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والنفس ما لم ترب على اخلير وهي غضة
فما أسهل أن يجد الشر إليها

سبيال)(1

) (1هذا البيت من الشعر منقول عن :منصور ،أحمد عبد املجيد ،والشربيني ،زكريا أحمد ).(2003:6

إهداء

أوال:
إلى روحيهما ،من فارقانا تباعا خالل شهور قليلة  ..إلى أبي وأمي.
ثانيا:
إلى املربي األول ،واملصلح القدوة ،رافع مشاعل العلم والثقافة في ربوع الوطن وخارجه ،إلى
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو اجمللس األعلى ،حاكم
الشارقة.
ثالثا:
إلى اللذين جسدا أغلى ما ينتظره اآلباء من األبناء من قيم واستقامة ،إلى ولديَّ وليد و منتصر.
إلى كل هؤالء:
أقدم هذا الكتاب

شكر وتقدير
أتوج|ه ب|خال|ص ال|شكر وال|عرف|ان ب|اجل|ميل ل|كل م|ن أل|همني وم|د ل|ي ي|د ال|عون ف|ي إجن|از ه|ذا ال|كتاب ،ول|ن ت|كتمل
ق|ائ|مة م|ن أدي|ن ل|هم ب|ال|عرف|ان م|ا ل|م أذكر ك|ل م|ن س|اه|م ف|ي إجن|اح ال|برام|ج ال|ثقاف|ية ف|ي م|كتبة ال|يقظة ال|عرب|ية ل|لمرأة
وال|طفل برأس اخل|يمة )فرع ال|ظيت( وف|ي ط|ليعتها احمل|اضرات ال|تربوي|ة ال|تي ق|دم|ها أس|ات|ذة وع|لماء أج|الء ح|يث ك|ان
لها وملا تالها من النقاشات الثرية للحضور دور كبير في إرساء فكرة هذا الكتاب وتطويرها.
وأخ|ص ب|ال|شكر ال|دك|تور ط|لعت م|طر ال|طبيب النفس|ي ف|ي مس|تشفى »ع|بيد ال|له وغ|باش« ،ح|يث ك|شف م|ن خ|الل
م|حاضرات|ه الواق|ع امل|ؤل|م ال|ذي ي|عيشه ال|طفل ال|عرب|ي ب|صفة ع|ام|ة وط|فل اإلم|ارات ال|عرب|ية املتح|دة ب|صفة خ|اص|ة ،وق|د
ظه|ر ذل|ك ج|ليا ف|ي اخمل|اوف ال|تي عكس|تها أس|ئلة األم|هات ب|خصوص|ه ،ف|كان ذل|ك س|بب والدة ف|كرة ه|ذه الس|لسلة م|ن
ال|دراس|ات ،وق|د ت|بع ت|لك احمل|اضرات ن|قاش مس|تمر حول ن|فس املوضوع م|ع اب|نة ع|مي جواهر ح|ميد ال|قاس|مي األخ|صائ|ية
النفسية في مستشفى سيف بن غباش ،فلهما جزيل الشكر واالمتنان.
ال|شكر وال|تقدي|ر أي|ضا ل|ألس|تاذة ع|ائ|شة ج|اس|م ال|شامس|ي ،م|وظ|فة ف|ي وزارة ال|ترب|ية وال|تعليم ،اخ|تصاص م|وه|بة
وت|فوق ،وم|ديرة م|كتبة ال|يقظة ال|عرب|ية ل|لمرأة وال|طفل ،فرع ال|نخيل برأس اخل|يمة ،ع|لى م|ا ق|دم|ته م|ن اق|تراح|ات م|فيدة
اع|تمادا ع|لى م|عرف|تها وت|خصصها األك|ادمي|ي ك|باح|ثة ف|ي ع|لم ال|ترب|ية وح|ائ|زة ع|لى درج|ة امل|اجس|تير ف|يها ،وك|ذل|ك
اعتمادًا على خبرتها في التعامل مع مختلف الفئات العمرية للنشء كأم ومدرسة وخبيرة.
ك|ما ي|سعدن|ي أن أع|بر ع|ن ام|تنان|ي وت|قدي|ري الب|نة خ|ال|ي ال|دك|تورة ن|وره مح|مد ص|قر ال|قاس|مي ال|تي اس|تطاع|ت
بعش|رت|ها امل|ميزة أث|ناء وج|ودن|ا ف|ي ب|راي|تون ب|امل|ملكة املتح|دة ،أن ت|بث اله|دوء وال|طمأن|ينة ف|ي نفس|ي ،ف|كان ل|تلك
املعاملة دورا في كسر ملل الغربة ،وساعدت على إمتام هذا العمل البحثي في وقته احملدد.
ك|ذل|ك أت|قدم ب|ال|شكر أي|ضا للش|يخ ج|مال الس|يد ،ع|لى اس|تعداده ال|دائ|م ف|ي ح|ل م|شكالت »احل|اسوب اآلل|ي« ال|تي
كثيرا ما بليت بها أثناء الكتابة.
ك|ما أش|كر م|وظ|فات وم|وظ|في م|كتبة ال|يقظة ال|عرب|ية ل|لمرأة وال|طفل ب|رأس اخل|يمة ل|لمجهود ال|ذي ب|ذل|وه ف|ي ج|مع
املادة األساسية لهذا الكتاب وذلك عند البدايات األولى له.
وأخ|يرا أرج|و أن ي|حوز ه|ذا ال|كتاب رض|ا ك|ل م|ن ي|قرؤه ،ك|ما أرج|و أن ي|كون ش|اف|عا ل|ي ع|ند أه|لي وأح|بتي ف|ي
اإلم|ارات ال|عرب|ية وم|صر وسوري|ا وال|ذي|ن فرض|ت ع|ليَّ وط|أة ال|كتاب|ة االب|تعاد ع|نهم م|دة ع|ام ك|ام|ل ،وال|تقوق|ع ف|ي حج|رة
صغيرة في كل منزل أنتقل إليه ،فحرمت من بهجة لقائهم ،فشكرا على صبرهم ،ومعذرتي الشديدة لهم.
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املقدمــة
التنش|ئة االج|تماع|ية ع|ملية ذات مراح|ل م|تعددة ت|تواله|ا ع|دة ج|هات ،ت|بدأ م|ن امل|نزل وال تنته|ي ب|اجمل|تمع احمل|لي،
ب|ل ت|تعداه ل|تشمل امل|عطيات اإلق|ليمية وال|دول|ية ،ف|كل ج|هة م|ن ه|ذه اجل|هات مي|كن أن ت|ترك ت|أث|يرات|ها ع|لى س|لوك
األب|ناء س|لبا أو إي|جاب|ا  .والتنش|ئة االج|تماع|ية ف|ي رح|لتها ه|ذه ،وف|ي ك|ل مح|طة م|ن مح|طات|ها ل|ها خ|صائ|ص مت|يزه|ا
وش|روط ال ب|د م|ن اس|تيفائ|ها ،وأه|م ه|ذه الش|روط ه|ي ك|يفية إش|باع احل|اج|ات امل|ادي|ة وامل|عنوي|ة ل|لفرد ،ال|ذي ه|و م|نذ
نشأته وحتى شيخوخته موضوع هذه التنشئة وهدفها األساسي.
ومي|ثل س|لوك األب|ناء ال|سوي اله|دف األس|مى ل|آلب|اء وامل|رب|ني وك|ل امله|تمني ب|نهضة ال|وط|ن وس|الم|ته ،ل|ذا ال ب|د م|ن
األخ|ذ ف|ي االع|تبار ض|رورة أن ت|تضمن التنش|ئة االج|تماع|ية ال|توج|يه وال|رع|اي|ة م|ع احل|رص ع|لى أن ي|كون امل|رب|ون ق|دوة
ح|سنة ألب|نائ|هم ،إل|ى ج|ان|ب ات|خاذ ذوي األخ|الق احل|ميدة ك|نماذج س|لوك|ية ي|شجع األب|ناء ع|لى أن ي|حتذوا ب|ها ،وخ|اص|ة
ت|لك امل|تمثلة ف|ي ال|شخصيات ال|تاري|خية وال|تي ي|زخ|ر ب|ها ت|اري|خنا اإلس|الم|ي وال|عرب|ي ،وذل|ك ل|غرس امل|بادئ وال|قيم
ال|سام|ية ،وأه|مها ط|اع|ة ال|له والوالء ل|ألم|ة والوط|ن ،م|ع االه|تمام ب|قدرات األب|ناء ال|علمية وامل|عرف|ية وت|نميتها ،وه|كذا
ي|تحقق ال|تكيف االج|تماع|ي وال|تواف|ق النفس|ي ل|ألب|ناء ،ف|ينشأ ل|دي|هم م|فهوم إي|جاب|ي ل|لذات يكتس|بون م|ن خ|الل|ه
شخصية متوازنة قادرة على بناء اجملتمع والوطن.
وت|قول ال|دك|تورة س|ميرة الس|يد :إن التنش|ئة االج|تماع|ية ع|ملية دي|نام|يكية ه|ادف|ة ،م|صادره|ا م|تعددة ول|ها مراح|ل
وأه||داف ،ي||قوم ب||ها وس||طاء ) ،(Agentsم||نها م||ا ه||و غ||ير رس||مي م||ثل األس||رة ووس||ائ||ل اإلع||الم ودور ال||عبادة
وم|ؤس|سات اجمل|تمع امل|دن|ي ك|اجل|معيات وال|نوادي وغ|يره|ا ،وم|نها م|ا ه|و رس|مي ي|عمل وف|ق ف|لسفة وأه|داف مح|ددة
وواضحة وأساليب ووسائل لتحقيق هذه األهداف ،وأهمها املدرسة واجلامعة.
وت|ذه|ب ال|دك|تورة س|ميرة الس|يد إل|ى أن أه|داف التنش|ئة االج|تماع|ية ،م|رن|ة ق|اب|لة ل|لتعدي|ل وال|تغيير ل|تتواءم م|ع
ط|بيعة ال|فرد وط|بقا الخ|تالف الزم|ان وامل|كان ،ووف|قا حل|اج|ات اجمل|تمع وم|تطلبات|ه ،ف|من خ|الل|ها يكتس|ب ال|فرد ش|خصيته
االج|تماع|ية امل|تميزة ع|ن غ|يره م|ن األفراد ف|ي م|جتمعه ،إال أن|ه وف|ي الوق|ت ن|فسه ،م|ن خ|الل اك|تساب ال|فرد ل|لمعاي|ير
االج|تماع|ية واألمن|اط الس|لوك|ية ال|تي يح|دده|ا م|جتمعه ،ت|عمل التنش|ئة ع|لى ط|بع ش|خصية ال|فرد ب|خصائ|ص مش|ترك|ة م|ع
أفراد مجتمعه متيزه عن غيره من األفراد في مجتمع آخر ،وهو ما يطلق عليه الشخصية النمطية
) ،(Modal Personalityوم|عنى ذل|ك أن|ه ب|الرغ|م م|ن أن ال|فرد ل|ه ش|خصيته ال|فري|دة امل|ميزة ،ف|إن|ه يش|به اآلخري|ن
ف|ي م|جتمعه ف|ي ب|عض اخل|صائ|ص ال|تي مت|يزه ك|فرد ي|نتمي له|ذا اجمل|تمع ) ،(1998 :38وي|عطيه ذل|ك األه|لية ،ألن
ي|كون ع|لى أمت اس|تعداد أن ي|عمل مل|صلحة وط|نه وي|حاف|ظ ع|لى أم|ن ه|ذا الوط|ن وس|الم|ته ل|يعبر ع|ن هوي|ته ال|تي يؤم|ن
مببادئها ويتمسك بها.
وف|ي دراس|ات س|اب|قة ق|مت ب|إل|قاء ال|ضوء ع|لى ال|عوام|ل واألس|باب ال|تي تؤدي إل|ى انح|راف األح|داث ،وال|تي ك|شفت
ع|ن م|دى م|سؤول|ية اجمل|تمع واألسرة ف|ي ح|دوث ه|ذه ال|ظاهرة ،ك|ما اس|تنتجت أي|ضا أن احل|دث املنح|رف هو ذل|ك االب|ن
ال|ذي ي|نقصه ال|تواف|ق النفس|ي وال|تكيف االج|تماع|ي )ان|ظر Alqassemi, Mahra 1993 :؛ ال|قاس|مي ،مه|رة،
.(2008
وف||ي دراس||ة ق||ام ب||ها س||نة  1966ع||ن »م|فهوم ال||ذات(  ) Self- Conceptوع||الق||ته ب||اإلرش||اد النفس|ي
ل|لمراه|قني« ي|ؤك|د ال|دك|تور ح|ام|د ع|بد الس|الم زهران ) (1999:433رأي ك|ارل روجرز ]) [(1951حول ارت|باط
م|فهوم ال|ذات امل|وج|ب ب|ال|تواف|ق النفسي ،وب|ال|تال|ي ي|رى أن أي خ|لل ف|ي م|فهوم ال|ذات مي|كن أن ي|كون دل|يال ع|لى س|وء
التوافق .كما توص|ل زهران ف|ي نفس الدراسة ومن خالل املقارنة ب|ني ج|ماع|ة مفهوم الذات املوج|ب وجماعة مفهوم الذات
السلبي إلى نتائج تدل على أن هناك متيزا جوهريا بني اجملموعتني في املتغيرات التالية :الراحة النفسية والبهجة ،والتوافق
املدرسي والتوافق االجتماعي والتوافق األسري والتوافق الصحي ،واملقدرة األكادميية ،وقوة األنا ،والثبات االنفعالي... ،
والوضوح العقلي وامليل األدبي والتحصيل الدراسي .وقد حصل أفراد جماعة مفهوم الذات املوجب على درجات أعلى في
ك||ل م||ن ه||ذه امل|تغيرات ع||ن ت||لك ال||درج||ات ال||تي ح||صل ع||ليها أف|راد ج||ماع||ة أف|راد م||فهوم ال||ذات الس|لبي )ص م||ن
.(434-432

ك||ما تش||ير دراس||ات أخ||رى نفس||ية واج||تماع||ية إل||ى أه||مية »م||فهوم ال||ذات« ف||ي ت||شكيل الس||لوك اإلن||سان||ي
وم|سؤول|ية م|ؤس|سات التنش|ئة االج|تماع|ية ف|ي غ|رس م|فهوم إي|جاب|ي ل|لذات ع|ند األب|ناء )Purkey, W. 1988؛
املطوع ،روضة عبد الله .(1998
وي|عتبر ال|دك|تور إبراه|يم ال|نفيثان م|فهوم ال|ذات مب|ثاب|ة ال|عنصر األس|اس|ي ف|ي ال|شخصية اإلن|سان|ية ،وأن|ه م|ن ال|عوام|ل
امل|همة ف|ي ت|شكيل الس|لوك م|ن ح|يث ارت|باط|ه ب|أمور ك|ثيرة ،م|نها م|قدرة ال|فرد ع|لى امل|ناف|سة ومس|توى ط|موح|ه وحت|صيله
الدراسي ،وكذلك توافقه النفسي وتكيفه االجتماعي ) 1426هجرية(.
وي|قول ول|يم ج|يمس  »:ال|ذات ه|ي ك|ل م|ا ت|نطوي ع|ليه ال|نفس م|ن ع|ناص|ر ك|يان وج|دان|ي ش|ام|ل« )اجل|سمان|ي ،ع|بد
ال|علي  .(1994:35ك|ما أن|ها ال|شعور والوع|ي ب|كينون|ة ال|فرد ،وه|ي ت|نمو وت|نفصل ع|ن اجمل|ال اإلدراك|ي ت|دري|جيا.
وت|تكون ب|نية ال|ذات ن|تيجة ت|فاع|ل ال|فرد م|ع ب|يئته ،وت|شمل ال|ذات امل|درك|ة وال|ذات االج|تماع|ية وال|ذات امل|ثال|ية )زهران،
حامد .(-1-2003:9
ويذهب ه|اجز  (1994) Hagesإلى أن املدركات املتصلة بذات الفرد وما تشتمل عليه م|ن أحكام قيمية تشكل
موجهات أساسية لسلوكه ومدى ما يتمتع به من تكيف ،لذا يعتبر مفهوم الذات من األبعاد املهمة في حياة الفرد ،حيث
يعبر ع|ن م|دى اعتزاز الفرد بنفسه وثقته بها .ك|ما يرت|بط مفهوم الذات بالقدرات واالستعدادات واإلجنازات التي يتمتع
بها الفرد )النفيثان ،إبراهيم  1426هجرية(.
ول|قد أص|بح مل|فهوم ال|ذات ف|ي اآلون|ة األخ|يرة أه|مية ك|بيرة ف|ي ك|ثير م|ن م|يادي|ن ع|لم ال|نفس وخ|اص|ة ف|ي ال|توج|يه
واإلرش|اد النفس|ي ،وف|ي »ال|عالج امل|مرك|ز ح|ول ال|عميل« أو »ال|عالج غ|ير امل|وج|ه« .واع|تبر ال|توج|ه مل|فهوم ال|ذات ع|ند
ال|فرد امل|راد ت|شكيل س|لوك|ه أم|را ض|روري|ا إلح|داث ال|تغيير ف|ي ه|ذا الس|لوك ،وه|ذه ق|ضية ت|تصل ب|حاج|ة ال|فرد إل|ى
االع|تبار االج|تماع|ي وم|ا ي|ترت|ب ع|ليه م|ن إش|باع أو إح|باط م|تطلبات ال|ذات له|ذا االع|تبار .ون|تيجة ل|لخبرات ال|تي متر
ب||ها ال||ذات ف||ي ه||ذا اجمل||ال ي||تكون اع||تبار ال||فرد ل||لذات ) (Self-Regardف||ينمي ف||ي ن||فسه اجت||اه||ا ن||حو ت||قدي|ر
ال|ذات) (Self- Appraisalوي|كون ه|دف ال|فرد م|ن ك|ل ه|ذه ال|عمليات ،سواء وع|ي ب|ذل|ك أم ل|م ي|ع ،أن ي|حقق ذات|ه
)احلفني ،عبد املنعم .(2003:479
وي|رى ك||ل م||ن س||نيج  Snyggوك|وم||بس  Combsأن »ك||ل الس||لوك ب||ال اس||تثناء مح||دد ب||شكل ك||ام||ل ووث||يق
ال|صلة ب|اجمل|ال اخل|اص ب|ال|ظواهر ل|لكائ|ن احل|ي ال|ذي ي|قوم بس|لوك|ه .مب|عنى ،أن ال|كيفية ال|تي ي|تصرف ب|ها ال|شخص م|ا
ه|ي إال ن|تيجة إدراك|ه ل|لموق|ف وإدراك|ه ل|نفسه ف|ي اللح|ظة ال|تي ي|قوم ف|يها ب|فعل م|عني .ف|ي ال|واق|ع ،إن اإلدراك ه|و
س|||بب الس|||لوك .وك|||يفية ش|||عور ال|||شخص وت|||فكيره يح|||ددان ط ||ري|||قة ف|||عله« )الب|||ني ،واالس و ج ||ري|||ن ،ب|||يرت
.(1979:15
ووظ|يفة م|فهوم ال|ذات ،وظ|يفة داف|عية وت|كام|ل وت|نظيم وب|لورة ع|ال|م اخل|برة امل|تغير ال|ذي يوج|د ال|فرد ف|ي وس|طه ،ل|ذا
ف|إن|ه ي|نظم ويح|دد الس|لوك .وي|نمو م|فهوم ال|ذات ت|كوي|نيا ك|نتاج ل|لتفاع|ل االج|تماع|ي ج|نبا إل|ى ج|نب م|ع ال|داف|ع
ال|داخ|لي ل|تأك|يد ال|ذات إل|ى ح|د ك|بير ،إال أن|ه مي|كن ت|عدي|له وت|غييره حت|ت ظ|روف م|عينة .وق|د مت|تص ال|ذات ق|يم
اآلخ ||ري|||ن وت|||سعى إل|||ى ال|||تواف|||ق واالت ||زان وال|||ثبات ،وت|||نمو ال|||ذات ن|||تيجة ال|||نضج وال|||تعلم )زه ||ران ،ح|||ام|||د
.(-1-2003:9
وت|عتبر ن|ظري|ة ك|ارل روجرز ) Carl Rogers (1947م|ن أه|م ال|نظري|ات ال|تي ت|ناول|ت موضوع م|فهوم ال|ذات.
وت|تكون ال|ذات ط|بقا له|ذه ال|نظري|ة ،م|ن امل|درك|ات أو ال|تصورات ال|شعوري|ة ال|تي ي|كون|ها ال|فرد ع|ن ن|فسه ،ع|من ي|كون
وع|ن ك|يفية ع|الق|ته ب|ال|بيئة .وم|ن وج|هة ن|ظره ي|عتبر م|فهوم ال|ذات م|ن أه|م ال|عوام|ل املؤثرة ع|لى ش|خصية ال|فرد وتواف|قه
النفس|ي ،وهو ال|ذي يح|دد س|لوك ال|فرد ال|ذي ي|ؤدي إدراك|ه إل|ى اس|تجاب|ته ل|لبيئة املوضوع|ية م|ن أج|ل إش|باع ح|اج|ات|ه،
ك|ما ي|عتبره م|نتجا اج|تماع|يا ،ي|تطور ن|تيجة ع|الق|ة ال|فرد ب|اآلخري|ن وت|فاع|له م|عهم وس|عيه ل|لتكيف م|ع اجمل|تمع .وي|ذه|ب
روج|رز إل|ى أن ل|دى ال|فرد ح|اج|ة م|لحة إل|ى ال|شعور ب|ال|تقدي|ر اإلي|جاب|ي س|واء ك|ان ذل|ك ن|اب|عا م|ن ال|فرد ن|فسه أو م|ن
اآلخري|ن .وي|عتقد أن م|يول ال|فرد إل|ى حت|قيق الذات وتطويرها يرجع إلى تقبل وتشجيع البيئــــة احمليطة به ل|ه )Purkey
1988؛ عباس ،فيصل .(-1987:44 43

وط|بقا ل|نظري|ة روجرز ع|ادة م|ا ت|كون ت|صرف|ات ال|شخص م|تسقة م|ع م|فهوم ذات|ه ،وع|ندم|ا ت|كون اخل|برات ال|تي مير ب|ها
تس|ير ب|عكس ه|ذا االت|ساق ف|إن ذل|ك ي|شكل ته|دي|دا ل|شخصيته ،وق|د ي|ؤدي ل|الض|طراب|ات االن|فعال|ية ف|يصبح ال|فرد
ن|تيجة ل|ذل|ك عرض|ة ل|لصراع ك|ما ي|كون أق|ل ت|كيفا .وي|عتقد روجرز ب|إم|كان|ية ت|غيير م|فهوم ال|ذات ع|ن طري|ق ال|نضج
وال|تعلم ،وي|تم ذل|ك ب|واس|طة ال|عالج النفس|ي وذل|ك م|ن خ|الل إع|ادة ت|نظيم ال|تصورات ال|تي ي|درك|ها ال|فرد ع|ن ذات|ه.
ولصياغته لهذه املفاهيم ،يهدف روجرز إلى فهم أفضل لسلوك الفرد )عباس ،فيصل .(1987:44
وق||د أص||بح االه||تمام ب||ال|وق||اي||ة م||ن االض||طراب||ات واالنح||راف||ات الس||لوك||ية ن||قطة ال||تقاء ب||ني ال||علوم االج||تماع||ية
والنفس|ية ،ال|تي جت|مع ع|لى أن ال|وق|اي|ة خ|ير م|ن ال|عالج ،ب|ل وع|ن ط|ري|قها مي|كن االس|تغناء ع|ن ال|عالج وي|قول زه|ران
)» :(-3-301:2003إن ال|طن م|ن الوق|اي|ة ي|كلف اجمل|تمع أق|ل مم|ا ي|كلفه جرام واح|د م|ن ال|عالج ،ف|ضال ع|ن أن
ح|صيلته ت|شمل اجمل|تمع ب|أسره« .وه|نا مي|كن ال|قول أي|ضا ب|أن أه|مية ه|ذه امل|سأل|ة ترت|بط ب|ال|بعد االق|تصادي ،فه|ي إذًا
مشكلة مجتمعية بامتياز لها ما للمجتمع وعليها ما عليه.
يعتمد هذا الكتاب على مسلمات أساسية مفادها أن السلوك السوي لألبناء مرجعه مدى ما يتمتعون به من » مفهوم
إيجابي للذات« ،والذي يتأثر إلى حد كبير مبدى التوافق النفسي والتكيف االجتماعي الذي يعيشونه .كما يلقي الضوء
ع|لى أه|مية دور التنش|ئة االج|تماع|ية ف||ي ت|شكيل الس|لوك ال|سوي ل|ألب|ناء وأه|مية حت|قيق ال|تواف|ق النفس|ي وال|تكيف
االج|تماع|ي ل|هم .وت|أث|ير ذل|ك ع|لى م|فهوم ال|ذات ل|دي|هم .وذل|ك م|ن خ|الل ال|دراس|ة التحليلية االس|تقرائ|ية جمل|موع|ة م|ن
األدبيات املتخصصة ف|ي السلوك اإلنساني والتنشئة االجتماعية ،وكذلك االعتماد على املناقشة ال|نقدي|ة)(Critique
مل|قوالت أه|م رم|وز ب|عض ال|نظري|ات املفس|رة للس|لوك اإلن|سان|ي ،وم|دى م|ساه|متها ف|ي إث|راء اجل|ان|ب امل|عرف|ي ألس|باب
وخ ||صائ ||ص الس ||لوك اإلن ||سان ||ي وم ||قوم ||ات ||ه )أن ||ظر :ع ||مر ،مح ||مد زي ||ان  2002؛ داوود ،ع||زي||ز  2005؛ ;
.(Holloway, I. 1997 Fairbairn, G. and Winch, C. 1996

وق|د ي|قتضي األمر ال|تنوي|ه ع|ن ك|يفية اس|تخدام املراج|ع ال|تي اع|تمد ع|ليها ه|ذا ال|كتاب ،وذل|ك مل|ا ل|ها م|ن أه|مية ف|ي
ال|بحوث ال|علمية .ف|توخ|ي ال|دق|ة ف|ي ك|تاب|ة املراج|ع تسه|ل ل|لقارئ االس|تفادة م|نها ع|ند الرجوع إل|يها الس|تخدام|ها ف|ي
أبحاث يريد القيام بها ،كما أنه يستطيع التأكد من مدى صحة ما نقل عنها.
وب|الرغ|م م|ن وجود ع|دة طرق ل|كتاب|ة املراج|ع ف|ي ال|علوم االج|تماع|ية إال أن أك|ثره|ا ش|يوع|ا ت|لك ال|تي ت|عتمد ع|لى م|ا
يعرف ب ) نظام-مؤلف-تاريخ(.
 (Author-Date-System).وه ||ذه ت ||عرف ب ||نظام ه ||ارف ||ارد ) نس ||بة إل ||ى ج ||ام ||عة ه ||ارف ||اردHarvard
(  Universityال||تي ج||اء ف||ي ال||بدء م||نها ،ك||ما أن ه||ذا ال||نظام ي|رت||بط ارت||باط||ا وث||يقا ب||اجل||معية الس||يكول|وج||ية
األمريكية ).(APA

وق|د جرت ال|عادة أن ت|كتب املراج|ع وف|قا ل|هات|ني امل|درس|تني ب|دءا ب|االس|م ال|ثال|ث أو ال|كنية ل|لمؤل|ف ،ت|ليها ف|اص|لة ،ث|م
ي|كتب أول حرف م|ن االس|م األول ث|م ن|قطة ت|ليها أول حرف م|ن االس|م ال|ثان|ي إن اس|تخدم ،ث|م ن|قطة ث|م يوض|ع ال|تاري|خ ب|ني
قوس|ني ،ي|تبع ب|عنوان ال|كتاب م|كتوب|ا بخ|ط م|ائ|ل أو يوض|ع حت|ته خ|ط ،ث|م ن|قطة ي|ليها ب|لد النش|ر  ،يوض|ع ب|عده|ا ن|قطتان
لتنته|ي ب|دار النش|ر .أم|ا ب|النس|بة ل|لتوث|يق ف|ي م|نت ال|كتاب ف|يكتب االس|م ال|ثال|ث ل|لمؤل|ف ث|م ف|اص|لة ث|م ي|كتب أول
حرف من االسم األول ،ثم نقطة  ،تتبعها سنة النشر وأحيانا رقم صفحة املصدر ،ويوضع اجلميع بني قوسني.
وق|د ح|اول|ت ال|تقيد به|ذا ال|نظام ق|در اإلم|كان وخ|اص|ة ب|النس|بة ل|لمراج|ع األج|نبية ،إال أن|ه م|راع|اة ل|لخصوص|ية ف|ي
ص|يغة األس|ماء ال|عرب|ية)ح|يث أن ك|ثيرا م|ا ت|كون األس|ماء م|تشاب|هة( ،ق|مت ب|كتاب|ة االس|م األول وأح|يان|ا ال|ثان|ي ك|ام|ال
ب|عد ال|فاص|لة ال|تي ت|أت|ي ب|عد االس|م ال|ثال|ث ملؤل|ف املرج|ع ال|ذي اس|تخدم|ه ،وذل|ك ب|دال م|ن االك|تفاء ب|احلروف ،وف|ي ك|لتا
احل|ال|تني)ق|ائ|مة املراج|ع وم|تون ال|كتاب( ،اق|تناع|ا م|ني أن|ه به|ذه ال|طري|قة س|يسهل ت|عرف ال|قارئ ع|لى امل|ؤلَّف ال|ذي مت
النقل منه.
ك|ما ي|جب ال|تنوي|ه أي|ضا إل|ى أن|ه إل|ى ج|ان|ب ال|كتب وال|دوري|ات امل|طبوع|ة ال|تي ش|كلت م|صادر م|عظم م|علوم|ات ه|ذا
ال|كتاب ،مت|ت االس|تفادة م|ن ال|دوري|ات وامل|قاالت ال|تي أم|كن احل|صول ع|ليها م|ن اإلن|ترن|ت ،وذل|ك ب|عد ال|تحقق م|ن
ص|حة م|علوم|ات|ها وال|تأك|د م|ن م|صداق|ية م|صدره|ا .وم|ن األم|ور اجل|دي|رة ب|ال|تنوي|ه أي|ضا أن ه|ناك م|ن امل|نظري|ن م|ن ال
ي|حبذ اس|تخدام ض|مير امل|تكلم ف|ي األدب|يات ،وي|فضل اس|تخدام ص|يغة امل|بنى ل|لمجهول أو ب|صيغة ال|غائ|ب ب|دال م|نها،

ب|ينما يس|ير االجت|اه ال|عام ف|ي الوق|ت احل|اضر إل|ى ق|بول االس|تخدام س|اب|ق ال|ذكر ،وف|ي ه|ذا ال|كتاب ق|مت ب|اس|تخدام ك|ل
طريقة منهما في املوضع الذي وجدته أكثر مالئمة لها.
ي|تناول ال|فصل األول م|ناق|شة م|فاه|يم املس|لمات األس|اس|ية ال|تي ي|عتمد ع|ليها ه|ذا ال|كتاب ،م|ثل :م|فهوم ال|ذات،
ال|تواف|ق النفس|ي ،ال|تكيف االج|تماع|ي ،وال|تي يرى ع|لماء ال|نفس وال|ترب|ية أن مراع|اة ه|ذه اجل|وان|ب ع|ند ال|فرد ضروري
الك|تساب|ه ش|خصية س|وي|ة .وي|ناق|ش ال|فصل ال|ثان|ي أه|م ال|رم|وز ل|بعض ال|نظري|ات املفس|رة للس|لوك اإلن|سان|ي ،وإل|قاء
ال|ضوء ع|لى م|دى ال|تطاب|ق واالخ|تالف ف|يما ب|ينها ،وأه|مية األخ|ذ ف|ي االع|تبار ،ال|نظرة ال|تكام|لية إل|ى ه|ذه ال|نظري|ات
ف|ي تفس|ير الس|لوك اإلن|سان|ي وم|دى ص|الح|ية ت|طبيقها ع|لى م|جتمعات|نا ال|عرب|ية .أم|ا ال|فصل ال|ثال|ث ف|يناق|ش الس|لوك
اإلن|سان|ي ومح|رك|ات|ه م|ثل ال|غرائز وال|دواف|ع واحل|اج|ات .وي|تضمن ال|فصل الراب|ع م|سأل|ة التنش|ئة االج|تماع|ية ودوره|ا ف|ي
ت|شكيل س|لوك ال|فرد وذل|ك م|ن خ|الل ق|نوات|ها اخمل|تلفة وال|قضاي|ا ال|تي ي|جب ال|ترك|يز ع|ليها .ب|ينما ي|تناول ال|فصل
اخل|ام|س ك|يفية األس|لوب األم|ثل ل|تعام|ل اآلب|اء م|ع األب|ناء ،م|ع األخ|ذ ف|ي االع|تبار ك|يفية حت|قيق ال|تواف|ق النفس|ي
وال|تكيف االج|تماع|ي ب|صفتيهما ب|عدي|ن أس|اس|يني ل|صحة األب|ناء النفس|ية وت|شكيل س|لوك|هم ال|سوي ،ث|م ينته|ي ال|كتاب
بخامتة تتضمن اإلرشادات.

مقدمة الطبعة الثانية
ج|اءت ك|تاب|ة ال|طبعة األول|ى له|ذا ال|كتاب ف|ي وق|ت ك|نت ف|يه غ|ارق|ة ف|ي وس|ط ك|م ك|بير م|ن االل|تزام|ات األك|ادمي|ية
وامل|شكالت ال|تي واجه|تها ،ح|يث ك|نت ل|م أتوص|ل وق|تها ل|قرار ح|اس|م ب|النس|بة الس|تمرار أو توق|ف دراس|تي ل|نيل درج|ة
ال|دك|توراة م|ن »ج|ام|عة إكس|تر« ف|ي امل|ملكة املتح|دة ال|بري|طان|ية .وك|ان|ت ن|تيجة ال|تضارب ف|ي األول|وي|ات ب|ني ال|بحث
األك|ادمي|ي وال|بحوث ال|تي أق|وم ب|ها ،وه|ي م|تعددة ،م|ن خ|الل ق|سم ال|بحوث االج|تماع|ية مب|كتبة ال|يقظة ال|عرب|ية ب|رأس
اخل||يمة ،أن ات||سم ه||ذا ال||كتاب ف||ي ط||بعته األول||ى ب|وج|ود أخ||طاء ل||م أس||تطع ال||تحقق م||نها إال ب||عد أن ان||هال||ت ع||لي
االنتقادات من بعض القراء والذي جعلني أجلأ إلى طباعته مرة أخرى.
وإذ أت|قدم ال|يوم ب|ال|شكر ل|كل م|ن ن|بهني إل|ى األخ|طاء ال|ساب|قة ،أرجو امل|عذرة م|ن آخري|ن أن أخ|تلف م|عهم .ف|هناك
م|ن وج|د ه|ذا امل|ؤل|ف ع|لى أن|ه ط|غى ف|يه اجل|ان|ب ال|دي|ني اإلس|الم|ي ع|لى اجل|ان|ب الس|يكولوج|ي ال|علمي ،وامل|فروض ف|ي
ظ|نهم أن ذل|ك ي|فرغ ال|قضاي|ا ال|علمية م|ن م|ضمون|ها وي|نقص م|ن املوضوع|ية ال|علمية  .واحل|قيقة ،أن موضوع|ية ال|باح|ث
ف|ي ال|علوم االج|تماع|ية ليس|ت م|طلقة ،ب|ل ع|ليه أن ي|ختار م|ا ي|راه م|ناس|با م|ن ال|نظري|ات ال|غرب|ية ،وال|تي م|ا ه|ي إال
نتاجا فكريا من البشر وللبشر عامة ،قابل للتطبيق والتعديل كما يقبل النقد واإللغاء.
ك|ما اخ|تلف م|ع آخري|ن أي|ضا ،أدّعوا ب|أن|ني اع|تمدت ع|لى ال|نظري|ات ال|غرب|ية ك|إط|ار تفس|يري للس|لوك اإلن|سان|ي
وانته|يت إل|ى ال|تأك|يد ع|لى أه|مية غرس امل|ثل األخ|الق|ية ع|ند األب|ناء ،وه|نا أي|ضا ال أرى ت|ناق|ضا ف|ي ذل|ك ،ف|األخ|الق
هي قيم عاملية ،وهي صمام األمان للفرد واجملتمع معا.
وأخ|يرا ب|إص|دار ه|ذه ال|طبعة أرجو أن أكون ق|د ق|للت ب|قدر اإلم|كان م|ن األخ|طاء ال|ساب|قة وس|أت|قبل م|ع ال|شكر اجل|زي|ل
أي ن|قد ي|وج|ه ل|ي م|ن ال|قراء ال|كرام راج|ية م|ن ال|له أن أب|لغ ب|ه ه|دف|ي م|ن إص|داره ف|ي إت|اح|ة امل|عرف|ة ال|علمية ألب|نائ|نا
الطلبة وغيرهم من الباحثني .كما أمتنى أن يجد فيه اآلباء واملربون الفائدة املرجوة.

الفصل األول
املفاهيم واملسلمات األساسية
التحليل النظري

ت|شكل امل|فاه|يم ) (Conceptsأه|مية ب|ال|غة ف|ي ال|بحوث ال|علمية االج|تماع|ية ،فه|ي م|ن ال|رم|وز امل|همة ل|لغة،
وإذا ك|ان|ت ال|لغة أداة أس|اس|ية ل|لفكر وال|تواص|ل ف|إن أه|مية امل|فاه|يم ت|كمن ف|ي ك|ون|ها األس|اس ال|ذي ي|رب|ط ب|ني ذل|ك
ال||فكر وه||ذا ال||تواص||ل ) (Nachmias and Nachamias 1985:27فه||ي ال|وس||يلة ال|رم|زي||ة ال||تي ت||تيح
ل|إلن|سان ال|تعبير ع|ن امل|عان|ي ال|تي ي|نقلها ل|غيره ،ك|ما أن|ها ت|عبر ع|ن ال|صفات اجملردة والوق|ائ|ع واحلوادث ال|تي م|نها م|ا
ي|درك ب|احل|واس وم|نها م|ا ال ي|قع ف|ي دائ|رة احل|واس ،ل|ذا ت|ختلف دالالت|ها م|ن م|كان إل|ى غ|يره وم|ن زم|ن آلخ|ر ،مم|ا
يشكل صعوبة في دقة حتديد املصطلح )أبو النصر ،محمد زكي .(2008:24
ول|لمفاه|يم وظ|يفة ت|ساع|د ع|لى ف|هم ال|ظواه|ر االج|تماع|ية وت|كوي|ن األف|كار ع|نها ،وم|ن ش|أن ه|ذه األف|كار مت|كني
ال|باح|ث م|ن حت|دي|د ت|صورات ع|ام|ة ع|ن الواق|ع موضوع ال|دراس|ة ،ويؤدي ذل|ك ب|ال|تال|ي إل|ى ب|ناء ال|نظري|ة وم|ن ث|م التفس|ير
وال|تنبؤ ) .(Nachmias and Nachamias 1985: 29وي|حتوي ه|ذا ال|كتاب ع|لى ع|دد م|ن امل|فاه|يم ،مت
احل|رص ع|لى ت|عري|ف ك|ل م|نها م|ن وج|هات ن|ظر ع|دة ،ق|د ت|تفق ف|يما ب|ينها وق|د ت|ختلف ،مل|نظري|ن وب|اح|ثني ف|ي م|جال
ال|علوم النفس|ية واالج|تماع|ية .وق|د ق|مت ب|قدر املس|تطاع ب|إب|داء رأي|ي اخل|اص جت|اه أي م|ن ه|ذه امل|فاه|يم اس|تنادا إل|ى
ال|قناع|ة ال|تي ت|وص|لت إل|يها ب|عد ال|تدق|يق وال|تمحيص .إال أن|ه مم|ا ي|زي|د األم|ر ح|يرة ،أن ه|ناك ع|ددا م|ن امل|فاه|يم مت
ت|عري|فها م|ن ب|عض ال|باح|ثني ب|طري|قة ت|كاد ت|كون م|تطاب|قة م|ع ت|عري|فات م|فاه|يم أخ|رى ،ول|عل ذل|ك راج|ع إل|ى ق|ناع|ة
ال|باح|ث مب|ا ي|راه م|ناس|با ل|لتعبير ع|ما ي|ري|ده ،وذل|ك م|ن م|نطلق ت|صوره ل|لواق|ع ال|ذي ي|حاول تفس|يره ف|ي ض|وء ذل|ك
املفهوم.
وق|د حت|دث|ت ف|ي امل|قدم|ة ع|ن املس|لمات األس|اس|ية ال|تي اع|تمد ع|ليها ه|ذا ال|كتاب ك|إط|ار ن|ظري يوج|ه م|سار ت|قصي
امل|علوم|ات ال|تي ت|ساع|د ع|لى ف|هم ال|ضروري|ات األس|اس|ية ال|تي م|ن ش|أن|ها ت|شكيل س|لوك سوي ل|ألب|ناء .وتش|تمل ه|ذه
املس|لمات ع|لى امل|فاه|يم ال|تال|ية :م|فهوم ال|ذات ،وال|تواف|ق النفس|ي ،وال|تكيف االج|تماع|ي ،ك|أب|عاد م|همة ل|تشكيل
السلوك السوي لألبناء على مؤسسات التنشئة االجتماعية أن تأخذها في االعتبار.
ورغ|م ك|ثرة امل|فاه|يم وت|نوع|ها ال|تي ت|ضمنتها ث|ناي|ا ه|ذا ال|كتاب ،إال أن|ه اق|تصر ه|ذا ال|فصل ع|لى م|ناق|شة امل|عان|ي
واخلصائص النظرية لتلك التي ترتكز عليها املسلمات التي مت االعتماد عليها ،ونناقشها فيما يلي:

أوال ؛ مفهوم الذات

)( Self- Concept

يس|تخدم »م|فهوم ال|ذات« ع|لى ن|طاق واس|ع ف|ي م|جال ال|دراس|ات ال|تربوي|ة والنفس|ية ،ل|درج|ة أن|ه أص|بح وك|أن|ه مي|كن
ف|همه ب|سهول|ة وب|درج|ة ال م|جال ل|لشك ف|يها .واحل|قيقة أن م|فهوم ال|ذات ال ي|عدو أن ي|كون أك|ثر م|ن ش|كل س|يكولوج|ي
أو ب|ناء خ|يال|ي ،يه|دف إل|ى م|ساع|دة ال|باح|ث ف|ي ع|لم ال|نفس ع|لى ال|تفكير ف|ي ال|ظواهر ال|تي ي|درس|ها .ومي|كن ال|قول ب|أن|ه
ل|يس امل|قصود مب|فهوم ال|ذات ع|لى أن|ه ك|يان داخ|لي أو م|ادة مح|ددة أو ع|ام|ل نفس|ي مي|كن رؤي|ته أو ق|ياس|ه ب|طري|قة
م|باشرة ،وإمن|ا هو م|فهوم مي|كن االس|تدالل ع|ليه ع|ن طري|ق الس|لوك ) الب|ني ،جري|ن ب|يروت الب|ني ،واالس وجري|ن ،ب|يرت
.(1979:17
وي|عرف ال|دك|تور ح|ام|د زهران م|فهوم ال|ذات ) (Self-Conceptع|لى أن|ه» :ت|كوي|ن م|عرف|ي م|نظم موح|د وم|تعلم
ل|لمدرك|ات ال|شعوري|ة وال|تصورات وال|تقييمات اخل|اص|ة ب|ال|ذات ،ي|بلوره ال|فرد وي|عتبره ت|عري|فا نفس|يا ل|ذات|ه .وي|تكون
م ||فهوم ال ||ذات م ||ن أف ||كار ال ||فرد ال ||ذات ||ية امل ||نسقة احمل ||ددة األب ||عاد ع ||ن ال ||عناص ||ر اخمل ||تلفة ل ||كينون ||ته ال ||داخ ||لية
واخل|ارج|ية« ) .(2005:95وترى آم|ال ب|اظ|ة أن م|فهوم ال|ذات هو » ت|نظيم ل|إلدراك|ات ل|دى ال|فرد وش|بكة اخل|برات
ال|تي كون|ها ع|ن ذات|ه ،وت|شمل ال|صور اجلس|دي|ة واالن|فعال|ية وغ|يره|ا ال|تي ت|كون|ت ع|بر ف|ترات ح|يات|ه م|ن خ|الل اح|تكاك|ه
باآلخرين« ).(2008:89
وي|ذه|ب وي|ليام ب|ورك|ي  (1988) William Purkeyإل|ى أن|ه مي|كن ت|عري|ف م|فهوم ال|ذات ب|أن|ه ذل|ك ال|كل
امل|عقد وال|نسق امل|نظم وال|دي|نام|ي ال|ذي ي|تكون م|ن امل|عتقدات املكتس|بة واالجت|اه|ات واآلراء ال|تي ي|راه|ا ال|فرد ك|تعبير
ح|قيقي لوجوده ال|شخصي .وي|عرف عز ال|دي|ن األشول م|فهوم ال|ذات ع|لى أن|ه » :ت|كوي|ن م|نظم موح|د وم|تعلم ل|لمدرك|ات
ال|شعوري|ة وال|تطورات وال|تعميمات اخل|اص|ة ب|ال|ذات ي|بلوره ال|فرد وي|عتبره ت|عري|فا نفس|يا ل|ذات|ه ،ك|ما أن|ه يح|دد إجن|از

امل|رء ال|فعلي ،ويظه|ر ج|زئ|يا ف|ي خ|برات ال|فرد ب|ال|واق|ع ،وي|تأث|ر ت|أث|را ك|بيرا ب|األح|كام ال|تي ي|تلقاه|ا م|ن األش|خاص...
« )سليمان ،محمد عبد العزيز .(2000
وي|عتبر ل|يون  Lewinم|فهوم ال|ذات »مب|ثاب|ة امل|نطقة ال|روح|ية ال|تي حت|دد امل|عتقدات احل|ال|ية جت|اه ال|نفس« وي|عرف|ه
ب||أن||ه» :ف||ضاء احل||ياة ال||تي ت|رت||بط ب||اخل||برات ال||شخصية ال||تي مي|ر ب||ها ال||فرد وت||قييمه ل||ألم|ور واألف||كار واإلدراك||ات
ل|ألح|داث واألش|ياء امل|همة وك|ذل|ك خ|طة املس|تقبل« )الب|ني ،واالس و ج|ري|ن ،ب|يرت  (1979:11وي|ذه|ب إل|ى أن
ال|فرد ع|ندم|ا ي|قوم بس|لوك|ه إمن|ا ي|تصرف وف|قا ل|كيفية إدراك|ه ل|نفسه ف|ي حل|ظة ق|يام|ه به|ذا الس|لوك )املرج|ع ال|ساب|ق ص
.(16
وإدراك ال|فرد ل|نفسه يش|تمل ع|لى األب|عاد امل|تعددة ل|ذات|ه ،وك|ذل|ك ال|رغ|بات اخمل|تلفة وامل|تناق|ضة أح|يان|ا .وه|ذا
اإلدراك م|ن ش|أن|ه أن ي|ساع|د ال|فرد ع|لى ات|خاذ ال|قرارات الس|ليمة ال|تي ت|صادف|ه ف|ي ح|يات|ه االج|تماع|ية أو رف|ض ت|لك
ال|تي ت|شوب|ها األخ|طاء .ف|كلما ك|ان اإلن|سان أك|ثر إدراك|ا ل|ذات|ه وأك|ثر ع|مقا مل|كنون|ها ،ك|ان ذل|ك أك|بر عون|ا ل|ه الت|خاذ
ال|قرارات الس|ليمة .إال أن|ه مي|كن ال|قول ،إن ات|خاذ ال|قرارات ال|رش|يدة ي|رت|بط أي|ضا ب|أف|كار ال|فرد وم|شاع|ره وال|عمليات
ال|الش|عوري|ة ال|تي ت|كمن ف|ي ج|ان|ب م|ن ش|خصيته ) ،(Craib, I. 1998:172ف|كلما مت|تع ال|فرد ب|جهاز نفس|ي س|ليم
يخلو من األفكار املشوشة واملشاعر املذبذبة أو الال إيجابية والعقد النفسية كانت قراراته أكثر صوابا.
وي|عتبر»م|فهوم ال|ذات« أح|د األب|عاد ال|تي تش|تمل ع|ليها ال|ذات ،وه|ذه األب|عاد ) ،(Dimensionsإل|ى ج|ان|ب
م|فهوم ال|ذات ه|ي :ت|قدي|ر ال|ذات ،ت|أك|يد ال|ذات ،حت|قيق ال|ذات ،وال|تحكم ال|ذات|ي )ان|ظر :ب|اظ|ة ،آم|ال ع|بد ال|سميع
 2008:91 -89؛ ، (Waters, M. 1996:189-186 1996وس|||||أت|||||ناول ه|||||ذه األب|||||عاد األخ|||||يرة
باختصار وذلك قبل التطرق إلى مناقشة مفهوم الذات وهو البعد األساسي ملسلمة هذه الدراسة:
تقدير الذات أو اعتبار الذات ) (Self-Esteem
ي|عتبر ه|ذا امل|فهوم م|ن امل|فاه|يم األس|اس|ية املرت|بطة مب|فهوم ال|ذات ،ح|يث ي|شكل ط|بقا ل|علم ال|نفس احل|دي|ث أح|د أن|ظمة
ال|شخصية .وب|ينما مي|ثل م|فهوم ال|ذات اجل|ان|ب امل|عرف|ي م|ن ال|ذات ،ف|إن ت|قدير ال|ذات مي|ثل اجل|ان|ب الوج|دان|ي م|نها ،مب|عنى
أن|ه إض|اف|ة إل|ى م|ا ن|كون|ه م|ن أف|كار ح|ول م|ن ن|كون )م|فهوم ال|ذات( ،ف|إن|ه ت|تكون ل|دي|نا ك|ذل|ك م|شاع|ر خ|اص|ة ح|ول
ك|يف ن|كون )ت|قدي|ر ال|ذات( ،فيش|ير ب|ذل|ك ت|قدي|رن|ا ل|لذات إل|ى م|دى درج|ة إع|جاب|نا ب|أن|فسنا ،وك|ذل|ك إل|ى م|دى م|ا
نعطيها من قيمة وأهمية )املطوع ،روضة .(1998:35
ومن هنا ميكن القول بأن تقدير الذات يعني اعتقاد الفرد عن نفسه من حيث إمكاناته ومنجزاته واحترامه لذاته ومواطن
قوته وضعفه وعالقاته باآلخرين ،ومدى ما يتمتع به من االستقالل واالعتماد على النفس ،وقد يكون احترام الشخص لذاته
عاليا أو منخفضا )البخاري ،أمني  2008؛.(Colman, Andrew 2006:679
وه|ذا ي|عني ،أن متركز ال|فرد حول ذات|ه أو ع|شقها ي|عتبر نوع|ا م|ن ال|نرجس|ية ،وف|ي ن|فس الوق|ت مي|كن ال|قول ،ع|ندم|ا
ي|نظر ال|فرد ل|ذات|ه ب|دون|ية ي|عتبر ذل|ك دل|يال ع|لى ق|اب|ليته ل|إلص|اب|ة ب|االك|تئاب .ف|تقديــ|ر ال|ذات ي|عــبر ع|ن الرض|ا وال|تقبل
ل|لجوان|ب ال|ذات|ية ل|لفرد )جس|دي|ة وان|فعال|ية وم|عرف|ية وغ|يره|ا( دون ال|تعال|ي وال|زه|و ب|ها ،وال ال|تحقير وال|تقليل م|ن
شأنها )باظة ،آمال عبد السميع .(2008 : 91-89
ويح|دث اع|تبار ال|ذات ال|قوي ع|ند ال|شخص ن|تيجة م|ا ي|تمتع ب|ه م|ن م|فهوم إي|جاب|ي ل|ذات|ه وث|قته ب|ها وت|قبله ل|ها
ول|آلخري|ن ،وتواف|قه م|ع ن|فسه وم|ع اآلخري|ن .وب|ال|عكس ،ف|إن اع|تبار ال|ذات ال|ضعيف ق|د ي|كون ن|تيجة ل|ظروف اج|تماع|ية
س|يئة م|تكررة ت|عرض ل|ها ال|طفل ف|ي مراح|ل ال|نمو ك|ال|تفكك األسري ،وامل|عام|لة الس|يئة م|ن الوال|دي|ن أو احمل|يطني ب|ه،
وك|ذل|ك ت|عرض|ه ل|لترب|ية اخل|اط|ئة ال|تي ق|د ت|تمثل ف|ي ال|قسوة ال|زائ|دة أو ال|تدل|يل ال|زائ|د ،واألخ|طر م|نهما ال|تذب|ذب ب|ني
ذلك التدليل وتلك القسوة.
وق|د يخ|لق الفش|ل امل|تكرر ع|ند ال|بعض االع|تقاد ب|عدم ج|دواه|م وب|أن|هم ف|اش|لون ف|هم ي|توق|عون الفش|ل وي|تنبئون
بح|دوث|ه مس|بقا .ويؤدي ه|ذا االع|تقاد الس|لبي إل|ى ترك ال|عنان ل|الش|عور إل|ى ال|تردد ع|ند مواج|هة أي حت|د م|ع االس|تسالم
أو الهروب مبكرا
) Craib, I. 1998:172البخاري ،أمني .(2008

تأكيد

الذات )(Self-Assertion

وهو ب|عد آخر ف|ي ن|ظري|ة ال|ذات .وي|تميز الس|لوك ال|توك|يدي بح|ري|ة ال|تعبير ع|ن االن|فعاالت واآلراء وامل|شاعر الودي|ة
وال|عاط|فية وغ|يره|ا .وه|و الس|لوك امل|عبر ب|شكل م|الئ|م وم|حاف|ظ ع|ن ح|قوق ال|ذات وح|قوق اآلخ|ري|ن ب|أس|لوب إي|جاب|ي
وفعال بعيدا عن العدوانية أو االنسحابية )باظة ،آمال عبد السميع .(2008 : 91-89

حتقيق

الذات )(Self- realization)(Self-Actualization

وي|عرف حت|قيق ال|ذات ع|لى أن|ه »داف|ع ال|فرد إلدراك ق|واه ال|كام|نة وف|همه ل|نفسه ورغ|بته إلث|بات أن|ه ف|رد م|تكام|ل
ال||شخصية« ( ) .Colman, A 2006:67وه|و أي||ضا اله||دف ال||ذي ل||ه م||عنى وي|ود ال||فرد حت||قيقه ف||ي ح||يات||ه،
وي|تسع ن|طاق اله|دف ب|ات|ساع ث|قاف|ة ال|فرد ومس|توى ت|علمه وخ|برت|ه .وم|ع حت|قيق اله|دف ي|شعر ال|فرد ب|قيمة احل|ياة وي|صبح
أك|ثر ق|درة ع|لى ال|عطاء )ب|اظ|ة ،آم|ال ع|بد ال|سميع  .(2008 : 91-89وي|عرف ال|دك|تور أح|مد ب|دوي حت|قيق
ال|ذات ك|مصطلح ف|ي ع|لم ال|نفس ع|لى أن|ه» :ال|نمو امل|توازن ل|لشخصية .وي|عني ذل|ك ق|بول م|ختلف جوان|ب ال|شخصية
املندمجة في كل متواز ال يعلو فيه جانب على آخر« ).(1978:373

التحكم

الذاتي Self-Control

ي|عرف ك|مال دس|وق|ي ]) [(1993ال|تحكم ال|ذات|ي ،ع|لى أن|ه» :ض|بط مي|ارس|ه ال|فرد ع|لى م|شاع|ره وان|دف|اع|ات|ه
وت|صرف|ات|ه ،و ال|قدرة ع|لى ك|بح االن|دف|اع .وي|عرف|ه م|ورو ]) [(Morrow 1985ع|لى أن|ه » :ال|قدرة ع|لى ت|وج|يه
س|لوك ال|فرد وال|تحكم ف|يه ب|صورة م|الئ|مة دون ض|بط خ|ارج|ي ف|ي أي موق|ف ي|تم ت|عرض|ه ل|ه« )ب|اظ|ة ،آم|ال ع|بد ال|سميع
.(2008: 91
ويرى مورو ]) [(1985أن »التحكم الذاتي« يتم من خالل ثالثة عمليات أساسية كالتالي:
 .1ت|دع|يم ال|ذات) .(Self-Reinforcementوي|قصد ب|ه ال|تدع|يم ال|ذي ي|قدم|ه ال|فرد ل|ذات|ه ع|ن طري|ق اإلث|اب|ة
أو العقاب والتي ترتد للذات بصورة ضمنية أو ظاهرية.
 .2رؤي|ة ال|ذات ) .(Self-Monitoringوه|ي ع|ملية ت|تطلب م|ن ال|فرد أن يج|ري م|الح|ظات|ه لس|لوك|ه واملواق|ف
التي تظهر فيها وأسبابها ونتائجها.
 .3ت|قييم ال|ذات ) .(Self-Evaluationوه|ي ال|عملية ال|تي ي|قوم ب|ها ال|فرد ل|لحكم ع|لى درج|ة أدائ|ه للس|لوك
ت|بعا مل|صادر وم|عاي|ير م|ختلفة ب|عضها خ|اص ب|ال|فرد ،وب|عضها م|ن الوس|ط اخل|ارج|ي ومؤثرات|ه )ب|اظ|ة ،آم|ال ع|بد
السميع .(2008:92

كيفية تكوين مفهوم الذات
ه|ناك ع|دة عوام|ل تؤدي إل|ى ت|كوي|ن م|فهوم ال|ذات ع|ند ال|فرد .أول|ها ،ال|تمكن م|ن م|عرف|ة ال|كثير م|ن امل|علوم|ات ع|ن
ن|فسه واحمل|يطني ب|ه .ون|تيجة ل|تفاع|له م|ع اآلخري|ن واح|تكاك|ه ب|هم ،ت|نشأ امل|شاعر وال|عواط|ف واألح|اس|يس ال|تي ت|تراك|م
ل||دي||ه ي|وم||ا ب||عد ي|وم .ويكتس||ب ال||فرد ،ن||تيجة ل||ذل||ك اخل||برة ،ع||ما مي||كن أن ي||خفف م||ن آالم||ه و ك||يف ي||تغلب ع||لى
املصاعب والعقبات التي تواجهه في حياته ،كما ميكنه إدراك األمور التي تنفعه ومسبباتها.
وت|دري|جيا ت|تبلور ص|ورة واض|حة ل|لفرد ع|ن ذات|ه ،وك|ذل|ك ت|تضح ص|ورت|ه ل|آلخري|ن ،وم|ع ازدي|اد اخل|برات ال|يوم|ية،
ي|صبح ق|ادرا ع|لى مت|ييز املواق|ف واألح|داث وت|أث|يرات|ها اخمل|تلفة ع|ليه .وي|تصدى ال|فرد ل|لتأث|يرات الس|لبية ال|تي تواج|هه
ف|يعوق|ها م|ن ال|نفاذ إل|ى ن|فسه ،ب|ينما ي|سمح مب|رور ال|تأث|يرات اإلي|جاب|ية ال|تي ت|تفق م|ع اجت|اه|ات|ه وم|يول|ه اخل|اص|ة.
وب|تشاب|ك ه|ذه ال|عوام|ل ال|ذات|ية )ن|ظرة ال|فرد اخل|اص|ة ل|ذات|ه( وال|عوام|ل االج|تماع|ية )ن|ظرة اآلخ|ري|ن ال|يه وت|قدي|ره|م ل|ه
وانطباعاتهم نحوه( يتكون مفهوم الذات للفرد الذي مييزه عن غيره )زيد ،دينا موفق .(2008:27

أنواع مفهوم الذات
ميكن التحدث عن ثالثة أنواع أساسية ملفهوم الذات:
 .1مفهوم الذات اإليجابي )(Positive Concept
ي|عبر م|فهوم ال|ذات اإلي|جاب|ي ع|ن ت|قبل ال|فرد ل|ذات|ه ورض|اه م|نها ،وي|تبلور ذل|ك ف|ي ص|ورة واض|حة وج|لية ل|لذات،
ي|لمسها ك|ل م|ن ي|تعام|ل م|ع ال|فرد أو ي|حتك ب|ه .ف|في ت|عام|له م|ع اآلخري|ن ،ي|كون ال|فرد دائ|ما حري|صا ع|لى اح|ترام ذات|ه
وت|قدي|ره|ا واحمل|اف|ظة ع|لى م|كان|تها االج|تماع|ية ودوره|ا وأه|ميتها ،وتظه|ر ع|ليه ال|ثقة ال|واض|حة ب|ال|نفس وال|تمسك
بالكرامة واالستقالل الذاتي.
وتلخص الدكتورة روضة املطوع خصائص مفهوم الذات اإليجابي كما يلي:
ا .إن األفراد الذين يتمتعون مبفهوم إيجابي للذات يرسمون ألنفسهم أهدافا واقعية.
ب .إنهم يتقبلون أنفسهم واآلخرين على ما هم عليه.
ج  .تتسم قيمهم ومواقفهم باحلوار البناء.
د  .مييزون أثناء تصرفاتهم بني الوسائل والغايات ).(1998:49
) (2مفهوم الذات السلبي )(Negative Self-Concept
ميكن التحدث عن منطني من أمناط مفهوم الذات السلبي:
ي|تمثل ال|نمط األول ،ف|ي ع|دم ان|تظام ف|كرة ال|فرد ع|ن ن|فسه ،ح|يث ي|فتقر اإلح|ساس ب|ثبات ذات|ه وت|كام|لها ،ف|هو ال
ي|عرف مواط|ن ض|عفه وقوت|ه ،وي|دل ه|ذا ع|لى سوء ت|كيفه .أم|ا ال|نمط ال|ثان|ي مل|فهوم ال|ذات الس|لبي ،ف|يتمثل ف|ي ات|صاف
الفرد بالثبات والتنظيم ومقاومة التغيير .وفي كلتا احلالتني يؤدي ذلك إلى القلق والشعور بالتهديد.
وك|ثيرا م|ا ي|كشف أس|لوب ح|دي|ث ال|فرد وت|صرف|ات|ه اخل|اص|ة أو م|ن خ|الل ت|عبيره ع|ن م|شاعره جت|اه ن|فسه واآلخري|ن،
امل|فهوم الس|لبي ل|ذات|ه .ف|ال|فرد ف|ي ه|ذه احل|ال|ة ي|كون غ|ير ق|ادر ع|لى ال|تواف|ق م|ع م|جتمعه ،وي|عبر ع|الن|ية ب|أن|ه ل|يس ع|لى
مس|توى اآلخري|ن أو أن|ه ي|عان|ي م|ن امل|شاك|ل وال|هموم أو ع|دم االس|تقرار النفس|ي  ،إل|ى آخره .ك|ما يتح|دث ال|بعض ب|أن|هم
م|كروهون م|ن اآلخري|ن أو ال ي|نالون ت|قدير اآلخري|ن م|هما ف|علوا؛ ل|ذا ف|هم ي|شعرون ب|أن|هم ال ق|يمة ل|هم وال أه|مية لوجوده|م
)زيد ،دينا موفق .(2008:27
وي|ذه|ب  Purkeyبورك|ي أن|ه إذا ت|عرض ال|فرد لتج|رب|ة م|ا ال ت|تفق م|ع م|فهوم ال|ذات ل|دي|ه ،رمب|ا ي|شكل ذل|ك ته|دي|دا
ع|لى ذل|ك امل|فهوم ال|ذي ي|زداد ع|نادا م|ع ازدي|اد ت|لك ال|تجارب ،ف|يصر ع|لى ال|سعي ل|يحاف|ظ ويح|مي ن|فسه .وع|ندم|ا
يفش|ل ال|فرد ف|ي ح|ل ال|تناق|ض ب|ني م|ا ي|عتقده هو وذل|ك ال|ذي مي|ليه ع|ليه الواق|ع ن|تيجة ال|ظروف ال|تي يواج|هها ،تظه|ر
م|شكالت م|تعددة ف|ي طري|قة ال|تفكير ل|دي|ه ،م|نها ،ث|نائ|ية امل|نطق ،أي أن ي|كون م|ضادا ج|دًا ل|فكرة م|ا  ،أو مؤي|دا ل|ها
بش|دة  ،أو يس|تعجل ف|ي ت|عميم األش|ياء اع|تمادا ع|لى م|علوم|ات ق|اص|رة ل|دي|ه .وب|ذل|ك ي|تشكل م|فهوم ذات س|لبي ل|دى
الشخص ).(1988
 .3مفهوم الذات اخلاص )(Private Self- Concept
ويش|ير ه|ذا امل|فهوم إل|ى ف|هم ال|فرد ل|ذات|ه ك|ما ه|ي ع|ليه م|ن وج|هة ن|ظره ،أي اجل|زء الس|ري ال|شخصي ال|ذي ي|تعلق
ب|خبرات|ه ال|ذات|ية ال|تي ت|نطوي ع|لى أمور مخج|لة وم|عيبة ال ي|جوز إظ|هاره|ا أم|ام اآلخري|ن .وي|حتل م|فهوم ال|ذات اخل|اص
املنطقة بني الشعور والالشعور ،ولكن لديه االستعداد لتحوله إلى منطقة الالشعور.
وه|و ي|تضمن م|خاوف ال|فرد وم|شاع|ره امل|تصلة ب|عدم األم|ن ون|قاط ال|ضعف ال|تي ي|خفيها ع|ن اآلخ|ري|ن  .وي|عتبر
م|فهوم ال|ذات اخل|اص ف|ي غ|اي|ة األه|مية واخل|طورة ،ف|من السه|ل ع|لى ال|فرد ال|كشف ع|ن ك|ل ش|كل م|ن األش|كال ال|ساب|قة
م|ن م|فهوم ال|ذات دون أن ي|لجأ إل|ى احل|يل ال|دف|اع|ية ،ول|كنه ب|النس|بة مل|فهوم ال|ذات اخل|اص م|ن ال|صعب ال|كشف ع|نه،
وه|نا ت|كمن اخل|طورة ح|يث ال جت|د امل|شكلة طري|قها إل|ى احل|ل وت|ترك ت|أث|يرات س|لبية ع|لى ال|فرد ت|تمثل ف|ي امل|شكالت
النفسية )زهران ،حامد .(2003:10

وإذا ك|ان »م|فهوم ال|ذات« مج|رد أداة ت|صوري|ة لتسه|يل دراس|ة ال|ظواه|ر النفس|ية ،ف|إن ال|ذات ش|يء م|ختلف ش|غل
جوهره|ا وم|اه|يتها ش|تى ال|علوم اإلن|سان|ية .فه|ي ك|ينون|ة ال|فرد وه|ي ش|خصيته ال|تي ت|نمو وت|نفصل ت|دري|جيا ع|ن م|جال|ه
اإلدراك|ي ،وب|ينما ي|عتبر م|فهوم ال|ذات م|فهوم|ا ش|عوري|ا ي|درك|ه ال|فرد ،ف|إن ال|ذات حت|توي ع|لى ع|ناص|ر الش|عوري|ة ال
يدركها الفرد )زهران ،حامد .(2003:10
وف|ي ك|تاب|ه ) (Mind, Self and Society, 1934ي|فرق م|يد  Meadب|ني ك|ل م|ن ال|ذات وم|فهوم ال|ذات،
وي|قول إن ل|لشخصية مظه|ري|ن :األول» (I) ،ك|فاع|ل« ،وه|ي ت|لقائ|ية ،داخ|لية ،خ|الق|ة ،وذات|ية .وه|ذه ه|ي ال|ذات ال|تي
ت||تطور م||ن خ||الل ات||صال ال||فرد ب||اآلخ|ري||ن وم||ن خ||الل م||ا ي||تعرف ع||ليه م||ن رم|وز اج||تماع||ية .أم||ا ال||ثان||ية )(me
»ك|مفعول ب|ه« ،وه|ي موضوع|ية وت|تشكل م|ن خ|الل اجت|اه|ات اآلخري|ن امل|نظمة وال|تي ترت|بط ب|اجمل|تمع الواس|ع؛ ل|ذل|ك ه|ي
أك|ثر اج|تماع|ية وح|تمية .وه|ذه ه|ي »م|فهوم ال|ذات« ح|يث ي|رى األف|راد أن|فسهم م|ن خ|الل ن|ظرة اآلخ|ري|ن ل|هم ،ان|ظر :
).(Scott, J, and Marshall,G. 2005

وق|د ت|عني ال|ذات( ) Selfال|نفس ) (Psycheف|نقول م|ثال :الش|يء ذات|ه ،أي ن|فسه ،والش|يء ف|ي ذات|ه ،أي ف|ي
ح|قيقته ب|صرف ال|نظر ع|ن م|دى ت|صورن|ا له|ذا الش|يء وم|ا ق|د يح|دث ل|ه م|ن ت|غيرات ،ك|ما أن|ها ه|ي احل|قيقة وراء ك|ل
ال|ظواه|ر ب|النس|بة ل|ألش|ياء ،وه|ي ك|ل ال|شخصية ،ت|درك وت|نفعل وت|فكر وت|دخ|ل اخل|برات ،فه|ي ب|ذل|ك ت|شكل ق|وام
ال|شخصية ،وم|ع ذل|ك ال مي|كن اع|تباره|ا »األن|ا« ) (egoف|األخ|يرة ه|ي ج|زء م|ن ال|شخصية ال|ذي ت|تعام|ل م|ع الواق|ع
)احلفني ،عبد املنعم  ،(2003:476كما سيتضح لنا الحقا.
وتس|تعمل ك|لمة ال|ذات ك|مرادف ل|كلمة ال|شخصية ،وي|عني ذل|ك أن ال|فرد ل|ه ك|يان|ه اخل|اص ول|ه ص|فات وس|مات
وخ|صائ|ص مت|يزه ع|ن غ|يره ،وه|ذا ت|أك|يد ل|ذات|ه ون|في وج|وده ف|ي اآلخ|ر ،ف|اآلخ|ر ل|يس ه|و ،وه|و ل|يس اآلخ|ر ،ف|كاله|ما
م|ختلفان ف|ي ال|صفات وال|سمات واخل|صائ|ص .ه|ذا رغ|م إم|كان|ية ت|شاب|ههما ف|ي ال|تكوي|ن وال|بنية واخل|لق اإلن|سان|ي.
ف|ال|شخصية إذا » ه|ي ذل|ك ال|تنظيم ل|سمات وخ|صائ|ص ودواف|ع ال|فرد النفس|ية والفس|يولوج|ية واجل|سمية ال|ذي مي|يزه ع|ن
غيره ،والذي بإمكانه أن يكفل للفرد توافقه النفسي وتكيفه االجتماعي« )األمارة ،أسعد :د.ت(.
ول|لشخصية ب|النس|بة ل|فروي|د ث|الث|ة م|كون|ات ي|تكام|ل ب|عضها م|ع ب|عض ل|تشكل ال|سمة ال|عام|ة ل|ها ،وه|ذه امل|كون|ات
ه|ي :ال|هو واألن|ا واألن|ا األع|لى )ك|ما س|نرى ف|ي ال|فصل ال|تال|ي( .وي|صف أس|عد األم|ارة ك|ل م|كون م|ن ه|ذه امل|كون|ات
ووظ|ائ|فها ف|يقول :إن »ال|هو« ه|ي ال|قدرة ال|غري|زي|ة ال|تي ت|صرخ :أري|د ذل|ك الش|يء ب|دون ض|واب|ط وال مح|رم|ات أو
مم|نوع|ات .واألن|ا األع|لى ه|و ال|ضمير امل|ثقل ب|ال|ذن|ب ال|ذي ي|قول ل|ه ،ال تس|تطيع أن ت|نال ذل|ك الش|يء ،أم|ا األن|ا ف|هو
القوة العاقلة التي تقول :دعونا نرى ماذا نستطيع أن نفعل حلل اإلشكال.
وإذا م|ا مت|عنا ف|ي ت|عري|ف فروي|د ف|إن|نا سنج|ده ،أن|ه ي|حتوي ع|لى اخل|صائ|ص ال|بيولوج|ية واألخ|الق|ية وال|فكري|ة ل|لفرد،
وال|تي جت|عل م|نه ذات|ا ت|تميز ع|ن غ|يره ،وب|إل|قاء ال|ضوء ع|لى م|زي|د م|ن ال|تعري|فات ل|لشخصية س|نعطي ف|كرة أك|ثر
وضوحا عن طبيعة الذات أي الشخصية.
يذكر أسعد األمارة عددا من التعريفات للشخصية ،على أنها:
 مج|موع|ة ال|صفات اجل|سمية وال|عقلية واالن|فعال|ية واالج|تماع|ية ال|تي تظه|ر ف|ي ال|عالق|ات االج|تماع|ية ل|فرد ب|عينهومتيزه عن غيره.
 مج|موع|ة ال|صفات اجلس|دي|ة والنفس|ية )موروث|ة ومكتس|بة( وال|عادات وال|تقال|يد وال|قيم وال|عواط|ف م|تفاع|لة ك|مايراها اآلخرون من خالل التعامل في احلياة االجتماعية.
 مج|موع|ة ال|تفاع|الت ال|داخ|لية ف|ي اإلن|سان ال|تي تظه|ر ع|لى س|لوك|ه اخل|ارج|ي وت|نعكس ع|لى ت|صرف|ات|ه ف|ي مواج|هةاألح|داث ال|تي ت|عتري|ه ،وك|ذل|ك ف|ي م|واج|هة األف|راد احمل|يطني ب|ه ،ف|يؤث|ر ف|يهم وي|تأث|ر ب|هم ،وك|ل ف|رد م|ن أف|راد
اجملتمع اإلنساني يتميز عن غيره في تلك التفاعالت املنعكسة على سلوكه.
 ك|ل االس|تعدادات وال|نزع|ات وامل|يول وال|غرائ|ز ال|بيول|وج|ية ال|فطري|ة وامل|وروث|ة ،وه|ي ك|ل االس|تعدادات وامل|يولاملكتسبة من اخلبرة.
 -تلك امليول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملية التكيف بينه وبني بيئته )األمارة ،أسعد د.ت(.

