وذكل بتقدمياملألك واملرشب والغذاء الصحي لتمنية أجساهمم وتدريهبم عىل ممارسة العادات الصحية واملألك
والنظافة والاعامتد عىل النفس.
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 الرتبية الخالقية والنفس ية والوجدانية :عىل الوادلين أن يؤمنوا تربية صاحلة للبناء تتسمابلخالق ويغرسوا يف نفوسهم قامي واجتاهات سلمية تتناسب مع متطلبات جممتعهم عىل أساس
من الفهم والعمل ،وكذكل تقدمي احلنان والعطف والاطمئنان العاطفي واحلب املتبادل ،وكيف
يتعاملوا مع الخرين.
 الرتبية العقلية :تقول مارجريت ربيل ( " )1943أن حب الوادلين مطلب أسا ي للمنو العقيلالطبيعي ،وأن الطفال اذلين ال حيصلون عىل العناية الاكفية والانتباه الالزم يصبحون خمتلفني
يف عدد من امليادين ،ابالضافة اىل الاعتناء ابملؤثرات اليت ميكن أن تعطل أو تؤثر ابلعقل.
 الرتبية ادلينية :تعلمي أفراد الرسة أمور عقيدهتم ،منذ بداية حياته كيف يعامل أبناء دينه وكيفيتعامل مع أبناء الداين الخرى مبا يريض اجملمتع وال يغضب هللا س بحانه وتعاىل وال يتناىف مع
عقيدته (زهران،2003،ص.)20
 الرتبية اجلنس ية :جيب أن يعلموا البناء وتوعيهتم ابلمور اجلنس ية ابلتدرج حىت تكون دليهمعرفة مس بقة يك ال يصاب الطفل ابلعقد النفس ية أو اخملاو اليت ال لزوم لها.
 الرتبية الرتوحيية :جيب عىل الرسة ابالهامتم بأوقات الفراغ مبا يعود عىل جممتعهم من نفع وفائدة.كام يقول موريزت الزاروس أن اللعب تروحي عن النفس واجلسد بعد التعب
(سهري،1999،ص.)10
ويعد الوادلان العامل الرئيس يف تكوين الفرد النفيس والاجامتعي ،وحتديد خشصيته
ومالحمها ،كام أن للوادلين الثر الكبري يف المنو العقيل واجلسمي والاجامتعي والخاليق؛ وذكل
من خالل منط التنش ئة الرسية املتبع يف الرسة .وقد أشار هوكينربغ وهوكنربغ ()2006
 Hockenbury & Hockenburyاىل ثالثة أساليب للتنش ئة الرسية يه :ادلميقراطي
والتسلطي ،والتسييب .كام أشار الطحان ) (2001اىل مخسة أمناط للتنش ئة الرسية متثلت
ابليت :الاس تقالل ،ادلميقراطية ،التسلط ،التقبل ،وامحلاية الزائدة.
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وحىت نس تطيع فهم طبيعة الفرد داخل الرسة وما تعرض هل من أساليب املعامةل من
الوادلين خالل فرتة التنش ئة الرسية البد من االشارة اىل أن علامء النفس ّقسموا الساليب
الرسية اىل عدّة أنواع يه:
أ -السلوب ادلميقراطي :يتصف هذا السلوب بأن المور بني الوادلين والطفال تسري بشلك
تعاوين ،من خالل احلوار والتشاور املس متر مع البناء فامي يتعلق بأمورمه اخلاصة وأيضا
مشاركهتم المور اليت تتعلق ابلرسة ،واحرتام أراء البناء وتقديرها ،وعدم الوقو مهنا موقف
التسلط والرفض ،بل اتباع السلوب االقناعي واحرتام الرأي والرأي الخر.
ب -السلوب املتسلط :ويقصد به املنع والرفض ادلامئ واملس متر مجليع مطالب الفرد ،والقسوة
والرصامة يف التفاعل مع البناء وحتميلهم همام ومسؤوليات فوق طاقاهتم من خالل أساليب
الهنيي والمر والعقاب واحلرمان .فهذا النوع من أساليب التعامل مع البناء يعين االكثار من
تعظمي الخطاء الصغرية ،والنقد الالذع ،حيث أشارت بعض ادلراسات اىل أن مثل هذا
السلوب ينشئ طفال سلبيا ومرتددا وخائفا وغاضبا عىل نفسه وعىل اجملمتع.
جـ -السلوب املتساهل :ويمتثل يف ترك الفرد يف حتقيق رغباته عىل النحو اذلي حيلو هل
والاس تجابة املس مترة ملطالبه ،وعدم اس تخدام الثواب والعقاب ،وعدم توجهيه لتحمل
املسؤولية ،حيث يرتتب عىل االفراط يف التساهل العديد من املشالكت ،مكشلكة عدم
التكيف ،وعدم النضج ،والشعور ابالحباط والغضب (الرشيف،2014،ص.)633-62
 الالمعيارية:تعين لكمة الالمعيارية املش تقة من اللكمة الالتينية " ،"Anomieانعدام الفانون أو
انعدام اخلطة ،أو انعدام الثقة أو تعين الشك .وقد أوردت بعض القواميس اللكمة عىل شلك
" "Anomieلتعين حاةل من الاضطراب ،أو اختالل النظام ،أو الشك ،أو عدم اليقني ،أو
احلياة دون فأنون .وعندما يس تعملها املتخصصون يف العلوم الاجامتعية فأهنم يشريون اىل
خاصية تتعلق ابلبناء الاجامتعي ،أو يف أحد النظمة الاجامتعية اليت يرتكب مهنا ،وليست حلاةل
ذهنية .فهيي تعبري عن اهنيار املعايري الاجامتعية اليت حتمك السلوك ،كام تعرب أيضا عن ضعف
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الامتسك الاجامتعي .وعندما تنتـشـر حاةل الالمعيارية بشلك واسع بني أعضاء جممتع من
اجملمتعات ،تفقد القواعد اليت حتمك السلوك فيه مفعولها أو قوهتا (علواين،1997،ص.)28
 التغري الاجامتعي والالمعيارية :مرت اجملمتعات احلديثة وما تزال ابلكثري من فرتات للتغريالاجامتعي .مشل هذا التغري نسق البناء الاجامتعي ،كام مشل أيضا النسق الثقايف .فثقافة اجملمتع
ليست حمصنة ضد التغري والتبدل .لكن يالحظ أن التغري يف اجلوانب املادية للثقافة ،واليت
يطلق علهيا البعض مفهوم احلضارة ،هو أرسع بكثري من التغري يف اجلوانب غري املادية للثقافة.
