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 المستخلص

بين األسرة وجماعة الرفاق كمؤسسات  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع العالقة

للتنشئة االجتماعية بمدارس مرحلة األساس بمدينة شندي ، الواقعة في النصف الجنوبي 

ً إلى الشمال من مدينة 100لوالية نهر النيل ، شمال السودان ، على بعد ) ( ميل تقريبا

ر األسرة من خالل الخرطوم ، والكشف عن تأثير جماعة الرفاق في التنشئة االجتماعية ودو

 المراقبة والضبط االجتماعي لألطفال الموجودين في الشارع .

مع  هانن خالل االستباستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات األولية م

 الذين تنطبق عليهم شروط الدراسة .

للتنشئة االجتماعية ، وقد خلصت الدراسة إلى أن جماعة الرفاق ليس بديالً لألسرة كمؤسسة 

ل في األسرة وبين ما يتعلمه من الرفاق . وأوصت الك عدم توافق بين ما يتعلمه الطفوأن هن

الدراسة بضرورة تفعيل دور األسرة كمؤسسة للتنشئة االجتماعية وضرورة أن يخصص 

ء األباء واالمهات جزءاً من وقتهم ألبنائهم من أجل محاربة الفراغ العاطفي لدي األبنا

 بالتواصل البناء مع أبائهم .

 الصراع؛ التنشئة االجتماعية؛ االسرة وجماعة الرفاقة الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

   The study aims to identify the reality of the relationship between the family 

and comrades group as institutions for social upbringing in primary schools in 

the city of Shendi located in the southern half of the Nile River state in northern 

Sudan , about (100) miles north of Khartoum . Exposing the influence of the 

comrades group on the process of socialization and the role of the family 

through monitoring and social control of children on the street. 

    The study used the descriptive and analytical method and collected primary 

data through a questionnaire with those who meet the conditions of the study. 

     The study concluded that the comrade ship group is not a substitute for 

socialization, and that there is a mismatch between what the child learns in the 

family and what he leams with comrades. 

The role of the family as an institution of social upbringing and necessity for 

fathers and mothers to devote part of their time to their children in order to 

combat the emotional emptiness . 

 

Keywords: Conflict, Socialization, Family and Companionship        
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 تمهيد :

إن فكررة إصررالل المجتمرع عبررر إصرالل الناشررئة فري مرحلررة الطفولرة فكرررة قديمرة عبررر عنهررا 

 ) أفالطون فري القررن الرابرع المريالدي : ي ال يمكرن إصرالل مدينرة بصرهار أفسردهم كبرارهم

www.muslim.net)  ي ونادى برخخرا  جميرع األطفرال ممرن هرم دون الخامسرة إلرى  راهر

 المدينة وتربيتهم في معسكرات خاصة .

أستحوذت عملية التنشئة االجتماعية على أهتمام العلماء والفالفسة منذ فترات بعيدة ، فالطفل 

حاجاترره األساسررية وعرراجزاً عررن التفاعررل مررع  يخررر  إلررى الرردنيا وهررو  يررر قررادر علررى إشررباع

المجتمررع المحرريط برره ، مررن خررالل التنشررئة االجتماعيررة يسررتطيع الفرررد أن ينرردمج بسررهولة فرري 

مجتمعه ، والتنشئة تزوده بمختلف السلوكيات والقيم والعادات حتى توصله في نهاية المطاف 

 إلى أن يصبح رجالً راشداً فعاالً يساهم في تطوير مجتمعه .

فري إعرداد أجيرال المجتمرع اننسراني ، نجرد منهرا  لعمليرة التنشرئة االجتماعيرة مؤسسرات تسراهم

األسرة كأول مؤسسة يواجهها الفرد ، ثرم الروضرة للربع  ، فمؤسسرة المدرسرة التري يلتحرق 

بها في سن معين ، ودور العبادة وجماعة الرفاق والتي تعتبر من المؤسسات االجتماعية التي 

ة شررأنها شررأن األسرررة ، ألنهررا فرضررت منطقهررا فرري السررنوات األخيرررة ، وتعتبررر جماعررة أوليرر

 صهيرة العدد وتؤثر في حياة وأفكار الطفل .

 فاألسرة تبحث دائماً لتنشئة الطفل كما تريرد وتفضرل وتلقنره سرلوكيات وعرادات وقريم تتماشرى

مررع المجتمررع الررذي يعرريإ فيرره ، إال أنهررا تجرررد أمامهررا مقاومررة وصررراع مررن طرررف بعررر  

لررذي يررتعلم منهررا بعرر  السررلوكيات المخالفررة لقرريم المؤسسررات ، خاصررة منهررا جماعررة الرفرراق ا

 وعادات األسرة والمجتمع والبيئة التي يعيإ فيها عموما .

فالتنشئة االجتماعية ال تتوقف عند حدود األسرة فهى عملية مستمرة وتراكمية لذا فخن الطفرل 

،  يبحررث ويسررعى جاهرردا ل نتمرراء إلررى جماعررة مررن الرفرراق مررن نقررس سررنه لمقارنررة نفسرره بهررم

ه مررن خررالل رفاقرره مررن أجررل تحقيررق تفرراهم متبررادل ءومحاولررة معرفررة واكتشرراف مراحررل نمررو

لمشرركالتهم . وتختلررف وتتنرروع هررذه الجماعررات بررخختالف ميررولهم ، وتطبررق وتفررر  علرررى 

أعضائها سلوكيات وقوانين يشترك فيها الكل بطررق  يرر مباشررة تجعرل مرن الشرخص تابعراً 

 لعقاب والنفي .لها ، كما أنها تقابل أي تمرد با

أن التنسيق المتبادل برين أفرراد األسررة يسراعد ويسراهم بشركل كبيرر فري إعرداد وتنشرئة الطفرل 

تنشئة سوية وصحيحة عن طريق ما تزرعه فيه من قريم وأفكرار ومل رل تضرمن إسرتقامة خلقره 

 وتنمية مهاراته وقدراته على التفكير والتمييز بين الصحيح والخطأ .

 مشكلة الدراسة :

تعتبر عملية التنشئة االجتماعية عملية تربوية ، يكتسب الفرد مرن خاللهرا شخصرية اجتماعيرة 

وتساهم في اندماجه ضمن مختلف األنساق االجتماعية الموجودة فري المجتمرع ، وال ترتم هرذه 

العملية إال باالعتماد على مختلف األجهزة والمؤسسات الموجودة سواء كانت رسمية أو  ير 
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لترري تعمررل علررى نقررل التررراو ال قررافي ومجمررل المعررارف والقرريم ، وتعتبررر األسرررة رسررمية ، وا

الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله شخصية الطفل ، ولكن هذا الدور الذي تلعبه األسررة يقرع 

في صدام مع الشارع ، الرذي يلقرن الطفرل بمجررد مكوثره فري هرذا الوسرط يلقنره قيمراً وعرادات 

ضة ومعاكسة لما يتلقاه الطفل داخل األسرة ، تكون في أ لبها مناق وتقاليد وسلوكيات جديدة ،

 بين قيم وعادات األسرة وقيم وعادات الشارع . ينشأ الصراع ثم من

 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :

ركررت عمليررة التنشررئة لجماعررة هررل اقتصررر دور األسرررة علررى الحاجررات األساسررية وت -1

 ؟الرفاق

 استمرارية وتكامل لعملية التنشئة من األسرة إلى جماعة الرفاق ؟هل هنالك  -2

 هل تستخدم األسرة المراقبة والضبط لسلوك الطفل عندما يكون مع الرفاق ؟ -3

 أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوعاً له أهميته في حياتنرا االجتماعيرة والنفسرية . وقرد ترم 

هما  اهر للعيان ، وذلك لعوامل منها الضعف األسري في القيام التركيز عليهما لكون صراع

 بواجبها كالمراقبة والضبط االجتماعي ، والحرص على تلقينهم السلوك السوي .

كمررا تتركررز أهميررة هررذه الدراسررة فرري كونهررا محاولررة نضررافة نتررائج جديرردة للتررراكم العلمرري 

 . والمعرفي

 : أهداف الدراسة

 األتي : تهدف الدراسة للتحقق من

 الكشف عن تأثير جماعة الرفاق في التنشئة االجتماعية . -1

 التعرف على أثر  ياب سلطة األسرة على الطفل . -2

التعررف علرى ترأثير عمليرة التنشرئة االجتماعيرة األسررية مرن خرالل المراقبرة والضرربط  -3

 االجتماعي لألطفال الموجودين في الشارع .

 الفرضيات :

 عن األسرة في التنشئة االجتماعية للطفل . أصبحت جماعة الرفاق بديالً  -1

داخرل األسررة مرع يكرون هنالك توافق بين عرادات وتقاليرد وقريم وسرلوك الطفرل عنردما  -2

 عاداته وتقاليده وقيمه وسلوكه عندما يكون مع الرفاق .

 فه مع جماعة الرفاق.يها الطفل في الشارع دوراً في تكيلعامل الوقت والمدة التي يقض -3
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 المفاهيم

 مفهوم التنشئة االجتماعية

 تمهيد:

إن أهررم أهررداف أي جماعررة مهمررا بلررع حجمهررا وتعقيرردها المحافوررة علررى هويتهررا وثقافتهررا عررن 

طريق عاداتها وقيمها ومعتقداتها... ، وذلرك بنقلهرا وتلقينهرا األجيرال الناشرئة ، ويسرمي علمراء 

االجتماع هذا النقل والتلقين بالتنشئة االجتماعية ، ال عتبارها عمليرة تهردف إلرى إعرداد الطفرل 

ندما  في الحيراة االجتماعيرة والتوافرق مرع القريم السرائدة واالتجاهرات الخاصرة ، كمرا يرتعلم ل 

الحقرروق والواجبررات المتعلقررة بررالمراكز الترري يشررهلها واألدوار المناسرربة لكررل مركررز ، ويررتفهم 

 أدوار اآلخرين الذين يتعامل معهم في المواقف االجتماعية المتنوعة 

ن أخطر العمليات شأناً في حيراة الفررد ، ألنهرا تلعرب دوراً أساسرياً م تعتبر التنشئة االجتماعية

في تكوين الشخصية االجتماعية للفرد ، والتنشئة في معناها العام ي هى العمليات التي يصبح 

بهررا الفرررد واعيرراً ومسررتجيباً للمررؤثرات االجتماعيررة بكررل مررا تشررتمل عليرره هررذه المررؤثرات مررن 

ات مررن خررالل التنشررئة االجتماعيررة ومررا يحرردو للطفررل ضررهوط ومررا تفرضرره عليرره مررن واجبرر

 (32، 1996،)محمد  والراشد من تهيرات له من مؤثرات اجتماعية

عرفرررت عمليرررة التنشرررئة االجتماعيرررة علرررى أنهرررا ي العمليرررة التررري تكسرررب األشرررخاص المعرفرررة 

العملية والمهارات واالستعدادات التي تجعلهم أك ر أو أقل قدرة كأعضاء في مجتمعهم ي هذه 

تعتمد في األساس على التفاعل االجتماعي ، وتهدف إلى نقل ثقافرة المجتمرع . وهرى ي عمليرة 

،  2012)الشرابية ،  اكتساب الفرد ل قافة مجتمعه ولهته والمعاني والرموز والقيم التي تحكم سلوكه

وحررد مررع ي عمليررة تعتمررد علررى التلقررين والمحتكرراة والت ا. وعرفهررا تررالكون بارسررونز بأنهرر (16

األنماط العقلية والعاطفية واالخالقية عند الطفل وهى عملية تهدف إلى إدما  عناصر ال قافرة 

في نسق الشخصرية ، وهرى عمليرة مسرتمرة تهردف إلرى التكامرل فري مجموعرة أنسراق التفاعرل 

ف . ويعرفها محمرد عراط (15،  2001)الشناوب وآخرون ، والتوحد مع العناصر ال قافية واالجتماعية ي

 يررث بأنهررا ي العمليررة الترري يررتعلم عررن طريقهررا الفرررد كيررف يتكيررف مررع الجماعررة عنررد اكتسررابه 

هى العملية االجتماعية األساسية التي يصربح الفررد  للسلوك االجتماعي الذي توافق عليه ، أو

 .  عن طريقها مندمجاً في جماعة اجتماعية من خالل تعلم ثقافاتها ، ومعرفة دوره فيها

حريز ومحمد ابراهيم منصور التنشئة االجتماعية بأنها العملية األساسية التي تتم من ويتناول 

حريرز ) خاللها صيا ة اننسان ككائن اجتماعي ويميزان بين التنشئة القيمية ثم التنشئة المهارية

 (95،  1997ومنصور ، 

االجتمرراعي ،  ويعرفهررا حامررد زهررران بأنهررا ي عمليررة تعلررم وتعلرريم وتربيررة تقرروم علررى التفاعررل

وتهدف إلى إكساب الفرد سلوكاً ومعايير واتجاهرات مناسربة ألدوار اجتماعيرة معينرة ، تمكنره 

مررن مسررايرة جماعترره والتوافررق االجتمرراعي معهررا ، وتكسرربه الطررابع االجتمرراعي وهررى عمليررة 

 .(243،  1984زهران ، ) دينامية تتضمن التفاعل والتهير

، األول مفهرروم  هنرراك مفهررومين للتنشررئة االجتماعيررةويرررى شرربل برردران وفرراروق محفررو  أن 

اجتماعي ، إذ ينور إليها من خالله على أنها عملية اندما  الفررد فري المجتمرع واشرتراكه فري 

مختلررف فعاليررات المجتمررع ، وذلررك عررن طريررق اسررتيعابه لعناصررر ال قافررة والمعررايير والقرريم 
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إليهررا مررن خاللرره بأنهررا عمليررة  رررس  االجتماعيررة ، وال رراني مفهرروم ان روبولرروجي ، إي ينوررر

المهررارات واالتجاهررات الضرررورية لرردي الناشررد ليلعررب األدوار االجتماعيررة المطلوبررة فرري 

. وعرفرررت علرررى أنهرررا العمليرررة القائمرررة علرررى التفاعرررل  ي(22،  2013)همشرررري ،  جماعرررة أو مجتمرررع

االجتماعي التي يكتسب فيها الطفرل أسراليب السرلوك  والقريم المتعرارف عليهرا ومعاييرهرا فري 

جماعتره ، بحيررث يسررتطيع أن يعريإ فيهررا ، ويتعامررل مرع أعضررائها بقرردر مناسرب مررن التناسررق 

 .(39،  1997)عكاشة وزكي ،  والنجال

 جتماعية :أهداف التنشئة اال

 مجموعة من األهداف التي تسعى التنشئة االجتماعية لتحقيقها ومن بينها : هنالك

 اكتساب الصفة االجتماعية ، والحفا  على فطرته السليمة وإبراز جوانب انسانيته .-1

 رس ثقافة المجتمع في شخصية الفرد ، حيث يكتسب الفرد قيم جماعته فيعرف الصواب -2

 والحرام فتتكون بذلك نورته للحياة والمجتمع .والخطأ والحالل 

تنشئة الفرد علرى ضربط سرلوكه ، وإشرباع حاجاتره بطريقرة تسراير القريم الدينيرة واألعرراف -3

 االجتماعية .