وي||عرف أح||مد زك||ي ب||دوي ) (1978ال||شخصية ب||أن||ها » ن||ظام م||تكام||ل م||ن مج||موع||ة اخل||صائ||ص اجل||سمية
والوج|دان|ية وال|نزوع|ية واإلدراك|ية ال|تي ت|عني هوي|ة ال|فرد ومت|يزه ع|ن غ|يره م|ن األفراد مت|ييزا ب|ينا ،وك|ما ت|بدو ل|لناس أث|ناء
ال|تعام|ل ال|يوم|ي ال|ذي ت|قتضيه احل|ياة االج|تماع|ية« )ص  .(311ك|ما يش|ير ب|دوي إل|ى ص|فات م|تعددة ل|ألفراد وف|قا
للمزايا الشخصية التي متيزهم ،فيقال مثال :أن فالنا له شخصية ،ويقصد به من له سلطان أو املتفوق.
ويش||ير ب||دوي أي||ضا ،إل||ى»ال||شخصية امل||تكام||لة« ) (Integrated Personalityوي||قصد ب||ها ال||شخصية
ال||تي تس||تطيع أن ت||تواءم م||ع الس||لوك ال||عام ف||ي اجمل||تمع .وي|رى أن ص||فات ال||شخصية مي||كن أن تس||تند ع||لى ب||عض
العوامل مثل :العوامل »الوراثية« )( geneticوالدور ) ( roleواملكانة ).(status
ك|ما يرى أن ك|لمة ال|شخصية ال ت|قتصر ع|لى ال|تعبير ع|ن اجل|وان|ب اإلي|جاب|ية ل|لفرد ،وإمن|ا ت|عبر أي|ضا ع|ن اجل|وان|ب
الس|لبية ل|ه ،وم|ثال ذل|ك أن ت|تصف ش|خصيته ،ب|ال|شخصية امل|نفصمة ) ، (Dissociated Personalityوي|قصد
ب|ها ،ت|لك ال|تي ب|ها خ|لل ع|قلي م|صحوب ب|اض|طراب الوع|ي ،س|مته ت|غير ف|ي ال|ذات وت|فكك هوي|تها ،ف|يصبح ل|إلن|سان
نتيجة ذلك شخصيتان أو أكثر)نفس املرجع ص.(312
وب|ينما يرى ال|بعض أن ال|شخصية ت|عني ال|ذات ،إال أن ب|دوي يش|ير ل|ها ب|نفس امل|عنى ال|ذي ت|تصف ب|ه م|فهوم ال|ذات
ف|يقول ع|نها :ب|أن|ها »مظه|ر ال|شخصية ال|ذي ي|نطوي ع|ليه إدراك ال|شخص ل|ذات|ه ) ،«(Self-Conceptionأي،
أن|ها ال|صورة ال|تي يراه|ا ال|فرد ع|ن ن|فسه ك|نتيجة ل|تجارب|ه م|ع اآلخري|ن ،وال|طري|قة ال|تي ي|تعام|لون ب|ها م|عه ،واالن|طباع
ال|ذي ي|كون|ه ع|ن ن|ظرت|هم إل|يه ) ،(social selfوي|رى أن ال|ذات ت|نمو خ|الل ع|ملية التنش|ئة وال|تفاع|ل االج|تماع|ي
)نفس املرجع ص.(372
ول|لذات ب|النس|بة ل|علماء ال|نفس م|عنيني :أح|ده|ما ي|تعلق ب|اجت|اه|ات ال|شخص وم|شاعره جت|اه ن|فسه وم|درك|ات|ه وت|قييمه
ل|ها ،وه|نا مي|كن ال|نظر إل|ى ال|ذات ك|موضوع ) .(Self-Objectأم|ا امل|عنى اآلخر ،فيش|ير إل|ى مج|موع|ة م|ن ال|عمليات
الس|يكول|وج|ية ال|تي حت|مل الس|لوك وال|تواف|ق ،وت|شمل مج|موع|ة نش|طة م|ن ال|عمليات ك|ال|تفكير وال|تذك|ر واإلدراك،
وبه|ذا امل|عنى ت|عرف »ال|ذات ك|عملية« ) ، (Self-Processف|ال|ذات ه|نا ،ه|ي ال|فاع|ل )س|ليمان ،مح|مد ع|بد ال|عزيز
.(2000:21
وي||قول ع||بد ال||علي اجل||سمان||ي إن ال||ذات ع||ند ال||فرد مي||كن ال||نظر إل||يها م||ن ن||اح||يتني :ال||ناح||ية ال||ذات||ية وال||ناح||ية
امل|وض|وع|ية ،ف|عندم|ا ي|قول ال|فرد » :ه|ا أن|ا ذا« ،ف|هو يه|دف إل|ى ت|أك|يد ذات|ه كش|يء م|وض|وع|ي ب|النس|بة ل|آلخ|ري|ن،
وكشيء ذاتي بحكم إدراكه لوجوده بني اآلخرين ).(1994:35
م|ن ك|ل ه|ذه ال|تعري|فات مي|كن التح|دث ب|اخ|تصار ع|ن اخل|صائ|ص ال|عام|ة ل|لذات ،وال|تي ف|ي م|عظمها ت|تواف|ق م|ع
نظرية روجرز ،وتتمثل في اآلتي:
 .1تنمو الذات نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة.
 .2متتص الذات من قيم اآلخرين ،ورمبا يتم إدراك تلك القيم بطريقة مشوهة.
 .3ك|ثيرا م|ا يس|لك ال|فرد أس|ال|يب ت|تسق م|ع ذات|ه ،وي|درك ت|لك اخل|برات ال|تي ال ت|تسق م|عها ب|وص|فها ته|دي|دا
للذات.
 .4ق||د ت||تغير ال||ذات ن||تيجة ل||لنضج وال||تعلم )س||ليمان ،مح||مد ع||بد ال||عزي||ز  2000 :26؛ (Arul, A.J
. 1972

بنية الذات
ت|تكون ب|نية ال|ذات ك|نتيجة ل|لتفاع|ل م|ع ال|بيئة ،وق|د مت|تص ال|قيم ال|سائ|دة ف|ي اجمل|تمع وحت|اول حت|قيق ال|تواف|ق
واالت|زان وال|ثبات وي|ؤدي ال|تعلم وال|نضج إل|ى منوه|ا وت|شمل ع|دة أش|كال ،أه|مها ال|ذات امل|درك|ة ،وال|ذات االج|تماع|ية،
والذات املثالية ،وهي كما يلي:

)ا( »ال|ذات امل|درك|ة« ) ،(Perceived Selfوي|قصد ب|ها امل|درك|ات وال|تصورات ال|تي ت|صف خ|صائ|ص ال|ذات
كما يتصورها الفرد لنفسه.
)ب( »ال|ذات االج|تماع|ية« ) ،(Social-Selfوه|ذه ت|عبرع|ن امل|درك|ات وال|تصورات ال|تي ي|عتقد ال|فرد أن|ها
حتدد صورته عند اآلخرين ويكتسبها الفرد من خالل تفاعله مع اآلخرين.
)ج( »ال|ذات امل|ثال|ية« ) ،(Ideal Selfوي|قصد ب|ها م|درك|ات وت|صورات ال|فرد جت|اه ال|شخصية امل|ثال|ية ال|تي يود
أن يكون عليها )زهران ،حامد .(2003:9
وي|رى ال|دك|تور مح|مد ع|بد ال|عزي|ز س|ليمان أن ال|ذات امل|ثال|ية ب|النس|بة ل|روج|رز ت|عني »م|فهوم ال|فرد ل|ذات|ه ك|ما ي|ود
ل|ذات|ه أن ي|كون ع|ليه وت|كون ع|ليه ق|يمه امل|ثال|ية« .وه|ذه ال|قيم ق|د يكتس|بها ال|فرد ن|تيجة اخل|برات ال|تي مير ب|ها م|باشرة،
أو تلك التي ميتصها من قيم اآلخرين.(2000:25) .
وت|ضيف ال|دك|تورة آم|ال ب|اظ|ة ) (2008:89ال|ذات اجلس|دي|ة ،وت|عني ص|ورة اجلس|د ل|دى ال|فرد وم|ا ي|تمتع ب|ه
البدن من قدرات أو ما يعتريه من أوجه القصور.
وأج ||دن ||ي أواف ||ق ال ||طال ||بي ف ||يما ك ||تبه ع ||ن ت ||عري ||ف ال ||ذات ف ||ي م||وق ||ع م ||كتوب اإلل ||كترون ||ي ف ||ي  2دي ||سمبر
»: 2009ال|ذات ال ت|كون ع|لى ح|ق دوم|ا ،ف|نحن ق|د نخ|طئ دون أن ن|حس ،ف|ليس م|ن ح|ق ال|ذات أن ت|فرض مواق|ف
ع|لى اآلخري|ن ،ك|ما ل|يس م|ن ح|قها أن ت|قيم آراء ال|ذوات األخرى ع|لى أن|ها ع|لى ص|واب أو ع|لى خ|طأ ،ف|ما ع|لى ال|ذات
إال أن ت|طرح م|ا ل|دي|ها م|ن ف|كر ث|م ت|نسحب ،واحلوار م|ع ال|ذوات األخرى هو ال|ذي ي|قرر م|دى ت|قبل ت|لك اآلراء أو املواق|ف
ال|تي ت|عرض|ها ال|ذات .ف|قيمة م|ا ت|قدم|ه ال|ذات م|ن أف|كار تتح|دد مب|دى ق|بول ت|لك اآلراء م|ن ق|بل ال|ذوات امل|تحاورة ف|ي
جو من التسامح والتنوع واالختالف«.
وأخ|يرا يج|در ال|قول أن م|فهوم ال|ذات يش|ير إل|ى ف|كرة ال|فرد ع|ن ذات|ه ،وه|ذه ت|شكل حج|ر األس|اس ال|تي ت|قوم
ع|ليها ش|خصيته ،وك|لما ازداد ال|فرد م|عرف|ة ل|نفسه ك|ان ذل|ك مؤشرا ع|لى تواف|قه النفس|ي وت|كيفه االج|تماع|ي .وت|تضمن
ه|ذه امل|عرف|ة ال|قدرات واالس|تعدادات وامل|يول وال|رغ|بات وامل|درك|ات ال|شعوري|ة واالن|فعاالت ال|تي ب|إم|كان|ه ت|صحيحها
وتوج|يهها .وك|ذل|ك ت|تضمن ه|ذه امل|عرف|ة ت|صور ال|فرد ع|ن ع|الق|ته ب|اآلخري|ن وع|ن ال|صورة امل|ثال|ية ال|تي ي|تمنى أن ي|كون
عليها «.

ثانيا :التوافق

النفسي )(Adjustment

يه|تم ع|لم ال|صحة النفس|ية ب|عملية ال|تواف|ق النفس|ي وال|عوام|ل امل|ؤدي|ة ل|ها وم|عوق|ات|ها ،ودراس|ة أس|باب وت|شخيص
املشكالت واالضطرابات النفسية وعالجها والوقاية منها )زهران  .(2005 :9والصحة النفسية بهذا املعنى ما هي إال
ع|ملية تواف|ق نفسي ،ي|عتمد جن|اح|ها أو فش|لها ع|لى م|دى جن|اح األس|ال|يب ال|تي يتبعها ال|فرد ل|لوص|ول إل|ى ح|ال|ة التوازن
النسبي مع بيئته )زهران ،حامد .(2005 :27
وت|ختلف ال|نظري|ات ال|تي ت|ناول|ت ع|ملية ال|تواف|ق ف|يما ب|ينها ،ف|ترى ن|ظري|ة التح|ليل النفس|ي أن ال|تواف|ق ي|تم م|ن
خ|الل إش|باع احل|اج|ات وك|يفية ال|تعام|ل م|ع ال|صراع|ات ال|داخ|لية .وت|رى ن|ظري|ة ال|تعلم االج|تماع|ي أن ال|تواف|ق ال|سوي
مي|كن أن ي|تم م|ن خ|الل م|هارة ال|فرد ف|ي ال|تفاع|ل ب|نجاح م|ع ب|يئته ،وتفس|ر ال|نظري|ة اإلن|سان|ية ال|تواف|ق ،ط|بقا الجت|اه|ات
ال|نمو ع|ند األفراد ك|عملية مس|تمرة ،ب|ينما رب|طت ال|نظري|ة امل|عرف|ية ب|ني ال|تواف|ق ع|ند األفراد وت|فكيره|م ب|طري|قة م|نطقية،
ف||ي ح||ني ت||ذه||ب الس||لوك||ية إل||ى أن الس||لوك ال||تواف||قي م||ا ه|و إال م||حصلة ل||لتعليم ال||سوي )احمليس||ي،ع||ثمان ع||لي
.(2001:258
و»ال|تواف|ق النفس|ي« ي|عني ع|ند ك|ل م|ن ال|دك|تورة وداد املوص|لي وال|دك|تور ح|سن ع|بد ال|غني مح|مود » التح|رر م|ن
ت|وت|ر احل|اج|ة ،وال|شعور ب|االرت|ياح ب|عد حت|قيق اله|دف« ) ،(2007:119وم|ثال ل|ذل|ك م|ا يح|دث ل|لفرد ع|ندم|ا
ي|تناول ال|طعام ب|عد ش|عوره ب|اجل|وع ،وق|تها ي|خف داف|ع اجل|وع إل|يه وي|شعر ب|االرت|ياح وك|ذل|ك يح|دث ل|ه ع|ند ح|صول|ه ع|لى
قس|ط م|ن الراح|ة ب|عد ت|عرض|ه ل|لتعب .وه|ناك ك|ثير م|ن األم|ثلة ال|تي يس|لكها اإلن|سان ل|كي ي|حقق ط|موح|ات|ه ،ف|كلما

اس|تطاع ال|فرد حت|قيق األه|داف ال|تي وض|عها ب|سهول|ة ويس|ر ،ي|صبح أك|ثر تواف|قا م|ع ن|فسه وب|يئته .ول|كن ،ع|ندم|ا ت|تعذر
حت|قيق األه|داف ل|دي|ه ي|تعرض ال|فرد ل|إلح|باط وال|صراع وال|قلق ،وي|لجأ إل|ى احل|يل ال|دف|اع|ية والنفس|ية )ن|فس املرج|ع ص
.(119
ويس|تخدم ل|فظ ال|تواف|ق ك|مصطلح س|يكولوج|ي أك|ثر م|ن كون|ه سوس|يولوج|ي ل|يعني إي|جاد ت|ناس|ق ب|ني فرد أو ج|ماع|ة
م|ن ج|هة وم|وق|ف اج|تماع|ي م|عني م|ن ج|هة أخ|رى )ب|دوي ،أح|مد زك|ي  ،(1978:8وي|عرف ح|ام|د زه|ران ال|تواف|ق
النفس|ي ب|أن|ه »ع|ملية دي|نام|كية مس|تمرة ت|تناول الس|لوك وال|بيئة )ال|طبيعية واالج|تماع|ية( ب|ال|تغيير وال|تعدي|ل ح|تى
يح||دث ت||وازن ب||ني ال||فرد وب||يئته ،وه||ذا ال||توازن ي||تضمن إش||باع ح||اج||ات ال||فرد وحت||قيق م||تطلبات ال||بيئة« ):27
. (2005
وإذا م|ا أخ|ذن|ا مب|بدأ أن ال|تواف|ق ي|عني ع|ملية إش|باع ل|لحاج|ات النفس|ية واالج|تماع|ية ،ف|علينا أن ن|علم أن ال|شخص
ال ي|تكفل ب|تنظيم إش|باع ح|اج|ات|ه ف|قط ،ب|ل ق|د ي|تعرض ل|صراع ب|ني ه|ذه احل|اج|ات ي|توج|ب ع|ليه إزاءه|ا أن ي|تعلم ك|يف
ي|واج|ه امل|واق|ف ال|تي ت|تصارع ف|يها ه|ذه احل|اج|ات .وت|نشأ م|شكلة ص|راع احل|اج|ات النفس|ية ع|ند ح|دوث ت|عارض ب|ني
إش|باع ح|اج|ة م|ع إش|باع ح|اج|ة أخرى ،ب|حيث يؤدي إش|باع احل|اج|ة األول|ى إل|ى إح|باط ال|ثان|ية )احمل|يسني ،مح|مد ع|ثمان
.( 2001 :259
وبحس|ب ك|ل م|ن ال|دك|تورة وداد امل|وص|لي وال|دك|تور مح|مود ح|سن ع|بد ال|غني ،أن »ال|فرد األك|ثر ت|واف|قا ه|و ال|فرد
األجن|ح ف|ي إش|باع ح|اج|ات|ه م|ن خ|الل ف|عال|يات|ه االج|تماع|ية ،وه|و ال|فرد ال|ذي ي|تمتع مبس|توى أع|لى ل|لصحة النفس|ية
)املوصلي ،وداد ،ومحمود ،حسن عبد الغني .(2007:61
وميكن توضيح عملية التوافق النفسي من خالل أمرين:
أوال؛ ال|تواف|ق م|ن ح|يث كون|ه ع|ملية س|لوك|ية تؤدي إل|ى ال|تكيف :ف|عندم|ا ي|سعى ال|فرد إل|ى حت|قيق ال|تواف|ق ،ف|عليه
أن يتخ|ذ س|لوك|ا م|عينا م|ن ش|أن|ه أن يؤدي إل|ى إش|باع ح|اج|ات|ه ال|داخ|لية واخل|ارج|ية ،وح|ل ال|صراع إذا م|ا ن|شأ ب|ني ه|ذه
احل|اج|ات ن|تيجة ال|تناق|ضات ب|ينها .وه|ذه ال|عملية الس|لوك|ية ال|تي ي|قوم ب|ها ال|فرد ف|ي م|واج|هة ح|اج|ات|ه وح|ل ال|صراع
بينها هي التي حتقق له التوافق النفسي في النهاية.
ث|ان|يا؛ ال|تواف|ق م|ن ح|يث ك|ون|ه حت|صيال أو إجن|ازا :وه|ذا ي|عني أن ال|فرد م|نذ ط|فول|ته ي|تعلم ط|رق|ا م|عينة مل|واج|هة
مواق|ف م|عينة ،وي|عتمد نوع ال|تواف|ق ع|لى طري|قة ال|تعلم ،ف|إذا ت|علم طرق|ا س|ليمة ي|كون تواف|قه ح|سنا ،وإذا ك|ان|ت طري|قة
تعلمه غير سليمة فيكون سيئ التوافق ) احمليسني ،محمد عثمان .(2001:259
والب|د م|ن اإلش|ارة ه|نا إل|ى أن ال|تواف|ق النفس|ي للح|دث ال مي|كن أن ي|نظر إل|يه ك|حال|ة م|نفصلة ع|ن ال|تواف|ق النفس|ي
ل|بقية أفراد األسرة ،ف|أي فرد ف|ي األسرة ي|عان|ي م|ن ع|دم ال|تواف|ق وخ|اص|ة ب|النس|بة ل|ألب واألم ،ال ب|د أن ي|نعكس ذل|ك
على األبناء؛ وهذا يتطلب إلقاء مزيد من الضوء على مسألة التوافق النفسي بأبعادها اخملتلفة.

أبعاد التوافق النفسي
يتضمن التوافق النفسي عدة أبعاد ،منها التوافق الشخصي ،والتوافق االجتماعي ،والتوافق املهني.
التوافق الشخصي :وهو إحساس الفرد بالسعادة والرضا ع|ن النفس ،واملقدرة على إشباع الدوافع واحلاجات الداخلية
األولية ،أي الفطرية والعضوية والفسيولوجية والتي يولد اإلنسان مزودا بها ،كاحلاجة إلى األكل والشرب وغيرها .كذلك
إشباع الدوافع واحلاجات ال|ثانوي|ة أو املكتسبة ،مثل احل|اج|ة إلى االنتماء ،واحلاجة إلى التقدير وغيرها .ويعبر ب|ذل|ك ع|ن
»سلم داخلي « حيث يقل الصراع النفسي لدى الفرد ويتحقق التوافق لضرورات تطور مراحل النمو )زهران ،حامد :27
.(2005
ال|تواف|ق االج|تماع|ي :ويش|ير إل|ى ع|دة أم|ور ي|تصف ب|ها ال|فرد  ،م|نها م|دى إح|ساس|ه ب|ال|سعادة ف|ي ع|الق|ته م|ع
اآلخري|ن ،وم|قدرت|ه ع|لى ال|تفاع|ل االج|تماع|ي اإلي|جاب|ي وال|عمل خل|ير اجل|ماع|ة .ك|ما يش|ير إل|ى ال|تزام ال|فرد ب|أخ|الق|يات
اجمل|تمع وقواع|د ال|ضبط االج|تماع|ي ،وم|سايرة امل|عاي|ير االج|تماع|ية ،وت|فهم م|عطيات ال|تغير االج|تماع|ي ،وي|عبر أي|ضا
ع|ن م|دى جن|اح ال|فرد ف|ي حت|قيق ال|سعادة ال|زوج|ية ،وه|ذا ي|ؤدي ب|ال|تال|ي إل|ى حت|قيق » ال|صحة االج|تماع|ية « )زهران،

حامد  ،(1-2005 :27التي تشمل األسرة بكل أفرادها.
ال||تواف||ق امل||هني :وه|و ال||ذي ي||تيح ل||لفرد ال||شعور ب||ال|رض||ا ن||تيجة ل||نجاح||ه ف||ي اخ||تيار امل||هنة ال||تي ت||تناس||ب م||ع
اس|تعدادات|ه ال|علمية وال|تدري|بية ،وأي|ضا ن|تيجة حت|قيقه ال|كفاءة ف|ي اإلجن|از واإلن|تاج ف|ي ال|عمل ووض|عية كه|ذه ت|عرف
»بالعامل املناسب في العمل املناسب« )زهران ،حامد .(1-2005 :27

ثالثا؛ التكيف

االجتماعي )(Social Adaptation

يرى ع|لماء ال|نفس أن ال|تواف|ق ي|تضمن ت|فاع|ال م|تصال ب|ني ال|شخصية وال|بيئة وي|تأثر ك|ل م|نهما ب|اآلخر ،األمر ال|ذي
م ||ن ش ||أن ||ه أن ي||ؤدي إل ||ى خ ||فض ال ||توت||ر والتح ||رر م ||ن اإلح ||باط ||ات وال ||صراع ||ات .وه ||م ك ||ثيرا م ||ا ي||رب ||طون ب ||ني
»ال|تواف|ق« ) ،(Adjustmentوال|تكيف ) ،(Adaptationإال أن|ه مي|كن اإلش|ارة إل|ى أن ال|تكيف ي|عني م|حاول|ة
ال|فرد إح|داث ن|وع م|ن ال|تواؤم وال|توازن ب|ينه وب|ني ب|يئته االج|تماع|ية وامل|ادي|ة .وذل|ك ع|ن ط|ري|ق االم|تثال ل|لبيئة أو
ال|تحكم ف|يها ،أو إي|جاد ح|ل وس|ط ب|ينه وب|ينها؛ ل|ذا مي|كن ال|قول ب|أن ال|تكيف ع|ملية مس|تمرة موص|ول|ة ،ف|ال ت|كاد تخ|لو
حل|ظة م|ن ح|ياة اإلن|سان م|ن ع|ملية ت|كيف ،ف|كل س|لوك ي|صدر ع|ن ال|فرد م|ا ه|و إال ن|وع م|ن ال|تكيف .إذاً ،ي|قصد
ب|ال|تكيف ك|ل أنواع الس|لوك ال|تي ي|قوم ب|ها ال|فرد ملواج|هة املواق|ف املتج|ددة ف|ي احل|ياة )أس|عد ،األم|ارة :د.ت( .وي|تفق
ه|ذا م|ع ت|عري|ف ال|دك|تور أح|مد زك|ي ب|دوي ال|ذي يرى ال|تكيف ع|لى أن|ه » ت|غيير س|لوك ال|فرد ك|ي ي|تفق م|ع غ|يره م|ن
األفراد وخاصة باتباع التقاليد واخلضوع لاللتزامات االجتماعية« ).(1978:8
وي||عرف ال||دك||تور حس||ني رش|وان ال||تكيف االج||تماع||ي ع||لى أن||ها ع||ملية اج||تماع||ية دي||نام||يكية ت||فرض وج|وده||ا
ال|تغيرات املس|تمرة ف|ي اجمل|تمع وم|ا ي|تطلبه م|ن ض|رورة إع|ادة ال|توازن إل|يه .وه|ذه ال|عملية ت|تضمن ن|شاط وس|لوك
األف|راد واجل|ماع|ات ال|ساع|ية إل|ى حت|قيق ال|تواف|ق وامل|واءم|ة واالن|سجام وال|تساه|ل ب|ني ب|عضهم ال|بعض أو ب|ينهم وب|ني
بيئتهم ،فاإلنسان دائما في حاجة إلى أن يكيف سلوكه ليتالءم مع اجملتمع ).(1997:186
وي|ذه|ب ال|دك|تور م|عتز ال|صابون|ي إل|ى أن ال|تكيف االج|تماع|ي ه|ي ال|عملية ال|تي ي|قصد ب|ها مت|كن ال|فرد م|ن ت|غيير
س|لوك|ه ل|كي يح|دث ع|الق|ة ت|واف|قية ت|تالءم م|ع ال|ظروف االج|تماع|ية ال|تي ي|عيش ف|يها ،وه|ي ع|ملية دائ|مة ال|تغير
واالس|تمرار .مب|عنى آخر ،ه|ي امل|قدرة ع|لى خ|لق ع|الق|ات ط|بيعية خ|ال|ية م|ن ال|توتر ب|ني ال|فرد وب|يئته االج|تماع|ية ،و مب|ا
ت|تضمنه ه|ذه ال|بيئة م|ن م|ؤث|رات وع|وام|ل وال|تي م|ن ش|أن|ها أن ت|عيق حت|قيق االس|تقرار النفس|ي وال|بدن|ي ف|ي احل|ياة
املعاشة للفرد ).(2006: 146
وي|عرف ج|مال ج|مال ال|دي|ن ال|تكيف ع|لى أن|ه » ق|درة ال|فرد ع|لى ال|تواف|ق م|ع ن|فسه وم|ع م|ن ح|ول|ه ل|لتمتع ب|حياة
خ|ال|ية م|ن االض|طراب|ات ،وم|ليئة ب|احل|ماس|ة وال|نشاط ،ف|ال ي|بدو م|نه م|ا ي|دل ع|لى ع|دم ال|رض|ا ع|ن ال|ذات ،ك|ما أن|ه ال
يس|لك س|لوك|ا اج|تماع|يا ش|اذا ،ب|ل تش|ير ك|ل ت|صرف|ات|ه وم|واق|فه وردود أف|عال|ه ف|ي ظ|ل م|ختلف ال|ظروف إل|ى ات|زان|ه
االنفعالي والعاطفي والعقلي« ).(2006:182
وت|قول ان|تصار ي|ون|س ع|ن ال|تكيف ب|وج|ه ع|ام»إن|ه يش|ير إل|ى ح|ال|ة ال|توازن وال|تواف|ق ب|ني ال|فرد وب|يئته ،أو ب|ني
ال|عمليات والوظ|ائ|ف النفس|ية ل|لفرد ،ت|لك ال|تي حت|دث ن|تيجة خ|فض أو إزال|ة ال|توتر ال|ذي يواج|هه ل|عدم إش|باع ح|اج|ات|ه
أو دوافعه بدون وقوعه في صراع« ).(1993:335
وع|ن »الس|لوك ال|تكيفي« ت|قول ان|تصار »إن|ه ذل|ك الس|لوك ال|ذي ي|حاول م|ن خ|الل|ه ال|فرد ال|تغلب ع|لى ال|صعوب|ات
أو ال|عوائ|ق ال|تي حتول دون حت|قيق ح|اج|ات|ه أو دواف|عه .وإذا أم|كننا ال|قول ب|أن ك|ل س|لوك ل|لكائ|ن احل|ي يرم|ي إل|ى حت|قيق
ال|تكيف ،إال أن ذل|ك ال ي|عني ب|أن ك|ل س|لوك ي|ؤدي ح|تما إل|ى ال|تكيف الس|ليم ،ف|نوع ال|دواف|ع وط|ري|قة إش|باع ال|فرد
حلاجاته ليست باألمر السهل ،فذلك يتوقف على البيئة التي يعيش فيها الفرد وكذلك على تكوينه النفسي.
ف|اإلن|سان مي|ر ف|ي ح|يات|ه بس|لسلة م|ن امل|واق|ف امل|عقدة ال|تي مت|ليها ع|ليه دواف|عه وح|اج|ات|ه ،واالس|تجاب|ة إل|ى ه|ذه
املواق|ف ،ي|تطلب ت|عدي|ال مس|تمرا للس|لوك ل|كي ي|تكيف م|عها ،وذل|ك ي|توق|ف ع|لى م|دى ق|درت|ه ،وع|لى الوس|يلة ال|تي
يتبعها إلشباع دوافعه« ) نفس املرجع ص .(335

ول||كن ال ي||عني ذل||ك أن ع||دم ت||كيف ال||فرد ف||ي ب||يئة م||ا ،م|ؤش|ر ب||ال||ضرورة ع||لى ع||دم ال||سواء ،ف||تكيف اإلن||سان
وان|سجام|ه م|ع ب|يئة متخ|لفة م|ثال ،ي|عتبر أم|را غ|ير مح|مود ،ي|قول ج|مال ج|مال ال|دي|ن » :ع|ندم|ا ي|كون ال|وس|ط ال|ذي
أرغ|متك ظروف|ه ع|لى ال|عيش ف|يه أح|مق وغ|ير راش|د ،ف|من ع|الم|ات ال|فعال|ية أال تنسج|م م|عه إال مب|قدار م|ا تري|د ت|غييره،
أو تكون الشاهد الراشد الذي يرقب املرض ويبحث عن وسيلة لشفاء املريض« ).(2006:183
وي||عتبر إش||باع احل||اج||ات م||ن األم|ور األس||اس||ية ل||تحقيق ال||تكيف ال||سوي ل||لفرد .وت|رى ان||تصار ي|ون||س أن ع||ملية
ال||تكيف تش||تمل ع||لى وج|ود دواف||ع حل||اج||ات ي||جب إش||باع||ها ،وف||ي ح||ال||ة إح||باط ه||ذه ال||دواف||ع اق||تصادي||ة ك||ان||ت أو
اج|تماع|ية ،ك|فقد ال|فرد لوظ|يفته م|ثال ،أو ق|يام|ه ب|اس|تجاب|ات ب|دي|لة ال ت|في ب|ال|غرض ،يفش|ل ف|ي الوص|ول إل|ى ال|تكيف
ال|سوي ،ورمب|ا ي|لجأ إل|ى أح|الم ال|يقظة أو ال|تظلم وإل|قاء ال|الئ|مة ع|لى ال|غير كمس|بب لفش|له .وب|ال|عكس ،إذا م|ا ع|دل
ال|فرد ف|ي س|لوك|ه ل|تصحيح الفش|ل ال|ذي ي|واج|هه وس|عى إل|ى ت|كرار احمل|اوالت رغ|م ال|عوائ|ق ال|تي ت|عترض|ه ف|إن|ه ق|د
ي|نجح ف|ي إش|باع دواف|عه وب|ال|تال|ي ي|حقق ال|تواف|ق وال|تكيف ل|نفسه .وي|عني ذل|ك أن ال|تكيف ف|ي واق|عه هو ح|ال|ة اإلش|باع
املتوازن بني دوافع الفرد وحاجاته )يونس ،انتصار .(1993:335
ويشير الدكتور صالح مخيمر ) (1996إلى أن أهم خصائص التكيف ما يلي:
)(1إن|ها ع|ملية ش|ام|لة :ت|نظر ل|عالق|ة اإلن|سان ب|بيئته ن|ظرة ك|لية ت|تعلق ب|اجمل|االت اخمل|تلفة ف|ي ح|يات|ه ال|ذات|ية
والبيئية ،بحيث تتناول جتاربه الشعورية ومدى رضاه عن نفسه ومجتمعه.
)(2إن|ها ع|ملية دي|نام|ية :ف|ال|تكيف ال ي|تم مرة واح|دة أو ب|صفة ث|اب|تة ،ب|ل يس|تمر م|ا اس|تمرت احل|ياة ال|تي تواك|بها
مج|موع|ة م|ن ال|غرائز وال|دواف|ع واحل|اج|ات وم|حاول|ة إش|باع|ها .وك|ل ه|ذا يخ|لق توترات ق|د ته|دد ال|كائ|ن ب|ال|ضياع،
وع|ندم|ا ي|حاول ال|فرد إزال|ة ه|ذه ال|توترات ي|عود ل|ه االتزان م|ن ج|دي|د .غ|ير أن ه|ذه ال|دي|نام|ية ت|عني ف|ي ن|فس الوق|ت
أن ه|ذا ال|تكيف مي|ثل ال|نتاج ال|ذي ي|تمخض ع|نه ص|راع قوى ذات|ية وب|يئية :ف|بعض ال|قوى ال|ذات|ية ف|طري ب|يولوج|ي
وب|عضها مكتس|ب نفس|ي اج|تماع|ي ،م|نها م|ا ي|عود ل|لماض|ي وم|نها م|ا ي|نتمي ل|لحاضر وم|نها م|ا ي|تعلق ب|املس|تقبل،
أما القوى البيئية فبعضها فيزيائي وبعضها ثقافي اجتماعي )ص.(32
) (3ال|تكيف ع|ملية وظ|يفية ون|شوئ|ية :وت|تمثل وظ|يفتها ف|ي حت|قيق االتزان م|ع ال|بيئة ،أم|ا كون|ها ن|شوئ|ية ف|يعني
ال|عودة إل|ى م|رح|لة ب|عينها م|ن م|راح|ل ال|نمو ،ف|بالنس|بة ل|لراش|د ي|عني أن|ه ي|عيد االت|زان م|ع ال|بيئة متخ|ليا ع|ن ك|ل
ال|ذي ك|ان ع|ليه ف|ي مراح|ل س|اب|قة م|ن ال|نمو .وي|عني ال|تكيف ع|ند ال|طفل إع|ادة االتزان م|ع ال|بيئة ض|من خ|صائ|ص
مرح|لة ال|نمو ال|تي ي|عيشها .ف|عند ح|دوث أي نوع م|ن امل|شاك|ل ال|تي مي|كن أن ت|عيق ال|تكيف خ|الل مرح|لة م|ن مراح|ل
ال|نمو ،أدى ذل|ك إل|ى توق|ف ال|نمو أوال|نكوص إل|ى مرح|لة س|اب|قة م|ن مراح|ل ال|نمو .ب|ينما تؤدي ح|ال|ة ال|تكيف ال|تي
يعيشها الفرد في طفولته إلى السلوك السوي أثناء الرشد.
) (4ال|تكيف ي|تأثر ب|ال|صراع ب|ني األن|ا وال|هو :ل|لوه|لة األول|ى ،ق|د ي|بدو أن ال|صراع يح|دث ن|تيجة ال|تناق|ضات ب|ني
ال|فرد وب|يئته ،أو ب|ني امل|تطلبات امل|تناق|ضة سواء ك|ان ف|ي ب|يئة ال|فرد أو ف|ي ش|خصيته ،ول|كن ي|تضح ف|يما ب|عد أن
ه|ذا ال|صراع م|ا ه|و إال ص|راع ب|ني » ح|فزات ال|فرد ال|غري|زي|ة ودف|اع|ات األن|ا ع|نده« .مب|عنى ،أن األن|ا ت|قف أح|يان|ا
ض|د ال|هو ،وذل|ك ع|ندم|ا ت|كون أك|ثر ق|رب|ا م|ن األن|ا األع|لى أي ال|ضمير ،وأح|يان|ا أخ|رى ،ي|كون ال|صراع ن|تيجة
وقوف األنا ضد األنا العليا )مخيمر ،صالح  ،(1996:35وهذا الصراع من شأنه أن يعيق عملية التكيف.
) (5التكيف ي|تأثر بكمية الطاقة املستثمرة ف|ي ك|ل م|ن القوتني املتصارعتني :فعندما تكون كمية الغرائز أقوى م|ن
ك|مية ال|طاق|ة ال|دف|اع|ية )املستثمرة( ،تنتصر »احلفزة ال|غريزي|ة« .وال|طاق|ة ع|ادة ت|كون ع|ند الفرد ث|اب|تة؛ ل|ذل|ك ع|ندم|ا
تستهلك هذه الطاقة في املكبوتات والدفاعات بدرجة كبيرة ،تكون قوة الطاقة املتبقية لدى اجلانب الشعوري من األنا
عاجزة ع|ن مواجهة الهو واألنا األعلى ومواجهتها للمواقف اخلارجية ،ويشير ذلك للمعنى العلمي للشخصية الضعيفة
)املرجع السابق ص .(35
وت|قول ال|دك|تورة ان|تصار ي|ون|س :ت|عتمد ال|دواف|ع ف|ي األس|اس ع|لى م|يل ال|فرد ال|طبيعي ن|حو احل|فاظ ع|لى حت|قيق
م|قوم|ات|ه وإم|كان|يات|ه ف|ي مس|تواه|ا ال|بيولوج|ي والنفس|ي واالج|تماع|ي ع|لى ح|د سواء .ف|في املس|توى ال|بيولوج|ي ت|عمل
أجه|زة اجل|سم ب|طري|قة م|تكام|لة وي|عني ذل|ك ال|توازن الفس|يول|وج|ي ،وف|ى املس|توى النفس|ي ي|سعى ال|فرد ل|لحفاظ ع|لى
ت|كام|ل ال|ذات؛ ألن أي خ|لل ف|ي ه|ذا ال|تكام|ل ،ك|ما يح|دث ح|ال|ة ال|شعور ب|ال|نقص والعج|ز أو ال|شعور ب|ال|ذن|ب ،يؤدي

إل|ى إع|اق|ة ال|توازن النفس|ي أو إل|ى ع|اه|ة نفس|ية مت|اث|ل اإلع|اق|ة أو ال|عاه|ة اجل|سمية ،ب|ل وت|فوق|ها م|ن ح|يث التس|بب ف|ي
ت|فكك ال|شخصية .ويفس|ر ه|ذا امل|يل امل|نطق األس|اس|ي جل|ميع دواف|ع ال|فرد ،ال|شعوري|ة م|نها وال|الش|عوري|ة ،وك|ذل|ك ح|اج|ات|ه
اجلسمية أو النفسية أو االجتماعية )يونس ،انتصار .(1993 :335
ع|ند التح|دث ع|ن ت|كيف ال|فرد ،ال ب|د م|ن اإلش|ارة إل|ى ال|بيئة ال|تي ال ت|تم ع|ملية ال|تكيف إال ب|ال|تواؤم م|عها ،وه|ي
تتمثل في ثالثة أشكال:
 .1البيئة الطبيعية
وي|قصد ب|ها ال|عال|م اخل|ارج|ي ال|ذي ي|عيش ف|يه ال|فرد وم|ا يش|تمل ع|ليه م|ن ض|روري|ات احل|ياة وم|كمالت|ها ك|امل|لبس
وامل|سكن وال|طعام ،وك|ما هو م|علوم ف|ي ال|علوم ال|بيولوج|ية أن ال|كائ|نات احل|ية ت|غير أمن|اط ن|شاط|ها ك|لما اح|تاج األمر
إل|ى ذل|ك اس|تجاب|ة ل|لحاالت امل|تغيرة ف|ي ب|يئتها .ت|لجأ احل|يوان|ات م|ثال إل|ى إش|باع ح|اج|ات|ها ب|طري|قة ت|ناس|ب ال|ظروف
ال|قائ|مة ،وع|ندم|ا ت|تغير ه|ذه ال|ظروف ي|قوم احل|يوان ب|تعدي|ل س|لوك|ه واس|تحداث طرق ج|دي|دة تؤدي ب|ه إل|ى ب|لوغ ح|اج|ات|ه.
وي|ندرج ذل|ك ع|لى ك|ل ال|كائ|نات احل|ية ،فتس|تمر احل|ياة ط|بيعية ك|لما جن|ح ال|كائ|ن ف|ي م|الءم|ة وت|عدي|ل اس|تجاب|ات|ه ل|كل
م|ا م|ن ش|أن|ه إح|داث ت|غيير ف|ي ب|يئته احمل|يطة ،وف|ي ح|ال|ة فش|ل ت|الؤم|ه م|ع ال|ظروف ول|و ل|فترة م|ن ال|زم|ن ف|إن ح|يات|ه
تضطرب ،أو يكون عرضة للموت والهالك )الصابوني ،معتز .( 2006 :146
 .2البيئة االجتماعية
ول||لبيئة االج||تماع||ية ج||ان||بان ،اجل||ان||ب امل||ادي ،وه|و ال||ذي ي||تعلق ب||البش||ر ،ك||األس|رة وال||نادي وامل||درس||ة وال|زم||الء
واألص|دق|اء .واجل|ان|ب امل|عنوي ،وي|شمل ال|ثقاف|ة امل|تمثلة ف|ي ال|قيم وامل|بادئ وال|عادات وال|تقال|يد واألعراف وال|فلسفات
الس|ياس|ية واالج|تماع|ية واخل|لقية .وت|شكل ه|ذه ال|بيئة اجل|ان|ب االج|تماع|ي ال|ذي ي|عني ضرورة أن ي|تكيف اإلن|سان م|ع
ال|ظروف االج|تماع|ية احمل|يطة ب|ه وي|صبح ج|زءا م|نها وم|تفاع|ال م|عها ،ف|ال ي|شعر ب|وط|أة ن|ظمها ،س|ياس|ية ك|ان|ت أم
اق|تصادي|ة ،أم خ|لقية ،وال ي|رف|ض أوض|اع|ها ،وإمن|ا يس|توع|ب ه|ذه األوض|اع وي|تقبلها وت|صبح أه|م م|كون|ات ش|خصيته
ومن أعز ما يحرص عليه.
وي|رت|بط ال|تكيف أي|ضا ب|امل|هنة وي|تطلب إح|داث|ه ت|الؤم ال|فرد م|ع ظ|روف ال|عمل ال|ذي ي|قوم ب|ه ،وامل|قدرة ع|لى أدائ|ه
وش|عوره ب|االرت|ياح جت|اه|ه وإت|قان|ه مل|هنته ال|تي ي|فترض أن ت|كون م|تناس|بة م|ع ق|درات ذك|ائ|ه واس|تعدادات|ه وم|يول|ه ) ن|فس
املرجع ص .( 146
 -3البيئة النفسية
وال|تكيف م|ع ال|بيئة النفس|ية ي|كون ان|فعال|يًا ي|تعلق ب|وج|دان ال|فرد ،وخ|لوه م|ن ال|صراع|ات واألزم|ات واألم|راض
النفس||ية ،وي||تضمن ه||ذا ال||نوع م||ن ال||تكيف ج|وان||ب إي||جاب||ية م||ثل ال||شعور ب||األم||ان االن||فعال||ي ،وال||شعور ب||ال||تواف||ق
الشخصي ،والشعور بالنجاح ،والشعور بالسعادة ) نفس املرجع ص.(148
وت|كيف ال|فرد النفس|ي ي|تطلب م|عرف|ته ل|ذات|ه ،ف|بدون م|عرف|تها ي|صعب ع|ليه أن ي|تكيف نفس|يا ،ألن|ه مب|عرف|ته
ل|قدرات|ه وإم|كان|يات|ه يس|تطيع أن يوائ|م ب|ني م|ا يرغ|ب ف|ي أن ي|قوم ب|ه وم|ا يس|تطيع ال|قيام ب|ه ،وب|ذل|ك ي|جنب ن|فسه الفش|ل
واإلح|باط ال|لذي|ن ي|عتبران م|ن ال|عوام|ل األس|اس|ية الخ|تالل ال|تكيف النفس|ي .ل|ذا ع|لى ال|فرد أن ي|قيم ق|درات|ه مبوضوع|ية
دون ال|لجوء إل|ى ال|غرور أو ال|تواض|ع امل|بتذل )ن|فس امل|رج|ع ص (149وه|ذا ال|شكل م|ن ال|تكيف ،وإن ك|ان م|جال|ه
األساسي علم االجتماع ،ال يختلف عن خصائص التوافق النفسي والذي هو مجال علم النفس.
وتش|ير ال|تعري|فات ال|ساب|قة إل|ى ت|شاب|ه ب|ني م|فهوم|ي ال|تواف|ق وال|تكيف ي|كاد ي|صل إل|ى درج|ة ال|تطاب|ق .إال أن ه|ذا
األمر ال ي|تفق م|ع احل|قائ|ق ال|علمية ،ف|ال|تواف|ق يش|ير إل|ى الرض|ا ع|ن ال|ذات وال|قناع|ة ن|حو الش|يء املنج|ز ،وي|تحقق ن|تيجة

رغ|بة ال|فرد وق|صده املس|بقني .ك|ما يش|ير ذل|ك إل|ى ت|طاب|ق م|ع ال|ذات ح|يث ي|كون ال|فرد امل|تواف|ق نفس|يا ص|ادق|ا م|ع ن|فسه
وم|ع اآلخري|ن ف|ي ال|تصرف|ات والس|لوك وي|عيش م|توائ|ما م|ع م|جتمعه .أم|ا ال|تكيف ،ف|يعني ع|ند ان|تقال ال|فرد إل|ى ب|يئة
ج|دي|دة )م|ادي|ة أو نفس|ية أو م|عنوي|ة( ع|ليه أن ي|تأق|لم م|عها إم|ا ل|قناع|ته ب|أن|ها واق|ع ج|دي|د ي|فرض ن|فسه ،أو ن|تيجة
ل|عوام|ل م|جتمعية ت|فرض|ها ال|قوان|ني واألن|ظمة وت|تماش|ى وف|ق ع|ادات ال|ناس وت|قال|يده|م .وال|تواف|ق ي|كون دائ|ما إي|جاب|يا
وي||تجه ن||حو األم||ام وت||ختلف ش||دت||ه م||ن ش||خص إل||ى آخ|ر ،ب||ينما مي||كن أن يس||ير ال||تكيف ب||اجت||اه إي||جاب||ي أو س||لبي
)اجلادري ،لبنى .(2007
وف|ي م|قاب|لة ل|ها ف|ي ج|ري|دة زه|رة اخل|ليج ال|صادرة ف|ي أب|و ظ|بي ب|تاري|خ  11م|ن أك|توب|ر  2008ت|فرق ال|دك|تورة
ع|ائ|شة ال|علي ب|ني ال|تكيف االج|تماع|ي وال|تواف|ق النفس|ي ،ح|يث ت|رى أن ال|تكيف ي|عني » ان|سجام ال|فرد م|ع ع|امل|ه
احمل ||يط ب ||ه ،أم ||ا ال ||تواف ||ق ف ||يعني ال ||عمليات النفس ||ية  -ال ||بنائ ||ية ف ||ي م ||قاب ||ل ال ||تكيف ال ||ذي ي ||عني الس ||لوك
اإلنساني« )ص.(22
واحل|قيقة ،أن ع|مليتي ال|تكيف االج|تماع|ي وال|تواف|ق النفس|ي م|فهوم|ان م|تداخ|الن ف|ي امل|عنى ،ف|كاله|ما يش|ير إل|ى
»ب|ناء م|تماس|ك م|وح|د س|ليم ل|شخصية ال|فرد وت|قبله ل|ذات|ه ،وت|قبل اآلخ|ري|ن ل|ه ،وش|عوره ب|ال|رض|ا واالرت|ياح النفس|ي
واالج|تماع|ي .إذ يه|دف ال|فرد إل|ى ت|عدي|ل س|لوك|ه ن|حو م|ثيرات ال|بيئة ،وت|كوي|ن ارت|باط|ات وع|الق|ات ت|واف|ق ب|ني ت|لك
املثيرات البيئية واملثيرات االجتماعية املتنوعة« )عطية ،نوال محمد .(2001:12
وب|ناء ع|لى ذل|ك ،ف|إن ال|سمات األس|اس|ية امل|ميزة ل|شخصية اإلن|سان امل|تواف|ق نفس|يا وامل|تكيف اج|تماع|يا ،ت|قاس
مب|دى ق|درت|ه ع|لى توج|يه ح|يات|ه توج|يها ص|حيحا ،ب|حيث يش|بع ح|اج|ات|ه اخمل|تلفة ع|ن طري|ق ام|تالك|ه ل|لعادات وامل|هارات
ال|تي تيس|ر ل|ه حت|قيق إش|باع ح|اج|ات|ه امل|لحة .وه|ذه اخل|صائ|ص الس|لوك|ية إمن|ا ت|تكون ف|ي املراح|ل امل|بكرة م|ن ح|ياة ال|فرد،
ف|ال|تواف|ق النفس|ي وال|تكيف االج|تماع|ي ،إذاً ،ه|ما ف|ي ال|واق|ع ح|صيلة خ|برات ال|فرد وجت|ارب|ه ،وه|ي ال|تي أث|رت ف|ي
تعلمه للطرق اخملتلفة التي يشبع بها حاجاته ويتعامل بها مع غيره من الناس في حياته االجتماعية.
ويرى م|عتز ال|صابون|ي ) (2006أن »اخل|ير« ف|ي ال|طفول|ة ،يح|دد ب|درج|ة واض|حة وس|يلة الرض|ا النفس|ي وال|تواف|ق
ف|ي احل|ياة امل|تأخرة ،وه|ذا يوض|ح ب|جالء ال|عالق|ة ب|ني ال|تكيف وع|ملية ال|نمو .ويرى أن ه|ذا األمر مش|روط بح|رص ال|فرد
ع|لى أال ي|كون إش|باع ح|اج|ات|ه ع|لى ح|ساب ح|اج|ات اآلخري|ن ،م|هما ك|لف األمر )ص  .(149ك|ما ي|جب ع|لى ال|فرد أن
ي|كون مرن|ا ف|ي اس|تجاب|ته ل|لمؤثرات اجل|دي|دة ،وأن ي|تجنب اجل|مود وت|قبل أي ت|غير ي|طرأ ع|لى ح|يات|ه ،ك|ان|تقال|ه م|ثال،
إلى بيئة جديدة مغايرة ألسلوب احلياة التي اعتاد عليها.
وك|لما ت|قبل ال|فرد امل|ثيرات اجل|دي|دة ف|ي امل|واق|ف احل|يات|ية ب|اس|تجاب|ات م|الئ|مة ،ي|صبح ت|واف|قه النفس|ي وت|كيفه
االج|تماع|ي م|ع ال|وس|ط ال|ذي ي|عيش ف|يه أك|ثر ف|اع|لية م|ن ذل|ك ال|فرد ال|ذي ي|تصف ب|عدم امل|رون|ة وب|اجل|مود ال|فكري
والعقلي )الصابوني ،معتز  2006 :149؛ عطية  ،نوال .(2001 :14
إال أن ت|لك املرون|ة ال|تي ع|لى ال|فرد أن ي|تصف ب|ها ال ت|عني ت|غيير ال|قيم ال|تي ن|شأ ع|ليها وخ|اص|ة اإلي|جاب|ي م|نها،
ليح ||ل ب ||دال م ||نها ق ||يم ال ||بيئة اجل ||دي ||دة ون ||كران ش ||خصيته األص ||لية ،ف ||في ه ||ذه احل ||ال ||ة ت ||كون ال ||نتيجة اخ ||تالل
ال|تكيف)ال|صابون|ي ،م|عتز .(2006 :149ل|ذل|ك ال ب|د أن ي|كون ال|فرد واع|يا ف|ي مت|ييزه ب|ني ك|ل م|ا هو ص|ال|ح أو
م|فيد م|ن الس|لوك ي|جب ال|تمسك ب|ه ،وب|ني ك|ل م|ا هو ط|ال|ح أو م|ضر م|نها ع|ليه أن ي|تجنبها ،سواء ك|ان ذل|ك ف|ي ب|يئته
األصلية أو في البيئة اجلديدة التي انتقل إليها.
وي|عتبر ت|قبل ال|فرد ل|ذات|ه ف|ي غ|اي|ة األه|مية ل|تواف|ق ال|فرد م|ع م|جتمعه ،وي|عني ه|ذا ت|قبل ال|شخص ألوج|ه ال|ضعف أو
ال|نقص امل|وج|ودة ف|ي ش|خصيته ،ف|ميله ال|زائ|د ل|لنقد ال|ذات|ي ي|عتبر ع|الم|ة م|ن ع|الم|ات ن|بذ ال|ذات ،وه|نا ي|صبح ع|دوا
ل|نفسه ،ف|تقدير اإلن|سان مل|ا مي|لكه م|ن مواه|ب مح|دودة أف|ضل م|ن ام|تالك|ه مواه|ب م|تعددة ول|كنه ال ي|قدره|ا )ال|صابون|ي،
معتز  ،(2006 :150هذا طبعا مع عدم اإلفراط في احلالتني.
وج|دير ب|ال|ذكر ،أن اإلن|سان غ|ير امل|تواف|ق نفس|يا ال ب|د أن ي|كون غ|ير م|تكيف اج|تماع|يا ،ف|في ك|لتا احل|ال|تني ي|شعر
اإلن|سان ب|العج|ز ع|لى أن ي|حيا ح|ياة ط|بيعية مت|كنه م|ن ال|عيش م|ع اآلخ|ري|ن ف|ي س|الم وه|دوء ،وإن ك|ان|ت وط|أة ع|دم
التوافق النفسي أشد من وطأة عدم التكيف االجتماعي ملا لألولى من خصائص تتعلق بالوجدان.

م|ن ه|نا ك|ان الب|د للمه|تمني ب|التنش|ئة االج|تماع|ية م|ن االه|تمام مب|عرف|ة دواف|ع الس|لوك اإلن|سان|ي ون|ظري|ات|ه ،وأه|مية
ال|تطبيق ال|عملي مل|عطيات ع|لم ال|صحة النفس|ية وك|ذل|ك ع|لم ال|نفس وع|لم االج|تماع ،وم|قدرة ه|ذه ال|علوم ع|لى إب|راز
خ|صائ|ص املراح|ل ال|عمري|ة اخمل|تلفة ل|ألب|ناء ،وك|يفية ال|تعام|ل م|ع ك|ل مرح|لة ل|تشكيل الس|لوك ال|سوي وخ|لق ش|خصية
ل|الب|ن م|تكام|لة ن|اض|جة قوي|ة ق|ادرة ع|لى ال|تكيف االج|تماع|ي وال|تواف|ق النفس|ي ت|تمتع مب|فهوم ذات )ف|كرة ال|فرد ع|ن
نفسه( إيجابي.

الفصل الثاني

تفسير السلوك اإلنساني
وفق املنظور النفسي

ل|قد ت|عددت امل|دارس ال|فكري|ة املفس|رة ل|نمو اإلن|سان وس|لوك|ه ،وات|فقت ف|يما ب|ينها ع|لى أمور واخ|تلفت ف|ي أخرى،
وال توج|د ح|تى اآلن ن|ظري|ة ك|ام|لة تس|توع|ب ك|ل جوان|ب ه|ذا ال|نمو .ويش|ير ه|نري م|اير ) (1992إل|ى أه|مية ال|نظرة
ال|تكام|لية ل|تطور الس|لوك اإلن|سان|ي أي ب|جوان|به النفس|ية والس|لوك|ية وامل|عرف|ية ،وع|دم االع|تماد ع|لى ن|ظري|ة دون
غيرها.

النظريات املفسرة للسلوك
ق|بل م|ناق|شة أه|م ال|نظري|ات واالجت|اه|ات املفس|رة للس|لوك اإلن|سان|ي ،جت|در اإلش|ارة إل|ى ب|عض امل|دارس ال|فكري|ة ف|ي
ع|لم ال|نفس ال|تي م|نها اس|تقت ه|ذه ال|نظري|ات أس|سها ال|علمية ،وأه|م ه|ذه امل|دارس امل|درس|ة ال|بنيوي|ة )أو ال|بنائ|ية(
واملدرسة الوظيفية.
وت|عتبر امل|درس|ة ال|بنائ|ية)  (Structuralismأول|ى امل|دارس ال|فكري|ة ف|ي ع|لم ال|نفس ،وال|تي أس|سها رائ|د ال|علم
احلديث الطبيب األملاني ولهم فونت
 W. Wundtف||ي أمل||ان||يا س||نة ) ،(1879وته||تم ه||ذه امل||درس||ة ب||امل||بادئ ال||تي ت||شكل اخل||برة ال||شعوري||ة ل||إلن||سان
)ال|طواب ،س|يد  .(2002:60وي|نظر فون|ت وم|عاص|روه األمل|ان إل|ى وع|ي اإلن|سان أو ع|قله ن|ظرة ب|نيوي|ة ،ت|تكون م|ن
مج|موع|ة ع|ناص|ر م|نظمة وم|تراب|طة ف|يما ب|ينها ،وه|ذه ال|عناص|ر امل|كون|ة ل|بنية ال|عقل مي|كن حت|ليلها إل|ى أج|زاء ب|نفس
األس||لوب ال||ذي ي||قوم ب||ه ك||يميائ||ي بتح||ليل ج||زئ||ي مل||رك||ب م||ا إل||ى م||كون||ات||ه م||ن ال||ذرات )زي||ن ال||دي||ن ،ام||تثال
.(2007:11
ف|||||قد ك|||||ان ف | ||ون|||||ت ي|||||قوم بتح|||||ليل وب|||||ناء اخل|||||برات ع|||||ن ط | ||ري|||||ق حت|||||دي|||||د ال|||||عناص|||||ر امل|||||كون|||||ة ل|||||ها
»ك|اإلح|ساس|ات«) ،(Sensationsو»ال|تصورات« ) (Imagesو»امل|شاع|ر« ) ،(Feelingsوذل|ك ع|ن ط|ري|ق
منهج االستبطان التحليلي الذي يقوم على التأمل الذاتي ،أي مالحظة الفرد خلبراته الشخصية الشعورية ،مثال:
» مي|كنك أن تس|تعيد ب|ذاكرت|ك م|ا ق|د مررت ب|ه م|ن خ|برات ف|ي األي|ام اجل|ميلة ال|تي ق|ضيتها ف|ي رح|لة م|عينة أو م|ع
ش||خص م||عني ،أو مي||كنك أن تس||تعيد ب||فكرك م||ا ق||د م||ررت ب||ه م||ن خ||برات وم||شاع||ر ف||ي أول ي||وم ال||تحقت ف||يه
باجلامعة« )الطواب ،سيد .(2002:60
أم|ا »امل|درس|ة الوظ|يفية«) (Functionalismفته|تم بوظ|يفة ال|شعور أك|ثر م|ن االه|تمام بوص|ف وق|ياس اخل|برة
ال|شعوري|ة ت|لك ال|تي ت|قوم ع|ليها امل|درس|ة ال|بنائ|ية ،أي ته|تم مب|اذا ي|فعل ال|شعور أك|ثر م|ن االه|تمام مب|ا هو ال|شعور؟ وم|ا
مكوناته؟
وق|د أس|س ه|ذه امل|درس|ة ك|ل م|ن ع|ال|م ال|نفس األمري|كي ول|يم ج|يمس W. Jamesوال|فيلسوف املرب|ي جون ديوي J.
 Deweyف|ي ال|قرن العش|ري|ن .وي|نتقد ول|يم ج|يمس اع|تقاد امل|درس|ة ال|بنائ|ية إم|كان|ية ف|هم ال|شعور ع|ن ط|ري|ق حت|ليل

احلوادث إل|ى ع|ناص|ر أول|ية م|ن اإلح|ساس|ات وامل|شاعر .ويرى ج|يمس أن ال|شعور م|ا هو إال ح|ال|ة ش|خصية فري|دة ت|تغير
ب|اس|تمرار وت|تطور مب|رور ال|وق|ت .واه|تمت ه|ذه امل|درس|ة ب|دور ال|شعور ف|ي ك|يفية ت|واف|ق اإلن|سان م|ع ال|بيئة ال|تي ي|عيش
ف|يها .ورغ|م اس|تخدام أن|صار امل|درس|ة الوظ|يفية ل|لمنهج االس|تبطان|ي ،إال أن|هم أع|طوا طري|قة امل|الح|ظة ل|دراس|ة الس|لوك
اه ||تمام ||ا أك ||بر به ||دف دراس ||ة ال ||عالق ||ة ب ||ني وظ ||ائ ||ف ال ||شعور والس ||لوك ال ||ذي ي ||الح ||ظ )ال ||طواب ،س ||يد 63
.(-2002:60
وب|ينما ن|رى أن ال|شعور ك|ان م|حور اه|تمام امل|درس|تني ال|بنائ|ية وال|وظ|يفية ج|اءت امل|درس|ة التح|ليلية ،وخ|اص|ة ع|ند
ف|روي|د ،ل|ترك|ز ع|لى ال|دواف|ع ال|الش|عوري|ة ف|ي ف|هم س|لوك اإلن|سان ،وال|تي أسس|ت ب|ال|تال|ي ،مل|دارس واجت|اه|ات ف|كري|ة
أخرى تتفاوت من حيث االتفاق واالختالف مع نظرية فرويد في تفسير السلوك اإلنساني.

