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           ABSTRACT 
Today ,the school and family issues are one of the interested topics which 

directed by socialization. This socialization conceded as a guide of their essential 

roles. The  family is the first  environment where the child educates so it has 

many roles to do in the socialization  of children. Also the school  has a great 

roles because it completes the educational roles that the family starts at the first 

stages of child s age. 

This study prepared to identify the functional  integration between the 

school and the family in the process of Socialization depending on the 

description method in order to describe the studied phenomenon  and to access 

the results The used tool in this research is the form interviewer. The concluded 

results of this study resume in these following points: 

-The school function of socialization of the individual (student) with a rate 

of 69.2%, education and learning is the basic functions of primary schools. The 

teacher in primarily mission is to educate students and their education in 

accordance with the principles enshrined in the community. 

-The function of the family socialization of the individual (student) with a 

rate of 66.2%, the family is seeking to trained Semitism relations in a manner 

adapted to check his social acceptance. 

-There is consensus among the functions of the school and the family in the 

socialization process of the individual (student) increased by 67.6%, Integration 

lies in cooperation and communication and the achievement of social and 

upbringing of their functions in accordance with the principles are consistent 

with community standards. 
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 ةلخ امل

تعد قضااي املدرسة واألسرة من املوضوعات اليت حتضى   هتتاىام ك ىك وكىالت الت اىجة اعيتااعيتىة الىيت تعتى  
 ارتىىىا ال يتجىىىة املويىىىال اعساسىىىر ألدوارمىىىا، ألساىىىا أر لقسىىىرة أدوار تاىىىوم بىىىال ا عاليتىىىة الت اىىىجة ا يتااعيتىىىة لقب ىىىا   عت

األوىل اليت ي اأ أليتها الطفل، ألإر للادرسة دور مهم ا تسالىة تلىت األدوار الوبويىة الىيت تاىوم سىا األسىرة ا املرا ىل 
األوىل مىىىىن عاىىىىر الطفىىىىل، يىىىىا ت تىىىىاا الدراسىىىىة ملعرألىىىىة التسامىىىىل الىىىىوةيتفر بىىىى  املدرسىىىىة واألسىىىىرة ا عاليتىىىىة الت اىىىىجة 

  امل هج الوصفر بغرض وصى  الاىاترة املدروسىة والوصىو  اىل جتىاأج،  أمىا اعيتااعيتة، واعتادت تاا الدراسة عل
 :األداة ال حثيتة املستخدمة تر اعستاارة هملاابلة  جناز تاا الدراسة، وخلصت الدراسة اىل ال تاأج التاليتة

، ألالوبيتىىىىة والتعلىىىىيتم مىىىىن %1..6تاىىىىوم املدرسىىىىة بوةيتفىىىىة الت اىىىىجة اعيتااعيتىىىىة للفرد التلايتىىىىا  و لىىىىت ب سىىىى ة  -
الوةىىاأ  األساسىىيتة الىىيت تاىىوم سىىا املىىدار  اعبتداأيتىىة. ألىىاملعلم مىىرل هلدريىىة األوىل تتاثىىل مهاتىىال ا تربيتىىة الت ميتىىا و 

  .تعليتاهم وألق امل ادئ اليت ي ص عليتها اجملتاع
، األسىىرة تسىىع  لتدري ىىال %66.1األسىىرة بوةيتفىىة الت اىىجة اعيتااعيتىىة  للفىىرد  التلايتىىا  و لىىت ب سىى ة  تاىىوم -

 .عل  الع قات الساميتة بطرياة مت أاة حتاق لال الا و  اعيتااعر
، % 6..6يويد تواألق ب  وةاأ  املدرسة واألسرة ا عاليتة الت اىجة اعيتااعيتىة للفىرد  التلايتىا  ب سى ة  - 
ل يساىىن ا التعىىاور والتواصىىل املاىىو  و حتايتىىق وةاأفهاىىا اعيتااعيتىىة لت اىىجتال وألىىق م ىىادئ تتفىىق مىىع معىىايك ألالتسامىى

 .اجملتاع احمللر
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 مقدم  

تعد الت اجة اعيتااعيتة من املواضيتع اهلامة اليت تتعرض لقس اب املت عة ا إعداد الفرد وهتيتجتال ألدا  دور 
يتوق  تاا األدا  عل  الطرياة اليت ات عت ا تربيتتال وت اجتال، وأر األسرة تر أو  حمطة مع  داخل اجملتاع، حبيتث 

تتوىل إعداد الفرد وتسوي ال وتلايت ال آداب السلو  اعيتااعر، ألتعلاال لغة قومال وتراثال الثااا، من عادات وتااليتد 
جفسهم وجمتاعهم، وأييت  لت احلرص وس ن ايتااعيتة وحترص كل أسرة عل  أر ي اأ أب اؤتا جاأة صاحلة وانألعة أل

 استجابة للفطرة اليت ألطر عليتها اآله  واألمهات ا كل أسرة، عر يسور ألب اأهم مستا   زاخرا هخلك واعزدتار.
وجباجب األسرة ت ا  مؤسسات ايتااعيتة تاو  ا تاا الت اجة أمها املدرسة ومجاعة الرألاق وغكتا من 

 عاليتة الت اجة واليت تستار م ا وعدة ا جسار إىل غاية وألاتال. املؤسسات اليت تساتم ا
حتتل املدرسة اليت أتيت ا الدرية الثاجيتة بعد األسرة مركزا اسواتيتجيتا ا اجملتاع جارا ألميتتها الاصوى 

ة اليت ت ال ودورتا ال ارز، إ  تعت  املسؤو  األك  عن حتالها وةيتفة الت اجة اعيتااعيتة، تلت الوةيتفة املزدوي
تراث األمة الثااا لقييتا  ال اشجة وحتاألظ عليتال من يهة، وتعال عل  تعزيزا ورألع مستواا إىل أعل  دريات الرقر 
والتادم من يهة أخرى.وقد يا  تاا ال حث لدراسة التسامل الوةيتفر ب  املدرسة واألسرة ا عاليتة الت اجة 

 اعيتااعيتة.
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 أوال: إشكالي  الدراس          
تعال الت اجة اعيتااعيتة عل  تاسيتل معايك الفرد ومهاراتال ودواألعال واجتاتاتال وسلوكيتاتال لسر تتواألق مع        

تلت اليت يعت تا اجملتاع مرغوبة ومستحس ة للحاضر واملستا ل، وتر عاليتة هتدف إىل دمج الفرد ا اجلااعة 
وتااليتد اجملتاع، باسل تدرجير وتسلسلر كاا أهنا عاليتة تعليتم وتعلم وتربيتة تاوم وتسيتفال مع أمناط وسلو  وأعراف 

عل  التفاعل اعيتااعر وغر  الثااألة وجالها ب  األألراد هعت ارتا عاليتة مستارة، وهتدف إىل إكساب الفرد 
ها وتسس ال الطابع معايك واجتاتات م اس ة  دوار ايتااعيتة متوقعة متس ال من مسايرة مجاعتال والتواألق مع

اعيتااعر، وتيتسر لال اعجدماج ا احليتاة اعيتااعيتة. ومن أيل الوصو  إىل األتداف اليت رمستها الت اجة 
اعيتااعيتة استخدمت عدة مؤسسات ووساأط لتحايتاها، وهلاا األخكة دور تام وتساملر ا ب ا  شخصيتة الفرد 

 وكيتاجال ال فسر واعيتااعر.
اعيتااعيتة  ات األميتة الس كة األسرة، واليت تعت  الو دة اعيتااعيتة الااعدية ا  ومن مؤسسات الت اجة

اجملتاع،  يتث تاوم بتل يتة  ايات ألطرية والايتام بوةاأ  شخصيتة وايتااعيتة، وتر الو دة ال سيتطة اليت ت دأ أليتها 
سرة متاسسا شام  ياوم عل  ابسط أشسا  الع قات اعيتااعيتة وأدىن عاليتات التفاعل اعيتااعر وحتاق األ

أسا  توازر داخلر. وتسع  إىل ت اجة الطفل ت اجة ايتااعيتة وتلايت ال وتعليتاال الايتم اعيتااعيتة اليت حيتايها 
وتتااش  مع اجملتاع الاي يعيتش أليتال كاا تسع  إىل تربيتتال عل  األخ ق والدين وتوألر لال كل ما حيتايال ا الو دة 

اا أليتها الفرد مما جيعل الطرياة اليت يتفاعل أليتها أعضاأها معال وجوع الع قات اليت خي تا اعيتااعيتة األوىل اليت ي 
ألاألسرة تعال عل  حتويل الفرد من كاأن  متثل ال اا ج اليت ستتاسل وألاا هلا تفاع تال وع قاتال اعيتااعيتة.

 ع.بيتولوير إىل كاأن ايتااعر قادر عل  تاسيتل ع قات وأدا  دورا داخل اجملتا
ع دما تاطع األسرة شوطا ك كا ا ت اجة الطفل وتعليتاال امل ادئ األوىل يتويال ليتتم ت اجتال ا املدرسة، واليت 
تعت  املؤسسة اعيتااعيتة الثاجيتة بعد األسرة. تعد املدرسة جسق ايتااعر يؤدي وةاأ  وتسال دور األسرة ا 

يتم اجملتاعيتة وحتديد منط األدوار اليت من املتوقع أر يؤديها ت اجة الطفل، ألهر تساتم ا تعزيز قيتاة اعلتزام هلا
الطفل ا مرا ل  يتاتال الاادمة. كاا تاوم املدرسة بوةيتفة الوبيتة وجال الثااألة وتوألك الاروف امل اس ة ل او الطفل 

ااعيتة ا شسل م ام يسايتا وعاليتا واجفعاليتا وايتااعيتا كاا يلتار أليتها مجاعة الرألاق ويتعلم املزيد من الايتم اعيت
 ويتعلم ادوار ايتااعيتة يديدة.