والتغري حيدث بسبب عوامل داخلية ،وهو تغري من ادلاخل .أو بسبب عوامل خارجية،
والتغري قد يكون حمدودا حبيث ال ياكد يالحظ ،وقد يكون عىل نطاق واسع ،ويشمل جوانب
متعددة .ويف الوقت احلارض أصب التغري واسعا وشامال ورسيعا .لكن اذلي يعنينا هنا هو تغري
اجلانب القميي يف الثقافة ،وتغري القمي وخصوصا يف الوقت احلارض ،حيدث بسبب تأثري ثقافات
أخرى ،أو بسبب حماوةل التالؤم مع مظاهر التغري املادي .فالتطور التقين مثال يتطلب تغيريا
يف القمي .فنتاج الصناعة اكلس يارة مثال مواد جامدة .لكن هذه املواد اجلامدة عندما تس تخدم،
فأهنا ستس تخدم يف جماالت واسعة .وهذه اجملاالت س تطال العالقات الاجامتعية .وهذه ال ميكن
أن تبقى عىل حالها اذلي كنت عليه قبل التوسع يف اس تخدام الس يارة .ومع الفوائد الكثرية
النتشار الس يارة ،اال أهنا س تؤدي اىل تغيري العالقات التقليدية بني اجلنسني .تغيريات قد ينظر
لها املنمتون جليل الكبار ،كنوع من المترد أو حىت من فساد الخالق .وما قيل عن الس يارة
ميكن أن يقال عن مجيع منتجات الصناعة.
اقرتن التغري الاجامتعي يف بدلان كثرية ابالنتشار الواسع للتعلمي ،وارتفاع مس توى
اخلدمات الصحية والسكنية ،والتوسع يف مشاريع الزراعة والصناعة ،وتطوير قطاع االتصاالت
واملواصالت ،وانتشار جممتع الاس هتالك .وصاحب هذا التغري س يادة القمي املادية ،وارتفاع
مس توى الطموحات ،والرغبة الشديدة لتحقيق النجاح املادي واملعنوي .وهذا يقود اىل ظهور
قمي جديدة ،وحتوير قمي قدمية ،للتعامل مع أمناط سلوكية جديدة ،والتحويرات اليت حدثت عىل
قمي قدمية .وقد يأخذ التغري يف جمال القمي شالك رسيعا .وقد تفوق رسعته مقدرة تكيف الفرد.
وبعبارة أخرى قد يفشل بعض أعضاء اجملمتع يف مسايرة منط التغري يف نسق القمي .اذ ال
يس تجيب امجليع لتغري القمي بنفس الكيفية .بل أن البعض حياول الامتدي يف المتسك ابلقدمي،
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بيامن تلجأ الغالبية اىل خلط القدمي ابجلديد .وقد يقود لك هذا اىل أن يفشل البعض يف التعر
عىل القمي املناس بة .وهنا تضطرب المور ،وتظهر عىل السط أشاكل كثرية من أمناط السلوك،
اليت تبدو وكهنا صادرة عن حاةل من حاالت الارتباك والاضطراب يف المتيزي بني املرشوع
واملمنوع .وقد يلجأ البعض اىل ممارسة لك ما يرونه كفيال بتحقيق طموحاهتم وأهدافهم ،دون
التفكري كثريا فامي اذا كن هذا يتعارض والقمي اليت كنت سائدة وتكل اليت حتض عىل حسن
اخللق.
رافقت مراحل التغري الاجامتعي وخصوصا الرسيع ،جهرة واسعة من الريف يف اجتاه
املدينة .ويف حاالت كثرية مل تكن املدينة مس تعدة لمكية املهاجرين اجلدد .فلهؤالء مطالب
متنوعة ،خصوصا يف خمتلف جماالت اخلدمات ،اكلسكن والتعلمي ،والصحة واملواصالت .وتقود
الهجرة عىل نطاق واسع اىل مشالكت كثرية ،مثل الازدحام الشديد يف الطرق ،ويف السكن
ويف املدارس ،وارتفاع معدالت اجلرمية وجنوح الحداث ،وارتفاع معدالت املشالكت النفس ية
ومظاهر سوء التكيف وغريها .وقاد هذا بطريق مبارش أو غري مبارش اىل ضعف التقاليد
والعرا  ،وضعف الارتباط الاجامتعي عىل مس توى الرسة ،وعىل مس توى امجلاعة الكرب،
وضعف أو تاليش دور الكبار ،يف احملافظة عىل اس مترار احرتام القمي واملعايري
(انرص،1996،ص.)50
ولقد أثر التغري الاجامتعي وخصوصا الرسيع ،عىل وظائف الرسة .حيث خرجت الم
يه الخرى اىل خارج املزنل لتنخرط يف سوق العمل .وطالت ساعات معل الرجل ،وتباعد
مقر معهل عن مقر سكناه .انشغل الوادلان ابجلري وراء كسب املال ،ملواهجة أعباء احلياة يف
املدينة واجملمتع احلديث ،وأعباء احلياة يف اجملمتع احلديث كثرية .ويه أعباء أنية ،وأخرى لها
عالقة ابملس تقبل .ومجيعها يف حاجة اىل املال .ضعفت رقابة الب ،كام ضعفت رقابة الم،
وضعف بذكل دورهام يف الرتبية ،ويف التنش ئة الاجامتعية ،ويف تعلمي الصغار القمي الثقافية
الرئيسة.