وك|ان|ت امل|درس|ة الس|لوك|ية ) (Behaviorismم|ن أه|م ه|ذه امل|دارس .و ي|عتبر جون واط|سن J.B. Watsonع|ال|م
ال|نفس األمري|كي ،املؤس|س األول له|ذه امل|درس|ة ،وك|ان أس|تاذا ف|ي ج|ام|عة جونز هوب|كنز () Johns Hopkinsح|يث
أجرى ال|عدي|د م|ن ال|بحوث الرائ|دة ف|ي س|لوك األط|فال واحل|يوان .وب|الرغ|م م|ن أن|ه ت|تلمذ ف|ي ال|بدء ع|لى أي|دي أح|د أس|ات|ذة
امل|درس|ة ال|وظ|يفية وب|قي ع|لى ت|وج|هها ف|ترة ح|يث ح|صل ع|لى درج|ة ال|دك|توراه ف|ي ع|لم ن|فس احل|يوان ،إال أن|ه ان|تقد
امل||مارس||ات ال||سائ||دة ف||ي ع||لم ال||نفس األم|ري||كي ف||ي ك||لتا م||درس||تيها ال||بنيوي||ة وال|وظ||يفية )ال||طواب ،س||يد :169
.(2002
ويرى واط|سن أن ه|ات|ني امل|درس|تني ج|علتا »ال|شعور« موضوع|ا ل|علم ال|نفس ،ب|ينما الواق|ع ي|جعل م|ن م|الح|ظة ال|شعور
واخ|تباره أمرا ف|ي غ|اي|ة ال|صعوب|ة ،ألن ح|قائ|ق ال|شعور ت|عتمد ع|لى االن|طباع|ات ال|شخصية ل|كل فرد ،وط|ال|ب بتخ|لي
ع ||لم ال ||نفس ع ||ن دراس ||ة اخل ||برة ال ||شعوري ||ة ف ||ي ك ||ل م ||ن م ||حتواه ||ا ووظ ||يفتها ،وح ||ث ع ||لى ت ||بني امل||وض||وع ||ية
) (Objectivityف|ي ال|دراس|ات النفس|ية )ال|طواب ،س|يد  .(2002 :169وامل|وض|وع|ية ف|ي ع|لم ال|نفس ،م|ن
وج|هة ن|ظر واط|سن ،ت|تطلب م|الح|ظة االس|تجاب|ات اخل|ارج|ية ال|واض|حة وامل|ثيرات ال|تي ت|ؤدي إل|يها؛ ل|ذل|ك دع|ا أن
ت|قتصر م|همة ع|لم ال|نفس ع|لى دراس|ة الس|لوك ال|ظاهر ال|ذي يسه|ل م|الح|ظته وق|ياس|ه وم|ن ث|م ال|تنبؤ ب|ه ف|ي املس|تقبل
)الطواب ،سيد .(2002:70
ويرى واط|سن أن الس|لوك ي|شكل املوضوع الرئيس|ي ف|ي ع|لم ال|نفس ،وأن االس|تجاب|ات ول|يس اخل|برة ال|شعوري|ة ه|ي
ال||تي ي||توج||ب حت||ليلها ودراس||تها ،راف||ضا ب||ذل||ك أن ت||كون امل||فاه||يم ال||فلسفية وال||تأم||لية ك||ال||شعور وال||صور ال||عقلية
وال|تفكير وغ|يره|ا م|وض|وع|ات يه|تم ب|ها ع|لم ال|نفس .ك|ما رف|ض م|نهج االس|تبطان ال|ذي ت|أخ|ذ ب|ه امل|درس|ة ال|بنائ|ية
)الطواب ،سيد .(2002:21
وت||عبر ك||لمات واط||سن امل||شهورة م||نذ ب||داي||ات ال||قرن العش||ري||ن ع||ن ف||كر ه||ذه امل||درس||ة أص||دق ت||عبير ح||يث ق||ال:
»أع|طني دس|تة أط|فال م|تميزي|ن وأن|ا أس|تطيع أن أش|كلهم ف|أج|عل م|نهم ال|طبيب وامل|هندس وامل|صلح االج|تماع|ي واجملرم
أي|ضا  ...ب|غض ال|نظر ع|ما ل|دي|هم م|ن م|يول ورغ|بات واس|تعدادات ،وذل|ك ع|ن طري|ق ال|تحكم ف|ي ال|عوام|ل ال|بيئية ال|تي
تشكل هؤالء األفراد« )الطواب ،سيد2002:72؛ كاتانا ،شارلز .(1983:157
وبه|ذا امل|عنى مي|كن اع|تبار ال|نموذج الس|لوك|ي منوذج|ا ب|يئيا إل|ى ح|د ك|بير ،م|ن ح|يث إع|طائ|ه دورا ك|بيرا ل|الس|تجاب|ات
ال|تي حت|دث|ها م|ثيرات ال|بيئة ع|لى س|لوك ال|كائ|ن احل|ي ،وم|ا ي|بقى م|ن ه|ذه االس|تجاب|ات وي|صبح جزءا م|ن الس|لوك ،ط|بقا
له|ذه ال|نظري|ة ،ه|ي ت|لك ال|تي عُ|ززت أو ت|اله|ا أمر م|حبب أو مرغوب ب|ه ب|عد ح|دوث الس|لوك .ف|عادة م|ا ي|صدر ال|كائ|ن
احل|ي ع|ددا ك|بيرا م|ن االس|تجاب|ات ن|تيجة ت|فاع|له م|ع ال|بيئة ،ل|كن م|ا ي|بقى م|نها هو ال|ذي ي|عقبه ت|دع|يم أي أمر ح|سن،
أم|ا م|ا يح|ذف وي|تالش|ى م|ن االس|تجاب|ات فه|ي ال|تي ال ي|عقبها ت|دع|يم ،وك|ذل|ك هو احل|ال ب|النس|بة ل|الس|تجاب|ات ال|تي
ت|عقبها ن|تائ|ج غ|ير س|ارة ،ك|األل|م م|ثال أو إزال|ة ش|يء م|رغ|وب ب|ه ،فه|ذه األم|ور م|ن ش|أن|ها أن ت|قلل ت|كرار االس|تجاب|ة
)العواملة ،حابس ومزاهرة ،أمين .(2003 :44
وت|دخ|ل حت|ت إط|ار ه|ذه امل|درس|ة ال|عدي|د م|ن ال|نظري|ات الس|لوك|ية وال|تي تؤم|ن ب|فكرة أن ال|ناس مي|كن ف|همهم م|ن خ|الل
م|الح|ظة م|ا ي|قومون ب|ه م|ن س|لوك وأف|عال ول|يس بواس|طة م|شاعره|م وأح|اس|يسهم ،وترى أي|ضا أن الس|لوك مي|كن أن ي|فهم
ب|دراس|ة ال|عالق|ات ب|ني امل|ثيرات واالس|تجاب|ات )ال|طواب ،س|يد مح|مود  (2003:72ك|ما ت|عطى ه|ذه امل|درس|ة أه|مية
ل|دور خ|برات ال|فرد ف|ي ت|شكيل س|لوك|ه أك|ثر مم|ا ت|فعله ال|وراث|ة ،وم|ن ه|نا ج|اء اه|تمام ه|ذه امل|درس|ة مب|وض|وع ال|تعلم
)الطواب ،سيد محمود .(2002:73
ي|طرح دان ج|ي ب|يرك|نز) (1983ت|ساؤال ،م|ا ال|ذي ي|جعل ال|ناس ع|لى م|ا ه|م ع|ليه؟ وي|قول :ق|د ي|جيب امل|تخصص
ف|ي ال|علوم االج|تماع|ية ع|لى ه|ذا ال|سؤال ب|أن ال|ناس يرثون م|ا ه|م ع|ليه ،ي|ضاف إل|ى ذل|ك أن|هم ي|تأثرون ب|كل م|ا يح|دث
ل|هم م|نذ الوالدة وح|تى ال|يوم ال|ذي ي|عيشون ف|يه .وم|عظم ال|تأث|يرات حت|دث ن|تيجة ت|فاع|الت م|عقدة ي|عيشها اإلن|سان م|ع
ب|يئته ،وه|ذا ال|تفاع|ل ه|و م|ا ي|عرف ب|اس|م »ال|تعلم« ،ف|معظم الس|لوك اإلن|سان|ي ن|اجت ع|ن ال|تعلم .ف|اإلن|سان ي|تعلم
الكثير من األعمال املعقدة واملتنوعة ،من ربط احلذاء وحتى قيادة السيارة )ص .(74
وي|قصد ب|يرك|نز ب|ال|تعلم ع|لى أن|ه »ال|تغير ال|ثاب|ت نس|بيا ف|ي الس|لوك ك|نتيجة خل|برة أو مم|ارس|ة« .ومي|كن أن ن|قول ع|ن

شخص ما قد تعدل سلوكه بشكل أو بآخر ،بأنه قد تعلم)املرجع السابق ص .(77
وف|يما ي|لي إش|ارة ل|بعض رموز أه|م االجت|اه|ات املفس|رة ل|لنمو اإلن|سان|ي ،أوال؛االجتاه التحليلي :ونتناول م|نها ن|ظري|ة
التحليل النفسي عند فرويد ونظرية التحليل النفسي االجتماعي عند إريكسو .ثانيا؛ نظرية التعلم ونتناول منها اجتاهني:
االجت|اه األول ،امل|درس|ة الس|لوك|ية وس|ندرس ب|اف|لوف وس|كنر وث|ورن|داي|ك ،و ال|ثان|ية ،االجت|اه امل|عرف|ي ،وس|ندرس م|نها
النظرية املعرفية عند بياجيه.

أوال؛ االتجاه التحليلي لدراسة السلوك
يش|تمل االجت|اه التح|ليلي ف|ي ع|لم ال|نفس ع|لى ع|دة م|دارس  ،وأول|ها ت|لك ال|تي أن|شأه|ا س|يجمون|د فروي|د) ،ن|ظري|ة
التح|ليل النفس|ي( ح|يث ف|تح ب|اب|ا ج|دي|دا ف|ي ع|لم ال|نفس وذل|ك ب|تحوي|لها م|ن االجت|اه ال|عقلي ال|بحت إل|ى االه|تمام
ب|احل|ياة االن|فعال|ية ودواف|ع الس|لوك وب|ذل|ك وض|ع األس|اس ل|فهم دي|نام|يكية احل|ياة .ف|أرج|ع فروي|د الس|لوك اإلن|سان|ي إل|ى
دوافع ال شعورية والتي تؤثر إلى حد كبير في حياة الفرد الشعورية)يونس ،انتصار .( 1993:15
وج|اءت ن|ظري|ة التح|ليل النفس|ي االج|تماع|ي إلري|كسون ك|تطوي|ر ل|لنظري|ة التح|ليلية النفس|ية ع|ند ف|روي|د ،ول|كنه
ان|تقد ن|ظري|ة ف|روي|د ،وخ|اص|ة ف|ي اع|تماده|ا ع|لى ال|طاق|ة اجلنس|ية ف|ي تفس|يره|ا ل|تطور ال|نمو .ك|ما أض|اف إري|كسون
اجلوانب االجتماعية في تفسير السلوك .وفيما يلي نلقي الضوء على أهم مالمح هاتني النظريتني:

نظرية التحليل النفسي عند فرويد
ول||د س||يجمون||د ف||روي||د ) Sigmmund Freud (1939 - 1856ف||ي ب||لدة »ف||ري||برج« Frreiberg,
 Moraviaوال|تي ت|قع اآلن ف|ي ج|مهوري|ة تش|يكوس|لوف|اك|يا وت|عرف »براي|بور« وك|ان|ت وق|تها ج|زءا م|ن اإلم|براطوري|ة

ال|نمساوي|ة ال|هنجاري|ة ،ث|م ان|تقلت أسرت|ه ب|عد ذل|ك إل|ى ف|يينا  -ال|نمسا ح|يث ق|ضى م|عظم ح|يات|ه .وع|ندم|ا ول|د فروي|د
ك|ان م|غطى ب|غشاء ج|نيني ،وط|بقا ل|لموروث|ات ال|شعبية ال|سائ|دة وق|تها ك|ان ذل|ك ي|عد دل|يال ع|لى أن امل|ول|ود س|يكون
مح|ظوظ|ا .وهو ينح|در م|ن س|الل|ة ي|هودي|ة ،وي|عتقد فروي|د أن جن|اح|ه ي|عود ل|لعام|ل الوراث|ي م|ن ه|ذه الس|الل|ة ،ه|ذا ب|الرغ|م
من عدم ممارسة األسرة للديانة اليهودية.
ودرس ف|روي|د ال|طب ف|ي ج|ام|عة ف|يينا م|تخصصا ف|ي ال|علوم ال|بيول|وج|ية وب|صفة خ|اص|ة »ال|بناء وال|وظ|يفة ل|لجهاز
ال|عصبي« ،وتخ|رج ك|طبيب س|نة  .1881وف|ي ع|ام  1885ان|تقل إل|ى ف|رن|سا مل|دة ع|ام ل|يتخصص ف|ي ال|تنومي
امل|غناطيس|ي مل|عاجل|ة امل|رض|ى امل|صاب|ني ب|الهس|تيري|ا .وأدت جت|رب|ته ف|ي ه|ذا اجمل|ال إل|ى اس|تنتاج أن امل|رض ال|عقلي م|ثل
امل|رض ال|عضوي ل|ه أع|راض ج|سمية ،ث|م ب|عد ذل|ك ت|وص|ل إل|ى ت|طوي|ر ن|ظري|ته ف|ي التح|ليل النفس|ي )Snowden,
.(Ruth 2006: 5-1

وق|د وض|ع ف|روي|د ن|ظري|ة لتفس|ير س|لوك ال|فرد وش|خصيته ،ورك|ز ع|لى دي|نام|يكية ال|عوام|ل امل|ؤث|رة ف|يها ،ك|ما رك|ز
ع|لى التنش|ئة االج|تماع|ية مل|ا خل|برات ال|فرد األول|ى م|ن ت|أث|ير ع|لى ح|يات|ه ،وك|ان ي|رى أن ل|لمجتمع ت|أث|يرات م|عادي|ة
وم|ضادة ل|لدواف|ع ال|غري|زي|ة )ج|الل ،س|عد  ،(1984:39وي|غلب ع|لى ه|ذه ال|نظري|ة ال|طاب|ع ال|بيول|وج|ي ،ح|يث ي|رى
فروي|د أن ال|طفل يول|د وهو مزود ب|غريزت|ي اجل|نـس وال|عدوان م|تمثــلة ف|ي ط|اق|ة ي|طلق ع|ليــها اس|م ال|لبيدو )(Libido
وي|رى أن ه||ذه ال||طاق||ة ت||دخ||ل ف||ي ص||دام ح||تمي م||ع اجمل||تمع ،ون||تيجة له||ذا ال||صدام تتح||دد ش||خصية ال||فرد مس||تقبال
)العواملة ،حابس ومزاهرة ،أمين .(2003:35
وي|قسم فروي|د ال|نمو النفس|ي إل|ى ع|دة مراح|ل ،يس|تمد ال|طفل إش|باع|ه ل|طاق|ته ال|غريزي|ة ف|ي ك|ل مرح|لة م|نها م|ن خ|الل

ع|ضو م|عني م|ن أع|ضاء ج|سمه ،وي|أت|ي دور ال|نضج 2ال|بيولوج|ي ل|ينقل ال|فرد م|ن مرح|لة إل|ى أخرى .وتتح|دد ط|بيعة ك|ل
م|رح|لة س|يكول|وج|يا وف|قا ل|نوع وط|بيعة امل|واق|ف ال|تي ي|واج|هها اإلن|سان ف|ي ك|ل م|رح|لة م|ن م|راح|ل من|وه .ك|ما ت|ؤث|ر ه|ذه
املواق|ف ع|لى م|دى ان|تظام س|ير ال|طاق|ة ف|ي خ|طها ال|طبيعي ،أو ت|عثره|ا وتخ|لفها ف|ي مراح|ل م|عينة ،وه|ذا التخ|لف ي|طلق
عليه فرويد عملية التثبيت) ) (Fixationالعواملة ،حابس ومزاهرة ،أمين .(2003 :35
وب|الرغ|م م|ن ترك|يز فروي|د ع|لى ال|عوام|ل ال|ذات|ية ف|ي ت|شكيل الس|لوك ،إال أن|ه يؤك|د ع|لى دور التنش|ئة االج|تماع|ية
م|ن خ|الل األسرة وأثره|ا ع|لى نفس|ية ال|طفل وت|شكيل س|لوك|ه ).(Benwell, B. and Stokeo, E. 2006:20
ف|هو ي|رى أن ع|وام|ل ال|تثبيت ت|عود إل|ى ط|بيعة اج|تماع|ية وت|رب|وي|ة ،م|نها م|ثال اإلش|باع املس|رف ف|ي م|رح|لة ال|سنتني
األول|يني م|ن ح|يات|ه ،ح|يث ي|جعل ال|طفل م|تمسكا به|ذا املس|توى م|ن اإلش|باع ،ب|ينما يس|تمر ال|نمو ل|الن|تقال إل|ى مرح|لة
تالية ،ولكن مع بقاء قدر من احلالة اللبيدية في موقعها )العواملة ،حابس ومزاهرة ،أمين .(2003 :35
وم|ن عوام|ل ال|تثبيت أي|ضا ت|عرض ال|طفل ف|ي مرح|لة م|ا إل|ى اإلح|باط الش|دي|د ال|ذي ي|شكل ص|عوب|ة ل|عبور ال|طفل
إل|ى املس|توى ال|تال|ي ط|لبا ل|إلش|باع ال|ذي ك|ان م|ن امل|فروض أن ي|حصل ع|ليه م|ن امل|رح|لة ال|ساب|قة ،ك|ما يح|دث ن|تيجة
ال|تناوب ب|ني اإلش|باع املس|رف واإلح|باط الش|دي|د .وإذا م|ا واص|لت ك|ل م|رح|لة م|ن م|راح|ل ال|نمو س|يره|ا دون أن يح|دث
ت|ثبيت ل|لطاق|ة ال|لبيدي|ة ،ف|إن ال|طفل ي|نتقل م|ن مرح|لة س|يكولوج|ية إل|ى أخرى دون أن ت|ترك أثرا س|لبيا ع|لى ش|خصيته.
أم|ا إذا فش|ل ف|ي ذل|ك أص|بح ال|فرد أم|يل إل|ى ال|نكوص إل|ى املرح|لة ال|تي ح|دث ف|يها ال|تثبيت ،وه|ذا ي|عني إت|يان ال|فرد،
ف|ي مرح|لة م|تقدم|ة م|ن ال|عمر ،أس|ال|يب س|لوك|ية ت|تناس|ب م|ع ت|لك املرح|لة ال|ساب|قة )ال|عوامل|ة ،ح|اب|س ومزاهرة ،أمي|ن :36
.(2003
وي||رى ف||روي||د أن ال||طاق||ة ال||لبيدي||ة )الش||بقية( ق||د ت||رت||بط ب||أش||خاص ي||صبحون ك||موض||وع||ات ل||لحب ) Love
 (Objectsم|ثل ع|قدة أودي|ب ال|تي ت|عني ت|علق ال|طفل ال|ذكر ب|أم|ه ،وع|قدة إل|يكترا وي|قصد ب|ها ت|علق األن|ثى بوال|ده|ا.
ك|ما يتح|دث ف|روي|د ع|ن» ال|توح|د« (  ) Identificationوي|رى أن|ه ال|تعبير ال|فعلي ع|ن ت|لك ال|عالق|ة ال|عاط|فية
امل||بكرة ف||ي ح||ياة ال||طفل وال||تي ت||عرف »ب||عقدة أودي||ب« ) (Oedipus Complexال||تي ي||كون ف||يها ك||ل م||ن
ال|وال||دي||ن ك||موض|وع ل||لحب أو ك||موض|وع ل||لخصوم||ة (Hall, S. and du Gay, P 1998:3) (Objects of
).Rivalry
ف|ال|توح|د إذًا ي|تكون م|ن ع|مليات س|يكولوج|ية ال ش|عوري|ة ،وذل|ك م|ن خ|الل مت|ثل ال|فرد ل|لمظاهر واخلواص وال|سمات
ال|تي ت|تصف ب|ها ش|خصيات اآلخ|ري|ن)األم أو األب( وم|ن خ|الل االق|تباس ل|عدة من|اذج م|ن ال|توح|د ت|تكون ه|وي|ة ال|فرد
طبقا لنظرية فرويد ( ).Woodward, K. 2002:16
ويرى أن للتوحد شكلني:
• ال|توح|د االت|كال|ي :وف|يه ي|عتمد ال|رض|يع ع|لى أم|ه ،ح|يث ي|كون ال|طفل م|حور اه|تمام|ها ال|رئيس|ي وت|كون ه|ي
بالنسبة للطفل منوذجه األول للسلوك.
• ال||توح||د ال||دف||اع||ي :وت||بدأ ه||ذه امل|رح||لة ف||ي س||ن ال|راب||عة م||ن ح||ياة ال||طفل ،وف||يها يس||تطيع ال||تمييز ب||ني ال||فروق
اجلنس|ية ،وف|ي احل|ال|ة ال|طبيعية ت|توح|د األن|ثى م|ع أم|ها ف|ي ه|ذه املرح|لة وي|توح|د ال|ذكر م|ع وال|ده .ل|كن بس|بب ع|قدة
أودي||ب وع||قدة إل||يكترا ،ي||لجأ ال||طفل إل||ى س||لوك دف||اع||ي ) (3وع||ملية ال||توح||د حت||دث الش||عوري||ا ع||ند األف|راد
) (2يقصد بالنضج « تلك العملية التي تحدث تلقائيا دون قصد من الفرد كصفة من صفات الكائن ،والتي توصل أي
تكوين إلى كفايته الوظيفية املطلوبة ،ولذا نجد أن التغيرات التي تحدث نتيجة له عامة في جميع أفراد الجنس ودون
سابق خبرة أو تعلم« )يونس.(1993:70
) (3السلوك الدفاعي هو استجابة الفرد للمواقف التي تسبب له ضغوطا نفسية ،ومدى قدرته على التكيف مع التغيرات
البيولوجية والنفسية التي تحدث ،فيكون أمام أحد أمرين :إما تعطيل مؤقت لبعض االستجابات كوسيلة لحل املوقف ،
أو اللجوء إلى إجابات بديلة تيسر الحل .فمثال قد يؤدي املوقف إلى حالة إحباط مصحوبا بغضب تنتج تغيرات
فسيولوجية تمد الفرد بالطاقة الالزمة لكي يستعيد الهجوم والدفاع ،وكلما طالت مدة اإلحباط تحول الغضب إلى ميول
عدائية .وعندما تتعرض املواقف إلى مصادر الخطر فذلك يثير انفعال الخوف ،وعادة ما يصاحبها عملية تعطيل وكف
لالبتعاد عن املواقف ،أما إذا تضمن املوقف تهديدا أو خطرا غير محدد أدى ذلك إلى إثارة القلق)يونس ،انتصار
.(1993:344

)زهران ،حامد .(1999:65
ويرى فرويد أن للحياة النفسية ثالثة مستويات:
األول» :ال|شعور«) (Consciousnessوي|عبر ع|ن ك|ل األش|ياء ال|تي ي|عيها ال|فرد ف|ي حل|ظة م|عينة ،وي|تعلق
باحلاضر القريب والوعي به ،ويتضمن عمليات التفكير وحل املشكالت واتخاذ القرارات.
ال|ثان|ي» :م|ا ق|بل ال|شعور« ) (Pre-consciousnessوي|عبر ع|ما ت|ختزن|ه ذاك|رة ال|فرد م|ن أح|داث ال ي|فكر
فيها في حلظة معينة ولكن ميكنه استدعاؤها في أي وقت وخاصة عن طريق تداعي األفكار.
ال|ثال|ث» :ال|الش|عور« ) (Unconsciousnessوم|صدره ال|هو ،وي|تكون م|ن ال|ذكري|ات ال|تي تؤثر ف|ي ال|تفكير
والس|لوك وال|رغ|بات امل|كبوت|ة ورمب|ا غ|ير امل|رغ|وب ف|يها؛ ألن|ها ته|دد ال|فرد أو اجمل|تمع ،ول|كن ال مي|كن اس|تدع|اؤه|ا،
وتظه|ر ف|قط ف|ي األح|الم وف|ي خ|برة ال|تنومي اإلي|حائ|ي وال|تداع|ي احلر )زهران ،ح|ام|د  1999:65؛ Woodward,
.(K. 2002:17
وي|شغل ه|ذا املس|توى احل|يز األك|بر ف|ي ح|ياة ال|فرد النفس|ية وه|و ال|ذي يح|دد س|لوك|ه ،ك|ما اك|تشف ف|روي|د أن ه|ذا
اجل|زء ه|و ال|ذي ي|تحكم ف|ي م|شاع|ر ال|فرد ول|يس ال|شعور وي|حتوي ع|لى ن|زع|ات »ال|هو« وال|ذك|ري|ات امل|بعدة وال|رغ|بات
غ|ير امل|قبول|ة اج|تماع|يا واخمل|اوف وغ|يره|ا .وك|ثيرا م|ا حت|اول ه|ذه ال|طاق|ة م|ن ال|الش|عور أن ت|عبر ع|ن ن|فسها ف|ي ال|شعور
إم||ا ب|وس||ائ||ل دف||اع||ية م||ناس||بة أو ق||د تتس||بب ف||ي اض||طراب وت||فكك ال||شخصية )ي|ون||س ،ان||تصار 1983:321؛
 .(59-62 Snowden,R.2006:كمامت التحدث عنه سابقا.
وف|ي ت|أك|يده ع|لى أه|مية ال|دواف|ع ال|الش|عوري|ة ف|ي ف|هم س|لوك ال|فرد ،يرى فروي|د أن اإلن|سان أن|ان|ي ب|طبعه وم|دفوع
مبج|موع|ة م|ن ال|غرائز ال|فطري|ة ب|عضها ش|عوري وال|بعض اآلخر الش|عوري ،إال أن اجل|وان|ب ال|الش|عوري|ة ب|النس|بة ل|ه ت|شكل
األه|مية ال|كبرى ف|ي توج|يه س|لوك ال|فرد ال|ذي ي|حاول إش|باع|ها بش|تى ال|طرق )ال|طواب ،س|يد  .(2002:63ك|ما أن|ه
ي||رى أن ال ||صراع ب ||ني مس ||توي ||ات ال ||شعور ت ||ؤدي إل ||ى أمن ||اط م ||عينة م ||ن الس ||لوك ||يات ال ||ضارة )زه||ران ،ح ||ام ||د
.(1999:65
وط|بقا ل|نظري|ة ف|روي|د ف|إن ال|شخصية ت|تكون م|ن ث|الث|ة ع|ناص|ر ت|تصارع ف|يما ب|ينها وت|تحكم ف|ي س|لوك ال|فرد
وت|تضمن :ال|هو واألن|ا واألن|ا األع|لى .وع|ندم|ا ت|كون ه|ذه األجه|زة ف|ي ح|ال|ة ان|سجام وت|عاون أث|ناء ع|ملها ،يسه|ل ع|لى
ال|فرد طري|قة ت|فاع|له م|ع ذات|ه وم|ع ب|يئته ،ل|كي ي|حقق رغ|بات|ه وح|اج|ات|ه األس|اس|ية .وب|ال|عكس ،ع|ندم|ا ت|كون ه|ذه األجه|زة
غ|ير منسج|مة وم|تناف|رة  ،ت|كون س|ببا ل|عدم ت|كيف ال|فرد م|ع ذات|ه وم|ع ب|يئته ،وي|ؤدي ذل|ك ب|ال|تال|ي إل|ى خ|لل ف|ي
شخصية الفرد )عباس ،فيصل .(1987:66
***
وفيما يلي توضيحات لكل من هذه العناصر:
الهو Id

هو أح|د م|كون|ات ال|نفس ط|بقا له|ذه ال|نظري|ة ،وي|تأل|ف م|ن املوروث|ات وال|غرائز ال|فطري|ة ل|إلن|سان ،ف|هو مخ|زون ال|دواف|ع
واس ||تجاب ||ات ||ها ال ||فطري ||ة ،وه||و الش ||عوري ،ال م ||نطقي ،ال خ ||لقي ،وال ي ||قيم وزن ||ا ل ||لمثل وامل ||عاي ||ير ،ي ||تبع »م ||بدأ
ال||لذة« ) ( Pleasure Principleال||تي ت||تطلب اإلش||باع ال||فوري ل||لرغ||بات امل||لحة دون اع||تبار ل||لنتائ||ج )ي|ون||س،
انتصار  1993؛ عباس ،فيصل 1987؛.(Woodward, K. 2002
وي|عتبر ال|هو م|صدر ال|طاق|ة النفس|ية ل|لفرد ،ح|يث أن|ه ي|لتصق ب|ال|بدن أك|ثر م|ن ال|تصاق|ه ب|أي ش|يء آخر ف|ي ال|عال|م
اخل|ارج|ي؛ له|ذا الس|بب ه|و ال ي|تغير ب|تغير ال|زم|ن أو ب|اخل|برة ،إال أن|ه مي|كن الس|يطرة ع|ليه وت|نظيمه وف|قا مل|قتضيات
الواق|ع .وي|تعام|ل ال|هو م|ع ال|طاق|ة ب|إح|دى طري|قتني ،إم|ا ب|التخ|لص م|نها وذل|ك م|ن خ|الل ت|لبية وحت|قيق رغ|بته ،أو ب|أن
ي|تم ت|قييده|ا وك|بتها ب|واس|طة األن|ا .وال|هومي|ثل احل|قيقة النفس|ية ال|واق|عية ف|ي داخ|ل ال|فرد ،ح|يث أن|ه مخ|زون اخل|برات
امل||تكررة وامل||تعاق||بة ل||دى ال||نوع البش||ري ،ه||ذا إل||ى ج||ان||ب خ||برات ال||فرد ذات||ه املكتس||بة م||ن خ||الل ت||فاع||له م||ع ال||بيئة

االجتماعية.
ب|اخ|تصار » ال|هو ي|شمل مج|موع|ة نزع|ات م|ختلفة ف|يما ب|ينها م|ضطرب|ة ه|ائ|جة ت|ندف|ع ن|حو إش|باع ال|دواف|ع ال|فطري|ة
في اإلنسان على أساس حتقيق اللذة وجتنب األلم« )عباس ،فيصل .(1987 :67
األنا )(Ego
األن|ا ش|عوري ،وهو اجل|ان|ب ال|عاق|ل م|ن ال|شخصية وال|ذي ي|حاول دائ|ما أن يج|د طرق|ا مش|روع|ة إلش|باع ح|اج|ات ال|هو
غ|ير ال|واق|عية ،وي|عتبر ح|لقة ال|وص|ل ب|ني ح|ياة ال|واق|ع وال|الش|عور ،وه|و م|نطقي خ|لقي وي|خضع مل|بدأ ال|واق|ع ،ويه|تم
ب||امل||عاي||ير االج||تماع||ية ،وي||تكون ت||دري||جيا م||ن ت||فاع||ل ال||فرد م||ع ب||يئته ،وي||تأث|ر ف||ي ت||كوي||نه ب||اخل||برات واالجت||اه||ات
وال||عادات ال||تي ي||تعلمها ال||فرد ،وع||ادة ت|ؤج||ل »األن||ا« إش||باع ال||دواف||ع أو ت||غير ط|ري||قها ال||فطري إل||ى ط|ري||ق م||قبول
اجتماعيا )يونس ،انتصار .(1993
وي||شعر األن||ا ب||ضغط ال||دواف||ع ال||داخ||لية وي||درك وج|وده||ا وح||اج||تها ل||إلش||باع ،ك||ما ي||درك ظ|روف ال||بيئة اخل||ارج||ية
وم|عاي|ير اجمل|تمع وم|ا ت|فرض|ه م|ن أوامر ونواه|ي للس|لوك ال|تي ت|تصل ب|صورة م|باشرة أو غ|ير م|باشرة ب|ال|دواف|ع ال|فطري|ة،
فيح|د م|ن ح|ري|ة إش|باع|ها أو ي|تصدى إلح|باط ن|شاط|ها .وي|عتبر األن|ا ذل|ك اجل|زء م|ن ال|هو ال|ذي ت|غير ن|تيجة ت|أث|ير
ال|عوام|ل اخل|ارج|ية ب|واس|طة ج|هاز اإلدراك وال|شعور .وي|قوم األن|ا ب|نقل ت|أث|ير ال|عال|م اخل|ارج|ي إل|ى ال|هو وم|ا ف|يه م|ن
نزع|ات ،وي|حاول اس|تبدال م|بدأ ال|لذة ال|ذي يس|يطر ع|لى ال|هوى مب|بدأ الواق|ع ال|ذي ي|سعى ل|تأج|يل التخ|لص م|ن ال|طاق|ة
حتى يتم اكتشاف املوضوع احلقيقي الذي يشبع احلاجة )عباس ،فيصل .(1987:69
ويكتس|ب ال|فرد م|ن خ|الل م|عايش|ته ل|لواق|ع وم|ا ي|حيط ب|ه ف|ي ب|يئته ق|وة ف|ي ال|نمو وزي|ادة االت|ضاح ل|لعمليات
النفس|ية ،وبواس|طة ال|تفكير واإلدراك احلس|ي ي|تمكن م|ن الس|يطرة ع|لى نوازع|ه وات|باع الس|لوك ال|سوي .وي|ساع|د األن|ا
ال||شخصية ع||لى ت|واف||قها م||ع ال||بيئة ،وح||ل ال||صراع||ات امل||تعارض||ة ،ف||يصبح ب||ذل||ك أداة ت||كيف ب||ني ال||دواف||ع ال||ذات||ية
وامل||تطلبات اخل||ارج||ية .وه||كذا ي||عتبر األن||ا »مب||ثاب||ة ن||ظام م||عقد م||ن ال||عمليات النفس||ية ت||توس||ط ب||ني ال||هو وال||عال||م
اخلارجي« )عباس ،فيصل .(1987:69
ويكون األنا دائما عرضة لثالثة عوامل قوية ،هي:
ا .ال|قوان|ني وال|تقال|يد وامل|عاي|ير األخ|الق|ية وال|عالق|ات اإلن|سان|ية ال|سائ|دة وم|ا ت|تضمنه م|ن م|غري|ات ت|ؤث|ر ع|لى
النزعات الغريزية.
ب.إحل|اح ال|نزع|ات ال|غري|زي|ة ال|تي مت|نعها ال|قوان|ني ال|سائ|دة م|ن حت|قيق أه|داف|ها ،ف|تكون األن|ا ن|تيجة ذل|ك ب|ني ش|د
وجذب ومنع واستثارة ،وذلك ألنها دائما في خدمة الواقع.
ج .ت|صطدم ب|األن|ا األع|لى ال|تي ت|ساع|د ال|تقال|يد وامل|ثل ف|ي اجمل|تمع وال|تي ترف|ض ب|عض م|ا ت|فعله األن|ا إلرض|اء ال|هو
)يونس ،انتصار.(1993:321

األنا األعلى

Super Ego

ط|بقا ل|نظري|ة فروي|د ،ي|عتبر األن|ا األع|لى هو امل|كون ال|ثال|ث ل|لشخصية وال|ذي مي|ثل ج|ان|بها اخل|لقي ،ف|هو م|ثال|ي ي|نمو
م|ع منو ال|فرد وام|تثال|ه م|ع ق|يم اجمل|تمع ال|ذي ي|عيش ف|يه مب|ا ف|يه م|ن م|عاي|ير اج|تماع|ية ي|تعلمها ف|ي ال|بداي|ة م|ن الوال|دي|ن
واإلخوة وال|كبار ف|ي اجمل|تمع .ل|ذل|ك مي|ثل األن|ا األع|لى الس|لطة الوال|دي|ة وامل|عاي|ير وال|قيم ال|سائ|دة ف|ي اجمل|تمع ،وب|ذل|ك
ي|كون ال|ضمير ال|ذي ي|قيم س|لوك ال|فرد واآلخري|ن أخ|الق|يا واج|تماع|يا )ال|طواب ،س|يد مح|مود 2002:65؛ ع|باس،
فيصل .(1987:71
وي|تصل األن|ا األع|لى ب|ال|طاق|ة ال|فطري|ة ،ل|ذل|ك ي|تصف ب|أن|ه ال ش|عوري ،ف|هو ي|عبر ع|ن الس|لطة اجمل|تمعية ،وال|تي
ت|شكل م|عا وف|ي ن|فس ال|وق|ت ال|قبول وال|كراه|ية ب|النس|بة ل|لفرد .وي|أت|ي ال|قبول م|ن ح|يث إن|ها تش|بع ح|اج|ات ال|فرد

األول|ية ،أم|ا ك|ون|ها م|كروه|ة ألن|ها ت|عترض ال|تعبير ع|ن ال|دواف|ع ال|فطري|ة .ون|تيجة له|ذي|ن ال|نقيضني يح|دث ن|وع م|ن
ال|تعارض الوج|دان|ي ل|دى ال|فرد وال|ذي يؤدي ب|ال|تال|ي إل|ى إب|عاده ع|ن ال|شعور .ه|ذا م|ن ج|هة وم|ن ج|هة أخرى ي|عتبر األن|ا
األع||لى غ||ير م||نطقي وغ||ير م||عقول ،ألن||ه ي||جبر األن||ا ع||لى االجت||اه ن||حو ال||نزع||ات امل||ثال||ية )ع||باس ،ف||يصل :71
.(1987
ه|ذه امل|كون|ات النفس|ية ل|لشخصية )ال|هو واألن|ا واألن|ا األع|لى( ال ب|د أن ت|عمل ف|ي ان|سجام ل|كي ي|تحقق أك|بر ق|در
مم||كن م||ن ال||توازن واالس||تقرار النفس||ي ل||لفرد ،وت||عمل ه||ذه األجه||زة النفس||ية ب||طري||قة ال ت||فصل ب||ينها ح||دود ،ويش||رح
فيصل عباس الوظيفة النفسية لهذه األجهزة كالتالي:
»إذا برزت ن|زوة غري|زي|ة ف|ي ال|هو ف|إن|ها ت|تجه ل|ألن|ا حمل|اول|ة إش|باع|ها ،غ|ير أن األن|ا ...تتمه|ل ل|ترى إن ك|ان م|ن
املواف|ق حت|قيق ه|ذا ال|داف|ع فتش|بعه إذا ك|ان|ت ال|ظروف اخل|ارج|ية ال ت|تعارض م|ع ه|ذا اإلش|باع ،أو ت|كبته ومت|نعه إذا ك|ان
امل|وق|ف اخل|ارج|ي ال ي|سمح ب|ذل|ك ،وف|ي ن|فس ال|وق|ت ي|كون األن|ا األع|لى م|تيقظا ي|تدخ|ل إذا ك|ان ف|ي ال|داف|ع ش|يء
ي|||تعارض م|||ع االجت|||اه|||ات ال|||تي اس|||تقرت ف|||يه ف|||يضغط ع|||لى األن|||ا ل|||صد ال ||رغ|||بة وك|||بتها« )ع|||باس ،ف|||يصل
.(1987:71
ف|األن|ا األع|لى ه|نا ي|ختلف ع|ن األن|ا ال|ذي ي|تعام|ل م|ع ال|واق|ع ،ك|ما أن|ه ي|ختلف ع|ن ال|هو ال|ذي ي|قوم ع|لى م|بدأ
اللذة .وهو يقوم بتنظيم الصلة بني الغرائز من ناحية واألنا من ناحية أخرى )عباس ،فيصل .(1987 :69
وينقسم األنا األعلى إلى قسمني:
)ا(»ال|ضمير« ) (Conscienceوه|و ال|ذي مي|نع الس|لوك غ|ير امل|رغ|وب ف|يه ،وي|حتوي ع|لى ك|ل ش|يء ع|وق|ب
ال|طفل م|ن أج|له ،ك|ما أن|ه ي|قاوم ك|ال م|ن ال|هو واألن|ا ،ف|هو ي|عطل م|بدأ ال|لذة ع|ند ال|هو ،ف|يمنعه م|ن حت|قيق رغ|بات|ه،
وهو كذلك يسيطر على األنا فيسبب له اللوم واإلحساس بالذنب عندما يصدر منه عمل ال يروق للضمير.
)ب( »ال|ذات امل|ثال|ية« ) (Self-Idealوال|تي حت|توي ع|لى اإلث|اب|ة م|ن ال|وال|دي|ن ل|لطفل ،وت|سعى األن|ا امل|ثال|ية
ل|لكمال ،وت|عمل ك|ل جه|ده|ا ف|ي ت|كوي|ن م|ثل ع|ليا ت|كون ان|عكاس|ا ل|لقيم اخل|لقية ال|سام|ية ل|لوال|دي|ن .وه|ي ال|تي ت|شجع
أنواع الس|لوك املرغوب ف|يه ،وع|ندم|ا تس|يطر ال|ذات امل|ثال|ية وي|كون ل|ها ال|تأث|ير األك|بر ف|ي ال|تحكم ف|ي ال|قوى األخرى
م|ن ال|شخصية ،ي|بدو ال|فرد أك|ثر ت|واف|قا وان|سجام|ا م|ع ن|فسه وم|ع ال|بيئة ال|تي ي|عيش ف|يها )ال|طواب ،س|يد مح|مود
2002:65؛ عباس ،فيصل .(1987:71
وب|ال|رغ|م م|ن أن ف|روي|د ف|تح آف|اق|ا ج|دي|دة وم|همة ف|ي ف|هم اض|طراب|ات ال|شخصية وف|ى ال|صحة النفس|ية وال|طب
العقلي ،إال أن كثيرا من تالمذته اختلفوا معه في بعض آرائه املتعصبة كما سنرى فيما يلي:

النظرية التحليلية النفسية -االجتماعية )إريكسون(
ول|د إري|كسون  Erik H. Eriksonع|ام ( )1902ف|ي فران|كفورت ب|أمل|ان|يا ،وهو ي|نتمي ألبوي|ن دامنرك|يني .وف|ي
ع||ام ) (1927ع||مل م||درس||ا ف||ي م||درس||ة أم|ري||كية ل||لرع||اي||ة ال||يوم||ية ل||ألط||فال ،ت||لك امل||درس||ة ال||تي أن||شأت||ها اب||نة
س|يجمون|د فروي|د» ،أن|ا فروي|د« ف|ي ف|يينا ،وه|ناك اس|تطاع أن ي|نال االه|تمام والرع|اي|ة ال|علمية م|ن ق|بل أن|صار فروي|د،
ح|يث ب|دأ مم|ارس|ة التح|ليل النفس|ي ل|ألط|فال ع|لى ي|د »أن|ا فروي|د« ك|ما ت|عرف ع|لى س|يجمون|د فروي|د وم|ارس ت|دري|س
التح||ليل النفس||ي .وف||ي ع||ام ) (1939ان||تقل إل||ى ال|والي||ات املتح||دة األم|ري||كية ل||يصبح م|واط||نا ويكتس||ب شه||رة
ك||أع||ظم احمل||للني وال||دارس||ني ل||لنمو النفس||ي ف||ي األوس||اط األم||ري||كية امل||عاص||رة )ع||بد امل||عطي ،ح||سن م||صطفى
.(2004:15
وي|طلق ع|لى ن|ظري|ة إري|كسون أح|يان|ا »ال|نظري|ة النفس|ية االج|تماع|ية ف|ي ال|نمو« .وه|ي ت|عتبر م|ن ال|نظري|ات النفس|ية
ال|دي|نام|يكية ،فه|ي ت|تناول ال|دواف|ع احل|يوي|ة واالن|فعال|ية وطرق ال|توف|يق ب|ينها وب|ني م|تطلبات ال|بيئة االج|تماع|ية )زهران
ح|ام|د  .(1999: 70ورغ|م أن إري|ك إري|كسون هو أح|د ت|الم|يذ فروي|د ،ح|يث ارت|كزت أف|كاره ف|ي ال|بدء ع|لى ن|ظري|ة
التح|ليل النفس|ي ل|فروي|د ال|تي اع|تبره|ا إري|كسون »الصخ|رة ال|تي ي|قوم ع|ليها ك|ل ت|قدم ف|ي ن|ظري|ة ال|شخصية« ،إال أن|ه
ف|ي ف|ترة أخ|رى ان|تقد ت|رك|يز ه|ذه ال|نظري|ة ع|لى ال|طاق|ة اجلنس|ية »ال|لبيدو« ،ح|يث رأى أن ه|ذا األم|ر ج|عل م|ن ه|ذه

ال|نظري|ة ذات ص|بغة ب|يولوج|ية ف|ي األس|اس ،ب|ينما يرى أن ن|ظري|ته هو )إري|كسون( أك|ثر ت|طورا )م|اير ،ه|نري : 21
.(1992
وميكن اإلشارة إلى بعض االختالفات األساسية بني نظريتي النمو عند إريكسون وفرويد كالتالي:
 ف|ي ح|ني اه|تم فروي|د بوجود توترات ف|ي م|جتمع ي|تغير م|ن خ|الل ال|تقدم ال|تكنولوج|ي ،وك|ذل|ك ت|أثر ق|درات ال|فرداالج|تماع|ية ب|ال|عوام|ل اجلنس|ية املتش|ددة ،ف|إن ن|ظري|ة إري|كسون ته|تم بتح|دي|ات وم|شكالت اجمل|تمع ن|تيجة ل|لتغيرات
االجتماعية )ماير ،هنري .(1992 : 21
 ع|ند إري|كسون وظ|يفة ل|ألن|ا أك|بر م|ن ت|لك ال|تي يراه|ا فروي|د وامل|تمثلة ف|ي مراح|ل ال|نمو اجلنس|ي ،ل|ذل|ك ي|عتقدإري|كسون ب|أه|مية إع|ادة ت|شكيل مراح|ل ال|نمو ال|تي ي|غلب ع|ليها ال|طاب|ع ال|عضوي ،ب|حيث يكس|بها ط|اب|عا اج|تماع|يا
ث|قاف|يا وذل|ك ب|دون أن ي|بتعد ك|ليا ع|ن ال|نموذج ال|فروي|دي ،وب|عكس فروي|د ف|هو ي|عطي األن|ا أه|مية أك|بر م|ن ال|هو،
وي|فترض ق|درة غريزي|ة ف|ي ال|فرد ،ول|كن ه|ذه ال|قدرة ت|عمل ع|لى التنس|يق وال|توازن م|ع ال|بيئة االج|تماع|ية )ال|عوامل|ة،
ومزاهرة 2003 :41؛ ع|بد امل|عطي ،ح|سن  .(2004:16ويرى إري|كسون أن ل|ألن|ا م|طال|ب يش|ترط حت|قيقها
ع|بر ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية .ول|كي يكتس|ب ال|فرد بوج|ه ع|ام ،ال|صحة النفس|ية ،ال ب|د م|ن إش|باع ه|ذه امل|طال|ب
وال||تي ت||تمثل ف||ي :ال||ثقة ف||ي ال||عال||م اخل||ارج||ي ،ال||ثقة ف||ي ال||نفس ،االس||تقالل||ية ،امل||بادأة ،ال||قدرة ع||لى اإلجن||از،
اإلح|ساس ب|تقدير ال|ذات ،ال|قدرة ع|لى اإلن|تاج )إجن|اب األط|فال ع|ند املرأة واألع|مال وامل|هن ع|ند الرج|ل( )املوص|لي،
وداد ،ومحمود ،عبد الغني .(2007:31
 ب|دال م|ن ال|نموذج ال|ضيق ال|ذي ح|دده ف|روي|د ل|يوض|ح ع|الق|ة ال|طفل ب|وال|دت|ه وال|ذي ي|عرف ب|عقدة أودي|ب ،ات|سعمنوذج إري|كسون ل|يشمل ع|الق|ة ال|طفل ب|كال وال|دي|ه وب|أس|تاذه وم|ن ث|م مب|كان|ة األسرة ف|ي اجمل|تمع )ال|عوامل|ة ،ح|اب|س،
ومزاهرة ،أمين .(2003 :41
 يرف|ض إري|كسون ف|كرة فروي|د حول ترك|يزه ع|لى ت|أث|ير اخمل|اطر ال|تي ي|تعرض ل|ها ال|طفل ن|تيجة ال|ضغوط ال|داخ|ليةواخل|ارج|ية وال|تي ت|ؤدي ب|ال|تال|ي إل|ى إع|اق|ة م|سار ال|نمو النفس|ي ل|دي|ه .ف|هو )إري|كسون( ي|قلل م|ن أه|مية م|رح|لة
ال|طفول|ة ع|لى ح|ياة ال|فرد النفس|ية ن|تيجة ل|لخبرات ال|تي مير ب|ها ،وي|عتقد أن ال|فرد ب|اس|تطاع|ته تخ|طي ه|ذه ال|عقبات،
والسير في اجتاه النمو الطبيعي )نفس املرجع ونفس الصفحة(.
 وب|ينما ي|تكلم فروي|د ع|ن مراح|ل ال|نمو النفس|ي اجلنس|ي ،يركز إري|كسون ع|لى مراح|ل ال|نمو النفس|ي االج|تماع|ي.ويرى أن مراح|ل منو األن|ا وت|كون ال|شخصية ،مي|كن تش|بيهه ب|نمو اجل|نني ،ال|ذي ت|تعاق|ب ظ|هور أع|ضاء م|ن ج|سمه ف|ي
أوق|ات مح|ددة ح|تى ي|تم ت|كون ال|طفل ف|ي ال|نهاي|ة .وب|نفس ال|طري|قة ،ي|عتقد أن ال|شخصية ت|نمو م|كون|ات|ها ف|ي ت|تاب|ع
ومراحل لتصبح في نهاية األمر ككل متكامل )زهران ،حامد .(1999:70

املالمح األساسية لنظرية إريكسون
اس|تقى إري|كسون ال|بيان|ات ال|تي اع|تمد ع|ليها ف|ي ب|ناء ن|ظري|ته ب|واس|طة التح|ليل النفس|ي ،م|ول|يا اه|تمام|ا خ|اص|ا
ل|لمكون|ات ال|شعوري|ة وال|الش|عوري|ة ع|ند ال|فرد ك|ما ت|بدو م|ن خ|الل ك|الم|ه وم|ن طرق ال|لعب .وب|عكس فروي|د ال|ذي يتخ|ذ
دراس|ة األح|الم ك|وس|يلة ل|كشف ال|الش|عور ع|ند ال|فرد ،ف|إن إري|كسون ي|رى أن ال|لعب ي|تيح ف|رص|ة أف|ضل ل|دراس|ة ذات
الطفل )عبد املعطي ،حسن .(2004:17
وب||النس||بة ل||نظام احل||ياة ،ي||فترض إري||كسون أن ال||تطور النفس||ي واالج||تماع||ي ل||كل ف||رد ،ي||تطاب||ق م||ع ال||تطور
ال|بيول|وج|ي ،ح|يث ي|كون اجل|سم ف|ي ت|تاب|ع مس|تمر ل|ظهور ال|قدرات احل|رك|ية واحلس|ية ون|ضجها .ك|ما ت|ساع|د ال|عملية
االج|تماع|ية ال|فرد ع|لى احمل|اف|ظة ع|لى االس|تمرار ،ب|اع|تبار أن ال|فرد ك|ائ|ن ع|ضوي وه|و ك|ائ|ن اج|تماع|ي أي|ضا ي|رت|بط
ب|ثقاف|ة اجمل|تمع وب|ال|عمليات االج|تماع|ية ال|تي ت|تيح ل|ه م|تطلبات احل|ياة .وع|ن ال|قيم اإلن|سان|ية ي|قول إري|كسون » إن
الس|لوك اإلن|سان|ي ل|يس ط|يبا ،وال هو ش|يء خ|بيث ،ب|ل إن اإلن|سان مي|لك ال|قدرة ع|لى خ|لق ك|ل م|ن ال|طيب واخل|بيث«...
 .وأن » ق|دس|ية اإلن|سان ل|كي ت|بقى ،حت|تاج إل|ى ث|قة واح|ترام اجمل|تمع وال|ثقاف|ة ال|لتان حت|يطان ب|ه )ع|بد امل|عطي ،ح|سن
.(2004:18

وي|ؤم|ن إري|كسون ب|الس|ببية ف|ي س|لوك اإلن|سان ،م|ن ح|يث وج|ود ق|وى ت|وج|ه ه|ذا الس|لوك ت|تمثل أوال ،ف|ي ال|طاق|ة
ال|غريزي|ة أو ال|لبيدو ك|ما ن|عرف|ها ع|ند فروي|د .وت|تكون ه|ذه ال|طاق|ة ط|بقا مل|نظوره م|ن نوع|ني :أح|ده|ما قوة داف|عة ل|لرغ|بة
ف|ي احل|ياة واإلش|باع النفس|ي ،واآلخر قوة داف|عة م|عارض|ة حت|ث ع|لى ال|عودة إل|ى ح|ال|ة م|ا ق|بل الوالدة ،وت|تضمن رغ|بة
ل|تدم|ير ال|نفس .وي|شكل ه|ذان امل|تصارع|ان امل|تعارض|ان س|ببا لتنش|يط الس|لوك خ|الل م|راح|ل ال|نمو ف|ي احل|ياة )ع|بد
املعطي ،حسن .(2004:19
وك|ما ه|و احل|ال ع|ند ف|روي|د ت|شكل امل|كون|ات النفس|ية )ال|هو واألن|ا واألن|ا األع|لى( ق|وى داف|عة وم|وج|هة للس|لوك.
وي|ذه|ب إري|كسون إل|ى أن ح|ياة ال|فرد م|ن ح|يث طري|قته ف|ي اإلدراك وال|تفكير وال|عمل واإلح|ساس ،ت|توق|ف ب|درج|ة ك|بيرة
ع|||لى ال|||توازن النس|||بي ل|||لعمليات ال ||وج|||دان|||ية امل|||تمثلة ف|||ي ال|||هو واألن|||ا واألن|||ا األع|||لى )ع|||بد امل|||عطي ،ح|||سن
.(2004:20
ويش|ير إري|كسون إل|ى ث|مان|ي مراح|ل نفس|ية م|تتاب|عة متر ف|ي ح|ياة ال|فرد ،واس|تخدم ك|لمة إح|ساس  senseف|ي ب|داي|ة
ك|ل مرح|لة ل|يعني ال|شعور الوج|دان|ي ب|ال|نجاح أو الفش|ل ف|ي مواج|هة األزم|ة ال|تي يواج|هها ال|فرد ض|من املرح|لة )ال|عوامل|ة،
ومزاهرة  .(2003 :41وت|قع أرب|ع م|ن ه|ذه املراح|ل ف|ي ف|ترة ال|طفول|ة ،وه|ي ك|اآلت|ي :ح|اس|ة ال|ثقة م|قاب|ل ال|شك )م|ن
امل||يالد-ع||ام( ،ح||اس||ة االس||تقالل ال||ذات||ي ) 3-2س||نوات( ،ح||اس||ة امل||بادأة ) 5-4س||نوات( ،ح||اس||ة االج||تهاد
). (11-6أم||ا امل||راح||ل األرب||عة األخ||رى ف||تقع ف||ي ف||ترة امل||راه||قة وم||ا ب||عده||ا م||وزع||ة ك||ال||تال||ي :ح||اس||ة ال||هوي||ة
) ،(18-12ح|اس|ة األل|فة )ال|رش|د امل|بكر( ،ح|اس|ة اإلن|تاج )ال|رش|د األوس|ط( ،ح|اس|ة ال|تكام|ل )الشيخوخة( )ع|بد
املعطي ،حسن 2004:24؛ زهران ،ح|ام|د  2005 : 90 – 88؛ م|اير ،ه|نري 1993:49 -36؛ ع|ثمان،
إبراهيم .(2006:54
وفيما يلي نشير باختصار إلى مظاهر مراحل النمو في فترتي الطفولة واملراهقة:
ف|ي املرح|لة األول|ى وال|تي ت|تسم بـ»اك|تساب ح|اس|ة ال|ثقة األس|اس|ية م|ع ال|تغلب ف|ي الوق|ت ن|فسه ع|لى ح|اس|ة ال|شك-
حت|قيقا ل|ألم|ل« ،ي|واج|ه ال|طفل ح|قائ|ق احل|ياة وال|عال|م اخل|ارج|ي ألول م|رة ،ب|عد أن ك|ان م|حاط|ا ب|ال|دفء واحل|ماي|ة داخ|ل
رح|م األم ،إال أن املولود ف|ي ه|ذه املرح|لة ي|تلقى ع|ناي|ة ف|ائ|قة م|ن ذوي|ه ال|ذي|ن ي|سعون ل|تلبية ك|ل اح|تياج|ات|ه .ف|حاس|ة ال|ثقة
ب|النس|بة ل|لول|يد ت|تطلب ح|صول|ه ع|لى ال|راح|ة اجلس|دي|ة وجت|نب اخل|وف وال|شك .وت|نشأ ح|اس|ة ال|شك ن|تيجة ل|لخبرات
اجل|سمية والنفس|ية املؤمل|ة ،ف|يؤدي ذل|ك إل|ى اخلوف ،وع|ندم|ا ي|كون ال|طفل عرض|ة ملزي|ج م|ن ال|ثقة وال|شك ت|تشكل ن|قطة
التحول احلرجة )ماير ،هنري .(1992:38
وع|لى ع|ات|ق األم|هات ت|قع م|سؤول|ية خ|لق إح|ساس ال|ثقة ل|دى أط|فال|هن ،وذل|ك ب|إش|باع ح|اج|ات|هم وال|تعام|ل م|عهم
ع|لى أس|س ترت|كز إل|ى ال|فهم وال|تبصر واله|دوء النفس|ي .وت|ساه|م ال|طبيعة وال|ثقاف|ة جل|عل األم أك|ثر إح|ساس|ا ب|األموم|ة
فتبذل أكثر ما بوسعها من احلب والعطف والرعاية )عثمان ،إبراهيم .(2006:54
أم|ا املرح|لة ال|ثان|ية وال|تي ت|عرف ب|حاس|ة »االس|تقالل ال|ذات|ي« ،ف|تتميز ب|اك|تساب ال|تحكم ال|ذات|ي وم|كاف|حة ال|شك
واخلج|ل وحت|قيق اإلرادة وال|تفاع|ل م|ع اآلخ|ري|ن ،وي|ؤدي الفش|ل ف|ي حت|قيق ه|ذه األم|ور إل|ى ال|شعور ب|اخل|وف واخلج|ل
والشك في الذات واآلخرين )زهران ،حامد .(2005 :71
وف|ي املرح|لة ال|ثال|ثة »اإلح|ساس ب|امل|بادأة م|قاب|ل ال|ذن|ب« .ي|حاول ال|طفل اك|تشاف م|ا ي|فعله احمل|يطون ب|ه م|ن أف|عال،
ف|يحاول أن ي|قلده|م وي|بدي رغ|بته ف|ي م|شارك|تهم ال|نشاط|ات ال|تي ي|قومون ب|ها .فه|ذه مرح|لة اخل|يال واملش|روع|ات وحتوي|ل
أح||الم ال||يقظة إل||ى واق||ع .وف||ي ه||ذه ال||فترة أي||ضا ي||كون ال||طفل ع||دوان||يا ك||ثير احل|رك||ة وال||ضجيج ،ك||ما ي||تميز ب||حب
االس||تطالع وغ||زو اجمل||هول .وأي||ضا ي||نمو ض||مير ال||طفل وي||شعر ب||اإلث||م .وه||ذا م||ا يفس||ر ح||دوث األح||الم امل||زع||جة
وال|كواب|يس ،ك|ما يفس|ر ش|دة ان|فعال ال|طفل ع|ند ت|عرض|ه ل|عقاب ح|تى وإن ك|ان خ|فيفا .فح|ل ه|ذه امل|شكلة ي|كمن ف|ي
ترك الطفل يعمل وفق إرادته ويختار لنفسه ما يرغب فيه )عثمان ،إبراهيم . ( 2006 :59-58
املرح|لة الراب|عة؛ »اإلح|ساس ب|اإلجن|از واإلمت|ام« .ق|د ت|شكل املراح|ل ال|ساب|قة له|ذه املرح|لة وال|تي أشرن|ا ل|ها أع|اله ،أه|م
مراح|ل منو ال|شخصية ،فس|ير األمور ف|ي مج|راه|ا ال|طبيعي ل|لمراح|ل اآلت|ية ل|لطفل ،ي|توق|ف إل|ى ح|د ك|بير ع|لى إح|ساس|ه
بالثقة وإحساسه باالستقالل وإحساسه باملبادأة )عثمان ،إبراهيم .(2006:61

وب|عد اك|تساب االب|ن م|زي|دا م|ن ال|تجارب اجل|دي|دة ،ي|لجأ إل|ى إي|جاد م|كان ل|ه ب|ني األط|فال اآلخري|ن ال|ذي|ن ه|م ف|ي
س|نه .وألن|ه يج|د ن|فسه ع|اج|زا ع|ن أن ي|تبوأ امل|كان|ة ال|تي ي|كون وال|ده ع|ليها م|ن ح|يث ال|دور واإلجن|از ،ف|هو ه|نا يوج|ه
ك|ل ط|اق|ات|ه مل|عاجل|ة امل|عضالت ال|تي تواج|هه ،ف|يسعى للس|يطرة ع|ليها ب|نجاح .ف|موضوع|ه الرئيس|ي ف|ي ه|ذه احل|ال|ة هو
إص|راره ع|لى إجن|از ال|واج|بات ال|تي أم|ام|ه )م|اي|ر ،ه|نري  .(1992:60وف|ي ب|عض اجمل|تمعات ،وم|نها اجمل|تمعات
ال|عرب|ية ،ي|تم ت|دري|ب األط|فال م|نذ ال|صغر ع|لى ال|قيام ب|أف|عال ن|اف|عة اج|تماع|يا ،ف|من امل|عروف أن األط|فال ب|عد مروره|م
ب ||فترة ال ||تخيل املش ||تعل ي ||بدون ال||رغ ||بة ف ||ي ت ||علم ك ||يفية ال ||قيام ب ||عمل األش ||ياء ب ||دق ||ة وإت ||قان )ع ||ثمان إب||راه ||يم
.(2006:62
املرح|لة اخل|ام|سة» :اإلح|ساس ب|ال|هوي|ة« ت|أت|ي ه|ذه املرح|لة ف|ي ال|فترة احل|ساس|ة م|ن ح|ياة األب|ناء ،ح|يث ت|شمل س|ني
املراه|قة ب|كل م|ا حت|توي|ه م|ن ت|غيرات ج|سمية وفس|يولوج|ية ونفس|ية وع|قلية .وع|ن ه|ذه املرح|لة ي|قول ال|دك|تور ح|ام|د زهران
ب|أن|ها ف|ترة اك|تساب ال|شعور ب|ال|ذات|ية وال|تغلب ع|لى ت|شوش ال|دور وك|ذل|ك إب|داء الوالء وال|تفاع|ل االج|تماع|ي م|ع رف|اق
السن والرموز ). (2005 :88
وي|نصب اه|تمام االب|ن ف|ي ه|ذه ال|فترة ع|لى ت|كوي|ن إح|ساس|ه ب|ال|هوي|ة :م|ن ي|كون؟ وم|ا ه|و دوره ف|ي اجمل|تمع؟ وم|ا
ق|يمته ف|ي م|جتمعه؟ إل|ى آخر ه|ذه األس|ئلة ،ك|ما ي|شغل اه|تمام األب|ناء ف|ي ه|ذه ال|فترة مظه|ره|م ال|عام وف|كرة اآلخري|ن
ع|ن ه|ذا املظه|ر .ومي|يل األب|ناء ف|ي ه|ذه ال|فترة إل|ى ات|خاذ ط|رق وأمن|اط م|ن الس|لوك ت|كاد ت|كون م|تشاب|هة م|ع أق|ران|هم
)امل|لبس وال|نشاط|ات وال|هواي|ات( ل|كي ت|كون ل|هم م|كان|ة اج|تماع|ية .وت|ساع|د وس|ائ|ل اإلع|الم ع|لى ب|لورة ه|ذه األمن|اط
السلوكية ،وهم يجدون ارتياحا في هذا التشابه ويسعون لتكوين »الشلل« )عثمان ،إبراهيم .(2006:69
وه|نا ت|كمن أه|مية الرع|اي|ة األسري|ة ف|ي حت|قيق ال|تكيف االج|تماع|ي وال|تواف|ق النفس|ي ل|ألسرة ك|كل واألب|ناء ب|صفة
خ|اص|ة؛ ل|كي ال يج|دوا م|الذه|م ف|ي حت|قيق ال|تكيف خ|ارج األسرة .ك|ذل|ك ع|لى األسرة أن حترص ع|لى توج|يه األب|ناء ف|ي
انتقاء أصدقائهم وجتنب رفاق السوء منهم.
وط|بقا ل|نظري|ة إري|كسون ،ف|إن ك|ل مرح|لة م|ن ه|ذه املراح|ل ت|عتبر مب|ثاب|ة ن|قطة حتول ت|تضمن أزم|ة نفس|ية اج|تماع|ية
) ، (Socio-Psychological Crisisل|كن إري|كسون ي|رى أن|ها ليس|ت مس|تعصية ع|لى احل|ل ،وإمن|ا ه|ي أق|رب
إل|ى م|فهوم ال|فترات احلرج|ة ) (Critical Periodsي|عبر ع|نها اجت|اه|ان :أح|ده|ما ي|تضمن خ|اص|ية إي|جاب|ية مرغوب
ف|يها ،واآلخر ي|تضمن خ|اص|ية س|لبية مرفوض|ة .ف|إذا اجت|ه ال|نمو إل|ى ال|ناح|ية اإلي|جاب|ية ف|ذل|ك خ|ير ،أم|ا ف|ي ح|ال|ة االجت|اه
إل||ى ال||ناح||ية الس||لبية س||يؤدي ذل||ك إل||ى م||شكالت اج||تماع||ية ونفس||ية؛ ل||ذل||ك ي|رى إري||كسون أن األزم||ة النفس||ية
االج|تماع|ية ي|جب أن حت|ل ق|بل أن ي|نتقل ال|فرد ب|نجاح إل|ى امل|رح|لة ال|تال|ية )زه|ران ،ح|ام|د  .(1999:71وي|عتقد
إري|كسون ب|ارت|باط ش|عور ال|ذات ب|اخل|برة امل|بكرة ال|تي ت|تحكم ف|ي اجل|سم ،م|نها خ|برة املش|ي )ج|لبي ،ع|لي ع|بد ال|رزاق
.(1984:182
ويرى ك|ل م|ن ال|دك|تورة وداد املوص|لي وال|دك|تور ح|سن ع|بد ال|غني مح|مود ) (2007أن ه|ذا االجت|اه اجل|دي|د ف|ي
التح|ليل النفس|ي ي|درس ال|فرد م|ن خ|الل امل|نظور االج|تماع|ي ب|دال م|ن امل|نظور ال|فردي ال|ذي ك|ان ق|د عرف س|اب|قا .وهو
ب|ترك|يزه ع|لى أه|مية التنش|ئة االج|تماع|ية وال|عملية ال|تربوي|ة ف|ي توف|ير ال|صحة النفس|ية ل|لفرد ،ق|د أبرز ح|قيقة ه|ام|ة،
ذل|ك أن ال|عملية ال|تربوي|ة ال|تي ت|تناول ال|فرد م|نذ مول|ده ت|عبر ع|ن ال|نظرة ال|كلية ل|ه كجس|د ون|فس وروح وك|ذل|ك ك|عضو
ف|ي وس|طه االج|تماع|ي .وه|و ب|ذل|ك ي|عتبر أف|ضل مم|ن س|بقه م|ن امل|دارس ،ألن|ه رب|ط ال|صحة النفس|ية ل|لفرد ب|ال|صحة
النفسية للمجتمع ،حيث تعتبر األولى نتاجا طبيعيا لألخيرة )ص .(31

ثانيا؛ النظريات السلوكية
ي|عتبر أص|حاب ه|ذه ال|نظري|ة الس|لوك اإلن|سان|ي كمج|موع|ة م|ن ال|عادات املكتس|بة ،ي|تعلمها األف|راد أث|ناء م|راح|ل
منوه|م اخمل|تلفة ،وت|خضع ل|قوان|ني ال|دم|اغ  ،م|ثل قوى ال|كف وقوى االس|تثارة املس|ئول|تني ع|ن مج|موع|ات االس|تجاب|ات
الش|رط|ية  ،ويرج|ع أص|حاب ه|ذه ال|نظري|ة االس|تجاب|ات الش|رط|ية إل|ى ال|عوام|ل ال|بيئية ال|تي ي|تعرض ل|ها ال|فرد .وت|دور
ه||ذه ال||نظري||ة ح|ول م||حور ع||ملية ال||تعلم ف||ي اك||تساب اجل||دي||د م||ن الس||لوك وامل||قدرة ع||لى ال||تمييز ب||ني اخل||طأ م||نها

وال|صواب .وي|صبح ب|ذل|ك الس|لوك ق|اب|الً ل|لتعدي|ل أو ال|تغيير وف|ق حت|دي|د ظ|روف وأج|واء ت|عليمية م|ناس|بة )ال|رك|ب،
محمد .(2008
وي|رى ح||سان ح||مادة أن||ه ال ت|وج||د ن||ظري||ة س||لوك||ية واح||دة ،وإمن||ا ه||ي مج||موع||ة م||ن ال||نظري||ات وك||لها تش||ترك ف||ي
اع|تماده|ا ع|لى التج|ري|ب واملوضوع|ية ،ول|كن ل|كل ن|ظري|ة م|ا مي|يزه|ا ع|ن غ|يره|ا .ف|بعضها ي|عطي أه|مية ل|الق|تران ف|ي
تكوين االرتباط بني املثير واالستجابة )النظرية األشراطية الكالسيكية عند بافلوف(.
وم|نها م|ا ي|درس الس|لوك م|ن خ|الل ت|فاع|ل ال|فرد م|ع ب|يئته اخل|ارج|ية ،وم|ن ه|ذه ال|نظري|ات ،ن|ظري|ة س|كنر وال|تي مي|يز
ف||يها ب||ني ن||وع||ني م||ن الس||لوك ،أح||ده||ما؛ الس||لوك االس||تجاب||ي وه||و ال||ذي ي||نتج م||ن ارت||باط ط||بيعي ب||ني م||ثيرات
واس|تجاب|ات مح|ددة حت|دث ب|شكل ت|لقائ|ي وط|بيعي ،م|ثل :ت|ضييق ح|دق|ة ال|عني ع|ند ال|تعرض ل|لضوء أو س|يالن ال|لعاب
عند تذوق الطعام .واآلخر السلوك اإلجرائي ،وهو ذلك الذي يرتبط مبثيرات خارجية ).(2007
أم|اال|نوع ال|ثان|ي ،ه|و ذل|ك »الس|لوك اإلج|رائ|ي« ال|ذي ي|تأث|ر ب|ال|عوام|ل االق|تصادي|ة واالج|تماع|ية وغ|يره|ا ،وال|تي
ميكن تعديله من خالل تعديل البيئة التي يعيش فيها الفرد .ويرفض سكنر فكرة دور املثيرات ألحداث السلوك.

