
 الفصل الخامس

 التربية والتنشئة اإلجتماعية
  -* مفهوم التنشئة اإلجتماعية  : 

شغلت التنشئة اإلجتماعيةة اتتمةاا اليريةن عةم علمةاف الةنتر يالتناليةة ياوجتمةاو يالجرنيالية ل       

يمرة  ع وة و  عما أدى إل  تن و تعنيتاتها يالالنغم عم تعددتا فإجه يمكم تصنيتها يفقةا  لمةا ية ت   

الواضحح  التنشةةئة اإلجتماعيةةة يامةةدا عةةم الم وةة عال الهاعةةة التةة  أيوتةةا علمةةاف التناليةةة اتتمةةاعهم 

 على اختالف تخصصاتهم وقد تطلبت الدواعى واالعتبارات األكاديمية هذا االهتمام ومبرراته . 

لهةا الفةناد إل  العمليةة التة  عةتعلم س اهة تها أي عةم  ا يشير مفهوم التنشئة اإلجتماعية 

قةةيم يلغةةة الم تمةةل ياللةةل ع المت قةةل عةةنهم م عمةةاف فةة  الم تمةةل ييةةتم  لةة  عةةم  ةةا  الهةةن  أي 

 المدرهة يمت  زعاف النفاق . 

عةم أتةم العمليةال اإلجتماعيةة التة  ت ةد    Socialication وتعتبحر عمليحة التنشحئة اإلجتماعيحة

عل  أجها الت  عم طنيقهةا تتية ا الشيصةية  ف  الم تمل يينظن علماف اوجتماو إل  تذه العملية

 اإلجلاجية .

يلةةةذل  تعةةةةنئ التنشةةةةئة اإلجتماعيةةةةة علةةة  أجهةةةةا عمليةةةةة يكتلةةةة  التةةةند عةةةةم طنيقهةةةةا الةةةةذال 

اإلجتماعية ييتي ا سناف الشيصةية   ممةا أا الم تمةل تنتقة  تقافتةه عةم جية  إلة  ر ةن عةم طنية  

 تذه العملية . 

  أجهةةا الت عيةةل ياإلجتمةةاع  لأجلةةاا أي تةة  العمليةةة التةة  علةة وتعححرف التنشححئة اإلجتماعيححة  ي ححا  

تلاعد عل  سنةاف الشيصةية التة  تمقتمةاتا عت ة   التةند عةم مةاجم سي لة ج  عنةد ع لةده إلة  مةاجم 

 إجتماع  يكتل   عناته يت اراله عم هعق ه إل  ال يا  ييؤتن ييت تن الم تمل الذى يعيش فيه  

 



 

   -*  هداف التنشئة االجتماعية  : 

إكلةةةال ال تةةة  ععةةةادت يات اتةةةال الم تمةةةل الةةةذل يعةةةيش فيةةةه متةةة  يلةةةه  اجدعاجةةةه ييةةةؤدل  -1

 ياجعاته ديا أل عاج  .

تهةةةذع  الغناجةةةي ال عيعيةةةة لديةةةه يتع يةةةده العةةةادال الصةةةال ة فةةة  الم كةةة  يالملةةةعر يالمشةةةنل  -2

 يطنق المعاعلة يإع اجه عع عال عم ال يا  يعم ع تمعه .

ال تة  ي لةة  تاتعةاو الهةل ل العلمةة  فة  ععاعلةة ال تةة  تعةدع  يقةق  الةذماف الت ةةنل لةدى  -3

 يتنشئته عنذ سدف مياته .

التنميةةةي علةةة  اللةةةل ع المعقةةة   يالمهةةةذل هةةة ئ علقةةة  المكافةةة   يالتقةةةدعن ياإلشةةةعاو المةةةادل  -4

 يالعاطت  يتذا عؤدل إل  التياع  ف  شيصية ال ت  عنذ قغنه .

ايا يال نيةةةة ياوهةةةتقا  ياوعتةةةةياز تشةةةنل ال تةةة  للقةةةيم اوجتماعيةةةة اإلي اسيةةةةة عرةةة    التعةةة -5

 تالنتر ياوجتماف لل ماعة يامتناا اليعين ........الخ

 اإلعداد العلم  لل ت  لي  يك ا عنتتل اليتاف  العلمية يالعملية عم  ا  عنام  عتتالية  -6

 إكتلال المعاعين يالقيم  يالمر  اللاجد  ف  الم تمل . -7

وةةعا اللةةل ع يأهةةالي  إشةةعاو ال اجةةال يفقةةا لمةةا يتنوةةه يي ةةدده الم تمةةل عرةة    اكتلةةال  -8

 اللغة ن األسرة والعادات والتقاليد وإشباع الرغبات والحاجات الفطرية واالجتماعية والنفسية 

تعلةةةةم الديار اوجتماعيةةةةة المت قعةةةةة عةةةةم التةةةةند ت لةةةة  جنلةةةةه يعهنتةةةةه يعنمةةةةيه اوجتمةةةةاع   -9

 ة الت  عنتم  إليها يطعقته اوجتماعي

 اكتلال المعنفة يالقيم ياوت اتال يمافة أجماط اللل ع عر  أهالي  التعاع  يالتتيين  -10

 



 

 

 

 *خطوات عملية التنشئة االجتماعية : 

إ ا جظنجةةا إلةة  التنشةةئة عةةم يجهةةة جظةةن الشةةيم الةةذل ييمةةل لعمليةةة التنشةةئة فإجنةةا جلةةت يل أا 

 جميي سيم عدد عم الي  ال تتعل  تالتعلم تالنمذجة أل تقليد جم  ج عا يتذه الي  ال ت   

أل التعةةنئ علةة  النمةة  ج المةةناد تقليةةده يالت مةةد ععةةه ييعتعةةن اوجتعةةاه  المالحظححة واالبتبححا  : -1

ظةةة شةةنط أهاهةة  لعمليةةة الةةتعلم تالنمذجةةة يتشةةين الدراهةةال إلةة  أجنةةا جنتعةةه يجامةة  يالمام

النمةةا ج النفيعةةة  ال اليتايةةة العاليةةة أل اجهةةا تةةنتعا مريةةنا تيصةةاجم النمةة  ج ياليصةةاجم 

 المتعلم يالدرجة ال  افي يالمدعمال المنتع ة ته .