أخذت مؤسسات اجامتعية أخرى بعض وظائف الرسة وملت هذه املؤسسات
الفراغ اذلي نتج عندما ختلت الرسة عن بعض وظائفها ،وبعض هذه املؤسسات من بني تكل
اليت تتواجد يف اجملمتع احلديث ،وتتوىل بعض همام التنش ئة الاجامتعية ،مثل املدرسة ،واملكتبة،
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واملسجد ،ووسائل االعالم وغريها .مجيعها لها نس بة معينة من مس ئولية التنش ئة الاجامتعية.
ويفرتض أال تزيد حصة لك مهنا عىل النس بة املفرتض أهنا مقررة .مث هناك أهجزة ومنظامت
أخرى يفرتض أن دورها يف معلية التنش ئة حمدود ،أو ليس لها دور رئييس مثـل جامعات
اجلرية ،وعصاابت الصغار ،وما عىل شالكهتا ،بعض هذه عبارة عن جامعات منحرفة ،وتتوىل
تعلمي الصغار تقنيات الاحنرا وتقنيات تربيره .عندما تتوىل مثل امجلاعات ملء الفراغ اذلي
ترتكه الرسة ،فال يتوقع أن تكون النتاجئ طيبة .أن كرثة تعدد املؤسسات واجلهات اليت تشرتك
يف معلية التنش ئة الاجامتعية ،ال يعىن ابلرضورة وجود تنس يق بيهنا .بل قد يعين الكثري من
اخلالفات ومن التضارب .مما يؤدي لوقوع الصغري فريسة حلاةل من عدم الوضوح فامي يتعلق ابلقمي
وابملعايري.
 نظرية النويم :ترجع اجلذور الوىل ملفهوم النويم لكتاابت دوراكمي اذلي مر مفهوم النويمدليه مبرحلتني أساس يتني هام :املرحةل الول :يف دراس ته عن تقس مي العمل واملرحةل الثانية يف
دراس ته عن الانتحار.
ففي كتاابته عن تقس مي العمل حتدث عن العالقة بني الفرد واجملمتع وحتدث عن نوعان
من التضامن النوع الول أسامه التضامن اليل وهو اذلي يقوم عىل مبدأ الامتثل بني أعضاء اجملمتع
حيث يامتثل الفراد يف هذا المنط من اجملمتعات ويتشااهون يف الكثري من اخلصائص الاجامتعية.
أما النوع الثاين فهو التضامن العضوي اذلي يقوم عىل الامتيز بني أعضاء اجملمتع.
والظاهرة الساس ية عند دوراكمي يه ظاهرة تقس مي العمل وذكل لهنا ترتبط ابلبناء
الاجامتعي وتعرب عن طبيعته يف اتساق ادلين والخالق والاقتصاد وظاهرة تقس مي العمل كام
يراها دوراكمي ال ختلقها االرادة الفردية ولكن يفرسها دوراكمي حبجم وكثافة الساكن ،حيث يرى
دوراكمي أنه عندما يزداد اجملمتع منوا وتطورا تزداد درجة تقس مي العمل وتزداد النظم تعقيدا فتنشأ
حاةل من الافتقار اىل التاكمل والتالؤم املتبادل بني الطوائف اخملتلفة ،وهذا الوضع من شأنه أن
يزيد الامتيز والالجتانس بني أعضاء اجملمتع وينقص من قدراهتم عىل حتقيق التضامن وعىل خلق
اتصاالت اجيابية بيهنم .كام يضعف القوى الاجامتعية ويسل عن السلطة الخالقية للعقل
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امجلعي مغزاها يف نفوس الناس وهذه احلاةل تدعى حاةل النويم ويه تعين الافتقار اىل القواعد
والقوانني.
وهذه يه املرحةل الوىل من مراحل مفهوم النويم واليت برزت يف كتاابت دوراكمي
حول تقسم العمل ،أما املرحةل الخرى فقد برزت يف كتاابته حول الانامتء حيث يرى أن
الانامتء هو ظاهرة اجامتعية جيب تفسريها بظاهرة اجامتعية أخرى .وقد فرس ظاهرة الانتحار
بأهنا مرتبطة بقضية التضامن الاجامتعي داخل اجملمتع .حيث يرى أن الانتحار يف واقع المر ال
خيرج عن ثالثة أمناط تفرس يف مجملها بظواهر مرتبطة بشدة أو ضعف الرتابط الاجامتعي داخل
بناء وثقافة اجملمتع حمل الظاهرة املدروسة .ويصنف دوراكمي أمناط الانتحار وأشاكهل اىل ثالثة
أنواع رئيس ية ويه:
أ -الانتحار الانين :حيدث هذا الانتحار بسبب الزنعة الفردية املتطرفة وانفصال الفرد عن اجملمتع
حيث ال جيد الفرد من يسانده عندما حتل به أي مشلكة فيصب املقرر الوحيد لشؤونه اخلاصة
وتصب قضية اخلطأ والصواب من القضااي اليت حيددها الفرد نفسه وذلكل مسي هذا النوع
ابالنتحار الانين وهو انعاكس لضعف درجة التضامن الاجامتعي داخل اجملمتع
(وطفة،1998،ص.)78
ب -الانتحار االيثاري :هذا النوع من الانتحار حيدث عندما يكون الفرد مرتبطا ابمجلاعة ارتباطا
وثيقا وقواي ومن مث يكون هذا الفرد مندجما ومتضامنا مع امجلاعة وتصب قواعد امجلاعة وقميها
مبثابة قمي الفرد اخلاصة .فاالنتحار االيثاري يعد نتيجة مبارشة للتضامن الاجامتعي عىل العكس
من الانتحار الانين حيث تنفصل ارادة الفرد عن ارادة امجلاعة أما يف الانتحار االيثاري فنجد
أن الفرد مندمج مع ارادة امجلاعة وينفذ أوامر امجلاعة وتعلاميهتا ويه امجلاعة اليت ينمتي الهيا ويكون
عىل اس تعداد بأن يضحي بنفسه يف سبيل مصلحة امجلاعة.