ع دما يلتحق الطفل هملدرسة يسور قد حتصل عل  قدر ك ك من الت اجة اعيتااعيتة ا األسرة كاا ع 
ي فصل عن األسرة هلتحاقال هملدرسة معتادا بالت عل  أتثك األسرة أليتال  ىت وتو ا املدرسة وت ا أييت دور 

 لر لت اجة الفرد. املدرسة كدور تسايت
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دار الوألا  لدجيتا الط اعة وال ار، اعسس درية: ألايز مراد دجد ، األم   ع د احلفيتظ أبو بسر، دليتل الوبيتة العاليتة وإعداد املعلا ، )1(

 .122، ص 1002

 .101، ص6..1، 1، طدار الطليتعةل  ار:ترمجة إ سار حماد احلسن، ، دجيتسن ميتايتل، معجم علم اعيتااع )2(

 .2.، 2.، ص تدار ال هضة العربيتة للط اعة وال ار، د ط، د ل  ار:حماود عودة، أسس علم اعيتااع، )3(

وعالت األسرة واملدرسة اجلزاأرية عل  ت اجة أألرادتا ضان قيتم وتااليتد جمتاعها ا ضو  م ادئ الاريعة 
ا س ميتة الساحا  والواث التارخير الاي يتوارثال من خ   عاليتة الت اجة اعيتااعيتة من ييتل اىل ييتل، لسن 

زاأري جبايتع مؤسساتال أثرت باسل م اشر عل  تلت الايتم وامل ادئ خاصة التغكات واملرا ل اليت مر سا اجملتاع اجل
 خ   ألوة اع ت   واليت  لحلت من قيتاها ومعايكتا وبايتت مصا  ة هلا  ىت الوقت الراتن. 

 ومن تاا امل طلق يتم طرح التساؤ  الرأيتسر التايل:
 اعيتااعيتة؟ ى تل يويد تسامل وةيتفر ب  املدرسة واألسرة ا عاليتة الت اجة

 وت درج ضا ال عدة تساؤعت جوردتا كاا يلر:
 ى تل تاوم املدرسة بوةيتفتها ا عاليتة الت اجة اعيتااعيتة للتلايتا؟  1
 ى تل تاوم األسرة بوةيتفتها ا عاليتة الت اجة اعيتااعيتة للتلايتا؟  1
 ة للتلايتا؟ى تل ت ا  تواألق ب  كل من املدرسة واألسرة ا عاليتة الت اجة اعيتااعيت 2

 اثنيا: حتديد مفاهيم الدراس 
ياصد بال التواألق والتآزر واعجسجام ب  جماوعة الع اصر مما جيعلها و دة موابطة، تعريف التكامل: -4

وأساسال ا درا  أبر كل يز  يعتاد ا حتايتاال عل  األيزا  األخرى، ويعين  لت أر يسور ت الت أتكد من ويود 
 . 1  املستوايت وتسامل ب  خمتل  العاليتات  ختطيتط، ت فيتا، متابعة، تايتيتم  تسامل داأم ب  خمتل  

وياصد هلوةيتفة الوابط والتسامل، وميسن الاو  هر للوةيتفة ةواتر ايتااعيتة الوظيف  أو الوظيفي :  -1
الوا دة هألخرى وأر تساعد عل  استارارتا ا الايتام بعالها وأر مجيتع الاواتر اعيتااعيتة لل اام موابطة ومتعلاة 

 . 2 تغيتك ا أي م ها عبد أر تؤثر ا مجيتعها
وياتب الوةيتفيتور إىل أر الطرياة اليت يعال سا اجملتاع ويستار ا بااأال وميسن ألهاها من خ   ال سق 

ا  اعيتااعر. إر ال سق اعيتااعر أو ع اصرا تر أما وةيتفة بوصفها تلعب دورا اجيابيتا، أو ال وةيتفة تتاثل
 . 3 جتاأج سل يتة وضارة
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  .1.2، ص 1.86، 8دار املارق لل ار والتوزيع، طبكوت: بيتاملؤسسة الوط يتة للستاب، امل جد األجبدي، )4(

 .212، ص1..1، .املؤسسة الوط يتة للستاب، طاجلزاأر: علر بن تادية، وبلحسن ال ليتش وآخرور، الاامو  اجلديد للط ب، )5(

إميار حبر وجور اهلدى مادود، التسامل الوةيتفر ب  األسرة واملدرسة وأتثكا عل  التحصيتل الدراسر للت ميتا، ماكرة ماسو  . م.د،  )6(
 . .11، ص1012|1012كليتة العلوم اعجساجيتة واعيتااعيتة, يامعة الوادي, 

ودة، أميتة املدرسة ا ت ايتة الايتم السلوكيتة لدى الت ميتا ودورتا ا حتايتق تواألاهم اعيتااعر، امللتا  الدويل األو ،  سيتاة ايت مح)7(
 ..1يامعة اجلزاأر، ص 

 التكامل الوظيفي: -7
 . 4 تسامل، تسام ، كال، مت وكار كام لغ :  -أ 

 . 5 تسامل الار : كال شيتجا ألايتجا، تسامل األشيتا : كال بعضها ال عض
يىىرى ال ا ىث خليتىىل اجلىىر ا مؤلفىال املعجىىم العىرل عرو : مصىىطلا التسامىل أو اجلاىىع بىى  اصـالالحا:  -ب 
 خمتلفة يسال بعضها بعض وتتعاور ا الوصو  إىل غرض وا د.ص اعات 

أما التسامل الوةيتفر هل س ة لرميور بودور تو: أر كلاة تسامل تعين  الة مىن اععتاىاد املت ىاد  والىوابط بى  
 الو دات واألجااة املسوجة لل اام اعيتااعر.

املرت طىىة لل سىىق اعيتاىىاعر و ىىدد أبعىىاد  يتجىىال عىىاط  غيتىىث إىل أر التسامىىل الىىوةيتفر يعىىين الو ىىدة والسليتىىة
 . 6 التسامل الثااا والوةيتفر

 املدرس : -1
تر اسم مسار ماتق من َدْر  و َدَرَ  وتدريس ومدار  ومدرو ، وتعين املوقع الاي جيتاع أليتال لغ :  -أ 

 ألرد مبعلم عكتساب املعرألة واخل ة.
تعىىين املؤسسىىىة الىىىيت تاىىىدم  Ecoleاملدرسىىة مجىىىع مىىىدار  مسىىار الىىىدر  والتعلىىىيتم، أمىىىا ا الفرجسىىيتة ألىىىار كلاىىىة 

 . 7 تعليتاا ايتااعيتا
يعرألهىىىا حماىىىد صىىىار: أبهنىىىا مؤسسىىىة ايتااعيتىىىة مىىىن مؤسسىىىات الت اىىىجة اعيتااعيتىىىة دورتىىىا اصـــالالحا:  -ب 

 الض ط اعيتااعر.تسوين األألراد من خمتل  ال وا ر ا إطار م ام وألق م ادئ 
ويعرألهىىا امييتىىل دوركىىاع: تىىر ع ىىارة عىىن تع ىىك امتيتىىازي للاجتاىىع الىىاي يوليتهىىا أبر ت اىىل إىل األطفىىا  قىىيتم ثااأليتىىة 
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 .112،ص  .100، 1مراد زعيتار، مؤسسات ال تاجة اعيتااعر، دار قرط ة لل ار والتوزيع، ط)8(
، .100، 1شعراوي، أصو  الوبيتة ، الفلسفيتة واعيتااعيتة وال فسيتة، دار احلامد لل ار والتوزيع طواأل ع د الرمحار التل، وامحد حماد )9(

 .102ص 

 ..10، ص 1008، ر ومست ة اهل   للط اعة وال اردابكوت: ع د احلايتد حماد اهلامشر، املرشد ا علم ال فس اعيتااعر، )10(

 . 8 وأخ قيتة وايتااعيتة ويعت تا ضرورية لتاسيتل الراشد وإدمايال ا بيتجتال ووسطال
، وتىر مؤسسىة ايتااعيتىة تعسىس اجملتاىع إر املدرسة جسق تربوي ألرعر هل س ة لل اىام الوبىوي العىام للاجتاىع

بصىىورة مصىىغرة. كاىىا أهنىىا تىىوألر الوسىىاأل والاىىروف السفيتلىىة لوبيتىىة الىى ش  مبىىا جيعلهىىم قىىادرين علىى  املاىىاركة الفعالىىة ا 
اجملتاع، ويتوألر هلا العديد من الوساأل اليت متس ها من الايتام بوةاأفها اليت حتدد ا ضىو  األتىداف الوبويىة ووةىاأ  

 . 9 الوبوي للاجتاع ال اام
ألر اجملتاىىع تىىو  ،املدرسىىة بيتجىىة ايتااعيتىىة مبىىا تضىىاال مىىن إداريىى  ومعلاىى  وطىى ب. واملدرسىىة جتاىىع اصىىط اعر

الاي يضع ال ام لتجاع أعضا  املدرسة وأعدادتم وأعاارتم وختصصاهتم  سىب األجااىة وامل ىاتج. واملدرسىة جتاىع 
 . 10 مصغر إ  أليتها أمناط اجملتاع

 :إجرائيا -ج 
تر و دة ايتااعيتة تعال عل  ب ا  الفرد وت اجتال ايتااعيتا وتسس ال خ ات ومهارات ومعارف ليتتعلم كيت  

 يعيتش ويتعامل مع اآلخرين وتر مسالة لوةيتفة األسرة.
واملعلم تو الاخص الاي يوألر التعليتم للت ميتا ي ال  املعلومات إليتهم املويودة ا امل هج املارر من ق ل 

ة . كاا أر املعلم يعت  املسؤو  األو  عن تربيتتهم وت ايتة قدراهتم املعرأليتة واعيتااعيتة داخل املدرسة من خ   الوزار 
 .ع قتال هلت ميتا وع قتهم ب عضهم ال عض وع قتهم هل يتجة احمليتطة

 األســـــــــرة :.2.1
أسرة الريل مبعىن عاكتال ورتطال األدجور األسرة من ال ا يتة اللغوية كاا ورد ا لسار العرب تعين : لغ :  -أ

