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حنو زوال تربية الشارع يف اتمعات الصحراوية وما يترتب عن 
ذلك من انتشار لآلفات االجتماعية دراسة خاصة تمع منطقة 

  تيديكلت باجلنوب اجلزائري.
 2 جامعة اجلزائر، عبد اجلليل ساقين

  ملخص:
له أن يفسد،  يعترب الشارع حلقة وصل بني مؤسسات التربية املختلفة، وبإمكانه أن يصلح كما ميكن

فالشارع عبارة عن مدرسة كبرية يتلقى فيها الفرد دروسا عملية كثرية قد ال يتيسر له أن يتلقاها يف حياته ومن على 
مقاعد الدراسة العادية، ومن الشارع يتلقى أيضا دروسا خمتلفة األنواع والصور يصقل ا معارفه وخرباته اليت يتلقاها 

بني األسباب اليت أدت إىل تراجع دور الشارع يف عملية التربية يف منطقة تيديكلت من املؤسسات التربوية، ومن 
  باجلنوب اجلزائري نذكر مايلي:

طبعا العوملة والغزو الثقايف، حيث أن جمتمع تيديكلت كان مبعزل عن هذه األمور ومع تطور 
 اتمع وحنتاج هنا جلانب السلب، ثانيا التكنولوجيات وتعدد وسائل االتصال داخل اتمع اثر هذا إجيابا وسلبا يف

وفاة الكثري من شيوخ وأعيان املنطقة الذين كان هلم تأثري كبري يف جمال التربية وإصالح اتمع، أيضا يف اآلونة 
األخرية تراجع دور املؤسسات التربوية يف تأدية مهامها األساسية من نصح وإرشاد وتوعية وتربية وتعليم وبالتايل 

الناشئة والشباب عن السيطرة، وهناك أيضا االحتياج واملستوى االقتصادي املتدين لبعض األسر، جعل منهم  خروج
ويسعون إىل حماولة سد احتياجام بشىت الطرق املختلفة، ونضيف  ةيضربون بعرض احلائط كل الضوابط االجتماعي

ية نفسك ويف كل ااالت، وهناك كذالك عليك خباص: كذالك تراجع التماسك القوي بني األسر وإتباع سياسة
كرب واختالط سكان وجمتمع التيديكلت بعدما كان منعزال متاما، وحدث ذالك بدخول سكان املناطق األخرى من 
كافة أحناء الوطن من الشمال ومن الشرق والغرب واجلنوب كذالك، فكل هذه األسباب بشكل من األشكال 

  عملية التربية باملنطقة.أثرت وأدت لتراجع دور الشارع يف 
وحىت يعود شارع التيديكلت لسابق عهده واملسامهة مرة أخرى يف عملية التربية، جيب على سكان 
املنطقة وحسب رأي بعض من مثقفيها الذين راو ضرورة أن تعود املؤسسات التربوية للعمل اجلدي فهي األوىل 

ناس لتعاليم الدين ولسرية وأخالق املصطفى أمر وارد بالتربية والشارع هو مساند هلا فقط، كما أن عودة ال
  وضروري يف وقتنا هذا الذي غابت فيه األخالق.

  مقدمة: . 1
اتمع هو عبارة عن جمموعة كبرية من الناس واألفراد يعيشون معا يف مجاعات يف إقليم معني 

هدفهم املوحد كذالك وجتمعهم ثقافة واحدة ومصاحل مشتركة، ولديهم إحساس باالنتماء للجماعة و
  هو حتقيق البقاء واالستمرارية.
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ومن بني العوامل احلساسة اليت ميكن أن حتقق هذا املبتغى هناك عملية التربية الضرورية يف كل 
جمتمع ويف كل وقت وحني، فهي عبارة عن أداة اتمع يف تشكيل األفراد الذين ال ميكن هلم أن ينمو 

نت اتمعات احلديثة إيل أمهية التربية فأولتها كل االهتمام والعناية يف عزلة عن اآلخرين، وقد تفط
وخصصت هلا كل ما يلزم من مال وجهد وأعدت اخلرباء واملتخصصني، لذا حتتل التربية مكانا نافذا مل 
حتتله يف أي عهد من العهود كما حتتله اليوم يف عصر التحول والتقدم، هلذا فإن رجال التربية يف كل 

العامل يهتمون اآلن بالعملية التربوية وما تؤدي إليه تلك العملية من خدمات للمجتمعات سواء  بقاع
  املتطورة منها أو النامية.