نظرية اإلشراط الكالسيكي
إي|فان ب|اف|لوف ) I.P. Pavlov (1936 - 1849ط|بيب وع|ال|م ن|فس روس|ي ،ح|صل ع|لى ج|ائ|زة نوب|ل ف|ي ال|طب
ف|ي ع|ام) (1904ل|بحوث|ه ال|رائ|دة ح|ول فس|يول|وج|ية اجل|هاز ال|هضمي ،وت|عتبر ن|ظري|ة االس|تجاب|ة الش|رط|ية املفس|رة
ل|لتعلم م|ن أشه|ر أع|مال|ه ،وال|تي مت|كن م|ن خ|الل|ها م|ن اك|تشاف ال|قوان|ني وامل|يكانزم|ات األس|اس|ية ل|نشاط ال|دم|اغ .وك|ان
يؤم|ن ب|ارت|باط الس|لوك والرغ|بات ب|االن|عكاس|ات الش|رط|ية ال|تي ي|كون|ها ال|دم|اغ وي|تفاع|ل م|عها )الس|يسي ،ع|لي حس|ني
 (2002وي||عتبر ب||اف||لوف أول م||ن درس »األش||راط« دراس||ة جت||ري||بية ف||ي أوائ||ل ال||قرن العش||ري||ن )ش||فيق ،مح||مد
.(2000:33
وت|عرف ه|ذه ال|نظري|ة أي|ضا »ب|األشراط ال|كالس|يكي« ) (Classical Conditioning theoryوت|فترض أن
ل|دى ال|كائ|ن احل|ي ف|عالً ط|بيعياً غ|ير مش|روط مل|ثير م|ا ،ف|مثال ،ع|ندم|ا يرى ال|كلب اجل|ائ|ع ال|طعام يس|يل ل|عاب|ه .ف|ال|طعام
ه|نا مي|ثل م|ثير غ|ير مش|روط ،أو االس|تجاب|ة غ|ير الش|رط|ية .وإذا م|ا اق|ترن ت|قدمي ال|طعام برن|ني اجل|رس ،ف|إن ه|ذا الرن|ني
وح|ده ب|دون ت|قدمي ال|طعام )امل|ثير الش|رط|ي( ب|عد م|ضي ب|عض الوق|ت ،يؤدي إل|ى إفراز ال|لعاب ) االس|تجاب|ة الش|رط|ية(.
ب|اخ|تصار ،ف|إن ال|كلب ق|د ت|علم االس|تجاب|ة مل|ثير ل|م ي|كن ل|ه ع|الق|ة ف|ي ال|ساب|ق ب|ال|طعام أي اجل|رس ،وك|أن ه|ذا امل|ثير هو
املثير الطبيعي ،أي الطعام ،املسيل للعاب )بيركنز ،دان جي .(1983:75
ورمبا يكون من املفيد اإلشارة إلى بعض املفاهيم األساسية التي تستخدمها هذه النظرية وهي كما يلي:
امل|ثير غ|ير الش|رط|ي ) ،(Unconditional Stimulusوي|ختصر ف|ي ال|لغة اإلجن|ليزي|ة ،إم|ا إل|ى ) (usأو إل|ى
)(  ucsو ف|ي ال|لغة ال|عرب|ية ف|اخ|تصاره ي|كون )م.غ .ش( أو ) م .غ( ،وي|قصد به|ذا امل|صطلح ،ب|أن|ه أي م|ثير ف|عال
ي|ؤدي إل|ى إث|ارة أي|ة اس|تجاب|ة غ|ير م|تعلمة م|نتظمة .وم|ثال ع|لى ذل|ك اس|تخدام ال|طعام ك|مثير غ|ير شرط|ي ي|ؤدي إل|ى
استجابة انعكاسية تتمثل في إفراز اللعاب الذي يحدث بصورة ال ميكن السيطرة عليها.
االس|تجاب|ة غ|ير الش|رط|ية  ،(Response) Unconditionalوت|ختصر ف|ي ال|لغة اإلجن|ليزي|ة إل|ى ) (urأو
) (ucrوف|ي ال|لغة ال|عرب|ية إل|ى )س .غ (.أو )س.غ .ش ،(.وه|ي اس|تجاب|ة ط|بيعية يح|دث|ها وجود م|ثير غ|ير شرط|ي،
وت|عتبر ه|ذه االس|تجاب|ة ع|ادة ان|عكاس|ية قوي|ة يس|تدع|يها وجود امل|ثير غ|ير الش|رط|ي .وم|ن أم|ثلتها :طرف|ة ال|عني ع|ندم|ا
ت|تعرض له|بات ال|هواء ،وان|تفاض|ة الرك|بة ال|ناش|ئة ع|ن ضرب|ة خ|فيفة ع|لى الوتر ال|عضلي ف|ي الرك|بة ،وك|ذل|ك إفراز ال|لعاب
عند وجود الطعام.
امل|ثير الش|رط|ي ) ،(Conditional Stimulusوت|ختصر ف|ي اإلجن|ليزي|ة إل|ى ) (csوف|ي ال|لغة ال|عرب|ية إل|ى
)م .ش( ،وه|ذا امل|ثير ي|كون م|حاي|دا ،م|ن ح|يث إن|ه ال يول|د اس|تجاب|ة م|توق|عة ف|ي ب|ادئ األمر ،ول|كن إذا م|ا تواج|د ق|بل
امل|ثير غ|ير الش|رط|ي ،أو ك|ان م|تزام|نا م|عه ،ف|إن|ه ي|صبح ق|ادرا ع|لى إح|داث االس|تجاب|ة الش|رط|ية .وي|توج|ب ف|ي ه|ذا امل|ثير

أن ي||كون احل||دث ض||من ن||طاق إح||ساس ال||كائ||ن امل|راد أش|راط||ه ،ول||كن ال ي||نبغي أن ي||كون له||ذا امل||ثير الش||رط||ي أي||ة
خ||صائ||ص ق||بل األش|راط ،وال||تي م||ن ش||أن||ها أن ت|ؤدي إل||ى إح||داث االس||تجاب||ات .مب||عنى آخ|ر ،ع||ندم||ا ت||عطي إش||ارة
األشراط ،ي|جب أال ي|كون ه|ناك أي ت|غير ف|ي ال|كائ|ن ال|ذي س|يجري أشراط|ه ،وي|عني ذل|ك أن ه|ذا ال|عمل أو احل|دث هو
في الواقع مثير محايد )بيركنز ،دان جي .(1983:80
االس|تجاب|ة الش|رط|ية ) ،(Conditional Responseوت|ختصر ف|ي ال|لغة اإلجن|ليزي|ة إل|ى ) (crوف|ي ال|لغة
ال|عرب|ية إل|ى )س .ش( ،ومي|ثل االن|عكاس امل|تعلم اجل|دي|د ،وال|ذي يح|دث ن|تيجة اق|تران امل|ثير الش|رط|ي م|ع امل|ثير غ|ير
الش|رط|ي ،وي|عتبر االق|تران ب|ني ه|ذي|ن امل|ثيري|ن هو أح|د امل|قوم|ات الرئيس|ية ل|ألشراط ال|باف|لوف|ي .واالس|تجاب|ة الش|رط|ية
)س .ش( ال تش|به االس|تجاب|ة غ|ير الش|رط|ية )س .غ .ش( مت|ام|ا ،ف|األول|ى ت|ختلف ع|ن ال|ثان|ية م|ن ح|يث ال|قوة وال|سعة
وف|ترة ال|كمون )ال|فترة ال|زم|نية ال|تي ت|ظل ك|ام|نة ف|يها( .وف|ي ب|عض األح|يان ت|وص|ف االس|تجاب|ات الش|رط|ية ب|أن|ها
استجابات إعدادية ،حيث إنها تعد الكائن لوصول املثير غير الشرطي ) نفس املرجع ص.(81
ال|تنبيه )أو االس|تثارة( ،وال|كف ) (Exitation and Inhibitionوه|ذا ي|عني أن|ه ع|ندم|ا ي|قترن م|ثير ك|ان
م|حاي|دا م|ع م|ثير غ|ير شرط|ي ل|يصبح م|ثيرا شرط|يا ،ف|إن|ه ي|كون ق|د اكتس|ب خ|اص|ية ال|تنبيه ،ح|يث إن|ه أص|بح ق|ادرا ع|لى
اس|تدع|اء االس|تجاب|ة الش|رط|ية .وب|عكس م|بدأ ال|تنبيه ،ف|إن م|بدأ ال|كف ي|عني فش|ل م|ثير س|بق أن مت|ت ع|ملية أشراط|ه
ف|ي اس|تدع|اء م|ثير غ|ير شرط|ي ،ف|يؤدي ذل|ك إل|ى ان|طفاء اس|تجاب|ة شرط|ية ،ومي|كن تفس|ير ذل|ك ب|أن امل|ثير ال|ذي س|بق
أش|راط|ه ال ي|كون ق|د ف|قد أو نس|ي ،وإمن|ا ي|قوم ال|كائ|ن احل|ي ب|كف االس|تجاب|ة الش|رط|ية ب|صورة نش|طة ع|ندم|ا ي|قدم ل|ه
املثير الشرطي ) نفس املرجع ص.(82
ت|عميم امل|ثير ) (Stimulus Generalizationف|ي م|راح|ل األش|راط األول|ية ق|د تس|تجيب ال|كائ|نات احل|ية
ل|عدد م|ن امل|ثيرات ب|طري|قة واح|دة ف|ي أس|اس|ها ،م|ثال ،ق|د يس|يل ل|عاب ال|كلب ع|ند س|ماع|ه ع|دة أن|غام تش|به ف|ي إي|قاع|ها
ت|لك ال|تي ك|ان|ت حت|دث األش|راط ع|ند س|ماع|ها .ف|ال|كلب ف|ي ه|ذه امل|رح|لة ال يس|تطيع ال|تمييز ب|ني م|ختلف األن|غام،
ول|كنه عوض|ا ع|ن ذل|ك يح|دث م|ا ي|عرف ب|ان|تشار األثر ،أي اس|تجاب|ته ل|عدد م|ن امل|ثيرات امل|تشاب|هة ف|ي ط|بيعتها دون
أن ي|كون ق|ادرا ع|لى االن|تقاء ال|صحيح ف|يما ب|ينها .وي|عرف ه|ذا ب|اس|م »ت|عميم امل|ثير« ،وم|ثال ذل|ك ،ف|إن اإلن|سان ال|ذي
ت|لسعه نح|لة مي|كن أن ي|نظر إل|ى ج|ميع احلش|رات وك|أن|ها ق|ادرة ع|لى إح|داث األل|م ال|ذي تس|ببه النح|لة )ن|فس املرج|ع ص
.(82
إذًا ت|أخ|ذ ه|ذه ال|نظري|ة مب|بدأ الس|لوك الش|رط|ي ال|ذي ي|تم م|ن خ|الل اق|تران امل|ثير الش|رط|ي ب|امل|ثير ال|طبيعي ،وب|تكرار
ه|ذه ال|عملية ي|كون ب|اس|تطاع|ة ال|كائ|ن احل|ي أداء االس|تجاب|ة ف|ي ح|ضور امل|ثير الش|رط|ي ف|قط ،ومي|كن ت|وض|يح ف|كرة
بافلوف هذه من املثال التالي:
الطعام ————— إفراز اللعاب
)مثير طبيعي(

)استجابة طبيعية(

يقرن تقدمي الطعام بصوت اجلرس فتحدث نفس االستجابة:
طعام  +صوت اجلرس ————— إفراز اللعاب
)مثير طبيعي(

)مثير شرطي(

)االستجابة الشرطية(

يزال املثير الطبيعي )الطعام( ويبقى على املثير الشرطي )صوت اجلرس( فتحدث نفس االستجابة ،وفي هذه
احلالة تعرف باسم االستجابة الشرطية:
صوت اجلرس )مثير شرطي( ———— إفراز اللعاب )استجابة شرطية(.
)املوصلي ،وداد ،ومحمود ،حسن عبد الغني .(2007:32
وف|ي ب|ادئ األمر م|يز ب|اف|لوف ب|ني اإلفرازات ال|عادي|ة ال|تي حت|دث ن|تيجة وض|ع ال|طعام ف|ي ال|فم ،وب|ني ت|لك ال|تي ي|تم
إفرازه|ا ن|تيجة رؤي|ة ال|طعام أو س|ماع خ|طوات ال|ذي ي|قدم ال|طعام ،وي|سمي األخ|يرة ب|اإلفرازات النفس|ية )س|ليم ،مرمي،

وزيعور علي .(2004:356
ومي|كن ال|قول ،إن|ه إذا ك|ان األش|راط ي|قوم ع|ند احل|يوان ع|لى امل|ثيرات اخل|ارج|ية امل|رت|بطة ب|عضوي|ته ،ف|إن ل|إلن|سان
خصائص أخرى تختلف عن تلك التي عند احليوان ،وعن هذه اخلصائص يقول بافلوف:
»ح|ينما وص|ل ال|عال|م احل|يوان|ي امل|تطور م|رح|لة اإلن|سان)ع|لى ح|د ق|ول|ه( ح|دث|ت زي|ادة غ|اي|ة ف|ي األه|مية ف|ي آل|ية
ال|فاع|لية ال|عصبية ال|عليا) .(4ف|عند احل|يوان ي|شار إل|ى الواق|ع ب|صورة ش|به ت|ام|ة بواس|طة م|ثيرات ،وآث|ار ه|ذه امل|ثيرات
ال|تي ت|ترك|ها ع|لى ال|دم|اغ ت|صل إل|ى األجه|زة ال|بصري|ة أو ال|سمعية أو غ|يره|ا ....ون|حن من|لك م|ثل ه|ذه ال|تأث|يرات ع|لى
ش|كل ان|طباع|ات وأح|اس|يس وأف|كار ع|ن ال|عال|م ال|ذي ي|حيط ب|نا مب|عنييه ال|طبيعي واالج|تماع|ي ...ه|ذا ه|و ال|نظام
ال|دالل|ي األول ل|لواق|ع املش|ترك ب|ني اإلن|سان واحل|يوان ،ول|كن ي|شكل ال|كالم ن|ظام|ا ث|ان|يا م|ن ال|دالالت ع|لى الواق|ع ،وم|ن
جهة أخرى يكون الكالم هو بالضبط األمر الذي جعل منا بشرا«) .سليم ،مرمي وزيعور علي .(2004:357
وط|بقا ل|ألس|س امل|شار إل|يها س|اب|قا ت|ضع ه|ذه ال|نظري|ة اف|تراض|ات تفس|ر ن|شوء االض|طراب|ات النفس|ية ع|ند ال|فرد ،وه|ي
كالتالي:
أوال :إن فش|ل ال|فرد ف|ي ت|علم س|لوك ي|حقق ل|ه ال|تواف|ق م|ع ن|فسه وم|ع م|جتمعه ي|دل ع|لى وج|ود خ|لل ف|ي ص|حته
النفسية.
ثانيا :إن اك|تساب ال|فرد لس|لوك ض|ار ب|نفسه أو مب|جتمعه ،ي|ؤدي ب|ه إل|ى س|وء ال|تواف|ق م|ع ن|فسه وم|ع اجمل|تمع
الذي يعيش فيه.
ث|ال|ثا :إن ت|عرض ال|فرد إل|ى م|ثير م|ا ي|عرض|ه إل|ى ت|وق|ع ح|دوث اس|تجاب|تني م|تناق|ضتني ي|ؤدي إل|ى ق|لق ع|ام ل|دى
الفرد من شأنه أن يضر بصحته النفسية ،واملثال التالي يبني ذلك:
املوقف األول:
طعام  +صوت اجلرس ——— إفراز اللعاب )أثر موجب = اللذة(.
املوقف الثاني:
صدمة كهربائية  +صوت اجلرس ———— الصراخ )أثر سالب = األلم(.
املوقف الثالث:
ص|وت اجل|رس ——— إفراز ال|لعاب )ال|لذة( أوال|صراخ )األل|م( ،أي أن ال|كائ|ن احل|ي ي|توق|ع ح|دوث واح|د م|ن
أمري|ن ،إم|ا أن ي|حصل ع|لى ال|طعام أو أن ي|تعرض ل|صدم|ة كه|رب|ائ|ية .وب|ينما هو ي|عيش ه|ذا املوق|ف ي|عان|ي ال|قلق ل|عدم
معرفته مبا سيحدث في املستقبل )املوصلي ،وداد ،ومحمود ،حسن عبد الغني .(2007:33
ولتج|رب|ة األشراط ف|ي ال|عالج النفس|ي ل|لقلق ،مي|كن اإلش|ارة إل|ى ح|ال|ة ط|فل ف|ي الشه|ر ال|تاس|ع م|ن ع|مره ،ال|ذي ب|داي|ة
ق|د عرض ع|ليه ف|أر أب|يض ،ف|أث|ار ع|نده ح|ب االس|تطالع ،وب|عد أن أت|يحت ل|لطفل فرص|ة اخ|تبار ال|فأر أُب|عد ال|فأر ع|ن
ب|صره ث|م أع|يد إل|يه م|رة ث|ان|ية ،وف|ي ال|وق|ت ن|فسه أُح|دث ص|وت|ا م|دوي|ا خ|لف ال|طفل ،ف|أدى ذل|ك إل|ى ذع|ر ال|طفل
وص|راخ|ه .وب|عد ت|كرار التج|رب|ة خ|مس م|رات ت|قري|با ع|رض ال|فأر ع|لى ال|طفل دون أن ي|صاح|به ال|صوت امل|زع|ج ،إال أن
الطفل ظل يبكي منزعجا من رؤية الفأر وذلك نتيجة الرتباط الفأر لديه بالصوت املزعج.
وب|اخ|تبار عكس|ي له|ذه التج|رب|ة ،أح|ضر ،إل|ى »م|اري ك|وف|ر ج|ينز« ط|فل ي|خاف م|ن ال|فئران ال|بيضاء ،وك|ان ه|ذا
اخل|وف ي|شمل ك|ل م|ا يش|به ال|فئران )أران|ب ،م|عاط|ف  ...إل|خ( وق|دم|ت ل|لطفل احل|لوى ل|كي ي|قترن الش|يء اخمل|يف
)ال|ذي هو ال|فأر( ب|آخر س|ار )أي احل|لوى( فوض|ع ال|فأر ع|لى م|ساف|ة ب|عيدة م|ن ال|طفل ب|حيث مي|كن ل|لطفل حت|مل وجوده،
وب|ينما ك|ان ال|طفل ي|نظر إل|ى ال|فأر ك|ان ف|ي الوق|ت ن|فسه يس|تمتع ب|احل|لوى ال|تي ق|دم|ت ل|ه ،وف|ي ال|يوم ال|ثان|ي مت ت|قري|ب
ال|فأر م|ن ال|طفل ب|درج|ة أك|بر ب|ينما ك|ان ال|طفل ي|تناول احل|لوى ،وب|عد ع|دد م|ن اجل|لسات أم|كن إي|جاد ال|تآل|ف ب|ني ال|طفل
) (4في هذا أخذ املؤلف بنظرية التطور وهي مخالفة تماما للتصور اإلسالمي

والفأر )سليم ،مرمي ،وزيعور ،علي .(2004:359
ن|فهم م|ن ذل|ك ،أن ه|ذه ال|نظري|ة ق|د أخ|ضعت الس|لوك اإلن|سان|ي مل|ثير واس|تجاب|ة .أي ع|ندم|ا ي|قع امل|ثير ال ب|د أن
يؤدي إل|ى اس|تجاب|ة ،وه|ذه االس|تجاب|ة مي|كن ض|بطها وال|تحكم ف|يها وم|ن ث|م ال|تنبؤ ب|ها .ك|ذل|ك م|ن م|بادئ ه|ذه ال|نظري|ة
اع|تبار ك|ل الس|لوك اإلن|سان|ي س|لوك|ا م|تعلما س|واء ك|ان ه|ذا الس|لوك س|وي|ا أو غ|ير س|وى )امل|وص|لي ،وداد ،ومح|مود
حسن .(2007:32

نظرية املحاولة والخطأ :ثورندايك
تش||ير م|وس|وع||ة وي||كيبيدي||ا إل||ى أن إدوارد ث|ورن||داي||ك) Thorndike (1949 - 1874تخ||رج م||ن م||درس||ة
روكس|بيري ال|الت|ينية س|نة ) (1891ون|ال ش|هادت|ه اجل|ام|عية م|ن ج|ام|عة وس|ليان ع|ام ) (1895وح|صل ع|لى درج|ة
الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام ) ،(1898وعمل بعد ذلك أستاذا في كلية املعلمني بجامعة كولومبيا.
ان|تقد ال|عال|م األمري|كي ثورن|داي|ك قوان|ني األشراط ال|كالس|يكي ل|كون|ها غ|ير ك|اف|ية لتفس|ير الس|لوك وخ|اص|ة امل|عقد
م|نها ،وأظه|ر ن|ظري|ته امل|عروف|ة »ب|احمل|اول|ة واخل|طأ« ) (Trial and Errorف|ي أمري|كا وال|تي أع|لن ع|نها ب|داي|ة ف|ي
ك|تاب|ه » ذك|اء احل|يوان« ،وال|ذي ج|اء ف|ي ه|ذا ال|كتاب أن ال|تعلم ب|احمل|اول|ة واخل|طأ هو ال|شكل األس|اس|ي ع|ند ك|ل م|ن
احليوان واإلنسان ،وقد عرفت نظريته فيما بعد باالختيار والربط )سليم ،مرمي وزيعور ،علي .(2004:351
وط|بقا له|ذه ال|نظري|ة ي|تم ت|علم الس|لوك أو ت|عدي|له ن|تيجة االرت|باط|ات ال|تي حت|دث ب|ني امل|ثيرات واالس|تجاب|ات ع|ن
ط|ري|ق امل|مارس|ة ل|لخبرات املكتس|بة وك|ذل|ك ب|واس|طة ال|تمري|ن امل|تعمد ،وت|تم مم|ارس|ة احمل|اول|ة واخل|طأ ف|ي ض|وء ق|وان|ني
وأس||س وض||عتها ه||ذه امل||درس||ة به||دف ال||تعلم وت||عدي||ل الس||لوك )ع||طية ،ن|وال  .(2001:129وف||يما ي||لي أه||م
القوانني األساسية للنظرية:

قانون األثر )(Effect The law of
وي|عتبر م|ن أه|م ه|ذه ال|قوان|ني ،وي|قصد ب|ه م|عنيني :األول ،ال|ثواب أو األث|ر ال|طيب ال|ذي ي|عقب ص|دور االس|تجاب|ة
ال|ناج|حة ال|تي ت|ؤدي إل|ى حت|قيق ه|دف وإزال|ة ح|ال|ة ال|توت|ر النفس|ي وح|دوث االرت|ياح وال|رض|ا ،ون|تيجة له|ذا االرت|ياح
يزداد ت|كرار ح|دوث االس|تجاب|ة )ع|طية ،نوال  .(2001:129ال|ثان|ي ،االس|تجاب|ات ال|تي ي|عقبها أثر مؤل|م أو غ|ير
ط|يب ،ك|ال|عقاب م|ثال ب|أي ص|ورة م|ن ال|صور ،يس|بب ل|لكائ|ن احل|ي إزع|اج|ا وارت|باط ذل|ك م|ع امل|وق|ف ي|ضعف أو مي|نع
احتمال حدوثها مستقبال.

قانون االستعداد )(The Law of Readiness
وي|قصد ب|ه الرغ|بة امل|لحة ف|ي ال|قيام ب|نشاط م|عني ،وي|صاح|ب ذل|ك نوع م|ن ح|ال|ة ال|تحضير ل|لعمل ،وت|تساوى درج|ة
التحضير للعمل مع قوة الرغبة للقيام به.

قانون التدريب )(The law of Practice
وي||نقسم إل||ى ق||سمني :أح||ده||ما »ق||ان|ون االس||تعمال« وي||عني أن االرت||باط ب||ني امل||ثير واالس||تجاب||ة ي||قوى ب|واس||طة
االس|تعمال ،وك|لما زادت م|رات امل|مارس|ة ق|وى ه|ذا االرت|باط .وم|ثال ذل|ك :ي|كون اس|تخدام|نا ف|ي ال|بداي|ة ،ألي ج|هاز
ج|دي|د )ك|ال|فيديو م|ثال( ل|م ن|تعود ع|ليه س|اب|قا أك|ثر ص|عوب|ة ،وب|تكرار اس|تخدام ه|ذا اجل|هاز ي|صبح ال|تعام|ل م|عه أك|ثر
س|هول|ة .ال|قسم ال|ثان|ي» ،ق|انون ع|دم االس|تعمال« ،وي|نص ع|لى أن االرت|باط|ات ب|ني امل|ثير واالس|تجاب|ة ت|ضعف ن|تيجة

ع|دم االس|تعمال أو امل|مارس|ة ،ب|حيث ي|ؤدي ال|توق|ف ع|ن ال|تدري|ب إل|ى ض|عف اح|تمال ح|دوث االس|تجاب|ة .وم|ثال ذل|ك،
أن الذي يتعلم اللغة اإلجنليزية سيفقدها إذا توقف عن ممارستها.
م|ا س|بق يش|ير إل|ى ف|كرة ثورن|داي|ك ع|لى أن الس|لوك يح|رك|ه ب|اع|ث ل|ه ث|الث وظ|ائ|ف :أوال ،إم|داد الس|لوك ب|شحنة
مح|رك|ة ت|ؤدي ل|لنشاط .ث|ان|يا ،ان|تقاء اس|تجاب|ات م|عينة ت|ؤدي إل|ى اإلث|اب|ة .ث|ال|ثا ،يوج|ه إل|ى اله|دف ال|ذي ي|بعده ع|ن
ال|عقاب .وثورن|داي|ك هو أول ال|علماء الس|لوك|يني ال|ذي|ن ي|صفون احل|ال|ة املُ|رْض|ية ال|تي ي|صل إل|يها ال|كائ|ن احل|ي ب|امل|عزز
وه|ي ب|ذل|ك مت|ثل ال|ثواب .أم|ا احل|ال|ة غ|ير املُ|رْض|ية ف|منفرة وب|ال|تال|ي مت|ثل ع|قاب|ا ،وه|كذا ي|لعب ال|تعزيز ال|دور ال|داف|عي م|ن
حيث تكرار السلوك أو البعد عنه )الفرماوي ،حمدي علي .(2004:23
اع|تمد ث|ورن|داي|ك ف|ي جت|ارب|ه ع|لى أن|واع م|ختلفة م|ن احل|يوان|ات م|ثل :ال|قرود وال|قطط وال|سمك وغ|يره|ا ،به|دف
ال|كشف ع|ن ك|يفية ت|علم احل|يوان عوائ|ق م|عينة وطري|قة ال|تغلب ع|ليها .وذل|ك بوض|ع احل|يوان ف|ي ق|فص أو م|تاه|ة وهو
ج|ائ|ع وامل|طلوب ش|د احل|بل أو ال|ضغط ع|لى ال|زر أو رف|ع س|قاط|ة وال|وص|ول إل|ى ال|طعام .وه|ذا ي|تضمن ث|الث|ة ع|ناص|ر:
احل|اج|ة وال|عائ|ق وم|دة ال|تغلب ع|لى ال|عائ|ق .والح|ظ أن احل|يوان ي|بدأ بح|رك|ات ع|شوائ|ية تؤدي ب|ه إل|ى ف|تح ال|باب وب|عد
عدة مرات من احملاوالت يقلل من هذه احلركات العشوائية )سليم ،مرمي وزيعور ،علي .(2004:351
وب|حساب الوق|ت ال|ذي تس|تغرق|ه ك|ل م|حاول|ة للخ|روج م|ن ال|قفص وج|د ثورن|داي|ك أن|ه ب|عد أن ك|ان الوق|ت ف|ي احمل|اول|ة
األول|ى يس|تغرق ) 160ث|ان|ية( ،أص|بح س|بع ث|وان ف|قط ف|ي ك|ل م|ن احمل|اول|ة ال|ثان|ية والعش|ري|ن وال|ثال|ثة والعش|ري|ن
والرابعة والعشرين )الظاهر ،قحطان أحمد  .(2004:41ويدل ذلك على قابلية الكائن احلي للتعلم.
وفيما يلي منوذج لهذه التجربة:
ك|ان|ت ق|طة ج|ائ|عة ت|وض|ع ف|ي ع|لبة ل|ها ق|فل آل|ي ه|و ع|بارة ع|ن )س|قاط|ة( ع|لى ش|كل ح|اج|ز ،ف|إذا أح|سنت ال|قطة
حت|ري|ك ال|سقاط|ة ،ان|فتح ب|اب ال|علبة ،وخ|رج|ت ال|قطة ل|تحصل ع|لى ال|طعام امل|وج|ود خ|ارج ال|علبة .وك|ان|ت احمل|اوالت
األول|ى ت|تميز ب|ال|كثير م|ن ال|تخبط وامل|واء وال|عض وال|تجوال ق|بل ال|تمكن م|ن حت|ري|ك ال|سقاط|ة .وال|وق|ت ال|ذي مت|ضيه
ال|قطة ف|ي االس|تجاب|ات ط|وي|ل نس|بيا ،وك|ان ال|وق|ت ي|تقاص|ر م|ع ال|تكرار ول|كن ب|صورة ب|طيئة وغ|ير ق|ياس|ية .وه|ذا
ال||تدرج ه||و ال||ذي يش||ير إل||ى أن ال||قطة ال ت||لتقط احل||ل للخ||روج م||ن م||أزق||ها ،ول||كنها ت||تعلمه ع||ن ط||ري||ق اس||تبقاء
االستجابات الصحيحة والتخلص من غير الصحيحة ) نفس املرجع ص .(352 -351
وم|ن خ|الل ه|ذه التج|رب|ة توص|ل ثورن|داي|ك إل|ى ف|كرة »ال|تشوي|ق« و»احلوافز« وم|شكلة »ال|ثواب وال|عقاب« وق|د ن|قل
فكرة الثواب والعقاب الناجمة عن جتاربه على احليوانات إلى التعلم املدرسي )نفس املرجع ص .(352
ويشير يوسف ميخائيل أسعد إلى بعض األسس التي تستند إليها هذه النظرية ،وهي كالتالي:
 إن ال|كائ|نات احل|ية س|لسلة م|تصلة احل|لقات ،م|تكام|لة ومس|تمرة؛ ل|ذل|ك ي|عتبر التج|ري|ب ع|لى احل|يوان|ات مب|ثاب|ةالتجريب على كل الكائنات احلية.
 ي|تم تفس|ير الس|لوك ط|بقا له|ذه ال|نظري|ة م|ن خ|الل م|ا ي|قوم ب|ه ال|كائ|ن احل|ي م|ن حرك|ات ت|صدر ع|نه ن|تيجة حل|اج|ةبيولوجية.
 ت||تجاه||ل ه||ذه ال||نظري||ة ال||عواط||ف واألح||اس||يس وامل||شاع|ر ل||لكائ||ن احل||ي وك||ذل||ك ال||تعلم امل||تعلق ب||األف||كارواالجتاهات ،وتقتصر في تفسيرها على احلواس وتعلم األداء احلركي ).(1977:116
أما عن االنتقادات التي وجهت لنظرية ثورندايك فتتلخص فيما يلي:
 إن األجه|زة ال|تي اس|تخدم|ت ف|ي ال|تجارب ع|لى ح|يوان|ات م|ختلفة ك|ان|ت ال ت|تناس|ب م|ع امل|قدرة اإلدراك|ية ل|تلكاحليوانات ،وترتبا على هذا اخلطأ ينشأ خطأ آخر يتمثل في استخالص النتائج.
 ت|قوم ه|ذه ال|نظري|ة ع|لى أس|اس ت|طوري ،إال أن ه|ذا األس|اس غ|ير م|كتمل ،ح|يث إن|ه ل|م ي|ضع ف|ي االع|تبار م|ال|دى اإلن|سان م|ن ق|درات ع|قلية ،واك|تفت ال|تجارب ف|ي ه|ذه ال|نظري|ة ع|لى امل|نـاش|ط األدائ|ية ل|دى احل|يوان|ات ل|تعمم
النتائج على اإلنسان )أسعد ،يوسف ميخائيل .(1977:117

نظرية اإلشراط اإلجرائي :سكنر
)(Operant Conditioning
ال|نظري|ة اإلج|رائ|ية ،أو التح|ليل التج|ري|بي للس|لوك ) ،(Analysis Experemental of Behaviourه|ي
ش|كل م|ن أش|كال ن|ظري|ة ال|تعلم الس|لوك|ية .وب|ينما ك|ان االه|تمام س|اب|قا م|وج|ها إل|ى ق|ضاي|ا ال|بحث اخمل|تبري ب|دراس|ة
احل|يوان ،اجت|ه ف|يما ب|عد إل|ى ت|طبيق م|بادئ الس|لوك ع|لى امل|شكالت اإلن|سان|ية )م|ثل ت|كنولوج|يا ال|تعليم( فظه|ر حت|ليل
الس||لوك ال||تطبيقي ) ( Applied Behaviour Analysisك||تخصص م||هم ض||من إط||ار التح||ليل التج||ري||بي
للسلوك )كاتانا ،شارلز.(1983:147
 (1904-1990وهو م|ن
ارت|بطت ه|ذه ال|نظري|ة ب|ال|عال|م األمري|كي بوروس س|كنر (Skinner) B. F.
أه|م ع|لماء امل|درس|ة الس|لوك|ية احل|دي|ثة ،ال|ذي|ن ط|وروا أف|كار امل|درس|ة الس|لوك|ية ال|تقليدي|ة )ال|كالس|يكية( .ف|بمراج|عة
امل|بدأ األول ل|لمدرس|ة ال|تقليدي|ة ،ال|تي مت|ت م|ناقش|تها س|اب|قا ،وج|د س|كنر وزم|الؤه اس|تحال|ة إخ|ضاع اإلن|سان مل|عادل|ة
ال|قان|ون ال|طبيعي وم|ا ي|تضمنه م|ن ح|تمية ،ك|ما رف|ضوا ت|صور الس|لبية امل|طلقة ل|إلن|سان ع|ند ت|لقيه م|ثيرات خ|ارج|ية
ك|ان|ت أو داخ|لية .ل|ذل|ك رأوا أن|ه ال ب|د ل|لمعادل|ة الس|لوك|ية م|ن أن ت|تكون م|ن ث|الث|ة أب|عاد :امل|ثير -ال|كائ|ن احل|ي-
االس|تجاب|ة » .أي أن امل|ثير ي|قع ع|لى ال|كائ|ن احل|ي ال|ذي ي|درس|ه م|ن خ|الل خ|برات|ه وجت|ارب|ه ويس|تجيب وف|قا إلم|كان|يات|ه
وخ|برات|ه اس|تجاب|ة ال يس|تطيع أح|د حت|دي|ده|ا ب|دق|ة م|تناه|ية ،إمن|ا ك|ل م|ا نس|تطيعه ه|و ت|وق|ع إم|كان|ية احل|دوث بنس|بة
معينة« )املوصلي ،وداد ومحمود ،حسن عبد الغني .(2007:34
وه|ذا ي|عني ،أن ه|ذه ال|نظري|ة ته|تم ب|دراس|ة ال|عالق|ات ب|ني احل|وادث ال|بيئية ،أي امل|ثيرات ) (stimuliوأف|عال
ال|كائ|ن احل|ي ،أي االس|تجاب|ات ) (responseوب|دراس|ة ه|ذه ال|عالق|ات مي|كن م|عرف|ة ك|يفية ت|أث|ير ه|ذه امل|ثيرات
البيئية أو العمليات التجريبية على تغيير السلوك )كاتانا ،شارلز .(1983:147
وي|عتبر س|كنر أول م|ن وض|ع م|نهجية الس|لوك اإلج|رائ|ي وت|رت|كز ه|ذه ال|نظري|ة ع|لى ف|كرة م|ؤداه|ا ،أن الس|لوك ه|و
ح|صيلة م|ا يؤدي إل|يه م|ن ن|تائ|ج وآث|ار .مب|عنى ،أن ت|قوي|ة جوان|ب م|عينة م|ن الس|لوك ت|توق|ف ع|لى م|ا ي|تبع ه|ذا الس|لوك
م|ن ن|تائ|ج إي|جاب|ية  ،ك|ال|تعزي|ز أو امل|كاف|أة أوس|لبية  ،ك|ال|عقاب .وإذا ت|بعت االس|تجاب|ة ن|تائ|ج م|فرح|ة ك|امل|كاف|أة ،ي|زي|د
اح|تمال ت|كراره|ا ،وه|نا مي|كن ال|قول إن االس|تجاب|ة ق|د ت|عززت ،أم|ا إذا ت|بعتها ن|تائ|ج مؤمل|ة ف|إن|ه ي|قل اح|تمال ت|كراره|ا،
وه|نا ي|قال :إن االس|تجاب|ة ق|د عوق|بت)ال|ظاهر ،قح|طان أح|مد 2004:43؛ ع|بد ال|هادي ،جودت عزة وال|عزة ،س|عيد
احلسني .(2005:13
ويرى س|كنر أن االس|تجاب|ة ول|يس امل|ثير ه|ي ال|تي ترت|بط ب|ال|تعزيز ،ويش|ير إل|ى ال|تشاب|ه ب|ني قوان|ني األشراط اإلجرائ|ي
وقوان|ني األشراط ال|كالس|يكي ،م|ن ح|يث أن ك|الً م|نهما ي|تضمن ع|مليات أشراط وع|مليات إط|فاء .مب|عنى أن|ه إذا عززت
االس|تجاب|ة ف|إن قوت|ها تزداد ،وإذا ل|م يح|دث ال|تعزيز ف|إن االس|تجاب|ة ت|ضعف )ع|بد ال|هادي ،جودت عزة وال|عزة ،س|عيد
احلسني .(2005:18
ومي ||يز س ||كنر ب ||ني ن ||وع ||ني م ||ن االس ||تجاب ||ات :األول ،ي ||طلق ع ||ليه »الس ||لوك االس ||تجاب ||ي« )behaviour
 ،(respondentوه|و ذل|ك الس|لوك ال|ذي ي|نشأ ن|تيجة االرت|باط مب|ثيرات م|عينة ف|ي ال|بيئة ،وت|عرف ب|االس|تجاب|ات
املس|تجرة ) (Elicited) (5م|ثل ض|يق ح|دق|ة ال|عني ع|ندم|ا ت|تعرض ل|لضوء ،أو س|يالن ال|لعاب ع|ندم|ا يش|تم ال|كائ|ن

رائ||حة ال||طعام ،أو ارت||باط االرجت||اف ب||ال||برودة .ون||تيجة ل|وج|ود ه||ذه امل||ثيرات احمل||ددة ف||ي امل|وق||ف الس||لوك||ي وح||دوث
االس ||تجاب ||ة مبج ||رد ظ ||هور امل ||ثير ،ي ||تكون الس ||لوك االس ||تجاب ||ي ن ||تيجة ل ||الرت ||باط ||ات غ ||ير اإلرادي ||ة ب ||ني امل ||ثيرات
واالس||تجاب||ات ،وال||تي ي||طلق ع||ليها س||كنر االن||عكاس||ات )ع||بد ال||هادي ،ج|ودت ع|زة وال||عزة ،س||عيد احل||سني :18
2005؛ سليم ،مرمي وزيعور ،علي .(2004:360
أم|ا النوع ال|ثان|ي م|ن السلوك فيسميه س|كنر »السلوك اإلجرائ|ي« ) (operant behaviourوي|قصد ب|ه ذل|ك
) (5بمعنى :استدعاء ردود الفعل .

الس|لوك ال|ذي يتح|دد ب|فعل ال|عوام|ل املوضوع|ية م|ثل :ال|عوام|ل االق|تصادي|ة واالج|تماع|ية وال|تربوي|ة وال|دي|نية واجل|غراف|ية
وغ|يره|ا ،وال|تي مي|كن أن حت|دث ت|عدي|ال ف|ي ال|بيئة ال|تي ي|عيش ف|يها ال|فرد .وي|رف|ض س|كنر ف|كرة دور امل|ثيرات ال|تي
حت|دث ق|بل إت|يان الس|لوك ف|ي إح|داث|ه ،ف|الس|لوك م|ن وج|هة ن|ظره ال ي|رت|بط مب|ثيرات ق|بلية ،وإمن|ا ه|ناك م|ثيرات ته|يئ
ال|فرص|ة إلح|داث الس|لوك وال|تي ت|عرف ب|امل|ثيرات ال|تمييزي|ة .ف|قيادة الس|يارة أو ركوب ال|دراج|ة أو املش|ي ع|لى األق|دام
به|دف الوص|ول إل|ى م|كان م|ا ك|لها نوع م|ن الس|لوك اإلجرائ|ي وحت|دث دون اف|تراض م|ثير .والس|لوك اإلجرائ|ي ي|شكل
م|عظم أمن|اط الس|لوك البش|ري ،وه|و ال يح|دث ت|لقائ|يا وإمن|ا يح|دث|ه ال|كائ|ن احل|ي ال|ذي ي|كون نش|طا ف|ي ب|يئته ،وم|ن
منطلق إرادته )عبد الهادي ،جودت عزة والعزة ،سعيد احلسني .(2005:13
وم|ثل ه|ذا الس|لوك اإلج|رائ|ي مي|كن أن يح|دث ع|ندم|ا ت|ري|د أن ت|علم ط|فال رك|وب ال|دراج|ة ،ف|أن|ت تس|تدرج|ه ل|يقوم
ب|عمل م|ا تري|د م|نه ال|قيام ب|ه ث|م ت|كاف|ئه ب|عد ذل|ك ب|قطعة ح|لوى )س|ليم ،مرمي وزي|عور ،ع|لي  (2004:360ف|ي ه|ذه
احل|ال|ة ال يركز س|كنر ع|لى ال|عالق|ة ب|ني امل|ثير واالس|تجاب|ة بح|د ذات|ها ب|ل ع|لى ن|تائ|جها النفس|ية وامل|ادي|ة ع|لى ال|فرد ،ث|م
ك|يفية ت|عزي|زه|ا )ال|ظاه|ر ،قح|طان  (2004:43وه|نا جن|د أن ال|نظري|ة اإلج|رائ|ية ت|ختلف ع|ن ال|نظري|ات الس|لوك|ية
ال|ساب|قة ،م|ن ح|يث أن ت|لك ال|نظري|ات ت|فترض أن ك|ل اس|تجاب|ة ال ب|د أن يس|بقها م|ثير ،ب|ينما ت|رى ال|نظري|ة اإلج|رائ|ية
ع|كس ذل|ك ،وت|قول ح|يث ت|رى أن|ه ب|اإلض|اف|ة إل|ى امل|ثيرات ه|ناك أس|باب أخ|رى تس|تدع|ي الس|لوك )ك|ات|ان|ا ،ش|ارل|ز
.(1983:154
وف|ي اع|تماده|ما ع|لى دور امل|كاف|أة ف|ي ت|عزيز الس|لوك ،ف|إن ال|تعلم ف|ي الس|لوك اإلجرائ|ي ع|ند س|كنر ش|بيه ب|ال|تعلم
ف|ي ن|ظري|ة احمل|اول|ة واخل|طأ ع|ند ث|وران|داي|ك ،م|ن ح|يث أن ح|دوث االس|تجاب|ة اإلج|رائ|ية ي|تبعها ت|عزي|ز وب|ذل|ك ت|زداد
إم|كان|ية ح|دوث|ها مرة ث|ان|ية )س|ليم ،مرمي وزي|عور ،ع|لي  (2004:361إال أن س|كنر إل|ى ج|ان|ب امل|عززات اإلي|جاب|ية
يتح|دث ع|ن امل|عززات الس|لبية وال|تي ع|ادة م|ا ي|عمل ال|فرد ع|لى جت|نبها .وامل|عزز الس|لبي ك|امل|عزز اإلي|جاب|ي ،ي|عني ذل|ك
أن س|كنر يرك|ز ع|لى املوضوع|ية وي|درس الس|لوك ال|ذي مي|كن م|الح|ظته ،وي|صف ال|تغيرات الس|لوك|ية ف|ي ضوء ك|ل م|ن
امل|ثير واالس|تجاب|ة وال|تعلم وال|تعزي|ز ...إل|خ .وك|باق|ي الس|لوك|يني ي|ؤك|د ع|لى أه|مية ال|تنبؤ بس|لوك ال|فرد وض|بطه ك|ما
ي|عتبر الس|لوك م|تغيرا ت|اب|عا أو ال|نتيجة ال|تي ي|تم ال|بحث ع|ن س|ببها .أم|ا امل|تغيرات املس|تقلة فه|ي احل|االت اخل|ارج|ية
ال|تي ي|نتج ع|نها الس|لوك ،أي مس|ببات الس|لوك ،وي|عتبر ال|عالق|ة ب|ني مس|ببات الس|لوك ون|تيجتها ه|ي »قوان|ني ال|علم«.
وتراك|م ه|ذه ال|قوان|ني ب|صورة يؤدي إل|ى ص|ورة ش|ام|لة ل|لكائ|ن احل|ي ك|نظام س|لوك|ي ،وهو ي|عتبر منو ال|طفل » ع|ملية ب|ناء
طوبُها اخلبرات التي تتراكم الواحدة على األخرى لتكون الشخصية« )زهران ،حامد .(1999:75
غ|ير أن م|بادئ امل|درس|ة الس|لوك|ية ل|م تس|لم م|ن االن|تقادات ،ف|إدوارد ت|ومل|ان  Edward Tolmanم|ثال ي|رى
اس|تحال|ة تفس|ير ال|تعلم ع|ند احل|يوان م|ن خ|الل ت|ذكره ف|قط جمل|موع|ة م|ن األف|عال .فس|لوك ال|كائ|ن احل|ي ال ي|قتصر ع|لى
م|ا ي|أت|يه م|ن أف|عال ،وإمن|ا ه|و س|لوك ي|تضمن م|عرف|ة ال|وس|ائ|ل ال|تي ت|ؤدي إل|ى اله|دف ف|يتبع امل|تعلم ع|الم|ات ته|دي|ه
وت|رش|ده ل|لوص|ول إل|ى ه|دف|ه .إذاً ه|و ال ي|تعلم ح|رك|ات ب|ل دالالت وع|الم|ات ل|ها م|عان م|عينة )زي|ن ال|دي|ن ،ام|تثال
 .(2007:16وي||نتقد ال||دك||تور م||صري ع||بد احل||ميد ح||نورة ن||ظري||ات ال||تعلم الس||لوك||ية )ال||كالس||يكي ل||باف||لوف
وواط|سون ،واحمل|اول|ة واخل|طأ ل|ثورن|داي|ك ،واإلجرائ|ي ل|سكنر( ف|ي أن|ها ل|م ت|قدم تفس|يرا ل|تعلم خ|صائ|ص وس|مات وأدوار
أك|ثر ت|عقيدا م|ن ت|لك ال|تي ق|دم|وه|ا وامل|تمثلة ف|ي االس|تجاب|ات البس|يطة ،وال|تي ت|رك|ز ف|قط ع|لى ال|عمليات ال|عقلية
كالذاكرة واملالحظة والنمذجة والتنظيم في سياق اجتماعي ).(1998:6

ثالثا :االتجاه املعرفي للنمو
)(Cognitive Development
اس|تحوذ االجت|اه امل|عرف|ي ل|دراس|ة ال|شخصية ع|لى اه|تمام|ات ع|لماء ال|نفس م|نذ أواخر ال|قرن ال|تاس|ع عش|ر ،ح|يث ق|ام
ع||لماء ال||نفس ف||ي أورب||ا ب||دراس||ات جت|ري||بية وحت||ليلية ع||ن ال||عقل وم||كون||ات||ه .وق||ام ف||ندت w. Wundt 1879
ب|دراس|ات جت|ري|بية ع|لى ال|عقل وحت|ليلة إل|ى ع|مليات|ه األول|ية ،وك|ذل|ك ق|ام اب|نجهاوس ب|دراس|ات جت|ري|بية م|بكرة ع|لى
ع|ملية احل|فظ وال|ذاك|رة وحت|دي|د ال|عوام|ل امل|ؤث|رة ف|يها ،أم|ا اجلش|تلطيون) (1912ف|قد اه|تموا ب|اإلدراك ك|موض|وع

لدراساتهم السيكولوجية .ودرس بياجيه النمو املعرفي لدى الطفل )معمرية ،بشير .(2009 :86
و»يش|ير م|صطلح امل|عرف|ة إل|ى ج|ميع ال|عمليات امل|عرف|ية ال|تي ي|تحول ب|واس|طتها امل|دخ|ل احلس|ي ،ف|يتطور وي|ختزن
ل|دى ال|فرد ف|ي ش|كل م|علوم|ات إل|ى أن يس|تدع|ي الس|تخدام|ه ف|ي امل|واق|ف اخمل|تلفة.وجت|ري ه|ذه ال|عمليات ح|تى ف|ي
غ|ياب امل|دخ|الت احلس|ية ت|صل إل|ى ال|فرد م|ن خ|الل ع|دة ق|نوات حس|ية ف|ي ش|كل مرئ|يات مل|ا ي|حيط ب|هاو م|ا ي|صل إل|يه
ع|بر اإلذن وغ|يره ،ث|م جت|تاز ع|دة م|راح|ل وع|مليات ت|رك|يب وحت|ليل وب|ناء ح|تى ت|تكون ال|صورة امل|عرف|ية ف|ي ال|نهاي|ة.
وه|ذا م|ا ي|شار إل|يه ب|ال|عمليات امل|عرف|ية ال|تي ت|توس|ط امل|ثيرات واالس|تجاب|ات  ،مم|ا يؤك|د ع|لى وجود األح|داث امل|عرف|ية
ك|االن|تباه واإلدراك وال|ذاكرة وال|تفكير واالب|تكار واالخ|تيار وال|توق|ع والتخ|طيط وح|ل امل|شكالت ...ال|تي ت|قوم ب|تحوي|ل
امل|دخ|الت احلس|ية إل|ى مج|موع|ة م|ن امل|علوم|ات وامل|عارف واخل|برات ت|وج|ه الس|لوك وتخ|رج|ه ف|ي ص|ورة أف|عال وس|لوك
يالئم املوقف« )نفس املرجع ص . (87
)نقال عن أنور الشرقاوي .(179-1991:178
وي|عتبر ع|ال|م ال|نفس ال|سويس|ري ج|ان ب|ياج|يه  Piagetم|ن أه|م امل|ؤسس|ني له|ذا االجت|اه ،وم|ن ال|رواد األوائ|ل ال|ذي|ن
اه|تموا ب|ال|نمو ال|عقلي ع|ند اإلن|سان ،وق|د برزت إس|هام|ات|ه ف|ي م|جال »ال|تطور امل|عرف|ي« ،ال|ذي اس|تقى فرض|يات|ه ل|ها م|ن
ف|كرة ت|يلوري|ان – ف|ري|زي|ري|ان ،وال|تي م|فاده|ا أن اإلن|سان رش|يد وم|اه|ر ي|سعى دائ|ما مل|عرف|ة األس|باب ل|ألش|ياء ال|تي
تواج|هه ف|ي احل|ياة ،ف|يتكيف وف|قا ل|ها أو يوظ|ف ذك|اءه ل|لوص|ول إل|ى م|عرف|ة احل|قائ|ق .ف|يبحث ع|ن ال|تناس|ق ب|ني األف|كار
وي||صوغ ال||قوان||ني وامل||ناه||ج ال||علمية ل||تنظيم ال||فكر ،ف||يتحقق م||ن م||دى جن||اح||ه أو فش||له )Shweder, Richard
.(A1984: 49
وق|د ب|دأ ب|ياج|يه ب|لورة أف|كاره ه|ذه م|ن خ|الل م|الح|ظات|ه ل|تطوير »االخ|تبارات ال|عقلية« أث|ناء اش|تغال|ه مبعه|د ب|ينيه،
ح|يث رأى أن األخ|طاء ال|تي ت|تكرر ف|ي اس|تجاب|ات األط|فال امل|بحوث|ني ف|ي ن|فس ال|عمر ت|أخ|ذ من|طا م|عينا ،فه|ي ت|تشاب|ه
ف|ي نوع|ها أو ت|ختلف ط|بقا ل|لفئة ال|عمري|ة ،وك|ذل|ك ب|النس|بة ل|لذك|اء ،ف|األط|فال األك|بر س|نا ي|ختلفون ف|ي ت|فكيره|م ع|ن
األط|فال األص|غر س|نا ،فه|ذه ال|تغيرات ال|نوع|ية ف|ي ت|فكير ال|فرد ال|تي أدرك|ها ب|ياج|يه ت|ختلف م|ن م|رح|لة ع|مري|ة إل|ى
أخ|رى .ل||ذل||ك رك|ز ع||لى ك||يفية ت||فكير ال||طفل وط|ري||قته ف||ي ح||ل امل||شكالت ون|وع األخ||طاء ال||تي ي||قع ف||يها أك||ثر م||ن
اه|تمام|ه ب|ال|نتيجة ال|تي ي|صل إل|يها ال|طفل ف|ي ال|نهاي|ة .وع|لى ه|ذا األس|اس رف|ض ب|ياج|يه اخ|تبارات ال|ذك|اء ال|تقليدي|ة
وك|ذل|ك امل|قياس ال|كلي ل|لذك|اء ) ،(IQورأى أن ه|ذه امل|قاي|يس ق|د ت|فيد ف|ي حت|قيق ب|عض األه|داف ،ول|كنها ال ت|فيد إذا
ما أريد معرفة تفكير الطفل )محمد ،عادل عبد الله .(1991:45
وك||ما ه|و احل||ال ب||النس||بة ل||الجت||اه التح||ليلي ،ف||إن االجت||اه امل||عرف||ي ب||نيوي ال||طاب||ع ف||يفترض ب||ياج||يه أن امل||عرف||ة
) (cognitionم|ا ه|ي إال ب|ناء أو ترك|يب ع|قلي ،وه|ذه ال|ترك|يبات ال|عقلية ه|ي ك|ليات م|نظمة ذات ع|الق|ات داخ|لية،
مت|ثل قواع|د ل|لتعام|ل م|ع امل|علوم|ات ال|تي ع|ن طري|قها ي|تم ت|نظيم األح|داث ب|صورة إي|جاب|ية ،وي|تمثل ال|نمو امل|عرف|ي ف|ي
ت|غير ه|ذه األب|نية امل|عرف|ية ،وي|عتمد ف|ي ح|دوث|ه ع|لى اخل|برة .ومت|ثل األب|نية ال|عقلية)  (mental structuresجوهر
ال|نظري|ة ع|ند ب|ياج|يه » وه|ي ب|نيات اف|تراض|ية ت|تكون داخ|ل ال|عقل أث|ناء ت|طور اإلن|سان م|ن ال|طفول|ة إل|ى الرش|د .ورغ|م
أن ل||ها أس||اس||ا وراث||يا إال أن||ها ت||تبلور م||ن خ||الل ال||بيئة ال||تي ي||عيش ف||يها ال||فرد .ووظ||يفة ه||ذه ال||بنيات ال||عقلية
االف ||تراض ||ية ه ||ي ت ||نظيم ال ||بيئة احمل ||يطة ب ||ال ||فرد ل ||كي يس ||تطيع أن يس ||لك ب ||فاع ||لية وك ||فاءة )زه ||ران ،ح ||ام ||د
.(1999:67
وإل|ى ج|ان|ب ال|بنية ال|عقلية يه|تم ب|ياج|يه ب|الوظ|ائ|ف ال|عقلية ) (Mental Functionsف|كاله|ما ي|شكالن أه|مية
ضروري|ة ل|فهم ال|نمو امل|عرف|ي .وي|قصد ب|ال|بناء ال|عقلي ح|ال|ة م|ن ال|تفكير توج|د ع|ند ال|فرد ف|ي مرح|لة م|ا م|ن مراح|ل منوه.
ب|ينما تش|ير ال|وظ|يفة ال|عقلية إل|ى ج|ملة ال|عمليات ال|تي ي|لجأ إل|يها ال|فرد ع|ند ت|فاع|له م|ع م|ثيرات ب|يئته )ال|عوامل|ة،
حابس ومزاهرة ،أمين .(2003 :47
وك|ما هو احل|ال ف|ي االجت|اه التح|ليلي ،ي|نطلق االجت|اه امل|عرف|ي م|ن ف|كرة أن ل|لطفل ن|ظام|ا س|يكولوج|يا وآخر ب|يولوج|يا.
ويرى ه|ذا ال|نموذج أن ال|فرد يول|د وهو مزود ب|بعض ال|دواف|ع ال|فطري|ة وب|اجت|اه|ات موروث|ة ل|لنمو تظه|ر ف|ي أوق|ات م|عينة،
ي|تأثر ب|اخل|برات ال|تي مير ب|ها ال|فرد ،وال ي|قتصر ال|نمو وف|قا له|ذا االجت|اه ع|لى ال|تغيرات ال|كمية امل|تتاب|عة ،وإمن|ا ت|ؤدي
تراك|م ال|تغيرات ال|كمية ع|ند ن|قطة م|عينة إل|ى ت|غيرات ك|يفية ،فيكتس|ب ال|فرد ن|تيجة ل|ذل|ك ب|نية س|لوك|ية أو مس|توى

من التنظيم السيكولوجي )العواملة ،حابس ومزاهرة ،أمين .(2003 :46
ي|عتقد ب|ياج|يه أن احل|ياة ع|ملية ت|كيف م|ع ظ|روف ال|بيئة امل|تغيرة ت|تطور ب|تطور ال|كائ|ن احل|ي ،وي|عتبر ال|ذك|اء أح|د
أش|كال ال|تكيف خ|الل ت|طور احل|ياة )زي|ن ال|دي|ن ،ام|تثال  .(2007:163ك|ما ي|رى أن ال|نشاط ال|عقلي ل|لكائ|ن
يح|دث م|ن خ|الل ال|بنى ال|عقلية ال|تي مي|لكها ،فه|ذه ال|بنى تس|تقبل أو ت|تالءم م|ع أح|داث خ|ارج|ية ل|تحول|ها إل|ى أح|داث
ع|قلية وأف|كار .مب|عنى آخر ،ت|تم ع|ملية ت|الؤم ال|بنى ال|عقلية م|ع امل|ظاهر اجل|دي|دة ال|تي ل|م ت|أل|فها م|ن ق|بل .وت|عرف ه|ات|ان
ال||||عمليتان بـ»ال||||تالؤم« ) (Accommodation) (6و»االس||||تيعاب«) (Assimilation) (7ومي||||ثالن م||||عا
مظه|ري|ن م|تكام|لني ل|لعملية ال|عام|ة »ل|لتكيف«) .(Adaptatio) (8ف|ال|تكيف ال|ذه|ني » نوع م|ن ال|توازن ال|تدري|جي
ب|ني م|يكانزم اس|تيعاب|ي وت|الؤم م|كمل ،وال ي|تم ال|تكيف إال ع|ندم|ا يؤدي إل|ى ت|نظيم ث|اب|ت ،أي ع|ندم|ا ي|حصل ال|توازن
بني االستيعاب والتالؤم« )زين الدين ،امتثال .(2007:165
وت|عرف ط|بيعة ال|بنى ال|عقلية ال|تي ت|قوم ب|ال|تكيف بـ»ال|تنظيم«) (organization) (9ويرى ب|ياج|يه أن ال|عقل ل|ه
ب|نية وهو م|نظم ب|طري|قة م|عقدة وم|تكام|ل ،وأبس|ط مس|توي|ات ال|عقل ي|عرف بـ»اخمل|طط«) (Scheme) (10ف|هو مت|ثيل
ع|قلي ل|بعض األف|عال اجلس|دي|ة أو ال|عقلية ال|تي مي|كن أن تؤدي إل|ى ش|يء » ب|النس|بة ل|لطفل ي|عتبر امل|ص أو ال|قبض ع|لى
األش|ياء وال|نظر مخ|ططات ،وه|ي ط|رق ي|تعرف ع|ن ط|ري|قها ال|طفل ح|دي|ث ال|والدة ع|لى ال|عال|م ،ع|ن ط|ري|ق ال|عمل وف|ق
م|تطلبات ه|ذا ال|عال|م .وم|ن خ|الل االرت|قاء ت|صبح ه|ذه اخمل|ططات -ت|دري|جيا -م|تكام|لة وم|تآزرة ب|طري|قة م|نظمة ل|تشكل
في نهاية األمر عقل الراشد« )زين الدين ،امتثال .(2007:165
وط|بقا ل|نظري|ة ب|ياج|يه ف|إن امل|علوم|ات م|ا ه|ي إال ع|مل أو س|لوك ،ف|معرف|تنا ل|ألش|ياء حت|دد إل|ى درج|ة ك|بيرة األف|عال
ال|تي ن|قوم ب|ها .ف|امل|علوم|ات ب|النس|بة ل|لطفل حت|دده|ا أف|عال|ه احل|رك|ية ال|ظاه|رة ك|ال|قبض ع|لى األش|ياء وال|رض|اع|ة .وم|ع
م|رور ال|زم|ن وب|ال|تراك|م امل|عرف|ي ع|ند ال|فرد تتح|دد األف|عال ت|دري|جيا ث|م يس|توع|بها ال|عقل ل|تعكس األف|كار ب|طري|قة
متتابعة ومتالحقة وسريعة )زين الدين ،امتثال .(2007:166
وي|فترض ب|ياج|يه وجود أرب|ع مراح|ل)ت|قري|بية( ك|برى ل|لنمو امل|عرف|ي ي|تطور خ|الل|ها ال|فعل اإلن|سان|ي ،ويرى أن|ه م|ع منو
ال|طفل ي|تكون أس|لوب ت|كيفه م|ع ال|بيئة وت|عام|له م|ع اخل|برات ف|ي ت|تاب|ع مرح|لي م|عرف|ة وس|لوك|ا .وك|ل مرح|لة ت|تضمن
ف|ترة ت|كوي|ن وإجن|از ،ك|ما ت|عتبر ن|قطة ب|داي|ة ل|لمرح|لة ال|تال|ية .ويرى ب|ياج|يه أن ال|تتاب|ع له|ذه املراح|ل م|تشاب|هة ل|دى ك|ل
األطفال ،إال أنه يقر بوجود فروق فردية لديهم داخل كل مرحلة )زهران ،حامد .(1999:68
وأخيرا ،تش|تمل ك|ل م|ن ال|نظري|ات ال|ساب|ق ذكره|ا ،ع|لى ن|ظام دي|نام|ي خ|اص ب|ها ،وخ|اص|ة ف|ي استخدام ك|ل م|نها
للمصطلحات التي اعتمد عليها أصحاب ك|ل ن|ظري|ة م|ن ه|ذه النظريات .فمثال ،يسمي ب|ياج|يه )النظرية املعرفية( املرح|لة
األولى م|ن احلياة ،باملرحلة احلسية احلركية ،بينما يسميها إريكسون )النظرية التحليلية النفسية االجتماعية( ،مبرحلة الثقة
األساسية وهكذا .إال أن كل من هذه النظريات ،وإن وجد فيما بينها بعض االختالفات ،تكمل كل منها األخرى من حيث
التجانس والتشابه .ففهم النمو والسلوك اإلنساني كان احملور األساسي لهذه النظريات التي تؤم|ن كلها بانتظام منو الفرد
والتنبؤ ولو جزئيا بسلوكه في املستقبل)ماير ،هنري .(1992:209
ه|ذا ع|لى مس|توى ال|تنظير ،ول|كن ع|لى مس|توى ال|تطبيق وإن وج|دت ك|ثيرا م|ن ال|نجاح|ات ف|ي إرش|اد ال|باح|ثني
واملرب|ني الت|باع األس|لوب األم|ثل مل|عاجل|ة ق|ضاي|ا ال|نشء ،إال أن ل|كل م|جتمع خ|صوص|يته ال|تي ت|نبثق م|ن ق|يمه وع|ادات|ه.
) (6وهو عملية تعديل الطفل لتصوراته للعالم كخبرات جديدة مما يؤدي إلى تغير بناء املعرفة لديه.
) (7وهو استدخال وتمثل عناصر البيئة في البناء املعرفي للطفل ،فيكون لديه إطار عقلي مرجعي )حيث يستجيب ملواقف
مماثلة في املاضي( ،وهذا يؤدي بالتدريج إلى التعميم.
) (8ويقصد به نزعة الفرد للتوافق مع البيئة التي يتعامل معها.
)« (9التنظيم« يعني النزعة إلى تصنيف وتنسيق العمليات والخبرات في نظم مترابطة متماسكة) .زهران .(1999:67
)« (10املخطط« تصور عقلي منظم ألي شيء ،مثل فئة من األشياء واألحداث املترابطة )زين الدين ،امتثال .( 2007:165

ل|ذا ي|جب احل|ذر ع|ند ت|طبيق ه|ذه ال|نظري|ات ف|ي م|جتمعات|نا ال|عرب|ية ب|حيث ن|أخ|ذ م|نها م|ا ي|تالءم م|ع م|عطيات الواق|ع
الذي نعيشه.
إن ت|فهم دواف|ع الس|لوك ع|ند ال|نشء وم|ا مي|كن أن ي|عتري|ه م|ن ش|وائ|ب وأم|راض اج|تماع|ية أم|ر ض|روري ي|حتم ع|لى
امل|سؤول|ني ال|ترب|وي|ني التس|لح ب|ال|وع|ي الس|يكول|وج|ي وال|ترب|وي )ال|عيسوي ،ع|بد ال|رح|من  ،(1984 :180وب|ذل|ك
مي|كن أن ي|ساه|م اآلب|اء م|ن خ|الل ه|ذا الوع|ي إل|ى غرس س|لوك سوي ل|ألب|ناء وت|عزيز ك|ل م|ا هو إي|جاب|ي مل|ساع|دت|هم ع|لى
التكيف االجتماعي والتوافق النفسي.

