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 تمهيد

 يولد االنسان عمى الفطرة كائنًا بيولوجيًا يشارك غيره من الكائنات في خصائص وسمات 
ويتميز عنيا في خصائص وسمات اخرى. ىذا االنسان مييأ ليصير كائنا اجتماعيا مرورًا بتحوالت 

كينونتو النفسية المعرفية واالنفعالية والسموكية، وكينونتو المغوية نطقًا وتوليدًا وابداعا، وصوال تعكس 
في  الصيروراتالى كينونتو االخالقية وكينونتو الثقافية كصانع عادات وتقاليد وقيم وحضارة. ىذه 

ية انطالقا من قواعد عالقاتيا الجدلية ال يمكن ان تتحقق ما لم تتوفر ليا تغيرات كمية واخرى نوع
بيولوجية فسيولوجية جعمت منو مخموقا انسانا منذ لحظة االخصاب بما يمتمكو ىذا المشروع االنسان 

( كروموزمًا وما تحممو ىذه الكروموزومات من جينات تحمل الخصائص االولية البشرية. فما 46من )
عمى التحوالت البيولوجية  يشيده مشروع االنسان عبر شيور الحمل من صيرورات متتالية تؤشر

كائنًا ضعيفًا بل من المدىشة في ظرف زمني قصير نسبيا ليخرج مولودًا انسانا الى ىذه الدنيا، 
اضعف المخموقات ليقذف بو في حاضن اجتماعي ال تستمر حياتو بدونو، ىذا الحاضن ممثال في 

اث التغيرات النوعية عبر سنوات االسرة والمدرسة والرفاق والثقافة والزمن كل يؤدي وظيفتو في احد
عمره، وذلك من خالل ما عرف باسم التنشئة االجتماعية التي يؤمل منيا ان توجو طبيعة االنسان 

وتكامل المحايدة الى الخير في مقابل الشر، والى االلفة في مقابل العزلة، واالنتاج في مقابل الخمول، 
 مقابل التعاسة. االنا في مقابل االحساس باليٍأس، والسعادة في
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من ىنا، كانت اىمية عممية التنشئة االجتماعية لدارس عمم النفس التربوي / نمو وتعمم، 
ومن ىنا ايضا البد من تناول ىذه العممية في اطارىا االيكولوجي بكل ما يطرحو ىذا االطار من 

بكل ما يتوفر لو من موضوعات ساخنة تشغل بال كل الميتمين بالتربية لجيل بدايات االلفية الثالثة 
انفجارات معرفية وتكنولوجية وتغيرات سريعة في كل المجاالت، وصراعات ابسطيا الصراع عمى لقمة 

دى عممية التنشئة أالعيش واعتاىا صراع الحضارات والثقافات واالديان. في ىذا الجو المحموم تت
ممحاولة والخطأ العشوائيين، انما . فالعممية ال تترك عمى الفطرة، وال تتحمل ان تخضع لاالجتماعية 

يأ ىي عمل عممي منظم ىادف لو استراتيجياتو واساليبو وادواتو. وعميو فعمى دارس ىذا المساق ان يتي
ليكون بمستوى مواجية تحديات التنشئة االجتماعية في بيئة ىي في نطاقيا الضيق بيئة عربية تتسع 

 كمو.لتكون بيئة اسالمية وتتسع اكثر لتكون العالم 
 :نتاجات التعمم

 الفهم واالستيعاب : -1
 

 أن يتعرف عمى مفيوم التنشئة االجتماعية السوية وأشكاليا وتأثرىا في النمو والتعمم. 1-1
 أن يدرك متطمبات عممية التنشئة االجتماعية. 1-2
 أن يتعرف عمى األسس النظرية المرتبطة بموضوع التنشئة. 1-3
 مختمفة عمى النمو والتعمم.أن يتعرف عمى آثار أساليب التنشئة ال    1-4
 
 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية :  -2

 

 أن يربط ما بين التنشئة االجتماعية والسياق التي تحدث بو.  2-1
أن يميز بين تحديات التنشئة االجتماعية في البيئة والضغوط الثقافية التي تؤثر عمى النمو   2-2

 والتعمم.
 األدوار الجندرية.أن يستبصر الطالب تغير   2-3
أن يربط ما بين التنشئة االجتماعية وتأثيرىا بكل جانب نمائي عمى حد )معرفي/ انفعالي/ اجتماعي/   2-4

 أخالقي(.
 