وجند أن التربية تعمل بالضرورة يف ضوء نظام اجتماعي معني مييزه أفراده وخيتارونه من بني 
تعرب عن وجهة اجتماعية، ألا تعين  نظم اجتماعية أخرى لتحقيق أهداف معينة، ومن مث فإن أي تربية

اختيار منط معني يف األنظمة االجتماعية ومعىن هذا أن حمور الدراسة يف التربية هو اتمع فمنه تشتق 
أهدافها وحول ظروف احلياة فيه تستنبط مناهجها، إذ ال قيمة للفكر التربوي النظري إال إذا كان هذا 

  مل التطبيقي فالبد أن يترجم الفكر إيل واقع اجتماعي.الفكر مقترنا ببعض ديناميكيات الع
ويف دراستنا البسيطة هذه أردنا تسليط الضوء على واقع عملية التربية يف جمتمع حملي وهو 
جمتمع منطقة تيديكلت بوسط صحراء اجلنوب اجلزائري هذا اتمع الذي هو عبارة عن تنظيم اجتماعي 

من األسر والوحدات االجتماعية واليت تعتمد الواحدة منها علي أو نسق اجتماعي حيتوي علي جمموعة 
األخرى اعتمادا متبادال يف سبيل إشباع اجلزء األكرب من حاجام اليومية، ولطاملا حظيت التربية ذه 
املنطقة بأمهية كبرية من قبل الفرد واجلماعة على حد سواء فالكل كان يساهم يف عمليات النصح 

ية وتصحيح مسارات األفراد وهذا كله من اجل الصاحل العام وصالح هذا اتمع واإلرشاد والتوع
احمللي، وكان للشارع التيديكليت دورا كبريا ومهما هو األخر يف اإلصالح والتربية كونه وكما نعلم 
يتوسط مجيع جهات ومؤسسات التربية املختلفة، ويف سطور هذه الدراسة سنقوم بالتعرف على حقيقة 

  ية يف الصحراء من خالل هذه الدراسة اخلاصة تمع منطقة تيديكلت.الترب
 اجلانب املنهجي للدراسة:  . 2
  اإلشكالية . 2.1

من خالل معرفتنا ملفهوم اتمع ندرك أن التربية عملية اجتماعية تسعى إىل نقل التراث الثقايف 
اءه، باإلضافة إىل إكساب األفراد املعارف االجتماعي واحملافظة على بنية اتمع واستقراره وبالتايل بق

والقيم املؤدية لذالك، مبا يؤهلهم لعضوية ذالك اتمع بالشكل املرغوب فيه، فالتربية تسهل عملية 
  اخنراط الفرد يف اتمع  عندما تنمي لغته وفكره، تؤدب مشاعره، تغين فنه، وذّب أخالقه وسلوكه
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تغري يف أهداف اتمع ونظمه  أيلمجتمع مؤكدة حيث أن وال خيفى أن تبعية التربية ل
  والظروف احمليطة به ينشأ عنه تغري يف أهداف ونظم التربية وال شك يف ذالك.

واتمع الصحراوي وحتديدا اتمع احمللي ملنطقة تيديكلت هو كبقية اتمعات دوما ما 
ثابة املوروث الثقايف الذي تداوله سكان املنطقة كانت التربية أساسية وضرورية، وميكن اعتبارها أا مب

  جيال عن جيل أبا عن جد، 
فبعد األسرة، املؤسسة االجتماعية التربوية األوىل للمجتمع، تشاركها دورها بعد ذلك  

املدرسة مث املؤسسات التربوية األخرى كما  ميكن أن نضيف هلا الشارع كذالك فيمكن اعتباره حلقة 
سسات فبإمكانه أن يصلح كما ميكن له أن يفسد، فالشارع عبارة مدرسة كبرية وصل بني هذه املؤ

يتلقى فيها الفرد دروسا عملية كثرية قد ال يتيسر له أن يتلقاها يف حياته ومن على مقاعد الدراسة 
العادية، ومن الشارع يكتسب الفرد ما لديه من سلوك وال يقف األمر عند هذا احلد بل إن الفرد يتلقى 

الشارع أيضا دروسا خمتلفة األنواع والصور يصقل ا معارفه وخرباته اليت يتلقاها من املؤسسات  من
  التربوية.