الفصل الثالث
السلوك اإلنساني ومحركاته

ي|عيش اإلن|سان ح|يات|ه وهو مي|ارس أمن|اط|ا م|تعددة وم|تنوع|ة م|ن الس|لوك ف|ي مواق|ف ش|تى ،ب|عضها م|ألوف ب|النس|بة
ل|ه وأخرى ج|دي|دة ل|م ي|أل|فها ،ب|النس|بة ل|لنوع األول م|ن املواق|ف ت|عام|له م|عها ي|كون م|يسورا ب|حكم ال|تعود وامل|مارس|ة ،أم|ا
ف|ي امل|واق|ف اجل|دي|دة ف|يحاول اإلن|سان ال|قيام ب|تغيير س|لوك|ه وت|عدي|له ل|يتواءم م|ع م|ا ه|و ج|دي|د .وف|ي ك|لتا احل|ال|تني
ي|تصرف وف|قا ل|تصوره مل|عاي|ير وق|يم ت|بناه|ا دون أن ي|درك ك|يفية اك|تساب|ه له|ذه امل|عاي|ير وال|قيم .وك|ذل|ك احل|ال ف|ي ت|فاع|له
م|ع ال|غير ،ف|كثيرا م|ا ي|بني اإلن|سان رأي|ه وح|كمه جت|اه اآلخري|ن م|ن خ|الل س|لوك|هم ال|ظاهر ويفس|ره|ا وف|ق خ|برات|ه اخل|اص|ة
وهو في ذلك ال يعرف ملاذا يتصرف اآلخرون على هذا النحو أو ذاك.

فما هو السلوك؟ وكيف يتشكل؟
ي|قصد ب|الس|لوك م|ن ال|ناح|ية االص|طالح|ية ردود األف|عال االن|عكاس|ية اآلل|ية ،وي|تمثل ف|ي س|يرة اإلن|سان وم|ذه|به
واجت|اه|ه ،ف|أي إن|سان مي|كن أن ي|كون س|يئ الس|لوك أو ح|سن الس|لوك ،وق|د ي|كون ان|دف|اع|يا مب|عنى أن|ه س|لوك قس|ري
اض|طراري ،أوق|د ي|كون اخ|تياري|ا ي|تم ب|عد ت|فكير وإدراك وان|فعال ونزوع ل|ذل|ك يتح|مل اإلن|سان م|سؤول|ية ن|تائ|ج س|لوك|ه
)م|نصور ،ع|بد اجمل|يد و الش|رب|يني ،زك|ري|ا؛  2001:112؛ ال|شورب|جي ،ن|بيلة 2005 :110؛ احل|فني ،ع|بد
املنعم .(2003 :228
وب|وج|ه ع|ام يش|ير الس|لوك إل|ى ك|ل االس|تجاب|ات ال|صادرة ع|ن ال|كائ|ن احل|ي أو ال|غدد امل|وج|ودة ف|ي ج|سمه ،أي أن
م||فهوم الس||لوك ي||تضمن امل||ناش||ط ال||عقلية وم||ظاه|ره :ال||تفكير وال||تعلم واإلدراك وال||تذك|ر ،ك||ما ي||شمل ال||نشاط||ات
الفس|يول|وج|ية ك|ال|تنفس وال|دورة ال|دم|وي|ة وال|نبض وإف|راز ال|غدد ،وب|ذل|ك ي|شمل الس|لوك ج|ميع م|ناش|ط ال|كائ|ن احل|ي
ال|داخ|لية واخل|ارج|ية )ال|شورب|جي ،ن|بيلة 2005 :110؛ احل|فني ،ع|بد امل|نعم 2003 :228؛ ال|عيسوي ،ع|بد
الرحمن .(1984 :27
وي|عرف ال|دك|تور ح|ام|د زهران الس|لوك ع|لى أن|ه » ن|شاط موج|ه ن|حو اله|دف م|ن ج|ان|ب ال|فرد ل|تحقيق وإش|باع ح|اج|ات|ه
كما يخبرها في اجملال الذي يدركه« ). ( 2003 :13
واإلن|سان ك|كائ|ن ح|ي ي|تميز ع|ن غ|يره م|ن ال|كائ|نات ب|اس|تعداده ل|لتعلم وق|درت|ه ع|لى ال|نمو وال|تحول م|ن مج|رد وح|دة
ب|يولوج|ية إل|ى ك|ائ|ن اج|تماع|ي م|تحضر وذل|ك م|ن خ|الل ع|مليتي ال|نضج وال|تعلم .ل|ذل|ك يرى ع|لماء ال|نفس أن دراس|ة
ظ|اه|رة ال|نمو ع|ند اإلن|سان ي|جب أال ت|قتصر ع|لى اجل|ان|ب ال|بيول|وج|ي وت|أث|يره امل|باش|ر ع|لى س|لوك ال|فرد ،ب|ل ال ب|د أن
ت|شمل اجل|ان|ب االج|تماع|ي م|ن خ|الل دراس|ة األطر ال|ثقاف|ية وال|عالق|ات االج|تماع|ية ال|تي ي|تفاع|ل ب|داخ|لها ال|فرد .ف|فهم
س|يكولوج|ية ال|نمو ي|عتمد ع|لى اع|تبار أن ال|فرد وال|بيئة ك|اله|ما م|تغيران ،وأن|هما مرك|بان م|عقدان ي|تكون ك|ل م|نهما م|ن
مج||موع||ة م||ن ال||قوى وال||عمليات اخمل||تلفة .وال||فرد ف||ي أي م|رح||لة م||ن م|راح||ل ح||يات||ه م||ا ه|و إال ح||صيلة ت||لك ال||قوى
وال|عمليات امل|تعددة ،ف|هو ك|ائ|ن ب|يولوج|ي ي|تميز ب|ترك|يبه اجل|سمي اخل|اص وع|مليات|ه احل|يوي|ة وس|لوك|ه وخ|برات|ه امل|تعددة
)يونس ،انتصار .(1993:52
وأك|ثر م|ن ذل|ك ي|رب|ط ح|ام|د زه|ران ب|ني الس|لوك م|ن ج|هة وب|ني امل|عاي|ير االج|تماع|ية وم|فهوم ال|ذات م|ن ج|هة أخ|رى
س|لبا أو إي|جاب|ا .ف|عندم|ا ي|تفق الس|لوك م|ع ك|ل م|نهما أو أح|ده|ما يح|دث ال|تواف|ق النفس|ي ،وع|ندم|ا يح|دث ال|عكس
ي|كون ال|فرد عرض|ة ل|سوء ال|تواف|ق .ول|كنه يرى أن الس|لوك مي|كن ت|غييره أو ت|عدي|له ) .2003( :13وم|عنى ذل|ك أن
س|لوك ال|فرد أث|ناء منوه ي|تأثر ب|تكوي|نه الوراث|ي وب|ال|عمليات ال|بيولوج|ية م|ن ج|هة ،وب|ال|بيئة ال|تي ي|تفاع|ل م|عها م|ن ج|هة
أخرى ،م|تضمنا ب|ذل|ك ع|مليتني م|همتني :إح|داه|ما ع|ملية ال|نضج وال|تي ت|تعلق ب|اجل|ان|ب ال|بيولوج|ي ،واألخرى ه|ي ع|ملية
ال|تعلم وت|تحقق م|ن خ|الل ت|فاع|ل ال|فرد م|ع ال|بيئة وت|أث|ير ذل|ك ع|لى منوه )يون|س ،ان|تصار  .(1993:53ورغ|م أه|مية
ال|عوام|ل ال|وراث|ية وال|بيول|وج|ية ف|ي ف|هم الس|لوك اإلن|سان|ي ،إال أن اه|تمام|نا األك|بر ل|دراس|ة الس|لوك ف|ي ه|ذا ال|كتاب
سيتم التركيز على اجلوانب االجتماعية والنفسية ،وتأثير ذلك على بنية السلوك ومستوياته وعوامله.

بنية السلوك اإلنساني
تتضمن بنية السلوك اإلنساني ثالثة جوانب:

) (1اجلانب املعرفي
وي|تمثل اجل|ان|ب امل|عرف|ي) (Cognitionف|ي إدراك ال|فرد م|ن ح|يث اس|تجاب|ات|ه وردود أف|عال|ه مل|ا حول|ه م|ن م|ظاهر
وأح|داث وم|علوم|ات وم|عارف ،ك|ما ي|شمل ال|تمييز وال|تصور وال|تخيل وال|تفكير وال|تذك|ر وال|تعبير ال|لغوي وغ|يره|ا،
وي|تفرد ك|ل ش|خص ب|عامل|ه امل|عرف|ي ،ف|ال ي|وج|د اث|نان ي|عيشان ع|امل|ا م|عرف|يا واح|دا )م|نصور ،ع|بد اجمل|يد والش|رب|يني،
زكريا .(2001:112

) (2اجلانب االنفعالي
وي|قصد ب|اجل|ان|ب االن|فعال|ي احل|ال|ة ال|تي ت|صاح|ب س|لوك ال|فرد وت|تمثل ف|ي م|شاعر احل|ب أو ال|كراه|ية ،ك|ما ت|شـمل
اس|تحسان املوضوع والتح|مس ل|ه واالق|تنــاع ب|ه ،أو اإلح|ساس ب|عدم االرت|يـــاح م|نه أو ع|دم االق|تناع ب|ه )ال|طواب ،س|يد
.(: 2002 18

) (3اجلانب احلركي
وي|سمى اجل|ان|ب احلرك|ي أي|ضا ال|نزوع ،وي|قصد ب|ه الس|لوك ال|ذي ي|أت|يه ال|فرد اس|تجاب|ة ل|تعليمات أو م|ثيرات م|عينة،
م|ثل االس|تجاب|ة إلش|ارة امل|رور أو ف|ي ال|عمل أو ف|ي ال|كتاب|ة ع|لى احل|اس|ب اآلل|ي أو ال|عزف ع|لى آل|ة م|وس|يقية أو ل|عب
الكرة وغير ذلك )الطواب ،سيد .(18:2002
وت|تداخ|ل ه|ذه اجل|وان|ب ال|ثالث|ة ب|عضها ال|بعض كوح|دة واح|دة م|تكام|لة ،ول|كن م|ع ذل|ك مي|كن ال|فصل ب|ني ك|ل م|نها.
ومي|كن أن ن|ضرب م|ثاال ل|تداخ|ل اجل|ان|ب امل|عرف|ي م|ع ك|ل م|ن اجل|ان|ب االن|فعال|ي واجل|ان|ب احلرك|ي أث|ناء ك|تاب|ة أب|يات م|ن
ال|شعر ،ح|يث مي|ثل ت|ذك|ر أو إدراك م|عان|ي ال|كلمات اجل|ان|ب امل|عرف|ي ،أم|ا ح|سن ال|كتاب|ة وس|رع|تها وت|نظيمها ف|يمثل
اجل|ان|ب احلرك|ي ،ك|ما مي|ثل اس|تحسان ال|فرد ل|لون م|عني م|ن ال|شعر وق|بول|ه والتح|مس ل|ه وال|دعوة إل|يه ،اجل|ان|ب االن|فعال|ي
)ال|طواب ،س|يد  .(2002:20وب|ذل|ك مي|كن ال|قول ب|أن ل|لغري|زة ث|الث|ة م|ظاه|ر :مظه|ر م|عرف|ي ،ومظه|ر ان|فعال|ي،
ومظهر عملي نزوعي)حركي() .زهران ،حامد 2005 :31؛ إبراهيم ،عبلة .(1989
وللسلوك مستويات تتدرج عادة من النوع البسيط إلى النوع املعقد:
الس|||لوك البس|||يط :ه ||و أش|||كال الس|||لوك ال|||فطري ال|||تي ي ||ول|||د ال|||فرد م ||زودا ب|||ها ،وي|||شار إل|||يها ب|||األف|||عال
امل|نعكسة)  ، (Reflexive Actionsم|نها م|ثال :حت|رك امل|ول|ود ب|رأس|ه ج|هة ص|در األم ل|لرض|اع|ة ،أو ب|كاؤه ع|ندم|ا
يشعر باجلوع أو أي نوع من أنواع احلرمان كابتعاد ذويه عنه.
الس|لوك امل|عقد :وي|قصد ب|ه أن|واع الس|لوك املكتس|بة وال|تي ي|تعلمها ال|فرد م|ن ب|يئته احمل|يطة ك|األس|رة أو ج|مـاع|ة
األقران ف|ي امل|درس|ة وال|لعب وغ|ير ذل|ك )ال|طواب ،س|يد مح|مود  (2002:19وم|ن أم|ثلتها :ركوب ال|دراج|ة ول|عب
الكرة وطريقة تناول الطعام وغيرها من األفعال املكتسبة.
ك|ذل|ك ي|تأل|ف الس|لوك م|ن مج|موع|تني م|ن ال|عوام|ل؛ ت|رت|بط اجمل|موع|ة األول|ى ب|ال|فرد ذات|ه وم|ا ل|دي|ه م|ن ق|درات
واس|تعدادات وم|يول وع|ادات واجت|اه|ات وق|يم ،ب|ينما ت|رت|بط اجمل|موع|ة ال|ثان|ية ب|اجمل|ال ال|ذي ي|وج|د ف|يه ال|فرد وم|ا
ي|تضمنه م|ن ط|بيعة اجل|ماع|ة امل|كون|ة له|ذا اجمل|ال وال|ضغوط واجل|هود ال|سائ|دة ف|يها ،وم|دى مت|اس|ك ه|ذه اجل|ماع|ة أو
تفككها وكذلك العوامل اإلحباطية والعوامل املساعدة األخرى )الطواب ،سيد .(2002:20
وأخ|يرا ،الس|لوك ه|و م|ا مي|كن م|الح|ظته أو وص|فه ،متجس|دا ف|ي ال|نشاط|ات ال|تي ت|صدر ع|ن ال|كائ|ن احل|ي ،وال|تي
حت|رك|ها مج|موع|ة م|ن ال|قوى ت|عرف ب|ال|غرائ|ز وال|دواف|ع واحل|اج|ات ،وك|لها مس|ببات ال مي|كن ت|صور س|لوك إن|سان|ي دون
وجودها ) .( Sandstrom, C. 1966:98وفيما يلي إلقاء الضوء على مسببات السلوك:

ف||ي ال||بداي||ة اخ||تلفت اآلراء ح|ول ط||بيعة الس||لوك اإلن||سان||ي ع||ما إذا ك||ان يح||دث ن||تيجة وج|ود دواف||ع إن||سان||ية
ل|عمليات نفس|ية وش|عوري|ة ،أو ه|و ن|تيجة ردود أف|عال وان|عكاس|ات ل|لمثيرات اخل|ارج|ية .إال أن الس|لوك|يني وع|لماء
االج|تماع يرف|ضون ف|كرة أن الس|لوك هو ت|عبير ع|ن دواف|ع ال|فرد النفس|ية أو ال|ال ش|عوري|ة  ،ويفس|رون ش|خصية ال|فرد ف|ي
ضوء العوامل البيئية )االجتماعية(.
ف|يرى الس|لوك|يون أن الس|لوك اإلن|سان|ي م|ا هو إال ردود ألف|عال ،وان|عكاس|ات ل|لمثيرات اخل|ارج|ية ،وق|د جت|دد رأي
الس|لوك|يني ه|ذا ب|عد احل|رب ال|عامل|ية األول|ى ،متخ|ذي|ن ف|كرة امل|ادي|ة ال|فرنس|ية ل|لقرن ال|ثام|ن عش|ر ح|يث ك|ان ي|عتقد »
كونيالك« :إن اإلنسان ما هو إال متثال فليس له إال ما يأتي من اخلارج فيؤثر عليه«.
ب||ينما ي|رى ب||عض ع||لماء االج||تماع ،ب||أن الس||لوك اإلن||سان||ي م||ا ه|و إال ت||عبير ل||لموق||ف االج||تماع||ي )Social
 ،(Situationوال دخ|ل ل|لدواف|ع ف|يها ،ف|يعتقد ك|ارل م|ارك|س أن ال|دواف|ع تس|ير مبش|يئة األح|داث اخل|ارج|ية وق|ال:

»إن ال|تطور االج|تماع|ي مي|كن أن يفس|ر ع|لى أس|س أو قوان|ني اق|تصادي|ة ب|حتة ال أثر ل|لدواف|ع ال|فردي|ة ف|يها« )توف|يق،
إميل .(1976 :16

وق|د ج|اءت ث|ورة ف|روي|د ل|تدح|ض ف|كرة ه|ذه ال|نظري|ات ،وأدخ|لت ف|كرة ال|عوام|ل ال|ال ش|عوري|ة ف|ي تفس|ير ك|ثير م|ن
ال|ظواه|ر ،وق|د حت|دث ع|ن اجمل|تمعات ال|بدائ|ية ،ال|تي ك|ان ل|لدواف|ع النفس|ية ف|يها األس|اس األول للمج|رم|ات و» ال|ال
مساسات« ( ).Taboo
غ|ير أن|ه ف|يما ب|عد ،ح|اول ك|ثير م|ن ال|علماء أن ي|وف|قوا ب|ني ن|ظري|ات ال|دواف|ع النفس|ية وال|نظري|ات االج|تماع|ية
م||فترض||ني إم||كان||ية تفس||ير ك||ثير م||ن ال||ظواه||ر االج||تماع||ية ع||لى أس||اس ال||عالق||ات ب||ني دواف||ع ال||فرد وال||تأث||ير
اجلماعي)نفس املرجع ص .(18
ف|يما ي|لي ،ن|تناول ب|الش|رح والتفس|ير ك|ال م|ن ال|غرائ|ز وال|دواف|ع واحل|اج|ات كمح|رك|ات للس|لوك اإلن|سان|ي ،م|حاول|ني
ق|در املس|تطاع إب|راز ت|أث|ير ال|عوام|ل االج|تماع|ية ع|لى ه|ذه احمل|رك|ات ،وأه|مية إدراك|ها ،وك|يفية ت|وظ|يفها ف|ي ع|ملية
التنشئة االجتماعية لتشكيل السلوك السوي لألبناء.

محركات السلوك اإلنساني وطبيعتها
ترت|بط م|قدرة ال|فرد ع|لى إش|باع ح|اج|ات|ه ،مب|دى تواف|قه م|ع ن|فسه وب|يئته وال|تي ت|عبر ب|ال|تال|ي ،ع|ن ص|حته النفس|ية،
إال أن األس|ال|يب ال|تي ي|تبعها ال|فرد ونوع احل|اج|ات ال|تي يه|دف ل|لوص|ول إل|يها مي|كن أن تؤدي إل|ى إح|دى ح|ال|تني :ف|إذا
ك|ان|ت ح|اج|ات ال|فرد م|قبول|ة واس|تطاع إش|باع|ها ب|طرق مش|روع|ة ،ش|عر ب|الرض|ا وح|سن ال|تواف|ق )،(well-adjusted
أم|ا إذا ل|م ت|كن ح|اج|ات|ه م|قبول|ة ،أو ك|ان|ت م|قبول|ة ول|م يس|تطع إش|باع|ها ،أو أش|بعها ب|طرق غ|ير مش|روع|ة فس|يؤدي ذل|ك
به إلى عدم الرضا ويصبح إنسانا سيئ التوافق ).(mal-adjusted
وم|ن ه|نا ج|اء اه|تمام ال|صحة النفس|ية مب|عرف|ة ح|اج|ات ال|شخص وم|ا ي|رت|بط ب|ها م|ن دواف|ع وأه|داف واس|تجاب|ات،
س|وي|ة ك|ان|ت أو غ|ير س|وي|ة ،وم|ا حت|قق م|نها وم|ا ل|م ي|تحقق .وبه|ذه امل|عرف|ة يس|تطيع ال|فرد ف|هم ش|خصيته وتفس|ير
س||لوك||ه» ،ف||اإلن||سان ال ي||فكر وال ي||تعلم وال ي||فعل أي ش||يء إال إذا ك||ان م||دف|وع||ا ب||حاج||ة م||ا حت|رك||ه إل||ى حت||قيق م||ا
يشبعها« )املوصلي ،وداد ومحمود ،حسن عبد الغني .(2007:67
وت||عتبر ال||غرائ|ز وال||دواف||ع واحل||اج||ات ،ع||مليات ت||تفاع||ل م||ع ك||ل م||نها ال||عوام||ل احل||يوي||ة )فس||يول|وج||ية وحس||ية(
وال|عوام|ل النفس|ية واالج|تماع|ية )ك|األم|ن واالج|تماع وت|أك|يد ال|ذات( وب|ينما ي|ؤدي إش|باع ال|عوام|ل احل|يوي|ة إل|ى ب|قاء
ح|ياة ال|فرد ،ي|ؤدي إش|باع ال|عوام|ل النفس|ية واالج|تماع|ية إل|ى حت|قيق ال|تواف|ق النفس|ي وال|تكيف االج|تماع|ي .ومي|كن
اس|تخدام ك|ل واح|د م|ن ه|ذه امل|صطلحات )ال|غرائز ،ال|دواف|ع ،احل|اج|ات( ك|مرادف ل|آلخر ،أي مي|كن التح|دث ع|ن موضوع
الدوافع باسم الغرائز أو احلاجات )زهران ،حامد .(2005:30
وت|ختلف امل|واق|ف ف|ي احل|اض|ر ل|دى ع|لماء ال|نفس ح|ول األف|ضلية ف|ي االس|تخدام ب|ني م|صطلحي ال|داف|ع أوال|غري|زة،
وي|قول ح|ام|د زهران ) : (2005رغ|م أن ك|ال امل|صطلحني يح|مال م|عنى ال|دف|ع والتح|ري|ك ،يرى ع|لماء ال|نفس أف|ضلية
اس|تخدام م|صطلح » ال|دواف|ع « ب|دال م|ن م|صطلح »ال|غرائز«؛ ل|ذل|ك أص|بح ال|داف|ع هو امل|صطلح األك|ثر ش|يوع|ا ،إال أن

ت|عدي|ل ال|غرائز ل|تصبح دواف|ع اج|تماع|ية ي|كون ف|ي غ|اي|ة األه|مية ،وذل|ك ع|ن طري|ق التنش|ئة االج|تماع|ية ) ن|فس املرج|ع
ص .(34
وفيما يلي نتناول كل من محركات السلوك على حدة ،بدءا بالغرائز ثم الدوافع وأخيرا احلاجات:
 -1الغرائز )(Instincts
ل|قد اف|ترض ع|لماء ال|نفس ق|دمي|ا وجود قوى ح|يوي|ة ت|دف|ع ال|كائ|ن احل|ي إل|ى أن يس|لك س|لوك|ا ف|طري|ا ،وذل|ك ل|لمحاف|ظة
ع|لى اس|تمرار ح|ياة ال|كائ|ن وك|ذل|ك احمل|اف|ظة ع|لى ب|قاء ال|نوع ،وأش|اروا إل|ى ه|ذه ال|قوى »ب|ال|غرائز« ،ك|ذل|ك أش|اروا إل|ى
الس|لوك ال|ناجت ع|نها ع|لى أن|ه س|لوك غري|زي ،ويرون أن ه|ذه االس|تجاب|ة ف|طري|ة وغ|ير م|تعلمة م|ن ال|بيئة وه|ي ع|ام|ة،
تشترك فيها جميع الكائنات احلية )العيسوي ،عبد الرحمن ). (1984 :36-33
وي|قول ال|دك|تور أح|مد زك|ي ب|دوي ع|ن ال|غرائز ) (1978ب|أن|ها »ال|داف|ع احل|يوي األص|لي ل|نشاط ال|كائ|ن احل|ي ح|فظا
ل|بقائ|ه وإش|باع|ا حل|اج|ات|ه ،وذل|ك ب|اإلق|بال ع|لى امل|الئ|م واإلح|جام ع|ن امل|ناف|ي .وت|وص|ف ال|غري|زة أوال ب|أن|ها ن|وع|ية ،أي
واح|دة ب|النس|بة ألفراد ال|نوع م|ن ج|نس واح|د ،وث|ان|يا؛ ب|أن|ها ف|طري|ة ومس|تقلة ع|ن التج|رب|ة ،وث|ال|ثا؛ ب|أن|ها ع|مياء جته|ل
الغرض الذي حتققه«)ص.(220
أم|ا م|ن ح|يث ت|صنيف ال|غرائز ،ف|يرى ال|دك|تور مح|مد إس|ماع|يل أن|ه توج|د ع|دة اجت|اه|ات ل|تصنيفها :م|نها م|ثال ،ذل|ك
االجت|اه ال|ذي ي|رى وج|ود غ|ري|زت|ني أس|اس|يتني ،ه|ما »احمل|اف|ظة ع|لى ال|نوع« ،و»احمل|اف|ظة ع|لى ال|ذات« .وم|ثال ل|ذل|ك
ن|ظري|ة فروي|د ال|ذي يرى أن »ال|غريزة اجلنس|ية« ه|ي م|ن أه|م ال|غرائز ،ح|يث ت|عتبر ف|ي ن|ظره ال|قوة ال|داف|عة لس|لوك ال|فرد
ال|ذي ي|ؤدي إل|ى احمل|اف|ظة ع|لى ال|نوع ،وت|ليها ف|ي األه|مية »غ|ري|زة الس|يطرة« وال|تي تفس|ر س|لوك اإلن|سان م|ن أج|ل
احلياة والبقاء ،إال أن محمد إسماعيل يرى أن هذا االجتاه يختصر الغرائز في أعداد قليلة ).(1978:105
وه|ناك اجت|اه|ات أخرى ت|صنف ال|غرائز وف|قا ل|نماذج خ|اص|ة م|ن الس|لوك ال|ذي ي|صدر ن|تيجة مواق|ف مح|ددة ،فوض|عت
قوائ|م طوي|لة به|ذه ال|غرائز م|نها :غريزة األك|ل ،وض|ع األش|ياء ف|ي ال|فم ،امل|سك ،األخ|ذ ،ال|صيد أو ال|قنص ،وغ|ير ذل|ك م|ن
الغرائز التي يتجاوز عددها أحيانا في كل قائمة املائة غريزة.
ول|عل أه|م ه|ذه ال|تصنيفات ف|ي ال|فكر الس|يكول|وج|ي ه|و ذل|ك ال|تصنيف ال|ذي وض|عه وي|ليام م|كدوج|ال ] [W.
) McDougall (1923وت|عرف »ب|نظري|ة ال|غرائ|ز احل|دي|ثة« وت|تضمن مج|موع|ة م|ن ال|غرائ|ز البش|ري|ة ،م|نها غ|ري|زة
الوال|دي|ة ،غريزة امل|قات|لة ،غريزة االس|تطالع ،غريزة اخل|الص )اله|رب( ،غريزة ال|بحث ع|ن ال|طعام ،غريزة ال|نفور ،غريزة
االس|تغاث|ة ،ال|غريزة اجلنس|ية ،غريزة اخل|نوع ،غريزة التس|لط )الس|يطرة( ،غريزة ال|تملك ،غريزة احل|ل وال|ترك|يب ،ال|غريزة
االج|تماع|ية ،غ|ري|زة ال|ضحك ،وأض|اف غ|رائ|ز أخ|رى :ه|ي ال|بحث ع|ن ال|راح|ة ،وال|نوم ،وال|تنقل وغ|يره|ا )إس|ماع|يل،
محمد .(1978:105
إال أن م|كدوج|ال ي|قرر أن ه|ذه ال|غرائز ال تظه|ر ك|لها ب|درج|ة واح|دة ع|ند األج|ناس اخملتلفة ،ك|ما أن|ها ت|تأثر ف|ي منوه|ا
واجت|اه|ها ب|ال|عوام|ل االج|تماع|ية وال|بيئة امل|ادي|ة احمل|يطة ب|ال|كائ|ن احل|ي ،ف|تفقد ب|ذل|ك ب|عض ال|غرائ|ز م|ثيرات|ها ال|فطري|ة
وتستعيض عنها مبثيرات أخرى .فسلوك اإلنسان املتحضر م|ثال ي|تأثر ب|ال|عوام|ل األخ|الق|ية ال|سائ|دة ف|ي ث|قاف|ة مجتمعه،
ففي مجتمع تسوده األخالق العليا نراه ينفر من الكذب أو الرذيلة أكثر مما ينفر من ملس املواد القذرة ،ويغضب لنصرة احلق
والعدل أكثر مما يغضب من اخلطر املادي )العيسوي ،عبد الرحمن .(1984 :36-33
ورغ|م اع|تراف ال|دك|تور مح|مد إس|ماع|يل ب|أن األس|س ال|تي ق|ام ع|ليها ت|صنيف م|كدوج|ال ت|عتبر أف|ضل م|ن غ|يره|ا،
غير أنه يتساءل عن طبيعتها في منظوره .و هي طبقا لتعريف مكدوجال.
» اس|تعداد ع|صبي نفس|ي ي|جعل ص|اح|به ي|نتبه إل|ى م|ثيرات م|ن نوع خ|اص وي|درك|ها إدراك|ا حس|يا ،وي|شعر ب|ان|فعال
من نوع خاص عند إدراكها ،ويسلك نحوها مسلكا خاصا«.
ويرى إس|ماع|يل أن ه|ذا ال|تعري|ف ل|م يح|دد م|تغيرات م|حسوس|ة مي|كن م|الح|ظتها ،وك|ل م|ا ف|عله هو أن|ه اس|تبدل ك|لمة
غريزة ب|كلمة اس|تعداد ووص|فه ب|أن|ه »نفس|ي«» ،ع|صبي« ،وب|أن|ه »مح|رك للس|لوك وي|جعل ص|اح|به ي|نتبه ...إل|خ .ول|م
ي|جب ه|ذا االجت|اه ع|لى ت|ساؤالت م|ثل :م|ا ه|و االس|تعداد؟ وك|يف مي|كن م|الح|ظته؟ وك|يف مي|كنه أن يح|رك الس|لوك؟
ويرى إس|ماع|يل أن ه|ذا ال|قصور ف|ي ال|تعري|ف ،ي|جعله ب|عيدا ع|ن التفس|ير ال|علمي ال|قائ|م ع|لى امل|الح|ظة وه|ي ل|ذل|ك ال

ميكن التحقق من صحة الفروض التي تتعلق بالغرائز )إسماعيل ،محمد عماد الدين .(1978:106
أم|ا ال|دك|تور ح|ام|د زهران ف|يعتبر ال|غرائ|ز ك|احملرك|ات األس|اس|ية للس|لوك ،وهو يراه|ا أي|ضا ب|أن|ها اس|تعداد ف|طري
نفس|ي يح|رك ان|تباه ال|كائ|ن احل|ي إل|ى م|ثيرات م|عينة ي|درك|ها ب|احل|س وي|شعر ب|ان|فعال خ|اص ع|ند إدراك|ها وم|ن ث|م
الشعور بدافع إلى عمل يتخذ شكل سلوك معني جتاه هذا الشيء ). (2005 :31
ويصنف زهران الغرائز إلى قسمني :غرائز فردية ،وغرائز اجتماعية:
أوال :ال|غرائز ال|فردي|ة :وه|ذه ت|تمثل ف|ي ع|دة م|ظاهر وان|فعاالت :غريزة ال|بحث ع|ن ال|طعام وان|فعال|ها اجل|وع ،وغريزة
ال|تملك وان|فعال|ها ل|ذة ال|تملك ،وغريزة االس|تغاث|ة وان|فعال|ها ال|شعور ب|العج|ز ،وغريزة اله|رب وان|فعال|ها اخلوف ،وغريزة
ال|نفور وان|فعال|ها االش|مئزاز ،وغريزة ال|ضحك وان|فعال|ها ال|شعور ب|املرح والتس|لية ،وغريزة احل|ل وال|ترك|يب وان|فعال|ها ل|ذة
االبتكار وهي تتصل بغريزة االستطالع ). (2005 :31
ث|ان|يا :ال|غرائ|ز االج|تماع|ية :وه|ذه أي|ضا تتخ|ذ ع|دة م|ظاه|ر وان|فعاالت :وم|ن أم|ثلتها ال|غري|زة اجلنس|ية وان|فعال|ها
ال|شهوة ،وغريزة الوال|دي|ة وان|فعال|ها احل|نو وترت|بط ب|ال|غريزة اجلنس|ية ،وغريزة الس|يطرة وان|فعال|ها الزهو ،وغريزة اخل|نوع
وان||فعال||ها ال||شعور ب||ال||نقص وه||ي ت||تصل ات||صاال عكس||يا ب||غري|زة امل||قات||لة ال||تي ان||فعال||ها ال||غضب ،وغ|ري|زة التج||مع
وانفعالها الشعور بالوحدة والعزلة )زهران ،حامد ). (2005 :31
وط|بقا ل|نظري|ة التح|ليل النفس|ي ف|إن غ|رائ|ز اإلن|سان ت|عتبر امل|صدر األخ|ير »ل|لحفز« ،وت|أت|ي ع|لى ه|يئة »ح|فزات«
غري|زي|ة ،م|ثل ال|دواف|ع واحلواف|ز والرغ|بات واحل|اج|ات إل|خ .وت|لعب ال|ثقاف|ة اجمل|تمعية واخل|برات ال|فردي|ة دورا م|هما ف|ي
ت||شكيلها ل||دى ال||فرد لتكتس||ب ب||ذل||ك ش||خصيته ط||اب||عها اخل||اص ال||تي مت||يزه ع||ن اآلخ|ري||ن )م||خيمر ،ص||الح :51
.(1981
وي||قول م||خيمر » :ي||نبغي ف||هم ال||غري|زة وف||ق امل||نهج اجل||ال||يلي ،مب||عنى أن||ها مج||رد )اجت||اه إل||ى( إش||باع اجلنس||ية أو
ال|عدوان|ية ،وه|ذا )االجت|اه إل|ى( ل|يس غ|ير )م|تجه( ي|صدر ع|ن ال|فرد ،ب|ينما ت|نطوي ال|بيئة ع|لى م|تجهات أخرى ع|دي|دة.
وي|كون الس|لوك الواق|عي ل|لفرد مج|رد م|حصلة ل|لصراع م|ا ب|ني امل|تجه ال|صادر ع|نه وامل|تجهات ال|قائ|مة ف|ي احل|قل ....
واحل|فزة ه|ي ح|ال|ة م|ن ال|تفكك قوام|ها )توتر إل|ى( ي|حفز ال|كائ|ن ل|لبلوغ إل|ى ه|دف ب|عينه ي|ترت|ب ع|لى ال|بلوغ إل|يه خ|فض
عارض لهذا التوتر يفسح املسرح )لتوتر جديد إلى( وهكذا « ).(1981 :52
ون|فهم أع|اله أن م|خيمر يس|تعمل م|صطلحات ك|ال|غريزة وال|داف|ع واحل|فز ك|كلمات م|ترادف|ة ب|اع|تبار ك|ل م|نها مح|رك
للسلوك.
 -2الدوافع Motives

ي|جيب ع|لم ال|نفس ع|لى ال|تساؤالت امل|طروح|ة حول األس|باب ال|تي ت|دف|ع ال|ناس إل|ى ال|قيام بس|لوك م|عني وه|نا ت|كمن
م|شكلة ال|دواف|ع اإلن|سان|ية ،ال|تي ت|عتبر ك|ما هو احل|ال ب|النس|بة للس|لوك اإلن|سان|ي غ|اي|ة ف|ي ال|تعقيد ،وتزداد ت|عقيدا م|ع
تطور اإلنسان في العمر منذ الطفولة إلى املراهقة وحتى مرحلة الرشد )العيسوي ،عبد الرحمن .(1984 :29
وال|داف|ع هو »م|فهوم فرض|ي ي|دل ع|لى ح|ال|ة اإلث|ارة امل|لحة ال|ناجت|ة ع|ن وجود ن|قص فس|يولوج|ي أو نفس|ي )ح|اج|ة(،
وت|دف|ع ال|كائ|ن إل|ى ال|نشاط وب|ذل اجله|د ليس|د ال|نقص )يش|بع احل|اج|ة( ف|ينخفض ال|توت|ر وي|عود االت|زان ال|داخ|لي«.
»)املوصلي ،وداد و محمود ،حسن عبد الغني .(2007:68
ويرى ال|دك|تور أح|مد زك|ي ب|دوي ) (1978:275أن ال|داف|ع »ع|ام|ل ان|فعال|ي حرك|ي ،ف|طري أو مكتس|ب ،ش|عوري
أو ال ش|عوري ،ي|ثير ن|شاط ال|فرد ل|ألداء واإلجن|از أو حت|قيق غ|اي|ة ،وي|نشأ داخ|ل ال|فرد ك|نتيجة خل|برت|ه ف|ي احل|ياة .وق|د
ي|كون ال|داف|ع ذات|يا( ) ،Intrinsic Motiveح|ينما ت|كون م|ظاهر ال|نشاط ال|تي يح|دث|ها م|قصودة ف|ي ذات|ها ،وق|د
ي|كون عرض|يا ) (Extrinsicوم|ظاهر ال|نشاط ف|يه ال ت|قصد ل|ذات|ها ب|ل ل|تكون واس|طة أو وس|يلة لش|يء آخر« .ومي|يز
ب|دوي ب|ني ال|داف|ع) (Motiveواحل|اف|ز ) ،(Incentiveف|األول اس|تعداد داخ|لي ي|ثير الس|لوك وي|عمل ع|لى اس|تمراره
ح|تى ينته|ي إل|ى غ|اي|ة م|عينة ،ك|اجل|وع وال|عطش وال|شعور ب|احل|ب ،أم|ا احل|اف|ز ف|موق|ف خ|ارج|ي م|ادي أو اج|تماع|ي
يستجيب له الدافع كالطعام والشراب ،أو وظيفة ترضي دوافع اإلنسان ،فالدافع داخل الفرد واحلافز خارجه«.

أم|ا احل|فز ك|ما ي|عرف|ه ب|دوي ف|هو »اس|تثارة ال|نشاط وض|بطه وت|وج|يهه ن|حو غ|اي|ة م|عينة ،ك|ما ي|قصد ب|ه اس|تخدام
احمل|فزات الس|لوك|ية اخمل|تلفة إلث|ارة رغ|بة ال|فرد ف|ي ال|عمل ع|لى الوج|ه املرجو« )ب|دوي ،أح|مد زك|ي (.1978:275
وي|قول ع|ن ال|داف|ع ال|غري|زي  driveع|لى أن|ه » ال|نزع|ة ال|تي ت|صدر م|ن ال|كائ|ن ال|عضوي وت|دف|عه إل|ى ال|قيام ب|عمل
خ ||اص دون ت ||فكير ،وه ||ي ف ||ي ال||وق ||ت ذات ||ه م ||قياس ل ||لمطال ||ب الفس ||يول||وج ||ية والنفس ||ية« )ب ||دوي ،أح ||مد زك ||ي
.(1978:275
وي|فرق ب|عض ال|باح|ثني ب|ني م|فهوم|ي ال|داف|ع وال|داف|عية ،ف|يرون أن ال|داف|ع يش|ير إل|ى »اس|تعداد ال|فرد ل|لمجاه|دة
وال|سعي ن|حو حت|قيق ه|دف م|عني« .وه|ذا ي|عني أن ال|داف|ع مي|ثل الرغ|بة أو احل|اج|ة ،ب|ينما يرون ال|داف|عية ك|مفهوم ي|عبر ع|ن
ال|تحقق ال|فعلي أو ال|صري|ح ل|لحاج|ة .مب|عنى أن م|فهوم ال|داف|ع يش|ير إل|ى االس|تعداد ل|تحقيق اله|دف ،أم|ا ال|داف|عية
فتش|ير إل|ى حت|قيق ال|فعل أو الس|بيل إل|ى ح|ال|ة إش|باع احل|اج|ة .وي|رى ال|فرم|اوي أن|ه ال داع|ي ل|لتفري|ق ب|ني امل|فهوم|ني،
وخ|اص|ة أن ال|داف|ع يه|دف ل|لوص|ول إل|ى اإلش|باع وال|توازن وأن ال|داف|عية مرت|بطة ب|داف|ع م|ن نوع م|ا )ال|فرم|اوي ،ح|مدي
علي .(2004:11
وي|عرف ال|دك|تورح|مدي ال|فرم|اوي ال|داف|ع أو ال|داف|عية ك|مترادف|ني ،و ف|ي ن|ظره ع|لى أن|ها» قوة داخ|لية ت|دف|ع ال|كائ|ن
احل|ي ن|حو ن|شاط م|ا م|وج|ه ن|حو إش|باع ح|اج|ة م|عينة ي|شعر ب|نقص ف|يها ،ن|اجت ع|ن خ|لل ف|ي ال|توازن ال|بيول|وج|ي أو
ال|تنظيم ال|ذات|ي« .وي|عرف مح|مد خ|ليفة برك|ات ) (1974:153ال|داف|ع ع|لى أن|ه »قوة نفس|ية فس|يولوج|ية ت|نبع م|ن
ال|نفس ،وحت|رك|ها م|ثيرات داخ|لية أو خ|ارج|ية ف|تؤدي إل|ى وج|ود رغ|بة م|لحة ف|ي ال|قيام ب|نشاط م|عني واالس|تمرار ف|يه
ح ||تى ت ||تحقق ه ||ذه ال||رغ ||بة ،وي ||تم إش ||باع ه ||ذا ال ||داف ||ع مب ||ا ي ||خفف م ||ن ح ||دة ال ||توت||ر« )ال ||فرم ||اوي ،ح ||مدي ع ||لي
.(2004:11
وت|رى ال|دك|تورة ن|بيلة ال|شورب|جي ب|أن ال|داف|ع ه|و ال|قوة احمل|رك|ة ال|تي ت|دف|ع ال|فرد ب|أن ي|قوم بس|لوك م|عني ل|تحقيق
غرض م|ا ،وي|عرف » ب|أن|ه ح|ال|ه داخ|لية أو ن|زع|ة ف|ي ال|كائ|ن ال|عضوي ،ب|يولوج|ية فس|يولوج|ية أو نفس|ية اج|تماع|ية م|ن
ش|أن|ها أن ت|ثير توتره وتخ|ل ب|اتزان|ه ،وم|ن ث|م حترك س|لوك|ه وحت|فزه إل|ى مواص|لة ن|شاط|ه ف|ي وج|هة م|عينة س|عيا إلرض|اء
حاجته أو حتقيق رغبته واستعادة توازنه« )الشوربجي ،نبيلة .(2005 :125
وي|عرف ال|دك|تور ح|ام|د ع|بد الس|الم زهران ال|داف|ع ب|أن|ه »ح|ال|ة ج|سمية أو نفس|ية داخ|لية )ت|كوي|ن فرض|ي( يؤدي إل|ى
توج|يه ال|كائ|ن احل|ي جت|اه أه|داف م|عينة ،وم|ن ش|أن|ه أن ي|قوي اس|تجاب|ات مح|ددة م|ن ب|ني ع|دة اس|تجاب|ات مي|كن أن ت|قاب|ل
مثيرًا محددًا )زهران ،حامد . (2005 :34
مما سبق يتضح أن للدوافع مصدرين:
األول  :امل|صدر ال|داخ|لي ف|ي ال|كائ|ن احل|ي ،وت|تمثل ف|ي احل|اج|ة ال|كيميائ|ية أو ال|عضوي|ة ال|تي ت|عمل ع|لى اس|تثارة
ال|كائ|ن احل|ي ف|تدف|عه ألن ي|قوم بس|لوك يش|بع م|ن خ|الل|ه ح|اج|ات|ه ال|بيولوج|ية ال|تي اخ|تلت ن|تيجة ن|قصها ح|ال|ة ال|توازن
ل|دي|ه ،وأه|م احل|اج|ات ت|تمثل ف|ي ال|غذاء والش|راب واجل|نس والراح|ة ،وال|تي ب|عد ع|ملية إش|باع|ها ي|عود ال|كائ|ن احل|ي إل|ى
حالة التوازن البيولوجي أو ما يعرف باالتزان احليوي ).(Homeostasis
أم|ا امل|صدر ال|ثان|ي ل|لدواف|ع ،ف|ينتج ع|ن اخ|تالل ال|تنظيم ال|ذات|ي ن|تيجة ل|نقص ح|اج|ة م|ا م|ن احل|اج|ات النفس|ية ،ت|لك
ال|تي توج|ه اإلن|سان ف|طري|ا ل|الح|تفاظ مبس|توى م|عني م|ن ال|تناس|ق وال|تنظيم ال|ذات|ي ،وم|ن ه|ذه احل|اج|ات :احل|اج|ة ل|لمعرف|ة
واحل||اج||ة ل||إلجن||از واحل||اج||ة ل||تأك||يد ال||ذات ،وغ||يره||ا م||ن احل||اج||ات النفس||ية) .ان||ظر :ال||فرم||اوي ،ح||مدي ع||لي
.(2004:11
ه|ذا ،ومي|كن التح|دث ع|ن ال|دواف|ع ب|النس|بة ل|لحاج|ات األس|اس|ية ال|تي تش|بعها ه|ذه ال|دواف|ع ،وي|همنا ه|نا أن ن|فرق ب|ني
نوعني رئيسيني من الدوافع:
أوال :الدوافع األولية )(Primary Motives
وت|عرف أي|ضا ب|ال|دواف|ع ال|فطري|ة ،ومت|ارس|ها ال|كائ|نات احل|ية دون ت|علم ،وه|ذه يول|د ال|فرد م|زودًا ب|ها ،وي|توق|ف ب|قاء
ح|ياة ال|كائ|ن ع|لى إش|باع|ها ،وت|تمثل ف|ي داف|ع اجل|وع وال|ذي ي|ؤدي إلش|باع ح|اج|ة اإلن|سان إل|ى ال|غذاء وداف|ع ال|تعب
ويؤدي إلش|باع احل|اج|ة إل|ى ال|نوم والراح|ة ،وي|عتبر ال|داف|ع اجلنس|ي الزم|ا الس|تمرار ب|قاء ال|نوع ،و ك|ذا داف|ع األموم|ة ،فه|ي
ت|عرف أي|ضا ب|ال|دواف|ع ال|بيولوج|ية .ويش|ترك اإلن|سان م|ع احل|يوان ف|ي احل|اج|ة إل|ى إش|باع ال|دواف|ع األول|ية ،وت|عتبر ه|ذه

الدوافع صفة مشتركة بني أفراد النوع الواحد ،حتى وإن اختلفت بيئات األفراد وحضاراتهم.
ثانيا :الدوافع الثانوية )(Secondary Motives
وت|عرف أي|ضا ب|ال|دواف|ع االج|تماع|ية؛ ألن|ها ته|تم ب|ضبط الس|لوك االج|تماع|ي ،م|ثل احل|اج|ة إل|ى االن|تماء إل|ى
ج|ماع|ة ،واحل|اج|ة إل|ى امل|شارك|ة االج|تماع|ية وال|تفاع|ل االج|تماع|ي ،واحل|اج|ة إل|ى إث|ارة ان|تباه اآلخ|ري|ن ،واحل|اج|ة إل|ى
األم|ن وال|تقدير وامل|يل إل|ى الس|يطرة ،فه|ي مكتس|بة وذات|ية ،وت|عرف أي|ضا ب|ال|دواف|ع ال|شخصية ح|يث ت|عتمد ع|لى خ|برة
ال|فرد وف|ق ث|قاف|ة م|عينة ل|ذل|ك ه|ي خ|اص|ة ،أي ليس|ت م|ثل ال|دواف|ع األول|ية ال|تي يش|ترك ف|يها ج|ميع أف|راد ال|نوع.
وب|عكس ال|دواف|ع األول|ية ال|تي ت|ثيره|ا عوام|ل فس|يولوج|ية داخ|لية م|ثل ع|ام|ل اجل|وع يح|دث ف|ي امل|عدة ت|قلصات ،ف|إن
ال|دواف|ع ال|ثانوي|ة ع|بارة ع|ن داف|ع ي|ثيره ويش|بعه ،ولو جزئ|يا أش|خاص آخرون ،غ|ير أن ه|ناك ت|داخ|ال ب|ني ه|ذي|ن ال|نوع|ني
من الدوافع )زهران ،حامد 2005 :35؛ الشوربجي ،نبيلة .(2005 :126
ويرى زهران أن وراء ك|ل داف|ع س|لوك|ا م|عينا ،ب|ل وغ|ال|با م|ا ي|كون ه|ناك أك|ثر م|ن س|لوك ل|نفس ال|داف|ع ،وب|ال|عكس
مي|كن أن يس|لك ال|فرد س|لوك|ا واح|دا ن|تيجة ل|عدة دواف|ع .ك|ذل|ك ق|د ي|ختلف األف|راد ب|عضهم ع|ن ب|عض ف|ي س|لوك|يات|هم
ن|تيجة ل|نفس ال|داف|ع ال|ذي يح|رك|هم .ك|ما مي|كن أن ي|ؤدي ال|داف|ع ال|واح|د إل|ى أش|كال م|ختلفة م|ن الس|لوك ل|دى ال|فرد
ال|واح|د ،وف|قا ل|وج|هة ن|ظر ال|فرد ن|فسه ل|كيفية ال|وص|ول إل|ى اله|دف ال|ذي يح|رك|ه ال|داف|ع أوامل|وق|ف االج|تماع|ي ال|ذي
يواج|هه .وي|صعب م|الح|ظة ال|دواف|ع ،ول|كن مي|كن االس|تدالل ع|ليها م|ن خ|الل الس|لوك امل|باشر ال|ناجت ع|نها )زهران ،ح|ام|د
. (01 -2005 :34
ف|مثال إذا س|لمنا ب|أن داف|ع اجل|وع ي|ؤدي إل|ى ت|ناول ال|طعام )داف|ع واح|د  -س|لوك واح|د( ،إال أن إش|باع ه|ذا ال|داف|ع
مي|كن أن يس|بقه اإلع|داد وال|تصنيف وال|تحضير )داف|ع واح|د – ع|دة س|لوك|يات( ،ومي|كن أن ي|كون ت|ناول ال|طعام ل|ه أك|ثر
م|ن داف|ع ،ف|إل|ى ج|ان|ب إش|باع ح|اج|ة اجل|وع ،مي|كن أن ي|كون ب|داف|ع االس|تمتاع مب|شارك|ة اآلخري|ن ت|ناول ال|طعام ،ك|األسرة
م|ثال أو األص|دق|اء )ع|دة دواف|ع -س|لوك واح|د( .ك|ذل|ك ي|فضل ال|بعض ت|ناول ال|طعام ف|ي ب|يوت|هم ،ب|ينما ي|ذه|ب آخرون
إلى املطعم )اختالف السلوكيات من فرد إلى آخر إلشباع نفس الدافع( وهكذا.
ك|ما ت|ختلف ط|بيعة الس|لوك ب|النس|بة ل|لحال|تني )األك|ل ف|ي ال|بيت أو ال|ذه|اب إل|ى امل|طعم( ،ك|ما أن الس|لوك ال|ذي
يس|لكه ال|فرد إلش|باع داف|ع اجل|وع ل|ه أك|ثر م|ن داف|ع .ف|مثال ال|ذه|اب إل|ى امل|طعم ق|د ي|كون م|ن أج|ل ال|رغ|بة ف|ي ت|ناول
ال|طعام لس|د رم|ق اجل|وع ،إل|ى ج|ان|ب كس|ر امل|لل وال|تمتع ب|أج|واء امل|طعم أو ال|تمتع ب|ال|صحبة م|ع اآلخ|ري|ن ،وه|كذا ق|د
تتعدد الدوافع جتاه سلوك واحد كما قد تتعدد أنواع السلوك للدافع الواحد.

عالقة الدوافع بالطاقة واالنفعاالت والعواطف
ت|لعب ال|دواف|ع دورا م|هما ف|ي س|لوك اإلن|سان أواحل|يوان ،وم|هما ت|عددت ال|صور وت|غيرت األه|داف ف|إن س|لوك ال|كائ|ن
احل|ي ي|دف|ع بواس|طة قوة نفس|ية أو فس|يولوج|ية ،ح|يث مي|ثل ال|داف|ع ن|شاط|ا م|عينا وقوده ال|طاق|ة ال|تي ت|توازى ف|ي قوت|ها
م|ع ط|بيعة احل|اج|ة ون|وع ال|داف|ع .وك|لما ك|ان|ت احل|اج|ة م|لحة زادت ق|وة ال|نشاط ال|الزم إلش|باع ت|لك احل|اج|ة .ف|اإلن|سان
ع|ندم|ا ي|بحث ع|ن ال|طعام إلش|باع ح|اج|ته ف|إن س|لوك|ه ه|ذا ي|كون ن|تيجة داف|ع اجل|وع ،وك|ذل|ك م|حاول|ته ال|تخفيف م|ن ح|ال|ة
التعب الذي يعانيه هو سلوك يقوم به بدافع احلاجة إلى الراحة.
أم|ا ب|حثه ع|ن امل|علوم|ات ف|هو س|لوك ي|قوم ب|ه م|دفوع|ا إلش|باع ح|اج|ته ل|لفهم وامل|عرف|ة .وتظه|ر ع|الق|ة ال|دواف|ع ب|ال|طاق|ة
ال|تي ت|عبرع|ن ن|فسها ك|قوة داخ|لية ك|ام|نة ف|ي اإلن|سان ف|ي ص|ورة ن|شاط م|وج|ه إلش|باع احل|اج|ة امل|الئ|مة ،وذل|ك ن|تيجة
ت|ضاف|ر اس|تثارة خ|ارج|ية م|ع ظ|روف داخ|لية م|الئ|مة خل|روج ال|طاق|ة ،وه|كذا إذا ح|دث|ت اس|تثارة ل|لداف|ع ف|إن ذل|ك ي|كون
سببا إلطالق الطاقة ،حركية كانت أم عقلية أم عصبية ،وفيما يلي مثال لعالقة الطاقة بالدافع:
»رائ|حة ال|طعام ك|مثير خ|ارج|ي ي|تطلب اخ|تالال ك|يميائ|يا ي|ؤدي إل|ى إح|ساس ال|كائ|ن احل|ي ب|اجل|وع .وب|دون ه|ذه
ال|ظروف ف|إن امل|ثير اخل|ارج|ي ال ي|لعب دورا ف|ي تنش|يط ال|طاق|ة ،وب|ال|تال|ي ال يح|دث ن|شاط ف|ي ص|ورة س|لوك|يات م|عينة
ت|صل ب|ال|كائ|ن احل|ي إل|ى ت|ناول ال|غذاء .م|عنى ذل|ك ،أن االس|تثارة اخل|ارج|ية ي|كون ل|ها ردود ف|عل ف|قط ف|ي الوق|ت ال|ذي
يكون الكائن احلي مهيئا باستثارة داخلية« )الفرماوي ،حمدي علي .(2004:13

وك|ما ه|و احل|ال ف|ي ال|عالق|ة ب|ني ال|دواف|ع وال|طاق|ة ك|قوة ب|يول|وج|ية تس|تثار داخ|ليا وخ|ارج|يا ،ف|إن ل|عالق|ة ال|دواف|ع
باالنفعاالت التي تشكل قوة نفسية  ،نفس األثر مما يستدعي إلقاء الضوء عليها ملعرفة مزيد من طبيعة الدوافع.
وي|رى ف|رم||اوي أن االن||فعاالت وال||عواط||ف ت||شكالن ج||ان||با م||هما م||ن ج|وان||ب ال||بناء النفس||ي ب||صفة ع||ام||ة وال||بناء
ال|داف|عي ل|إلن|سان ب|صفة خ|اص|ة ،ك|ما أن|هما م|صدر احل|رك|ة واحل|يوي|ة ع|نده .ف|االن|فعال مي|ثل خ|برة ش|عوري|ة مي|ر ب|ها
اإلن|سان ف|ي موق|ف م|ا ،وه|ي ت|عبر ع|ن اجل|ان|ب الوج|دان|ي ،مم|ثال ف|ي فرح أو حزن ،ف|ي ل|ذة أو أل|م ،ف|ي غ|ضب أو ه|دوء.
ك|ما أن ل|ها ت|أث|يره|ا امل|باشر ع|لى ال|عمليات ال|عقلية امل|عرف|ية ل|إلن|سان ،وع|لى حتري|ك س|لوك|ه أو توج|يهه ع|لى ن|حو م|ا،
ف|ي ال|وق|ت ال|ذي ت|نعكس ف|يه آث|اره|ما ع|لى امل|ظاه|ر الفس|يول|وج|ية واالج|تماع|ية ل|إلن|سان )ال|فرم|اوي ،ح|مدي ع|لي
.(2004:14
 -3احلاجات Needs
احل|اجـــ|ة م|فهـــوم اف|تراض|ي يش|ير إل|ى اف|تقاد ال|كائ|ن احل|ي لش|يء م|ا )م|عنوي أو م|ادي( ي|نتج ع|نه نوع م|ن ال|توتر
ي|دف|ع ال|كائ|ن احل|ي إل|ى ال|نشاط واالس|تمرار ف|يه وم|حاول|ة إش|باع ) (Satisfactionاحل|اج|ة امل|فتقدة ،ف|يعود إل|يه
ب ||ال ||تال ||ي ت||وازن ||ه ال ||داخ ||لي ( ))Homestasisامل||وص ||لي ،وداد ومح ||مود ،ح ||سن ع ||بد ال ||غني 2007:67؛
الشوربجي ،نبيلة .(2005 :126
وي|عتبر إش|باع احل|اج|ات أم|را ض|روري|ا الس|تمرار احل|ياة ،وخ|اص|ة احل|اج|ة الفس|يول|وج|ية م|نها ،ك|احل|اج|ة إل|ى ال|هواء
وامل|اء وال|طعام ودرج|ة احلرارة امل|ناس|بة والراح|ة وال|نوم ،وال|تي ت|سمى ح|اج|ات أول|ية  (Needs) Primaryأو ح|اج|ات
أساسية .
) .(Basic-Needsو ه|ناك ح|اج|ات أي|ضا ،يؤدي إش|باع|ها إل|ى أن ي|عيش اإلن|سان ح|ياة أك|ثر س|عادة ،وت|عرف
ب|احل|اج|ات النفس|ية ،() Psychological Needsف|إش|باع|ها ي|حقق ال|توازن النفس|ي واالن|تظام ف|ي احل|ياة ،وم|ن
احل|اج|ات م|ا ي|دع|م إش|باع|ها ،حت|قيق ق|يم احل|ق واجل|مال واخل|ير ،وه|ي مت|ثل أولوي|ة امل|بادئ األخ|الق|ية ،ل|ذل|ك ي|طلق ع|ليها
البعض)) (Meta-Needsزهران ،حامد  -1-2005 :32؛ الشوربجي ،نبيلة .(2005 :126
واحل||اج||ات إم||ا أن ت||كون ش||عوري||ة أو ال ش||عوري||ة ،واحل||اج||ات ال||شعوري||ة مي||كن االس||تدالل ع||ليها م||ن إق|رار ال||فرد
بوجوده|ا ،وم|ن خ|الل س|لوك|ه وم|الح|ظة ت|عاب|ير وج|هه وإش|ارات|ه ون|غمة ص|وت|ه .أم|ا احل|اج|ات ال|الش|عوري|ة يس|تدل ع|ليها
من فلتات اللسان وحتليل محتوى األحالم والنسيان )وداد ومحمود ،حسن عبد الغني .(2007:68
وت|تراوح درج|ة أه|مية احل|اج|ات م|ن نوع إل|ى آخر ،ف|احل|اج|ة إل|ى األوك|سجني ت|عد أمرا ضروري|ا ل|لبقاء ع|لى ق|يد احل|ياة،
أم|ا احل|اج|ة إل|ى احل|ب ف|كثيرا م|ا ت|تأث|ر ش|خصية ال|فرد ب|ها س|لبا أو إي|جاب|ا وف|قا مل|دى إش|باع ت|لك احل|اج|ات ،ف|يصبح
ال|فرد ف|ي ح|ال|ة إش|باع|ها م|تواف|قا نفس|يا وال|عكس هو ال|صحيح .وال ب|د ل|لمعال|ج النفس|ي أو االج|تماع|ي م|ن ف|هم ح|اج|ات
الفرد وكيفية إشباعها وذلك لكي يستطيع أن يصل به إلى مستوى أفضل في منوه النفسي والتوافق النفسي.
وفيما يلي نلقي الضوء على أهم احلاجات ،وكيفية تأثيرها على شخصية الفرد وسلوكه:
أهم احلاجات
احل|اج|ة إل|ى احل|ب وامل|ودة :يش|ترك ج|ميع أف|راد ال|نوع البش|ري ف|ي احل|اج|ة إل|ى االس|تجاب|ة ال|عاط|فية واحل|ب واحمل|بة
وال|قبول أو ال|تقبل االج|تماع|ي واألص|دق|اء وال|شعبية ،وه|ي م|ن أه|م احل|اج|ات النفس|ية ال|الزم|ة ل|صحة ال|فرد النفس|ية.
وال ش|ك أن ك|ل فرد ي|سعى إل|ى أن ي|نضم إل|ى ج|ماع|ة وإل|ى ب|يئة اج|تماع|ية ص|دي|قة ت|الئ|مه م|ن ح|يث امل|يول وال|عواط|ف
واأله|واء ،ويج|مع ب|ينهم رب|اط م|تني ،وه|ؤالء األف|راد ال|ذي|ن يش|بهون|ه وي|شارك|ون|ه ف|ي ص|فات|ه وع|واط|فه يس|تجيبون
بسهولة لعواطفه ،ويسعدهم ويسعد بهم.
احل|اج|ة إل|ى األم|ن :أي احل|اج|ة إل|ى ال|شعور ب|أن ال|بيئة االج|تماع|ية ب|يئة ص|دي|قة ،وش|عور ال|فرد ب|أن اآلخري|ن ي|حترمون|ه
وي|قبلون|ه داخ|ل اجل|ماع|ة ،وه|ي م|ن أه|م احل|اج|ات األس|اس|ية ال|الزم|ة ل|لنمو النفس|ي ال|سوي وال|تواف|ق النفس|ي وال|صحة
النفس|ية ل|لفرد .وتظه|ر ه|ذه احل|اج|ة واض|حة ف|ي جت|نب اخل|طر واخمل|اطرة وف|ي اجت|اه|ات احل|ذر واحمل|اف|ظة ،وت|تضح احل|اج|ة
إل|ى األم|ن ف|ي ال|طفل ال|ذي ي|حتاج إل|ى رع|اي|ة ال|كبار ح|تى يس|تطيع ال|بقاء .واحل|اج|ة إل|ى األم|ن تس|توج|ب االس|تقرار

االج|تماع|ي واألم|ن األسري ،وال|فرد ال|ذي ي|شعر ب|األم|ن واإلش|باع ف|ي ب|يئته االج|تماع|ية امل|باشرة ف|ي األسرة ،مي|يل إل|ى
أن يعمم هذا الشعور ويرى البيئة االجتماعية الواسعة مشبعة حلاجاته ،ويرى في الناس اخلير واحلب ويتعاون معهم.
إن احل|اج|ة إل|ى األم|ن ت|دف|ع ال|شخص إل|ى التج|مع م|ع اآلخ|ري|ن وع|مل ك|ل م|ا م|ن ش|أن|ه حت|قيق ت|قبل اجل|ماع|ة ل|ه،
ونحن نعرف أن املرض النفسي نوع من فقدان األمن ،واإلميان هو الدواء لفقدان األمان.
احل|اج|ة إل|ى ت|أك|يد ال|ذات :مي|يل ال|فرد إل|ى م|عرف|ة ذات|ه وت|أك|يده|ا وحت|قيقها ب|داف|ع م|ن احل|اج|ة إل|ى ال|تقدير وامل|كان|ة
واالع|تراف واالس|تقالل واالع|تماد ع|لى ال|نفس وإظ|هار الس|لطة ع|لى ال|غير ،وب|الرغ|بة ف|ي ال|تزع|م وال|قيادة .وت|دف|ع ه|ذه
احل||اج||ة اإلن||سان إل||ى حتس||ني ال||ذات ،وإل||ى ال||سعي دائ |مًا ل||إلجن||از وال||تحصيل إلح|راز امل||كان||ة وال||قيمة االج||تماع||ية،
واالع||تراف م||ن اآلخ|ري||ن .وت|ؤدي إل||ى ال||نمو ال||سوي ،وال||تغلب ع||لى ال||عوائ||ق ،وال||عمل ن||حو ه||دف )زه|ران ،ح||ام||د
.(2005 :34-33
وي|عتبر إش|باع دواف|ع الس|لوك وح|اج|ات ال|فرد شرط|ا أس|اس|يا ل|تحقيق ال|تواف|ق النفس|ي وع|ام|ال م|باشرا إلح|داث|ه ل|دى
األفراد )زهران ،ح|ام|د  ،(2005 :30ك|ما ي|عتبر ه|ذا اإلش|باع م|ن ال|عوام|ل ال|هام|ة حل|دوث ع|ملية ال|تكيف ،وإذا
ل|م تش|بع ه|ذه احل|اج|ات ،ع|ضوي|ة ك|ان|ت أو نفس|ية ،ف|إن|ها جت|نح إل|ى م|حاول|ة إش|باع|ها ب|أي وس|يلة ،وق|د ت|كون ه|ذه
الوسيلة غير سوية ال يقرها اجملتمع وهنا ينحرف الفرد) .الصابوني ،معتز .(2006 :148
ل|ذا م|ن األه|مية مب|كان أن ي|عي مس|ئول|و ال|ترب|ية له|ذه ال|فئة ال|عمري|ة ،ح|ساس|ية ال|دور ال|ذي ي|قوم|ون ب|ه وأن ي|كون
ه|دف|هم األس|اس|ي ح|ماي|ة األب|ناء م|ن األم|راض االج|تماع|ية والنفس|ية ،وذل|ك ب|وض|ع إس|ترات|يجية واض|حة ت|عتمد ع|لى
أسس تربوية صحية تتبناها كل من األسرة ومؤسسات اجملتمع والدولة.