جـ -الانتحار النويم أو الانتحار الناجت عن فقدان املعايري :وهذا النوع من الانتحار حيدث
عندما ينحل البناء الاجامتعي والثقايف والخاليق للمجمتع ويظهر هذا النوع من الانتحار عادة
عندما تكون هناك أزمة اقتصادية جبميع أشاكلها كذكل عندما حيدث اهنيار للنظام الس يا ي كام
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توجد حاالت الانتحار عندما يكون الاقتصادي مزدهرا .وعندما حيدث أي خلل يف توازن
البناء الاجامتعي .كام حيدث عندما تكون هناك هوة كبرية بني ما هو مرغوب وما هو حادث
وهذا متعلق بطموح الشخص عندما تتسم مس توايت الطموح بعدم التحديد وحتدث هوة كبرية
أو فراغ بني ما يطم اليه االنسان وبني ما يس تطيع حتقيقه ابلفعل واحلقيقة أن أفاكر دوراكمي
يف تفسري ظاهرة الانتحار قد فتحت أفاقا علمية جديدة لظهور فرع جديد من فروع عمل
الاجامتع دلراسة الاحنرا والسلوك الاحنرايف حيث تبىن أفاكر دوراكمي بعض علامء الاجامتع
املعارصين.
فعىل سبيل املثال قام مريتون بتناول فكرة دوراكمي يف الانتحار وأكس هبا طابعا نظراي
جديدا يف جمال تفسري السلوك اجلاحن وخرج بنظرية متوسطة املدى لتفسري السلوك املنحر ،
حيث يرى أن السلوك املنحر يف غالبيته ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج عىل
قواعد الضبط الاجامتعي ولكهنا عىل العكس من ذكل تشلك احنرافا اجامتعيا هو حصيةل تعاون
لك من النظام الاجامتعي وثقافة اجملمتع اليت تشجع عىل نشوئه وتطويره.
ويرشح مريتون فكرته ابلقول بأن هناك عنرصين أساس يني يف ثقافة اجملمتع ونظمه
الاجامتعية هام:
 الهدا اليت ترمسها الثقافة لفراد اجملمتع حيث يشرتك يف هذه الهدا مجيع أفراد اجملمتعويطمحون يف حتقيقها.
 الوسائل الاجامتعية املرشوعة اليت تتي للفراد حتقيق أهدافهم بطريقة مرشوعة.وتربز املشالكت الاجامتعية املمتثةل يف الاحنرا عن السلوك السوي عندما خيتل
التوازن بني هذه الهدا وبني وسائل حتقيقها يف أي جممتع من اجملمتعات مما يعرض اجملمتع اىل
حاةل اضطراب وعدم اس تقرار وعدم تنظمي وبروز الاحنرافات.
وقد أعطى مريتون مثاال ابجملمتع المرييك املعارص لتفسري حدوث مثل هذا الاختالل.
فاجملمتع يصنع لفراده أهدافا كبرية وال يتي هلم من اجلهة الخرى الفرص املتساوية لتحقيق تكل
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الهدا وبطبيعة احلال فأن الفراد عندما جيدون أنفسهم غري قادرين عىل حتقيق أهدافهم
املرشوعة ابلوسائل املرشوعة فأهنم سو يبحثون عن وسائل جديدة لتحقيق أهدافهم بشلك
غري مرشوع مما يشلك خلفية معينة لنشوء السلوك الاحنرا عىل نطاق واسع .ولوصف تأقمل
الفراد مع ما وضعه اجملمتع من أهدا وما حدده من وسائل مرشوعة لتحقيق تكل الهدا
فقد حدد مريتون مخسة أمناط ذلكل التأقمل ويه عىل النحو التايل:
 -1التوافق :ويعين قبول الفرد للهدا اليت حيددها البناء الثقايف للمجمتع وقبول الوسائل
املرشوعة اجامتعيا لتحقيق هذه الهدا  .أن هذا المنط هو الشلك السلويك الكرث انتشارا يف
معظم اجملمتعات االنسانية والقوة الاكمنة وراء اس تقرار تكل اجملمتعات وغياب الظاهرة الاحنرافية
فهيا.
هذا ومع غياب التوافق بني الهدا والوسائل اليت يقرها اجملمتع يشعر الفراد ابلضغط
النويم وللتخلص من هذا الضغط فأهنم يلجؤون اىل أحد الطرق الربعة التية اليت ينتج عهنا
أربعة أشاكل رئيس ية لالحنرا الاجامتعي يه(:)Clinard,1971,p226
 -2معلية الابتاكر واليت تعين قبول الهدا اليت حددها البناء الثقايف للمجمتع ورفض الوسائل
املرشوعة لتحقيقها.
 -3التعلق ابلطقوس وتمتثل يف قبول الفراد للوسائل املرشوعة يف حتقيق الهد ولكن دون
وجود أي نوع من الهدا .
 -4الانسحابية ويه تقوم عىل أساس رفض الهدا والوسائل اليت يقرها اجملمتع ومثل لهذه
الفئة مدمنو اخملدرات.
 -5العصيان والمترد وهو رفض الهدا والوسائل املرشوعة والسعي البتاكر أهدا ووسائل
مرشوعة جديدة خمتلفة عن أهدا ووسائل اجملمتع.
