
 الفصل السابع

 المؤسسات التـربـويـة
  -أوالً: األسرة: 

تعتبرراألسرةرراصألسرلرر ألسأررنهألجمرر أللمررسألت اررتألسأ ةةارررىألسهتت رلارر ألسر ررا أل  رر أل ةررب أل

سأ ةةاررررىألر ررر إسألاررر أل ج ررررأل ةرررب أل رررنألسأ ست رررتألج ارررسألكلرجررراألسرةررراصأل ررر   رألت ررر  أل  ررر ألسأ ررررر  أل

سهتت رلاررر ألكترررر ياألسأفاررررصألأل ررر ألسأ ست عررررىألكتع ررر ترأل جمرررراأل ةةاررررىألستت رلاررر أل  رررا ألك ررر  ىأل

أل أ ألتنهألسأ ةةارىألأت   ألا رأل.تمت  أل عضألكرر  ألسرةاصأل

سرةررراصأل رباعت رررررألستفررررردألتإ ررررر  ألتررررةدهأل أاررررسألسهةررررتع سدسىألكسأ رررر إسىألسأ ر مرررر أل رررر ألسأرباعرررر أل

سأبماي ألسأت ألتتسسأل  رات ررأل أر ألسأت ستر ألكسأعرا أل رتألس  راينأل رنألامر ألس جارر ألكهأل رار ألسأ رادأل مررأل

رأللبررإصأللرنألجمرر ألستت ررل ألتا ر هأل  أل عا أل م ادسأل هألأ تاصأل صااصأل.ألكسرةاصأل  كضررل رألك اسةرا  

يمبعررعأللرررنألررراكةألسأفاررررصألكسأرباعرر ألسأتإ ر اررر ألأإرررممةألكسركضرررةألسهتت رلاررر ألكترر ألضررراكإصأل ت اررر أل

أب ررررلألسأسرررمرألسأبمررراهألكدكس ألسأ تررر دألسهتت ررررل ألك ررر أل كدةأل ألةررربفرجسألكتعررررأ أل ررر ألس جارررر ألترررنهأل

ــأل أل ــسأضرراكإصأل صرر  أل رايرر ألكيتف رر أل أررمأل  ضرر ألستت رررةأللررر مانألهأل ــا  ــخ اوهــر وهمــا غن د هم

 ج ار ةأل وكسترررألأتار م سأل أا ررألوألسأرراك ألألالـرالن  والمـر ة لــا   ـ  والــل : ي وهـخ  خاقــك أ  ه ـ  ل ــ  هـخ

(ألكسهتفردألسأ س ةألسأ ات األاانألتنينألسأ ر مانأل ص إصأل  اتررألسأ ست رتألتر ألسرةراصألألكيرا ألسأربعضألأل21

ــا  ررنألسأعإ رررلأل  ألسأفصرر ثأللإرر ألذ رراسىألأ ررنسألسهتفررردأل ( شــرض وــروسي الســت ما  األســرة ) أي األبن

هقوهاقها الذاقية غير أ  هذا اال تباس هـائ  ذ  الن ـأ أ   ـدكا ربيـرا هـخ األسـرة  قـي  وال قق ـل هـذ  

 الظواهر هخ ا تباسها هنخا وهؤسسات االتما ية  .

أل
أل
أل



أل
  -* وظائف األسرة  : 

تمرررمأل ةةارررىألستت رلارر ألألكأررةألتعرر ألأ ةرراصألكرا رر أل فرر دصأل هألسأتا ارر ألكسأتممررر ألسهتت رلارر ألارر أل  

تمرإل رأل  ألتنهألسأ را  ألكأ نأل ررأامةأل رنأل أرمأليب ر ألأ ةراصألكررر  أل عامر ألت ر  ألا ررألأعر أل رنأل ترةأل

ألتنهألسأ رر  أل رأليإ أل:أل

سأ ررررر  ألسأبا أ تاررر أل جررر ألس جسرررركألكويرررردصألسأاررر ر أل ررر ألسأ ست رررتألك رأتررررأ ألسأف رررر أللإررر أل -1

ا ألر اسدترررألمأل ارررل صألسأ رراست انألسأمرر ةألسأبمرراهألكع رربرةألسأفرترررىألسأسماررا ألكسأتم ارر ألسأسارر 

لإرررر ألتف ارررر ألسأت ارررر أللمرررر  رأل مررررعاك أل رررررأترااسىألسأبا أ تارررر ألسأترررر ألترررررا أللإررررا ةألكت كيرررر أل

ألسأسماانأل رأخباسىألسأاإا  أللنألسأ كسجألكت  ينألسرةاصأل.