الفصل الرابع
التنشئة االجتماعية

Socialization

يول|د اإلن|سان وهو مزود ب|املوروث|ات وال|غرائز ال|فطري|ة كمخ|لوق ط|بيعي ،ي|أك|ل ويش|رب ،وي|تنفس وي|تأل|م ،وي|ضحك
وي|بكي ،وي|أت|ي ب|كثير م|ن ال|عمليات الفس|يولوج|ية والنفس|ية ،م|تمتعا ب|كل الوظ|ائ|ف ال|تي ب|دون|ها ال مي|كن أن ي|كتب
حل|يات|ه االس|تمرار ك|كائ|ن ح|ي .ف|تبدأ ح|يات|ه ب|قاب|ليته ال|تي ف|طره ال|له ع|ليها ل|لتعلم ت|دري|جيا ك|ي يكتس|ب ص|فة مخ|لوق
اج|تماع|ي أو ث|قاف|ي ،ف|يخضع ل|عملية التنش|ئة بج|ميع أش|كال|ها ب|دءا ب|الوال|دي|ن واإلخوة وان|تهاءً ب|اجمل|تمع ال|كبير وال|عال|م
ككل .ويقول الرسول ﷺ» :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه«.
وت|ختلف اآلراء ح|ول ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية ط|بقا ل|تعدد ال|توج|هات ال|نظري|ة ل|لباح|ثني ،ف|هناك م|ن ي|رى أن
التنش||ئة االج||تماع||ية ت||عتمد ع||لى ع||ملية ال||تعلم ،مب||عنى أن ي||تعلم ال||فرد ك||يف ي||تصرف ك||عضو ف||ي اجل||ماع||ة ب||نفس
ال||طري||قة ال||تي ي||تعلم ب||ها ك||يف ي||قرأ وي||كتب .وه||نا ي||لعب اآلب||اء دور امل||علم ف||يوق||عون ال||ثواب وال||عقاب ع||لى أن|واع
الس|لوك ط|بقا ل|لرف|ض أو ال|قبول االج|تماع|ي ل|ها .ب|ينما يتخ|ذ اآلخ|رون م|واق|ف أخ|رى ت|عتمد ع|لى ال|عمليات األك|ثر
ان|فعال|ية وال ش|عوري|ة ول|كن ب|دون إن|كار أله|مية ال|تعلم ،ف|يرك|زون ع|لى أه|مية اع|تماد ال|طفل ع|لى ت|قليد ال|بال|غني
وال|توح|د ب|هم .ووف|قا له|ذا الرأي ،ع|لى ال|طفل أن ي|تصرف ب|ال|طري|قة ال|تي ت|تواف|ق م|ع امل|عاي|ير االج|تماع|ية ،وذل|ك م|ن
خ|الل االق|تداء ب|وال|دي|ه ف|ي ش|تى أن|واع الس|لوك ،م|ثل ،ع|ادات األك|ل واحل|دي|ث وال|راح|ة ،وت|عام|لهم ب|عضهم ال|بعض
وتعاملهم مع اآلخرين،إلى آخره )جلبي ،علي .(1984:245
وي|قول ال|دك|تور إبراه|يم ن|اص|ر رغ|م أن ال|فرد يكتس|ب ف|ي مس|يرة ح|يات|ه س|لوك األفراد ال|ذي|ن ي|تصل ب|هم وي|تعام|ل
م|عهم ،إال أن|ه ال ي|عني ذل|ك ت|طاب|قه مت|ام|ا م|عهم ،وإمن|ا ي|خضع أي|ضا ل|طبيعة ش|خصيته )اس|تعدادات وق|درات وذك|اء(
ال|تي ول|د م|زودا ب|ها ،وال|تي م|ن ش|أن|ها أن جت|عله إل|ى ح|د م|ا م|ختلفا ع|ن اآلخ|ري|ن .وف|ي مس|يرة ح|يات|ه ه|ذه تس|تمر
ع|ملية التنش|ئة ال|تي ي|قال ع|نها ب|أن|ها »ت|رب|ية ال|فرد وت|وج|يهه وت|ثقيفه ،وت|لقينه ل|غة اجل|ماع|ة ال|تي ي|نتمي إل|يها،
وت||عوي||ده األخ||ذ ب||عادات||ها واخل||ضوع مل||عاي||يره||ا وق||يمها وال|رض||ا ب||أح||كام||ها وال||تمثل بس||لوك||ها والس||ير وف||ق م||عاي||ير
ح|يات|ها ...ه|ي ال|عملية ال|تي ي|تم خ|الل|ها قول|بة ال|طفل الول|يد ف|ي ال|قال|ب ال|ثقاف|ي جل|ماع|ته ال|تي ي|نتمي إل|يها ،وي|صبح
بالتالي شخصا مقبوال في مجتمعه« )ناصر ،إبراهيم .(2004 :196
وي|قول ن|عمان ال|سامرائ|ي لو ترك ال|فرد ب|عيدا ع|من حول|ه م|ن ال|ناس دون ترب|ية أو توج|يه ل|عاش م|ثل الوحوش أو قري|بًا
م|نهم ،وع|كس ذل|ك ي|كون احل|يوان ال|ذي مت|كنه غ|رائ|زه أن ي|عتمد ع|لى ن|فسه وي|قوم ب|وظ|ائ|فه دون م|ساع|دة م|ن أح|د،
»فاحليوان حيوان بالغريزة ،واإلنسان إنسان بالتربية« ).(2000 :116
وت|عد م|سأل|ة التنش|ئة االج|تماع|ية م|ن األم|ور امل|همة ف|ي ت|قومي س|لوك ال|فرد وح|ماي|ته م|ن االنح|راف ،ح|يث ي|خضع
مل|ؤثرات|ها م|نذ م|يالده وح|تى وف|ات|ه .ول|كي ي|صبح ش|خصا اج|تماع|يا ي|توج|ب أن ت|كون التنش|ئة م|توائ|مة م|ع امل|تطلبات
ال|عمري|ة ل|لفرد وف|ق م|عاي|ير اجمل|تمع وم|تطلبات ال|عصر .وال ي|فرق ال|دك|تور م|عتز ال|صاب|ون|ي ب|ني م|صطلحي التنش|ئة
االج||تماع||ية وال||تطبيع االج||تماع||ي ،وي|رى أن ه||ذه ال||عملية ت||عبر ع||ن ك||ل م||ا ي||تعلمه ال||فرد م||ن أمن||اط الس||لوك وف||قا
مل||تطلبات احل||ياة االج||تماع||ية وال||عيش املش||ترك ب||ال||طري||قة ال||تي ت||تفق وال||توق||عات اجمل||تمعية م||تمثلة ف||ي ال||عادات
وال|تقال|يد وال|عرف .وم|ن خ|الل ه|ذه ال|عملية ي|نمو ال|فرد وي|تطور ح|تى ي|صبح ع|ضوا ع|ام|ال ف|ي اجل|ماع|ة االج|تماع|ية
ويس|تطيع ال|قيام ب|دور وظ|يفي م|ن م|رك|ز ي|فرض|ه ع|ليه اجمل|تمع ب|حيث ي|تواءم م|ع اس|تعداد وق|درة ال|فرد )ال|صاب|ون|ي،
معتز .(2006 :68
وي|عرف ال|دك|تور م|عن خ|ليل ال|عمر التنشئة ب|أن|ها » حت|وي|ل ال|كائ|ن ال|بيولوج|ي إل|ى ش|خص اج|تماع|ي ع|بر ج|ماع|ات
اجتماعية متنوعة ف|ي نوعها ،لكنها مترابطة ف|ي وظائفها« ) (2004 :18والكائن البيولوجي هنا هو الطفل الوليد
موضوع التنشئة ،والذي ينبغي إكسابه معايير ومعتقدات وسلوكيات اجلماعة التي ينتمي إليها .وهذه يقوم بها ك|ل م|ن
األبوين واملعلم ورجل الدين ،فيتحول الطفل م|ن خالل التنشئة م|ن ك|ائ|ن ب|يولوج|ي تتحكم فيه الغرائز الفطرية إلى إنسان
واع لسلوكياته والسيطرة عليها ،ويكتسب بذلك ذات اجتماعية ) Social Selfنفس املرجع ص.(19
وه|ناك ع|دة ع|وام|ل ،ق|د ت|سهم ب|طري|قة أو ب|أخ|رى ،ف|ي ب|لورة ال|ذات االج|تماع|ية ع|ند ال|فرد ،م|نها م|ثال ،امل|شارك|ة
االج|تماع|ية ،أي األدوار ال|تي ي|قوم ب|ها ف|ي اجمل|تمع وال|تي م|ن خ|الل|ها يكتس|ب س|لوك|يات وق|يما ت|تناس|ب م|ع ص|فات|ه
ال|شخصية وق|درات|ه ال|ذات|ية ،وال|تي ب|ها تتح|دد ص|ورت|ه م|ن وج|هة ن|ظر احمل|يطني ب|ه س|لبا أو إي|جاب|ا .ومي|كن أن ت|تبلور
هذه الذات من خالل اكتساب احلس االجتماعي للفرد أو من خالل احملاكاة )نفس املرجع ص.(20

ك|ما ت|عرف التنش|ئة االج|تماع|ية ب|أن|ها »ع|ملية إدم|اج ال|طفل ف|ي اإلط|ار ال|ثقاف|ي ال|عام ،ع|ن طري|ق إدخ|ال ال|تراث
ال|ثقاف|ي ف|ي ت|كوي|نه ،وت|عمد ت|وري|ثه إي|اه م|ن خ|الل ت|عليمه من|اذج الس|لوك اخمل|تلفة ف|ي اجمل|تمع ال|ذي ينتس|ب إل|يه،
وت|دري|به ع|لى ط|رق ال|تفكير ال|سائ|دة ف|يه ،وغ|رس م|عتقدات|ه ف|ي ن|فسه م|نذ ط|فول|ته ،ب|حيث ت|صبح إح|دى م|كون|ات
شخصيته« )هندي ،صالح ذياب وآخرون . (1995 :52
والتنش|ئة االج|تماع|ية ع|ملية ت|شكيل وت|غيير واك|تساب ي|تعرض ل|ها ال|طفل ف|ي ت|فاع|له م|ع اآلخ|ري|ن ح|تى ي|نضج
ويكتس|ب ال|قيم واالجت|اه|ات وال|عادات وال|تقال|يد اجمل|تمعية .وم|ن خ|الل ت|فاع|له يكتس|ب ال|فرد ش|خصيته وث|قاف|ته،
وه|ي ب|ذل|ك ع|ملية تربوي|ة ي|قوم ب|ها اآلب|اء وامل|درسون واجمل|تمع ،ف|عن طري|قها مي|كن اك|تساب ال|طفل ش|خصية م|تكام|لة
م|توازن|ة م|تكيفة م|ع ال|ظروف احمل|يطة بيس|ر وس|هول|ة .وت|تصف التنش|ئة االج|تماع|ية ب|ال|بساط|ة ف|ي اجمل|تمعات البس|يطة،
وتتعقد حسب درجة تشابك العالقات في اجملتمع وتعقيداتها )هندي ،صالح وآخرون .(1995 :53
وت|رى ال||دك||تورة ن||بيلة ال||شورب||جي ) (2005أن التنش||ئة االج||تماع||ية ف||ي م||عناه||ا ال||عام ت||دل ع||لى أن||ها» :
ال|عمليات ال|تي ي|صبح ب|ها ال|فرد واع|يا ومس|تجيبا ل|لمؤثرات االج|تماع|ية ،وم|ا تش|تمل ع|ليه ه|ذه املؤثرات م|ن ض|غوط
وما تفرضه من واجبات على الفرد حتى يتعلم كيف يعيش ويسلك مسلكه في احلياة«.
وت|ذه|ب ال|شورب|جي إل|ى أن|ه مي|كن اع|تبار التنش|ئة االج|تماع|ية مب|ثاب|ة ال|عملية ال|تي ي|تحول ب|ها ال|فرد إل|ى ش|خص،
مب|عنى أن ك|لمة »فرد« ت|عبر ع|ن مج|رد وجود اإلن|سان ،أي ف|ي خ|صائ|صه ال|ذات|ية ال االج|تماع|ية ،ب|ينما ك|لمة ال|شخص
ت|عبر ع|ن اإلن|سان االج|تماع|ي .ف|بواس|طة التنش|ئة ي|صبح ال|فرد ع|ضوا ف|ي اجل|ماع|ة ال|فاع|لة ف|ي اجمل|تمع ي|شارك ف|ي
ال|نشاط|ات ،ومي|ارس احل|قوق والواج|بات .وب|التنش|ئة ي|تم ت|شكيل الول|يد ت|شكيال اج|تماع|يا ،ف|من خ|الل|ها مي|تص ال|طفل
ال|قيم وامل|بادئ وامل|عاي|ير االج|تماع|ية ،ويتخ|ذ دورا ف|ي ال|نظام االج|تماع|ي ويكتس|ب ش|خصية ذات س|مات مح|ددة .فه|ي
ب|ذل|ك ع|ملية جت|عل ال|طفل ق|ادرا ع|لى اإلح|ساس مبؤثرات ب|يئته االج|تماع|ية ،وال|قيام بواج|بات|ه جت|اه ج|ماع|ته وم|ا مت|ارس|ه
ه|ذه اجل|ماع|ة م|ن ع|ادات وأع|راف وت|قال|يد ،فيس|تطيع اخ|تيار األمن|اط الس|لوك|ية ال|تي ت|تفق م|ع آداب اجمل|تمع ال|ذي
يعيش فيه ،وبهذه الصورة تعتبر التنشئة االجتماعية عملية تعلم مستمرة )ص.(41 -39
وإذا م|ا مت|عنا ف|ي ه|ذه اخل|صائ|ص للتنش|ئة ،ف|إن|نا سنج|د أن|ها ع|ملية ذات وظ|ائ|ف م|ختلفة وأدوار م|تعددة ،ي|قوم ب|ها
أك|ثر م|ن طرف واح|د ،وه|ذا م|ا ي|ذه|ب إل|يه ال|دك|تور ع|بد الرح|من ال|عيسوي ،ح|يث يرى أن ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية
ف|ي ال|وط|ن ال|عرب|ي ي|جب أن ت|كون ش|ام|لة ،ب|حيث ت|تناول ال|عناي|ة ب|شخصية ال|فرد ف|ي ج|ميع خ|صائ|صها اجل|سمية
وال|عقلية والنفس|ية واألخ|الق|ية وال|روح|ية واالق|تصادي|ة وال|فكري|ة ،وج|ميع اجل|وان|ب األخ|رى ال|تي م|ن ش|أن|ها أن تخ|لق
مواط|نا عرب|يا ص|احل|ا م|تكيفا م|ع ن|فسه وم|ع م|جتمعه ،ي|نتمي ألم|ته ال|عرب|ية واإلس|الم|ية وي|شعر ب|الوالء ألسرت|ه ووط|نه.
فهي إذاً ميكن اعتبارها كما يراها عيسوي »فن صناعة املواطن الصالح« ).(2005:22
ون|ظرا ل|تعقد وص|عوب|ة ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية ف|ي اجمل|تمعات ال|عصري|ة ،يرى ال|عيسوي أن|ه م|ن اخل|طأ أن ن|طلق
ع|ليها اص|طالح »التنش|ئة االج|تماع|ية« ،ب|ل يس|تحسن أن ت|سمى » التنش|ئة اإلن|سان|ية« أو »التنش|ئة البش|ري|ة« ،ألن|ها
ال ت|قتصر ع|لى اجل|وان|ب االج|تماع|ية ف|ي ح|ياة ال|فرد فحس|ب ،وإمن|ا ت|تعداه|ا إل|ى إع|داد ال|فرد وت|نميته ،ف|من خ|الل|ها
يكتس|ب م|عاي|ير اجمل|تمع وم|ثله ال|عليا ول|غته وم|عارف|ه وث|قاف|ته ،وت|صبح ه|ذه اخل|صائ|ص اجمل|تمعية ب|عد اك|تساب|ها
وهضمها جزءا من شخصية اإلنسان تدفعه إلى التوحد مع اجملتمع واالنتماء إليه )نفس املرجع ص.(25
وللتنش||ئة االج||تماع||ية دور م||هم وح||يوي ف||ي إجن||اح ع||ملية »ال||ضبط االج||تماع||ي  «Social Controlف||تأت||ي
س|لوك|يات األفراد م|تواف|قة م|ع م|عاي|ير اجمل|تمع وق|يمه وتوق|عات|ه .ف|في ح|ال|ة وجود نوع م|ن ال|عادات وال|تقال|يد واألعراف
وم||أل|وف الس||لوك||يات الس||لبية وال||تي م||ن ش||أن||ها أن ت||عيق س||الم||ة اجمل||تمع وت||قدم||ه ،ت||قوم التنش||ئة بته||ذي||ب ه||ذه
الس|لوك|يات ل|دى األفراد ،وغ|ال|با م|ا يس|تغرق ذل|ك وق|تا طوي|ال .وي|تعلم األفراد ع|ن طري|ق التنش|ئة ك|يف ي|تصرفون إزاء
مواق|ف م|عينة ب|دون ق|لق أو خوف ،ح|تى ت|صبح ه|ذه ال|تصرف|ات ،وال|تي يش|ترط أال ت|تناف|ى م|ع امل|عاي|ير وال|قيم ال|عليا
امل||وروث||ة ف||ي اجمل||تمع ،ص||فات ع||ام||ة يش||ترك ف||يها غ||ال||بية أف||راد اجمل||تمع )ال||عمر ،م||عن خ||ليل :127-124
. (2006
وه|ي ألن|ها ك|ذل|ك ت|عتبر ع|ملية م|عقدة ي|صعب أن ت|قوم ب|ها األسرة وح|ده|ا أو امل|درس|ة وح|ده|ا ب|دون م|شارك|ة ج|ميع
مؤس|سات اجمل|تمع وأجه|زت|ه ،وأه|مها رج|ال الوع|ظ واإلرش|اد وال|دعوة أو املسج|د ،وك|ذل|ك امل|دارس واجل|ام|عات ووس|ائ|ل

اإلع|الم اخمل|تلفة ،إل|ى ج|ان|ب ال|كتاب وامل|فكري|ن وال|فالس|فة ،وك|ذل|ك رج|ال األم|ن وال|قضاء واألط|باء وزع|ماء ال|بالد
وقادتها وغيرهم )العيسوي ،عبد الرحمن .(2005 :23
ول|كي ت|كون ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية ن|اج|حة ،ال ب|د ل|ها أن ت|تم وف|ق خ|طة م|نتظمة وتس|ير ف|ي خ|ط م|تكام|ل،
مب|عنى م|رور ال|فرد بج|ميع ال|وح|دات االج|تماع|ية ال|قائ|مة به|ذه ال|عملية ،ب|حيث ت|عمل ه|ذه ال|وح|دات ب|طري|قة م|توازي|ة
اخل|طوط وع|دم ال|تصارع ف|يما ب|ينها أو ت|ضارب أه|داف|ها ،وب|ذل|ك ي|صبح ال|فرد م|وض|وع التنش|ئة م|تواف|قا م|ع ه|ذه
البيئات الثقافية واالجتماعية والطبيعية في اجملتمع الذي ولد فيه )ناصر ،إبراهيم .(2004 :197
وال ش|ك أن ه|ذا اجله|د ال|كبير ال|ذي ت|تطلبه التنش|ئة االج|تماع|ية ل|ه م|ا ي|برره ،ف|في ع|صرن|ا احل|اضر يس|تحيل اق|تصار
م|همة ترب|ية األب|ناء وتنش|ئتهم ع|لى األسرة أو دور ال|تعليم وح|ده|ما ،وذل|ك ن|ظرا ل|لتغيرات ال|هائ|لة ال|تي يشه|ده|ا ال|عال|م
وت|كاد ت|تصل ب|كل م|قوم|ات احل|ياة ال|فكري|ة وال|عقائ|دي|ة وال|ثقاف|ية ،ل|ذا ال ب|د أن ت|تضافر ج|هود ج|ميع مؤس|سات ال|دول|ة
واجمل|تمع ل|بذل اجله|د امل|الئ|م ل|لقيام به|ذه ال|عملية ،ول|كن ق|بل أن أت|ناول دور ت|لك امل|ؤس|سات ف|ي التنش|ئة االج|تماع|ية
البد أن أجيب عن التساؤل التالي:

ملاذا أصبحت مسألة التنشئة االجتماعية بالغة الضرورة؟
ك|ان|ت التنش|ئة االج|تماع|ية ف|ي امل|اض|ي أق|ل ت|عقيدا وأيس|ر ت|نفيذا مم|ا ه|ي ع|ليه ف|ي ال|وق|ت احل|اض|ر .ف|قد ك|ان|ت
اجمل|تمعات ال|تقليدي|ة ف|ي الوط|ن ال|عرب|ي ت|تميز ب|بساط|تها ومح|دودي|ة وظ|ائ|فها ح|يث ك|ان|ت م|كون|ات اجمل|تمع واض|حة
امل|عال|م واألدوار ال|تربوي|ة ي|قوم ب|ها أع|ضاء ف|ي اجمل|تمع ي|نضوون ف|ي مج|موع|ات بش|ري|ة ش|به م|تجان|سة عرق|يا وي|تفقون
م|عا ث|قاف|يا وف|كري|ا إل|ى درج|ة ك|بيرة ،وك|ان|ت التنش|ئة االج|تماع|ية ت|تواله|ا مج|موع|ة م|ن املؤس|سات والوك|االت مح|دودة
األدوار والوظائف أهمها األسرة واملدرسة.
وج|اء ع|صر االن|فتاح ال|ذي ب|لغ أق|صى ح|االت|ه ف|ي ال|عومل|ة ل|يقلب األوض|اع رأس|ا ع|لى ع|قب ،وليح|مل م|عه ال|رث
وال|سمني ،وأض|اف ه|ذا ال|وض|ع إل|ى امله|تمني ب|ترب|ية األب|ناء أض|عاف|ا م|ضاع|فة م|ن األع|باء وامل|سؤول|يات ،وأص|بحت
الس|يطرة ع|لى امل|وق|ف ال|ترب|وي أم|را مس|تحيال ،ف|امل|سأل|ة أك|بر م|ن ك|ل اإلم|كان|يات األس|ري|ة امل|تاح|ة للس|يطرة ع|لى
مج|ري|ات األمور ،ح|يث أص|بح ال|تقليد واحمل|اك|اة أمرا ي|فرض ن|فسه م|دعوم|ا ب|األضواء ال|تي أت|ت ب|ها ال|عومل|ة وذراع|ها
ال|طوي|ل ال|ثورة ال|تكنول|وج|ية امل|تمثلة ف|ي ال|تليفون وش|بكات اإلن|ترن|ت وال|قنوات ال|فضائ|ية أض|ف إل|ى ذل|ك س|هول|ة
املواص|الت ال|دول|ية وال|تنقل ب|ني ال|بلدان اخمل|تلفة ب|دون عوائ|ق ك|بيرة ،وخ|اص|ة ب|النس|بة ل|لميسوري|ن اق|تصادي|ا .ووف|ق ه|ذه
املعطيات يصبح األبناء عرضة خملاطر اقتباس السلوكيات الوافدة واملنبوذة اجتماعيا لدينا.
وع|ن س|مات ال|عومل|ة وف|قا لش|روط ال|نظام ال|دول|ي اجل|دي|د ال|ذي ت|عيشه دول ال|عال|م اآلن ي|قول ال|دك|تور م|صطفى
محسن:
»ي|عيش ال|عال|م ف|ي زم|ن »ال|عومل|ة« وشرط|يات »ال|نظام ال|دول|ي اجل|دي|د« » ...ح|ضارة املوج|ة ال|ثال|ثة« ،وه|ي ح|ضارة
م|وس|وم|ة بـ»ث|ورة اإلن|فوم|يدي|ا« ال|تي ي|عكسها م|ا ح|صل م|ن ت|طور م|ذه|ل ف|ي م|جاالت وس|ائ|ل اإلع|الم واالت|صال
وال|تواص|ل .وق|د حول|ت ه|ذه ال|ثورة ال|عال|م إل|ى ف|ضاء ي|ختزل ف|يه ال|كثير م|ن مح|ددات وح|دود ال|زم|ان وامل|كان ،وي|تم
ف|يه ت|ناق|ل وت|داول األخ|بار واألف|كار وال|قيم ومن|اذج الس|لوك وأمن|اط »ال|بضائ|ع« امل|ادي|ة والرم|زي|ة بس|رع|ة ب|ال|غة ال|تأث|ير
واإلدهاش « ).(2003 :43
وه|كذا ت|دخ|ل ال|عومل|ة م|جتمعات|نا ب|دون اس|تئذان ،ف|تقرب ب|ني ال|بعيد وال|بعيد وت|بعد ب|ني ال|قري|ب وال|قري|ب ،وت|ختلط
ال|قيم وامل|عاي|ير ،وت|فد اخمل|ترع|ات امل|ادي|ة وامل|عنوي|ة ب|خيره|ا وشره|ا ،وي|صعب ال|فرز وي|صعب االن|تقاء ،ه|ذا إذا م|ا أض|فنا
اس|تهداف ع|ادات|نا وق|يمنا ب|ال|طرق امل|باشرة وغ|ير امل|باشرة م|ن ق|بل ص|ناع ال|عومل|ة وموج|هوه|ا ،وخ|اص|ة ب|عد أح|داث 11
سبتمبر .وأشير هنا إلى ما يقوله عيسى برهومة حول رؤية الغربي إلينا:
» ال|عقل ال|غرب|ي ي|نظر إل|ى الش|رق|ي ع|لى أن|ه متخ|لف وب|نظرة دون|ية ح|قيرة ،ال ي|فكر ،ل|يس ل|دي|ه م|خيلة ،ك|ما ي|نظر
إل|يه أن|ه إره|اب|ي ال مي|تلك ف|ي ق|لبه رح|مة ل|آلخ|ر وه|و – ال|غرب|ي -امل|تميز ب|عقله وث|قاف|ته وع|رق|ه ف|يري|د أن ي|دج|نه –
ال|عرب|ي -ويصه|ره داخ|ل اإلط|ار ال|غرب|ي ض|من األمرك|ة أو حت|ت اس|م ال|عومل|ة ،وال|قري|ة ال|كون|ية ،ال|ثقاف|ة املوح|دة لتنح|ل

قيم اإلسالم ومبادئه« )برهومة ،عيسى . (2006 :96
وأواف|ق ب|دوري برهوم|ة ع|لى ه|ذا الرأي ،إال أن|ني أرى أن ه|ذه ال|نظرة ال|نمطية ع|ن الش|رق|ي وخ|اص|ة ال|عرب|ي ليس|ت
م|تعمدة م|ن ق|بل املواط|ن ال|غرب|ي ،وإمن|ا ه|ي م|ن ص|نع وس|ائ|ل اإلع|الم ال|غرب|ي املوج|ه م|ن ق|بل ص|ناع ال|قرار وال|ساع|ي دائ|ما
إل|ى ت|شوي|ه وع|ي م|واط|نيهم ل|يتسنى ل|هم ت|بري|ر س|ياس|ات|هم ومت|ري|ر ق|رارات ت|صدره|ا ب|رمل|ان|ات|هم وامل|ؤس|سات ال|دول|ية
اخل|اض|عة ل|هم .ك|ل ذل|ك به|دف اله|يمنة ع|لى ال|عال|م ،وأح|داث ال|عراق وال|صوم|ال وأف|غانس|تان ليس|ت ب|بعيدة ع|نا ،وم|ا
ل|عبته وس|ائ|ل إع|الم|هم م|ن ازدواجية ف|ي املعايير ،مستغلني التصرفات غ|ير امل|دروس|ة ألفراد م|حسوب|ني ع|لى املسلمني أو
العرب زاد إحساسهم بالظلم والقهر على ما يجري في بلدانهم العربية ،كل هذا زاد من إمكانية االختراق من جهات لها
مصالح لتدمير أمتنا العربية.
وم|ا يح|دث ال|يوم ف|ي سوري|ا م|ن م|آس|ي دموي|ة ،م|ا هو إال ن|تاج لوس|ائ|ل اإلع|الم امل|ضللة واملوج|هة خ|ارج|يا ل|بث ال|فنت
وال|شقاق ب|ني أب|ناء األم|ة ال|واح|دة ،مته|يدا أله|داف ش|ري|رة حت|قق م|صال|ح ق|وى خ|ارج|ية ع|لى ح|ساب امل|صال|ح ال|وط|نية
وال||قوم||ية .وم||ن امل|ؤس||ف أن||ه ق||د حت||قق له||ذه األدوات ال||نجاح إل||ى ح||د ك||بير وه||ذا م||ا ن|راه م||ن اخ||تالف||ات ح||ادة ف||ي
ال|توج|هات ال|شعبية حول ه|ذا املوضوع ي|شمل شرائ|ح واس|عة م|ن أب|ناء الوط|ن ال|عرب|ي .األمر ال|ذي أص|بحنا ف|يه ن|كاد أن
ن|قول ع|ن أن|فسنا »أن|نا ب|ال|فعل أم|ة مي|لك م|فات|يح ذه|نيتها أع|داؤه|ا« .وإذا اس|تطاع|ت ه|ذه الوس|ائ|ل اإلع|الم|ية املش|بوه|ة
أن تشوه عقول الكبار فكيف سيكون تأثيرها على الصغار.
وه||ذا م||ا ي|ؤك||د ع||ليه أي||ضا ال||دك||تور م||اج||د ال|زي|ود ) (2006ح||يث ي||قول :إن ع||ملية التنش||ئة االج||تماع||ية ق||د
أص|بحت غ|اي|ة ف|ي ال|تشعب وال|تعقيد ،وذل|ك ن|ظرا ل|تعاظ|م ال|دور ال|ذي ت|لعبه ال|قوى واملؤثرات غ|ير امل|قننة ،م|نها م|ثال
اإلع|الم ال|فضائ|ي ،وت|زاي|د ال|عالق|ات االج|تماع|ية اخمل|تلفة ،واالن|تشار الس|ري|ع ل|قواع|د امل|علوم|ات ،وه|ذه ك|لها ت|شكل
ملفات ساخنة عربيا وعامليا )ص.(51
وس|أت|ناول ف|ي ه|ذا ال|فصل دور ب|عض املؤس|سات الرس|مية وغ|ير الرس|مية ف|ي ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية ،م|تمثلة ف|ي
كل من األسرة واملدرسة ورفاق اللعب واإلعالم واجملتمع املدني والدولة:

أوال :دور األسرة في التنشئة االجتماعية
ل|قد ذك|رن|ا س|اب|قا أن للتنش|ئة االج|تماع|ية دورا م|هما ف|ي ت|شكيل ش|خصية ال|طفل م|ن خ|الل ت|فاع|له ف|ي م|حيطه
االج||تماع||ي .وي|رى ك||ل م||ن ع||لي وط||فة وع||بد ال||له اجمل||يدل أن وظ||يفة التنش||ئة االج||تماع||ية ت||نطوي ع||لى ج||ملة م||ن
االع|تبارات النفس|ية واالج|تماع|ية وال|ثقاف|ية ،فله|ذه األس|باب مي|كن اع|تباره|ا ع|ملية غ|ام|ضة وم|عقدة .وف|ي إط|ار األسرة
ي|حقق ال|طفل ال|تفاع|ل االج|تماع|ي ب|شكل مس|تمر وع|لى ن|حو م|تبدل ،وذل|ك م|ن خ|الل ت|فاع|له م|ع أفراد أسرت|ه ف|تتشكل
بذلك املالمح األساسية لشخصية الطفل ).(2008:126
ف|من خ|الل األس|رة )األب|وي|ن واإلخ|وة األك|بر س|نا( يكتس|ب ال|طفل ال|ول|يد اإلش|ارات وال|رم|وز وم|عان|يها وي|بدأ ب|فهم
أص|وات|هم وع|بارات|هم امل|شجعة م|نها واملؤن|بة ،ك|ما ي|تعرض ل|لعقاب وال|ثواب ،وت|تم ع|ملية االك|تساب ع|ن طري|ق » آل|ية
التقليد « كإحدى وسائل التنشئة في حياة الطفل )العمر ،معن خليل .(2004 :19
ف|التنش|ئة االج|تماع|ية إذاً ،ه|ي ال|وظ|يفة االج|تماع|ية ال|رئيس|ية ل|ألس|رة ،وه|ي امل|درس|ة األول|ى ال|تي ت|رب|ي ال|طفل
وته|ذب س|لوك|ه وف|ق امل|عاي|ير االج|تماع|ية وامل|ثل ال|عليا .وع|لى ال|وال|دي|ن ت|قع م|سؤول|ية ال|قيام ب|واج|بيهما االق|تصادي
وال|ترب|وي م|ن خ|الل احل|رص ع|لى أن ي|عيش ال|طفل ح|ياة ه|ادئ|ة مس|تقرة ي|سوده|ا ال|ود وال|تفاه|م ب|ني ال|وال|دي|ن .وع|لى
الوال|دي|ن ت|قع م|سؤول|ية توف|ير االح|تياج|ات ال|ضروري|ة ل|لطفل ،م|ثل ،امل|لبس امل|الئ|م وامل|سكن ال|صحي وامل|أك|ل ال|ذي ت|توفر
ف|يه ال|عناص|ر ال|غذائ|ية ال|ضروري|ة .وك|ذل|ك الرع|اي|ة ال|علمية ل|كي ي|عيش ال|طفل ح|ياة ص|حية ه|ادئ|ة يس|تطيع م|ن خ|الل|ها
أداء واجباته املدرسية واستيعاب دروسه واندماجه في اجملتمع )الصابوني ،معتز .(2006 :76
ف|اجل|هود ال|ترب|وي|ة م|هما ب|لغت ق|وت|ها  ،ال ت|تحقق أه|داف|ها ك|ما ي|نبغي إال إذا ته|يأت ال|بيئة امل|الئ|مة ال|تي ي|عيش
ف|يها ال|طفل ،ب|حيث ت|كون م|غمورة ب|امل|شاعر الودي|ة ك|احمل|بة وك|احل|نو وال|عطف وال|تقدير .ف|من ال|صعب وجود ترب|ية ح|سنة
ف|ي ب|يئة م|نزل|ية ي|سوده|ا اخل|صام وال|نزاع ب|ني األب|وي|ن ،ل|ذا ي|صبح ال|وف|اق األس|ري م|سؤول|ية مش|ترك|ة ب|ني ج|ميع أف|راد

األسرة وخاصة الزوجني ،فاخلالفات الزوجية لها أضرار بالغة اخلطورة على صحة األبناء النفسية.
ول|تحقيق ه|ذا الوف|اق ال ب|د م|ن أن ي|قدم ك|ل م|ن الزوج|ني ب|عضا م|ن ال|تنازالت ل|كل م|نهما اآلخر وع|ليهما أن ي|تفهما
أم|را ج|وه|ري||ا ه|و أن أس||اس ال||عالق||ة ب||ني ال|زوج||ني »ال ي||قوم ع||لى امل||شاب||هة وإمن||ا ع||لى اخمل||ال||فة ع||لى م||بدأ :ن||ختلف
ل|نأت|لف« .ك|ما أن دور األبوي|ن ال ي|قتصر ع|لى أجواء الوف|اق ف|ي األسرة ،ب|ل ال ب|د أن ي|تجاوز ذل|ك إل|ى إش|اع|ة االح|ترام
امل|تبادل ب|ينهما ،فه|ذا م|ا ي|حثنا ع|ليه دي|ننا ف|هو مي|ثل أدب|ا م|ن آداب الش|ري|عة ال|غراء ،ف|يجعل ال|طفل يتش|بع ب|روح
االحترام والتقدير للكبار وخاصة األبوين )بكار ،عبد الكرمي .(2004 :8
وال ب|د ل|لوال|دي|ن ف|ي تنش|ئتهم ألب|نائ|هم م|ن أن ي|أخ|ذوا ظروف ال|عصر ف|ي االع|تبار ،ف|التنش|ئة ت|عني ت|أه|يل اإلن|سان
ك|ي ي|حيا ع|صره أخ|ذا وع|طاء وف|هما ،ل|كي ال ي|عيش ال|طفل ع|لى ه|ام|ش اجمل|تمع آخ|ذا غ|ير م|عطٍ ،وه|ذا رمب|ا ي|جعله
عرض|ة ل|الس|تغالل ف|يؤثر ذل|ك س|لبا ع|لى وض|عه االج|تماع|ي م|هما ع|لت م|كان|ة وال|ده )ال|سامرائ|ي ،ن|عمان ع|بد الرازق
 .(2000 :116وع|لينا أن ن|تذكر ن|صيحة س|يدن|ا ع|لي ب|ن أب|ي ط|ال|ب -رض|ي ال|له ع|نه -ح|يث ق|ال» :ال ت|علموا
أوالدكم على عاداتكم فهم مخلوقون لزمان غير زمانكم« )انظر :الوردي ،علي .(1994
إن ت|رب|ية األب|ناء ب|نفس األس|لوب ال|ذي ت|رب|ى ع|ليه آب|اؤه|م س|تكون ق|اص|رة ب|ل ورمب|ا ض|ارة أي|ضا ،وخ|اص|ة إذا م|ا
أخ|ذن|ا ف|ي االع|تبار ال|تغيرات ال|عامل|ية الس|ري|عة ،ح|يث أص|بح ب|إم|كان ال|طفل وال|فتى وال|شاب أن ي|تجول ف|ي أن|حاء
ال|عال|م ب|ال|ضغط ب|أص|بعه ع|لى ب|ضعة أزرار ف|ينقله ذل|ك إل|ى مح|طات ف|ضائ|ية م|ختلفة األهواء وامل|شارب ،ف|تختلط ت|لك
ال|نماذج ف|ي ذه|نه ،وم|ن ث|م ت|ؤدي إل|ى االس|تخفاف ب|األع|راف ال|سائ|دة .ول|لمحاف|ظة ع|لى أب|نائ|نا م|ن ه|ذه امل|ؤث|رات
الس|لبية ،ي|حتم ع|لينا ه|ذا الواق|ع توخ|ي ال|يقظة ال|كام|لة ،وأن ن|عي ع|لى ن|حو ج|يد ال|دور ال|تربوي ال|ذي ي|جب أن نؤدي|ه
)بكار ،عبد الكرمي .(2004 :5
ف|دور التنش|ئة األسري|ة م|هم وضروري ف|ي ت|شكيل س|لوك|يات ال|طفل االج|تماع|ية ،وب|ينما ال نس|تطيع جت|اه|ل ال|عام|ل
الوراث|ي جت|اه|ال ت|ام|ا ف|ي ه|ذا ال|شأن ،إال أن دور األسرة ي|فوق ال|عام|ل الوراث|ي م|ن ت|أث|ير ،ورغ|م ذل|ك ي|ختلف اإلخوة ف|ي
األسرة الواح|دة ف|ي س|لوك|يات|هم االج|تماع|ية ن|ظرا الخ|تالف ت|عام|ل وت|فاع|ل الوال|دي|ن واألق|ارب م|عهم ،ك|ما ت|تباي|ن ه|ذه
امل|عام|لة ب|تباي|ن اجل|نس وال|عمر وتس|لسله ف|ي أول|وي|ة ال|والدة .وه|كذا ت|قوم األس|رة ف|ي تنش|ئتها ل|ألب|ناء ب|تحوي|لهم إل|ى
أفراد يح|ملون ص|فات إن|سان|ية )ن|طق وت|فهم وت|فكير واك|تساب رموز ث|قاف|ية( ث|م إك|ساب|هم ال|صفات االج|تماع|ية ال|تي
ت|خضع ل|نوع ج|نسهم )ذكر أو أن|ثى( وتس|لسلهم ال|عمري ،أي ال ت|كون ل|هم ص|فات اج|تماع|ية واح|دة ،األمر ال|ذي يخ|لق
ع|نده|م س|مـات م|تباي|نـة ف|ي ش|خصـيات|هم عـ|لى الرغ|م م|ن ارت|باط|هم ب|نفس الوالـ|دي|ن وع|يشهم فـ|ي م|حـيط أسـ|ري واحــــ|د
)العمر ،معن خليل .(2004 :45
ه|كذا ،جن|د أن األسرة ت|شكل إح|دى ح|لقات ال|نظام االج|تماع|ي ال|عام ،وه|ي إح|دى املؤس|سات االج|تماع|ية ال|تي ت|قع
ع|ليها م|سؤول|ية التنش|ئة االج|تماع|ية ألفراده|ا م|نذ مرح|لة ال|طفول|ة وح|تى مرح|لة املراه|قة والش|باب ،ف|حول|ها ت|تمحور
ح|ياة ال|فرد .واألس|رة ن|واة اجمل|تمع وال|وس|يط ب|ينه وب|ني ال|فرد ،وال ي|قتصر ال|دور احل|اس|م ل|ألس|رة ع|لى م|رح|لة ال|طفول|ة
املبكرة ،بل يتعداه إلى مرحلة املراهقة والشباب )الزيود ،ماجد .(2006 :52

ثانيا :دور املدرسة في التنشئة االجتماعية
إذا ك|ان|ت األس|رة ه|ي ال|وك|ال|ة األول|ى ال|تي ت|قوم ب|وظ|يفة التنش|ئة االج|تماع|ية ل|لطفل ،ف|إن امل|درس|ة ت|عتبر ح|قيقة
الوك|ال|ة االج|تماع|ية ال|ثان|ية .فه|ي ت|قوم ب|إع|داد األج|يال اجل|دي|دة روح|يا وم|عرف|يا وس|لوك|يا وب|دن|يا وأخ|الق|يا وم|هنيا،
فيكتس ||ب األف||راد ب ||ذل ||ك ع ||ضوي ||ة اجل ||ماع ||ة وامل ||ساه ||مة ف ||ي ب ||ناء اجمل ||تمع )وط ||فة ،ع ||لي واجمل ||يدل ،ع ||بد ال ||له
.(2008:34
ف|امل|درس|ة ه|ي امل|ؤس|سة ال|تربوي|ة امل|همة ف|ي ح|ياة األب|ناء ،وه|ي ج|زء م|ن اجمل|تمع ال|ذي يح|رص ع|لى إن|شائ|ها ب|قصد
احمل|اف|ظة ع|لى ن|قائ|ه واس|تمراره وث|بات ن|ظمه وم|عاي|يره االج|تماع|ية ون|قل ث|قاف|ته وخ|برات وم|عارف األج|يال ال|ساب|قة إل|ى
األج|يال امل|تعاق|بة ،م|ع احلرص ع|لى ص|قل وت|طوير امل|عرف|ة .ف|ينمو الس|لوك اإلن|سان|ي ف|ي أرج|ائ|ها ،وي|تطور ل|يتالءم م|ع
م||تطلبات ال||عصر وجت||ارب||ه ،ف||توف|ر ب||ذل||ك ف|رص ال||نمو امل||تواف||قة م||ع املس||تجدات احل||ضاري||ة ،وي||كون ل||ها ال||تأث||يرات

االج|تماع|ية امل|باش|رة ،ف|بواس|طتها ينصه|ر ال|وع|ي اجل|ماع|ي وت|بدأ ف|رص|ة ت|شكل رم|وز ال|قيادات االج|تماع|ية وال|قادة
السياسيني )السيد ،سميرة .(1998 :37
وامل|درس|ة أي|ضا ت|عتبر أداة م|ن أدوات ال|ضبط االج|تماع|ي ،ف|من خ|الل ع|ملية ال|ترب|ية امل|درس|ية ي|عرف ال|تالم|يذ
األه|داف احمل|ددة ث|قاف|يا وترت|يبها اله|رم|ي واألس|ال|يب املش|روع|ة وامل|تعارف ع|ليها ل|تحقيق ه|ذه األه|داف .وم|ن خ|الل|ها
أي|ضا ،ي|دركون ن|ظم اإلث|اب|ة وال|عقاب امل|عمول ب|ها ف|ي اجمل|تمع ،فيسه|ل ب|ذل|ك ت|فاع|لهم وق|يام|هم ب|أدواره|م االج|تماع|ية
امل|توق|عة ،وت|فاع|لهم ب|كفاءة م|ع ب|يئتهم االج|تماع|ية وامل|ادي|ة ال|طبيعية ب|صورة مت|كنهم م|ن اإلس|هام ال|فعال ف|ي ب|ناء
مجتمعهم وتطويره وتقدمه )السيد ،سميرة .(1998 :37
وال ي|قتصر دور امل|درس|ة ع|لى ن|قل امل|عارف وإك|ساب ال|تالم|يذ امل|هارات ال|تي ي|حتاجون|ها ف|قط ،ب|ل تزوده|م مبج|موع|ة
م||ن امل||عاي||ير وال||قيم ال||تي ت||كون األس||اس األي||دي|ول|وج||ي ل||لتراث ال||ثقاف||ي ،فيكتس||بون ال||شعور ب||الـ»ن||حن« وال|والء
ملؤس|سات اجمل|تمع والوط|ن ،وي|تم إق|ناع|هم ب|امل|بادئ الس|ياس|ية وال|قانون|ية وال|دي|نية ال|تي ترت|كز ع|ليها ه|ذه املؤس|سات،
وب|ذل|ك ته|دف امل|درس|ة إل|ى رب|ط ال|فرد مب|جتمعه وإك|ساب|ه ال|شخصية ال|وط|نية ) National Characterالس|يد،
سميرة .(1998 :41
وت||تيح امل||درس||ة ال||فرص||ة ل||تالم||يذه||ا ال||ذي||ن ينح||درون م||ن ط||بقات اج||تماع||ية م||ختلفة ع||لى أن ي||قيموا ع||الق||ات
م|تناغ|مة ف|يما ب|ينهم ،م|ع احلرص ع|لى م|حاف|ظة ك|ل واح|د م|نهم ع|لى م|فاه|يمه واجت|اه|ات|ه وق|يمه اخل|اص|ة املس|تمدة م|ن
أسرت|ه وط|بقته االج|تماع|ية .ك|ما ت|عمل امل|درس|ة ع|لى إي|جاد ال|شعور املش|ترك ب|ني أفراده|ا ب|االن|تماء إل|ى م|جتمع واح|د
وث|قاف|ة واح|دة ل|ها ط|اب|عها اخل|اص ال|ذي مي|يزه|ا ع|ن غ|يره|ا م|ن ال|ثقاف|ات .وم|ن خ|الل م|ا ت|قدم|ه م|ن خ|برات ت|عليمية
م|ناس|بة وم|ن أس|ال|يب ال|تقدير وامل|كاف|آت ،ت|ساع|د امل|درس|ة ال|تالم|يذ ع|لى ال|تكيف الس|ليم م|ن ج|هة وع|لى مت|اس|ك اجمل|تمع
م|ن ج|هة أخرى ،وت|صقل وع|يهم بواق|ع اجمل|تمع وم|ا ي|عتري|ه م|ن ه|موم وم|شاك|ل وم|ا ي|صبو إل|يه م|ن ط|موح|ات و آم|ال،
فيتهيأ بذلك التالميذ للتكيف مع الظروف املتغيرة في اجملتمع )هندي ،صالح ذياب وآخرون .(1995:33
وه|كذا نرى أن ال|ترب|ية ال|تعليمية ت|عتبر أداة م|ن أدوات اجمل|تمع إلع|داد املواط|ن ال|صال|ح ،ت|عمل ع|لى ت|كوي|ن وت|نمية
ع|قله وب|ناء ج|سمه ب|ناءً س|ليمًا م|ن ح|يث ال|كفاءة اإلن|تاج|ية ،وم|ن ح|يث ال|تكيف وال|تواف|ق م|ع ن|فسه وم|ع م|جتمعه ال|ذي
ي|عيش ف|يه )ال|عيسوي ،ع|بد ال|رح|من  .(1984 :180وإذا ك|ان|ت ه|ذه امل|بادئ ال|تي ك|ان|ت وي|جب ع|لى امل|ؤس|سة
التربوية القيام بها إال أن في عصرنا احلاضر أصبح دور املدرسة على احملك.
ف|في اآلون|ة األخ|يرة ،وم|ع دخول ع|صر ال|عومل|ة وحت|دي|دا ب|عد أح|داث  11سبتمبر تأثرت املؤسسة التربوية بالتطورات
االج|تماع|ية وال|ثقاف|ية والقيمية ،وازداد حج|م ال|تدخ|الت األج|نبية وخ|اص|ة م|ن ال|والي|ات املتح|دة األم|ري|كية ،م|تجاوزة
السياسات ال|دول|ية واالقتصاد ال|دول|ي إل|ى ال|تدخ|ل ف|ي السياسات ال|تربوي|ة ف|ي الوط|ن ال|عرب|ي وال|عال|م اإلسالمي .وحت|ت
ذريعة ما يسمى اإلصالحات في الشرق األوسط ظهر احلديث عن النية خلطط وبرامج أمريكية للتدخل في املناهج التربوية
والفلسفة الكامنة وراءها ،على اعتبار أن البرامج القائمة تولد الكراهية ألمريكا والغرب.
واله|دف م|ن وراء ذل|ك ك|له الس|يطرة ع|لى أمن|اط ال|تفكير ل|دى الش|باب ،وتنش|ئة أج|يال عرب|ية ج|دي|دة م|تأمرك|ة ع|قال
ووج|دانً|ا وس|لوكً|ا وق|يمًا ،وه|دم ك|ل م|ا ه|و ع|رب|ي وإس|الم|ي م|ن ت|فكيره|م .وه|ذا م|ا ي|ؤك|ده رأي ال|صحفي األم|ري|كي
ال|يهودي )توم|اس فري|دم|ان( ح|يث ي|قول  » :إن احلرب احل|قيقية ف|ي امل|نطقة اإلس|الم|ية )ال|عرب|ية( ه|ي امل|دارس ،ول|ذل|ك
ي|جب أن ن|فرغ م|ن ح|ملتنا ال|عسكري|ة ض|د ب|ن الدن بس|رع|ة ونخ|رج م|ن أف|غانس|تان ،وع|ندم|ا ن|عود ي|جب أن ن|كون
مس|لحني ب|ال|كتب احل|دي|ثة ال ال|دب|اب|ات ،ل|تنمو ترب|ة ج|دي|دة ،وج|يل ج|دي|د ي|قبل س|ياس|تنا ،ك|ما ي|حب ش|طائرن|ا« )الزيود،
م|اج|د  .(2006 :60-59ورغ|م أن رأي ه|ذا ال|كات|ب ي|بدو أك|ثر إن|سان|ية ،إال أن|ه ي|حتوي م|ضمون|ه ع|لى م|ا هو
أخ|طر م|ن الس|الح ،أال وهو اس|تالب ال|عقل .ف|ما ه|ي ق|يمة االن|سان ال|عرب|ي إذاً ،إذا ل|م ي|كن م|تمتعا ب|عقل واع وف|كر
مستنير.
ف|امل|درس|ة وه|ي ت|ؤدي دوره|ا ف|ي التنش|ئة ،ت|قوم ب|ذل|ك م|ن خ|الل ع|دة م|صادر م|تراب|طة ي|تكام|ل أداؤه|ا ل|يصب ف|ي
حت|قيق اله|دف ال|ترب|وي امل|نوط ب|ها .وت|تمثل ه|ذه امل|صادر ف|ي امل|درس وال|ناظ|ر واألخ|صائ|ي وامل|نهج ،وك|ذل|ك ال|عوام|ل
ال|فيزي|قية ف|يها ك|ال|بناء واألدوات ال|دراس|ية ووس|ائ|ل اإلي|ضاح ،وي|توق|ف جن|اح التنش|ئة ع|لى س|الم|ة األداء وك|فاءت|ه ف|ي
املدرسة.

ويرى ال|دك|تور م|عن خ|ليل ال|عمر) (2004إن تنش|ئة ال|تلميذ ف|ي امل|درس|ة ت|أت|ي ب|عد تنش|ئة األسرة وج|ماع|ة ال|نظائر
)ال|رف|اق( ،وغ|ال|با ت|بدأ ب|عد س|ن ال|سادس|ة .وي|كون ل|شخصية امل|علم دور ب|ال|غ األث|ر ف|ي تنش|ئة ال|تالم|يذ ،ف|هو ال|ذي
ي|تواله|م ب|ال|تعليم واإلرش|اد وي|قضي أغ|لب أوق|ات ال|يوم م|عهم ،ف|يكون ل|هم ق|دوة ف|ي ك|ل ش|يء ،وه|م ف|ي ه|ذه ال|سن
الصغيرة يكونون كالعجينة التي يسهل تشكيلها .لذلك فعن طريق احملاكاة يتطبعون بشخصية املعلم )ص .(171
وت|عطي ه|ذه اخل|اص|ية أه|مية أك|بر ل|دور امل|علم ف|ي التنش|ئة االج|تماع|ية ح|يث أن|ه ي|شكل جزءا م|ن اجمل|تمع .ل|ذا ال ب|د
أن ي|تزود ب|الوع|ي اجمل|تمعي ،وي|عنى ب|ال|بيئة االج|تماع|ية ال|عام|ة ال|تي ي|نتمي إل|يها هو وت|الم|يذه وي|نتمي إل|يها ال|نظام
ال|تربوي ال|ذي ي|عمل وف|قه .وب|ذل|ك يس|تطيع خ|لق ج|يل واع ي|نهض ب|اجمل|تمع ،وي|صف ال|دك|تور س|يد أح|مد ع|ثمان امل|علم
باملربي ويقول:
» امل|رب|ي ف|يلسوف م|جتمع ،ال ب|د أن ي|كون ع|لى دراي|ة ع|ام|ة ب|ال|بيئة االج|تماع|ية ح|تى ي|حسن ت|صور وص|ياغ|ة
مس|تقبلها ،وي|حسن ت|وج|يهها م|ن خ|الل ن|اش|ئة اجمل|تمع ن|حو ه|ذا املس|تقبل وم|ثله م|ثل امل|هندس ال|ذي ال ب|د أن ي|كون
ل|دي|ه ع|لم ب|ال|بناء ال|كام|ل ال|ذي ي|شغله ت|صميم ه|يكله ،ويحس|ب اح|تماالت وح|اج|ات مس|تقبله .وامل|رب|ي ف|ي ح|رك|ته
ال|يوم|ية اجل|زئ|ية ،أي|ا ك|ان نوع|ها :ت|عليما أو توج|يها أو إدارة أو تخ|طيطا أو ب|حثا ،هو ف|ي احل|قيقة م|شارك ف|ي حرك|ة
م|جتمعه ك|له ،وك|لما زاد وع|يه به|ذا اجمل|تمع وزادت دراي|ته ب|بيئته االج|تماع|ية ،زادت ح|رك|ته ال|يوم|ية اجل|زئ|ية م|عنى
وقيمة« ).(1978:10
وهذا يتطلب م|ن القائمني على عملية التربية التعليمية أن يراعوا حسن اختيار م|ن يقوم بعملية التدريس .فمن يقوم
مبهمة التدريس ،كما ي|ذه|ب عيسوي ،يكون دائمًا ف|ي موق|ف يسمح ل|ه بتنمية احلاسة التي تسير مبقتضى القيم والتقاليد
والعرف االج|تماع|ي ،وم|ن املعروف أن له|ذه ال|قيم س|لطان|اً ك|بيراً ع|لى س|لوك ب|عض ال|ناس ب|ينما ال|بعض اآلخر ال ي|عيره|ا
كثيراً من األهمية )العيسوي ،عبد الرحمن .(1984:194
وم|ن األهمية مب|كان أن حترص الس|ياس|ة ال|تربوي|ة وأجه|زت|ها ق|اط|بة ع|لى جت|نيب التلميذ التعرض ل|لصراع|ات النفسية
نتيجة ت|عرض|ه ملواق|ف ص|عبة ال ي|قوى ع|لى حتملها ،ك|ما ي|جب أال ي|ترك فري|سة ملواق|ف م|تضارب|ة يج|د ن|فسه ح|يال|ها ف|ي
صراع بني الرغبة في اإلقبال عليها أو اإلحجام عنها .لذلك فأسلوب التعامل مع هؤالء األبناء يجب أن يبنى على التفاهم
والصراحة والوضوح ل|كي يُجنب األبناء اخلبرات املؤمل|ة التي ب|إم|كان|ها أن تتسرب إل|ى ب|اط|ن ال|الش|عور وتتراكم ،وم|ن ث|م
تطفو من حني آلخر أو قد حتدث صراعًا داخليًّا باطنيًّا ال شعوريًّا رمبا تزداد حدته لدى األبناء دون أن يفهمه احمليطون بهم
)العيسوي ،عبد الرحمن .(1984:194
وج|دي|ر ب|ال|علم أن ض|مير ال|فرد ي|تكون ع|ن ط|ري|ق س|لسلة م|ن األوام|ر وال|نواه|ي ال|تي ي|تلقاه|ا ال|طفل .وه|نا ت|أت|ي
م|سؤول|ية امل|درس ب|أن ي|تصرف ب|إي|جاب|ية وذل|ك أال ي|تهاون ع|ن ن|صح ال|تلميذ ونه|يه ع|ن ك|ل م|ا ي|خال|ف ال|عقائ|د وال|قيم
االج|تماع|ية امل|درس|ية؛ ألن ف|ي ال|تهاون وت|رك ال|طفل ي|تصرف بح|ري|ة م|طلقة ي|ضعف ض|ميره ال|ذي ه|و مب|ثاب|ة ال|قوى
ال|ذات|ية احل|اك|مة ف|ي اإلن|سان .ع|لى أن|ه م|ن األه|مية مب|كان ف|ي ن|فس الوق|ت أن ن|عي ب|أن ع|لى ه|ذه األوامر وال|نواه|ي أال
تزي|د ع|ن احل|د امل|عقول وأال ي|لجأ امل|درس أو األب إل|ى أس|لوب القس|ر وال|عنف وال|قسوة امل|فرط|ة ،ألن م|ن ش|أن م|ثل ه|ذه
امل|عام|لة أن ت|نتج ض|ميرًا ح|ادًّا ش|دي|د احل|ساس|ية ،يوج|ه ال|لوم وال|تأن|يب ل|صاح|به ب|اس|تمرار ،ل|ذل|ك ي|جب أن ت|كون م|عام|لة
اآلب|اء م|ع األب|ناء م|توازن|ة ،ت|عتمد ع|لى س|ياس|ة جت|نب ال|تهاون ال|زائ|د أو ال|قسوة امل|فرط|ة )ال|عيسوي ،ع|بد ال|رح|من
.(1984:193
وب|ذل|ك ي|كون دور ال|ترب|ية هو ت|نمية الس|لوك اإلن|سان|ي وت|طويره وت|غييره ل|كي ي|ناس|ب ك|ل م|ا هو س|ائ|د ف|ي اجمل|تمع،
ك|ما ي|شمل ه|ذا االخ|تالف ،م|اي|جب أن ي|قوم ب|ه ال|تلميذ ف|ي م|جتمع م|ا ،أو ف|ي مرح|لة ت|عليمية ق|د ت|ختلف ع|ن أخرى
)السيد ،سميرة .(1998:37

ثالثا :دور وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعية
ل||قد ت||عددت ف||ي ه||ذا ال||عصر وس||ائ||ل اإلع||الم واالت||صال ،وت||شكل ك||ل م||ن اإلذاع||ة وال||تلفاز والس||ينما وال||كتب
وال|صحف واجمل|الت واإلن|ترن|ت أه|م ه|ذه الوس|ائ|ل .وم|ن خ|صائ|ص ه|ذه الوس|ائ|ل أن|ها غ|ير ش|خصية ،ك|ما ت|عكس ال|ثقاف|ة

العامة للمجتمع ،ومتتاز بالتنوع والتخصص ولها جاذبية قوية للمتلقي.
ول|قد ك|ان|ت األسرة ف|ي ال|ساب|ق ت|قوم ب|ال|دور األك|بر ف|ي م|همة ترب|ية األب|ناء وتنش|ئتهم ،ي|سان|ده|ا ف|ي ذل|ك امل|ؤس|سة
ال|ترب|وي|ة )امل|درس|ة( .وم|ع م|رور ال|وق|ت وت|طور احل|ياة وبس|بب م|ا شه|ده ال|عال|م م|ن ث|ورات ت|كنول|وج|ية م|علوم|ات|ية ف|قد
ج|اءت املؤس|سة اإلع|الم|ية ،وال س|يما ال|فضائ|يات ،ل|تشكل راف|دا م|هما ف|ي تزوي|د ال|نشء ب|ال|قيم االج|تماع|ية وال|عادات
واالجت|اه|ات واألمن|اط الس|لوك|ية ب|كل أش|كال|ها اإلي|جاب|ية والس|لبية .ف|أص|بحت وس|ائ|ل اإلع|الم م|ناف|سا م|هما ل|تول|ى
ع|ملية التنش|ئة ،ف|ارض|ة ن|فسها ب|قوة ع|لى ب|قية األط|راف امل|عنية ب|ها ،وذل|ك مل|ا ت|تمتع ب|ه م|ن امل|قدرة ع|لى ال|تأث|ير
واإلغ|راء ال|تي ال مي|لك ال|نشء إزاءه|ا إال االس|تسالم واخل|ضوع )ب|رك|ات ،ح|ليم  1991: 329؛ ال|زي|ود ،م|اج|د :52
.(2006
ولوسائل اإلعالم أساليب متعددة في التنشئة االجتماعية ،أهمها:
) (1ال|تكرار :ف|من خ|الل ت|كرار أنواع م|عينة م|ن ال|عالق|ات وال|صور وال|شخصيات ي|تعرف ال|طفل ع|لى ال|عدي|د م|ن
مظاهر احلياة.
) (2اجل|اذب|ية :إن ال|تكرار واألس|ال|يب امل|تنوع|ة  ،وم|ا حت|توي|ه م|ن ص|ور وم|ناظ|ر وم|وس|يقى وغ|يره|ا ي|تم اخ|تياره|ا
ب|عناي|ة ل|تناس|ب ذوق ال|طفل  ،م|ن ش|أن|ها أن تش|د ال|طفل إل|ى وس|ائ|ل اإلع|الم )ال|عوامل|ة ،ح|اب|س واملزاهرة ،أمي|ن :207
.(2003
ويلخص كل من العواملة واملزاهرة التأثير املتعاظم لوسائل اإلعالم على تنشئة الطفل في النقاط التالية:
) (1إك|ساب ال|نشء م|علوم|ات م|تعددة ف|ي ك|اف|ة اجمل|االت وب|طري|قة ت|تناس|ب م|ع ك|اف|ة ال|فئات ال|عمري|ة وب|ذل|ك ت|سهم
هذه األداة في إشباع احلاجة إلى املعرفة.
) (2إغراء ال|نشء واس|تمال|تهم ملوضوع|ات وس|لوك|يات ل|ثقاف|ات أخرى غ|يرم|ألوف|ة ف|ي اجمل|تمع وخ|اص|ة ف|ي ع|صر
العوملة واملعلوماتية الذي نشهده حاليا.
) (3كما أنها تعتبر وسيلة للتسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ )العواملة ،حابس و واملزاهرة .(2003 :207

إال أن|ه مي|كن ال|قول ،رغ|م م|ا لوس|ائ|ل اإلع|الم م|ن أه|مية ف|ي ن|قل امل|عرف|ة ل|لنشء ،فه|ي ال تخ|لو م|ن كون|ها أداة م|ن
ش|أن|ها أن مت|ارس ع|ملية ت|شوي|ش ع|لى ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية وت|عيق حرك|تها ،وف|ي ه|ذه احل|ال|ة ت|سمى »ال|التنش|ئة
 ''Anti-Socializationمب|ا ل|ها م|ن آث|ار س|لبية ت|تمثل ف|ي ت|فكيك احل|ياة االج|تماع|ية ل|ألس|رة ،ك|ما ت|عتبر أداة
ت|عمل ض|د ال|ثقاف|ة ال|سائ|دة .وت|تمثل س|لبيات اإلع|الم ،وخ|اص|ة ال|قنوات ال|فضائ|ية ال|عامل|ية والوط|نية ع|لى ح|د سواء ،ف|ي
ت|شوي|ش وإع|اق|ة التنش|ئة الس|ليمة ل|ألب|ناء ،وذل|ك م|ن خ|الل امل|ضام|ني ال|تي حت|مل ك|ثيرا م|ن الرموز وال|دالالت امل|شحون|ة
ب|ال|قيم واالجت|اه|ات وأمن|اط الس|لوك الس|لبية ف|ي أغ|لبها م|ن خ|الل ق|ال|ب ج|ذاب غ|اي|ة ف|ي اإل غراء ي|صعب ع|لى ال|نشء
مقاومته أو إدراك مضاره )الزيود ،ماجد .(2006 :56
وت|ختلف قوة ت|أث|ير ك|ل وس|يلة م|ن وس|ائ|ل اإلع|الم ،إي|جاب|ا أو س|لبا ،ع|لى تنش|ئة ال|طفل .وي|عد ت|أث|ير ال|تلفاز أك|بر
م|ن غ|يره ،وذل|ك ن|ظرا مل|ا ي|شكله م|ن ج|اذب|ية جت|عل ال|طفل ي|قضي ف|ترة طوي|لة ف|ي م|شاه|دت|ه .ف|من إي|جاب|يات ال|تلفاز أن|ه
يس||تخدم ك||أداة ل||تقدمي امل||ادة ال||دراس||ية ،وألن||ه ي||عتمد ع||لى ال||صوت وال||صورة ف||إن||ه ي||الم||س ح||اس||ة ال||سمع وال||بصر.
وت|تمثل آث|اره اإلي|جاب|ية أي|ضا ف|ي ت|عزيز م|درك|ات ال|طفل ال|ثقاف|ية وت|نميتها ،ك|ما أن|ه ي|ثري ال|قاموس ال|لغوي وامل|عرف|ي
ع|ن طري|ق ت|قدمي األمن|اط الس|لوك|ية وال|نماذج امل|ثال|ية ،وع|ن طري|ق ال|تقليد وال|تقمص يكتس|ب ال|طفل األدوار االج|تماع|ية
والتربوية اإليجابية كتعليمه العادات الصحية السليمة )العواملة ،حابس واملزاهرة ،أمين .(2003 :209
ول|كن ف|ي ال|وق|ت ن|فسه ال تخ|لو م|شاه|دة ال|تلفزي|ون م|ن األض|رار ،ف|هو ي|وق|ع ال|طفل ف|ي احل|يرة واخل|لط ب|ني ال|وه|م
واحل|قيقة ،ورمب|ا ت|ؤدي م|شاه|دة أف|الم ال|عنف ل|لصدم|ة واخل|وف ع|ند ال|طفل )ال|عوامل|ة ،ح|اب|س وامل|زاه|رة ،أمي|ن :209
 ،(2003ف|قد أث|بتت ال|دراس|ات اإلع|الم|ية أن ال|طفل ي|تفاع|ل نفس|يا م|ع م|ا ي|شاه|ده م|ن م|عروض|ات ال|شاش|ة ،وه|ذا
ي|عني أن|ه ي|تأثر مب|ا ي|شاه|ده ف|ي إط|ار ن|سق م|ن اخمل|اوف وال|توترات النفس|ية احل|يوي|ة .وف|ي ه|ذا ال|صدد يس|تنتج ك|ل م|ن
ع|لي وط|فة وع|بد ال|له اجمل|يد »إن أي س|لوك أو م|عرف|ة ي|تلقاه|ا ال|طفل وهو غ|ير مه|يأ ل|ها مي|كن أن ت|نعكس س|لبيا ع|لى

ح|يات|ه النفس|ية والروح|ية« .و ع|ندم|ا ي|تعرض ال|طفل إل|ى امل|شاه|دات ال|تلفزيون|ية ال|تي ت|كون م|شحون|ة مب|ضام|ني ال|عنف
وال|دم واجل|نس واألس|طورة واخلراف|ة ،ك|األش|باح واألرواح ال|تي تظه|ر ف|ي ب|عض األف|الم وال|نصوص ،ال ش|ك أن|ها س|تؤثر
ع|لى ال|طفل س|لبا ب|أن جت|عله ي|عيش ف|ي ح|االت خوف و توتر وق|لق ش|دي|دة ال|ضرر ع|لى مس|تقبل ح|يات|ه النفس|ية )وط|فة،
علي واجمليدل ،عبد الله .(2008:227
ورغ|م اخ|تالف اإلذاع|ة ع|ن ال|تلفاز ف|ي اف|تقاره|ا ل|توص|يل امل|ادة حل|اس|ة ال|بصر ،إال أن|ها ت|تميز ب|تنمية ق|درات ال|طفل
ع|لى االن|تباه واإلص|غاء وال|ترك|يز وال|فهم وال|تخيل ،إل|ى ج|ان|ب إث|ارة ال|نشاط ال|عقلي ل|لطفل وت|وس|يع م|دارك|ه وت|نمية
ت|فكيره وح|ب االس|تطالع وزي|ادة ث|قاف|ته وق|درات|ه ال|لغوي|ة وت|نمية م|يول|ه واجت|اه|ات|ه اإلي|جاب|ية )ال|عوامل|ة ،ح|اب|س واملزاهرة،
أمين .(2003 :207
وت|عتبر ال|قراءة أه|م الوس|ائ|ل ج|ميعا ل|توس|يع م|دارك ال|طفل وت|نمية ث|قاف|ته وق|درات|ه ال|لغوي|ة وه|ي ب|ذل|ك ت|صبح م|طلبا
تربوي|ا وث|قاف|يا .ون|ظرا مل|ا ي|تسم ب|ه ه|ذا ال|عصر م|ن ان|فجار م|عرف|ي أص|بحت رواف|د ال|قراءة م|تعدة وم|تنوع|ة ف|ي غ|اي|ات|ها
وأه|داف|ها .وب|ينما ك|ان|ت ف|ي امل|اض|ي امل|ادة امل|قروءة ت|قتصر ع|لى اجل|رائ|د واجمل|الت وال|كتب ،أض|يف ل|ذل|ك ف|ي الوق|ت
احل|اض|ر ك|ل م|ا تش|تمل ع|ليه الش|بكة ال|عنكبوت|ية م|ن ص|فحات وم|واض|يع مي|كنها أن ت|ثري اجل|ان|ب امل|عرف|ي ل|لقارئ
وخ|اص|ة األب|ناء ب|اخ|تالف أع|ماره|م ،إض|اف|ة أي|ضا لوس|ائ|ل أخرى م|شاب|هة جل|لب امل|عرف|ة امل|قروءة م|ثل» :آي ب|اد« و »آي
فون« ،وغيرها والتي أصبحت تستحوذ على رغبة كل من يستطيع اقتناءها ،أكثر من غيرها.
وس|ط ه|ذا ال|كم امل|تزاي|د م|ن م|صادر امل|عرف|ة إذا م|ا أت|يحت ل|ألب|ناء  ،تواج|ه األسرة حت|دي|ا ك|بيرا حول ك|يفية اخ|تيار
األنس|ب م|نها وال|تي مي|كنها أن ت|صون ف|كره م|ن االنزالق ل|لتشوي|ه أو جره إل|ى الرذي|لة ،وخ|اص|ة أن ال|ثقاف|ة االس|تهالك|ية
ق|د ش|ملت امل|قروء م|نها أي|ضا فح|ملت ف|ي ط|يات|ها إل|ى ج|ان|ب س|مينها  ،غ|ثها أي|ضًا  ،ف|أس|اءت ل|لذوق ال|عام وال|قيم.
وتس|تدع|ي ه|ذه اإلش|كال|ية أن ي|شارك املربون األب|ناء اه|تمام|ات|هم امل|عرف|ية ب|ل وال|تشجيع ع|ليها وغرس ع|ادة االط|الع
ل|دي|هم م|نذ ال|صغر .ول|كن ألن ل|يس ك|ل م|ا ي|قرأ هو امل|ثال|ي واجل|يد ل|لمعرف|ة ت|أت|ي أه|مية أن يوض|ح امل|عنيون ب|ال|ترب|ية
لهؤالء األبناء الطالح منها والصالح.