وجتدر االشارة هنا اىل أن السلوك االجرايم وفقا لهذه النظرية خيتلف ابختال منط
النويم نفسها ففي حني تنترش جرامئ الرسقة بني الابتاكريني يالحظ انتشار ادمان اخملدرات
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وامخلور دلى الانسحابني بيامن تش يع جرامئ ختريب املمتلاكت ونرش الفوىض الاجامتعية دلى
الثوار والعصاة (التري،19992،ص.)217
 الاطار امليداين: مهنج ادلراسة :تتبع هذه ادلراسة املهنج الوصفي الارتباطي ،واذلي يعمتد عىل دراسة الظاهرةوهيمت بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عهنا تعبريا كيفيا أو مكيا ،فالتعبري المكي يعطي وصفا رمقيا يوحض
مقدار الظاهرة أو جحمها أو درجات ارتباطها مع الظواهر الخرى .والتعبري الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوحض خصائصها ،اهد تنظمي املعلومات وتصنيفها ومن مث الوصول اىل النتاجئ
وحتليلها وتفسريها واس تخالص بعض التوصيات مهنا (عدس وأخرون،2005،ص.)351
 عينة ادلراسة :لقد مت الاعامتد عىل العينة العشوائية البس يطة اليت بأهنا مجموعة جزئية من اجملمتعالصيل وحبجم معني لها نفس الفرصة ( الاحامتل) لتختار كعينة من ذكل اجملمتع ،واليت اش متلت
يف صورهتا الهنائية عىل ( 100فردا) ذكور واانث من طلبة جامعة بسكرة .اذلين ترتاوح اعامرمه
ما بني (30-25س نة).
 أدوات ادلراسة :قامت الباحثة ابعداد أدوات ادلراسة التالية:أ -استبانة أساليب التنش ئة الرسية (اعداد الباحثة) :مكونة من ثالث أبعاد :بعد أسلوب
التشدد  -بعد أسلوب االهامل -بعد أسلوب التذبذب .يضم لك بعد  10بنود ،مجيع البنود
اجيابية خيتار املفحوص بني البديلني نعم أو ال.
جدول رمق( )1يبني اخلصائص الس يكومرتية الستبانة أساليب التنش ئة الرسية
اخلاصية
صدق الاتساق
الصدق اذلايت
الثبات ابلتجزئة
الثبات وفق معادةل الفاكرونباخ
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التعليق عىل اجلدول:
من خالل حساب املؤرشات الس يكومرتية وجدان أهنا مجيعا تدل عىل أن الاستبانة
صاحلة لالس تخدام عىل عينة ادلراسة احلالية.
ب -استبانة السلوك الالمعياري(اعداد الباحثة) :ال تضم هذه الاستبانة أبعاد فرعية والعدد
اللكي للبنود هو ،10مجعها بنود اجيابية يتار العميل بني بدلني لالس تجابة موافق ،1/أو ال
أوافق.0/
جدول رمق( )2يبني اخلصائص الس يكومرتية الستبانة السلوك الالمعياري.
اخلاصية
صدق الاتساق
الصدق اذلايت
الثبات ابلتجزئة
الثبات وفق معادةل الفاكرونباخ

القمية
0.60
0.73
0.86
0.80

التعليق
صدق متوسط
صدق مرتفع
ثبات قوي
ثبات قوي

 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ اليت مت مجعها بعد حساب اخلصائص الس يكومرتية للداة واليت
تراوحت مجيع معامالهتا ما بني املتوسط والقوي وهذا مؤرش عىل صالحية الاداة لالس تخدام
عىل عينة ادلراسة الاساس ية.
 عرض وتفسري نتاجئ ادلراسة: الفرضية الوىل" :توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوكالش باب".
جدول رمق ( )3ينب مؤرشات العالقة الارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب
قمية  sigمس توى ادلالةل
قمية R
العينة
0.005
072،
0.836
100
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 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ التالية نالحظ أنه توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور
الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغ معامل بريسون ،0.836بقمية معنوية  0.072ومبس توى
دالةل .0.005
الفرضية الثانية" :توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك
الش باب".
جدول رمق ( )4يبني مؤرشات العالقة الارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب
قمية  sigمس توى ادلالةل
العينة قمية R
0.005
0.65
0.714
100
 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ التالية نالحظ أنه توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور
الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغ معامل بريسون ،0.714وقمية معنوية  0.65ومبس توى
دالةل.0.005
 الفرضية الثالثة " :توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوكالش باب".
جدول رمق ( )5يبني مؤرشات العالقة الارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب
مس توى ادلالةل
قمية sig
العينة قمية R
0.005
0.856
0.947 300
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 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ التالية نالحظ أنه توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور
الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغ معامل بريسون ،0.947وقمية معنوية 0.856
ومبس توى دالةل.0.005
 مناقشة عامة للنتاجئ عىل ضوء فرضيات ادلراسة:لقد بينت نتاجئ اجلداول اليت عنيت بدراسة العالقة الارتباطية بني أساليب التنش ئة
الرسية وظهور السلوكيات الالمعيارية دلى الش باب ،وجود عالقة ارتباطية بني هذه الساليب
الثالث اليت يه يف الصل أساليب غري سلمية وابلتايل هذه النتيجة كنت متوقعة من قبل
الباحثة ،تعد التنش ئة الاجامتعية للطفل من الوظائف الساس ية للرسة ،اذ تلعب الرسة
دورا هاما يف تنش ئة الطفل خاصة يف الس نوات الوىل ويه املرحةل اليت يقضهيا الطفل يف
املزنل ويشري علامء الاجامتع اىل التنش ئة الاجامتعية ابعتبارها الوظيفة الوحيدة والهامة اليت
متس النظام الرسي حيث أن خصائص معلية التنش ئة تعكس اجتاهات القامئني علهيا وتعىن
الوظيفة الظاهرة لعملية التنش ئة الاجامتعية بتدريب الطفل عىل أمناط معينة من السلوك أما
وظيفهتا الاكمنة فتتض يف أهدا عدة أمهها توحد الطفل مع مجموعة من المناط الثقافية مثل