 ألجال يتاوى بال. واألسرة مبعىن عاكة الريل وأتل بيتتال.
واألسرة ا اللغة ماتاة من األسر واألسر لغة يعين الايتد ياا : اسر أسرًا قيتدا، وأسرا أخاا أسكًا، ومن   
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 .11ص،  1000 ،ر العرلدار الفسالااترة: ، 11ع د اجمليتد سيتد م صور، زكراي امحد الاربيتين، األسرة عل  ماارف الارر )11(

 .18، صمريع سابقمراد زعيتار، )12(
مايسىتك، كليتىة العلىوم مي  شىع ار، ا عى م والتوعيتىة األسىرية ا اجملتاىع اجلزاأىري، دراسىة ميتداجيتىة لقسىر املايتاىة ا مدي ىة هت ىة، مىاكرة )13(

 .1001/1006اعيتااعيتة وا جساجيتة، يامعة احلاج خلضر، 
 

 .1.، ص مريع سابقواأل ع د الرمحار التل، أمحد حماد شعراوي، )14(

 التفست األسري األس اب واحللو  املاو ة، املست ة اعلسووجيتة: ،وآخرور أميت ة يابر)15(
www. Musanadah.com 

 ...1، ص 1.81دار ال هضة العربيتة، بكوت: م ك مرسر سر ار، ايتااعيتات الوبيتة، )16(

 . 11 لا  عل  ا جسار املسؤوليتة يتث كاجت أتل الريل وعاكتال إر األسر والايتد ت ا يفهم م ال العب  امل
تر الو دة اعيتااعيتة الااعدية ا اجملتاع، واليت تاوم أساسا عل  الع قة الزوييتة لتل يتة اصالالحا:  -ب

 . 12  ايات ألطرية والايتام بوةاأ  شخصيتة وايتااعيتة
ويرى أمييتل دوركاع أر األسر ليتست  لت التجاع الط يتعر لقبوين وما ي ج اجال من أوعد عل  ما يسود   

اععتااد بل أهنا مؤسسة ايتااعيتة تسوجت ألس اب ايتااعيتة ويرت ط أعضاأها  اوقيتا وخلايتا ب عضهم 
 . 13 ال عض

وابط الزواج أو الدم أو الت ين، كاا عرألها بريس ولو  أبهنا جماوعال من األشخاص يرت طور معا بر     
ويعيتاور حتت سا  وا د يتفاعلور معا وألاا ألدوار ايتااعيتة حمدودة وخيلاور وحياألاور عل  منط ثااا 

 . 14 عام
, يعرألها م ك مرسر سر ار أبهنا:  15 وبويال عام تر اجلااعات الصغكة  ات األدوار واملراكز اعيتااعيتة  

 . 16 الزوج والزوية واألب ا  املرت طة برهط الدم وأتداألال ماوكة الو دة الوةيتفيتة املسوجة من
تر ال يتجة اعيتااعيتة األوىل اليت تستا ل الفرد ويتم أليتها تعليتاال امل ادئ األوىل للحيتاة، وهتيتجتال  إجرائيا: -ج 

 ليتسور ألرد ألاعل ومؤدي ألدوارا املتوقعة م ال داخل اجملتاع.
 التنشئ  االجتماعي : .6.1

الت اجة لغة من جاأ وجاًؤا وجاأة، ياا  جاأ الطفل وشب وقرب من ا درا ، ياا  جاأت ا بين لغ :  -أ 
 أل ر، أي ربيتت أليتهم وش  ت بيت هم. وياا  جاأا رها، جاأ هللا السحابة رألعا، ياا  تو جش  سو ، أو من جش  
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 .10ص  مريع سابق،مراد الزعيتار، )17(

 .1.، ص 8..1، 1املستب اجلامعر احلديث،ط :ا سس درية ع د اهلادي اجلوتري، قامو  علم اعيتااع،)18(

 ..12، ص 1001،مركز ا سس درية للستاب:والتط يتق، ا سس دريةسهك كامل أمحد، علم ال فس اعيتااعر ب  ال ارية )19(

 .100، ص1010، دار ومست ة اهل   بكوت:ترمجة وتادع: أس ام حماد األسعد،  ييتل ألكيو ، مصطلحات علم اعيتااع،)20(

 .21، ص .100 ، .سهك امحد سعيتد معوض، علم اعيتااع األسري، سلسلة م اتج دبلوم ا رشاد األسري  )21(

 
ولال س حاجال وتعاىل: "تو أجاأكم من سو ، وال ش  مجع انشئ وقد ورد مصطلا الت اجة ا الارآر السرع لا

 األرض" أي ابتدا  خلاسم م ها.
عّرف معجم العلوم اعيتااعيتة الت اجة اعيتااعيتة: إهنا إعداد الفرد م ا وعدتال ألر يسور  اصالالحا:  -ب 

 . 17 كاأ ا ايتااعيتا، وعضو ا جمتاع مع 
يتاة كلها،  يتث يتعلم الفرد الايتم والرموز الت اجة اعيتااعيتة تر عاليتة التث يتت اليت تستار طوا  احل  

الرأيتسيتة لقجساق اعيتااعيتة اليت ياار  أليتها، والتع ك عن تاا الايتم ا معايك تسور األدوار اليت يؤديها تو 
 . 18 واآلخرور
حتدد  تر تعلم ايتااعر يتعلم أليتها الفرد التفاعل اعيتااعر، وأدوارا اعيتااعيتة واملعايك اعيتااعيتة اليت  

تاا األدوار. كاا يستسب من خ هلا اعجتاتات ال فسيتة واألمناط السلوكيتة اليت تواألق عليتها اجلااعة ويرتضيتها 
 . 19 اجملتاع
 الت اجة اعيتااعيتة تر العاليتة اليت يتم سا اجتاا  الثااألة من ييتل إىل ييتل والطرياة اليت يتم سا تاسيتل  

ن املعيتاة ا جمتاع  ي ثااألة معيت ة. ويدخل ا  لت ما يلا ال اآله  واملدرسة األألراد م ا طفولتهم  ىت متس هم م
 . 20 واجملتاع لقألراد من لغة ودين وتااليتد وقيتم ومعلومات ومهارات... اخل

ويؤكد بعض علاا  اعيتااع عل  أر الت اجة اعيتااعيتة تر العاليتة اليت حيو  سا اجملتاع الطفل من كاأن   
 . 21 بيتولوير إىل كاأن ايتااعر وأيخا مساجال ا احليتاة اعيتااعيتة

تر عاليتة مستارة تعال عل  إكساب وترسيتخ تدرجير للايتم والسلوكيتات والعادات ا إجرائيا:  -ج 
                                  اعيتااعر الاي يولد أليتال الفرد وحتويلال من كاأن عضوي إىل كاأن ايتااعر.الوسط 
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 اثلثا: عرض النتائج اجلدولي 
عرض وحتةليل بياانت التساؤل األول: هل تقوم املدرس  بوظيفتها يف عمةلي  التنشئ  االجتماعي  -4

 لةلتةلميذ ؟
 

 ( يبني مناقش  نتائج التساؤل األول04جدول رقم )

 التكرار النسب  املئوي %
 أدوار املدرس  يف  التنشئ 

 البدائل
 نعم 2438 69.2
 ال 522 ..12
 أحياان 560 15.9
 اجملموع 3520 100

 
 
 
 
 
 
 

وأ يتىىاان مىىا  %1..6  أر املدرسىىة تاىىوم بوةيتفىىة الت اىىجة اعيتااعيتىىة و لىىت ب سىى ة .2يوضىىا اجلىىدو  رقىىم 
، وأر املدرسىىىىىة ع تاىىىىىوم بوةيتفىىىىىة الت اىىىىىجة %..11تاىىىىىوم املدرسىىىىىة بوةاأفهىىىىىا ا الت اىىىىىجة اعيتااعيتىىىىىة و لىىىىىت ب سىىىىى ة 

 .  %..12اعيتااعيتة ب س ة 
بعاليتىىىة الت اىىىجة اعيتااعيتىىىة للتلايتىىىا و لىىىت مىىىن خىىى   أداأهىىىا تؤكىىىد جتىىىاأج حتليتىىىل ال يتىىىاانت أر املدرسىىىة تاىىىوم 

وتىاا يعىين اتتاىام املعلىم  %6.2.الوةاأ  التعليتايتة والوبوية  يتث أر املعلم يؤكد عل  ضرورة التعلم و لت ب س ة 
 وجيىى  املعلىىم ت ميتىىاا %61.1و رصىىال علىى  ترسىىيتخ  ىىب الىىتعلم لىىدى الت ميتىىا، ويراقىىب الواي ىىات املدرسىىيتة ب سىى ة 

.أر أسىىىا  منىىىو الع قىىىات ا جسىىىاجيتة داخىىىل الاسىىىم يساىىىن ا قيتىىىادة  %18.1علىىى  الايتىىىام بعاىىىل ع يريدوجىىىال ب سىىى ة 
سىليتاة واعيتىة بعيتىدة عىن أسىلوب الىتحسم واألمىر وال هىر والتهديىد والوعيتىد الىاي يولىد يىو السىخط والتىوتر. ألىالتعليتم 

تتىىدخل أليتهىىا عىىدة عوامىىل كاخصىىيتة املعلىىم ومتس ىىال مىىن الوةىىاأ  األساسىىيتة الىىيت تؤديهىىا املدرسىىة لسىىن ب سىىب متفاوتىىة 
مىىن عىىرض وتاىىدع املىىادة الدراسىىيتة للت ميتىىىا والاىىدرة علىى  توصىىيتل املفىىاتيتم واملعىىىارف الىىيت حتويهىىا تلىىت املىىادة وألىىىرض 
سيتطرتال عل  الصى   والاىروف احمليتطىة هملدرسىة و هتيتجىة ال يتجىة امل اسى ة لتعلىيتم الت ميتىا، وإجيىاد تفاعىل صىفر يسىاعد 

وسىىىيتع مىىدى تىىىاا الىىىتعلم وتىىوألر الوسىىىاأل األدوات الضىىىرورية للعاليتىىة التعليتايتىىىة، ألحسىىىب دراسىىة أيرهتىىىا أ ىىى م علىى  ت
مرابط  و  واقع امل اومة الوبوية اجلزاأرية، عىن كيتفيتىة تعامىل املعلىم مىع غيتىاب وسىاأل ا يضىاح والىيت بيت ىت أر املعلىم 