فلقد كان تأثري الشارع كبريا جدا يف عملية التربية فأفراد اتمع مبنطقة التيديكلت كانوا 
فكان اجلار يريب أبناء جاره يف  يتبادلون النصح واإلرشاد فيما بينهم ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر،

وحيثما وجدهم، وكان اإلمام يفعل ذالك مع الناس يف الشارع ومعلم املدرسة والتاجر  االشارع أينما كانو
يف حمله وخارجه، فالكل كان يريب ويفعل اخلري انطالقا من ضرورة التربية والصالح للفرد أيا كان ال 

ساعد كثريا يف إصالح اتمع ويف القضاء على العديد من  وجود لفروقات أو اعتبارات معينة، وهذا
الظواهر السلبية واآلفات االجتماعية داخل اتمع احمللي للتيديكلت، ومن ذالك ظاهرة العنف واليت نرى 
بأا انتشرت مؤخرا كثريا يف اتمعات عموما ويف منطقة تيديكلت كذالك بدأنا نرى هذه الظاهرة بني 

  ر، فما هو السبب وملاذا هذا التغري الذي طرأ على املنطقة يف الوقت الراهن؟احلني واألخ
  كما سنحاول اإلجابة على بعض التساؤالت الفرعية األخرى:

  ما مفهوم التربية ؟
  ما هي املؤسسات اليت تساهم يف عملية التربية والتنشئة االجتماعية؟

  رى؟هل يعترب الشارع مؤسسة تربوية كبقية املؤسسات األخ
  ما هي التغريات اليت مست جمال التربية يف املنطقة وما هي أسباب تراجع دور الشارع يف عملية التربية؟

  أهداف الدراسة: . 2.2
  _ حماولة الكشف عن واقع التربية يف جمتمع منطقة تيديكلت.
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  _ إبراز دور التربية يف تصحيح مسارات األفراد داخل اتمع.
  ارع يف التربية داخل اتمع خصوصا جمتمع التيديكلت._ حماولة إبراز دور الش

 _ تبيان أمهية التربية يف احلد من ظاهرة العنف والتقليل منها داخل اتمع.
  اإلطار املنهجي: . 2.3

  املنهج الوصفي:
 من عنصر إمهال دون جوانبه كافة من يدرس النطاق ضيق واحد ملوضوع تفصيلي حبث: املونوغرافا

  )  Albert, BRIMO  1972لربت برميو، أ( عناصره:

 املتغريات بني العالقة عن للكشف املعلومات ومجع املختلفة اخلصائص بوصف تقوم: الوصفية الدراسة
 من هو التقليل، الوصفية هذه الدراسات مثل يف به يتحكم الذي العلمي املالئم، واملعيار التفسري وإعطاء
 أن ينبغي ما وليس عليه هو ما وصف أخرى بعبارة، تقييمهاو البحث عناصر وصف يف التحيز احتمال
 زكي محدالفروض: (ا من وليس الواقع من تنطلق الدراسة هذه وأمثال، الباحث نظر وجهة من يكون

  )1982بدوي، 

 التقنيات املستعملة يف الدراسة:  . 2.4
 املالحظة املباشرة:

اعيون والطبيعيون يف مجع املعلومات وهي من أهم الوسائل اليت يستعملها الباحثون االجتم
  واحلقائق من احلقل االجتماعي أو الطبيعي الذي يزود الباحثني باملعلومات.