القمي الاجامتعية وامجلالية والاخالقية ،كام هتد اىل تعلمي الطفل همارات رضورية تتفق
وظرو جممتعه (العفيفي،1982،ص.)98
ومن المور اليت ياكد جيمع علامء الرتبية علهيا ،أن الودل اذا عومل من قبل أبويه معامةل
قاس ية ،وأدب من قبلهم ابلرضب الشديد ،والتوبي القارع ،والتشهري والسخرية فان ردود
الفعل س تظهر يف سلوكه وخلقه وأن ظاهرة اخلو ستبدو يف ترصفاته وأفعاهل ،وقد يؤول به
المر اىل الانتحار حينا واىل مقاتةل أبويه أحياان ،واىل ترك البيت هنائيا مما يعانيه من القسوة
واملعامةل اللمية ،كام أن معامةل الوالد ابدللع والتدليل وعدم الاهامتم سيئة أخرى فأهنا س تنتج
لنا ودلا مدلل ومعمتدا عىل الخرين ال يس تطيع أن يعمل شيئا بنفسه ،وال يس تطيع حتمل أعباء
احلياة ،وقد تبني من خالل نتاجئ ادلراسات امليدانية اليت أجريت يف االصالحيات ودور
املالحظة يف اململكة أن منط املعامةل الشائع ملرتكب الاحنرافات واجلرامئ يقع بني طريف نقيض،
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فأما معامةل تتسم ابلقسوة والشدة أو معامةل تتسم ابدللع وعدم الاهامتم؛ فقد ذكرت نتاجئ حبث
عن متعاطي اخملدرات يف اململكة أن  %33.3من أهمات املتعاطني ليس دلهين حزم اك
ويعاملن أبناهئن بدالل ،وذكرت الغالبية أن أابمه يتعاملون معهم برصامة وحزم  %33.2وذكر
دراسة أخرى مشلت مرتكيب جرامئ السكر ،واخملدرات والزىن واللواط والرسقة والاعتداء عىل
النفس والزتوير أن الغالبية  %80.6من أابء وأهمات املبحوثني اكنوا متساحمني يف معاملهتم مع
أبناهئم اجملرمني وأضافت ادلراسة أن هناك  %16.9من اجملرمني اكنوا جيدون معامةل قاس ية جدا
من وادلهيم يف الصغر (اخلليفة.)1413 ،
يف اجلانب الاخر جند أن امحلاية الزائدة والتدليل الزائد حيث أن الاس تجابة ملطالب
الطفل و عدم تأجيل أي طلب هل يؤدى به اىل السلبية وعدم حتمل املسؤولية بيامن تعتقد
الرسة أن هذا حب زائد للطفل وملصلحته وعىل العكس منه التسلط املبالغ فيه حيث يرمس
الاابء طريق البناء برصامة و خيططون هلم مس تقبلهم وال يرتكون هلم فرصة التعبري عن أنفسهم
"و هذا بدافع اخلو علهيم ابلطبع" مما يؤدى اهم اىل العنف و التطر و الاحنرا فيجب أن
يراعى الابء ذكل وأن يسمحوا هلم مبامرسة حياهتم حتت مظةل من الارشا والتوجيه .تضارب
معامةل الطفل كن يعاقب الطفل عىل سلواك ما مث ال يعاقب مرة اخرى عىل نفس السلوك "كن
نعاقب الطفل عىل عدم اس تخدام ادوات املائدة أمام الضيو واهامل العقاب يف مرات أخرى"
أو تناقض معامةل الوادلين وتناقض قمي املدرسة مع قمي املزنل و هذا يؤدى اىل عدم الثقة يف
الكبار وتناقص القمي واضطراب الشخصية ،المتيزي بني الاطفال كتفضيل اذلكور عىل االانث أو
الكبري عىل الصغري أو العكس مما يؤدى اىل تمنية مشاعر احلقد والغرية والانتقام ويرص
الطفل عن الاهامتم بدراس ته وقد يعاىن كثري من أنواع الاحباط والفشل حيث يضيع هجده يف
حماوةل تفسري هذا المتيزي .القسوة و العنف يف املعامةل حيث يمتثل ذكل يف العقاب عن طريق
الرضب أو الايذاء النفيس واملعنوي عن طريق الالكم فالعنف قد يكون مفيدا يف بعض
املواقف ولكن تكراره يؤدى اىل نتاجئ عكس ية مكيل الطفل اىل السلوك العنيف ويكون أسلوبه
املفضل يف التعامل مع الخرين.
كام تلعب الومصة الاجامتعية اليت قد حتدث للشخص يف صغره بسلوك خاطئ يف
ظروفا ما "كن يرسق قلام من زميهل فيصفه الخرون بأنه لص" ويؤدى ذكل اىل زايدة احامتل
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احنرا هذا الشخص يف الكرب ،ابالضافة اىل عدم توافر اماكنية الرعاية وامحلاية والتوجيه
والتعلمي والنحو السلمي وتزايد درجة جاذبية وسائل اللهو وحياة املظاهر وممارس هتا تودل ضغوطا
كبرية عىل الحداث وكذكل الهجرة من الريف اىل املدينة والتواجد يف الحياء اخملتلفة احمليطة
ابملدنية مما خيلق أوضاعا معيش ية جتعل متاسك الرسة وتوازهنا صعبا وجتعل الاهامتم ابلوالد
وحاميهتم عسريا .ويف دراسة أجراها سلامن بن محمد العودة وجد أن جحم اهامل بعض البيوت من
خالل ادلراسة امليدانية اليت ُأجريت عىل عينة من الش باب ،وأظهرت النتاجئ أن نس بة من
يطلعون عىل أرسار أبناهئم دامئا يه  ،%3.2ويه نس بة قليةل جدا ،يف حني أن نس بة من ال
يطلعون عىل أرسار أبناهئم الش باب  ،%64.5أما اذلين يطلعون أحياان فهيي  ،%32.3وابلتايل
تكون نس بة من ال يطلعون أصال أو يطلعون أحياان عىل مشالكت أبناهئم  ،%96.8ويه
نس ب ٌة مذهةل ،ولن يس تطيع ٌ
بيت حل مشلكة وهو ال يدري اها أصال ،أو يعر عهنا شيئا
وجيهل أش ياء ،كام أن ضعف أداء مؤسسات الضبط الاجامتعي يعر الضبط الاجامتعي عىل
أنه مجموعة من املعايري والعقوابت السلوكية اليت تعمل عىل دفع الفرد حنو الامتثل املعياري
(الس يد،2002،ص.)15
اذا فهو عىل هذا النحو وس يةل من وسائل الضغط محلل الفرد عىل اعتناق التقاليد
والقمي السائدة يف جممتعه (عبد املعطي،2003،ص .)38وقد تناول املفكر العريب ابن خدلون
مسأةل الضبط الاجامتعي وشدد عىل أمهيته يف تنظمي العائالت الاجامتعية ودفع عدوان الفراد
عن بعضهم البعض ،وضامن حياة اجامتعية أمنة ومس تقرة ،ويف هذا الصدد يقول "أن الدميني
ابلطبيعة االنسانية حيتاجون يف لك اجامتع اىل وازع حامك يزع بعضهم عن بعض" ويضيف "أن
هذا الاجامتع اذا حصل للبرش كام قرران ومت معران العامل اهم فال بد من وازع يدفع بعضهم عن
بعض ملا يف طباعهم احليوانية من العدوان والظمل ،وليست السالح اليت جعلت دافعه لعدوان
احليواانت اكفية عن دفع العدوان عهنم ،لهنا موجودة مجليعهم فال بد من يشء أخر يدفع عدوان
بعضهم عىل بعض وال يكون من غريمه لقصور مجيع احليواانت عن مداركهم والهاماهتم .فيكون
ذكل الوازع واحد مهنم يكون هل علهيم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حىت ال يصل أحد اىل غريه
بعدوان (النجميي1425،هـ).