إلر  ألسرط رثألكسأ امانأل نأل اعألسأرنسلألكسأ ارلألكس ي سلألكسأالر  ألسأصرفا ألكسهتت رلار ألأل -2
ألكسأف ر  أل

سأتعإا ار أل رأر ر أل بر أل  أليبإر ألةرنألسهأتفرردأل رأ  إةر أل سجرسأل  تار أللرنألطاير ألألسأ رر   -3

سرةرراصأللرر دسألمارراأل إارر أل ررنألسأ  رررإسىألسأا كيرر ألكسأإررر ألكطررادألسأت سلرر ألسأ ختإ رر ألكسر رر دأل

كسأ ضررررر  ألسرةرةررررا ألك عررررضألسأ  رإةرررررىألسهتت رلارررر ألكمااترررررألسأ جارررراألكت رررررإ ألسرةرررراصأل

ر ررر أل رأ  إةررر أل رر ألت ارررتألسأ اس رر ألسأتعإا اررر أل رررنألسأ را رر ألسأتعإا اررر أل ترر أل عررر ألسأتفررردألسأ

  ررراسةأللإررر ألسةرررتنلرإألسرامررررلألأ إكةررر ةألكع ررر سدتةأل  ررر أل ررررأل عمرررا ةأللإررر ألسهجتمرررر أل رررر أل

 سأ إسة ألأل.

كرا  ألسأتا اسأل رلر أل رأمارب ألأإصرررإأل عإر ألسأرامةأل رنأل  ألتمررمأل مم ررىألك ت ر صأل  را أل -4

 رر ألتررنهألسأ را رر أل ررنألتممرراةألت رر  ألا ررنهألسأ را رر أل هأل  ألسرةرراصأل رررألوسأرراألت رر  ألارر كإأللبارراأل

سأ  رراألأ ررنهألسرجمررر ألت تاررسألسأر رر أل أرر ألس تارررإألسأمرر ةألسأ مرةرر أل ررنألسأتا اررسألك  ضرررألت رر  أل

 اتا ا ألسةتخ س سألأ نهألسأ ةر  ألسأتا ا ا ألسأت ألتت سي أل  أل ل سدترألك ج سل رألي  رأل ع ألي  أل.



 ر ألذ ر ر أللصراهأل ج رأل دسصألأم  ألسأج ر  ألكس طررإألسأج رر  أل أر ألسأر ر أل عرنألطاي  ررأل عراةألسأر -5

ك ارترررسأللإررر ألسأاررر سلألكيعررراةألسرج ررررةألسأعر ررر ألسأارررر  صأل ررر ألذ ر ترررسأللررر ج سةألسهتصررررثألكسأإرررر أل

كطادألتف ا ألسأالر  ألسأسا رجا ألككةر  أل ةررأا ألسهجت ررثألكتبرردثألسأارإع ألكسأخر  رىألكجر ةأل

سأ إ اررر ألك عمرتررررألككرا ت ررررألكسرج ررررةألسرةررراي ألكسأسمارررا أل رررنألوكسجألكطررر دألك ررر سجانألك ررراةأل

 لا أل.ستت ر

أل

  -ثااليا : المدسسة  : 

تعتبرراألسأ  إةرر ألترر ألسأ ةةارر ألسهتت رلارر ألسأاةرر ا ألسأترر ألت رر  ألا را رر ألسأتا ارر ألكج رر ألسأج ر رر أل

سأ تررر إصألكترر  ااألسأمرراكةألسأ مرةررب ألأإم رر ألتارر ارألكل إارررألكستت رلارررألكسج عرأارررألك ج رررألسأ ةةارر ألسأترر أل

رألامرترألسأ ست تأل رنأل تر ألتف ار أل ت س رسألكلمر  رأليبر  ألسأر ر ألتعإا رسأل ر ألسرةراصأل  ر  أل ر أل ررتأل ر ط

هأل ررر  أل رررسأل ررر ألسأتممرررر ألسهتت رلاررر أل ررر ألسرةررراصألك رأتررررأ أليررر   ألسأ  إةررر ألكتررر أل ررر كدأل ررررأ جااأل رررنأل