هي وسيلة من وسائل مجع البيانات وتعين مراقبة ومعاينة الظاهرة  observationفاملالحظة 
لعلمية اليت يستعني ا الباحث املراد دراستها، وال نعين ا املالحظة العابرة العادية وإمنا املالحظة ا

  )2006(امحد عياد،  االجتماعي يف البحوث االجتماعية:
  وحىت تنجح املالحظة العلمية كوسيلة من وسائل مجع البيانات جيب أن تتصف بالصفات التالية:

_ أن تكون هادفة فالباحث قبل املالحظة حيدد املوضوع الذي يتبعه جبميع تفاصيله وحيدد كذالك 
  ف من وراء مالحظته.اهلد

_ أن تكون دقيقة ودقتها تتأتى من مشوليتها حبيث أن املالحظة الناجحة هي اليت ال تفوت أي جزء من 
  أجزاء الظاهرة.

_ أن تكون مسلحة ففي علم االجتماع يستعني الباحث جبدول حيدد أهدافه فيه ومواضيعه ومراحله 
  وجيب عليه أن يتقيد ذا اجلدول يف مالحظته.
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 ملقابلة املوجهة:ا
 احلصول ميكن ال اليت بالبحوث اخلاصة املعلومات جلمع املستخدمة األدوات من املقابلة تعد

 البحث أدوات من بارزة أداة احلديث العصر يف املقابلة أصبحت أخرى، وقد أدوات باستخدام عليها
 األعمال وإدارة اماةواحمل والصحافة الطب كميدان عديدة ميادين يف هام كأسلوب ظهرت وقد العلمي

 واحلديث املباشر االتصال على تعتمد انهأ ،كما.. االجتماعية واخلدمة واالجتماع واألنتروبولوجيا
 له وتتيح املعلومات مصدر أمام لوجه وجها الباحث جتعل اليت األداة وهي، املعلومات مجع يف املتبادل
 دقيقة بتفاصيل املعلومات من قدر أكرب على للحصول معه والتكيف املوقف مع املباشر التفاعل فرصة

 إىل والنفاذ يبلمجا مع احلديث يف واالسترسال والعطاء األخذ من الباحث يتمكن حيث واضحة
 )1999العمري أبو النجا،  (حممد املوضوع: أعماق

  جمتمع البحث:  . .25
  منطقة تيديكلت ...بلدية عني صاحل وضواحيها باجلنوب اجلزائري.

  قاربة النظرية:امل ..6 2
  نظرية التغري االجتماعي:

 " اليوم يسمى االجتماع علماعتقد أن هذه الدراسة تنطوي حتت نظرية التغري االجتماعي، و
 اخلليقة منذ العامل يف جمتمع يوجد فال. اتمعات حياة يف أثر من للتغير ملا، " االجتماعي التغري علم
 هالك شيء فكل كونه يف تعاىل اهللا سنة هذه .مستمر تغير الةح يف يتواجد تغير، أو إال اليوم حىت
  .الكرمي وجهه إال

 التطور الدائرية، نظريات النظريات :مثال منها وعديدة كثرية االجتماعي التغير نظرياتو
القدم حاول اإلنسان إجياد تفسريات تتطابق مع التغير  ، فمنذوغريها ...احلتمية والتقدم، النظريات

ئم يف اتمع، فظهرت تيارات عدة حاولت تفسري هذا املفهوم بشكلٍ علمي موضوعي، وظهر القا
يف بادئ األمر، ظهرت نظرية العبقرية "اليت تقوم على أنّ التاريخ والتغير  العديد من النظريات.

هذه النظرية )، 1970(حممد اهلادي عفيفي، : االجتماعي ما هو إالّ نتيجة عبقرية بعض الرجال األفذاذ"
تعتمد على أشخاص معينني يتحكّمون باتمع حسب مزاجهم، وغالبا ما تؤدي أنانيتهم إىل خراب 

  ودمار، على غرار ما شاهدنا يف القرن العشرين كاحلرب النازية مثالً.
يعتمد احلتمية وقد ظهرت نظرية أخرى تقول إنّ التغير االجتماعي يتم بشكلٍ تلقائي، أي أنه 

  أو القضاء والقدر. فاإلنسان ال يسعى إىل التغير بل إنّ التغير يتم عند احلاجة دون أي عوائق.
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وفسر بعض الباحثني التغير على ضوء منو اإلنسان وتطوره اجلسدي واعتربوا أنّ كلّما منا 
وحاجاته. كذلك رأى بعضهم أنّ الغرائز  اإلنسان جسديا وفكريا احتاج إىل تغير ليتالءم مع تطلّعاته

