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)لتنزيل الكتب مجانا ،بصيغة بي دي اف ،اضغط على عنوان الكتاب*(

دور التنشئة االجتماعية في تشكيل السلوك السوي لألبناء
تأليف وإعداد :مهرة سالم القاسمي
هو الطبعة الثانية من الكتاب األول ضمن اصدارات مكتبة اليقظة العربية للمرأة والطفل ،التي
تعنى بشؤون األسرة العربية من النواحي االجتماعية والنفسية والثقافية .لقد صدر هذا الكتاب
في طبعته األولى عن دار الفكر العربي في عام .2011
يوفر الكتاب اطارا اجتماعيا ونفسيا عاما لألجابة على السؤال الكبير الذي يقلق األباء في كل
زمان ومكان :ماهي أفضل طريقة للتعامل مع األبناء واعدادهم ملسقبل يصعب التنبؤ به؟
يركز الجزء األول من الكتاب على شرح مفاهيم سيكوسوسيولوجية أساسية كمفهوم الذات
والتوافق النفسي والتكيف االجتماعي .كي يدخل القارئ بعد ذلك الى الجزء الثاني من الكتاب
بخلفية موسوعية كافية لفهم واقعي لدور املجتمع في تشكيل سلوك األبناء .فتبدأ الباحثة بتفسير
السلوك االنساني اوال وفقا للمنظور النفسي ،معتمدة على العديد من النظريات واملذاهب
الفكرية في علمي النفس واالجتماع .بعد ذلك تنتقل الىى تفصيل السلوك االنساني بكل جوانبه
املعرفية واالنفعالية والحركية ،ودوافع السلوك وطبيعته ،ثم عالقة الدوافع بالطاقة واالنفعاالت
والعواطف .لنصل في النهاية الى ان التنشئة نفسها كسلوك ينبغي فهمه بتحليل الدوافع املحركة
له وتعريف الضالعني به من افراد ،كاألسرة واألصدقاء ،الى املؤسسات التعليمية والدينية واالجتماعية واملسؤسسات االعالمية -وقد
تكون األخيرة هي األكثر خطورة اآلن.

تطور نمو األبناء ومتطلبات املراحل
تأليف وإعداد :مهرة سالم القاسمي و عائشة جاسم الشامسي
الكتاب هو االصدار الثاني ملكتبة اليقظة العربية ويأتي مكمال للكتاب السابق "دور التنشئة
االجتماعية في تشكيل السلوك السوي لألبناء”.
يغطي الكتاب مراحل النمو من مرحلة قبل الوالدة الى مرحلة املراهقة .إذ يبدأ الكتاب بشرح
مفصل وبإسلوب علمي سلس معنى "النمو" بأنواعه الجسمي ،الفسيولوجي ،الحركي ،العقلي،
االنفعالي ،الحسي ،اللغوي واالجتماعي ،ثم خصائص النمو ومؤثراته من عوامل بيولوجية وبيئية.
يناقش الكتاب بعد ذلك متطلبات النمو في كل مرحلة من املراحل بتصنيفها الى :حاجات:
جسمية -فسيولوجية ،انفعالية  -اجتماعية ،ثم الحاجات العقلية -املعرفية وكيفية التعاطي مع كل
هذه الحاجات واشباعها بالطريقة املناسبة.

انحراف األحداث -مشكلة تؤرق املجتمع العربي
تأليف وإعداد :مهرة سالم القاسمي
يأتي ،هذا الكتاب ،وهو االصدار الثالث ملكتبة اليقظة العربية في رأس الخيمة ،على درجة عالية
من األهمية لسببني :األول ،هو توقيت صدور الكتاب في هذه املرحلة الحرجة التي تعيشها
املجتمعات العربية من تدهور اقتصادي وفوضى سياسية واجتماعية واعالمية .والسبب الثاني
هو ان الباحثة وقد شملت في دراستها معظم الدول العربية ،فإنها توفر للمربني واملسؤولني العرب
مرجعا اجتماعيا وتربويا قيما ،حيث تقف فيه على عوامل التشابه واالختالف في مسببات ظاهرة
اإلنحراف وكيفية التصدي لها في غالبية االقطار العربية.
تبدأ الباحثة بعرض املالمح األساسية لظاهرة انحراف األحداث في الوطن العربي مدعمة ببحوث

واحصائيات حديثة من املغرب ومصر وليبيا واألردن وسوريا ولبنان ،ثم اليمن و دول الخليج كل على حدة.
بعد ذلك تقوم بشرح املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بهذه الظاهرة من النواحي القانونية والدينية واالجتماعية ،لتمهد بذلك الولوج في
تفاصيل السلوكيات املنحرفة الشائعة في الوطن العربي ،كالسرقة واالدمان والعدوانية وغيرها شارحة تفاوت درجاتها والعوامل املؤدية
اليها ،ثم دور األسرة واملؤسسات ايا كانت اجتماعية ،تعليمية ،قانونية او غيرها في التعاطي ظاهرة االنحراف والتعامل مع الحدث
املنحرف.
الكتب الثالثة ،تشكل اضافة علمية واكاديمية مهمة للمكتبة العربية كما لألسرة العربية في هذا الوقت بالذات الذي تتجاذب فيه
ابناءنا تيارات عديدة متضاربة.