 المهارات الخاصة / التطبيقية : -3

 

 أن يميز بين أساليب التنشئة السوية ويطبقيا.  3-1
 لذات.أن يطور برامج لتنشئة اجتماعية تساىم في تطور ا  3-2



 أن يعدل من الطرق غير السوية بالتنشئة.  3-3
 أن يتبنى األسس االيجابية بالتنشئة السوية.  3-4
 
 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول:  -3

 

 أن ينقل ما تعممو إلى المواقف الحياتية المختمفة.  4-1
 ز االتجاىات االيجابية في التنشئة.أن يساىم في تغيير االتجاىات السمبية ويعز   4-2
أن يحدد المشكالت النمائية أو التعممية لدى األىل والمعممين الموجودة عند األطفال والناتجة   4-3

 اليب التنشئة غير السوية.سعن أ
 يةر أن يتبنى خطة لمتغيير انطالقًا من األسس النظ  4-4
    

 أهداف المادة:
 

 تيدف ىذه المادة الى :
 عبر عممية التعمم يف دارس ىذه المادة بتطور عممية التنشئة االجتماعيةتعر  -1
 مالحظة الفروق الثقافية )والثقافات الفرعية( في ىذه العممية -2
 السموك االنساني تعمم استكشاف الضغوط الثقافية عمى -3
 تبصير الدارس ليذه المادة بتغير االدوار الجندرية -4
 شئة االجتماعية في تطور الذات استقراء دور عممية التن -5
استقراء دور عممية التنشئة االجتماعية في كل من العمميات االنفعالية والمعرفية والفضائل  -6

 االخالقية.
 معرفة متطمبات التنشئة السياسية -7

 

 محتوى المادة :

 تتناول الموضوعات التالية : ثماني وحداتيتضمن محتوى ىذه المادة 
 :الوحدة االولى 

     Socialization and Learningوعالقتيا بنظريات التعمم واشكاليا  التنشئة االجتماعية 

 

 

 
Forms of Socialization : 



 

- Reverse of Socialization 

- Developmental Socialization 

- Primary Socialization 

- Secondary Socialization 

- Anticipatory Socialization 

- Anticipatory Socialization 

- Resocialization 

- http:// en.wikipedia. org/ Socialization # Forms_ of_ Socialization : المرجع المدخمي     

-   Flashcards for process of Socialization 

- Socialization 

 الثانية :الوحدة             
 عيمن خالل التعمم االجتماالجندرية واالدوار الجندرية  التنشئة -

- Gender Socialization and Gender Roles, parental influence on children 

Socialization to Gender roles by Susan D.witt  

-  - http:// gozips. Uakron. Edu/ ~ susan 8/ parinf.htm. 

 الوحدة الثالثة :
 التنشئة االجتماعية والثقافية  -

- Socialization and Culture    

 ع المدخمي المرج
- Socialization and Culture 

- Loretton F. Kasper 

 

 الوحدة الرابعة :
                          Socialization and the self         التنشئة االجتماعية والذات  -

 المرجع المدخمي                        
- - Socialization and the self  

 الخامسة: الوحدة 
 العمميات االنفعالية تعمم جتماعية و التنشة اال

- Emotion Socialization 

 

 المرجع المدخمي 
- Socialization of discrete negative emotions : Gender differences and links 

with psychological distress 



 السادسة :الوحدة 
                      Moral  Socializationالفضائل االخالقية تعمم التنشئة االجتماعية و  -

- Moral Development  

- http: // www.iep.utm.edu/m/moraldev.htm 

- Conscience in childhood : past , present, and future. 

 
 الوحدة السابعة :

                                  Political Socializationالتنشئة االجتماعية السياسية 

 لمدخمي المرجع ا
- chapter summary from http://wps.ablongman. Com/ long_sobet_ plog/ 1/0 

, 11279, 266850, 00. htm. 

 الوحدة الثامنة :
 العمميات المعرفية تعمم التنشئة االجتماعية و 

 المرجع المدخمي 
- American and Chinese recall memories very differently, indication the 

impact of Culture on self- concept. 

- http://www. News. Cornel-edu/juneo1/ memories. Ssi.html 

- cognitive dissonance  

- http://www.ithaca.edu./faculty/ stephens/cdback.html 

- cognition and problem solving 

- Culture and cognition by DiMaggio Paul. 

 

 متطمبات المادة : 
 حتى يجتاز الطالب ىذه المادة بنجاح البد من انجاز المتطمبات التالية :

 درجات 11ومعالجتيا  المشاركة الفاعمة في جمع المعمومات ذات العالقة بموضوعات المادة -1
تناول احدى المقاالت حول احد موضوعات التنشئة االجتماعية، منشورة في احدى المجالت او  -2

 درجة  31عرض ما فييا من معموما ت ونقدىا واثرائيا      Findarticles. Comمن خالل 
 درجة  21               امتحان منتصف الفصل  -3
 درجة  41       امتحان نياية الفضل  -4
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