ألك الوسىاأل ا يضىا يتة علىى  األقىل، ألر أغلىب املعلاىى  اجلزاأىري حبايىة ماسىة إىل أر متىىد لىال يىد العىىور عىن طريىق تىىو 
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  .181ص، 1006 كليتة العلوم اعيتااعيتة واعجساجيتة، يامعة بسسرة،  ،واقع امل اومة الوبوية اجلزاأرية، ماكرة ماييتستكأ  م مرابط، )22 (

أيابوا أهنم يستفور يارح الدر  هععتااد عل  الستاب املدرسر خاصة وأجال يتضان رسومات ييتىدة ا صىدار مىن 
 يتث اللور والاسل لسن املاسل تو أجال غاأب ب  يدي كثك مىن الت ميتىا إمىا بسى ب غ أىال أو بسى ب أجىال   تاىم 

 . 22 ملختصة بتوزيعال ا الوقت امل اسباجلهات ا
والوةيتفىىة الوبويىىة  الىىيت تسىىع  املدرسىىة إىل حتايتاهىىا متثلىىت جتاأجهىىا مىىن خىى  : تاىىجيتع املعلىىم ت ميتىىاا علىى  

، يرسخ املعلم قيتاة التعاور بى  ت ميتىاا ليتفيتىدوا  ويسىتفيتدوا مىن %81.8مساعدة بعضهم ا الدراسة و لت ب س ة 
، يعىىاق هم إ ا اخطىىأ أ ىىدتم %55.6 يت اىىا ع يلاىىور التحيتىىة ع ىىد دخولىىال الاسىىم ب سىى ة  خىى ات بعضىىهم. يعىىاق وهنم

، ألالعاىىىاب الىىىاي يتخىىىاا املعلىىىم كأسىىىلوب تربىىىوي لتعزيىىىز السىىىلو  املرغىىىوب. وحيىىىث علىىى  %83.5مىىىع زميتلىىىال ب سىىى ة 
  ع مىات ، و يسىاألجور ت ميتىاتم ع ىد  صىوهلم على%50.9الاتاب إىل املست ات العامة من أيل املطالعة ب سى ة 

يسىىع  املعلىىم بوسىىيتخ عىىدة م ىىادئ لت ايتىىة يواجىىب ا شخصىىيتة التلايتىىا ويث تىىال هملساألجىىة .خيىى   %91.8ييتىىدة ب سىى ة 
، خيى تم باصىص مىن أيىل اعقتىدا  باخصىيتاهتا ب سى ة %51.8املعلم والدي التلايتا ع د غيتابال عن املدرسة ب سى ة 

 .  %80.9، يعاق هم ع د التسلم أث ا  الدر  ب س ة 75.5%
 رص املعلم واتتاامال عل  التسىوين السىاا للتلايتىا ليتضىان تلايتىال املعلومىات الساملىة و صىولال على  مسىتوى 

 ييتد من التحصيتل الدراسر.
ألالوبيتىىة تىىىر الوةيتفىىىة األساسىىىيتة الىىىيت تاىىىوم سىىىا املدرسىىىة اعبتداأيتىىىة  وخاصىىىة املعلىىىم، ألهىىىو مىىىرل هلدريىىىة األوىل 

ألالوبيتىة جتعلهىم . لىيتاهم، و سىاا الصىفة ألإجىال ياىوم ب اىاطات بيتداغىىوييتة و تربويىةتتاثل مهاتىال ا تربيتىة الت ميتىا و تع
حيومور جمتاعاهتم وي ىدجمور مىع خمتلى  املؤسسىات اعيتااعيتىة األخىرى، وبفضىلها يستسى ور قىيتم إجسىاجيتة تتىأقلم مىع 

 يتىىث يتعىىايش مىىع خمتلىى  الاضىىااي متطل ىىات اجملتاىىع. ألىىاملعلم يعىىد أ ىىد الع اصىىر املىىؤثرة والفعالىىة ا العاليتىىة التعليتايتىىة 
مواقفال اخلاصة بال  و  تلت الاضىااي، وتىاا املواقى  تعسىس با هلىا   الوبوية املويودة عل  السا ة الوبوية وياسل

 عل  أداأال املهين داخل الفصل وخاريال مع ت ميتاا.
يؤكىد عليتهىا املعلىم و لىت واملدرسة تسع  داأاا اىل حتايتق ياجىب أخ قىر املتاثىل ا الع قىات وامل ىادئ الىيت 

، و ثال التلايتا عل  مسىاحمة زميتلىال إر اخطىأ %70من خ    ثال للتلايتا عل  مساعدة زم أال داخل الاسم ب س ة 
،  ألالتضىىىامن واملسىىىاحمة مىىىن أكثىىىر املعىىىايك اعيتااعيتىىىة الىىىيت حتىىىاألظ علىىى  ب ىىىا  أصىىىو  الىىىروابط %89.1معىىىال ب سىىى ة 

املثار ا يو من ا خا  واملودة ألالع قة الىيت جتاىع بيتى هم ت ىىن على  اع ىوام األخوية ويسودتا التفاتم والعال اجلاد 
املت ىىىىاد   ىىىىىت حيىىىىدث التفاعىىىىل واجلىىىىو امل اسىىىىب للىىىىتعلم، وجيىىىىب علىىىى  املعلىىىىم مراعىىىىاة الفىىىىروق الفرديىىىىة املويىىىىودة بىىىى  
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 .186ص، 1011، الع قة اجملتاعيتة التفاعليتة ب  ال يتت واملدرسة، دراسات تربويةع د احلسن ع د، أشواق )23(
ال يتجيتة ا املدار  اعبتداأيتة من ويهة جارا املعلا  , رسىالة مايسىتك, كليتىة العلىوم ا جسىاجيتة  واعيتااعيتىة ، يامعىة ع لة غرل، الوبيتة )24(

 . 112,ص  .1008/100م توري , قس طيت ة, 
األساسر مدي ة دماق، ميتداجيتة ا مدار  التعليتم –رميور معلويل،يودة ال يتجة املادية للادرسة وع قتها هألجاطة ال يتجيتة دراسة مسحيتة)25(

 .111، 110، ص 1010 يامعة دماق،،   كليتة الوبيتة1و1العدد  ، 16، مج جملة يامعة دماق

 .   23 الت ميتا
ادئ ا سىى ميتة وألىىرض علىى  ، والتعلىىيتم يويىىال لتحايتىىق امل ىى%8.1.وحيىىث التلايتىىا علىى  طاعىىة الوالىىدين ب سىى ة 

تاا التعليتم الصفة ا جساجيتة من خ   غرسال ا وام وتوقك الوالدين وأصحاب السلطة والفضل عليتهم. كىالت حيىث 
، وقيتاىىىة %95.5املعلىىم التلايتىىىا علىىى  إعىىىادة األشىىىيتا  الىىيت يسىىىتعكتا مىىىن زم أىىىال بعىىىد اعجتهىىا  مىىىن اسىىىتعااهلا ب سىىى ة 

، كاىىا حيىىث %87.3ت ميتىىا وحيىث علىى  ضىرورة زايرة التلايتىىا لزميتلىال إ ا مىىرض ب سى ة األماجىة الىىيت ت اىئ الثاىىة بى  ال
. %76.4، وع مييتىىز بىى  ت ميتىىاا ا املعاملىىة ب سىى ة %91.8التلايتىىا علىى  مسىىاعدة مىىن تىىم أكىى  م ىىال سىى ا ب سىى ة 

ة وخاريهىا تتاثىل ا ألهاا امل ادئ  ا جساجيتة اليت يسىع  املعلىم إىل تط يتعهىا ضىان الع قىات ا جسىاجيتة داخىل املدرسى
 األخوة و ب األخر وا يثار والتعاور والتساما وا وام األك  س ا.

والوةيتفىىة ال يتجيتىىة الىىيت ياىىوم املعلىىم سىىا تىىر تاىىجيتع الت ميتىىا علىى  الايتىىام حباىى ت ال ااألىىة داخىىل املدرسىىة ب سىى ة 
. وحيىىىىث التلايتىىىىا علىىىى  73.64%. وال ااألىىىىة الاخصىىىىيتة املتاثلىىىىة ا مراق ىىىىة املعلىىىىم ل ااألىىىىة التلايتىىىىا ب سىىىى ة %79.1

، ياىىوم الت ميتىىىا بزراعىىة ال  ىىىامت مىىع املعلىىىم داخىىل املدرسىىىة 81.8%ضىىرورة غسىىل اليتىىىدين ق ىىل وبعىىىد األكىىل ب سىىى ة 
، وقد بيت ت دراسة أيرهتا ع لة غرل أر اعتتاام هل يتجيتة ا املىدار  اعبتداأيتىة أخىا شىس  جاىراي أكثىر %40ب س ة 

 .     24 ومعلايتهم ع ياومور هألعاا  ال يتجيتة كحا ت التاجك داخل املدرسة وخاريهام ال عاليتا ألر الت ميتا 
. حيىث املعلىم الت ميتىا 86.4%حيث املعلم الت ميتا عل  إطفا  األيهزة السهرهأيتة أث ا  مغىادرة الاسىم ب سى ة 

. وا 57.3%سىىىم ب سىىى ة . حيىىىث املعلىىىم الت ميتىىىا علىىى  تىىىزي  الا94.6%علىىى  ضىىىرورة احملاألاىىىة علىىى  املىىىا  ب سىىى ة 
ممارسة الت ميتا ال اىاطات املختلفىة جمىا  واسىع  كسىاسم اجتاتىات سىليتاة خمتلفىة كالتعىاور والاىعور هملسىؤوليتة جتىاا 
اجلااعة. وتادم هلم إمساانت  ايتايتة لت ايتة مهارات اعستط ع واعستفسىار واملاىاتدة ومجىع املعلومىات والتجريىب 