تعلم العقيدة والقيم واآلداب االجتماعية واالخالقية وتكوين االتجاهات المعتررف بهرا داخرل -4

 المجتمع .

 للسررررررررلوك وتلررررررررك الترررررررري يحتويهررررررررا الضررررررررمير رررررررررس عوامررررررررل ضرررررررربط داخليررررررررة -5

(www.ibtesamhcom/showthread ) 

 اتجاهات التنشئة االجتماعية :

كانت التنشئة االجتماعيرة موضروع دراسرة مرن علمراء وبراح ين مرن تخصصرات مختلفرة م رل 

لرنفس، والفولكلرور وفيمرا يلري اسرتعرا  ألهرم علماء األن روبولوجيرة، علرم االجتمراع، علرم ا

 مقوالت هؤالء العلماء:

 : االتجاه االجتماعي

يرى علماء هذا االتجاه أن التنشئة هى عملية تردريب الطفرل للمشراركة فري المجتمرع وإعرداده 

ليكون عضواً فعراالً فيره ، وهردف التنشرئة عنرد أصرحاب هرذا االتجراه هرو تحقيرق التوافرق برين 

وبررين المعررايير والقرروانين االجتماعيررة ، فهررى تخلررق نوعرراً مررن التضررامن والترروازن األفررراد 

والرذي لره  والتماسك في المجتمع ، وتأثر علماء هذا االتجاه بدور كرايم وفكررة العقرل الجمعري

. ويؤكرد علمراء هرذا االتجراه أن الو يفرة   (83،  1979)مصرطفى ،  صفة الحزم وانلزام على األفرراد

ألدوارهرم المسرتقبلية حترى يمكرن لهرم تحقيرق تنشرئة االجتماعيرة هرى تلقرين األفرراد األساسية لل

إنجازات ومتطلبات المجتمع و رس القيم االجتماعية والعادات والتقاليد والعررف فري نفروس 

 األفراد لتحقيق نوع من التضامن والتماسك بداخله .

 االتجاه النفسي :

وعرررف علمرراء هررذا االتجرراه التنشررئة بأنهررا العمليررة الترري يسررتطيع بمقتضرراها األفررراد المنشررئين 

اجتماعيا ، والذين تؤدي أنانيتهم في إشباع نزواتهم ل ضررار براآلخرين وبسرالمة المجتمرع . 

http://www.ibtesamhcom/showthread
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ويؤكد علماء النفس على أهمية التنشئة االجتماعية في تكوين الذات لردي الطفرل وتمرر الرذات 

ين رئيسيتين : األولى تبدأ من العام األول حتى بدايرة العرام ال راني ، وتخضرع فري هرذه بمرحلت

لمبدأ اللذة ويبعده عن األلم ، ومصدر اللذة لدي الطفل هو الفم وهو وسريلته للتعررف  المرحلة

ايرة العرام ال راني إلرى ال الرث وفيهرا تتكرون الرذات الشرعورية \. وال انية تبدأ مرع بد على األشياء

ي الطفل وتلعب األم أو من ينوب عنها دوراً هامراً فري تكروين الرذات ، فتبردأ بتوجيره الطفرل لد

وتعديل سلوكه ، فيبدأ في هذه المرحلة معرفة اآللم كعنصر جديد في حياته ، ويحراول تعرديل 

سلوكه في المواقف المختلفة وتعلم انماط السلوك المتوقعه منه ليكسرب رضرا أمره ، ومرن هنرا 

لآلناء لذي الطفرل ، وتلعرب األنرا دوراً مهمرا فري تكروين شخصرية الفررد كوين الطبيعي يبدأ الت

 . (84،  1979)مصطفى ،  وفي تحديد عالقاته باآلخرين

 :االتجاه االنثروبولوجي

يرى علماء هذا االتجاه أن أهم خصائص المجتمعات اننسانية هى قردرتها علرى حفرل ال قافرة 

االجتماعية هى التي تقوم بعملية الت قيف . فالتنشئة االجتماعية  ونقلها من جيل آلخر والتنشئة

هى الوعاء األول الذي يستطيع المجتمع من خالله حفل ثقافته ، ويؤكد علماء هذا االتجراه أن 

عملية التنشئة االجتماعية هى عملية امتصاص تلقائية من الطفل ل قافة المجتمرع المحريط بره ، 

مع من خالل المواقرف االجتماعيرة المختلفرة التري يتعرر  لهرا فري فالطفل يكتسب ثقافة المجت

 .(41،  2004،  )لكحل مختلف مراحل طفولته األولى

وفقرراً لهررذا االتجرراه أن األسرررة تقررع عليهررا المسررؤولية فرري توصرريل هررذه ال قافررة ، و رررس قرريم 

 المجتمع وديانته وعاداته وتقاليده ونومه في نفسية الطفل .

 :جتماعيةشروط التنشئة اال

فالطفل  –أجمع العلماء على شروط البد من توفرها وهي: أن يكون هنالك مجتمع قائم بالفعل 

يولرررد ويجرررد نفسررره عضرررواً فررري مجتمرررع وذلرررك دون استشرررارته وهنرررا تقررروم مؤسسرررة التنشرررئة 

انجتماعيررة بنقررل ثقافررة المجتمررع ومعرراييره إلررى الطفررل. أمررا الشرررط ال رراني فيتعلررق بالعوامررل 

الري  البيولوجية والوراثية ذلك أن التنشئة االجتماعية ترتبط بسالمة الطفرل وقرد أشرار العلمراء

  (66،  2000)شبل وفراروق ،  تنشئة األطفال الذين يعانون من قصور وراثي وحاالت انعاقةصعوبة 

فرالعواطف التري تم رل  –إلى جانب ذلك تلعب الطبيعة اننسانية دوراً في التنشرئة االجتماعيرة 

 عنصراً مكتسباً في حياة الفرد هي التي تدفع اننسان إلى التفاعل مع اآلخرين .

 مفهوم األسرة :

 تمهيد :

تعتبر األسرة هرى األدأة الوحيردة التري تعمرل علرى تشركيل الطفرل أثنراء سرنواته األولرى ، فهرى 

تنقل إليه كافة المعارف والمهارات والقريم التري تسرود المجتمرع بعرد أن تترجمهرا إلرى أسراليب 

فري وضرع  دوراً فعراالً  –األسررة  –عملية لتشكل تنشرئة اجتماعيرة صرحيحة . كمرا أنهرا ترؤدي 

بررذور النمررو االجتمرراعي للطفرررل ، وال شررك فرري أن العالقررات الوجدانيرررة المولرردة بررين اآلبررراء 

وأطفررالهم تلعررب دوراً هامرراً فرري تشرركيل شخصررية الطفررل ، ووضررع الرردعائم األولررى لتوقعاترره 
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وإستجاباته ، والتي توهر بصورة جلية فيما بعد من خالل عالقاته االجتماعية مرع المحيطرين 

 به .

ددت التعريفرررات التررري تناولرررت موضررروع األسررررة بأعتبارهرررا أهرررم الجماعرررات اننسرررانية ، تعررر

وأعومهررا تررأثيراً فرري حيرراة الفرررد والمجتمررع ، حيررث أنهررم أتفقرروا علررى أنهررا ي الخليررة األولررى 

للمجتمررع ، فمنهررا يتكررون النسرريج االجتمرراعي وتتركررب التكوينررات اننسررانية برردءاً مررن العشررائر 

. وعرفرت بأنهرا ي جماعرة اجتماعيرة ، تررربط  (1،  2002عبردالعاطي آخررون ، ) الحدي رةبراألمم  وانتهراءاً 

أفرادهرا روابررط الردم والررزوا  يعيشرون معرراً فري حيرراة مشرتركة ويتفرراعلون علرى نحررو مسررتمر 

 (20،  2001عبردالعاطي آخررون ، ) للوفاء بالمتطلبات االقتصادية واالجتماعية الضرورية لبقاء األسرة

سرررة المؤسسررة االجتماعيررة األولررى المسررؤولة عررن التنشررئة االجتماعيررة والضرربط . تعتبررر األ

االجتمرراعي ، فاألسرررة اتحرراد تلقررائي يررتم نتيجررة االسررتعدادات والقرردرات الكامنررة فرري الطبيعررة 

البشرية التري تنرزع إلرى االجتمراع ، وتلعرب األسررة دوراً أساسرياً فري سرلوك األفرراد بطريقرة 

.  (217،  2007أبوجرادو ، ) الل النمراذ  السرلوكية التري تقردمها لصرهارهاسوية أو  ير سروية مرن خر

فاألسرة هى المدرسرة االجتماعيرة األولرى للطفرل ، تقروم بعمليرة التنشرئة االجتماعيرة وتشررف 

واألسررة هرى التري على صيا ة نماذ  النمو االجتماعي ، وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه ،

طبيعة اننسان . وهذا ما ذهب إليه تشرارلز كرولي ، فكمرا  تحدد بذور الشخصية كما تحدد فيه

يتشكل الوجود البيولوجي ل نسان في رحرم األم يتشركل الوجرود االجتمراعي للطفرل فري رحرم 

األسرررة وحضرررنها ، واألسررررة المضرررطربة تنرررتج أطفررراالً مضرررطربين وأن أك رررر إضرررطرابات 

 لررة فرري الوررروف  يررر األطفررال مرراهى إال عررار  مررن أعرررا  إضررطرابات األسرررة المتم

 . (21،  1999كامل ، ) المناسبة في التنشئة االجتماعية

أما الدكتور معن خليرل فيعرفهرا كمرا يلري ي تولرت األسررة مرن كونهرا مؤسسرة اجتماعيرة تقروم 

بمعوررم مهررام وشررؤون وو ررائف المجتمررع إلررى خليررة اجتماعيررة صررهيرة تختلررف فرري تركيبهررا 

 . (10،  2004عمر ، ) ؤسسة اجتماعيةوو ائفها عن األسرة من حيث كونها م

 وظائف األسرة :

أوضحت الدراسات االن روبولوجية واالجتماعيرة حرول األسررة فري المجتمعرات التقليديرة أنره 

من الصعب إيجاد و يفة تتصل بالحياة أو العمل لم تكن من مسؤولية األسرة ، فكل ما يتعلق 

والدين ...الخ كان من اختصاص األسرة ، وهرذا باننتا  والحماية والتعليم والتربية والصحة 

دوراً فعاالً في تنويم المجتمع والمشاركة في بنائه . ونوراً لدورها وأهميتهرا  ما جعل لألسرة

داخل المجتمع ، حويت األسرة ومنذ القدم باحترام كبير وحماية األعراف والتقاليد المجتمعية 

ة نصوصاً قانونيرة لتنويمهرا وحمايتهرا مرن أي ، كما خصصت لها التشريعات المحلية والدولي

 . شكل من أشكال المخاطر التي تهدد كيانها ووحدتها وأمنها

وبوهرور مؤسسررات التنشررئة االجتماعيررة األخررى ) دور العبررادة ، المدرسررة جماعررة الرفرراق ( 

، لرم يبقرى لألسررة سروى بهرا كمؤسسات تؤدي العديد مرن الو رائف التري كانرت تقروم األسررة 

ليل لتأديته ، ويرى بع  العلماء أنه لم يبق لألسرة سوى و يفة إمداد المجتمع باألعضراء الق

عمر ) الجدد وتأنيسهم في مرحلة الطفولة ورعايتهم حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم
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 – اأو سررلبه –.  يررر أن  هررور هررذه المؤسسررات االجتماعيررة الجديرردة ومشرراركتها  (31،  2004، 

لألسرة ، ال يعني أن األخيرة قد أصبحت مؤسسة عديمة الفائدة ، تبقرى المكران  لو ائف هامة

ال يمكرن إ فرال  أنينرة واننتمراء ، هرذا الشرعور الرذيالذي يفضله الفرد للشرعور بالحرب والطم

 حتى شيخوخته .وأهميته في نمو الفرد منذ والدنه 

الطفل وحياته ويمكن توضيح تقوم األسرة بعدد من الو ائف تتناول مختلف جوانب شخصية 

 هذه الو ائف على النحو التالي :

 تدريب الطفل على التمييز بين الخطأ والصواب . -

مساعدة الطفل على تعلم المبادئ األولية التي تساهم في التوافق االجتماعي ، عن طريرق  -

 . ( 85،  2003 عامر ،) تجميع ر بات األفراد وتوجيهها نحو أهداف  ير متعارضة

تنورريم العالقررات العاطفيررة والجنسررية ألفرادهررا ، حيررث تحقررق األسرررة العواطررف األبويررة  -

 واألموية واألخوة .