رابعا :دور جماعة الرفاق في التنشئة االجتماعية
ت|تأل|ف ج|ماع|ة الرف|اق م|ن مج|موع|ة أفراد ي|تقاربون ف|ي ال|عمر وجت|معهم رواب|ط اجل|يرة ف|ي احل|ي أو امل|دي|نة أو رواب|ط
الزم|ال|ة ف|ي املؤس|سة ك|امل|درس|ة وال|نادي واجل|ام|عة وغ|يره|ا .ك|ما مي|كن ت|صنيف ج|ماع|ة الرف|اق وف|قا للمس|توى ال|تعليمي
أو االق|تصادي أو االج|تماع|ي ،وت|أت|ي أه|مية ت|صنيفهم ع|لى أس|اس م|ن ت|فاع|لهم ع|لى ن|فس املس|توى الس|لوك|ي أك|ثر م|ن
ت|صنيفهم ع|لى املس|توى ال|عمري؛ وذل|ك ألن الس|لوك يتح|دد ع|لى مس|توى ن|ضج ال|طفل أك|ثر م|ن ع|مره الزم|ني .ف|كثيرا
م|ا جن|د أن ط|فال م|تقدم|ا ف|ي ال|عمر ي|لعب م|ع ط|فل أص|غر م|نه وال|عكس ه|و ال|صحيح .وت|عتبر ه|ذه اجل|ماع|ات أح|د
ال|وس||ائ||ط االج||تماع||ية امل||همة وال||فاع||لة ال||تي ت||سهم ف||ي تنش||ئة ال||فرد وت||كوي||نه ،ف||منها يس||تمد ال||نشء ث||قته ب||نفسه
ومب|كان|ته ،ف|من خ|الل أقران|ه ي|تمتع مب|ساح|ة ك|بيرة م|ن احلري|ة واحل|ماي|ة ف|ي ب|يئة واح|دة وت|نظيم ت|لقائ|ي يزاولون م|ن خاللها
أنش|طة مش|ترك|ة وم|تواف|قة م|ع م|يول|هم ورغ|بات|هم )برك|ات ،ح|ليم 1991:329؛ ال|زي|ود ،م|اج|د 2006 :61؛
العواملة ،حابس واملزاهرة ،أمين .(2003:204
ف|من خ|الل ج|ماع|ة الرف|اق ،وب|عكس ع|الق|ته م|ع أفراد األسرة أو أس|ات|ذت|ه ف|ي امل|درس|ة ،ع|ادة م|ا مي|ارس االب|ن ع|الق|ات|ه
ف|ي ن|دي|ة م|ع أقران|ه ،مم|ا ي|ساع|ده ع|لى االس|تقالل|ية وإت|اح|ة ال|فرص|ة ل|تحقيق هواي|ة مم|يزة وم|كان|ة خ|اص|ة .ك|ذل|ك مي|كن أن
ت|قدم ج|ماع|ة الرف|اق من|اذج ش|خصية إي|جاب|ية ت|كون ق|دوة ل|ه وت|ساع|ده ع|لى ت|نمية م|فهوم ال|ذات ل|دي|ه ح|يث ي|قوم الرف|اق
ب|تقييم ب|عضهم ال|بعض بوضوح وص|راح|ة وي|كونون ب|ذل|ك »ك|مرآة لرؤي|ة أن|فسهم م|ن خ|الل|ها« )ال|عوامل|ة ،ح|اب|س واملزاهرة،
أمين .(2003:205
والب|د م|ن وض|ع أه|مية ال|لعب ف|ي ح|ياة ج|ماع|ة األقران ف|ي االع|تبار ،ت|ناس|به م|ع املراح|ل ال|عمري|ة ،ح|يث ي|نمو ال|فرد
ف|ي مراح|ل ط|فول|ته ب|اس|تخدام احلواس وال|عقل ب|شكل ب|نَّاء وم|فيد ن|تيجة ال|لعب م|ع األقران ،ف|يشكل ال|لعب فوائ|د ج|مة،
ف|ال|لعب أح|د رواف|د امل|عرف|ة ،وبواس|طته ي|كتشف ال|طفل ال|كثير ع|ن ن|فسه وع|ن ال|عال|م احمل|يط ب|ه .وع|ن طري|ق ال|لعب
ت|تاح ال|فرص|ة ل|لطفل ل|يعبر ع|ن ح|اج|ات|ه ورغ|بات|ه وم|شاعره ب|شكل ك|اف ح|يث يج|ذب ان|تباه|ه وي|شوق|ه ل|لتعلم .ك|ذل|ك

ي|سهم ال|لعب ف|ي ت|طوير ذاكرة ال|طفل وت|فكيره وخ|يال|ه وق|درات|ه ومت|يزه وإب|داع|ه وت|كيفه م|ع امل|تغيرات ،وي|ساع|ده ع|لى
ال|قيام ب|أدوار م|ختلفة جت|عله أك|ثر ق|درة ع|لى ال|قيام بس|لوك م|عني وت|كوي|ن ع|الق|ات اج|تماع|ية ت|قوم ع|لى امل|شارك|ة
والتعاون ،ومن هنا تأتي أهمية تطوير األلعاب التعليمية )العواملة ،حابس واملزاهرة ،أمين .(2003:204
وه|كذا ت|لعب ج|ماع|ة الرف|اق دورًا م|همًّا ف|ي ت|شكيل اجت|اه|ات وق|يم وس|لوك األب|ناء ف|ي م|ختلف مراح|لهم ال|عمري|ة،
وتتضح أهمية هذه اجلماعات ودورها في تشكيل ثقافة الشباب وبلورة قيمهم )الزيود  ،ماجد .(2006 :61
وم|ا له|ذه األه|مية جل|ماع|ة الرف|اق وجت|نبا لرف|اق ال|سوء ،ي|توج|ب ع|لى األسرة مراع|اة اخ|تيار اجل|ماع|ات ال|تي ي|نتمي
إل|يها أب|ناؤه|م وخ|اص|ة ف|ي س|ن امل|راه|قة وذل|ك ب|تبصيره|م ب|أه|داف ه|ذه اجل|ماع|ات وال|فوائ|د أو امل|ضار ال|تي مي|كن أن
ت|واج|ههم م|ن خ|الل|ها ،ل|ذل|ك ع|لى األس|رة أن ت|وج|ه األب|ناء ب|رف|ق ل|يدرك|وا أه|مية ان|تقاء األص|دق|اء )فه|يم ،ك|ير :21
.(2007

خامسا :دور مؤسسات املجتمع املدني
يستخدم ك|ل م|ن ع|لي وط|فة وع|بد ال|له اجمليدل مفهوم ال|ترب|ية امل|دن|ية كمرادف ل|لترب|ية الوط|نية ،ويعني ذل|ك ال|ترب|ية
مبعناها الواسع ،إضافة التركيز على عالقة اإلنسان مبجتمعه وبيئته ووطنه وأرضه .فمفهوم التربية الوطنية ينطلق من مبدأ
أس|اس|ي هو أن الفرد ال يعيش منعزال ف|ي أي|ة مرح|لة م|ن مراح|ل حياته ،ب|ل هو دائما ع|ضو ف|ي جماعة ،ح|يث ال وجود ل|ه
خ|ارج إط|اره|ا ،وه|ذا م|ا ي|درك|ه ال|شخص ن|فسه كج|زء م|ن ك|ل ي|نضوي ف|ي م|عية ه|ذه اجل|ماع|ة .ووف|قا لوج|هة ن|ظر ب|عض
ال|باح|ثني االجتماعيني »التربية امل|دن|ية مرت|بطة مبفهوم اجملتمع امل|دن|ي واملواط|ن وحقوق اإلنسان ،وه|ي التمرس ع|لى ن|سق
املهارات الذي يفضي لبناء املستقبل على قاعدة الدميقراطية ،وقوامها التعلق بالوطن« )وطفة ،علي واجمليدل ،عبد الله
.(2008:227
وم|ن خ|الل م|ؤس|سات اجمل|تمع امل|دن|ي ي|تم إش|باع أدم|غة وأف|كار ال|صغار مب|بادئ احل|ب والس|الم ،أال وه|ي ال|رح|مة
وال|شفقة وبس|ط ال|عدل للج|ميع وال|تآل|ف وح|ب اخل|ير ،وك|ل م|ا ي|لغي م|ن ع|قول|هم وأذه|ان|هم م|نطق ال|ظلم وال|عدوان
واألن|ان|ية .وم|ن ه|ذا امل|نطلق مي|كن اع|تبار مؤس|سات اجمل|تمع امل|دن|ي 11الع|با أس|اس|يا ف|ي ب|ث الوع|ي ل|دى ال|نشء ،وه|ي
ت|قوم ب|دور م|هم ف|ي التنش|ئة االج|تماع|ية ألن|ها ت|تمتع ب|ال|تنظيم واحلري|ة ال|نوع|ية ،وأه|م ه|ذه املؤس|سات ال|فاع|لة ت|تمثل
في اجلمعيات والنوادي وقصور الثقافة وغيرها.
وم|ن امل|الح|ظ ف|ي ال|عقود األخ|يرة ازدي|اد ع|دد اجل|معيات األه|لية وخ|اص|ة ال|نسائ|ية ف|ي الوط|ن ال|عرب|ي وم|ا ت|قوم ب|ه
م|ن ن|شاط|ات ث|قاف|ية تربوي|ة ت|عنى بش|ئون ال|نشء بج|ميع مراح|ل أع|ماره|م .وم|ا يزي|د أه|مية ه|ذه اجمل|هودات هو اض|طالع
املرأة ب|ها ،فه|ي األقرب إل|ى م|عرف|ة اح|تياج|ات ال|طفل الوج|دان|ية وال|ترفيه|ية ،إال أن|ه م|ن امل|هم أن ت|دع|م ه|ذه اجل|معيات
م|ادي|ا م|ن ق|بل ج|ميع ع|ناص|ر اجمل|تمع وخ|اص|ة احل|كوم|ية ورج|ال األع|مال ،ل|يتسنى ل|ها ت|كري|س وت|طوي|ر ب|رام|جها
واس|تجالب اخل|برات اجل|دي|دة ال|ناف|عة م|نها .وك|ذل|ك ب|النس|بة ل|لنوادي ال|ثقاف|ية والري|اض|ية ،ف|من خ|الل|ها يكتس|ب األب|ناء
ال|لياق|ة ال|بدن|ية وال|فكري|ة وال|ثقة ب|ال|نفس .وق|د ل|عبت امل|ساج|د ف|ي امل|اض|ي دورا م|هما ف|ي التنش|ئة ال|دي|نية وال|تعليمية،
وم|ازال ل|ها ال|دور األه|م ف|ي إك|ساب األب|ناء ال|نزع|ة اإلمي|ان|ية ع|ن طري|ق املواع|ظ ف|ي املسج|د وال|تعود واالن|ضباط ف|ي أداء
الشعائر الدينية.
وت|رى ال|دك|تورة زي|نب س|ال|م ب|ضرورة ت|وج|يه ع|ناي|ة خ|اص|ة إل|ى ال|ترب|ية ال|دي|نية ل|لمراه|قني ،وت|وج|يههم إل|ى مم|ارس|ة
ال|شعائر ال|دي|نية ،وت|عليمهم امل|عاي|ير االج|تماع|ية وال|قيم األخ|الق|ية ومنو ال|ضمير وال|ضبط ال|ذات|ي للس|لوك ،وم|ساع|دت|هم
ع|لى ت|كوي|ن ف|لسفة ن|اض|جة ل|لحياة ،وال|عمل ع|لى حت|قيقها مب|هارة ودب|لوم|اس|ية ح|تى ي|تحقق ل|هم ال|نجاح ف|ي ح|يات|هم
العامة )(2007: 54

) (11يقصد باملجتمع املدني مجموعة التنظيمات غير الحكومية التطوعية الحرة التي تمأل املجال العام بني األسرة والدولة لتحقيق
مصالح أفرادها ،مع االلتزام بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع والخالف ،وتتكون من
الجمعيات والروابط والنقابات واألحزاب واألندية )إبراهيم ،سعد الدين .(1995:5

سادسا :دور الدولة
ال ش|ك ف|ي أن م|سؤول|ية ال|دول|ة ف|ي إح|داث وت|فعيل ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية ب|كل أب|عاده|ا ،ت|فوق أي آل|يات
وق|نوات أخرى ت|ضطلع به|ذه امل|همة ،ف|على ع|ات|قها ت|قع م|سؤول|ية إك|ساب التنش|ئة االج|تماع|ية ال|نجاح وال|فعال|ية .ف|عن
طري|ق توف|ير األس|س ال|الزم|ة ل|ضروري|ات احل|ياة ل|لمواط|ن ت|سهم ال|دول|ة ف|ي خ|لق ب|يئة ص|حية لتنش|ئة اج|تماع|ية ف|اع|لة.
فرف|اه|ية املواط|ن ال|تي توفره|ا ال|دول|ة ال ب|د أن ت|قوي م|ناع|ته ض|د األزم|ات االق|تصادي|ة واالج|تماع|ية ال|تي م|ن ش|أن|ها أن
ت|ؤثر س|لبا ع|لى ع|ملية التنش|ئة االج|تماع|ية ،ف|امل|دارس واملس|تشفيات وم|ؤس|سات اجمل|تمع امل|دن|ي م|ن دور ع|بادة ونواد
وج|معيات وغ|يره|ا ت|عتمد اع|تمادا ك|بيرا ع|لى التخ|طيط الس|ليم ال|ذي ت|قوم ب|ها ال|دول|ة ف|ي ال|تنمية ب|كل أب|عاده|ا
االج|تماع|ية واالق|تصادي|ة ،وه|ذه ك|لها م|ن ال|ضروري|ات ال|تي الب|د م|نها ل|كي ي|عيش امل|واط|ن ح|ياة ك|رمي|ة ،وب|ال|تال|ي
تكتسب التنشئة االجتماعية مقوماتها األساسية.
وإذا ك|ان|ت ه|ذه ال|ضروري|ات م|ن األمور املس|لم ب|ها ف|ي ك|ل دول|ة حري|صة ع|لى س|الم|ة ب|نيتها االج|تماع|ية ،ف|إن االجت|اه
ال|سائ|د ع|امل|يا ف|ي اآلون|ة األخ|يرة ي|تجاوز ذل|ك ل|يعطي أفراد األسرة اه|تمام|ا أك|بر م|ن الرع|اي|ة .ف|ال|بالد امل|تقدم|ة ك|ما
يرى ال|دك|تور موس|ى اخل|طيب ) (1993ت|قوم ب|إع|داد الوال|دي|ن وتوع|يتهم ب|طرق م|ختلفة ل|يقوم|ا ب|ترب|ية أب|نائ|هما ترب|ية
ص|حيحة ،م|ع ال|ترك|يز ع|لى مرح|لة املراه|قة وم|ا ق|د ي|تعرض ل|ه األب|ناء ف|يها م|ن م|شكالت ت|عوق منوه|م .وت|قوم توع|ية
الوالدين بوسائل مختلفة ،مثل الكتب والبرامج التليفزيونية والدورات اخلاصة )ص .(104
وت|عتبر م|شكلة »ع|مل األط|فال« م|ن األمور ال|تي أص|بحت تس|تحوذ ع|لى اه|تمام ال|عال|م و ح|ث ال|دول امل|عنية ع|لى
م|عاجل|تها ،وخ|اص|ة ف|ي ال|عال|م ال|ثال|ث وم|نهم دول عرب|ية ،ف|مالي|ني م|ن األط|فال ف|ي ه|ذه ال|دول م|ا ب|ني س|ن )(14-7
ي|عملون ف|ي ظ|روف ص|عبة م|ع أن|اس ال ت|رب|طهم ب|هم ق|راب|ة ،ف|يصبح ال|صغير ع|رض|ة ل|ألم|راض النفس|ية وال|بدن|ية بس|بب
ظ|روف ال|عمل وق|سوة ال|قائ|مني ع|ليه ،ويس|ير ال|توج|ه ال|عامل|ي إل|ى م|نع ع|مل األط|فال أو ع|لى األق|ل ض|بطه وم|راق|بته
حل|ماي|ة ال|طفل م|ن ال|عدوان واإلذالل ،وه|نا ت|قوم م|نظمات اجمل|تمع امل|دن|ي بوص|فها حرك|ات اج|تماع|ية ب|دور ف|عال للح|د
م|ن ه|ذه ال|ظاهرة )ال|سامرائ|ي ،ن|عمان  ،(2000:121 -120وه|نا ت|كمن م|سؤول|ية ال|دول|ة ف|ي دع|م م|ؤس|سات
اجمل|تمع امل|دن|ي الس|تيعاب ه|ذه ال|فئة ال|عمري|ة ب|اإلرش|اد وال|توج|يه والتنش|ئة ال|فعال|ة ،ك|ما ي|جب ع|لى ال|دول|ة م|نع ه|ذه
الظاهرة وإيجاد البديل املادي لسد احتياجات الطفل أو أسرته.
تش|ير ال|فصول ال|ساب|قة إل|ى أه|مية التنش|ئة االج|تماع|ية ب|أب|عاده|ا امل|تعددة وأش|كال|ها اخمل|تلفة ف|ي ت|شكيل الس|لوك
ال|سوي ل|ألب|ناء ،وب|ال|تال|ي مت|تعهم ب|صحة نفس|ية ه|ان|ئة .وذل|ك م|ن خ|الل إك|ساب|هم م|فهوم|ا إي|جاب|يا ل|لذات دع|ام|ته
ال||تواف||ق النفس||ي وال||تكيف االج||تماع||ي ،ول||ن ي||تأت||ى ذل||ك إال إذا ع||اش األب||ناء ف||ي ب||يئة اج||تماع||ية ي||سوده||ا ال||فهم
والتفاهم واحملبة والتقدير.
وت|أك|يدا ع|لى حت|قيق ه|ذا اله|دف ،ال ب|د أن حترص مؤس|سات التنش|ئة االج|تماع|ية ب|صفة ع|ام|ة واألسرة ب|صفة خ|اص|ة،
على إتباع األساليب الصحيحة في تعاملهم مع األبناء ومعاجلة املشكالت التي قد تعترض حياتهم.

الفصل الخامس
كيف يجب أن يعامل
اآلباء أبناءهم ؟

إن ش|خصية األب|ناء ت|نمو وت|تكام|ل ت|كام|ال سوي|ا م|ن ال|ناح|ية ال|عقلية واجل|سمية واالن|فعال|ية واالج|تماع|ية ،بش|رط
أن ي|تلقى األب|ناء امل|عام|لة الس|ليمة م|ن ال|وال|دي|ن .وت|تمثل امل|عام|لة الس|ليمة ف|ي س|د االح|تياج|ات امل|ادي|ة وامل|عنوي|ة
ل|ألب|ناء .ف|إدراك األب|ناء له|ذه امل|عام|لة احل|سنة ي|ساع|د ع|لى ت|عزي|ز احمل|ددات الرئيس|ية ل|صحتهم النفس|ية .وك|لما ات|سم
الس|لوك ال|فعلي ل|لوال|دي|ن ب|ال|قرب م|ن ال|تسام|ح واحمل|بة وال|عدل وال|قبول ،ك|لما ك|ان ذل|ك أقرب إل|ى إدراك األب|ناء له|ذه
امل|عام|لة ب|صورة إي|جاب|ية .وال|عكس هو ال|صحيح ،ف|كلما ك|ان س|لوك الوال|دي|ن قري|با م|ن الرف|ض وال|نبذ واإله|مال ي|كون
اح|تمال إدراك األب|ناء له|ذا الس|لوك ب|صورة س|لبية )ال|عيسوي ،ع|بد ال|رح|من  2005:105 -107؛ دس|وق|ي،
أمل .(1997: 274
وله|ذه األس|باب ،ال ب|د م|ن ب|ذل أق|صى جه|د ف|ي ان|تقاء األس|لوب األم|ثل ف|ي ترب|ية ال|طفل وتنش|ئته ،ف|ال|ترب|ية ،ك|ما
ي|||||ذه|||||ب ال|||||دك|||||تور ن|||||عمان ال|||||سام | ||رائ|||||ي»ليس|||||ت ن|||||حت ف|||||ي ش|||||خصية ال|||||طفل ف|||||قط ،ول|||||كنها إغ|||||ناء
ل||شخصيته« ) .(2000:118وه||ذا ي||تطلب ت|وف||ير ك||ل م||ا م||ن ش||أن||ه أن ي||ساع||د ع||لى من|و ش||خصية االب||ن من|وا
ص|حيحاً م|تكام|الً .وه|نا ت|أت|ي أه|مية ال|قدوة احل|سنة امل|تمثلة ف|ي س|لوك الوال|دي|ن واحمل|يطني ب|ال|طفل ،ول|ن ت|بلغ أه|مية
ال|قدوة أق|صاه|ا إال إذا ش|عر االب|ن ب|االرت|ياح وال|تقبل مل|ن حول|ه .ف|هو يه|تم إل|ى ح|د ك|بير ب|تقدير ال|كبارل|ه ،ون|تيجة ل|ذل|ك
يح|رص ج|اه|دا ع|لى أن ي|نال رض|ا أه|له ،ف|إذا ك|بر ومن|ت ش|خصيته خ|ضع جمل|تمعه وم|ثله ،ويس|تطيع أن ي|فرق ب|ني م|ا هو
حق فيتبعه وما هو باطل فيتجنبه.
وعلى أساس نوع األساليب املتبعة في املعاملة معهم ،يتحدد نوع مفهوم الذات الذي ميكن أن يكتسبها األبناء.

مفهوم الذات وتربية األبناء
ف|ي ف|صول س|اب|قة م|ن ه|ذا ال|كتاب ،عرف|نا ك|يف أن م|فهوم ال|ذات يكتس|به ال|فرد م|ن خ|الل ت|فاع|له م|ع ب|يئته وم|دى
ت|أث|ير ه|ذا امل|فهوم ع|لى ت|شكيل س|لوك ال|فرد .وه|ذا ي|عني أن ال|طفل يول|د ف|ي وس|ط اج|تماع|ي ترب|طه ب|اآلخري|ن ع|الق|ات
ت|بادل|ية وت|فاع|لية ت|تطور مبرور ال|زم|ن ،وم|ن خ|الل خ|برت|ه ال|تي يكتس|بها م|ن ات|صال|ه ب|اآلخري|ن ت|نشأ ل|دي|ه ال|قدرة ع|لى
إدراك م|عال|م ف|ردي|ته ال|تي يح|رص ع|لى ت|ثبيت أرك|ان|ها .وم|هما ب|لغ ان|صهار ال|طفل ف|ي ال|كيان االج|تماع|ي إال أن
م|عال|م ش|خصيته ي|بقى ل|ها احل|ضور ال|تي تس|تحق الرع|اي|ة و ال|تنمية ،ف|ذات ال|طفل ال|تي حت|مل ع|ناص|ر قواه|ا م|نذ الوالدة
ت|كون ف|ي ن|فس ال|وق|ت ع|لى ص|لة وث|يقة ب|خبرات احل|ياة .وال|ذات ع|ند ال|طفل ت|شكل ع|امل|ه اخل|اص وم|ا ت|تضمنه م|ن
أحاسيس وكيان وجداني عام وانفعاالت و آمال ومخاوف و خياالت )اجلسماني ،عبد العلي .(1994:35
ورغ|م أن ال|ذات ن|تاج له|ذا ال|تفاع|ل االج|تماع|ي ،إال أن ال|طفل ،ف|ي ال|بدء ،اليس|تطيع مت|ييز م|اه|و ذات|ي وم|ا ه|و
غ|ير ذات|ي ،ح|يث أن|ه م|ن خ|الل ت|فاع|له م|ع األش|ياء وم|ع اآلخري|ن وم|ا يح|دث ب|ني األفراد م|ن س|لوك ،ي|درك ن|فسه ك|شئ
منعزل يتميز عن تلك األشياء وأولئك األفراد.
وتصف ميد ) (Meadالعمليات املتصلة بنمو الذات عند الطفل كاآلتي:
»ت|نشأ ال|ذات س|لوك|يا ح|ني ي|صبح ال|فرد ه|دف|ا اج|تماع|يا ف|ي خ|برت|ه م|ع ن|فسه ويح|دث ه|ذا ع|ندم|ا يتخ|ذ ال|فرد
اجت||اه||ا ،أو ح||ينما حت||دث اإلمي||اءات )(Gesturesال||تي يح||دث||ها ش||خص آ خ|ر ويس||تجيب ل||ها ب||نفسه ،أو مي||يل إل||ى
االس|تجاب|ة ل|ها ،ف|ال|طفل ي|صبح ب|ال|تدري|ج ك|ائ|نا اج|تماع|يا ف|ي خ|برت|ه اخل|اص|ة ،وي|تصرف ن|حو ن|فسه ب|طري|قة ت|ضاه|ي ت|لك
التي يتصرف بها نحو اآلخرين«.
وإذا م||ا ط||بقنا ه||ذا ال|وص||ف ع||لى واق||ع ال||طفل فسنج||ده ،ي||لعب دور األب أو دور األم م||ثال ،وه|و أث||ناء ال||لعب
يتح||دث إل||ى ن||فسه مت||ام||ا ك||ما يتح||دث أب|وه أو أم||ه م||عه ،وبه||ذه امل||مارس||ات ال||ذات||ية ي||صل إل||ى إدراك ن||فسه كه||دف
اج|تماع|ي يس|تجيب ل|ه اآلخرون ،وي|تعرف ب|ال|تال|ي ل|ذات|ه وخ|صائ|صه ال|تي ي|درك|ها اآلخرون ،وي|صدر أح|كام|ا ع|لى ن|فسه،
م| ||ثل » :إن| ||ني رزي| ||ن ..إن| ||ني ..مل| ||اح ..إن| ||ني ك| ||سول ..إن| ||ني خ| ||جول« ) ال| ||فقي ،ح| ||ام| ||د و خ| ||ير ال| ||له ،س| ||يد
 .(1974:164وت|نعكس ف|كرت|ه ه|ذه ع|ن ن|فسه ع|لى ت|كوي|ن م|فهوم ال|ذات ل|دي|ه )أن|ظر ال|فصل األول م|ن ه|ذا
الكتاب(.
وب|عكس ك|ل االجت|اه|ات األخرى ال|تي ت|تكون ن|تيجة اخل|برات االج|تماع|ية ،ف|إن اجت|اه م|فهوم ال|ذات ي|نظر إل|يها ع|لى

أن||ها ن||تاج ال||تفاع||ل االج||تماع||ي .وت||لعب ك||ل م||ن ع||مليتي »ال||توح||د« و»ال||تقمص« دورا م||هما ف||ي من|و ال||ذات ع||ند
ال|طفل .وه|نا ت|أت|ي أه|مية اخ|تيار ش|خص م|ا »ك|مثل أع|لى« ب|النس|بة ل|لطفل .ف|في ه|ذه احل|ال|ة ف|إن ال|طفل ي|تعلم وي|قلد
س|لوك ه|ذا ال|شخص وح|تى م|شاعره ،مم|ا ي|جعل ح|ب الوال|دي|ن ل|لطفل وع|طفهما ع|ليه واجت|اه|ات|هما ن|حوه أث|ناء مراح|ل
ال|نمو ،أمرا ب|ال|غ األه|مية ف|ي ت|كوي|ن م|فهوم ال|ذات ع|نده .وك|ذل|ك ي|أت|ي ف|يما ب|عد آخرون ،خ|ارج األسرة ،م|ثل امل|درس|ني
والزم|الء ورف|اق ال|لعب واألص|دق|اء ،ل|يقوموا ب|نفس ال|دور ف|ي ت|كوي|ن م|فهوم ال|ذات ع|ند ال|طفل)زهران ،ح|ام|د :301
.(-3-2005
وك|نتيجة ل|تكرار ال|تجارب ال|تي ي|عيشها ال|طفل ف|ي ت|فاع|له م|ع اآلخري|ن ،ي|تكون ت|قدير ال|ذات ل|دي|ه ،وهو أح|د أب|عاد
م||فهوم ال||ذات .وك||لما ك||ان||ت ال||تجارب س||ارة ك||ان م||فهوم ال||ذات ع||ند ال||طفل إي||جاب||يا وي||صبح أك||ثر ت||قدي|را ل||ذات||ه.
وي|صاح|ب ذل|ك ،ك|ما أشرن|ا ف|ي ف|صول س|اب|قة ،إل|ى حت|قيق ال|تكيف االج|تماع|ي وال|تواف|ق النفس|ي وب|ال|تال|ي اك|تساب|ه
ش|خصية سوي|ة .وع|ندم|ا ت|كون ال|تجارب ق|اس|ية وم|ؤمل|ة ،ي|تكون ع|ند ال|طفل ان|طباع س|لبي ع|ن ذات|ه م|صحوب|ا مب|شاعر
ض|ارة ت|تمثل ف|ي :ع|دم ال|ثقة ف|ي ال|نفس وف|ي اآلخري|ن وان|عدام داف|عية اإلجن|از وت|كرار الفش|ل وك|ذل|ك اإلح|باط واخلوف
واخلج|ل واجل|نب وال|تردد وال|كآب|ة .وال|تجارب امل|ؤمل|ة ال|تي مي|كن أن ي|تعرض ل|ها ال|طفل ك|ثيرة وم|تنوع|ة م|نها اإلي|ذاء
البدني أو النفسي وكذلك اإلهمال واحلرمان العاطفي وغيرها.
وم|ن خ|الل ال|تعام|ل م|ع األب|ناء  ،ي|ساه|م ب|عض اآلب|اء ب|دون ق|صد إل|ى ت|كوي|ن ه|ذا االن|طباع الس|لبي ل|لطفل ن|حو
ن|فسه ،وذل|ك ع|ن طري|ق توج|يه ال|لوم واالن|تقاد ل|ه ون|عته ب|ال|صفات الس|يئة .وك|ذل|ك ،وف|ي م|ناس|بات ك|ثيرة ،ورمب|ا أح|يان|ا
ألت|فه األس|باب ي|عمد اآلب|اء إل|ى ضرب أب|نائ|هم وإذالل|هم ،اع|تقادا م|نهم أن ه|ذا األس|لوب هو األجن|ح ف|ي ته|ذي|بهم .وف|ي
احل|قيقة أن ه|ذا ال|تصرف امل|تكرر م|ن اآلب|اء ي|عوق ب|ناء ش|خصية سوي|ة ل|لطفل وي|ترك ان|طباع|ا ل|دي|ه ب|أن|ه غ|ير م|حبوب وال
ي|صلح لش|يء وأن|ه ف|اش|ل .وع|ندم|ا ي|كون ال|طفل ف|ي ح|ال|ة نفس|ية س|يئة ،ت|نطبع ه|ذه ال|نعوت ف|ي ن|فسه وي|ؤم|ن ب|ها
ع|قله ال|باط|ن ال|ذي ي|عمل ع|لى أن ي|كون ال|صبي ك|ما ن|عت ب|ه مت|ام|ا ف|ي مس|تقبل ح|يات|ه)ال|بخاري ،أمي|ن .(2008
ويكتسب بذلك الفرد مفهوما سلبيا عن ذاته ،يؤدي إلى إعتالل صحته النفسية.

األسلوب األمثل للتعامل مع أخطاء الطفل
قد يطرح اآلباء سؤاال :كيف نتعامل مع الطفل إذا أخطأ؟
ول|إلج|اب|ة ع|لى ه|ذا ال|سؤال ال ب|د أن ي|بحث اآلب|اء ع|ن الس|بب احل|قيقي ال|ذي دف|ع ال|طفل إل|ى ف|عل م|ا ،ال ي|رض|ون
ع|نه ،وإذا م|ا مت|عنوا ف|ي األمر ،رمب|ا يج|د اآلب|اء أن|هم شرك|اء م|ع األب|ناء ف|ي ه|ذا اخل|طأ .والواق|ع ،أن ال|طفل ،م|اهو إال
مخ|لوق غري|ب ع|ن م|جتمع ال|كبار ،وهو يجه|ل ال|كثير مم|ا ي|فعلون ،ورمب|ا ي|تفوه ب|كالم س|معه م|نهم وردده ب|دون أن ي|فقه
معناه في الوقت الذي ال يصح أن يقوله هو) السامرائي ،نعمان .( 2000:119
ول|كن ي|جب الوض|ع ف|ي االع|تبار أن أخ|طاء ال|طفل ق|د ت|تفاوت ف|ي درج|تها ونوع|ها وه|ذا ي|تطلب ال|تعام|ل م|ع ك|ل
م|شكلة ع|لى ح|ده ط|بقا ل|درج|ة ح|دت|ها وت|كراره|ا ،وف|يما ي|لي ب|عض امل|شكالت ال|تي ت|صدر م|ن األب|ناء ،واألس|لوب
األمثل للتعامل معها:
ق|د يخ|طيء ال|طفل أح|يان|ا ظ|نا م|نه أن|ه ي|سعى إلث|بات وجوده به|ذا اخل|طأ وان|تزاع االع|تراف م|ن اجمل|تمع ال|ذي ي|عيش
ف|يه ،ف|يشاك|س وي|تشاق|ى .وأك|ثر م|ن ذل|ك ،وع|ندم|ا ي|تقدم ب|ه ال|عمر ق|ليال ،رمب|ا ي|قوم بس|لوك ل|يشعر اآلخري|ن ب|أن|ه ك|بر
فيش|رب ال|سجائ|ر ،أو ي|حاول ت|قليد ال|كبار ف|ي م|لبسهم ك|وض|ع رب|طة ال|رق|بة وأم|ثال ذل|ك .وإزاء ك|ل ه|ذه امل|مارس|ات
الس ||لوك ||ية ي ||نصح ال ||دك ||تور ن ||عمان ال ||سام||رائ ||ي أن ي ||بد األه ||ل ت ||قبلهم وأن ال ي ||عام ||لوه ك ||طفل ص ||غير ال ي ||عرف
شيئاً)السامرائي ،نعمان .(2000 :119
وع|ليهم أال ت|نتاب|هم ال|صدم|ة أو ال|قلق ح|ينما يج|دون ب|عض أط|فال|هم ي|تصرف|ون ب|طري|قة أو ب|أخ|رى ت|نم ع|ن وج|ود
س|لوك ي|عتقدون أن|ه غ|ير س|وي .ف|معظم ه|ذه امل|شكالت ال|تي ت|صدر ع|ن ال|طفل ،ي|كون ب|عضها م|ا ه|و م|ن خ|صائ|ص
ال|طفول|ة ،وال ت|دع|و إل|ى ال|قلق ،ب|قدر م|ا ت|تطلب ال|تفهم ال|واع|ي وال|تصرف امل|سؤول امل|بني ع|لى أس|س ت|رب|وي|ة س|ليمة
خ|ال|ية م|ن االن|فعاالت وال|تصرف|ات ال|عشوائ|ية ض|د ال|طفل .ول|كن ه|ناك م|ن األف|عال م|ا ي|نم ع|ن لون م|ن ألوان االنح|راف

النفس|ي وال|تي ت|دع|و ل|لقلق ،ول|كنها ليس|ت مس|تعصية ع|لى احل|ل إذا م|ا ت|دارك|ها األه|ل و س|عوا إل|ى ت|فادي|ها ق|بل
اس|تشرائ|ها .وامل|هم أن يتح|رى األه|ل ال|تمييز ب|ني م|ا هو م|ن ع|داد األمور االع|تيادي|ة ف|ي ح|ياة ال|طفل وب|ني ت|لك ال|تي
تعد من االنحراف وتستدعي العالج)انظر :اجلسماني ،عبد العلي .(1994:104
ورمب|ا م|ن ال|صعب إح|صاء ك|ل الس|لوك|يات ال|تي ي|أت|يها األط|فال وت|شغل ب|ال ذوي|هم ،ول|كن ن|تعرض ف|يما ي|لي إل|ى
أك|ثر ه|ذه امل|شكالت ش|يوع|ا ع|ند األط|فال ،وال|تي ل|م ت|صل ب|عد إل|ى درج|ة االنح|راف ،ف|األخ|يرة م|جال|ها ك|تاب آخ|ر
سأقوم بإصداره قريبا)انظر أيضا:القاسمي ،مهرة سالم  .(2008وفيما يلي بعض لهذه املشكالت عند األطفال:

أوال؛ مشكلة الكذب عند األطفال
ل|لكذب ع|ند األط|فال أن|واع م|تعددة م|ن ح|يث ال|شكل وال|دواف|ع ،ومي|كن تقس|يمها إل|ى من|وذج|ني ي|تفرع م|نها ع|دة
س|لوك|يات م|ن ال|كذب :أول|هما ،ال|كذب ال|ذي ي|أت|يه ك|ثير م|ن األط|فال و ي|كون وراءه دواف|ع ك|ام|نة ،وه|ذا ال|نموذج ال
ي|شكل خ|طورة ع|لى س|لوك ال|طفل وي|زول مبج|رد ت|وج|يه ال|طفل وت|وض|يح األم|ور ل|ه ،وت|رت|بط ال|عوام|ل ال|كام|نة مبس|توى
م|عني م|ن ال|نمو ال|عقلي واإلدراك|ي ،وتنته|ي مبج|رد وص|ول ال|طفل مس|توى أع|لى م|ن ال|نمو وم|ن األم|ثلة له|ذا ال|نموذج م|ا
يلي:
) (1كذب اخليال أو أحالم اليقظة:
 وهو ك|ذب يرج|ع إل|ى ق|صور ال|طفل ع|ن م|عرف|ة الواق|ع وقوان|ينه ،وع|دم ال|دق|ة ف|ي سرد الوق|ائ|ع ل|ضعف امل|الح|ظةأو الذاكرة.
 وق|د ي|كون مرج|ع ال|كذب إل|ى رغ|بة ال|طفل ف|ي ال|قيام ب|عمل ي|ؤك|د ف|يه ذات|ه ،ك|أن ي|كذب ليح|مي ص|دي|قا ل|ه م|نالعقاب.
ومثاال لهذا النوع من الكذب:
»ط|فل ع|مره أرب|ع س|نوات ،ذكر أن|ه رأى ث|عبان|ا حت|ت م|كتب أخ|يه ،ف|ارت|عبت األسرة ك|لها وق|اموا ب|تفتيش احلج|رة
ت|فتيشا دق|يقا ...وأخ|يرا ق|رر ال|طفل أن ال|ثعبان ك|ان ف|ي ك|تاب أخ|يه  ...وه|و ف|ي ال|واق|ع ص|ورة ل|ثعبان ف|ي ك|تاب
يدرسه أخوه«
م|ثل ه|ذا ال|طفل ال ي|جب أن ي|عاق|ب أو ي|ؤن|ب ب|ل ي|جب أن يش|رح ل|ه األم|ر مب|زي|د م|ن ال|رف|ق وال|عطف )ال|دس|وق|ي،
مجدي . (2003:208
) (2وج|ود من|وذج م|ن ال|كذب ،ت|كون وراءه دواف|ع نفس|ية م|عينة وذل|ك ن|تيجة ل|وج|ود ال|طفل ف|ي ب|يئة تخ|لق ل|دي|ه
بعض الدوافع السلبية ،التي تدفعه إلى الكذب ومن أمثلة هذا النوع من الكذب:
)ا( الكذب االنتقامي:
وف|يه ي|كذب ال|طفل ب|داف|ع إي|قاع األذى ب|طفل آخ|ر ف|ينتقم م|نه ألن|ه ي|كره|ه .ويح|دث ه|ذا ك|ثيرا ب|ني األخ|وة ورمب|ا
ي|كون بس|بب ت|فرق|ة األه|ل ف|ي امل|عام|لة ب|ينه وب|ني أخ|وت|ه .وي|دل ه|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب ع|لى ض|عف األن|ا األع|لى ع|ند
ال|طفل ،وع|ادة م|ا ي|كون م|صحوب|ا ب|ال|توتر النفس|ي واألل|م ،وف|ي ه|ذه احل|ال|ة ي|كون ال|كذب ت|نفيسا ع|ن كراه|ية ال|طفل
املكبوتة.
)ب( الكذب الدفاعي)أي اخلوف من العقاب(:
وه|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب ي|عبر ع|ن م|حاول|ة ال|طفل ل|دف|ع األذى ع|ن ن|فسه ،ف|يحاول إن|كار م|ا ارت|كبه م|ن أخ|طاء
ترت|ب ع|ليه إف|ساد ب|عض األش|ياء ،ف|يتفنن ال|طفل ف|ي اخ|تراع األك|اذي|ب ل|كي ي|فلت م|ن ال|عقاب .وع|ندم|ا ي|دم|ن ال|طفل
ع|لى ه|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب ،ي|دل ع|لى وج|ود ق|لق نفس|ي ل|درج|ة م|رض|ية ل|دي|ه ،وي|زداد ال|كذب ل|دي|ه ك|لما ك|ان ع|رض|ة
للعقاب بقسوة بسبب الكذب.
)ج( الكذب اإلدعائي:

وف|يه ي|كذب ال|طفل ك|تعوي|ض ع|ن ش|عوره ب|ال|نقص ،ف|األط|فال ي|لجؤون إل|ى ه|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب ع|ندم|ا يواج|هون
م|واق|ف ي|عتقدون ف|يها أن|هم أق|ل م|ن اآلخ|ري|ن م|كان|ة أو ت|فوق|ا .وم|ن األم|ثلة ال|شائ|عة له|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب إدع|اء
الطفل بأن والده يشغل مركزا مرموقا ،جملرد التفاخر والتباهي وتعظيم الذات.
وه|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب ال ضرر م|نه وي|كون أك|ثر ش|يوع|ا ب|ني األط|فال ال|ذي|ن ي|تواج|دون ف|ي ب|يئة أع|لى م|ن مس|تواه|م
وال يس|تطيعون ب|لوغ مس|توى ه|ذه ال|بيئة .وم|ن أن|واع ال|كذب اإلدع|ائ|ي أي|ضا ،ذل|ك ال|ذي ي|حاول ال|طفل م|ن خ|الل|ه
اس|تدرار ال|عطف وذل|ك ب|ادع|ائ|ه ب|املرض .أو ب|ات|هام ال|غير ب|تعذي|به أو ب|ضرب|ه ك|أن ي|دع|ي ت|لميذ لوال|دي|ه اض|طهاد امل|درس
ل|ه م|حاوال ت|برير ع|دم جن|اح|ه ف|ي امل|درس|ة وكس|ب ع|طف أب|يه ل|ه .وي|تطلب ه|ذا ال|نوع اإلسراع ف|ي ال|عالج ،وذل|ك ب|تفهم
احلاجات النفسية التي يخدمها الكذب ومحاولة إشباعها بالطرق العملية.
)د( الكذب األناني :
وذل|ك ع|ندم|ا ي|كذب ال|طفل ل|يحقق م|صلحة ل|نفسه أو ل|يمنع ن|فعا ل|زم|يل الي|حبه ،وي|رت|بط ه|ذا ال|نوع م|ن ال|كذب
ب|املس|توى اخل|لقي ل|دى ال|طفل وب|ال|قدوة امل|تاح|ة أم|ام|ه وامل|تمثلة ب|الوال|دي|ن .ف|مثال ع|ندم|ا ي|سأل أح|د األش|خاص ع|ن وال|د
ال|طفل ع|ن طري|ق ال|هات|ف ،وي|قول ل|هم »أخ|بروه ب|أن|ني لس|ت موجودا«  ،ف|إن ه|ذا ال|تصرف ي|ضر ب|صحة ال|طفل النفس|ية،
فيسبب له احليرة كما يكون الوالد قدوة سيئة ملصداقية الطفل في املستقبل.
وب|ينما ال ي|شكل ال|نموذج األول م|ن ال|كذب أي|ة م|شكلة ،ألن|ه س|يختفي م|ع ت|قدم ال|نمو ف|إن ال|نموذج ال|ثان|ي ي|حتاج
إل|ى أن ي|ول|ي اه|تمام|ا خ|اص|ا ،وي|تطلب امل|زي|د م|ن ال|توج|يه واإلرش|اد النفس|ي م|ن ق|بل امل|تخصصني وذل|ك ألن ال|طفل
يكون قد اكتسب هذا السلوك كوسيلة خاطئة للتكيف )الدسوقي ،مجدي .(2003:209 -212

ثانيا؛ مشكلة الغيرة عند الطفل
ت|عتبر ال|غيرة ع|ند ال|طفل ،مظه|را م|ن م|ظاهر الس|لوك ،وأك|ثر م|ن ذل|ك ه|ي جزء م|ن ح|يات|ه ،ت|الزم|ه ب|صورة واض|حة
ف|ي امل|مارس|ات الس|لوك|ية ال|يوم|ية .وإذا اس|تمرت ال|غيرة ع|ند ال|طفل ومت|ادى ف|يها ،ف|إن|ها ت|ؤدي إل|ى س|وء ت|كيفه م|ع
ب|يئته ،وجت|عله نه|با ل|لصراع .وال|غيرة ش|عور م|ؤل|م ي|نتج ع|ن اع|تراض أو م|حاول|ة إلح|باط م|ا ي|بذل|ه ال|طفل م|ن اجله|د
للحصول على شيء يرغب فيه)اجلسماني ،عبد العلي .(1994:102
ول|لغيرة مظه|ري|ن :املظه|ر ال|طبيعي وامل|قبول ،وه|ي ال|تي ي|كون ع|ليها ال|طفل ف|ي س|نوات|ه اخل|مس األول|ى م|ن ال|عمر،
وه|ذا ال|نوع م|ن ال|غيرة ي|عتبر ان|فعاال س|وي|ا ش|ائ|عا ب|ني ك|ثير م|ن األط|فال .أم|ا املظه|ر ال|ثان|ي ،ف|هو ال|غيرة امل|نبوذة ،
وال|تي ي|لجأ ف|يها ال|طفل إل|ى ال|تطرف ال|ذي ي|طغى ع|لى ش|خصيته ويؤدي إل|ى ص|عوب|ة تواف|قه م|ع أب|ناء م|جتمعه ،وتؤثر
س|لبا ع|لى مس|تقبل ح|يات|ه .وي|رى ع|لماء ال|نفس أن ك|ثيرا م|ن امل|شكالت ال|عائ|لية ،ي|كون س|ببها ف|ي األس|اس أش|كال
الغيرة التي كانوا عليها في طفولتهم وأدت إلى سوء تكيفهم )اجلسماني ،عبد العلي .(1994:103
وع|لى األسرة أن ت|عال|ج م|شكلة ال|غيرة ع|ند ال|طفل ب|احل|كمة والته|ذي|ب وال|توج|يه ،ب|دال م|ن جل|وء األه|ل إل|ى اس|تخدام
القسوة والتوبيخ ،وإال فإن املشكلة ستتفاقم وتؤدي إلى ضرر الصحة النفسية للطفل وإلى شعوره بالعجز.

ثالثا ،مشكلة السلوك العدواني عند الطفل
ت|شكل ال|نزع|ة ال|عدوان|ية م|شكلة واس|عة االن|تشار ب|ني األط|فال ،وال|تي ت|عبر ع|ن ح|ال|ة ال|غضب ع|ند ال|طفل ،وع|ادة
م|ا ت|كون موج|هة ن|حو امل|قرب|ني م|ن ال|طفل م|ثل األخوة والوال|دي|ن .وإذا م|ا اتخ|ذ ه|ذا ال|عدوان ال|طاب|ع ال|عنيف ،ف|إن ذل|ك
ي|دل ع|لى أن ال|طفل ق|د أخ|فق ف|ي ت|علم االس|تجاب|ات ال|دال|ة ع|لى الس|لوك امل|تكيف امل|فترض)اجل|سمان|ي ،ع|بد ال|علي
 .(1994:97وال|عدوان س|لوك مكتس|ب ،ي|تعلمه ال|طفل ع|ن طري|ق احمل|اك|اة ،اس|تجاب|ة ل|لمواق|ف اخمل|تلفة .وي|عتمد
ه||ذا إل||ى ح||د ك||بير ع||لى ن|وع||ية ال||عالق||ات داخ||ل األس|رة وال||عوام||ل ال||بيئية االج||تماع||ية .وك||ثيرا م||ا ي||تصف ال||طفل
ال|عدوان|ي ب|كثرة احلرك|ة وال|الم|باالة ،والرغ|بة ف|ي إي|ثارة ال|غير وسرع|ة ال|تأثر وال|ضجيج واالم|تعاض وال|غيظ )م|نصور،
عبد اجمليد سيد أحمد و الشربيني ،زكريا أحمد .(2003 :200

وم|ا ل|م ي|بلغ الطفل سنتني ،المي|كن اعتبار العدوانية مشكلة ،م|ثل ت|لك ال|تي ي|بدي|ها ع|ندم|ا ي|حني وق|ت النوم واألكل
وغ|يره|ا،وم|ع ذل|ك ول|كي ت|قل ه|ذه الس|لوك|يات ت|دري|جيا ال ب|د م|ن ال|تعام|ل م|عها ب|ال|طرق الس|ليمة ع|ن ط|ري|ق ال|تعود
والتعزيز ،وذلك بإكساب الطفل نشاطات اجتماعية جديدة .وإلى جانب هذه الصفات السلبية للعدوان ،إال أن له صفات
إيجابية تتمثل في حيوية ونشاط وجرأة الطفل .وبتطور منو الطفل يكون لديه جذور امليل للتمسك باحلق واملثابرة واإلرادة،
بشرط أن ال يتجاوز عدوان الطفل احلد املعقول) نفس املرجع ص .(201
ويلخص الدكتور عبد العلي اجلسماني ،إبعاد العدوانية عند الطفل ،مبا يلي:
.1إن ما يتعرض له الطفل من إحباط في مجاالت حياته ،يؤدي إلى النزعة العدوانية.
.2ق|د ي|ؤدي ال|عقاب إل|ى إي|قاف االع|تداء ف|ي املواق|ف ال|تي ي|عاق|ب ف|يها ال|طفل ل|كن ال|قسوة اآلن|ية ق|د ال جت|دي،
ذلك أن النزعة العدوانية لم تعالج ولهذا فهي ميكن أن تعبر عن نفسها في معان أخرى.
.3التغاضي عن االعتداء بأشكاله األولى سيعزز امليل إلى هذه النزعة.
.4إن م|قدار ال|تعبير ع|ن االع|تداء ي|تناس|ب ب|صورة إي|جاب|ية م|ع م|ع م|قدار ال|صرام|ة الواق|عة ع|لى ال|طفل وم|ع م|قدار
احلد من نشاطه وعدم فسح اجملال له ملمارسة قدر كاف من اللعب).(1994:99
ت|لك ه|ي أك|ثر امل|شكالت ش|يوع|ا ع|ند ال|طفل ،وف|ي ح|ال|ة ارت|كاب|ه ألي م|نها ال ب|د أن ال ي|صل ال|تعام|ل م|عها إل|ى
مس||توى ال||قسوة ال|زائ||دة ،ب||حيث ال ت||تساوى م||ع س||ن االب||ن أو اخل||طأ ال||ذي ارت||كبه .ول||يس م||عنى ه||ذا اإلس|راف ف||ي
التدليل فكال األمرين ،غير مجد ،بل وضار.

كيف يتصرف اآلباء إزاء هذه املشكالت؟
ي|نصح ال|دك|تور ن|عمان ال|سامرائ|ي ب|أن ال|طفل ي|حب أن ي|كرم وال ي|هان ،ف|إذا ارت|كب ع|مال ال يروق ل|أله|ل ،ف|عليهم
أن ي|نبهوه ب|ذل|ك دون امل|ساس ب|كرام|ته .ف|عندم|ا ي|كذب م|ثال ،ف|ليس م|ن املس|تحسن أن ن|قول ل|ه أن|ت ك|ذب|ت ،ون|علن
ذل|ك أم|ام اآلخري|ن ،وإمن|ا ع|لينا أن ن|صدق|ه م|ع إجراء حوارا م|عه ي|تناس|ب م|ع س|نه حول م|ا ق|ال|ه .وإذا أردن|ا ن|صيحته أو
ت|نبيهه ع|ن أي خ|طأ ي|قع ف|يه ي|جب أن ي|كون ذل|ك سرا وأال ي|كون أم|ام إخوت|ه أو اآلخري|ن .ف|إن ك|ثرة ال|نصائ|ح وال|تقري|ع
تخ|لق ع|ند ال|طفل م|ناع|ة ض|د ك|ل ش|ئ وي|صبح ال ي|طيع األوامر .وي|قول ب|عض رج|ال ال|ترب|ية» :إن ال|طفل ي|نبغي أال
ي|تلقى أك|ثر م|ن ) (15 – 12أم|راً ف|ي ال|يوم ،ون|حن ن|فعل أض|عاف ذل|ك ف|ي س|اع|ة واح|دة ،ف|تفقد ت|لك األوام|ر
والنواهي والنصائح كل مفعول لها في نفس الطفل ،ويصير طفالً معانداً مشاكساً« ).(2000:118
ورغ|م ك|ل م|ا ي|قال ع|ن ض|بط األع|صاب أم|ام أخ|طاء األب|ناء ،و إزاء ه|ذه األم|ور ك|لها ،ي|قع اآلب|اء ف|ي ح|يرة م|ن
أمره|م ع|ن ك|يفية ال|تعام|ل م|ع أب|نائ|هم إلب|عاده|م ع|ن مزال|ق اخل|طر ،وتوج|يههم الوج|هة ال|صحيحة .وع|ندم|ا ي|فكرون ف|ي
ال|عقاب ،حت|ضر إل|ى أذه|ان|هم ع|دة ص|ور :األل|م اجل|سمي ك|ال|ضرب م|ثال ،احل|رم|ان ب|توق|يع ال|عقوب|ات امل|ادي|ة واحلس|ية،
ط|ري|ق السخ|ري|ة وال|توب|يخ وال|نقد ،إل|ى آخ|ره .وه|نا ال ب|د أن ن|بني م|اذا ي|عني ال|عقاب؟ وم|ا ه|ي األس|ال|يب ال|تي درج
اآلب|اء ب|ني احل|ني واآلخر إل|ى ات|باع|ها؟ وف|يما ي|لي توض|يحا لرأي ال|دك|تور ص|الح ال|دي|ن ال|عباس|ي)  (1999حول ه|ذا
املوضوع:

معنى العقاب وأنواعه ؟
ال|عقاب ه|و » ن|وع م|ن األل|م اجل|سمي أو النفس|ي ب|قصد احل|يلول|ة دون ال|فرد وت|صرف ال ي|ليق .أو مل|نعه م|ن س|لوك
طري|ق م|عوج أو حل|ثه ع|لى اح|ترام ت|قال|يد ب|يئته وع|ادات|ها وال|تمسك ب|ال|قيم األخ|الق|ية« .وله|ذه األس|باب ي|نظر ال|بعض
ع|لى أن|ه أم|ر واج|ب وم|فيد ل|تحقيق ه|دف س|ام ،ي|تمثل ف|ي ت|رب|ية األب|ناء وته|ذي|بهم .ول|كن ك|ثيرا م|ا ي|ختلف امل|رب|ون
ح|ول ،م|ا ه|ي أجن|ع وس|يلة م|ن ال|وس|ائ|ل امل|تعددة ال|تي ذك|رن|اه|ا مل|نع األب|ناء ع|ن أخ|طائ|هم .ل|ذا ال ب|د م|ن م|ناق|شة ك|ل
وسيلة من هذه الوسائل لنعرف أضرار كل منها ومنافعها:

العقاب عن طريق األلم اجلسدي
امل||قصود ه||نا اس||تخدام ال||ضرب م||ثال ك|وس||يلة رادع||ة .وك||ثيرا م||ن اخمل||تصني ف||ي ال||علوم االج||تماع||ية والنفس||ية
يؤك|دون خ|طأ ه|ذه الوس|يلة ال|تي ت|تناف|ى م|ع امل|نطق الس|ليم ،وت|تجاف|ى م|ع ط|بيعة البش|ر .ويرون ب|أن ه|ذه ال|طري|قة ،رغ|م
أن|ها ق|د تؤت|ي ث|ماره|ا وق|د ت|كون ه|ي الوح|يدة الرادع|ة ف|ي ب|عض األح|يان ،وف|ي ب|عض احل|االت اخل|اص|ة ،إال أن|ها ك|قاع|دة
ع|ام|ة ،فه|ي طري|قة ف|اش|لة .ول|ذل|ك ي|جب مراع|اة ال|ظروف ب|حيث ال تس|تعمل إال ف|ي احل|االت ال|ضروري|ة وح|ني تفش|ل ك|ل
الوسائل األخرى ،ألن استعمال العقاب اجلسدي في جميع احلاالت وبصفة عامة يؤدي إلى:
 تنمية اخلوف في نفس االبن فيصبح جبانا. تشيع في نفسه روح الكراهية واحلقد بالنسبة لوالديه لقسوتهما املفرطة وبالتالي بالنسبة للجميع. -يحجر مشاعره ويبلد إحساسه فال يبالي مبا يفعل ما دامت النتيجة معروفة وهي الضرب.

عقوبة احلرمان
وله|ذه ال|عقوب|ة أي|ضا م|ضاره|ا ،فح|رم|ان االب|ن ع|لى ال|دوام م|ن أش|ياء ي|حبها ،سواء ك|ان|ت م|ادي|ة أو حس|ية ،م|ثل
حرمانه من نزهة أو منع املصروف عنه ،قد تؤدي إلى ما يلي:
 غرس بذور احلقد والكراهية في نفس االبن بالنسبة لوالديه وأخوته. إثارة الدوافع العدوانية في نفسه فيعمد إلى حتطيم األشياء خفية عن والديه. دفعه إلى السرقة لسد احتياجاته. -حتطيم شخصيته لشعوره بأنه منبوذ وغير مرغوب فيه.