املدرسيتة عام  مهاا ا الوبيتة ال يتجيتة ألفيتها ي   الت ميتا خى اهتم الىيت منسى هم مىن حتاىل العالر. وعليتال تاسل ال يتجة 
مسىىىىىؤوليتاهتم جتىىىىىاا بيتجىىىىىتهم، والىىىىىتاسن مىىىىىن  ىىىىىل ماىىىىىس هتا، كاملاىىىىىاركة ا محىىىىى ت ال ااألىىىىىة أو مساألحىىىىىة األوبجىىىىىة أو 

 . 25 التاجك
ط ، واعتتاىىىام ب ااألىىىة التلايتىىىا الاخصىىىيتة ألىىىاملعلم يسىىىع  إىل تاىىىدع بيتجىىىة مدرسىىىيتة جايتفىىىة بدايىىىة مىىىن جااألىىىة احملىىىيت

واحملاألاىىة علىى  صىىحتال بتأكيتىىدا علىى  غسىىل اليتىىدين ق ىىل وبعىىد األكىىل وأتكيتىىدا هلىىم علىى  ضىىرورة احملاألاىىة علىى  الطاقىىة 
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 .21، ص1010،  دار صفا  لل ار والتوزيع: حماد ال ول حماد علر ، الت اجة األسرية، عاار)26(

واليت كاجىت جسى تها عاليتىة، ي اى  ترسىيتخال للجاجىب اجلاىايل مىن خى   تىزييت هم للاسىم ب سى ة أقىل مىن اجلواجىب ال يتجيتىة 
 سا املعلم . األخرى  اليت ياوم

:تاكك بىىىىوالوةيتفىىة اعجتااأيتىىة الىىيت تؤديهىىا املدرسىىة  مىىن  يتىىث اجتااأىىال للىىوطن والىىدين واجملتاىىع املدرسىىر و و لىىت 
، 40.1%، حيثهم عل  إ ضار صور لاخصيتات مرخييتىة ب سى ة 64.5%املعلم الت ميتا همل اس ات الوط يتة ب س ة 

. ألاعجتاىىا  للىىوطن ع حياىىق جسىىب عاليتىىة ألهىىر بىى  50%طين ب سىى ة يعىىاق هم ع ىىدما يتسلاىىور  أث ىىا  رألىىع العلىىم الىىو 
 التاكك همل اس ات اليت تسور من خ   العطل املا و ة أو امل هج املدرسر.

، ويطىىال هم حبفىىظ 83.6%واعجتاىىا  الىىديين يسىىور مىىن خىى   تىىاكك املعلىىم التلايتىىا همل اسىى ات الدي يتىىة ب سىى ة 
، ويعىاق هم ع ىدما ع حيفاىور سىور الاىرآر السىرع الىيت يسلفىال حبفاهىا ب سى ة 96.4%سور مىن الاىرآر السىرع ب سى ة 

. حياق اعجتاا  الديين جس ة أك  من اعجتاىا  الىوطين و لىت مىن خى   ال تىاأج املتحصىل عليتهىا . واجتاىا  %76.4
 .60.9%التلايتا للاسم حيااال املعلم مبعاق ة التلايتا إ ا أتخر خارج الاسم ب س ة 

حبيتىث يتسيتى  مىع  ،منىو الفىرد ايتااعيتىا تر املسامة ا ألالوةيتفة األساسيتة للت اجة اعيتااعيتة داخل املدرسة 
اجملتاىىع ويتاىىرب عاداتىىال وسىىلوكيتاتال ويصىى ا عضىىوا م تايتىىا إليتىىال مواليتىىا لىىال وتتحاىىق  كسىىاب الفىىرد ثااألىىة اجملتاىىع مىىن 

اع وبىالت حيىدد تويتىال اعيتااعيتىة ويسىور قىادرا على  جالهىا  يتث اللغة والتااليتد وأمناط السلو  والايتم اخلاصة هجملت
لقييتىا  األخىرى، وإشى اع  ايىات الفىىرد املعرأليتىة والويداجيتىة املهاريىة ا ةىل الثااألىىة السىاأدة ا اجملتاىع ليتتسيتى  مىىع 

لوةيتفىة الىيت الوسط اعيتااعر ، وحتايتق عاليتة التط يتع اعيتااعر هلدور الوةيتفر الىاي يلع ىال الفىرد ا اجملتاىع أو ا
 . 26 ياغلها و لت مرت ط ب اط السلو  املرغوب واملتوقع من أي ألرد
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عرض وحتةليل ومناقش  نتائج التساؤل الثاين : هل تقوم األسرة بوظيفتها يف عمةلي  التنشئ   -1
 االجتماعي  لةلتةلميذ ؟

 (: يبني مناقش  نتائج التساؤل الثاين01اجلدول رقم )

 التكرار النسب  املئوي  %
 أدوار األسرة التنشئ 

 البدائل
 نعم 2338 66.1
 ال 616 2..1
 أحياان 574 16.1
 ال إجاب  11 0.2
 اجملموع 2120 100

 
   

,وأر  %66.1 ، أر األسرة تاوم بوةيتفة الت اجة اعيتااعيتة للفرد  التلايتىا  و لىت ب سى ة 1.يوضا اجلدو  رقم  
، واألسىىرة أ يتىىاان مىىا تاىىوم %2..1األسىىرة ع تاىىوم بوةيتفتهىىا ا عاليتىىة الت اىىجة اعيتااعيتىىة للفىىرد  التلايتىىا  ب سىى ة 

 . %0.2، أما ع إيابة املتاثلة ب س ة %16.1بوةيتفة الت اجة اعيتااعيتة للتلايتا ب س ة 
للتلايتىا أبداأهىىا الوةىاأ  التعليتايتىة, ألهىىر  تؤكىد جتىاأج حتليتىل ال يتىىاانت أر األسىرة تاىوم بعاليتىىة الت اىجة اعيتااعيتىة    

املدرسىىة األوىل الىىيت يىىتعلم أليتهىىا ضىىرورة وأميتىىة الىىتعلم و لىىت مىىن خىى   أتكيتىىد الوالىىدين ألب ىىاأهم علىى  ضىىرورة الىىتعلم 
، و لىىت  رصىىا مىىن الوالىىدين علىى  مسىىتا لهم ألسىىل والىىد يتاىىىن عب ىىال مسىىتا ل هتىىر وأكثىىر رألاتيتىىىة %1.8.ب سىى ة 

ألتجىىد الوالىىد ي ىىدد بضىىرورة الىىتعلم ويىىزين آتر الىىتعلم وجتاأجىىال ا عىى  اب ىىال، وقىىد يسىىاعد الوالىىدين وخىىايل مىىن املتاعىىب 
، و لىىىت تاىىىجيتعا عب ىىىال علىىى  الدراسىىىة 41.8%أب ىىىا تم أ يتىىىاان علىىى   ىىىل الواي ىىىات الىىىيت يسلفىىىال سىىىا املعلىىىم ب سىىى ة 

يعتاىد كليتىا على  والديىال ا الدراسىة. وتسور املساعدة ا  دود معاولة وع تصل إىل احلد الىاي جيعىل اعبىن اتساليتىا 
، وقىد يسىور  لىت عاوبىة ل بىن على  سىلو  47.3%جي  الوالدين أ يتاان أب اأهم عل  الايتىام بعاىل ع يريىدا ب سى ة 
إر إخضىاع الطفىل   التلايتىىا  للاواعىد املألوألىة والاىىيتم  سىر  بىدر م ىال يعىىل الوالىد جيى ا علىى  الايتىام باىر  ع يريىدا.

ع قة الطفل العرل أبسرتال إما أهنا ع قة يسودتا احلب الزاأىد مىن طىرف األم، أو أهنىا ع قىة قهريىة  املعروألة، كاا أر
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 ..8، ص1012, ديوار املط وعات اجلامعيتة  : سار اجليت ين، قضااي ايتااعيتة معاصرة، اجلزاأر)27(

 

يسىودتا التسىلط املطلىىق مىن طىىرف األب وكلتىا احلىىالت  ألىإر اجلىىو األسىري السىىاأد ع يسىاعد علىى  ت ايتىة روح امل ىىادرة 
 .   27 وا بداع لديال

ولقسىرة وةىىاأ  تربويىىة تؤكىد عليتهىىا تاهىىر ا مسىىاح الوالىدين ألب ىىاأهم هلىىاتاب إىل زم أهىم مىىن أيىىل املرايعىىة 
، يساعد  لت األب ا  ا زايدة حتصيتلهم الدراسر واكتساب خ ات وأألسار ومهارات مىن زم أهىم، 59.1%ب س ة 

. 24.5%، وع يؤج ىىوهنم ب سىى ة 58.2%ز  ب سىى ة يؤجىب الوالىىدين األب ىىا  علىى  عىدم إلاىىا  التحيتىىة أث ىىا  دخىوهلم امل ىى
 لىىت أر إلاىىا  التحيتىىة مىىن اآلداب العامىىة الىىيت جيىىب أر تزرعهىىا األسىىرة ا أب اأهىىا، ويسىىتخدم الوالىىدين التأجيتىىب كىىرادع 

، و لىىت  رصىىا مىىن %1.2.لسىىلو  اعبىىن ق ىىل العاىىاب. ويعاقىىب الوالىىدين اعبىىن إ ا اخطىىأ مىىع ا ىىد إخوتىىال ب سىى ة 
 است األسرة واحملاألاة عل  الروابط اليت جتاع أألرادتا. الوالدين عل  مت

، وع أيخىىاوهنم ب سىى ة 38.2%أيخىىا الوالىىدين أب ىىا تم إىل املست ىىات العامىىة مىىن أيىىل املطالعىىة أ يتىىاان ب سىى ة 
، يسىىىع  الوالىىىدين إىل توسىىىىيتع اجملىىىا  الثاىىىىاا واملعىىىرا ألب ىىىاأهم أليتأخىىىىاوهنم إىل املست ىىىات العامىىىىة مىىىن أيىىىىل %37.3