إنجرراب األطفررال ورعررايتهم ، ففرري األسرررة ينمرري الطفررل هويترره ويررتعلم كيفيررة التعامررل مررع  -

 اآلخرين .

ر اآلمرران وهررى مررن أهررم الو ررائف النفسررية واالجتماعيررة لألسرررة ترروفير األمررن واالسررتقرا -

 . (5،ب.ت ،  مؤمن) والحماية

كما تحرص األسرة على ت قيف الطفل دينياً وإرساء القيم االخالقية في شكلها المبدئي البسيط 

فرري السررنوات األولررى ، قبررل خرررو  الطفررل مررن دائرررة األسرررة إلررى العررالم األوسررع واحتكاكرره 

 . (58،  2007الناشف ، ) بوسائط الت قيف والتنشئة االجتماعية األخرى

وفير مختلف حاجيرات الطفرل ويمكن القول أن البيئة األسرية هى البيئة الوحيدة القادرة على ت

لى إشباعها ، وبالتالي تساهم األسرة بدرجة كبيرة في تكوين السلوك لكل أفرادها ، والعمل ع

وهى مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها ، وهى أساسية لبناء المجتمرع وتكروين أفرادهرا ، وتطبيرع 

 أعضائها ب قافة المجتمع وهى كمؤسسة تتصف باالستمرارية والدوام .

 أساليب التنشئة األسرية :

تتعدد أساليب التنشرئة االجتماعيرة المسرتخدمة مرن اآلبراء واألمهرات اتجراه أطفرالهم ، وأن هرذه 

 ألطفررالاألسرراليب لهررا تأثيراتهررا انيجابيررة والسررلبية علررى الجوانررب اننفعاليررة واالجتماعيررة ل

 :وتتم ل األساليب فيما يلي

 :باشرالتوجيه الم -1

تتجه األسرة نحو تعليم الطفل وتدريبه علرى السرلوك المقبرول اجتماعيراً ومسراعدته علرى تعلرم 

 المعايير االجتماعية للسلوك واألدوار االجتماعية والقيم واالتجاهات المر وبة اجتماعياً .

 تخويف الطفل: -2

أجررل تكرروين نمررط مررن السررلوك عنررد الطفررل وانعتمرراد علررى   البررا مررا يقرروم الوالرردان بررذلك مررن

القصص الخيالية المخيفة عند الطفل ، وهى تم ل في نهاية األمر نسقاً مرن معرايير وانرهراق 

 . (122،  2008الزليتي ، ) والتخويف التي تجعل الطفل في حالة من القلق والتوتر

 :ال واب والعقاب -3
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فري مجرال األسررة ، بحيرث يأخرذ العقراب أشركاالً متعردده تستخدم هذه اآللية على نطراق واسرع 

 منها العقاب البدني والعقاب النفسي ، وعندما يصل العقاب إلى أقصرى درجاتره تكرون نتائجره

عكسية على شخصية الطفل ، أما ال واب يأخذ أشركال متعرددة منهرا التعزيرز والتحفيرز ، التري 

 شكال الضبط االجتماعي .تعزز السلوك المطلوب وكال منهما يعتبران من أ

 : دة العاطفيةالمسان -4

 وهى تساعد على النمو السليم لشخصية الطفل .

 : تذبذب الوالدين -5

طفررل فرري موقررف معررين ، ويعنررى برره عرردم اتفرراق الوالرردين علررى رأي معررين أو إجررازة سررلوك ال

مماثل فيما بعد ، مما يؤثر على توافق الطفل . إذ يجرب أن يتسرم الوالردين  ورفضه في موقف

 . (54،  2007النيال ، )بال بات في معاملة أبنائهم حتى ال يميلون إلى السلوك العدواني

 : انفراط في التسامح والتساهل -6

دم إن المبالهررة فرري التسررامح والتسرراهل مررن جانررب الرروالين للطفررل يستشررعر لديرره الشررعور بعرر

، ويمكررن أن نسررتنتج مررن هررذا  المسررؤولية والالمبرراالة ويدفعرره إلررى هاويررة التمررادي فرري الخطررأ

األسلوب على األبناء ، هو عدم قدرة الطفل على التوافق االجتماعي والنفسي ، وعردم قدرتره 

 . (22،  2008نبهان ، ) على التكيف مع بيئته

 : الحماية الزائدة لدي الوالدين -7

التاليررة : التعلررق المك ررف بالطفررل ، الترردليل وعرردم إعطرراء الطفررل الحريررة فرري وتأخررذ األبعرراد 

استقاللية السلوك ، وينتج عن هذا األسلوب ايضا شعور الطفل بالهرور الزائد وال قة الزائردة 

 (59،  2007)النيال ، وتضخيم صورة الطفل عن ذاته  بالنفس

 مفهوم جماعة الرفاق :

 تمهيد :

من بين أهم المؤسسات الهير مقصودة في عملية التنشرئة االجتماعيرة ، إال تلعد جماعة الرفاق 

أنهررا تلعررب دوراً هامرراً فرري تنميررة الفرررد وإرشرراده ، فيتحرررر الفرررد فيهررا مررن القيررود األسرررية 

والسلطة المدرسية مما يشعره باالستقاللية وإعتماده على الرنفس . لمرا يميزهرا مرن خصرائص 
... ، عن مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى ، حيث يجرد فيهرا  اجتماعية ، سلوكية ، نفسية

فري الشرارع  الطفل حريته في التصرف وفر  آراءه ومسايرة معاييرها ليتفاعل مع أفرادها

 أو المدرسة ، ولعب أدوار مختلفة ويزداد االهتمام بها خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة

 تعريف جماعة الرفاق :

لباح ين في تسمية جماعة معينة من األطفال أو الشرباب أو الراشردين فهنراك أختلف العلماء وا

من يطلق عليها إسم جماعة األقرران وهنراك مرن يسرميها جماعرة األصردقاء . ومهمرا يكرن مرن 
إخررتالف بررين البرراح ين فرري إطررالق التسررمية علررى هررذا النرروع مررن التنورريم االجتمرراعي إال أن 

 المضمون واحد .

اق إلرى هرؤالء األطفرال الرذين يشربهون الطفرل فري المسرتوى االجتمراعي ويشير مصطلح الرفر
واالقتصادي والتعليمري ، وفري صرفات أخررى كالسرن ، و هرر حردي اً أتجراه مرؤداه أنره يمكرن 

معينررة علررى أسرراس تفرراعلهم علررى نفررس المسررتوى السررلوكي مررن  تصررنيف األطفررال فرري جماعررة

ألن السرلوك يتوقرف علرى مسرتوى نضرج  التعقيد ، أك ر من التصنيف على أساس السن وذلرك
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الطفل أك ر مما يتوقف على عمره الزمني . ولذلك نجرد طفرالً متقردماً فري السرن ، يلعرب مر الً 

 ً  . (267،  2007أبوجادو ، ) مع أطفال أصهر منه سنا
وهنرراك مررن يعرفهررا علررى أسرراس أنهررا جماعررة  تتررألف مررن زمرررة األوالد يعوضررون بررتجمعهم 

العائلي وقسوة البؤس ، بحيث تم رل لهرم الجماعرة قروة وقردرة ، تشربع  ورفقتهم قصور الوسط

فرري نفررس الوقررت حرراجتهم إلررى الطمأنينررة وتوطيررد الررذات فيشررعرون بررأنهم مترابطررون . وفرري 
 تعريف آخر : مجتمع تلقائي لرم يقرم أحرد بتنويمره ، ولرم توضرع لره قواعرد أو تقاليرد أو قروانين

 . (218،  2003عامر ، )

بع من الحاجة النفسية واالجتماعية الحقيقية ، ويتميز بأنه مجتمرع يسرتلب قلروب فهو مجتمع نا
أفرراده ويسرتوعب بسرررعة كرل فرررد جديرد ينضرم إليرره ، كمرا ال يتميررز برالتفكير المنطقرري ، وال 

 يحس بالمسؤولية لدي وضع خططه .

مررة هررو : يق بررالمعنى االجتمرراعي العررام للكلفريعرفهررا علررى أسرراس مكوناتهررا ، فررال وهنرراك مررن
صرديقاً . وهرى جماعرة أوليرة  شخص يمكن أن تلتقي به على أساس المساواة النسبية باعتبراره

،  2007)أبوجرادو ، علي أساس تجانس في العمرر واالهتمامرات ة تتكون بشكل عفوي وتقوم صهير

268. ) 

يررزداد انهتمررام بالجماعررة عنررد دخررول الطفررل المدرسررة ، ويتكررون لرردي التلميررذ حررس واضررح 

بالفريق وتمييز دقيق بين من هم فيه ومن هم خارجه ، وينتقرل الطفرل مرن السرلوك اننعزالري 

إلى السلوك االجتماعي ويفضل اللعب مع رفاقره مرن االخرتالط مرع الكبرار وخاصرة األسررة ، 

فيتوجه الطفرل مرن األسررة ومجالهرا الضريق إلرى الخرار  ، فيتعررف علرى أشرخاص مختلفرين 

بطرق مختلفة يحددونها بأنفسهم كقواعد وقوانين لهرذا االجتمراع بحيرث يتفاعل ويتعامل معهم 

قاللية والتحرر من األسرة . من خرالل ممارسرتهم أللروان اللعرب المختلفرة تيشعرون فيه باالس

 مع أقرانه ، وتفاعله مع مواده وأدواته يتعلم ثقافة مجتمعه وقيمره ، ويطرور قدراتره ومهرارات

اجهرا فري رحلتره عرن طريرق النمراء والتطرور ، كمرا يكتسرب اللهرة ، التفكير المختلفة التري يحت

 وهى أداة أساسية وهامة في التفاعل والتواصل مع العناصر البشرية في البيئة .

تلعب جماعرة الرفراق دوراً برارزاً فري عمليرة التنشرئة االجتماعيرة ، وهرى ترؤثر فري قربم الفررد 

ن المعايير االجتماعية لديه وتدريبه على تحمل وعاداته واتجاهاته ، كما أنها تساعد على تكوي

المسئولية وتساعد على تحقيق مطالب النمو وإشباع حاجاتره ، ويكرون لهرذه الجماعرة أهميتهرا 

،وكيرف يحصرل   في الخبرات االجتماعية للفرد حيث يتعلم كيفية التفاعل بنجرال مرع اآلخررين

حراو علرى أنره ك يرراً مرا يعرادل األبنراء لنفسه على مكانة مناسبة في األصدقاء ، وقد دلرت األب

، وهرذا يؤكرد  من القيم والمعرايير التري أكتسربوها فري المنرزل تبعراً لمرا تتطلبره جماعرة األقرران

على أهمية توجيه األباء ألبنائهم في اختيار أصدقائهم ، إذ ك يرراً مرا ترؤدي الصرداقة الخاطئرة 

ألبنراء فري جماعرة األقرران متنفسراً للسرلوك إلى أنواع مختلفة من اننحراف ، و الباً مرا يجرد ا

 . (38،  2009الجهني ، ) العدواني الذي ال يمكن التنفيس عنه سواء في جو األسرة أو المدرسة

تعتبررر جماعررة الرفرراق أحرردى الجماعررات األوليررة الترري تررؤثر فرري سررلوك الفرررد واتجاهاترره ، 

فري حياتره والتري عرادة مرا تكرون  فبخرو  الطفل من بيئته األسرية إلى أول بيئة يتعامرل معهرا

هررى المدرسررة ، يلتقرري فيهررا بأطفررال آخرررين ذو اتجاهررات وسررلوكيات وقرريم مهررايرة التجاهاترره 

وسررلوكياته وقيمرره ، داخررل المجتمررع الجديررد يتعررر  الطفررل لتررأثيرات زمالئرره حيررث أنرره يجررد 

سبه وتعلمه مرن كتساب مبادىء وسلوكيات جديدة ، وقد يكون ما أكتاالفرصة للتقليد والتعلم و
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بناءة تساعده في تكروين شخصرية سروية ، وقرد تكرون علرى النقري  تمامراً حيرث مبادىء وقيم 

يكتسب سلوكيات منحرفة ومبادىء هدامة خارجة عن قيم وعادات مجتمعه والتي تعلمها فيما 

مضى داخل أسرته وبذلك يعرف طريقه إلى اننحراف ، معتبراً أن ما كان يعيشره وتلقنره لره 

 ته من اتجاهرات وأفكرار وسرلوكيات مرا هرو إال مجررد قيرود أو ضرهوطات فرضرتها عليرهأسر
 .(39،  1980ال ، شاز)

 وظيفة جماعة الرفاق:

 ( هذه الو ائف في العناصر التالية :1984قد أحصى حامد عبدالسالم زهران )

تنمية شخصية الفرد بصفة عامة وإكسابه نمط الشخصية الجماعية والدور االجتماعي  -1

 . والشعور الجماعي

مساعدة الفرد على النمو الجسمي السوي ، عن طريق إتاحة فرص ممارسة الهوايات  -2

ونمرررو العالقرررات  ، والمسررراعدة علرررى النمرررو اننفعرررالي مرررن خرررالل المسررراندة اننفعاليرررة

 العاطفية .