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وال شك أن قراءة معرفية حتليلية لفاكر ابن خدلون حول مسأةل الضبط الاجامتعي
تقودان اىل حقيقة يقينية بأن أي خلل أو قصور يعرتي أليات الضبط الاجامتعي يف أي جممتع
س تكون هل أاثر اكرثية عىل أمن وسالمة أفراد اجملمتع ،وهذا ما نعيشه فعال يف اجملمتع اجلزائري
حيث ال يس تطيع أحد منا أن ينكر أن اجلرامئ أحضت ترتكب يف وحض الهنار وأمام مرأى
ومسمع اكفة أفراد اجملمتع ،فهذه جامعة من اجملرمني حتمل أسلحة بيضاء لالعتداء عىل املارة
والخرى ختطط وتس تعد لالعتداء عىل املمتلاكت العامة واخلاصة وجامعة تس هتكل اخملدرات
علنا وما ينجر عن ذكل من اقرتا جرامئ هتك العرض والرسقة وحىت القتل وكنه ال يوجد
رادع يردعهم عن مثل هذه الترصفات.
لكن قد حيدث أن يتعمل الفراد أثناء معلية التنش ئة الاجامتعية من خالل هذه
املؤسسات قامي ومفاهمي اجامتعية خاطئة كتكل اليت تتصل ابلرش والمانة والعفة والتعاون
والوالء واخللق القومي والزناهة والصدق اىل غري ذكل من املعايري الخرى ،وأمام أخطاء تربوية
كهذه تصب احامتالت جلوء الفراد اىل السلوك االجرايم لتحقيق رغباهتم وأهدافهم كبرية جدا،
بل أن الفرد ال يشعر ابلندم أبدا عن ارتاكبه سلواك يعتربه القانون جرمية ،وذكل عىل اعتبار أن
مؤسسات التنش ئة الاجامتعية فشلت فشال ذريعا يف معلية اس تدماج القمي واملعايري الاجامتعية
السلمية يف خشصية الفرد ،ومن صور ذكل جند أن كثريا من الرس يف اجملمتع اجلزائري تغض
الطر عن بعض السلواكت العدوانية لبناهئا ال تتعامل حبزم مع حاالت العنف والرسقة اليت
يقرتفها أفرادها ،أي تلجأ اىل س ياس تا الالمباالة والالعقاب يف التعامل مع احلاالت الاحنرافية
البس يطة لبناهئا واليت تصب مع مرور الوقت سلواكت اجرامية خطرية ،كام أن تنايم ظاهريت
العنف املدر ي والترسب املدر ي بشلك غري مس بوق يف املدرسة اجلزائرية دليل واحض عىل
اخفاق الس ياسات الرتبوية لهذه املؤسسات ،ضف اىل ذكل غياب برامج تربوية هادفة يف
وسائل االعالم احمللية تعمل عىل نقل الرتاث الثقايف واحلضاري والخاليق للجيال ،لك هذه
الخطاء الرتبوية قد سامهت اىل حد كبري يف أنتاج عدد كبري من اجملرمني واملنحرفني يف اجملمتع
اجلزائري ،والخطر من ذكل قد أدت اىل تقويض املنظومة القميية يف اجلزائر واليت تعد احملصن
السا ي لي جممتع من لك الفات الاجامتعية اليت قد تنترش فيه (معن،2004،ص.)23
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اهلم والقلب عىل احلارض ،أو يلقي
وكذا ضعف االميان ابلقدر خريه ورشه ،مما يورث ّ
أش باحا من اخلو عىل املس تقبل ،فيؤدي ذكل لكه الش باب اىل الاحنرا  .ومع أثر ضعف
االميان يف الاحنرا  ،فال يقل عنه أثرا ضعف العمل الرشعي اذلي يقود الش باب للفرار من
مشلكة للوقوع فامي هو أشلك مهنا ،ويرتكب احملظور وكمنا يقوم ابملأمور.
كام تشلك رفقة السوء منعطفا خطريا يف حياة الش باب؛ مهنا تبدأ املشالك ،ويف
حجميها يتورط الشاب بأمور قد يكونون اكرهني لها يف ذوات أنفسهم ،ولكن اخلُلطة السيئة
طار الرسة أساليب خاصة من القمي و د
السلوك جتَا َه
جرهتم الهيا ،وجرأهتم عىل فعلها للو د َادل ْي دن يف ا د
ّ
ّ
د
د
د
ُ
املناس
مور داليت ت َُودل احنرا
أبناهئم يف بات اخملتلفة ،ولهذا فأن احنرافات الرسة من أخط در ال د
البناء.