عقوبة التوبيخ والسخرية
هذه الطريقة ضارة أيضا ،وخاصة إذا ما وقع التوبيخ والسخرية أمام الغير .وتكون نتائجها كما يلي:
 فقدان الفرد لثقته بنفسه فينطوي ويبتعد عن اجلماعة. ضعف شخصيته. -تثبيط همته فيتوانى ويتكاسل.

اللجوء إلى التوجيه واإلرشاد
توج|يه ال|فرد وإرش|اده وم|عام|لته ف|ي ع|طف وح|نان واالس|تجاب|ة ل|كل ط|لبات|ه ورغ|بات|ه دون ال|لجوء إل|ى أي|ة وس|يلة م|ن
الوسائل السابقة ال يخلو أيضا من أضرار ،وتنحصر هذه األضرار فيما يلي :
 يفقد الفرد قدرته على مواجهة مشكالت احلياة عند الكبر مادامت كلطلباته مجابه.
 يستهني بالقيم والتقاليد مادام ليس هناك رادع قوي. يصبح مترفا مدلال ،ويصبح أبعد ما يكون عن خشونة الرجال وصالبتهم.نس|تخلص م|ن عرض ك|ل ه|ذه الوس|ائ|ل ،إل|ى أن الوس|يلة امل|ثال|ية ل|لعقاب ت|كون ب|األخ|ذ م|ن ال|طرق ال|ساب|قة ب|ال|قدر

امل|ناس|ب ،ف|يجب ال|لجوء أوال إل|ى اإلق|ناع والش|رح ،وم|ن األف|ضل أن ي|كون ذل|ك ع|ن طري|ق غ|ير م|باشر .ع|لى أن ي|كون
اإلق|ناع ب|أس|لوب بس|يط ي|تناس|ب وع|قلية االب|ن وأف|كاره ،وع|لى أن ت|وض|ح ل|ه ال|عواق|ب ال|ناج|مة ع|ن ت|صرف|ات|ه ،إن ل|م
يس|تجب ل|إلق|ناع .وإذا م|ا ك|ان اخل|طأ أف|دح ،ومل|نع األب|ناء م|ن أي ت|صرف م|عيب ،ي|نصح ال|دك|تور ال|عباس|ي ب|أن|ه ،ي|جب
أوال االه|تمام مب|عرف|ة ال|دواف|ع ال|تي أدت إل|ى ه|ذا الس|لوك وم|عاجل|ة أس|باب|ها .وإذا م|ا أض|طر األمر إل|ى ال|عقاب ،أي ب|عد
الفش|ل ف|ي ك|ل وس|ائ|ل اإلق|ناع وال|تبصير ل|ألض|رار ال|تي مي|كن أن ينج|م ع|ن ت|صرف|ات األب|ناء ،ت|كون ال|عقوب|ة ،ول|كن
يجب االعتدال فيها و دون إفراط للحصول على النتيجة املرجوة وإال ضاعت الفائدة )ص .(15
وي|ؤك|د مح|مد م|رس|ي) (2007ع|لى أن ال|عقاب ه|و االس|تثناء ف|ي ال|عملية ال|ترب|وي|ة وق|واع|ده|ا ول|يس األص|ل.
ف|هناك م|ن الوس|ائ|ل ال|تربوي|ة م|ا ي|غني ع|ن ال|عقاب ،أو رمب|ا ي|قلل م|ن أه|ميته ،وه|ذا م|ا ي|أخ|ذ ب|ه ال|علماء الس|لوك|يون م|ن
أم|ثال ثورن|داي|ك وس|كنر .ف|هم يرون أن ت|أث|ير ال|عقاب ي|كون مؤق|تا وك|ثيرا م|ا ي|عاود ال|ظهور ف|ي مواق|ف أخرى .ويؤك|د
مرس|ي ع|لى م|بدأ احمل|بة واإلق|ناع وال|تحاور ال|هادئ وال|عقالن|ي ف|ي ال|تعام|ل م|ع األب|ناء وت|قدمي ال|ثواب ع|لى ال|عقاب،
وعندما يخطئ الطفل يقول مرسي يجب أن »نعلمه وال نعنفه ونصحح له وال نضربه ،وعلينا أوال أن جنعله يؤمن
بالقيم ويستمسك بها وندربه على السلوك السوي لفترة تتجاوز الثالث سنوات ) ص.(157 - 158
وه|ذا ال|تصرف احل|ذر ف|ي امل|عام|لة ي|نطبق أي|ضا ع|لى األب|ناء األك|بر ،ال|ذي|ن ه|م ف|ي س|ن املراه|قة ،م|ع مراع|اة املرح|لة
العمرية واستخدام ما يتناسب معها من أساليب توجيهية أو رادعة.

األبناء في سن املراهقة
ت|توس|ط املراه|قة ف|ترت|ي ال|طفول|ة وس|ن الرش|د ،م|صاح|بة ل|تغيرات أس|اس|ية واض|طراب|ات ش|دي|دة ت|شمل ج|ميع جوان|ب
ال|نمو اجل|سمي وال|عقلي واالج|تماع|ي واالن|فعال|ي ل|لمراه|ق ،ف|تاة ك|ان|ت أو ف|تى .وي|نتج ع|ن ه|ذه ال|تغيرات م|شكالت
ك||ثيرة تس||تلزم اه||تمام ال||كبار احمل||يطني ب||امل|راه||ق ،م||ثل األب|وي||ن أو امل||درس||ني أو غ||يره||م م||ن ال||ذي||ن ل||هم ص||لة ب||ه،
وب|توج|يهات احمل|يطني وإرش|ادات|هم مي|كن ال|تغلب ع|لى ه|ذه امل|شكالت ،وب|ذل|ك مي|كن أن يس|ير من|و امل|راه|ق ف|ي ط|ري|قة
الطبيعي ) محمود ،إبراهيم .(1981 :15
إن للش|باب ط|اق|ة ج|بارة ،وق|درة ف|عال|ة ،لو أح|سن اس|تغالل|ها واس|تثماره|ا ألت|ت خ|ير ال|ثمار .وع|لى أول|ياء األمور
ت|قع امل|سؤول|ية ال|كام|لة ب|النس|بة الع|تالل ص|حة أب|نائ|هم النفس|ية وت|عرض ه|ؤالء األب|ناء إل|ى ال|عالق|ات امل|توت|رة م|عهم
وإل|ى األع|صاب املش|دودة ،وذل|ك ن|تيجة ل|لقصور ف|ي ت|فهم ح|قيقة األطوار واملراح|ل ال|تي ميرب|ها املراه|ق وم|ا ي|كتنفها م|ن
م|شكالت ت|عد ضخ|مة وم|عقدة أم|ام أن|ظاره ،ه|ذا م|ن ج|هة ون|تيجة ل|عقم وخ|طأ وس|ائ|ل ال|ترب|ية وال|تعام|ل م|عه م|ن ج|هة
أخرى )العباسي ،صالح الدين ).(1999:6

سن املراهقة وأهمية بناء مفهوم الذات
وك||ما ه|و احل||ال ف||ي س||ني ال||طفول||ة ،إن م||فهوم ال||ذات ف||ي س||ني امل|راه||قة أي||ضا أم|را الب||د أن ي||نال االه||تمام م||ن
احمل|يطني ،إن ت|لك ال|تغيرات ال|تي ي|تعرض ل|ها امل|راه|ق وال|تي ت|تزام|ن م|ع أش|كال ال|نمو اخمل|تلفة ،وك|نتيجة ل|لبلوغ
وال|نضج اجل|سمي ،ي|تأث|ر اجت|اه امل|راه|ق ن|حو ذات|ه واآلخ|ري|ن ،وي|زداد وع|يه ب|ذات|ه ويس|تطيع ت|قييمها ب|دق|ة ،وه|نا ي|نشأ
م|فهوم ال|ذات ل|دي|ه .ف|إذا ك|ان|ت ال|ذات ال|نام|ية ل|لمراه|ق قوي|ة ،اس|تطاع ال|تأث|ير اإلي|جاب|ي ف|ي ب|يئته ،وك|ذل|ك هو احل|ال
بالنسبة لتبنيه للمواقف االجتماعية )فوزي  ،إميان ومنيب ،تهاني .(2003
وي|جب أال ي|غيب ع|ن األذه|ان ،أن ه|ذه ال|فترة ت|شكل ط|اق|ة ج|بارة ل|ألب|ناء ،وق|درة ف|عال|ة ،تس|تحق أن تس|تغل ج|يدا،
وذل|ك ب|توج|يه ه|ذه ال|طاق|ة ف|يما ي|فيد ل|كي ت|أت|ي ب|خير ال|ثمار .وحرص|ا ع|لى س|الم|ة األب|ناء نفس|يا ،الب|د أن ي|نالوا م|ن
اآلب|اء ك|ل االه|تمام والرع|اي|ة ،ب|حيث أن ال ت|كون ال|عالق|ة م|عهم م|توترة واألع|صاب مش|دودة ،ب|ل ي|جب أن ت|سود ه|ذه
ال||عالق||ة ال||تفاه||م واحمل||بة .ويس||تدع||ي ذل||ك االه||تمام ال||بال||غ م||ن األه||ل ع||لى ت||فهم ح||قيقة ت||طورات امل|راح||ل ال||عمري||ة
للمراهق ،وما يكتنفها من مشكالت غاية في الصعوبة والتعقيد) العباسي،صالح الدين .(1999:6

وت|عتبر م|رح|لة امل|راه|قة ه|ي م|رح|لة األزم|ات ب|النس|بة ل|ألب|ناء ،وع|لى اآلب|اء إدراك ح|ساس|يتها ف|ي ح|ياة أب|نائ|هم.
وت|تعدد أزم|ات امل|راه|ق ف|ي ه|ذه ال|فترة احل|رج|ة؛ م|نها أن ي|تعرض ألزم|ة م|حاول|ة إث|بات ال|ذات وال|تي ت|تمثل ف|ي ع|دة
م||ظاه|ر :ك||أزم||ة ال||داف||ع اجلنس||ي وأزم||ة ال||عالق||ة م||ع ال||كبار وأزم||ة ال||قلق املس||تمر ع||لى احل||اض|ر واملس||تقبل ،وغ||يره||ا
) الدسوقي ،مجدي .(2003:145
وك||ل ه||ذه األم|ور ت||تطلب م|راع||اة ال||ظروف ال||تي ي||عيش ف||يها امل|راه||ق واالك||تشاف امل||بكر ل||كل م||ا ي||عترض||ه م||ن
م|شكالت .ك|ما يس|تدع|ي األمر ال|بحث ع|ن مس|ببات ه|ذه األزم|ات وك|يفية ال|تعام|ل م|عها ب|طري|قة واع|ية ومج|دي|ة .وإذا
م|ا اس|تعصى ح|ل امل|شكالت ال|تي ق|د ت|عترض ح|ياة امل|راه|ق ،فس|يكون م|ن امل|فيد ج|دا االس|تعان|ة ب|ذوي اخل|برات ف|ي
ال|ترب|ية وع|لم ال|نفس .وااله|مال ف|ي م|عاجل|ة ه|ذه األزم|ات ب|ال|طري|قة امل|ناس|بة م|ن ش|أن|ه أن ي|ترك آث|ارا س|لبية ع|لى ح|ياة
املراهق.
وي|قول ال|دك|تورح|ام|د زهران :إن ه|ذه ال|تغيرات ال|داخ|لية واخل|ارج|ية ال|تي تواج|ه األب|ناء ف|ي ح|يات|هم م|ن ش|أن|ها أن
ت|ؤدي إل|ى ع|دم اس|تقرار م|فهوم ال|ذات ل|دي|هم .ول|كنه ي|ؤك|د ع|لى أن ه|ذه امل|شكلة مي|كن ح|لها ،وذل|ك ب|تعدي|ل م|فهوم
ال|ذات وإع|ادة ت|نظيمها .وم|ن امل|علوم أن|ه م|ع ال|نمو ي|زداد ت|كام|ل ال|ذات وف|ي مرح|لة املراه|قة مي|كن ب|ناء ال|ذات امل|ثال|ية
)زهران ،حامد .(2003
وال|ذات امل|ثال|ية ،ك|ما ع|لمنا ف|ي ف|صل س|اب|ق ،تش|تمل ع|لى إدراك ال|شخص مل|ا ي|جب أن ي|كون ع|ليه ،وم|ا ي|جب أن
ي|فعله ،واخ|تياره ل|نوع|ية ال|قيم ال|تي ي|جب ال|تمسك ب|ها ،وال|تي تتح|دد وف|ق امل|عاي|ير ال|تي تراه|ا ال|نفس امل|ثال|ية ك|أس|س
ي||جب أن يس||ير ع||ليها الس||لوك وك||يف ت||تحقق املنج||زات .وت||تأث|ر ال||ذات امل||ثال||ية ،ف||ي أغ||لب األوق||ات ،ب||ال||عوام||ل
االج|تماع|ية ،ك|ذل|ك ف|إن إدراك ال|فرد ل|ذات|ه امل|ثال|ية ،ت|عكس ق|يم اجل|ماع|ة ال|تي ي|نتمي إل|يها ال|فرد )ال|فقي  ،ح|ام|د ع|بد
العزيز ،وخير الله  ،سيد.(1974:213
ك|ما ي|جب أال ي|غيب ع|ن ب|ال|نا ،أن م|فهوم ال|ذات ي|تأث|ر ع|ند األب|ناء م|ن خ|الل ت|فاع|لهم م|ع ال|وال|دي|ن وامل|علمني
والرف|اق .وك|ثيرا م|ا يؤدي ع|دم إدراك املراه|ق ب|ال|فروق ال|فردي|ة ف|ي ال|نضج ب|ينه وب|ني أقران|ه ال|ذي|ن س|بقوه وم|قارن|ته ب|هم
إلى ن يضع مفهوما سلبيا لذاته.
وق|د أش|رن|ا ف|يما س|بق أي|ضا ،إل|ى أن|ه ي|نمو م|ع ال|فرد م|نذ ط|فول|ته م|فهوم آخ|ر ل|لذات ي|عرف بـ » مب|فهوم ال|ذات
اخل|اص « ) (Private Self- Conceptوال|ذي ي|عرف|ه ال|دك|تور ح|ام|د زهران ع|لى أن|ه ،اجل|زء ال|شعوري م|ن خ|برات
ال|ذات ال|تي ال يس|تسيغها اجمل|تمع وه|ي خ|برات مح|رم|ة أو مخج|لة أو ب|غيضة أو مؤمل|ة ال ي|جوز ال|بوح ب|ها .ه|ذه اخل|برات
ع|ندم|ا ي|تعرض ل|ها املراه|ق وي|شعر ب|ها دون أن يج|رؤ ع|لى ال|بوح ع|نها تس|تمر م|عه ل|تشكل م|فهوم ال|ذات اخل|اص ل|دي|ه
وبالتالي تهدد استقراره وقد تؤدي إلى عدم التوافق النفسي لديه(2003:437-38 ).
وت|عتقد ال|دك|تورة زي|نب س|ال|م أن|ه ،ل|كي ي|جتاز األب|ناء ه|ذه ال|فترة بس|الم وي|عيشون ح|ياة م|تواف|قة ،الب|د م|ن الوض|ع
ف|ي االع|تبار أه|مية الرع|اي|ة األسري|ة ال|سمحة ال|تي ي|سوده|ا ف|هم واح|ترام رغ|بات املراه|ق وحري|ة ال|تصرف ف|ي األمور ال|تي
ت|خصه وحت|قيق االس|تقالل النس|بي ل|ه وع|دم ت|دخ|ل األسرة ف|ي ش|ؤون|ه اخل|اص|ة ) .(2007:32ف|هناك م|ن األم|هات
ال|الت|ي ك|ثيرا م|ا ي|تدخ|لن ف|ي ك|ل أمور أب|نائ|هن م|هما ب|لغوا م|ن ال|عمر ،ف|تختار ل|هم امل|لبس واألص|دق|اء وح|تى ال|زوج|ة
وكل هذا يقضي على شخصية الشاب ،ويجعله عالة على غيره ) السامرائي ،نعمان .(2000:120
ب|ينما م|ن الواج|ب أن ي|شجع األه|ل األب|ناء ع|لى أن ي|فتحوا ق|لوب|هم ل|لوال|دي|ن مل|ناق|شة م|شاك|لهم ،ف|ي جو ت|سوده ال|ثقة
وال|صراح|ة وف|تح احلوار ال|بناء ال|قائ|م ع|لى ال|فهم وال|تقدير .وم|ن ش|أن م|عام|لة كه|ذه أن تؤدي إل|ى أن ي|عيش األب|ناء ف|ي
م||ناخ ص||حي ت||ضمن ل||هم م|راه||قة م||تواف||قة ت||تسم ب||االع||تدال واله||دوء النس||بي وامل||يل إل||ى االس||تقرار واإلش||باع امل||تزن
الح|تياج|ات|هم واالت|زان ال|عاط|في خ|ال|ية م|ن ال|عنف وال|توت|رات االن|فعال|ية احل|ادة .ك|ما س|تضمن ل|هم ال|تواف|ق النفس|ي
والتكيف االجتماعي في األسرة واجملتمع والوطن ،متمتعني مبفهوم ذات إيجابي ،وشخصية خالقة ومنتجة.

الخــاتمــــة
نس|تخلص م|ن ه|ذا ال|كتاب أه|مية التنش|ئة االج|تماع|ية ف|ي ت|شكيل س|لوك سوي ل|ألب|ناء وإك|ساب|هم م|فهوم|ا اي|جاب|يا
ل|لذات دع|ام|ته ال|تواف|ق النفس|ي وال|تكيف االج|تماع|ي ،وب|ناء ش|خصية س|ليمة ت|تمتع ب|صحة نفس|ية ه|ان|ئة .وي|تطلب
حت|قيق ه|ذا اله|دف امل|عرف|ة ال|علمية ل|لقائ|مني ع|لى ال|ترب|ية ،لتفس|ير الس|لوك ع|ند ال|نشء ودواف|عه وال|طري|قة امل|ثلى إلش|باع
الدوافع واحلاجات.
وت|عتمد التنش|ئة االج|تماع|ية إلجن|اح|ها ع|لى ت|ضافر اجل|هود ب|ني ع|نا ص|ره|ا اخمل|تلفة ،األسري|ة وامل|درس|ية و غ|يره|ا م|ن
امل|كون|ات اجمل|تمعية األخرى ،م|ن ح|يث االع|تماد ع|لى إت|باع األس|ال|يب ال|تربوي|ة الس|ليمة ل|ألب|ناء وامل|عام|لة اجل|يدة ل|هم.
ك|ما ي|جب ع|ليهم التس|لح ب|الوع|ي الس|يكولوج|ي وال|تربوي ف|ي ت|عام|لهم م|ع األب|ناء ،وال|ذي م|ن خ|الل|ه مي|كنهم امل|ساه|مة
في غرس سلوك سوي لألبناء وجتنيبهم ما ميكن أن يعتريهم من شوائب وأمراض اجتماعية.
وأخ|يرا وف|ي ن|هاي|ة ه|ذا ال|كتاب ال ي|سعني إال أن أض|ع ب|عض امل|قترح|ات ،ال|تي أرجو أن يول|يها ال|قائ|مون ب|التنش|ئة
االجتماعية أقصى درجات االهتمام:
 .1غرس القيم الدينية واألخالقية:
األخ||الق ك||ما ي||قول أرس||طو ت||تعلق ب||تلك »امل||لكة ال||عاق||لة ال||تي مت||يز ال||كائ||ن ال||عاق||ل ع||ن غ||يره م||ن امل|وج|ودات.
وب|ال|تال|ي ف|إن ال|فعل اخل|لقي هو ذل|ك ال|فعل ال|ذي ي|كون أس|اس|ه احل|كمة ال|عقلية وال|تدبر والرؤي|ة .واألخ|الق ب|صفة ع|ام|ة
ته ||دف إل ||ى حت ||قيق ال ||فضيلة وال ||سعادة ع ||لى املس ||توى ال ||فردي واالج ||تماع ||ي« )ال ||تلوع ،د .أب||و ب ||كر إب||راه ||يم
.(1995:7
ال||دي||ن واألخ||الق ك||لمتان م||تراب||طتان ي||تسم ب||هما امل|ؤم||ن ،ووج|ود أي م||نهما ف||ي اإلن||سان ي||فترض ات||صاف||ه أي||ضا
ب|األخرى ،ف|ال مي|كن أن ي|صح ال|دي|ن ب|دون أخ|الق ،وال مي|كن أن ت|كون أخ|الق اإلن|سان ع|ال|ية وهو ب|دون دي|ن .ف|كلمتي
الدين واألخالق تعبران عن قيم ومبادئ إذا ما التزم بها اإلنسان نال رضا ربه واكتسب احترام الناس له.
إن ع|الق|ة ال|دي|ن ب|ال|قيم األخ|الق|ية ع|الق|ة جوهري|ة ،ف|كل الش|رائ|ع ال|سماوي|ة حت|ض ع|لى الس|لوك األخ|الق|ي وت|عتبره
م|ن ال|فضائ|ل ال|تي ي|جب أن ي|تصف ب|ها املؤم|ن ،وق|د م|يز ال|له ب|ها ك|ل األن|بياء واألول|ياء ال|صاحل|ني ،وت|شمل ال|فضائ|ل
األخ|الق|ية :ال|صدق وال|تواض|ع وال|كرم واألم|ان|ة ،وق|د عرف ن|بينا مح|مد ﷺ ب|ال|صادق وعرف ب|األم|ني ،وتش|ير إل|يه اآلي|ة
ال|كرمي|ة ب|ال|تواض|ع وال|لني ح|يث ق|ال -س|بحان|ه وت|عال|ى -ف|ي م|حكم ك|تاب|ه :فَ|بِمَا رَحْ|مَةٍ مِ|نَ ال|لَّهِ لِ|نْتَ لَ|هُمْ ۖ وَلَ|وْ كُ|نْتَ فَ|ظًّا غَ|لِيظَ
الْ|قَلْبِ الَنْ|فَضُّوا مِ|نْ حَ|وْلِ|كَ ۖ فَ|اعْ|فُ عَ|نْهُمْ وَاسْ|تَغْفِرْ لَ|هُمْ وَشَ|اوِرْهُ|مْ فِ|ي األَْمْ|رِ ۖ فَ|إِذَا عَ|زَمْ|تَ فَ|تَوَكَّ|لْ عَ|لَى ال|لَّهِ ۚ إِنَّ ال|لَّهَ يُ|حِبُّ املُْ|تَوَكِّ|لِنيَ

]آل عمران.[159:

وي|برز ال|دك|تور ح|ام|د زه|ران ) (2003أه|مية األخ|الق ل|لصحة النفس|ية وارت|باط ذل|ك ب|ال|دي|ن ،ف|يعتبر ال|دي|ن
ال|وس|يلة ال|تي حت|اف|ظ ع|لى دمي|وم|ة ال|قيم األخ|الق|ية وب|قائ|ها .وال|قيم األخ|الق|ية ب|دوره|ا ت|شكل إط|ارًا م|رج|عيًّا لس|لوك
اإلن|سان وأس|لوب ح|يات|ه ،وم|ن ال|ناح|ية ال|دي|نية حت|دد ال|قيم األخ|الق|ية ك|يفية ال|تفاع|ل االج|تماع|ي الس|ليم؛ ل|ذل|ك مي|كن
اع|تباره|ا ال|دع|ام|ة األول|ى حل|فظ ك|يان اجمل|تمع ،وم|ن ه|نا ج|اء اه|تمام ال|ترب|ية اإلس|الم|ية ب|غرس األخ|الق املس|تمدة م|ن
ال||دي||ن كه||دف أس||اس||ي ل||توج||يه س||لوك ال||فرد ن||حو اخل||ير وجت||نب الش||ر أم||ال ف||ي أن يكتس||ب ال||فرد ض||ميرا ح||يا
)ص.(305
وم|ن ال|قيم ال|دي|نية أي|ضا ض|رورة االه|تمام ب|ال|نواح|ي ال|روح|ية ل|إلن|سان ،وت|رب|ية ال|روح ت|عني أن ي|قوي ال|عبد ص|لته
ب|خال|قه وي|جعلها ص|لة دائ|مة ال ت|غيب ع|ن ب|ال|ه ف|ي ك|ل حل|ظة وف|ي ك|ل م|كان .وع|ن اه|تمام اإلس|الم ب|الروح البش|ري|ة ي|قول
محمد قطب:
» اإلس|الم ي|عنى ع|ناي|ة خ|اص|ة ب|ال|روح ،إن|ها ف|ي ن|ظره م|رك|ز ال|كيان البش|ري ون|قطة ارت|كازه ،إن|ها ال|قاع|دة ال|تي
يس|تند إل|يها ال|كيان ك|له وي|تراب|ط ع|ن طري|قها ،إن|ها امله|يمن األك|بر ع|لى ح|ياة اإلن|سان ،إن|ها املوج|ه إل|ى ال|نور ،ي|كفي

أن|ها ص|لة اإلن|سان ب|ال|له  ....واحل|ق أن ال|طاق|ة الروح|ية ف|ي اإلن|سان ه|ي أك|بر ط|اق|ة وأع|ظمها وأش|ده|ا ات|صاال ب|حقائ|ق
الوجود«.
ال ش|ك أن ه|ذه ال|طاق|ة اإلله|ية ال|تي ج|علها ال|له ف|ي اإلن|سان وم|ا مت|لكه م|ن ق|وة م|ن ش|أن|ها ،إذا م|ا ع|وم|لت مب|ا
تس|تحق أن ت|عام|ل ب|ه ،أن ت|عتبر م|ن ن|عم ال|له س|بحان|ه وت|عال|ى ال|تي خ|ص ب|ها اإلن|سان .فح|ري ب|اإلن|سان أن يس|تغلها
ف|ي م|ا ي|رض|ي ال|له -س|بحان|ه وت|عال|ى -ف|يقوي ب|واس|طتها ف|ي ن|فسه امل|ثل ال|عليا ويس|تعني ب|ها ع|لى جت|نب م|ا ي|ضره
وي|ضر دي|نه .وم|ا أسه|ل ه|ذا األمر إذا م|ا وج|د األب|ناء ق|دوت|هم ف|ي ذل|ك م|ن اآلب|اء ،وك|م هو رائ|ع أن يرب|ي اآلب|اء أب|ناءه|م
على التربية الروحية منذ نعومة أظفارهم.
ولو أدرك اإلن|سان قوة الروح إدراك|ا ح|قيقيا ل|نال س|عادة ال|دن|يا واآلخرة ،ف|طاق|ة الروح ك|ما ي|صفها ال|دك|تور مح|مد
ق|طب ه|ي م|ن أق|وى ال|طاق|ات البش|ري|ة ،ف|يقول» :ط|اق|ة اجلس|د مح|دودة ب|كيان|ه امل|ادي ومب|ا ت|درك|ه احل|واس .وط|اق|ة
ال|عقل أك|ثر ط|الق|ة ،ول|كنها مح|دودة مب|ا ي|عقل ،مح|دودة ب|الزم|ان وامل|كان ،ب|ال|بدء وال|نهاي|ة ،وم|حكوم|ة ب|ال|فناء .وط|اق|ة
ال|روح ،وح|ده|ا ،ف|ي ك|يان اإلن|سان ه|ي ال|تي ال ت|عرف احل|دود وال|قيود ،ال ت|عرف ال|زم|ان وامل|كان ب|ال|بدء وال|نهاي|ة ،ال
ت|عرف ال|فناء  ....ه|ي وح|ده|ا ال|تي مت|لك االت|صال مب|ا ال ي|درك|ه احل|س وال ي|درك|ه ال|عقل ،ه|ي وح|ده|ا ال|تي مت|لك االت|صال
ب|اخل|لود األب|دي والوجود األزل|ي  ...مت|لك االت|صال ب|ال|له ،ك|ما أن|ها ه|ي ال|تي مت|لك االت|صال ب|الوجود ك|له م|ن وراء حواجز
الزمان واملكان« )قطب ،محمد .(2007 :42
وم|ن خ|الل ه|ذه ال|طاق|ة ال|فطري|ة اإلله|ية ت|تشكل ال|نفس ال|لوام|ة ال|تي حت|مي اإلن|سان م|ن الوقوع ف|ي الرذائ|ل ،وي|شعر
لذلك بلذة اإلميان ،فهل لهذه اللذة ما يوازيها؟
وه|كذا ي|رت|بط ال|دي|ن ب|األخ|الق ،وح|ول ه|ذا امل|وض|وع ي|ذك|ر ح|ام|د زه|ران ب|عض اآلي|ات ال|كرمي|ة واألح|ادي|ث ال|نبوي|ة،
أشير إلى بعضها فيما يلي:
وص|ف ال|له س|بحان|ه وت|عال|ى رس|ول|ه ال|عظيم ب|قول|ه :وَإِنَّ|كَ لَ|عَل َٰى خُ|لُقٍ عَ|ظِيمٍ ]ال|قلم [4:وق|ال رس|ول ال|له ﷺ» :
ال|لهم أح|سنت خَ|لْقي ف|أح|سن خُ|لُقي » وق|ال رسول ال|له ﷺ » :إمن|ا ب|عثت ألمت|م م|كارم األخ|الق « وق|ال ﷺ » :إن م|ن
خياركم أحسنكم أخالقًا «.
وق|د ح|رص ص|حاب|ة ال|رس|ول ع|ليه ال|صالة والس|الم ع|لى أن ي|رب|وا أب|ناءه|م ع|لى اخل|لق واإلمي|ان .وف|ى ك|تاب »ن|هج
ال|بالغ|ة« ل|إلم|ام ع|لي ب|ن أب|ي ط|ال|ب ط تتج|لى م|عان|ي ال|ترب|ية اإلس|الم|ية ف|ي أبه|ى ص|وره|ا ،ح|يث يوص|ي اب|نه احل|سن
ب|ال|تمسك مب|كارم األخ|الق ،ك|ال|عقل وح|سن اخل|لق واالب|تعاد ع|ن م|ساوئ|ها ،ك|احل|مق وال|عجب )ب|ضم ال|عني وس|كون
اجل|يم( ،أي جت|نب ال|غرور واإلع|جاب ب|ال|نفس .وينه|ى س|يدن|ا ع|لي ط ع|ن م|خال|طة س|يئ اخل|لق ،ح|يث ي|عتبر رف|اق
ال|سوء م|صدرا ل|لضرر ،وب|ذل|ك ف|قد س|بق م|ا توص|لت إل|يه ال|نظري|ات الوض|عية ك|نظري|ة اخمل|ال|طة امل|فارق|ة وال|تي أث|بتتها
النتائج امليدانية ،فقد أكدت تلك النظريات والدراسات دور رفاق السوء في انتشار االنحراف لدى النشء.
***
قال سيدنا علي رضي الله عنه البنه احلسن:
»ي|ا ب|ني ! اح|فظ ع|ني أرب|عا ،وأرب|عا ال ي|ضرك م|ا ع|ملت م|عهن :إن أغ|نى ال|غنى ال|عقل ،وأك|بر ال|فقر احل|مق،
وأوح|ش الوح|شة ال|عجب ،وأكرم احلس|ب ح|سن اخل|لق .ي|ا ب|ني! إي|اك وم|صادق|ة األح|مق ،ف|إن|ه يري|د أن ي|نفعك ف|يضرك،
وإي|اك وم|صادق|ة ال|بخيل ،ف|إن|ه ي|بعد ع|نك أحوج م|ا ت|كون إل|يه ،وإي|اك وم|صادق|ة ال|فاجر ،ف|إن|ه ي|بيعك ب|ال|تاف|ه ،وإي|اك
ومصادقة الكذاب ،فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ،ويبعد عنك القريب« )نهج البالغة ص .(351
ت|لك ه|ي ال|قيم األخ|الق|ية املس|تمدة م|ن الش|رائ|ع ال|سماوي|ة ،ول|كن ك|ثيرا م|ا ترت|بط ال|قيم ب|ال|عوام|ل املوضوع|ية ال|تي
ت|فرض|ها ال|ثقاف|ة ال|سائ|دة ف|ي اجمل|تمع ،فه|ي ب|قدر م|ا تؤثر ف|ي اجمل|تمع ت|تأثر مب|ا ف|يه أي|ضا ،ف|يعتري|ها ال|صدأ وي|شوب|ها
االخ|تالط ب|ال|عادات وال|تقال|يد ،ف|تقع ف|ري|سة ب|ني ال|قدمي واجل|دي|د ،ف|ما ه|ي ال|قيم االج|تماع|ية؟ وم|ا وظ|يفتها؟ وك|يف
ميكن للمجتمع احملافظة عليها؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت البد من تعريفها من وجهات نظر متعددة:
يعرف حليم بركات القيم االجتماعية بأنها:
»امل|عتقدات ال|تي ن|تمسك ب|ها ب|النس|بة ل|نوع|ية الس|لوك امل|فضل وم|عنى الوجود وغ|اي|ات|ه ،فنش|دد ف|ي حت|ليلنا ل|ها ...
ع|لى أن|ها ت|شكل م|صدرا ل|لمقاي|يس وامل|عاي|ير والوس|ائ|ل وال|غاي|ات واأله|داف وأش|كال ال|تصرف امل|فضلة ،وت|عنى ب|تنظيم
ال|عالق|ات االج|تماع|ية ،وت|دعو ل|الم|تثال امل|ناق|بي ،وت|سوغ الواق|ع أو حترض ع|لى ت|غييره ،وت|تنوع بس|بب ت|عدد م|صادره|ا
وتوجهاتها ومراميها ،فقد تتكامل فيما بينها أو تتناقض ،وتتغير بتغير األحوال والعالقات« ).(2000:637
ويعرف كل من الدكتور حامد زهران والدكتورة إجالل سري القيم على أنها:
»ع|بارة ع|ن ت|نظيمات ألح|كام ع|قلية ان|فعال|ية م|عممة ن|حو األش|خاص واألش|ياء وامل|عان|ي وأوج|ه ال|نشاط .وال|قيمة
م|فهوم مج|رد ض|مني غ|ال|با ،ي|عبر ع|ن ال|فضل أو االم|تياز أو درج|ة ال|تفضيل ال|ذي ي|رت|بط ب|األش|خاص أو امل|عان|ي أو
أوجه النشاط« ).(2003:9
وي|قول ال|دك|تور حس|ني رشوان :إن ال|قيم ت|شمل ك|ل ال|ظروف واملوضوع|ات وامل|بادئ ال|تي أص|بح ل|ها م|عان مكتس|بة
م|ن التج|رب|ة ال|طوي|لة ال|تي ع|اش|ها البش|ر .وت|تمثل ه|ذه ال|قيم ف|ي ص|فات م|تنوع|ة م|ثل ال|شجاع|ة وال|قوة واالح|تمال
واإلي|ثار وامل|هارة ال|فنية وض|بط ال|نفس واألم|ان|ة ،وك|ذل|ك ال|صمت أو ال|ثرثرة ،واالتزان واحل|ب واحلري|ة وال|عدال|ة ،وهو ال
ي ||عتبر ال ||قيم ص ||فات مج ||ردة ف ||قط ،ب ||ل ه ||ي أي ||ضا ت ||عبير ألمن ||اط الس ||لوك وم||وج ||هات ||ه ف ||ي ال ||نسق االج ||تماع ||ي
).(1997:170
وك|ذل|ك ي|رى ال|زي|ود أن ل|لقيم وظ|يفة ف|ي احل|ياة ،فه|ي م|وج|هة للس|لوك اإلن|سان|ي ك|ما أن ل|ها دورًا م|همًّا ف|ي ب|ناء
ال||شخصية ال||فردي||ة .وت||عمل ال||قيم ع||لى ت||نظيم اجمل||تمع وض||بطه واس||تمراره ،وحت||اف||ظ ع||لي ال||بناء االج||تماع||ي ،ك||ما
حت|اف|ظ ع|لى هوي|ة اجمل|تمع وث|قاف|ته ال|تي مت|يزه ع|ن غ|يره م|ن اجمل|تمعات .ك|ذل|ك ت|ساع|د ال|قيم األفراد ع|لى ال|تكيف م|ع
األوضاع املستجدة ).(2006:26
***
ورغ|م أه|مية ال|قيم ف|ي ح|ياة األف|راد ع|لينا أال ي|غيب ع|ن ب|ال|نا ب|أن ه|ذه ال|قيم حت|يط ب|ها ع|وام|ل ومس|ببات ق|د
ت|عرض|ها ل|لضمور وال|تراج|ع ،ورمب|ا إل|ى االنه|يار وال|تالش|ي .ومب|ا أن ل|كل م|جتمع مج|موع|ة م|ن ال|قيم ال|تي ي|ؤم|ن ب|ها
ويرت|بها ط|بقا ألولوي|ات|ه ،ف|إن ه|ذا ال|ترت|يب ل|يس ث|اب|تا وال مس|تقرا ،ب|ل ه|ي ت|خضع ف|ي ذل|ك إلط|اره|ا الزم|ان|ي وامل|كان|ي.
ف|في ك|ل م|جتمع وف|ي ك|ل زم|ن توج|د ق|يم ث|قاف|ية ت|تناس|ب م|ع الواق|ع امل|عاش .ف|في ب|عض اجمل|تمعات املس|لمة م|ثال :م|ن
ال|ضروري أن توق|ف األع|مال ال|تجاري|ة ع|ن ال|عمل ف|ي أوق|ات ال|صالة رغ|م ت|أث|ير ذل|ك س|لبا ع|لى الرب|ح ،ول|كن ب|النس|بة
جمل|تمعات إس|الم|ية أخرى ل|يس م|ن امل|عيب أن ي|قدم الرب|ح ع|لى ال|صالة ،ومي|كن أن جن|د ال|فروق ف|ي أولوي|ات ال|قيم ب|ني
اجمل|تمعات ال|ري|فية واجمل|تمعات احل|ضري|ة ،ح|يث م|ا زال|ت ال|قيم اخل|لقية ق|وي|ة ف|ي امل|ثال األول وض|عيفة ف|ي ال|ثان|ي
)السامرائي ،نعمان .(2000 :132
وه|ذا ي|ؤك|د م|قول|ة »م|ال|ك ب|ن ن|بي« ح|يث ي|رى »أن احل|ضارة مت|ر ب|ثالث م|راح|ل م|تميزة ،ت|بدأ روح|ية ق|وي|ة ،ي|عطي
ال|ناس ف|يها ع|طاء ج|يدا مخ|لصا دون ال|بحث ع|ن م|غنم ش|خصي ،ي|عقب ذل|ك م|رح|لة ع|قلية ت|قوم ع|لى ف|لسفة امل|رح|لة
األولى عقليا ،وفي املرحلة الثالثة تهيج الغرائز فتسقط احلضارة« )السامرائي ،نعمان .(2000 :133
وإذا م|ا اس|تقرأن|ا ال|تاري|خ ف|إن|نا سنج|د أن ه|ذه امل|قول|ة ص|حيحة ،وخ|اص|ة ف|ي أم|تنا ال|عرب|ية .وال داع|ي ل|تكرار ال|قول
ع|ما أفرزت|ه ال|عومل|ة وم|ا ش|اب|هها ف|ي واق|عنا ال|عرب|ي ،وه|ذه احل|قائ|ق تس|تدع|ي اس|تيعاب|ها م|ن ق|بل اجل|هات امل|سؤول|ة ع|ن
التنش|ئة االج|تماع|ية ،وأن ي|عملوا ع|لى ت|فادي|ها ب|غرس اإلمي|ان ب|ال|طرق ال|علمية الس|ليمة ،ب|عيدا ع|ن ال|تعصب وامل|غاالة
التي من شأنها أن تنفر بدال من أن تعالج ،وبهذا ميكن جتنيب األبناء الوقوع فريسة لآلثار السلبية.
 .2تشجيع االعتدال والتسامح ونبذ التطرف والكراهية:

ال|تطرف ي|عني التش|دد وال|غلو )ان|ظر ال|عباس|ي ،ص|الح ال|دي|ن  (1999 :74وه|ذه ك|لها ص|فات ب|غيضة ويرف|ضها
ال|دي|ن اإلس|الم|ي ،وذل|ك اس|تنادا ل|قول رس|ول اإلس|الم ﷺ » :ال تش|ددوا ع|لى أن|فسكم فيش|دد ال|له ع|ليكم« .ه|كذا
يرش|د رسول|نا ال|كرمي ك|ل م|ن حت|دث|ه ن|فسه أن يتخ|ذ م|ن التش|دد وال|تعصب وال|تطرف س|لوك|ا ف|ي ح|يات|ه ،ف|كل ش|يء يزي|د
ع|ن احل|د ي|نقلب إل|ى ال|ضد .ف|ال|تعصب رذي|لة ي|نبذه|ا اإلس|الم ،وخ|اص|ة ال|تعصب األع|مى ال|ذي ي|دف|ع املرء إل|ى ال|لجاج|ة
وال|عنف ،وي|نبذه اإلس|الم ،ف|اإلس|الم دي|ن الس|الم وحت|يته الس|الم .ح|تى إن رس|ول ال|له ﷺ ل|م ي|فرض اإلس|الم ع|لى
ال|ناس بح|د الس|يف ،ول|كنه ك|ان ي|قات|ل م|ن ي|قات|له وي|حارب لتخ|ليص ال|ناس م|ن اجل|باب|رة وال|عتاة وحت|ري|ره|م م|ن رب|قة
ال|ظلم واالس|تبداد ،ق|ال ت|عال|ى ژ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ مبﰉ ﰊ جت حت ﰍ مت ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ ]ال||بقرة [256:وإن دل||ت ه||ذه اآلي||ة ال||كرمي||ة ع||لى ش||يء ف||إمن||ا ت||دل ع||لى
س|ماح|ة ال|دي|ن اإلس|الم|ي وال|ذي ه|و دي|ن احمل|بة ودي|ن ال|رح|مة .ورس|ول|نا ال|ذي مي|ثل ال|قدوة ال|طيبة واألس|وة احل|سنة ك|ان
سه|ال س|محا رح|يما ح|تى م|ع م|ن آذاه؛ ل|ذل|ك وص|فه اخل|ال|ق ع|ز وج|ل ب|اآلي|ات ال|كرمي|ة )فَ|بِمَا رَحْ|مَةٍ مِ|نَ ال|لَّهِ لِ|نْتَ لَ|هُمْ ۖ وَلَ|وْ
كُ|نْتَ فَ|ظًّا غَ|لِيظَ الْ|قَلْبِ الَنْ|فَضُّوا مِ|نْ حَ|وْلِ|كَ ۖ فَ|اعْ|فُ عَ|نْهُمْ وَاسْ|تَغْفِرْ لَ|هُمْ وَشَ|اوِرْهُ|مْ فِ|ي األَْمْ|رِ ۖ فَ|إِذَا عَ|زَمْ|تَ فَ|تَوَكَّ|لْ عَ|لَى ال|لَّهِ ۚ إِنَّ ال|لَّهَ
يُ|حِبُّ املُْ|تَوَكِّ|لِنيَ ]آل ع|مران .[159:وك|ثيرا م|ن اآلي|ات ال|كرمي|ة ال|تي أنزل|ت لتجس|د امل|عان|ي ال|سام|ية ال|تي ي|تصف ب|ها

رسول اإلس|الم .وف|ي ع|الق|ته م|ع م|ن آذاه ،ي|حكي أن ي|هودي|ا اع|تاد أن ي|ضع اخمل|لفات أم|ام م|نزل الرسول ﷺ ،وع|ندم|ا
مر وق|ت م|ن الزم|ن دون أن ي|ضع ال|يهودي ت|لك اخمل|لفات ،س|أل الرسول ع|نه ف|عرف أن|ه ي|حتضر ،ف|ما ك|ان م|ن الرسول إال
أن عاده لالطمئنان عليه ،وحينها تأثر اليهودي ،فأعلن إسالمه.
ورغ|م أن ه|ذه ه|ي امل|بادئ ال|سام|ية ال|تي أرس|اه|ا اإلس|الم ،إال أن|نا ن|سمع ون|شاه|د حول ال|عال|م ال|كثير م|ن امل|مارس|ات
اخل|اط|ئة ك|قتل امل|دن|يني واألط|فال والش|يوخ ب|اس|م اإلس|الم ،وال|ذي اإلس|الم م|نه ب|راء .وه|ذه امل|مارس|ات غ|ير امل|سؤول|ة
أع|طت األع|داء ،ال|ذي|ن ق|د ي|كون|ون ه|م أن|فسهم وراء ن|شوء ه|ذه ال|ظاه|رة ،ف|رص|ة االن|قضاض ع|لى م|قدرات املس|لمني،
وك|لنا ن|تذكر م|قول|ة »ال|فوض|ى اخل|الق|ة« ال|تي أط|لقتها »كون|دال|يزا راي|س« وزيرة اخل|ارج|ية األمري|كية ف|ي إدارة »الرئ|يس
ج|ورج ب|وش االب|ن« ،ووض|عت س|ياس|تهم ب|رن|ام|جا للح|رب ع|لى اإلره|اب ش|عاره »م|ن ل|يس م|عنا ف|هو ض|دن|ا« وي|قصد
ب|اإلره|اب ه|نا » ك|ل امل|بادئ اإلس|الم|ية ال|تي ترف|ض ال|ضيم ك|ما ترف|ض ال|ظلم واالن|صياع خمل|ططات|هم .وه|نا ن|تذكر اآلي|ة
ال|كرمي|ة )ال يَ|نْهاكُ|مُ ال|لَّهُ عَ|نِ الَّ|ذِي|نَ لَ|مْ يُ|قاتِ|لُوكُ|مْ فِ|ي ال|دِّي|نِ وَلَ|مْ يُخْ|رِجُ|وكُ|مْ مِ|نْ دِي|ارِكُ|مْ أَنْ تَ|بَرُّوهُ|مْ وَتُقْسِ|طُوا إِلَ|يْهِمْ إِنَّ ال|لَّهَ يُ|حِبُّ
املُْقْسِ|طِنيَ  .إِنَّ|ما يَ|نْهاكُ|مُ ال|لَّهُ عَ|نِ الَّ|ذِي|نَ ق|اتَ|لُوكُ|مْ فِ|ي ال|دِّي|نِ وَأَخْ|رَجُ|وكُ|مْ مِ|نْ دِي|ارِكُ|مْ وَظ|اهَ|رُوا عَ|لى إِخْ|راجِ|كُمْ أَنْ تَ|وَلَّوْهُ|مْ وَمَ|نْ يَ|تَوَلَّ|هُمْ
فَأُولئِكَ هُمُ الظَّاملُِونَ( ]املمتحنة.[9 ،8:

ون|فهم م|ن ه|ذه اآلي|ات ال|كرمي|ة أه|مية ت|وج|يه ال|بوص|لة ال|وج|هة ال|صحيحة لله|دف ال|عادل واحل|قيقي ،ول|يس جت|اه
األبرياء من الناس مهما كانت ملتهم أو دينهم.
وع|ودا ع|لى ب|دء ،ف|قد أس|اءت ظ|اه|رة ال|تطرف وامل|مارس|ات اخل|اط|ئة أي|ضا ،ب|قضية اجمل|اه|دي|ن احل|قيقيني ال|ذي|ن
ي||داف||عون ل||لذود ع||ن ال||دي||ن وال||كرام||ة وال|وط||ن ،ب||اق||تصاره||م ع||لى م||قات||لة احمل||تل ف||قط ،ف||ات||هموا ظ||لما مب||مارس||ة
»اإلره|اب« ،ول|م ي|كن م|صدر ه|ذا االت|هام م|قتصرا ع|لى أع|داء األم|ة ،ول|كن م|ع األس|ف ش|مل أي|ضا أول|ئك احمل|سوب|ني
ع|ليها .وإن دل ذل|ك ع|لى ش|يء ف|إمن|ا ي|دل ع|لى ع|مليات ال|تضليل واس|عة االن|تشار ال|تي ت|صاغ ف|ي ال|غرب وت|ردده|ا
األبواق اإلعالمية األجيرة ،وتنطلي على بعض املستمعني إليها.
إن ال|تصلب ال|فكري م|هما ك|ان ن|وع|ه وم|ن ك|ل االجت|اه|ات ،وال|ذي يعج|ز ع|ن ال|فرز ب|ني م|ا ه|و ث|اب|ت م|ن امل|بادئ
وي|جب ال|تمسك ب|ه ،وب|ني ت|لك امل|بادئ ال|تي ت|فرض|ها ال|ضرورة ملواج|هة التح|دي|ات اجل|دي|دة وال|تي ي|توج|ب ع|لينا ف|همهما
ج|يدا وال|تعام|ل م|عها ب|طري|قة ت|تناس|ب م|ع م|عطيات|ها ،إمن|ا هو ف|كر يش|ير إل|ى خ|لل ف|ي ت|طور ال|بنية ال|ذه|نية ي|سم اإلن|تاج
ال|فكري لش|ري|حة ك|بيرة م|ن ال|ناس ،وي|جعلهم ع|اجزي|ن ع|ن م|سايرة الواق|ع وامل|الئ|مة ب|ني امل|نهجيات ال|تي يؤم|نون ب|ها وب|ني
األس|ئلة امل|طروح|ة ع|ليهم .وه|نا ال ب|د م|ن األخ|ذ ب|امل|رون|ة م|ن ع|دة أوج|ه :امل|رون|ة ال|ذه|نية ،وامل|رون|ة ف|ي ال|طرح وف|ي
اخل|طاب ،وف|ي ب|رام|ج اإلص|الح وامل|عاجل|ة .فحج|م ال|ضغوط|ات اخمل|تلفة ال|تي ن|تعرض ل|ها ب|اإلض|اف|ة إل|ى ح|ال|ة ال|تأزم
والتخ|لف تس|بب ل|نا ه|اج|سا ال م|برر ل|ه ،وتس|ير ب|نا ب|اجت|اه اجل|مود واالن|غالق .ك|ما ت|دف|عنا ال ش|عوري|ا إل|ى اس|تخدام

ال ||ضغط ك||وس ||يلة نتخ ||ذه ||ا إلرش ||اد مس ||يرت ||نا ،ب ||دال م ||ن االع ||تماد ع ||لى ال ||ثقة واإلق ||ناع )ب ||كار ،ع ||بد ال ||كرمي
.(1427:45
ال ش|ك أن امل|راج|عة امل|نهجية ل|لفكر اإلس|الم|ي ب|صفة ع|ام|ة ،وال|فكر ال|عرب|ي ب|صفة خ|اص|ة ،أم|ر ت|فرض|ه ض|روري|ات
ال|واق|ع امل|زري ال|ذي ي|عيشه ع|صرن|ا ،وال|ذي م|ا زال آخ|ذا ف|ي ال|تراج|ع وال|تده|ور ي|وم|ا ب|عد ي|وم .وه|ذا م|ا يفس|ر ان|تقاد
ال|دك|تور ع|بد ال|كرمي ب|كار ل|لفكر اإلس|الم|ي امل|عاص|ر امل|تأزم ف|ي م|نطقتنا ال|عرب|ية واإلس|الم|ية ،وع|ن ه|ذا اخل|طاب ي|قول
ب|كار » :مي|يل إل|ى أن ي|كون س|لبيا ض|اب|طا أك|ثر م|ن أن ي|كون م|بادرا م|حفزا وم|نتجا ل|ألف|كار وامل|فاه|يم واملش|روع|ات
والبدائل« )بكار ،عبد الكرمي .(1427:45
وه|نا ت|أت|ي أه|مية ال|ترك|يز ع|لى ت|شكيل وع|ي األب|ناء م|ن ح|يث ض|مان ح|ماي|تهم م|ن ال|تلوث ال|فكري ،ف|هم رج|ال
املستقبل وسند األمة.
 .3تعزيز الهوية واالنتماء
م|ن امل|فترض ألي ف|رد ي|نشأ ف|ي م|جتمع م|عني أن ي|شعر ب|االن|تماء وال|والء له|ذا امل|كان ،وأن ي|تفاع|ل م|ع األف|راد
اآلخري|ن ال|ذي|ن ي|عيشون م|عه ف|ي ن|فس اجمل|تمع ت|فاع|ال مس|تمرا وال|سعي م|عا ل|تحقيق امل|صال|ح املش|ترك|ة .وم|ن خ|الل م|ا
ي|قوم|ون ب|ه م|ن أدوار ووظ|ائ|ف خل|دم|ة م|جتمعهم ،تتج|لى ع|اط|فة الـ»ن|حن« وت|قود ه|ذه ال|عاط|فة إل|ى ال|وع|ي ب|ال|ذات
وال|تمييز ب|ني اجمل|تمع ال|ذي ي|عيشون ف|يه واجمل|تمعات األخرى ،وت|ترج|م ه|ذه االجت|اه|ات درج|ة اع|تزاز األفراد وم|باه|ات|هم
مبجتمعهم ووطنهم ،فتظهر حالة االنتماء )رشوان ،حسني  (2001:124وتتبلور الهوية.
وإذا ك|ان اإلح|ساس ب|ال|هوي|ة واالن|تماء م|ن ال|ضرورات األس|اس|ية ل|كل إن|سان ،ف|أول|ى وأه|م االن|تماءات ه|ي ت|لك
ال|تي ي|شعر ب|ها اإلن|سان جت|اه خ|ال|قه ،وجت|اه أم|ته ووط|نه وي|أت|ي ب|عده|ما ب|قية االن|تماءات ل|ألسرة واجل|ماع|ة وغ|يره|ا .إال
أن االن|تماء ل|لخال|ق ع|ز وج|ل  -وال|ذي يتج|لى ف|ي إمي|ان ال|فرد ب|دي|نه واالل|تزام ب|أوامره ونواه|يه ،ي|عطي اإلن|سان ال|قوة
وال|ثبات واالط|مئنان وال|سعادة ،ألن|ه ي|شعر ب|أن ال|له م|عه ي|قيه م|ن شر ن|فسه وم|ن شر ال|ناس ،ف|يعيش م|طمئنا راض|يا،
وهذا االطمئنان والرضا يجعالنه يعيش في توافق نفسي متكيفا مع أسرته ومجتمعه.
وي|فرض ه|ذا االن|تماء اإلله|ي ع|لى ال|فرد أن ي|سعى مل|عرف|ة ق|ضاي|ا وط|نه ون|اس|ه متس|لحا ب|احل|ب واإلمي|ان واإلح|ساس
ب|الواج|ب ،ي|تأل|م إذا ت|عرض|ت أم|ته لش|ر وي|فرح خل|يره|ا ،س|اع|يا ل|لمساع|دة إلي|جاد احل|لول امل|ناس|بة ل|ها ،م|ع االس|تعداد
للتضحية بالغالي والنفيس بالقياس إلى قوة هذا االنتماء ،ومن هنا تتشكل الهوية الدينية والوطنية.
ويرى ن|عمان ال|سامرائ|ي أن م|ن الواج|ب ع|لى ال|قائ|مني ب|عملية التنش|ئة غرس وت|عزي|ز االن|تماء ل|لوط|ن واألم|ة ل|دى
األط|فال ،وذل|ك ع|ن ط|ري|ق ت|عليمهم ش|يئا م|ن م|زاي|ا وخ|صائ|ص أم|تهم وم|ا ق|دم|ته ،ك|اط|الع|هم ع|لى ت|اري|خها وم|آث|ر
أب|طال|ها .فه|ذا م|ن ش|أن|ه أن ي|دم|ج ال|طفل ف|ي م|جتمعه وي|عزز ل|دي|ه ال|شعور اجل|معي ،ف|يمنحه ذل|ك اإلح|ساس ب|األم|ن
واالس|تقرار .إن م|حاول|ة إش|راك ال|طفل ف|ي اآلم|ال واأله|داف ال|كبرى ل|شعبه وأم|ته ت|ول|د ل|دي|ه م|شاع|ر االن|تماء ،ك|ما
تتمحور شخصيته وآماله حول بعض هذه األهداف ،مما ينشط من فاعليته وروحه وعقله ).(2000 :122
وي|ؤك|د ع|لماء ال|نفس أن اإلن|سان ي|حتاج دائ|ما إل|ى ج|ماع|ة ي|نضم إل|يها م|ن خ|الل دور ي|قوم ب|ه ،وي|عزز ش|خصيته
وذات|ه ،ك|ما يكس|به م|كان|ة اج|تماع|ية ت|شعره ب|ال|رض|ا ع|ن ال|نفس وال|سعادة .وت|عتبر األس|رة أول ج|ماع|ة ي|شعر ن|حوه|ا
ب|االن|تماء ح|يث ي|قترن اس|مه ب|اس|مها وت|صاح|به ك|ل مراح|ل ط|فول|ته ،وت|ليها جل|ماع|ات ال|لعب ف|يشعر جت|اه|ها ب|االن|تماء،
ك|ذل|ك ان|تماؤه مل|درس|ته كج|ماع|ة أو ه|يئة اج|تماع|ية أو جل|ماع|ة دي|نية أو ج|ماع|ات ال|هواي|ات أو اجل|ماع|ات الس|ياس|ية أو
ال|ري|اض|ية أو غ|يره|ا )فه|يم ،ك|لير  .(2007 :21وك|ذل|ك ال|هوي|ة ال|وط|نية ،إال أن األب|ناء ال ب|د أن ي|لقنوا أن ه|ذه
االن|تماءات امل|تعددة ي|جب أن ت|نضوي م|جتمعة حت|ت م|ظلة واح|دة ،مت|ثل ال|هوي|ة اجل|ام|عة ألب|ناء األم|ة ال|عرب|ية وه|ي
الهوية العربية.
وت|لعب األسرة ال|دور األول واألبرز ف|ي ت|شكيل هوي|ة األب|ناء وان|تماءات|هم األسري|ة والوط|نية وال|قوم|ية ،ف|ثقاف|ة ال|طفل
مب|ا ت|عنيه م|ن تنش|ئة اج|تماع|ية ت|تكون ف|ي األس|اس ب|دءا م|ن س|نوات ال|طفول|ة وص|وال إل|ى س|ن الرش|د ،وف|ي ه|ذه ال|فترة
امل|همة م|ن ح|ياة ال|فرد ت|تكون ال|شخصية ويتح|دد الس|لوك وال|توج|هات ،وذل|ك ع|لى ق|در م|ا ي|الق|يه م|ن ع|ناي|ة وتوج|يه
خ|الل م|راح|ل ال|نمو مب|ختلف أب|عاده|ا ال|عاط|فية وامل|عرف|ية واالج|تماع|ية والس|لوك|ية .ف|دور األس|رة ه|نا ي|برز م|ن خ|الل

ع|ملية ال|توج|يه الواع|ي وال|عقالن|ي امل|تمثل ف|ي غرس ال|قيم وال|عادات وامل|عاي|ير واألخ|الق وال|نظرة إل|ى ال|ذات ،وق|ضاي|ا
اجمل|تمع احل|يوي|ة ،وامل|ثل ال|عليا امل|لزم|ة ،ك|ما ت|تدخ|ل األسرة م|ن خ|الل ن|ظام امل|منوع|ات واحملرم|ات واحمل|ظورات ،وي|ساع|د
ه|ذا اإللزام الواع|ي ع|لى اك|تساب ال|طفل ال|عضوي|ة االج|تماع|ية واالع|تراف ب|ه وق|بول|ه وحت|دي|د توج|هات|ه ن|حو ذات|ه ون|حو
اآلخري|ن ،وال ب|د م|ن رب|ط ث|قاف|ة ال|طفل ب|قضاي|ا م|جتمعه وق|ضاي|ا وط|نه ال|عرب|ي ال|كبير )جن|م ،س|هام . (1995 :92
وفي حالة فشل مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز الهوية واالنتماء عند األبناء يكونون عرضة لالغتراب.
وي|عبر االغ|تراب ع|ن ع|دم ال|رض|ا وال|رف|ض ل|كل م|ا مي|ت ل|لمجتمع وث|قاف|ته ب|صلة ،وج|وه|ر االغ|تراب ه|و » ال|شعور
ب|ال|فقدان« وأش|ده » ف|قدان ال|ذات« امل|تمثل ف|ي اإلح|ساس ب|الوح|دة واخلوف ون|قص ال|شعور ب|تكام|ل ال|شخصية ،وي|شعر
ال|فرد أن وض|عه أص|بح غ|ير مح|دد امل|عال|م ،وأن|ه عرض|ة ل|ضغوط غ|ام|ضة م|تصارع|ة ،وي|عيش ل|لمجتمع ب|دون أن ي|قدم ل|ه
اجملتمع ما يرضيه )زهران ،حامد .(2003:225
ولالغتراب عدة أبعاد منها:
 ال|الم|عياري|ة ،وت|عني انه|يار م|عاي|ير الس|لوك ف|ي اجمل|تمع ورف|ض ال|فرد ل|ها ،وم|ن أش|كال|ها ال|الم|عيار الس|ياس|يوالالمعيار االقتصادي.
 ال|الق|وة ،ال|تي ت|تمثل ف|ي العج|ز وع|دم امل|قدرة ع|لى ال|ضبط وال|تحكم ف|ي األح|داث ،وم|نها األح|داث الس|ياس|يةواألحوال االقتصادية وغيرها.
 الالهدف ،ويقصد به نقص طموح الفرد وعدم وضوح أهدافه في احلياة. الالمعنى ،وتتمثل في افتقاد الفرد للشعور مبعنى احلياة وقيمتها. ال|تمرك|ز ح|ول ال|ذات أو ال|ال ان|تماء وم|ن أع|راض|ه )األن|ام|ال|ية ،أي أن ي|قول ال|فرد جت|اه األح|داث »وأن|ا م|ال|ي«باللهجة املصرية(.
 السلبية والقلق والرفض )زهرا ن ،حامد .(2003 :15-12ول|كي جن|نب ال|نشء م|ظاهر االغ|تراب ي|توج|ب ع|لى مؤس|سات التنش|ئة االج|تماع|ية غرس االن|تماء ف|ي ن|فوس هؤالء
النشء وتعزيز الهوية الدينية والوطنية والقومية لديهم.
ومت|ثل ال|لغة ال|عرب|ية ع|نصرا أس|اس|يا م|ن ع|ناص|ر ال|هوي|ة ال|عرب|ية واإلس|الم|ية ،وق|د أص|بحت ت|شغل اه|تمام امل|فكري|ن
الذين يرون أن هذه اللغة تواجه حتديات كبيرة قد يعرضها ويعرض الهوية خملاطر الضعف والتقهقر.
وف|ي م|قال ب|عنوان » مج|لس ال|تعاون اخل|ليجي وأزم|ات|ه « ل|لدك|تور مح|مد ص|ال|ح امل|سفر ف|ي ج|ري|دة ال|قدس ال|عرب|ي
الصادرة ف|ي لندن بتاريخ  2009-12-15يؤك|د على أهمية احملافظة على اللغة العربية ،ويشير إلى اخمل|اطر التي
تواج|هها ،ح|يث ي|قول » :إننا نس|ير إل|ى ال|هاوي|ة ف|ي تس|ييد ال|لغة اإلجن|ليزي|ة ع|لى ل|غتنا ال|عرب|ية ف|ي م|ناه|ج التعليم ...
ويذكرنا مبقولة »توماس مكوالي« مهندس التعليم لشعوب املستعمرات ،حيث قال» :ال أظن أننا سنقهر هذه األمة ما لم
نكس|ر ع|موده|ا الفقري ،ال|ذي هو ل|غته وث|قاف|ته وتراث|ه الروحي« .ويستطرد ال|دك|تور املسفر ق|ائ|ال» :إن الصمت الره|يب
والتبريرات التي تقال عما يجري ف|ي مجال التعليم حت|ت شعار التحديث والتطوير وحاجة سوق العمل تسهمون ف|ي كسر
عمودنا الفقري بصمتكم الرهيب«.
وي|حث ال|دك|تور ح|ام|د زه|ران ) (2003:123م|ؤس|سات ال|تعليم واإلع|الم ع|لى حت|مل املس|ئول|ية ف|ي احل|فاظ
ع|لى ال|هوي|ة وال|ثقاف|ة ال|عرب|ية م|ن خ|الل دع|م ال|لغة ال|عرب|ية ون|بذ ال|تغري|ب ال|لغوي ،ح|يث توج|د ادع|اءات خ|اط|ئة ب|أن
ال|لغة ال|عرب|ية ال تواك|ب ال|تقدم ال|علمي وال|تكنولوج|ي وم|تطلبات »ح|تمية« ال|عومل|ة ،وب|ال|تال|ي ث|قاف|ة »ال|قري|ة ال|كون|ية«
على حد تعبيرهم ،ويرى زهران أن هذا االدعاء يكرس مظاهر التغريب والتي تتمثل في اآلتي:
»ت|ضاؤل االه|تمام ب|ال|دراس|ة ب|ال|لغة ال|عرب|ية ،وان|تشار ل|غة اخلواج|ة ،واالن|بهار ب|ثقاف|ة األج|ان|ب ،وت|قليد ك|ل م|ا هو
أج ||نبي ،واس ||تخدام ال ||كلمات األج ||نبية ع ||لى ح ||ساب ال ||عرب ||ية ب ||شكل م ||تزاي ||د ف ||ي وس ||ائ ||ل اإلع ||الم وم||ؤس ||سات
التعليم« )زهران ،حامد .(2003:123
وي|ؤك||د زه|ران ،أن||ه رغ||م أه||مية ت||علم ال||لغات األج||نبية ع||لى أع||لى مس||توى ،إال أن||ها ي||جب أال حت||ل مح||ل ال||لغة

العربية في تدريس املناهج في املدارس واجلامعات.
ويش|ير إل|ى م|شكلة »ال|تغري|ب ال|لغوي« ع|ند أط|فال|نا وش|باب|نا وأي|ضا ع|ند اإلع|الم|يني ،وي|تمثل ال|تغري|ب ال|لغوي
ف|ي ت|فضيل اس|تخدام أس|ماء وك|لمات و ت|عبيرات أج|نبية وج|عل ال|عرب|ية غ|ري|بة ف|ي وط|نها ،ك|ما ي|نتقد ك|تاب|ة ال|عرب|ية
بحروف ال تينية ،أو كتابة اللغات األجنبية بحروف عربية وهكذا)نفس املرجع ص .(126
وف|يما ي|لي أم|ثلة الس|تخدام|ات ال|لغة األج|نبية ل|دى ب|عض الش|باب ال|عرب|ي» :ك|نا ك|لنا س|تان|د ب|اي ،وق|لنا ف|يرس|ت
أوف أول نح|دد الن|د جت|نن ن|عمل ف|يها ش|وي|ة إن|ترت|ينمت .إح|ترن|ا ب|ني م|اج|يك الن|د ،وون|در الن|د ،وامل|هم رس|ى ع|لى
ماجيك الند« )نفس املرجع ص .(127
إنه نداء من الوجدان لألم العربية واألب العربي ،هل تدركون إلى أين تسير األمور بأبنائكم؟
ولله احلمد في البداية وفي النهاية.
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