تكوين وبلورة معايير اجتماعية معينة ، وتنمية الحساسرية والنقرد نحرو بعر  المعرايير  -3

 تماعية للسلوك .االج

تهيئة الوروف النفسية واالجتماعية ليتمكن الفرد من أداه األدوار االجتماعية الجديردة  -4

 . ومهمة م ل القيادة

 تنمية الوالء االجتماعي في نفسية الفرد وتحفيزه على المنافسة مع جماعات آخرى . -5

 ماعية المحيطة.وعات البيئة االجتبناء اتجاهات نفسية اجتماعية إزاء الك ير من موض -6

تنميررة مجموعررة مررن السررمات الشخصررية المهمررة بالنسرربة للفرررد ، كاالسررتقالل الررذاتي ،  -7

 ماد على النفس واالستماع لآلخرين.واالعت

على األدوار االجتماعيرة الجديردة  تتيح للفرد الفرصة للقيام بعملية التجريب والتدريب -8

 وعلى تبني السلوك الجديد .

والتقرويم للسرلوك المتطررف أو المنحررف ألفرادهرا مرن خرالل تقوم بو يفة التصرحيح  -9

 . (231،  2003عامر ، ) النقاش والحوار والنقد الحر والمتسامح

 خصائص جماعة الرفاق:

 يمكن تلخيص أهم خصائص جماعة الرفاق في النقاط التالية :

 تقارب األدوار االجتماعية . -

 وضول المعايير السلوكية . -

 بين أعضائها . وجود إتجاهات مشتركة -

 وجود قيم عامة . -

كمررا تقرروم جماعررة الرفرراق برردور مهررم فرري التنشررئة االجتماعيررة وفرري نمرروه االجتمرراعي ، وذلررك 

 . (29، 2017بافة وعكاز ، ) لتأثيراتها الواضحة على سلوكه وعاداته واتجاهاته وقيمه

 جماعة الرفاق :أساليب التنشئة االجتماعية مع 
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األصدقاء دوراً هاماً في تربية النإء وفي إكسابهم ك ير مرن األنمراط تلعب جماعة الرفاق أو 

السلوكية ، وعادة ما يكرون ترأثير هرذه الجماعرة  يرر مقصرود ، فجماعرة األصردقاء يكرون لهرا 

قيمها وم لها وعاداتها وطرق تفكيرها ويكتسب أفرادهرا هرذه العناصرر بردون وعري ، ويقروى 

، ويمكن تحديرد ثالثرة أسراليب  (25،  2008)نبهان ،  واألمهات تأثير هذه الجماعات في  ياب اآلباء

 رئيسية تستخدمها جماعة الرفاق هى :

 ال واب والعقاب في جماعة الرفاق : -1

يحدو التطبيع االجنمراعي للعضرو الجديرد المنضرم إلرى جماعرة الرفراق مرن خرالل تفاعلره مرع 

منهرا : مرنح بعر  أعضرائها  الجماعرةالجماعة ، ومن صور التدعيم وال واب التي تستخدمها 

 احتراماً وتقديرا خاصا ، والسمال لبع  أعضائها المشاركة في بعر  األنشرطة أو األلعراب

،  ، وكذلك قد تمارس الجماعة ألوان ودرجات من العقاب كاالستهزاء وحتى النبذ واالستبعاد

 حرتفل بعضرويتهم فيهراتهدف هذه األساليب إلى تشابه سلوك األفراد وتوحرد اتجاهراتهم حترى ي
 . (56،  1989حمدان ، )

 النماذ  الشخصية التي تقدمها جماعة الرفاق -2

يحدو التطبيع في هذه الجماعة عن طريق النماذ  واألم لة ، ففري داخرل الجماعرة قرد يصربح 

عضوا من أعضائها لسبب ما ذا قيمة وأهمية خاصة تجعلهم م ال ونموذجاً يتوحرد معره سرائر 

بعضهم ، وفي هذه الحالة يصربح األعضراء أك رر حساسرية واسرتعدادا ل سرتجابة األعضاء أو 

داؤد ، ) ، مما يضاعف من تأثير أرائه واتجاهاته ويزيدها عمقا عند الجماعة لم ل هذا الشخص

2008  ،113) . 

نسررتنتج مررن هررذا األسررلوب أن كررل عضررو ينتمرري إلررى الجماعررة يجررب االمت ررال والتطررابق فرري 

 ال للجماعة المنومة له وفي هذه الحالة تجد القبول والرف  .األقوال واألفع

 المشاركة في اللعب : -3

إنه أسرلوب مركرب يتضرمن أسراليب ال رواب والعقراب والتوجيره المباشرر والنمراذ  و يرهرا ، 

وعن طريق اللعب يتعرف الطفل إلى الحدود والقواعد والمعايير ويتعلم اننضباط ، الررف  

 . (165،  1999 أحمد ،) بالتدريجوالقبول للقواعد والقوانين 

ة االجتماعيرررة ، فهرررى ترررؤثر فررري المعرررايير تقررروم جماعرررة الرفررراق بررردورها فررري عمليرررة التنشرررئ

عاون في إشرباع حاجرات الصرهار وفري تعويردهم ة وتحدد األدوار المتعددة ي وهى تاالجتماعي

رشروان ، ) على تحمل المسؤولية واالستقالل وانعتماد على النفس وممارسرة النشراط الرياضري

2009  ،255) . 

نستنتج من ذلك أن لجماعة الرفاق أهمية في تشكيل قيم األفراد ، وبناء علرى هرذا يجرب أن ال 

تمررانع األسرررة فرري إنتمرراء طفلهررا إلررى الرفرراق ولكررن عليهررا أن تعلمرره حسررن االختيررار بالنصررح 

 الصالحين .وانرشاد والتوجيه وعلى أهمية االختالط بالرفاق 

 أشكال جماعة الرفاق :

 جماعة اللعب : -1

 وهى تكون تلقائية بهدف واللهو ، مقيده بقواعد وحدود اللعب .
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 جماعة اللعبة : -2

 تشارك فيها الجماعة مع المحافوة على قواعد اللعبة وأصولها .

 جماعة النادي : -3

وتنشررىء فرري وسررط رسررمي يشرررف عليهررا الراشرردون ، تترريح فرصررة النشرراط الجسررمي والنمررو 

 . (83،  2004عبد المعطي ، ) تماعيالعقلي والتفريع اننفعالي والتعلم االج

 أنواع األفراد في جماعة الرفاق :

مررن خررالل مجموعررة مررن الدراسررات السوسرريومترية الترري أجراهررا البرراح ون فرري علررم الررنفس 

االجتماعي ، تبين أن جماعة الرفاق تتضمن أنواعا مختلفة مرن األفرراد . وفري دراسرة اسرتفن 

أن يكرون هنراك خمسررة أنرواع مرن األفرراد داخررل  ( وجردوا أنرره يمكرن1991فرنرزو وزمالئره )

 جماعة الرفاق وهى :

 األفراد الشعبيون : .1

 وهم األفراد الذين يتلقون تأييدا ايجابيا من قبل زمالئهم وبحوون بقبول اجتماعي إيجابي .

 األفراد المنبوذون : .2

 وهم األفراد الذين يتلقون رفضا اجتماعيا من قبل زمالئهم

 :األفراد المجادلون  .3

وهم الذين يتراوحون بين التأييد والرف  فتارة يحوون بتأييد وتدعيم من قبل زمالئهم وتارة 

 فهم يتلقون ويتعرضون للنمطين السابقين من المعاملة . أخرى يحوون برف  وقلة تأييد

 األفراد المهملون : .4

والررف  ، وهم األفراد الذين يكونون عادة  يرر معرروفين ، بحيرث يتلقرون قلريال مرن القبرول 

وذلك لسلبيتهم وسلبية دورهم داخل الجماعرة ، فرال يكونرون محرل إهتمرام مرن قبرل زمالئهرم ، 

يكونرررون علرررى الخطررروط الهامشرررية لعمليرررة التفاعرررل االجتمررراعي للجماعرررة وعرررادة مرررا يكونررروا 

 مسايرين لتوجهات أ لبية الجماعة .

 األفراد المعتدلون : .5

ويميلون إلى التوفيق بين المجموعات األخرى ، ويقفرون وهؤال األفراد يتوسطون الجماعة ، 

 موقفا وسطا ، وبذلك يتلقون قبوال ورفضا متوسطين من قبل زمالئهم

 :دور جماعة الرفاق 

تلعررب جماعررة الرفرراق دوراً هامرراً فرري تربيررة الررنإء وفرري إكسررابه ك يررر مررن األنمرراط السررلوكية 

، جماعة الرفاق وسيط اجتماعي هام ومؤثر  والمعارف واالتجاهات والقيم والعادات والتقاليد

في تحقيق النمو االجتماعي للفرد فهرى تكسرب األطفرال األدوار االجتماعيرة المختلفرة كاللعرب 

وتعمل على ضبط سلوكياتهم ، وتتيح لهم كيفية التعامل مع بعضرهم الربع  ، لرذا يجرب علرى 

ئهرم وإعطراء األمرر اهتمامرراً االبراء أن يحرصروا علرى مراقبرة ومعرفرة أصردقاء أبنرائهم وزمال

 كبيرا لما لهؤالء من تأثير ملحو  في سلوك أبنائهم .

 أثر جماعة الرفاق على الطفل
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ترؤثر جماعررة الرفرراق علرى اننسرران سررلبياً أو إيجابراً ، فالطقررل الحسررن الرذي التحررق بمجموعررة 

موعرة صرالحة فاسدة ، يكتسب منها القيم واالخالق الفاسدة ، والطفل السريد الرذي التحرق بمج

 ينمي أخالقه وقيمه الفاضله ويعمقها ، ويحافل عليها ويشبع حاجته إلى الرفقة , 

 أثر جماعة الرفاق على التحصيل الدراسي :

أن التالميررذ المتفرروقين أك ررر انسررجاماً مررع رفرراقهم ، وبالتررالي هررؤالء يتررأخرون فرري انلتحرراق 

( فرري الهالررب ، وربمررا 3 – 2بمجموعررة الرفرراق ، ويلتحقررون بمجموعررات قليلررة العرردد نسرربياً )

يتأخر عندهم النضج االجتماعي ، كل ذلك لصالح التفوق الدراسي ، ومعوم التالميذ األوائرل 

م ذلررك ، حتررى إذا كرران لهررم رفرراق فررخن الوقررت الررذي يقضررونه معهررم قليررل نسرربياً . ينطبررق علرريه

وعكررس ذلررك التالميررذ المتررأخرون دراسررياً أقررل انسررجاماً مررع أسرررهم ، وأسرررع فرري انلتحرراق 

( فرري 5 – 4بمجموعررات الرفرراق وأك ررر التصرراقاً بهررم ، وتكررون مجموعرراتهم أكبررر فرري العرردد )

ة من حيث الوقت الذي يضيعونه في اللعب والتسركع فري الهالب وأك ر نشاطاً وحركة وخاص

 الشوارع والسهر معاً .

وهنالررك عالقررة عكسررية بررين عرردد األفررراد مررن جهررة وبررين متوسررط درجررة تحصرريل أفرادهررا 

الدراسي ، وفي نفس الوقت توجد عالقة عكسية أيضا بين عدد الساعات التي يقضيها الرفاق 

 . (45،  1984زهران ، ) اسيمعاً وبين متوسط درجة التحصيل الدر

 أثر جماعة الرفاق على سلوك الفرد :

تتحد معوم معالم الشخصية وسماتها في الطفولة المبكرة ، ثم تأتي المراحرل التاليرة فتردعم أو 

تعيق هذه المعالم ، ومن أهم المراحل التي تدعم ما بلنى في الطفولرة ،  أو تعيقره وقرد تهردم أو 

ران ، وسرربب ذلررك الطفررل يريررد أن ينتقررل اعجابرره مررن والديرره تخرررب بعضرره ، مرحلررة األقرر

ومدرسيه إلى انعجاب بالرفاق ، وكلما وجد في المجموعة عضو ذو شخصية قوية فخن أثره 

ينتشرر علررى بقيررة األعضرراء ، إن كران خيررراً فخيررر ، وإن كرران شرراً فشررر ، ومررن المالحررل أن 

ناء . فاالعجاب يدفع إلى التقليد ويرتقمص انتقال الشر أسرع ، ألن الهدم أسرع وأسهل من الب

الفتيان شخصية زعيم المجموعة أك ر من تقمصهم لشخصيات الكبرار ، ألنره يورن  أن تقليرده 

 لرفيقه مبني على حرية اختياره ، و ير مفرو  عليه من الكبار .

