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�ع ���� ا���� �� و��� �� ا��
�ص ا������ ��اه!�) �'�& ا�%$�ث ا"�!�� �� �
 �*+,!���(Agents socialisateurs) -ا���0ل إ �� ����، أ�� ا�6را�4ت ا�1 2!& �

��!�& <�= درا�4ت ��درة) دور ا���0ل(دوره& � ? &�!� .و@

��F ا��ا��E �F6رب  C& ا"�!��ع ا�4ي ا��Gر�4ت ا���Hل اIJ �� ��0ل(Pratique 
éducatives parentales) &ا���0ل(، �� !%�ره (�F6�ا�آ�ت ا�C4رات و�L!� ع���و�� . �

�ع ��� Mا���� �� !%�ر NC ،6رس ا���0لP6ر�4 وH�� &!�Hا ،���Gا�!��ع ا� &C  Qرآ R!��
 ����Sل ا�%�6ا�'>T�(Actions pédagogiques)  RC'�� �� U�> V�� �4درا &�Hا �� Rأ� WS

"�� �F'� ]&"�����0ل وإ�Y أRC'�F �� �XF ا���0ل 
)1(

. 

 �  ����رات ��%L!� ]��^ا� ? U%��ن �4��4ت �'XFارات وE ن����Sا�%�6ا `
!F
وري �'<� اa'H ا�`Xا �� ا�`b ،����ي ا���0ل و" �Je` �'� ا" !%�ر وا1��c dE& ا��

 .R��'F ا���0ل ���C'!C& وأ<'�b& وا��'��!�& 

 ج�g1934(��6 . أ ،(G. H. Mead  R��!آ ?"d�!kا�'��، ا�`ات وا
*

 و��آ��ن "�، و�

(Berger et Luckman,1967)  ��[�!آ ?"dEا�C� = ��!�"ا�%,�ء ا"
**

أن آ� W4ورة �,+*�  
 ا�+�(d أول pq <'� اH,+*� واE: (Double réalité)ا�!�� �� �nP واQ� dEدوج rs�( ،

�م �R ا��
�ص وا�r4vHت ا��CsH . وواpq =��u dE <'� اt!�� �*+,H ا�+��F ا�ول �'���>
��� �x � ا�!�� ��  �*+,!)���Groupe social(  y�r,ا���6ج ا���0ل ? ا� ��XF zc

 e+,Hر ا���� ا�r� pq =��nا"�!�� = وا��'� ا�(Socialisé)  ? U�+,ا� Mودور ،R!�و@
�ن ������ آ�� � أW4 . �XFورة ا�!,+*� ا"�!�� ���!�F ن��ن ا"�!�� �nc�%ا� t%{6 أ��

 �b �'�,� د| Vا�2   .? ا�!,+*� ا"�!�� �� و�� ��إن ه,�ك Iuث أ�'�د ���& ا�!{
��� ا���0ل  � �,+*!�& ا"�!�� �� و�!��n ه`M ا��'�د ?sF: 

   

 .يصبحون أكثر فأكثر خجولين -

 ).المكسرات(يكثرون من أكل السكريات  -

ومن النتائج المتوصل إليها أن األطفال يرون ضرورة أن يعمد 
أوليائهم إلى وسيلة الضبط، وأن يعطي األولياء ألبنائهم واجبات ومراقبتهم 

  ).اإلمالء(حتى يصححوا هذا الهبوط في مستواهم في اللغة 

ى أوليائهم أن يزيلوا السكريات أو يمتنعوا عن ويرى آخرون أن عل
إعطائهم النقود، وضرورة معاقبتهم على الغش وإجبارهم على االلتقاء مع 

  .األطفال اآلخرين في حالة الخجل

1-3 .���	
�� يرى األطفال أن الوالد من نفس : ��	ره� ������
  .العالئقيةالجنس هو نموذج تقمص والطموح االجتماعي والحياة العاطفية و