العىىة وعكتسىىاب أألسىىار واعطىى ع علىى  خمتلىى  الثااألىىىات ورألىىع مسىىتوى التحصىىيتل الدراسىىر مىىن خىى   الستىىىب املط
املدرسىىىيتة املويىىىودة ا املدرسىىىة ، وت ىىىا  وآه  يىىىرور أر الىىىاتاب للاست ىىىات مضىىىيتعة للوقىىىت وتىىىدر للاىىىا  وع ألاأىىىدة 

 تري  من  لت وقد يسور ا تاا احلاعت دخل ملستوى الثااا لقسرة.
وتسور ماديىة  90.9%تخدم الوالدين املساألجة ا  ا   صو  اعبن عل  ع مات ييتدة و لت ب س ة ويس 

بسلاىىات تاىىجيتعيتة أو ماديىىة بتاىىدع تىىدااي جتعىىل اعبىىن ياىىدم أألضىىل مىىا لديىىال مىىن قىىدرات وإمسىىاانت لرألىىع مسىىتوى 
 هم على  دراسىتال ومسىتا لال  رصىا مى 72.7%حتصيتلال الدراسر. يعاقب الوالدين اب هم إ ا تغيتب عن املدرسة ب سى ة 

وخوألىا عليتىال مىن إعىادة السى ة وضىىيتاع سى ال مىن  يتاتىال ألالعاىاب أسىلوب مىىن أسىاليتب الت اىجة الىاي تسىتخدمال األسىىرة 
عل  اعبن ا  ا  بدر م ال سلو    يرضر الوالدين أو خمال  لتعاليتاهم وأوامرتم. حيضر أ ىد الوالىدين إىل املدرسىة 

من أيل متابعة دراسة اب ال و رصا عل  عدم ويود مااكل قد تس ب أليتها اب ىال  81.8%إ ا استدعاا املعلم ب س ة 
 أو وقع أليتها.

 يتىىىث يسىىىتخدم الوالىىىدين  55.5%خيىىى  الوالىىىدين أب ىىىا تم باصىىىص مىىىن أيىىىل اعقتىىىدا  باخصىىىيتاهتا ب سىىى ة  
الىد أر يعلىم قصص ليتؤثروا سا عل  أب اأهم أليتسور األسلوب الاي تسىرد بىال ماىوقا وتسىور قصىص  بطىا  حيىاو  الو 

من خ هلا اب ال ويسس ال درو  وقيتم وم ادئ ومثا  الاصص اليت يستخدمها الوالدين السكة ال  وية ألىيتاص على  اب ىال 
مواقىى   ىىىدثت مىىىع رسىىىو  هللا صىىىل  هللا عليتىىىال وسىىىلم ألحيتاتىىىال وأألعالىىىال مليتجىىىة هلىىىدرو  والعىىى  كىىىالت قصىىىص األج يتىىىا  
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 .181، 182، ص،.100دار املعرألة اجلامعيتة،  :سيتد حماود الطواب، علم ال فس اعيتااعر، , اعسس درية)28    (

عليتهم مجيتعا وغكتا من الاصص الىيت خيتارتىا الوالىد بع ايىة  ىىت  عليتهم الص ة والس م وقصص الصحابة رضوار هللا
 لىىت أجىىال لىىيتس مىىن  87.3%تسىىور  ات قىىيتم ومعىىاين تادألىىة تفيتىىد اب ىىال. ع يىىتسلم األب ىىا  أث ىىا  تسلىىم الوالىىدين ب سىى ة 

 ال  ا شر  أر يتسلم اعبن أث ا  تسلم والديال وع من اع وام امللزم بال اعبن ا  ضور والديال.
د األسىرة أتىم املؤسسىات الىيت تاىوم بتط يتىع الطفىل وت اىجتال ألالوالىدار حيىاوعر حتديىد أجىواع مىن الاىيتم واملعىايك تع

الىىىيت علىىى  الطفىىىل إت اعهىىىا عىىىن طريىىىق اسىىىتخدام الثىىىواب والعاىىىاب والاىىىدوة وال اىىىو ج، وتىىىؤثر شخصىىىيتة أ ىىىد الوالىىىدين 
 . 28 ا تادميال لتلت الايتم واملعايك الثااأليتة ألب اأال واجتاتاتال ومستواا اعيتااعر اعقتصادي ودي ال وي سال وتعليتاال

 الوبيتىة األخ قيتىة بتلاى  أألرادتىا امل ىادئ والاىيتم األخ قيتىة  يتىث تاىوم  ي ىار أي عضىو أليتهىا اتاوم األسرة  و
علىىى  تط يتىىىق السىىىلو  واملعىىىام ت واعمتثىىىا  للاعىىىايك والاىىىيتم, ألالوالىىىدين حيثىىىور اعبىىىن علىىى  مسىىىاعدة إخوتىىىال ب سىىى ة 

 ىت ت ا  أليتال قيتم التعاور وت ث قيتم التو د العاألر ب  أألرادتا، وحيىث الوالىدين اعبىن على  مسىاحمة أخىاا %87.3
 لىىىت أر الوالىىدين يسىىعيتار إىل ترسىىىيتخ م ىىادئ التسىىاما وا يثىىىار بىى  األب ىىا  داخىىىل  90.9%إ ا اخطىىأ معىىال ب سىى ة 

 األسرة واحلرص عل  التااست واحمل ة بيت هم.
أليتىىىأمترور هألوامىىىر وي تهىىىور هل ىىىواتر وع يغضىىى ور  87.3%لوالىىىدين ا كىىىل مىىىا ياوعجىىىال ب سىىى ة يطيتىىىع األب ىىىا  ا

والىديهم وحيرصىور على  طىاعتهم والى  سىم وا  سىار إلىيتهم. حيىىث الوالىدين اعبىن على  إريىاع مىا اسىتعارا مىن إخوتىىال 
وردعا للسلوكيتات السيتجة كالسىرقة ترسيتخ مل ادئ األماجة والصدق واحلب  88.2%بعد اعجتها  من استعاالال ب س ة 

، تىزرع األسىرة ا اب هىا  ىب اخلىك وتاىدع املسىاعدة 85.5%ب سى ة  والغش. حيث الوالدين اعبن عل  ضىرورة زايرة 
لقشخاص الس ار ا السن قد تسىور تىاا املسىاعدة مع ويىة ألتسىور بسلاىة طيت ىة أو ابتسىامة أو اجللىو  إليتىال ومساعىال 

ية تسىور بتاىدع خدمىة أو مسىاعدة ا محىل أو جاىل شىر  ثايتىل، ع مييتىز الوالىدين بى  ابى هم وجماملتال أو مساعدة ماد
، يعىد  الوالىدين بى  األب ىا  مىن أيىل احلفىىا  30.9%، ومييتىزور بيتى هم ب سى ة  61.8%وإخوتىال ا املعاملىة ب سى ة 

ن أسى اب التايتيتىز اجلى س أو السىن عل  احمل ة والتآل  ب  ا خوة وتىرابط األسىرة وجنىد مىن يفىرق بى  أب اأىال أليتسىور مى
 ومرت ة اعبن ا األسرة ألالوالدين مييت ر إىل اعبن األو  أو األخك، أو الطفل األكثر وسامة ب  إخوتال.

يؤمن الوالدين أر الوبيتىة الصىاحلة لقب ىا  تتسىم هألخى ق ويغرسىوا ا جفوسىهم قيتاىا واجتاتىات سىليتاة تت اسىب 
 . التعامل املت اد  مع اآلخرينمع متطل ات جمتاعهم, وكالت 

هتتم األسرة هل ااألة الاخصيتة للتلايتا أكثر من الوبيتة ال يتجيتة وتىاا مىن خى   ال تىاأج املتحصىل عليتهىا، و لىت 
. و يراقىىب الوالىىدين 90.9%حبىىث الوالىىدين اعبن التلايتىىا  علىى  ضىىرورة احلفىىا  علىى  ال ااألىىة داخىىل ال يتىىت ب سىى ة 

. 81.8%.وحيىىث الوالىىدين اعبىىن علىى  غسىىل اليتىىدين ق ىىل وبعىىد األكىىل ب سىى ة 87.3%جااألىىة ثيتىىاب اعبىىن ب سىى ة 
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ألوةيتفتهىىىا األساسىىىيتة تىىىر حماألاتهىىىا علىىى  صىىىحة اعبىىىن بتىىىوألك قسىىىط ك ىىىك مىىىن ال ااألىىىة الاخصىىىيتة، وترسىىىيتخ الىىىوعر 
 .هلعوامل ال يتجيتة وارت اطها بصحة ا جسار وس متال

 و لت  سب ال تاأج من خ  : أما اجلاجب ال يتجر ألاألسرة ع تعطيتال أميتة ك ى
.تىاا ال سىب 31.8%، وع ياومىور بىالت ب سى ة 39.1%قيتام الوالدين هلزراعىة ا ال يتىت مىع اعبىن ب سى ة 
 متااربة كوهنا تاوم بزراعات بسيتطة ا ألوات متفاوتة. 

و ىىىة ب سىىى ة . ويعات ىىىال إ ا تىىىر  احل فيتىىىة مفت63.7%ويعاتىىىب الوالىىىدين اعبىىىن ع ىىىدما ع يطفىىىئ املصىىىابيتا ب سىىى ة 
. األسىىرة أتىىم مؤسسىىىات 54.5%.يعاتىىب الوالىىدين اعبىىن ع ىىد يلوسىىال وقىىت طويىىل أمىىام التلفىىاز ب سىى ة %59.2

اجملتاع ا هتيتجة األب ىا  للحفىا  على  ال يتجىة ومحايتهىا وم هىا يستسى هم قىيتم ترشىيتد اعسىته   ممىا يى عسس إجيابيتىاً على  
. تىربط األسىرة جوعىا مىن العصىرجة وت ايتىة 57.2%خلاصىة سىم ب سى ة ياىوم اعبىن مىع إخوتىال بتىزي  غرألىة ال ىوم ا .ال يتجة

الىىىاوق اجلاىىىايل ل بىىىن ب سىىىب متوسىىىطة و لىىىت أهنىىىا تاىىىوم بىىىال ب فسىىىها مىىىع ويىىىود جسىىى ة قليتلىىىة مىىىن امل حىىىوث  و يتىىىدي 
 أسرتم.