وتبين مرن دراسرات مقارنرة أن األطفرال يسرتمدون السرلوك والررأي مرن أصردقائهم فري قضرايا 

ومجاالت حيوية مؤثرة ، تتعلق بأنماط السلوك والملبس والبرنامج اليومي والهوايرات ، وكرل 

هررذه قضررايا خطيرررة ومتجررددة تحرردو تراكميررا عبررر الررزمن وتتأسررس عليهررا شخصررية الطفررل 

 . (269 ، 1982األشول ، ) وسماته وطبائعه

ال ل قتداء واستقصاء وهكذا تعد مجموعة األقران أحد المصادر المهمة والمفضلة عند األطف

إلى التعلق  –في ك ير من األحيان  –اآلراء واألفكار ، ويؤدي األقتران والتشابه بين األقران 

 بالرفقة ويربط  الباً مصيره بمصيرها ورآيه برأيها .

 العالقة بين جماعة الرفاق واألسرة :
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متعددة ، وهذا التباين خاضع يأخذ تأثير األسرة على عالقات الطفل بجماعات الرفاق أشكاالً 

لطبيعررة األسرررة ، والوضررعية االجتماعيررة واالقتصررادية الترري هررى عليهررا ، ولررذلك إتجاهررات 

التنشئة االجتماعية التي تتبناه في تطبيع أفرادها . فاألسرة الفقيررة أو ذات الردخل االقتصرادي 

ع سرلوكه للمراقبرة المحدود تميرل إلرى أن تتررك الطفرل ينتمري إلرى أي جماعرة شرا ، وال تخضر

االجتماعية إال في نطاق محدود وفي بع  االحيان تجد صعوبة في التحكم في سلوكه .علرى 

 ً اجتماعياً على  العكس منها نجد األسرة ذات الدخل االقتصادي المرتفع ، فخنها تمارس ضبطا

تيررار سررلوك الطفررل وعالقاترره االجتماعيررة إال فيمررا تسررمح برره األسرررة بررل يتعرردى األمررر إلررى اخ

األسرة لرفقاء الطفل ، فهى تمارس الحماية الزائدة على الطفل حتى أن الطفرل ال يجرد حريرة 

في الخرو  من المنزل أو حترى البقراء خارجره كمرا يريرد . فاألسررة الفقيررة تحراول أن توجرد 

متنفسرراً للطفررل مررن جررراء ضررهط الواقررع االقتصررادي وأحيانررا ترردفع الطفررل إلررى االجتهرراد فرري 

االقتصادي  –ى المال ومساعدة األسرة في دخلها االقتصادي ، ولكن هذا النقص الحصول عل

إهتمامهرا كلره علرى حمايرة الطفرل وتعليمره وتنشرئته .  ، وتصرب قد توفره األسرة الميسرورة –

يضراف إلررى هررذا الوضررع االجتمراعي الررذي تعيشرره األسرررة التري تعرراني مررن مشرراكل اجتماعيررة  

ب أحررد األبرروين مررن شررأنه أن يرردفع بالطفررل إلررى البحررث عررن وصررراع بررين األب واألم أو  يررا

أجواء بديلة عن األسرة . وكذلك بالنسبة لعمل األب و األم أو عمل أحداهما بعيداً عن المنزل 

 . (248،  2003عامر ، ) مما يضعف فعالية المراقبة االجتماعية لألسرة على سلوك الفرد

ويررتعلم الطفررل مررن خاللهمررا عمليررة التفاعررل تحرردد أسرررة الطفررل إلررى حررد بعيررد نمررط شخصرريته 

االجتماعي مع أفراد أسرته والتوقعات المتبادلة على أساس الدور االجتماعي ومتطلبات هرذا 

الدور وتوقعات اآلخرين منه في المواقف االجتماعية المختلفة وفي نطاق األسرة يتسع مجال 

ر القريرب ، دور دور الصرديق ، دوتعلرم الطفرل لعردد مرن األدوار ، دور األد ، دور األبرن ، 

.  (85،  1998السررريد ، ) . ، تهيئرررة للقيرررام برررأدواره االجتماعيرررة فررري المسرررتقبلالتلميرررذ ، ...

بانضررافة إلررى اتجاهررات التنشررئة الوالديررة الترري تتبناهررا فرري تطبيررع أفرادهررا ، منهررا المسرراندة 

ال أنهرا وحردها ال تسرتطيع أن اننفعالية التي تعد مهمة وضرورية في تنميرة الطفرل اجتماعيراً إ

تخلق طفرالً يتمترع بصرحة نفسرية واجتماعيرة سروية إذ مرا صراحبها التسريب ، ففري هرذه الحالرة 

يتصف األبناء بالعدوانية وضعف القدرة على متابعة األهداف وعدم احترام القواعد األسررية 

ي فرر  القيرود ، أو كانت تتبع أسلوب الضبط الوالدي والرذي يسرمو فيره االعتردال والحرب فر

والعنايرة بره ، حترى تحقرق التنشرئة االجتماعيرة أهردافها والتري  إلى جانب انهتمام برأي الطفل

 (51-50،  2007النيال ، ) تتم ل في تنشئة طفل سوي ومنضبط وملتزم

 نظريات التنشئة االجتماعية

 :نظرية التفاعل الرمزي

رواد نوريرة التفاعرل الرمرزي التري يعد كل من تشارلز كولي وجور  هيربرت مير من أهم 

 تقوم على األسس التالية :

 أن الحقيقة االجتماعية ، حقيقة عقلية تقوم على التخيل والتصور . -1
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قدرة اننسان على االتصال من خالل الرمروز ، وقدرتره علرى تحميلهرا معرانك وأفكراراً  -2

 ومعلومات يمكن نقلها لهيره .

ل الرمرزي واللهرة فري عمليرات التفاعرل االجتمراعي وتركز هرذه النوريرة علرى أهميرة التواصر

وتكوين مفهوم الذات لدي الطفل ، وترى أن تعرف الفرد على صورة ذاته يحدو مرن خرالل 

تصور اآلخرين له ، ومن خالل تصوره لتصور اآلخرين له . إذ تتكون صورة الذات نتيجرة 

نمرو لردي الفررد نتيجرة نمرو تفاعل الفرد مع اآلخرين . تررى هرذه النوريرة أن الرذات توهرر وت

قدرته على التفاعل مع اآلخرين في مجتمعه عبر التواصل الرمزي واللهة ، وقد اعطى اللهة 

أهميرة خاصرة فري االتصررال براآلخرين والتفاعرل معهررم مرن خرالل مرا يكونرره الفررد مرن رمرروز 

ألدوار فررخن تحمررل معررانك متفقرراً عليهررا اجتماعيرراً . ومررع تعقررد درجررة البنرراء االجتمرراعي وتنرروع ا

متميرزة عرن  الفرد يلجأ إلى التعميم ، فينمو لديه مفهروم عرام عرن نفسره وآخررين فري جماعرات

 يرها . ومن المعلوم أن لهرذه الجماعرات دوراً مميرزاً فري عمليرة التنشرئة االجتماعيرة ، إذ إن 

مهرا لها قيمها ومعايير واتجاهات خاصة بها ، وتتطلب عضويتها مرن الفررد تعلرم أدوارهرا وقي

 . (80،  2013همشري ،  ) ومعاييرها وتم لها

الجتماعيررة علررى أنهررا تسررتمر مررادام تنوررر إلررى عمليررة التنشررئة اأنهررا نسررتنتج أن هررذه النوريررة 

االنسان حيا ، وذلك من خالل تفاعل الفررد مرع اآلخررين ومرا تحملره تصررفاتهم واسرتجاباتهم 

لسررلوكه ، كرراالحترام والتقرردير ، ولهررذه الجماعررات أثررر مميررز فرري عمليررة التنشررئة االجتماعيررة 

تفاعررل معهررا الفرررد كاألسرررة وجماعررة الرفرراق ، إذ أن لكررل جماعررة مررن هررذه الجماعررات الترري ي

 باستمرار قيما ومعاييرا واتجاهات خاصة بها . 

 :نظرية التعاهد االجتماعي

يرى الدكتور سيد أحمد ع مان ، أن النوريرات المختلفرة للتطبيرع االجتمراعي ال تقردم بصرورة 

منفردة أو مجتمعه تفسيراً شامالً وكامالً لعملية التطبيع ، وذلك ألنها لم تبرز الردور انيجرابي 

اء ولررم تبرين أهميرة انلتررزام االجتمراعي أو التعاهررد االجتمراعي أثنررللطفرل أثنراء عمليررة تطبيعره 

التطبيع االجتماعي ، كما أنها ا فلت الجانب األخالقي لعملية التطبيع االجتماعي الذي أساسه 

األلتررزام ، ولررم تبررين أيضررا الكيفيررة الترري تتكامررل بهررا مؤسسررات التنشررئة االجتماعيررة فرري عملهررا 

 :. ومن أهم األسس التي قامت عليها هذه النورية ما يلي نحداو التهيير المطلوب في الطفل

أن التعاهد االجتماعي المتبادل هو أسراس التفاعرل االجتمراعي الرذي يقروم علرى تعاهرد  -1

ضمني أو صريح برين أطرراف هرذا التفاعرل . بمعنرى أن الطررف الرذي  يعطري يتوقرع 

 مقابالً لهذا العطاء .

أنرره فرري أي تنورريم اجتمرراعي متكامررل البررد أن يكررون توجرره أعضرراء هررذا التنورريم نحررو  -2

بادليرراً ، بمعنررى أن يعمررل كررل فرررد فرري جماعررة منومرره علررى تحديررد توقعررات اآلخرررين ت

سررلوكه بنرراء علررى توقعررات اآلخرررين منرره ، بينمررا يحرردد اآلخرررون سررلوكهم فرري ضرروء 

 توقعاته ، أي أن توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة لبعضهم بعضاً متبادلة .

آلخررر إن مطابقررة سررلوك أعضرراء الجماعررة لتوقعررات أعضررائها بعضررهم أمررام بعضررهم ا -3

يررؤدي إلررى رضرراهم وزيررادة درجررة مسررايرتهم لتوقعررات الجماعررة وقيمهررا ومعاييرهررا 
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والعكس صحيح ، اذ يؤدي اننحراف عن التوقعات إلرى عردم الرضرا والقلرق ، تقابلره 

 ) الجماعة بنوع من الرف  أو العقاب يختلف نوعه ودرجتره بحسرب طبيعرة الجماعرة

 . (65-64،  1984دبابنة ومحفو  ، 

 نظرية سياسة عدم التدخل : 

يرى أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم جان جاك روسو في كتابه ) إميرل ( ضررورة عردم 

تدخل المجتمع ومؤسسراته المختلفرة ) األسررة ، المدرسرة و يرهرا ( بتشركيل شخصرية الطفرل 

وخبراترره واتجاهاترره وحمايترره مررن عمليررات التطبيررع االجتمرراعي لينمررو منسررجماً مررع طبيعترره 

األصيلة الخيرة ، وبمعنى آخرر إتاحرة الفرصرة لنمرو الطفرل الطبيعري دونمرا تردخل المجتمرع ، 

داداته الفطرية لينمو بحرية تقيدها مسؤوليته عن تقدمه في عألن الطفل قادر على است مار است

النمررو علررى نحررو يجنبرره الع رررات ويزيررد مررن قدراترره وإمكانياترره وفعالياترره ، ويقررع دور اآلبرراء 

ين و يرهم في المجتمع فري تهيئرة بيئرة مناسربة يأخرذ فيهرا الطفرل حريتره بالتوجره نحرو والمرب

 . (48،  2013همشري ،  ) النشاطات واألهداف المحددة

من هذا المنطلق يتضح أن هدف عملية التنشئة االجتماعية مرن وجهرة نورر هرذه النوريرة هرو 

نشاطاته واستمتاعه بها . وتعول هرذه تحول الطفل إلى راشد من خالل استهراقه في ممارسة 

النورية على نحو أساسي على دور القوى الفطرية لديه كدوافع وحوافز على النمو المسرتمر 

في مقابل التقليل من دور األبوين ما أمكن . وبقدر ما تكون الوروف بناءة ايضا ، وبقردر مرا 

فري ممارسرة النشراطات ، فرخن  يهد الوالدان جواً من القبول والرضا تترك فيه للطفرل الحريرة

ذلك يساعده علرى النمرو ويصرقل خبراتره . وعلرى نحرو عرام ، فرخن عمليرة التنشرئة االجتماعيرة 

 بحسب هذه النورية تقوم على الدور انيجابي للطفل مقابل الدور السلبي لألبوين .