��ي. 2�  :ا$&% �$ت ا�!���" ���! �ش ا

هناك طريقة أخرى تساعد على تناول التجربة التربوية في إطار   
األسرة وتتمثل في معلمة هذه التجربة من خالل المعاش االنفعالي لألطفال 

وأهم هذه االنفعاالت التي . ويتم ذلك بإعطاء مثال قائمة من االنفعاالت
الفرح، الغضب، االعتزاز، ثم يأتي الحب، الضجر، : اليختارها األطف

  .الملل، الغيرة، الشفقة، الخوف، الحزن، الخجل والكره


�ا��'�. 3�  �لــــــــــــ�ت ا�(%ـــــا

يعطي األطفال أمثلة عن أفعالهم واستراتيجياتهم المرتبطة   
   بمنطق اإلرسال أو منطق التوجيه، تخص هذه األمثلة في األساس منطق

"ا�
�	رات ا�
0 /.	&-� ا�(%�ل ,+ . 1 �,�!
23 ا$��
وا�
0 ": ا�
   :�<وره� ��=�� إ�; :9ث أ� �د �5,�

ما ينتظره ويتوقعه األطفال، نرى  :��	را�-� ������ �?ر��ل .1-1
والعالقة مع ) العائلة(أنهم يتحدثون عن بنية األسرة واألسرة الموسعة 

وتنظيم الحياة اليومية والحيوانات الموجودة في  األولياء واإلخوة واألخوات،
ولقد وجدنا أن هناك نوعان  (Attentes)المنزل وما يتوقعونه من أوليائهم 

  .من التوقعات

توقعات في الجانب التعبيري يتوقع األطفال أن يحبهم أوليائهم  •
 ).يصغون إليهم(ويساندونهم ويستمعون لهم 

أو اإلجرائي  يتوقع األطفال  توقعات في الجانب األداتي الوسيلي •
أن يعلمهم  أوليائهم أشياء مهمة ونافعة وكيف يتصرفون بطريقة صحيحة 
وتحمل المسؤولية في حياتهم ينتظراألطفال من أوليائهم أن يغذونهم 

 .ويسكنونهم ويساعدونهم في فروضهم

1-2 .��@�
�� حاولت الدراسات االجتماعية معرفة  :��	رات ������
األطفال طرق التربية الوالدية، وذلك من خالل رد فعلهم نحو  كيف يتصور

أربعة وضعيات
)2(

  :تحدث داخل األسرة وهي 

 ).النتائج المدرسية في اإلمالء أوالنحو(الضعف في اللغة  -

  .الغش في المدرسة -
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وتوجد هذه المتطلبات اإلنسانية العامة مسبقا عند كل فرد،   

والنمو المعرفي في سن المراهقة هو الذي يجعل ممكنا تصورها شعوريا 
كما تساعد سيرورة التنشئة االجتماعية على . يمفي شكل أهداف أو ق

استيعاب تصورات مشتركة ثقافيا، وهامة، وضرورية لالتصال الذي 
  .يخص هذه األهداف والقيم

لقد حاول العلماء تقديم تفسيرات عن التنشئة االجتماعية للقيم   
  :فوضعوا فرضيتين متناقضيتين

شر الضعيف جدا والتي تسلم بالتأثير المبا: الفرضية التطورية •
لألولياء، ويفسر التماثل في االتجاهات والقيم بين األولياء وأبنائهم بكونهم 
أنهم يعيشون كلهم في نفس السياق االجتماعي العام وبالتالي فإنهم 

  .يواجهون نفس أنماط الوضعيات وسيسيرون فترات تطورية متماثلة

لياء يؤثرون هذه الفرضية أن األو ترى :فرضية التنشئة االجتماعية •
أن االتجاهات والقيم التي ينشأ . مباشرة في نسق اتجاهات وقيم أبنائهم

عليها الطفل في فترة الطفولة من طرف األولياء تدوم نسبيا إال أن هذا 
التماثل بينهم وبين أوليائهم يتجه إلى النقصان مع العمر نظرا لتعاظم 