نطاق الرسة أوال ،مث املسجد واملدرسة واجملمتع .فالرسة يه
فالتوجي ُه القميي يبد ُأ يف د
دون
حق وال َباطلَ ،و َ
اليت تُ ْك دس ُب الطف َل دقيَ َم ُه فَيَ ْع در ُ الَ َ
القمي َ
اخلري و َ
الرشَ ،وهو يَتلَّقَى هذه د
متزي مالم ُ هوي دت ده عىل سلوكه
مناقش ٍة يف دسني ده الوىل ،حيث تتحد ُد
عنارص خشصي دت ده ،وت ُ
ُ
تعلمي أ د د
ههل وأوالده القمي الرفيعة ،والخالق
وأخالقه؛ ذلكل فأن مسؤولية عائ َل الرسة يف د
احلس نة ،وليس الرتكزي فقط عىل السع دي من أجل الرزق والطعام والرشاب واللباس ،..قال:
"أال لكمك راعٍ ولكمك مسؤول عن رعيته ،فالمام اذلي عىل الناس راع ،وهو مسؤول عن
رعيته ،والرجل راع عىل أهل بيته ،وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية عىل أهل بيت
زوهجا وودله ،ويه مسؤوةل عهنم (حصي مسمل ،حديث رمق  ،)1829وكن يقول صىل هللا
عليه وسمل لحصابه -رضوان هللا علهيم" :ارجعوا اىل أه دل ُيمك فأقميُوا فهيم َوعَ دل ّ ُمومه" (حصي
البخاري ،حديث رمق .)631
 خامتة:ان غالبية املشالكت السلوكية اليت تظهر عىل الفرد أن مل نقل لكها تعود اىل ما تش بعه
من قمي ومعايري من حميطه الاجامتعي والرسي ،كذكل ال ننىس أثر بعض العوامل املصاحبة
اليت تكون موجودة يف الوسط الاجامتعي ويه املس توى املعييش وعدد الاطفال وطبيعة
السكن ،وطبيعة القمي الثقافية السائدة يف حميط الفرد ،لك هذه العوامل تتضافر مع بعضها
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البعض لتعطينا أما فردا صاحلا مفيد لرسته وجممتعه ،وأما العكس ،وهذه النقطة ترفع اصبع
االهتام عن الرسة كوهنا املسؤول الاول والخري عن خروج احد افرادها عن املعايري اجملمتعية،
وأن النتاجئ اليت مت التوصل الهيا يف هذه ادلراسة واليت أثبتت وجود عالقة ارتباطية بني
أساليب التنش ئة الرسية (التشدد-االهامل -التذبذب) وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب،
قد مت التوصل الهيا من قبل دراسة (شدلون جلوك) و(اليانور جلوك) س نة  ،1939ودراسة
عبدهللا مرقس رايب.2006
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 قامئة املصادر واملراجع: -1سورة اجملادةل ،الية 1
 -2التري مصطفى معر :)1992( ،مسيـرة حتديث اجملمتع الليبـي :مواءمة بني القدمي واجلديد،
بريوت :معهد االمناء العريب.
 -3اجلوير ابراهمي بن مبارك1425( ،ه) :الطاوةل املس تديرة الثانية املؤسسات اجملمتعية والمنية،
رؤية مس تقبلية ،ورقة معل مقدمة لندوة اجملمتع والمن املنعقدة بلكية املكل فهد المنية ابلرايض
متوفر عىل الرابط التايل:
من  2/21حىت  2/24من عام 1425هـ
(.)https://sidiyoussef.jimdo.com
 -4اخلليفة ،عبد هللا1413( ،ه) :احملددات الاجامتعية لتوزيع اجلرمية عىل أحياء مدينة
الرايض ،مركز أحباث ماكحفة اجلرمية ،وزارة ادلاخلية ،الرايض.
 -5اخلويل س ناء :)1972( ،الزواج والعالقات الرسية ،بريوت ،لبنان :ادلار املتحدة للنرش.
 -6الس يد س يد جاب هللا :)2002( ،السلوك االجرايم بني التحليل السوس يولويج والواقع
الاجامتعي ،طنطا :دار املصطفى للطباعة والمكبيوتر والنرش.
 -7الرشيف بسمة عيد :)2014( ،سلوك الغضب وعالقته بأساليب التنش ئة الرسية دلى
طلبة املرحةل الثانوية يف عامن ،البلقاء للبحوث وادلراسات ،اجملدل  ،17العدد.2
 -8العفيفي عبد احلكمي :(1982( ،الاكتئاب والانتحار ،دراسة اجامتعية حتليلية ،ادلار املرصية
اللبنانية
 -9الكندري أمحد محمد مبارك :)1992( ،عمل النفس الرسي ،ط ،2الكويت :مكتبة الفالح
للنرش والتوزيع.
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 -10النجميي محمد بن حيىي بن حسن1425( ،هـ ) ،دور الرسة يف احنرا الوالد الس باب
والعالج ،ورقة معل مقدمة لندوة اجملمتع والمن املنعقدة بلكية املكل فهد المنية ابلرايض متوفر
يف الرابط التايل:
 -11حومر مسية :)2006( ،أثر العوامل الاجامتعية يف جنوح الحداث دراسة ميدانة ،مبركزي
الحداث مبدينيت قس نطينة و عني مليةل ،رساةل ماجس تري غري منشورة ختصص عمل الاجامتع
احلرضي ،قس نطينة ،اجلزائر.
 -12رايب عبد هللا مرقس :)2006( ،العوامل الرسية للجرمية ،دراسة ميدانية ،جمةل أداب
الرافدين ،العدد  ،24اترخي االضافة 31/12/2006:املقال متوفر عىل الرابط التايل:
http://www.alukah.net/social/0/230
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