ب ا تىىا ختتلىى  تويهىىات األسىىرة ا ت ايتىىة الاىىيتم اعجتااأيتىىة ألب اأهىىا ألاعجتاىىا  اىل الىىوطن ياهىىر ا تىىاكر األسىىرة أ
.ألاألسرة ال يتجة األوليتة اليت تغر  قيتم وط ال ، وأتصيتل   ال واعجتاا  لال ا جفىو  64.6%همل اس ات الوط يتة ب س ة 

.تعىىىىد تىىىىاا ال سىىىى ة مرتفعىىىىة ماارجىىىىة بتىىىىاككتا 84.5%األب ىىىىا . ويىىىىاكر الوالىىىىدين أب ا تىىىىا همل اسىىىى ات الدي يتىىىىة ب سىىىى ة 
سىىىىر هجلاجىىىىب الىىىىديين ألهىىىىو يسىىىىاعد علىىىى  تاويىىىىة الىىىىوا م والتواصىىىىل همل اسىىىى ات الوط يتىىىىة وتىىىىاا يريىىىىع اىل متسىىىىت األ

 .اعيتااعر املادي واملع وي، مما يزيد من متاست اجملتاع وياوى ب يتاجال باوة متاست أألرادا
، يسىىاألئ الوالىىدين اعبىىن إ ا  فىىظ يىىز  مىىن 91.8%وحبىىث الوالىىدين اعبىىن علىى   فىىظ الاىىرآر السىىرع ب سىى ة 

. أيخا الارآر السرع مساجىة ك ىكة بى  أه  امل حىوث  و لىت مىن خى   جتىاأج الدراسىة 83.6%الارآر السرع ب س ة 
و لىىت لتاسىىىت األسىىرة اجلزاأريىىىة مب ىىادئ الاىىىريعة ا سىى ميتة. ويعاقىىىب الوالىىدين اعبىىىن إ ا أتخىىر خىىىارج ال يتىىت ب سىىى ة 

علىىى  أهنىىىا قىىىد  كىىىودد مىىىن ق ىىىل الوالىىىدين علىىى  العاىىىاب و تىىىو أتكيتىىىد مىىىن ق ىىىل األسىىىرة  %12.6، وجسىىىب %69.1
 تساحمال ليتسور ت  يتال ومن مث العااب. 

الت اىىجة اعيتااعيتىىة ا إ ىىدى صىىورتا عاليتىىة غىىر  وإمنىىا  شخصىىيتة الطفىىل. تىىاا العاليتىىة ع ىىد املسىىتوى تعتىى  
ال يتولىىوير احملىىىض تتطلىىىب تىىىوألك عىىىدة معطيتىىىات، ا أتىىىم ع اصىىىرتا متطل ىىىات ايتااعيتىىىة وغيتىىىاب أ ىىىد تىىىاا الع اصىىىر 

يتىىة ال اىىو املسىىتا ليتة علىى  مسىىتوى دعلىىة الت اىىجة اعيتااعيتىىة. وسىىوا  كاجىىت تىىاا املتغىىكات سىىيتسور لىىال أتثىىك ا عال
ايتااعيتىىة أو اقتصىىادية، ألإج ىىا ج  ىىظ ع ىىد مسىىتوى اجملتاىىع اجلزاأىىري أر تىىاا العاليتىىة تسىىك بطرياىىة غىىك اجيابيتىىة ع ىىد 

ا يرامىىر ا بعىىض احلىىاعت بعىىض األسىىر مهاىىا اختلفىىت ا مسىىتوايهتا اعيتااعيتىىة، ألىىالراف األ ىىداث وسىىلوكهم 
والىىىاي ياىىىهد زايدة ملحوةىىىة وخاصىىىة ا العاىىىد األخىىىك، مىىىا تىىىو ا احلايتاىىىة إع جتيتجىىىة عاليتىىىة خاطجىىىة، سىىىوا  كاجىىىت 
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ا جسىاجيتة اندية صحراوي مغرل، احملددات السوسىيتولوييتة ألسىاليتب الت اىجة اعيتااعيتىة واألسىرة اجلزاأريىة، مىاكرة مايسىتك، كليتىة العلىم )29(

 .106، ص1001/1006واعيتااعيتة، يامعة اجلزاأر،  
 

 . 29 جتيتجة يهل الوالدين بتلت العاليتة وأميتتها، أو جتيتجة أتثك متغكات اقتصادية وثااأليتة وايتااعيتة
هل هناك توافق بني كل من املدرس  واألسرة يف عمةلي   الثالث :ــ عرض وحتةليل ومناقش  نتائج التساؤل 7

 التنشئ  االجتماعي  لةلتةلميذ؟

 ( يبني وجود توافق بني وظائف املدرس  واألسرة يف عمةلي  التنشئ  االجتماعي  لةلتةلميذ.07اجلدول رقم )
أدوار املدرســــــــــــــــــــــــــــــ   املدرس  األسرة اجملموع

 واألسرة يف  التنشئ 
 التكرار % التكرار % التكرار %

 البدائل
 نعم 2438 69.2 2338 66.2 4776 6..6
 ال 522 ..12 616 2..1 1138 16.1

 أحياان 560 15.9 574 16.2 1134 16
 ال إجاب  00 00 11 0.2 11 0.2
 اجملموع 3520 100 2120 100 060. 100

 
  أر جس ة التواألق ب  وةاأ  املدرسة واألسرة ا عاليتة الت اىجة اعيتااعيتىة للتلايتىا 2.يوضا اجلدو  رقم         

ع يويىىىىىد تواألىىىىىق التواألىىىىىق بىىىىى  وةىىىىىاأ  املدرسىىىىىة واألسىىىىىرة ا عاليتىىىىىة الت اىىىىىجة  %16.1، تليتهىىىىىا % 6..6تاىىىىىدر بىىىىىى 
اأ  املدرسة واألسرة ا عاليتىة الت اىجة اعيتااعيتىة أ يتاان ما يويد تواألق ب  وة %16اعيتااعيتة للتلايتا، وجس ة 

 للتلايتا.
 ىى لإليابة عل  تاا التساؤ  عبد أر جاارر ب  جتاأج التساؤ  األو  وجتاأج التساؤ  الثاين:   
ـــتعةلمىىىىى  ـــد عةلـــة اـــرورة ال . وتىىىاا يوضىىىا أر  %1.8.، واألسىىىرة ب سىىى ة 6.2.: املدرسىىىة ب سىىى ة % التأكي

 وأتكيتدما عل  ضرورة التعلم للتلايتا. ك ما حيااار جسب عاليتة
، واألسىىىىىىرة أ يتىىىىىىاان %61.1املدرسىىىىىىة ب سىىىىىى ة  املراقبــــــ  واملســــــاعدة عةلــــــة حــــــل الواجبــــــات املدرســــــي :ىىىىىىىى 

. تراقىىب  املدرسىىة التلايتىىا ا  ىىل واي اتىىال بيت اىىا األسىىرة أ يتىىاان مىىا تسىىاعد التلايتىىا ا  ىىل واي اتىىال  %21.1ب سىى ة
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 املدرسيتة.
. تعاىىل %2..2، األسىىرة أ يتىىاان ب سىى ة %18.1املدرسىىة ب سىى ة  بعمــل ال يريــد :إجبــار التةلميــذ لةلقيــام ىىىى 

 املدرسة عل  تر  جس ة من احلرية للتلايتا بيت اا األسرة يغلب عليتها طابع الوسطيتة.
، ومسىىىىاح األسىىىىرة للتلايتىىىىا %81.8ب سىىىى ة  تشــــايع املعةلــــم عةلــــة مســــاعدة التالميــــذ بعضــــهم الــــبع :ىىىىىى  

. تؤكىد ال سىب املتحصىل عليتهىا أر املدرسىة  املعلىم  يغىر  ا %1..1هلاتاب اىل زم أال من أيىل املرايعىة ب سى ة
 الت ميتا صفة التعاور أكثر مما تؤكد عليتها األسرة.

، وتؤجىىب األسىىرة %11.6 ب سىى ة ال يعاقــا املعةلــم التةلميــذ عنــدما ال يةلقــي التديــ  ألنــا  د ولــه القســم:ىىىى 
. ألاألسىىرة متىىار  جىىوع مىىن العاىىاب وتىىو التأجيتىىب %18.1التلايتىىا ع ىىدما ع يلاىىر التحيتىىة أث ىىا  دخولىىال امل ىىز  ب سىى ة 

 بيت اا املدرسة ع ت ار أليتال تاا اجلاجب الوبوي .
إ ا أخطىىأ  ، ومعاق ىىة الوالىدين اعبىىن  التلايتىىا %82.1ب سىى ة يعاقــا املعةلــم التةلميــذ إأا أ الــأ مــع  ميةلــه:ىىى 

. تسىىتخدم املدرسىىة واألسىىرة أسىىىلوب العاىىاب علىى  السىىلو  غىىك السىىوي مىىن أيىىىل %1.2.مىىع أ ىىد إخوتىىال ب سىى ة
 ض طال.

، وأ يت ىا مىا %..10ب سى ة  حيث املعةلـم التةلميـذ عةلـة الـذهاب اك املكتبـات العامـ  مـن أجـل املالالعـ :ىى 
. يعىىين أر األسىىرة غىىك مهتاىىة بت ايتىىة %28.1 سىى ة أيخىىا الوالىىدين التلايتىىا اىل املست ىىات العامىىة مىىن أيىىل املطىىالع ب

 اجلاجب املعرا والثااا للتلايتا بيت اا تؤكد عليتال املدرسة ب س ة متوسطة.
. %..0.، واألسىرة ب سى ة%1.8.املدرسىة ب سى ة  مكافأة التةلميـذ عنـد حصـوله عةلـة عالمـات جيـدة:ىى 

 يتل اجليتد.تعتاد ك ما عل  ع صر املساألأة للتاجيتع عل  استارار التحص
، ومعاق ىىة الوالىىدين التلايتىىا ع ىىد %11.8ب سىى ة  إ بــار املعةلــم والــدي التةلميــذ عنــد مليابــه عــن املدرســ :ىىىىى 

. تؤكىد تىاا ال سىب %81.8، و ضىور أ ىد الوالىدين إ ا اسىتدعاا املعلىم ب سى ة%..1.غيتابال عىن املدرسىة ب سى ة 
 ويود تواصل ب  املدرسة واألسرة والتعاور املت اد  بيت هاا.