 :نظرية التحليل النفسي

رسرة علرى أنره عمليرات تحويرل ويمكن شرل مفهوم التنشرئة االجتماعيرة مرن منورور هرذه المد

طبيعررة  رائزيررة بهيميررة إلررى راشررد  ة والديرره مررن كررائن بيولرروجي فطررري ذوالطفررل بواسررط

اجتماعي ، عبر مراحل من التحويل حرددها فرويرد برالهو واآلنرا ، اآلنرا األعلرى أو الضرمير ، 

إلرى  وهى أيضا عمليات تحويل الرقابة على سلوك الطفل من رقابة خارجيرة بواسرطة والديره

 . (20،  1994صوالحة وحوامدة ، ) داخلية بواسطة الضمير ) اآلنا األعلى (

ويكون الصراع في هذا المقام بين الطفل ووالديه هو اآللية الفعالة بينهمرا ، وبهرذا فرخن عمليرة 

التنشررئة االجتماعيررة تتضررمن اكتسرراب الطفررل وتم لرره لمعررايير والديرره والمجتمررع وتكرروين اآلنررا 

، ويعتقد فرويد أن هذا يتم عن طريق أسراليب عقليرة وإنفعاليرة واجتماعيرة أهمهرا األعلى لديه 

التعزيز واننطفاء القائم على ال واب والعقاب ، فعملية التنشئة االجتماعية تعمرل علرى تعزيرز 

بع  أنماط السلوك المقبولة اجتماعياً وتدعيمها ، وعلى انطفاء بعضها اآلخرر  يرر المقبرول 

ما أن التقليد والتوحد القائم على الشعور بالقيمة والحب يعدان مرن أبررز أسراليب اجتماعياً ، ك

 . (66،  2013همشري ،  ) التنشئة االجتماعية
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 مناقشة وتحليل نتائج البحث

 منهج البحث :

عتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه والتحقق من ا

 صراع التنشئةصحة فرضياته متبعاً االسلوب الميداني في جمع المعلومات والمعطيات حول 

بمدينرة شرندي واليرة نهرر  بين مؤسستي األسرة وجماعة الرفاق بمدارس األسراس االجتماعية

 النيل .

 حث :أدوات الب

تم استخدام االستبانة كادأة رئيسية لجمع البيانات الالزمة الختبرار صرحة الفررو  باالعتمراد 

 على مقياس ) ليكرت الخماسي ( .

 مجتمع البحث :

 بمدينرة شررندي للبنررين بمردارس األسرراس التالميرذويتشركل مجتمرع الدراسررة الحاليرة مرن جميررع 

)  للبنين وثالثة مدارس مختلطة وبلرع عردد التالميرذمدرسة ( 14بوالية نهر النيل البالع عدد )

2793 ) 1 . 

  عينة البحث :

الرذي  تكونت عينة البحث المختارة من الوحدات التي تم انتقائها من مجتمع الدراسرة االصرلي

علماً بانره ترم اختيرار الفصرول العليرا ألجرراء ارس األساس للبنين بمدينة شندي )يتكون من مد

والذي تم تحديده بخحكام كري يقبرل تعمريم  (الخامس والسادس والسابع وال امن الدراسة الفصل

 النتائج على مفرداته المختلفه .

و تررم االعتمرراد علررى أسررلوب الحصررر الجزئرري ، الررذي يم ررل أحررد األسرراليب المرتبطررة بجمررع 

 البيانات والتي تعتمد على نوام اختيار وحدات مم لة لمجتمع البحث .

% مرن مجتمرع 52.9( مدارس بنسبة بلهرت 9) العشوائية البسيطة تم اختيار فمن خالل العينة

، وترم  تلميرذ( 2793البرالع عرددهم ) التالميرذمفرردة مرن  2(348عينرة )ال الدراسة ، وبلع حجرم

( كعينررة 342( اسررتبانة لعردم صرالحيتها ، وترم اعتمراد )6( اسرتبانة وترم اسرتبعاد )342تعبئرة )

 للبحث.

 المدارس المختارة للدراسة الميدانية بمدينة شندي( يبين 1جدول رقم )
 النسبة العينة عدد التالميذ المدرسة م

 10.1 34 157 أحمد مالل 1

 12.3 42 193 الجنوبية 2

 11 37 170 الشمالية 3

 11.4 39 175 الشرقية 4

 13.7 47 213 الجديدة 5

 13.5 46 209 القادسية 6

 11.8 41 183 عبدهللا بن عمر 7

 11.1 38 172 السالم والوحدة 8

 5.2 18 81 ديسمبر 19ثورة  9

 %100 342 الجملة

 أعداد الباحث من واقع المقابلة التي أجريت مع االستاذ ع مان فاروق مدير مدرسة الشرقية

                                                             
 م  ،شندي ، ، الساعة الثانية ظهراً .5/3/2021سنة ، ، 55أجريت مع االستاذ عثمان فاروق ، مدير مدرسة الشرقية األساسية بنين . .مقابلة  1
 https.www.dsc.gov.elstatisticalmohvalslpdf             .وفقاً لمعادلة كوكران ، أساليب تقنية ، المماثلة االحصائية  2
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 الصدق والثبات لألداة:

تمرررت معرفرررة الصررردق الوررراهري لرررألداة مرررن خرررالل عرضرررها علررري مجموعرررة مرررن الخبرررراء 

والمختصررين وإعررادة صرريا ة وحررذف بعرر  الفقرررات ودمررج بعضررها بنرراًء علرري توجيهرراتهم 

المقيراس أي إذا ترم  اتسراقفي شركلها النهرائي، كمرا يعررف ال برات علري أنره  االستبانةوخرو  

سة تول النتيجة ثابترة كمرا هري، كمرا ترم قيراس الصردق علي عينة الدرا االستبيانإعادة توزيع 

 (:2الداخلي من خالل مقياس الفا كرونباد الموضح بالجدول )

 (: يوضح قياس الصدق والثبات من خالل مقياس الفا كرونباخ2جدول )

 التفسير القيمة المعامل

 عبارات االستبيان تمتاز بدرجة ثبات عالية  0.79 ال بات

 عبارات االستبيان تمتاز بدرجة صدق عالية  0.88 الصدق
 م2020إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

ممرا  0.5وهري أكبرر مرن  0.79( يوضح أن قيمة معامل الفا كرونباد لل برات هري 2الجدول )

يعني أن عبرارات انسرتبانة تمتراز بدرجرة ثبرات عاليرة جرداً، أي أن النترائج التري ترم الحصرول 

عليها تول كما هي أو قريبرة جرداً اذا مرا اعيرد تطبيرق انسرتبانة علرى نفرس أفرراد العينرة، كمرا 

بيعري لمعامرل وهي عبارة عرن الجرزر التر 0.88نالحل أن قيمة معامل الفا كرونباد للصدق 

مما يعني ان عبارات انستبيان تمتاز بدرجة صدق عالية، أي  0.5ال بات أيضاً هي أكبر من 

 أن عبارات الدراسة تقيس ما يفتر  البحث قياسه بالفعل.

 تحديد مستوي الموافقة:

تررم تحديررد مسررتوي الموافقررة نجابررات المبحرروثين بنرراًء علرري قيمررة الوسررط الحسررابي مررن خررالل 

كارت الخماسي، وكذلك تحديد النسبة المئوية لمستوي الموافقة علري كرل عبرارة مرن مقياس لي

 (3كمررا هررو موضررح بالجرردول ) عبررارات محرراور الدراسررة بنرراًء علرري قيمررة الوسررط الحسررابي

 .(4والجدول )

 (: يوضح مستوي الموافقة بناًء علي مقياس ليكارت الخماسي3جدول )

 مستوي الموافقة قيمة الوسط الحسابي

 ال أوافق بشدة 1.79 - 1

 ال أوافق 2.59 - 1.8

  ير متأكد 3.39 - 2.6

 اوافق 4.19 - 3.4

 أوافق بشدة 5 – 4.2

 : مقياس ليكرت الخماسي المصدر

 قيمة الوسط الحسابيبناًء علي  المئوية لعبارات الدراسة النسبة(: يوضح 4جدول )
 الموافقة نسبة النسبة المئوية

 جداً عالية  100% -% 80

 عالية 79% -% 65

 متوسطة 64% -% 50

 منخفضة 49% -% 35

 منخفضة جداً  34% -% 20
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 النتائج ومناقشة عرض وتحليل

 البيانات األساسية:

 يوضح العمر (5جدول رقم )

 النسبة % التكرار الفئات العمرية

سنة12سنة وأقل من 10  115 33.6 

سنة13سنة وأقل من 12من   138 40.4 

سنة14سنة وأقل من 13من   89 26 

%100 342 المجموع  

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

من الجدول أعاله يالحل بأن أك ر المبحوثين من أفراد العينرة ينتمرون إلرى الفئرة العمريرة مرن 

المرتبرة % من جملة عينة الدراسة ، وتأتي في 40.4سنة بنسبة بلهلت  13سنة وأقل من  12

% . وتررأتي فرري 33.6سررنة بنسرربة بلهررت  12سررنة وأقررل مررن  10ال انيررة الفئررات العمريررة مررن 

% ، وعليره فرخن 26سرنة وبلهرت النسربة  14سنة وأقرل مرن  13المرتبة ال ال ة الفئات العمرية 

 انجابات التي تم االحصول عليها من فئات عمرية مختلفة وهو مؤشر إيجابي تفيد الدراسة .

 يوضح الفصل الدراسي (6رقم )جدول 

 النسبة % التكرار  الفصل الدراسي

 28.1 96 الخامس

 16.1 55 السادس

 32.5 111 السابع

 23.3 80 ال امن

 %100 342 المجموع

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

الفصل السرابع بنسربة بلهرت  من الجدول أعاله يالحل بأن أك ر المبحوثين من أفراد العينة من

% ، ويرأتي فري المرتبرة ال ال رة الفصرل ال رامن بنسربة 28.1% ، فيما بلع نسبة الخرامس 32.5

% ، وهرذا 16.1%  ، ويرأتي فري المرتبرة األخيررة الفصرل السرادس بنسربة بلهرت 23.3بلهت 

 يشير إلى أن انجابات تم أخذها من فصول مختلفة تفيد أ را  الدراسة .

 المدرسة في عليها تحصلت التي النتائج يوضح (7) جدول رقم

 النسبة % التكرار مستواك الدراسي

 28.1 96 جيدة

 50.8 174 حسنة

 21.1 72 ضعيفة

 %100 342 المجموع

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

المبحروثين مررن أفررراد مرن الجرردول أعراله والررذي يوضررح مسرتويات التالميررذ يالحرل بررأن أك ررر 

% ، ويررأتي فرري المرتبررة ال انيررة 50.8العينررة مسررتواهم الدراسرري حسررن حيررث بلهررت نسرربتهم 

% ، ويرأتي فري المرتبرة األخيررة التالميرذ 28.1التالميذ الرذين مسرتوياتهم جيردة بنسربة بلهرت  

 % من جملة عينة الدراسة .21.1الذين مستواهم الدراسي ضعيف بنسبة بلهت 
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 فيه تسكن الذي الحييوضح  (8جدول رقم )

 النسبة % التكرار الحي الذي تسكنه

 68.7 235 حي شعبي

 31.3 107 حي راقي

 %100 342 المجموع

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

من الجدول أعاله يالحل بأن أك ر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة يسكنون في أحياء 

 . % من التالميذ يسكنون في أحياء راقية31.3% ، بينما 68.7بنسبة بلهت شعبية 

 والدك تصرف يكون كيف اخطأت اذايوضح  (9جدول رقم )

 النسبة % التكرار تصرف الوالد

 7.6 26 يضربك

 53.2 182 بنصحك

 38.6 132 يأنبك

 0.6 2 ال يبالي

 %100 342 المجموع

 م.2021الدراسة الميدانية ، المصدر : إعداد الباحث ، من 

من الجدول أعاله الذي يوضح تصرف الوالد إذا أخطاء طفله ، يالحرل برأن أك رر المبحروثين 

من أفراد عينة الدراسة أجابوا في حالة الخطأ يتم تقديم النصح لهم من قبل الوالد بنسبة بلهت 

ويرأتي فري المرتبرة ال ال رة % ، 38.6% ، وياتي في المرتبة ال انية التأنيب بنسبة بلهت 53.2

% ، ثررم يررأتي فرري المرتبررة األخيرررة عرردم المبرراالة بنسرربة بلهررت 7.6يررتم ضررربهم  بنسرربة بلهررت 

% . وهرذا يرردل علررى أن األسررلوب المفضررل لرردي األبراء لتهييررر سررلوك أطفررالهم هررو تقررديم 0.6

 النصح واالرشاد لهم .