سأ عريااألسهتت رلا ألكسأ اةألكسهتسرتررىألك ررألت ر  أل رسألسأ  إةر ألتر ألت ةراتألسأر س اصألسهتت رلار ألأإر ر أل

  أل رممةأل اعأليإت  أل  س  ل أل نألسأا ردألكلنأمأليتعإةألسأر ر ألسأ جاراأل رنألسأ عرريااألسهتت رلار أل مر

ك رررأليتعرررك أل كسإألستت رلارر ألت  رر أللرر  أليررتعإةألسأف رر دألكسأ ستبرررىألكضرربيألسهج عرررهىألألكسأت  ارر ألاررانأل

سأفرترررىألسأخرلرر أل ررسألك رترررىألس  رراينألكلررنأمأليررتعإةألسأتعرررك ألكسهجضرربرةألسأاررإ ل ألك رر ألسأ  إةرر أل

أل سجب رأل.يت ذاألسأتإ انأل رأ م جألسأ إسة أل  عمرهألسأ سةتأللإ رألكذ ر  ألكتم  أل خصاتسأل نأللر  ألت

 * واالبات )هسئوليات ( المدسسة فأل  م ية التنشئة االالتما ية :

ألت اةألسأالر  ألسأم اا ألأإر  ألك ارل تسأل  أل  أل مركإسأل.-1

ألتعإا سأللا أل ف  أل ت س سأل راي  أل     ألتت  أل تألسأ عريااألسهتت رلا أل.-2

  اسلرصأل  إسىألسأر  أل  ألل أل رأليتعإ أل ع إا ألسأتا ا ألكسأتعإاةأل.-3



 تت ر أل رأت تاسألكس إ ردألسأتا  هألكسأ  م ألأإررأ أل.سه-4

سهتت ررر ألسأخررررلأل ع إاررر ألسأتممرررر ألسهتت رلاررر أل ررنأل ررر ثألسأتعررررك أل رررتألسأ ةةاررررىألسهتت رلاررر أل-5

 سر ا أل رل ألسرةاصأل.أل

  اسلرصألل أل رأل نأل  جسألض ر ألج  ألسأر  ألج  سألج اارألكستت رلارألةإا رأل:-6

 ا وأثرا ربيرا فأل  م ية التنشئة :ول عنلات االالتما ية فأل المدسسة كوس 

  ألسأع  ررررىألارررانألسأ عإ رررانألكسأت  اررررنأل سررر أل  ألت ررر  أللإررر أل ةررررر أل رررنألسأ    اسطاررر ألكسأت تاررررسأل-1

ألكس إ ردألسأاإا انأل.

أل  ألسأع  رىألاانألسأت  انأل ج ا ةأل س أل  ألت   أللإ أل ةر أل نألسأتعرك ألكسأ  ةألسأ تبردثأل.-2

  رر ألألسهتصرررثألكتإعرر أل سرررأرألس  رررلألكسأ عإ ررانألدكإسألسأع  رررىألاررانألسأ  إةرر أل سرر أل  ألت رر  ألدس-3

 تر رأل  أل   سثألل إا ألت ر  ألاانألسأبااألكسأ  إة أل  ألل إا ألسأتممر ألسهتت رلا أل.

وقماسس المدسسة العديد هخ األساليب النفسية واالالتما ية فـأل  م يـة التنشـئة االالتما يـة 

 وهأل :

ألدلةألسأ اةألسأار  صأل  ألسأ ست تألك م  أل بر األكلايحأل  أل مرتجألسأ إسة ألأل. -1

ت تاسألسأممرةألسأ  إة أل فارعأليرةدهأل أر ألتعإراةألسرةررأا ألسأارإ لا ألسهتت رلار ألسأ امر كأل -2

أل ا رألكتعإةألألسأ عريااألسهتت رلا ألكسردكسإألسهتت رلا أل.

هتسرترررررىألكسأ عررررريااألسأجرررر سكألكسأع ررررركألكت رإةرررر ةألسأاررررإر ألألسأ  إةررررا أل رررر ألتعإررررةألسأ رررراةألكس -3

 كسردكسإألسهتت رلا أل.

 سأع  أللإ أل رر ألسأر  ألسج عرأارأللنألسرةاصأل. -4

 ت   ةألج ر جألأإاإ مألسهتت رل ألسأا هأل. -5

  ار ألسأ  إ ألا كإألستت رل ألدس ةألسأت ذااأل  ألسأتإ انأل. -6



 