، واألسىىرة ب سىى ة %1.1.ا املدرسىىة ب سىى ة تصىىل اىل إ بــار التةلميــذ بقصــ  مــن أجــل االقتــدا   ــا :ىىىى 
. يدمج تاا األسلوب ا امل اتج واملاررات الدراسيتة وتاا ما ي ر ارتفاع جس تها ا املدرسىة واففاضىها ا 11.1%

 ياجب األسرة.
، وع يىتسلم التلايتىا أث ىا  تسلىم والديىال %..80ب سى ة  :معاقب  املعةلم لةلتةلميذ عندما يـتكةلم ألنـا  الـدر ىىى 
 . ألالوبيتة عاليتة حترص كل من املدرسة واألسرة عل  حتايتاها وب سب ك كة.%2..8ب س ة 

، و ىىث الوالىىدين التلايتىىا علىى  %0.ب سىى ة  حيــث املعةلــم التةلميــذ عةلــة مســاعدة  مالئــه دا ــل القســم:ىىىى 
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 ما حيااار جسب متااربة ا  ثهاا عل  قيتاة املساعدة.. يتضا أر ك %2..8مساعدة إخوتال ب س ة 
، و ىث الوالىدين التلايتىا على  %8.1.ب سى ة حـث املعةلـم التةلميـذ عةلـة مسـاي   ميةليـه إأا أ الـأ معـه: ىى 

. هتتم كثكا كل من املدرسة واألسرة عل  اجلاجب األخ قىر وت ايتىة قىيتم  %..0.مساحمة أخاا إ ا أخطأ معال ب س ة 
 لعفو بيت هم.املساحمة وا
، وطاعىة التلايتىا لوالديىال ا كىل مىا ياوعجىال ب سى ة %8.1.ب س ة  حث املعةلم التةلميذ عةلة طاع  والديه:ىى 
 . حتاق املدرسة جس ة متفاوتة بسيتطة من تلت املويودة ا األسرة.2%..8

ة ب سىىىى ة ا املدرسىىىى حــــث التةلميــــذ عةلــــة إعــــادة األشــــيا  الــــن اســــتعارها بعــــد االنتهــــا  مــــن اســــتعما ا:ىىىىىى 
 ، تؤكد املدرسة عل  تاا الايتاة ب س ة أك  من مما تؤكد عليتال األسرة.%88.1، واألسرة ب س ة 1.1%.

. تىىاا %11.1، واألسىىرة ب سىى ة %2..8ا املدرسىىة ب سىى ة  حــث التةلميــذ عةلــة اــرورة  ضرة املــري :ىىىى 
 رة.الفرق الس ك بيت هاا أي أر املدرسة هتتم ه يثار أكثر مما هتتم بال األس

 .  %81.1، واألسرة ب س ة %1.8.ا املدرسة ب س ة  حث التةلميذ عةلة مساعدة األكرب سنا:ىى 
، وع مييتىىىىىز الوالىىىىدين بيت ىىىىال وبىىىىى  إخوتىىىىال ب سىىىىى ة %6.2.ب سىىىى ة  ال مييــــمل  املعةلـــــم بــــني التةلميـــــذ و مالئــــه:ىىىىىى 
61.8%  . 

، و ىىث الوالىىدين التلايتىىا هحملاألاىىة %1...ب سىى ة  يشــاع املعةلــم التالميــذ عةلــة القيــام حبمــالت ن افــ :ىىىى 
. تسع  األسرة  اىل احلفا  عل  ال ااألة لضاار صحة وس مة التلايتا، ممىا ت ىدو %..0.عل  جااألة امل ز  ب س ة 

 م خفضة هل س ة للادرسة.
. %2..8 ، ويراقىب الوالىدين للتلايتىا جااألىة ثيتابىال ب سى ة%2.62.ب سى ة  يراقا املعةلم ن افـ  التةلميـذ:ىى 

 يؤدي كل م هاا جفس الوةيتفة  مع اتتاام من ق ل األسرة أكثر من املدرسة.
، واألسىرة ب سى ة %81.8ا املدرسىة ب سى ة  حث التةلميذ عةلة ارورة ملسل اليدين قبل وبعـد األكـل :ىى 
 . تساوت ال سب ا جال كل م هاا تاا الضرورة.81.8%

ــــا ت:ىىىىىى  ــــذ بملراعــــ  النب ــــام التةلمي ، وا األسىىىىرة جعىىىىم ب سىىىى ة %20ة مىىىىع املعلىىىىم أ يتىىىىاان ب سىىىى ة ا املدرسىىىى قي
 .تاا اتتاام متواضع من ق ل املدرسة واألسرة عل  أدا  العال الزراعر.1%..2

، ومعات ىىة %86.2ب سىى ة  حــث املعةلــم التةلميــذ عةلــة إطفــا  األجهــملة الكهرغئيــ  ألنــا  مغــادرة القســم:ىىىى 
 .  %..62 ة الوالدين التلايتا ع دما ع يطفئ املصابيتا ب س

. ومعات ة الوالىدين التلايتىا ع ىد تركىال %2.6.ب س ة  حث املعةلم التةلميذ عةلة ارورة احملاف   عةلة املا :ىى 
. أتخىىا املدرسىىة %12.1، ومعات تىىال ع ىىد اجللىىو  وقىىت طويىىل أمىىام التلفىىاز ب سىى ة %1..1احل فيتىىة مفتو ىىة ب سىى ة 
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 رة احملاألاة عل  الثروة ال يتجيتة.عل  عاتاها ترشيتد استه   الطاقة أكثر من األسرة وضرو 
، وقيتامىىىىال بتىىىىزي  الغرألىىىىة مىىىىع إخوتىىىىال ب سىىىى ة %2..1ب سىىىى ة  حــــث املعةلــــم التةلميــــذ عةلــــة تــــمليني القســــم:ىىىىىى 
 .جسب متااربة تؤدي كل م هاا جفس الوةيتفة وب سب متااربة يدا.1%..1

ــ :ىىىى  ملعلىىم التلايتىىا   ضىىار ، وعىىدم مطال ىىة ا%62.1ا املدرسىىة ب سىى ة  تــذكري التةلميــذ غملناســبات الوطني
، وا %10، ومعاق تىىال للتلايتىىا إ ا تسلىىم أث ىىا  رألىىع العلىىم الىىوطين ب سىى ة  %20.1صىىور لاخصىىيتات مرخييتىىة ب سىى ة 

. جسىىىب قري ىىىة ا أداأهاىىىا للوايىىىب الىىىوطين وت ايتىىىة الىىىروح الوط يتىىىة واعجتاىىىا  للىىىوطن وا ىىىوام %62.6األسىىىرة ب سىىى ة 
 رموزتا.

ــ  :تــذكري التةلميــذ غملناســبات اىىىى  . جسىىب %82.1، وا األسىىرة ب سىى ة %82.6ا املدرسىىة ب سىى ة  لديني
 متااربة ا أتديتهاا للوايب الديين الاي ميثل السثك من قيتم وعادات وتااليتد اجملتاع اجلزاأري.

ــ  املعةلــم التةلميــذ حبفــ  ســور مــن القــر   الكــر :ىىىى  ، و ىىث الوالىىدين التلايتىىا علىى  %6.2.ب سىى ة  مالالب
 .%1.8.رع ب س ة  فظ الارآر الس

، ومساألجىة  %6.2.اليت كلفال سىا ب سى ة  يعاقا املعةلم التةلميذ عندما ال حيف  سورة من القر   الكر :ىى 
. ألأسلوب العااب والثواب الاي تاىوم بىال كىل مىن %82.6الوالدين التلايتا إ ا  فظ يز  من الارآر السرع ب س ة 

 املدرسة واألسرة تو تعليتار هل س ة للادرسة كوجال ضان امل هج، وأسلوب تعزيز السلو  هل س ة لقسرة.
، ومعاق ة الوالىدين للتلايتىا إ ا أتخىر خىارج %..60ب س ة  إأا أت ر  ارج القسم: معاقب  املعةلم لةلتةلميذىى 

 .  %1..6ال يتت ب س ة 
  امت 

هتىىدف عاليتىىة الت اىىجة اعيتااعيتىىة  إىل تزويىىد الفىىرد لىى ات معيت ىىة علىى  مسىىتوى الوةىىاأ  العامىىة للت اىىجة مىىن 
ومعىىىايكا، ومىىىن مث إكسىىىابال معرألىىىة أبدوارا خىىى   ضىىى ط سىىىلو  الفىىىرد وإشىىى اع  اياتىىىال ومسىىىاعدتال علىىى  متثىىىل اجملتاىىىع 

ومراكىىىزا اعيتااعيتىىىىة املتوقعىىىىة م ىىىال ب ىىىىا  علىىىى  الاىىىىيتم واعجتاتىىىات والرمىىىىوز وأمنىىىىاط السىىىلو  والع اصىىىىر الثااأليتىىىىة اخلاصىىىىة 
هجلااعىىة، ه ضىىاألة إىل اخلىى ات علىى  مسىىتوى التغيتىىك اعيتاىىاعر املريىىو الوصىىو  إليتىىال ا جمتاىىع معىى  مىىن خىى   

تىىىات وال زعىىىات والاىىىواتر سىىىوا  الادميىىىة أو املسىىىتجدة ا تىىىاا اجملتاىىىع مىىىن ايىىىل العاىىىل علىىى  تف يتىىىدتا مراق ىىىة اعجتا
وتاوميهىا للاحاألاىة على  مىا تىو انألىع وج ىا مىا تىو ضىار وا تيتىار أبألسىار م تسىرة وألىق  ايىة اجملتاىع ا جسىاين، ومتثىل 

 ا.األسرة املؤسسة األو  للت اجة اعيتااعيتة وتليتها املدرسة لتسال دورت
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