 رعالشا الى بالخروج والدك لك يسمح هليوضح  (10جدول رقم )

 النسبة % التكرار تسمح اسرتي بالخروج 

 73.4 251 نعم

 26.6 91 ال

 %100 342 المجموع

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ،                           
من الجدول أعاله والذي يوضح سرمال األسررة للخررو  إلرى الشرارع نالحرل أن أ لرب عينرة 

% وهرذا يردل علرى وعري 73.4الدراسة يسمح لهم أسرهم بالخرو  إلى الشارع بنسبة بلهرت 

% مرن عينرة 26.6األسرة بأهمية الرفاق والذي يساهم في النمو االجتمراعي لألطفرال ، بينمرا 

 هم ال تسمح لهم بالخرو  إلى الشارع . الدراسة أجابوا بأن أسر

 الشارع في شجار في وقعت اذايوضح  (11جدول رقم )

 النسبة % التكرار اذا وقعت في شجار والدك

 6.7 23 يضربك 

 40.1 137 يطلب منك الرد

 50 171 محاولة معرفة السبب

 3.2 11 ال يبالي
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 %100 342 المجموع

 م2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ،                             

من الجدول أعاله والذي يوضح إذا وقعت في شجار في الشارع ماذا يفعرل والردك اتضرح أن 

أدى إلررى الشررجار ،  بب الرذي% مرن عينررة الدراسرة يرررون أن أبررائهم يحراولون معرفررة السرر50

% ، ويرراتي فرري 40.1ويررأتي فرري المرتبررة ال انيررة أن أبررائهم يطلبررون مررنهم الرررد بنسرربة بلهررت 

فري المرتبرة  % ، ويرأتي6.7بنسربة بلهرت  المرتبة ال ال ة يضربهم أبائهم أذا وقعروا فري شرجار

 األخيرة أن أبائهم ال يبالون إذا وقعوا في شجار .
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 ( يوضح نتائج إتجاه المحور األول )جماعة الرفاق بديال لألسرة في التنشئة االجتماعية(:12جدول رقم )

 العــــــبارة الرقم

أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 المجموع بشدة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
ترتيب 
 العبارة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1 
أكتسبت سلوكيات ك يرة مع الرفاق 

 لم اتعلمها في األسرة
68 148 27 59 40 342 

 1 أوافق 1.30 3.42
19.9 43.3 7.9 17.3 11.7 100% 

2 
عندما يطلب مني والدي عدم اللعب 

 مع رفاق معيين اعاندهم
15 51 68 138 70 342 

 4  ال أوافق 1.10 2.42
4.4 14.9 19.9 40.4 20.5 100% 

3 
المتعة التي اجدها مع رفاقي لم 

 أجدها في األسرة
17 75 65 115 70 342 

 3 ال أوافق 1.18 2.57
5 21.9 19 33.6 20.5 100% 

4 
 342 67 145 22 80 28 أشعر باألمن واالمان مع الرفاق

 2 أوافقال 1.26 2.58
8.2 23.4 6.4 42.4 19.6 100% 

 عدم التأكد 2.75 نتيجة المحور الكلية

 م2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

 ( نالحل ما يلي:12من الجدول)

( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.30( برانحراف معيراري )3.42بالنسبة للمحرور األول ) ىاألول للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .1

، كمرا نجرد أن نسربة الموافقرة أكتسابهم سلوكيات ك يرة مع الرفاق لرم يتعلموهرا فري األسررة الخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون  على 

 من جملة عبارات المحور األول. ال انية% وترتيبها العبارة 43.3على هذه العبارة بلهت 

( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.10( برانحراف معيراري )2.42بالنسربة للمحرور األول ) ةال انير للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .2

الموافقة على هذه العبارة عدم ، كما نجد أن نسبة  اللعب مع رفاق معيين يرفضهم والديهميوافقون على السة الخماسي فخن أفراد عينة الدرا

 من جملة عبارات المحور األول .الرابعة % وترتيبها العبارة 40.4بلهت 

( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.18( برانحراف معيراري )2.57بالنسربة للمحرور األول ) ةال ال ر للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .3

الموافقة عدم ، كما نجد أن نسبة  أن المتعة التي يجدونها مع رفاقهم ال يجدوها مع األسرةعلى  يوافقونال الخماسي فخن أفراد عينة الدراسة 

 من جملة عبارات المحور األول . ال ال ة% وترتيبها العبارة 33.6على هذه العبارة بلهت 
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( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.23( برانحراف معيراري )3.49بالنسبة للمحور األول ) الرابعة للعبارة المرجح الحسابي بلهت قيمة الوسط .4

، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلهت  أنهم يشعرون باألمن واالمان مع الرفاقعلى  الخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون

، يتضح من الجدول أعاله أن جماعة الرفاق ليست بديالً لألسرة في عملية  من جملة عبارات المحور األول األولى% وترتيبها العبارة 45

 . التنشئة االجتماعية وانما مكمال لها 

حسرب   2.98بر   موافقرةعردم حصرل علرى متوسرط نسربة  بديال لألسرة في التنشئة االجتماعيرةليس جماعة الرفاق يتضح من الجدول أعاله بأن محور 

 مقياس ليكرت الخماسي.

 ( يوضح نتائج إتجاه المحور الثاني )التوافق بين عادات وقيم وسلوك األسرة وجماعة الرفاق(:13جدول رقم )

 العــــــبارة الرقم

أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

 المجموع
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
ترتيب 
 العبارة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1 
ما تعلمته من سلوك مع الرفاق 

 يخالف ما تلقنه لي األسرة

68 154 24 55 41 342 
 3 أوافق 1.30 3.45

19.9 45 7 16.1 12 100% 

2 
يسمح لي والدي بالخرو  إلى 

 الشارع مع الرفاق

19 217 39 54 13 342 
 2 أوافق 0.95 3.51

5.6 63.5 11.4 15.8 3.8 100% 

3 
يتلقى رفاقي القبول من طرف 

 األسرة

32 106 136 36 32 342 
3.21 1.06 

غير 

 متأكد
4 

9.4 31 39.8 10.5 9.4 100% 

4 
عندما أكون مع الرفاق والدي 

 على علم بمكان تواجدي

64 178 46 25 29 342 
 1 أوافق 1.12 3.65

18.7 52 13.5 7.3 8.5 100% 

 أوافق 3.46 نتيجة المحور الكلية

 م2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 
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 ( نالحل ما يلي13من الجدول)

مقيراس ليكرارت  ىوبنراء علر( 1.30برانحراف معيراري )( 3.45) ال رانيبالنسبة للمحور  ىاألول للعبارة المرجح قيمة الوسط الحسابي بلهت .1

ما تعلموه من سلوك مع الرفاق يخالف ما تلقنه لهم األسرة ، كما نجد أن نسبة الموافقة على  ىعل  الخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون

 .% وترتيبها العبارة ال ال ة من جملة عبارات المحور ال اني 45هذه العبارة بلهت

مقيراس ليكرارت  ىوبنراء علر( 0.95برانحراف معيراري )( 3.51) ال رانيبالنسربة للمحرور  ال انية ةللعبار المرجح قيمة الوسط الحسابي بلهت .2

أن األسرة الحريصة على أبنائها تعمل  سمال أسرهم لهم بالخرو  إلى الشارع مع الرفاق ، ىعل الخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون

وتضبط المدة التي يقضيها مع الرفراق ومرع مرن يجتمرع فري الشرارع وأيرن يتواجرد،  على متابعة خروجه أو السمال له بالخرو  إلى الشارع

كما نجد أن  يسلك سلوكاً مقبوال من طرف األسرة ، –من خالل المراقبة الصارمة والضبط االجتماعي المستمر  –وتوفر هذا يجعل الطفل 

 .% وترتيبها العبارة اال انية من جملة عبارات المحور ال اني 63.5نسبة الموافقة على هذه العبارة بلهت 

مقيراس ليكرارت  ىوبنراء علر( 1.06برانحراف معيراري )( 3.21) ال رانيبالنسربة للمحرور  ال ال ة للعبارة المرجح قيمة الوسط الحسابي بلهت .3

من أن رفاقهم يلقوا القبول من طرف األسرة ، كما نجد أن نسبة عدم التأكد على هذه العبارة   ير متأكدينالخماسي فخن أفراد عينة الدراسة 

 .% وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات المحور ال اني 39.8بلهت

مقيراس ليكرارت  ىوبنراء علر( 1.12برانحراف معيراري )( 3.65) ال رانيالنسربة للمحرور ب ال ال ة للعبارة المرجح قيمة الوسط الحسابي بلهت .4

على أن عندما يكونو مع الرفاق أسررهم علرى علرم بمكران تواجردهم ، كمرا نجرد أن نسربة الموافقرة  يوافقونالخماسي فخن أفراد عينة الدراسة 

 .ات المحور ال اني % وترتيبها العبارة األولى من جملة عبار52على هذه العبارة بلهت

حسب مقياس   3.46يتضح من الجدول أعاله بأن محور التوافق بين عادات وقيم وسلوك األسرة وجماعة الرفاق حصل على متوسط نسبة موافقة  ب  

 .األسرة في ويتضح من ذلك أن السلوك الذي يكتسبه الطفل من الشارع ال يتوافق مع السلوك الذي يكتسبه ليكرت الخماسي. 
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 ( يوضح نتائج إتجاه المحور الثالث )لعامل الوقت دور في تكيف الطفل مع جماعة الرفاق(:14جدول رقم )

 العــــــبارة الرقم

أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

 المجموع
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
ترتيب 
 العدد العدد العدد العدد العدد العبارة

% % % % % 

1 
أقضي وقت فرا ي بعد المدرسة في 

 اللعب مع الرفاق
68 149 46 35 44 342 

 3 وافقأ 1.28 3.47
19.9 43.6 13.5 10.2 12.9 100% 

2 
والدي يحدد وقت خروجي للعب مع 

 األصدقاء
67 147 33 74 21 342 

 2 وافق أ 1.20 3.48
19.6 43 9.6 9.6 6.2 100% 

3 
يزورني أصدقائي في المنزل 

 باستمرار
45 168 21 88 20 342 

 4 وافقأ 1.17 3.40
13.2 49.1 6.2 25.7 5.8 100% 

4 
 342 43 39 27 173 60 اتكلم دائما مع أسرتي عن رفاقي

 1 أوافق  1.26 3.49
17.5 50.6 7.9 11.4 12.6 100% 

 الموافقين 3.43 نتيجة المحور الكلية

 م2021إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، المصدر : 

 ( نالحل ما يلي:14من الجدول)

( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.28( برانحراف معيراري )3.47) لثبالنسبة للمحور ال ا ىاألول للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .1

ونالحرل أن األسررة التري  ، يقضون وقت فررا هم بعرد المدرسرة فري اللعرب مرع الرفراقالخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أنهم 

اري خاصرة تستخدم سلطاتها وتحرص على االلتزام بالعودة إلى البيت ألبنها في ساعة الخرو  من المدرسة ، فخنها تحفرل أبنهرا مرن أي طر

مرن جملرة عبرارات المحرور  ال ال رة% وترتيبهرا العبرارة 43.6كما نجد أن نسبة الموافقرة علرى هرذه العبرارة بلهرت  عندما يكون في الشارع .

 .لث ال ا

كرارت ( وبنراء علرى مقيراس لي1.20( برانحراف معيراري )3.48) لرثبالنسبة للمحرور ال ا ةال اني للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .2

، كمرا نجرد أن نسربة الموافقرة علرى هرذه  أسرهم تحدد وقت خروجهم للعب مع األصردقاءالخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن 

 . لثمن جملة عبارات المحور ال ا ال انية% وترتيبها العبارة 43العبارة بلهت 

( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.17( برانحراف معيراري )3.40) لرثحرور ال ابالنسبة للم ةال ال  للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .3

ونالحرل أن األسررة التري تملرك معرفرة تامرة  ، أن أصدقائهم يزوروهم باستمرار في المنزلالخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون على 

ق وسلوكه ، فرخذا كانرت سرلوك ذلرك الصرديق تتماشرى بأصدقاء أبنها تحرص على تأكيد تلك الصداقة أو رفضها حسب طبيعة أخالق الصدي
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كما نجد أن  ومقبولة من طرفها فأنها تقر بتلك الصداقة وتعززها ، أما إذا كانت سلوكه مخالفة لقيم وعادات وسلوك األسرة فخنها ترفضها .

 . لثور ال امن جملة عبارات المح الرابعة% وترتيبها العبارة 49.1نسبة الموافقة على هذه العبارة بلهت 

( وبنراء علرى مقيراس ليكرارت 1.26( برانحراف معيراري )3.49) لرثبالنسبة للمحرور ال ا ةال ال  للعبارة المرجح بلهت قيمة الوسط الحسابي .4

، كما نجد أن نسربة الموافقرة علرى هرذه العبرارة  أنهم يتكلمون دائما مع أسرهم عن أصدقائهمالخماسي فخن أفراد عينة الدراسة يوافقون على 

 . لثمن جملة عبارات المحور ال ا األولى% وترتيبها العبارة 50.6بلهت 

حسرب مقيراس  3.43حصل على متوسط نسربة موافقرة بر   عامل الوقت له دور في تكيف الطفل مع جماعة الرفاقيتضح من الجدول أعاله بأن محور 

أن المدة الزمنية الطويلة التي يقضيها الطفل في الشارع مع رفاقه تجعله يكتسب سلوك وقيم جديدة قد تتوافق مع السلوك  وهذا يعني ليكرت الخماسي.

 الذي يكتسبه من األسرة أو تتنافى مع القيم والسلوك الذي يكتسبه من األسرة .
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 إختبار فرضيات الدراسة

 كاي لداللة الفروق بين انجابات . تم استخدام اختبار مربع
أصبحت جماعة الرفاق بديالً عن األسرة في التنشئة  ( الفرضية األولى:15جدول رقم )

 االجتماعية للطفل ؟.