ل ومظةةه فةة   اكنتةةه يملمةةا أل قيةةاا المةةتعلم ستمريةة  يتيةةييم رداف النمةة  ج الةةذاالحتفححا: :  -2

اهت او المام  تنعيي رداف النم  ج ملمةا مةاا امتتا ةه تاللةل ع المامة  أملةم  ييةؤدل 

 لةةة  إلةةة  أا عتعلمةةةه تصةةة ر  أملةةةم يتةةةذا عت لةةة  أا عنمةةةي المامةةة  فةةة  أداف النمةةة  ج أو 

عنشةةغ  تةة ع ر أ ةةنى تةةذا ييعتمةةد تيةةييم اللةةل ع علةة  التعييةةي الم جةة  الةةذل عنالةةه هةةل ع 

 لنم  ج .ا

ميث يق ا المعلم ست نالة أداف الدير يتمريله فة  وة ف التنعيةي الةذل مرحلة إعادة اإلبتاج :  -3

تةم فة  الةذاكن  ميةث عةةتم اهةتدعاته تعةد تييينةه . يتعتعةن التغذيةةة الناجعةة عهمةة سدرجةة معيةةن  

 قعةة  أا عرعةةت الداف اللةةيت  للمةةتعلم يتصةةعا ال  ةةاف يالتةةدري  العقلةة  ياللةةل م  عهةةم فةة 

تشةةكي  اللةةل ع عةةم  ةةا  الم ةةايول اليلةة  يالمعدجيةةة وكتلةةاته يتةةذا عت لةة  عناقعةةة دقيقةةة 

 عم قع  المعلم أي النم  ج .



أل تغيين اللل ع جتي ة التق يم يتلق  التغذية الناجعة المناهةعة التة  تعتعةن عةاعا التعديل :  -4

 ماهما ف  تعدع  الداف يت  ينه .

ياهةةةةتد اله فةةةة   ال المةةةةتعلم ييصةةةةعا جةةةةيفا عةةةةم هةةةةل مه أل دعةةةةن النمةةةة  ج  االسححححتدخا  : -5

 ييت قف  ل  سدرجة معين  عل  التدعيم الذل علقاه  .

  -*  شكا  التنشئة االجتماعية : 

 للتنشئة االجتماعية شكلين رئيسيين هما :

 الشكل األو  : التنشئة االجتماعية المقصودة : وتتم من خال  ما يلي :

فه  تعلم أسناجها اللغة ياللل ع يفة  جظاعهةا الرقةاف  يععاعينتةا  يت ةدد لهةم ال ةنق  األسرة :  -أ

 يالهالي  يالديال الت  تتص  ستشنل تذه الرقافة .

فالتعلم المدره  تميتلف عنامله يك ا تعليمةا عقصة دا لةه أتدافةه يطنقةه يأهةاليعه  المدرسة : -ل

 هم ت نق ععينة .يجظمه يعنات ه الت  تتص  ستنالية الفناد يتنشئت

 الشكل الثابي : التنشئة االجتماعية غير المقصودة :

ييتم تذا النما عم  ا  يهاج  التناليةة يالرقافةة العاعةة عرة    يهةاج  اوعةاا الميتلتةة يالملة د 

 يغينتا عم المؤهلال الت  تلهم ف  عملية التنشئة اوجتماعية.

  -* عالقة التربية بالتنشئة االجتماعية  : 

و ري  أا عملية التنشئة اوجتماعيةة لبسنةاف تعةد عمليةة تنال يةة اجتماعيةة س قةتها إمةدى 

العمليةةةةةال التةةةةة  عةةةةةتم عةةةةةم  الهةةةةةا اهةةةةةتمنار الم تمةةةةةل يت ةةةةة ره يقةةةةةد أهةةةةةهمت العلةةةةة ا اوجتماعيةةةةةة 

ياوجرنيالل جيةةة يعلةة ا التناليةةة فةة  جشةة   عتهةة ا التنشةةئة اوجتماعيةةة يتعنةة  مةة  عنهةةا عنظةة را ييتلةةف 

 ن إو أجها ف  النهاية ت دد عاتية التنشئة اوجتماعية .عم اآل 



يتعتعةةةن عمليةةةة التنشةةةئة اوجتماعيةةةة فةةة  مقيقتهةةةا عمليةةةة تعلةةةم لجهةةةا تعةةةدع  أي تغييةةةن فةةة  

 اللل ع جتي ة التعنض ليعنال يعمارهال ععينة .

يجظمةه تهدئ التنالية إل  جقة  التةنا  الرقةاف  للم تمةل يات اتاتةه يععةاعينه يتقاليةده يأعنافةه 

يععتقداته عم جي  اليعار إل  جي  الصغار  فالجيةا  ال دعةد  تنشة  علة  التةنا  الرقةاف  للم تمةل 

يتةةتعلم فةة  وةة جه اللغةةة يتتلقةة  يتيتلةة  المهةةارال يالقةةيم يو يقتصةةن دير التناليةةة علةة  جقةة  التةةنا  

 الرقاف  س  تت ل  تنقيته يت  يده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