 . تدريجي لتأثير جماعات اجتماعية أخرى) تزايد(

سنحاول أن نقدم  للقارئ العربي خالصة ما قدمه العلماء والباحثين    
على اختالف مرجعياتهم الصورة الشاملة عن القيم واالنحراف في ضوء 
األسرة والتنشئة والتصورات االجتماعية لألحداث المنحرفين نتمنى أن 

  .تكون مشعال يهتدي به كل طالب علم في األقطار العربية 

 

 2009لجزائـــــر ا –عنابـــة 
(1)

  A-M. Fontaine, J-P. Pourtois (Eds), Regards 
sur l'éducation familiale . Paris. Bruxelles: Ed 
de Boeck et larcier s.a, 1998, p. 30. 
(*)

 G.H. Mead (1934), Mind, Self and Society , 
Chicago. Chocago University Press. 
(**)

 P.L. Berger et T. Luckman (1967), The social 
construction of reality . New York. Doubleday 
Anchor Books. 
(2)

 - Ibid, p. 35. 

ويتصرف . تنظيم التربية األسرية والعالقات مع األولياء والعالقة مع السلطة 
" ال مثالية"األطفال وأمام وضعيات تربوية معينة بعدة استراتيجيات 

، وااللتواء حول الممنوعات الوالدية، والبعض )قشةالخضوع بدون منا(
يستمرون في طلب ما يريدون حتى ينالوه، وقد يسلط األطفال استراتيجية 

يغيرون (المغلوب، أو التفاوض، أو المحاباة أوالمساومة، أواالستبدال 
، وليكن تحليل مؤسسة األسرة وفق ثالثة أبعاد وثالثة )النشاط

  :كن للطفل أن يتموضع فيها وهي، ويم(Logiques)منطقيات

يحاول المنشئين  :B"�C(Logique de transmission) اAر��ل  .3-1
-savoir)إرسال معارف ومعرفة أدائية ) سواء كانوا أولياء أو معلمين(

faire)ويبني األطفال عالقة مع هذا . ، مثل القيم والمثاليات العامة والثقافة
  ).خزونالم(اإلرسال والمعارف والميراث 

3-2. ��@�
تتم سيرورة التنشئة : B"�C (Logique d'organisation) ا�
أوفق طرق ) إلخ... متسلطة نسبيا، ورسمية(االجتماعية ضمن بنيات خاصة 

أساليب التربية الوالدية، األنماط التربوية المستعملة من (وكيفيات خاصة 
  .جماعة الرفاقويطور األطفال عالقة مع السلطة و) إلخ... طرف المعلمين

توجه األسرة  :(Logique d'orientation)منطق التوجيه  .3-3
والمدرسة األطفال في المجتمع وعالم الشغل، وترتبط سيرورات التقييم 

.ويطور األطفال عالقة مع التوجيه ومع مستقبلهم. واالنتقاء بهذا المنطق
)1(

  

ة ابتدائية هي إن إحدى الوظائف األساسية لألسرة باعتبارها مؤسسة تنشئ
والمعتقدات التي ) المواقف(تنمية عند الطفل نسق من القيم، واالتجاهات 

وال يتحدد بناء نسق القيم هذا في   .تخصه هو وتخص المجتمع أيضا
مرحلة الطفولة وإنما يمتد مدى الحياة،وال يقتصر دور األسرة في حياة 

مراحل األخرى على مرحلة الطفولة بل يخص مختلف ال) أفرادها(أعضائها 
ومن جهته يشير . وتتغير خصائص هذا التأثير من فترة إلى أخرى

Schwartz  أن القيم هي تصورات معرفية ترجع إلى ثالثة أشكال من "إلى
 :المتطلبات اإلنسانية العامة وهي

  ).الجسم(حاجات العضوية  -

 .القواعد االجتماعية للتفاعل بهدف التنسيق بين األفراد -

".المؤسساتية للرفاهية والحفاظ على الجماعة- تماعيةالمتطلبات االج - 
)3(
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