القيمة  الفروق لصالح

 المعنوية

القيمة 

 الجدولية

درجات 

 الحرية

 2قيمة كاي

 المحسوبة
 م العبارة

ذات داللة  ينموافقال

 احصائية
 1 أكتسبت سلوكيات ك يرة مع الرفاق لم اتعلمها في األسرة 130.778 4 9.480 0.000

غير 

 الموافقين
ذات داللة 

 احصائية
 2 عندما يطلب مني والدي عدم اللعب مع رفاق معيين اعاندهم 116.977 4 9.480 0.000

غير 

 الموافقين
ذات داللة 

 احصائية
 3 رفاقي لم أجدها في األسرةالمتعة التي اجدها مع  71.216 4 9.480 0.000

ذات داللة  ينموافقال

 احصائية
 4 أشعر باألمن واالمان مع الرفاق 140.982 4 9.480 0.000

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 

من واقع الدراسة الميدانية أتضح للباحث أن هذه الفرضرية والتري صرممت لهرا عبرارات المحرور 

جماعررة الرفرراق بررديال لألسرررة فرري التنشررئة االجتماعيررة ( ، والترري أحترروت علررى أربعررة األول ) 

 ( والتي تم إثباتها بنسب متفاوتة . 12عبارات الجدول رقم )

قيم مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينرة الدراسرة لعبرارات الفرضرية  وبالنور إلى

، عليره  0.05أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل مرن  نجدها أعاله

داللة إحصائية بين إجابرات أفرراد العينرة لصرالح الموافقرة ، عالقة ذات فخن ذلك يشير إلى وجود 

) أصربحت جماعرة الرفراق برديالً عرن األسررة فري التنشرئة االجتماعيرة  البرديلفر  الوتم رف  

 (.جماعة الرفاق ليست بديالً عن األسرة في التنشئة االجتماعية ) العدمفر  وقبول  للطفل (

 

هنالك توافق برين عرادات وتقاليرد وقريم وسرلوك الطفرل عنردما  ( الفرضية الثانية:16جدول رقم )

 يكون داخل األسرة مع عاداته وتقاليده وقيمه وسلوكه عندما يكون مع الرفاق ؟

القيمة  الفروق لصالح

 المعنوية

القيمة 

 الجدولية

درجات 

 الحرية

 2قيمة كاي

 المحسوبة
 م العبارة

ذات داللة  ينموافقال

 احصائية
 1 ما تعلمته من سلوك مع الرفاق يخالف ما تلقنه لي األسرة 149.550 4 9.480 0.000

ذات داللة   ينموافقال

 احصائية
 2 الرفاقيسمح لي والدي بالخرو  إلى الشارع مع  419.053 4 9.480 0.000

غير 

 المتأكدين
ذات داللة 

 احصائية
 3 يتلقى رفاقي القبول من طرف األسرة 141.567 4 9.480 0.000

ذات داللة  ينموافقال

 احصائية
 4 عندما أكون مع الرفاق والدي على علم بمكان تواجدي 233.468 4 9.480 0.000

 م.2021المصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ، 
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أتضررح للباحررث مررن خررالل الدراسررة والمعطيررات الميدانيررة أن هررذه الفرضررية والترري صررممت لهررا 

عبررارات المحررور ال رراني ) التوافررق بررين عررادات وتقاليررد وقرريم وسررلوك الطفررل عنرردما يكررون داخررل 

األسرة مع عاداته وتقاليده وسلوكه عندما يكون مع الرفاق ( والتي أحتوت علرى أربعرة عبرارات 

قريم مربرع كراي المحسرروبة  ( والتري ترم إثباتهررا بنسرب متفاوتره . وبرالنور إلررى 13)  بالجردول رقرم

لداللرة الفررروق برين أفررراد عينرة الدراسررة لعبرارات الفرضررية أعراله أكبررر مرن القرريم الجدوليرة عنررد 

، عليه فخن ذلك يشير إلى وجود داللرة إحصرائية  0.05درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من 

هنالرك توافرق برين ل )رفر  الفرر  البرديترم  وعليرهبين إجابات أفرراد العينرة لصرالح الموافقرة ، 

 فري األسررة عرن التري يكتسربه مرع الرفراق ( الطفلالتي يكتسبها سلوك القيم والتقاليد والعادات وال

الطفل التي يكتسبها سلوك القيم والتقاليد والعادات والوقبول فر  العدم ) هنالك عدم توافق بين 

 في األسرة عن التي يكتسبها مع الرفاق ( .

لعامل الوقت والمدة التي يقضيها الطفل في الشارع دوراً في  الفرضية الثالثة:( 17جدول رقم )

 تكيفه مع جماعة الرفاق ؟

القيمة  الفروق لصالح
 المعنوية

القيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 2قيمة كاي

 المحسوبة
 الرقم العبارة

 ينموافقال
ذات داللة 
 احصائية

بعد المدرسة في اللعب مع أقضي وقت فرا ي  127.327 4 9.480 0.000

 الرفاق
1 

 ينموافقال
ذات داللة 
 احصائية

 2 والدي يحدد وقت خروجي للعب مع األصدقاء 141.977 4 9.480 0.000

 ينموافقال
ذات داللة 
 احصائية

 3 يزورني أصدقائي في المنزل باستمرار 225.749 4 9.480 0.000

 ينموافقال
ذات داللة 
 احصائية

 4 اتكلم دائما مع أسرتي عن رفاقي 208.117 4 9.480 0.000

 م.2021الدراسة الميدانية ،  المصدر إعداد الباحث من واقع

لقد ثبت من تحليل الدراسة الميدانية ، والتي صممت لها عبارات المحور ال الث ) لعامرل الوقرت 

أحتروت علرى  والمدة التي يقضيها الطفل في الشارع دوراً فري تكيفره مرع جماعرة الرفراق ( والتري

قرريم مربررع كرراي  ( ، والترري تررم إثباتهررا بنسرب متفاوترره . وبررالنور إلررى14أربعرة عبررارات الجرردول )

المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية أعاله أكبر من القيم الجدولية 

د داللررة ، عليرره فررخن ذلررك يشررير إلررى وجررو 0.05عنررد درجررات الحريررة ومسررتوى معنويررة أقررل مررن 

الموافقرة ، وترم رفر  فرر  العردم وقبرول الفرر   إحصائية برين إجابرات أفرراد العينرة لصرالح 

 (.لعامل الوقت والمدة التي يقضيها الطفل في الشارع دوراً في تكيفه مع جماعة الرفاقالبديل )
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 النتائج

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها األتي :

 . الرفاق ليس بديالً لألسرة كمؤسسة للتنشئة االجتماعيةأن جماعة  .1

هنالك عدم توافرق برين العرادات والتقاليرد والقريم والسرلوك التري يكتسربها فري األسررة عرن التري  .2

  يكتسبها مع الرفاق

 ما يتعلمه الطفل من الرفاق يخالف ما تلقنه له األسرة .3

  كبير في التكيف مع عادات وقيم الرفاق .الوقت الذي يقضيه الطفل مع الرفاق له دور  .4

أ لب األبناء يتصرفون أتجاه األولياء بالطاعة وهذا راجع إلى األدوار والسلوك واالتجاهات  .5

 . التي تمت تنشئة الطفل بها وهذا ما يجعله شخص ذو كفاية اجتماعية

 . األسرة أفضل مؤسسة تحافل على سلوك الطفل .6

 .قامة في الشارع معر  لحمل سلوكيات مخالفة لما تلقنه له األسرة الطفل الذي يطيل اال. 7

 

 التوصيات :

 . ضرورة تفعيل دور األسرة كمؤسسة للتنشئة االجتماعية .1

 . البد من لالباء من مراقبة سلوك ابنائهم وتقويمه .2

 . ضرورة بث الوعي واالهتمام بأساليب التنشئة األسرية السوية .3

األبراء واالمهرات جررزءاً مرن وقرتهم ألبنرائهم مرن أجرل محاربرة الفررراغ  ضررورة أن يخصرص .4

 العاطفي لدي االبناء بالتواصل البناء مع ابائهم .

 

 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً : المصادر باللغة العربية :

 قائمة الكتب : -1

 .المسيرة ، عمان، دار  6عية ، ط(، سيكولوجية التنشئة االجتما2007. أبوجادو .صالح محمد علي )1

 .تبة األنجلو المصرية ، القاهرة(، علم نفس النمو ، مك1982. األشول .عادل عز الدين )2

(، طقوس دورة الحياة في مجتمع االمارات ، 1997. حريز . سيد حامد و منصور . محمد ابراهيم )3

 .امعة اآلمارات العربية المتحدةكلية اآلداب والعلوم االجتماعية ، ج

 .، دار التربية الحدي ة ، عمان (، أساليب التعامل مع األبناء والتالميذ1989ان .محمد زياد ). حمد4

 .الطفولة ، دار المستقبل ، عمان(، سيكولوجية 1984. دبابنة .ميشل و محفو  .نبيل )5

ر للنشرر والتوزيرع ، (، التنشرئة االجتماعيرة للطفرل ، البيطراش سرنت2008. داؤد .عبد البراري محمرد )6

 االسكندرية 

(، علرم االجتمراع النفسري ، مركرز االسركندرية للكترراب ، 2006. رشروان .حسرين عبرد الحميرد أحمرد )7

 مصر.

 ، عالمم الكتب ، القاهرة   . 5(، علم النفس االجتماعي ، ط1984هران . حامد عبد السالم )ز. 8
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شئة االجتماعية األسرية ودوافع اننجاز الدراسري (، أساليب التن2008. الزليتني .محمد فتحي فر  )9

 ، دار قباء للطباعة ، مجلس ال قافة العامة ، القاهرة   .

 دار الفكر العربي ، القاهرة . ، 3ط لتربية ،علم اجتماع ا(، 1998. السيد .سميرة أحمد )10

عويردات ، بيرروت ، (، الطفولة الجانحة ، ترجمة انطوان عبده ، منشورات 1980. شازال .جان )11

 .  2ط

(، التنشئة االجتماعية للطفل ، دار صفاء للنشر والتوزيع 2001. الشناوب . محمد حسن وآخرون )12

 ، عمان ، االردن   .

 ( ، التنشئة االجتماعية ، دار يافا العلمية ، عمان   .2012. الشرابية . محمد عرفات )13

 التربية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية   .(، أسس 2002. شبل .بدران و فاروق.أحمد )14

(، اساسيات التنشئة االجتماعية للطفولة 1994. صوالحة .محمد أحمد و حوامدة .مصطفى محمود )15

 ، دار الكندي   .

(، التنشئة االجتماعيرة والسرلوك اننحرافري لتلميرذ المدرسرة ال انويرة ، دار 2003. عامر .مصبال )16

 ئر.األمة ، الجزا

 ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية .م اجتماع األسرة(، عل2001. عبد العاطي .السيد وآخرون )17

 (، األسرة والمجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية   .2002. عبد العاطي .السيد وآخرون )18

(، األسرة ومشكالت األبناء ، دار السحاب للنشرر والتوزيرع  2004. عبد المعطي .حسن مصطفى )19

 القاهرة . 

 (، مدخل إلى علم النفس االجتماعي ، د.ن   .1997. عكاشة .محمود فتحي و زكي .محمد شفيق )20

 مان ، االردن   .، عسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع(، علم اجتماع األ2000. عمر .معن خليل )21

(، أسراليب تربيررة الطفرل بررين النوريرة والتطبيررق ، مركرز االسرركندرية 1999. كامرل .سرهير أحمررد )22

 للكتاب   .

 الطفل تنشئته وحاجاته ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة   . (.1996)هدى قناوي محمد .  .23

 حة للنشر والتوزيع ، القاهرة .. مؤمن .داليا )د.ت(، األسرة والعال  األسري ، دار الص24

 (، التوافق الشخصي واالجتماعي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة   .1979. مصطفى . فهمي )25

(، األسرة وتربية الطفل ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعرة ، 2007. الناشف .هدى محمود )26

 االردن.

الخاطئرررة وأثرهرررا علرررى تنشرررئة الطفرررل ، دار (، األسررراليب التربويرررة 2008. نبهررران .يحيرررى محمرررد )27

 البازوري للنشر والتوزيع ، االردن   .

 (، التنشة االجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية   .2007. النيال .مايسة أحمد )28

، دار صرفاء للنشرر والتوزيرع ،  2، التنشرئة االجتماعيرة للطفرل ، ط(2013)عمر أحمرد همشري . .29

 .عمان   

 الرسائل العلمية -2
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( . أساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها طالب وطالبات كليات 2009.الجهني . امل بنت عياد بن سليم )1

التربية وعالقتها ببع  االضرابات النفسية ، رسالة ماجستير منشورة ، كلية التربية ، جامعة طيبة ، المملكة 

 العربية السعودية .

، تأثير الرفاق على التنشئة االجتماعية ، رسالة ماجستير منشورة ،  (2017. سعاد ).بافة . فاطنة وعكاز 2

 كلية العلوم االجتماعية ، جامعة زيان عاشور الجلفة .

(، صراع التنشئة االجتماعية بين مؤسسة األسرة ومؤسسة الشارع ، رسالة 2004. لكحل .سيد علي )3

 ، جامعة الجزائر . ماجستير منشورة ، كلية العلوم االجتماعية 

 االنترنت -3

1.www.muslim.net  

2.www.ibteamh.com/showthread                 فارس بن الشيخ الحسين ، التنشئة االجتماعية 

 رابعاً : المقابالت :

مقابلة أجريت مع االستاذ ع مان فاروق )( ، مدير مدرسة الشرقية األساسية للبنين ، شندي .-1  