الفطرية وعوامل الوراثة متثّل دورا رئيسا، وقد "فسروا الظّواهر االجتماعية على أنها تعبري عن هذه 
  )1970(حممد اهلادي عفيفي،  الغرائز":

كما ظهرت بعض النظريات اليت تعتمد املنحى املادي مثل نظرية "كارل ماركس" الذي 
أنّ اتمع يتغير وفقًا للتغيرات املادية. فاإلنسان طيلة حياته يسعى إىل كسب املال دف البقاء.   الحظ

  هذا الصراع الذي يعيشه اإلنسان يتطلّب منه تطورا على صعيد سلوكه واتمع الذي يعيش فيه.
تدور حول حمورٍ  نالحظ أنّ كلّ هذه النظريات، إضافة إىل العديد منها اليت مل نذكرها،

أساسي: اإلنسان واتمع. فلذلك ميكننا أن نقول إنّ التغير االجتماعي هو نتيجة التفاعل بني اإلنسان 
  واتمع على شتى األصعدة الثّقافية، االجتماعية، البيئية، البيولوجية، السياسية،...

  دراسة حتليلية للتربية. . 3
  مفهوم التربية: . 3.1

  ما جاء على لسان من قابلتهم يف الدراسة: من
_ هناك من رأى بأن التربية هي أساس قيام اتمع الصاحل السوي الن التربية هي املكتسب األول 

  لألفراد، واملكتسب األول هو الذي يسري الفرد فإذا ربيته تربة صاحلة ساهم يف تأسيس جمتمع صاحل.
تفاعل احلاصل ملا نقدمه للطفل يف خمتلف البيئات اليت يعيشها _ هناك من رأى بأن التربية هي ذالك ال

  انطالقا من البيت واملدرسة والشارع.
  _ هي أساس ولب بناء أي جمتمع حمافظ ومتماسك.

  التربية هي عملية التكيف أو التفاعل  بني املتعلم وبيئته اليت يعيش فيها ._ 
  التربية لغة:

  د وجعله ينمو، ورىب الولد أي هذبه.وهي مأخوذة من فعل رىب أي غذى الول
  ويف االصطالح:

التربية هي أن يئ الظروف املساعدة لنمو الشخص منوا متكامال من مجيع النواحي 
كما أعطيت هلا تعريفات . )2006(بن مالك امحد، : الشخصية، العقلية واخللقية، واجلسمية والروحية

  عديدة نذكر منها:
فالعملية . لبيئة احمليطة أو هي عملية تكيف مع الثقافة احمليطةالتربية هي عملية تكيف مع ا



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  156

: التربوية تتفاعل مع البيئة من ثقافة ومكونات مادية وغري مادية وبكل عناصر ها الطبيعية واإلنسانية
  )2004، علي خليل أبو العنني وآخرون(

 دف إيل إكساب الفرد ذاتا اجتماعية يتميز ا عن سائر وهي عملية تطبيع اجتماعي
احليوانات األخرى يف مجيع مستوياا التطورية فهي اليت جتعل من الفرد عضوا عامال يف اجلماعة حيث 
يتطبع الفرد بطباع اجلماعة احمليطة به وعملية التطبع هذه حتدث يف إطار ثقايف معني يتحدد على أساسه 

  . جمتمع إيل جمتمع آخر اجتاهها ومفهومها ومعناها ولكن هذا اإلطار الثقايف خيتلف من
والتربية هي تقدمي الظروف والعوامل اليت تساعد الفرد احلي على النمو جسميا وعقليا 
وانفعاليا واجتماعيا ليصل إىل أقصى حدود كماله حسب قدراته وليكون عضوا كامالً يف حياة 

 )2004( جمموعة من املؤلفني، : اإلنسانية املتجددة

  : يةأهداف الترب . 2.3
إن التربية عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد يف جمتمع تنقل إليه معارف ومهارات 
ومعتقدات ولغة اجلماعة من جيل إيل جيل واإلنسان هو موضوع التربية تعىن بسلوكه وتطويره ولكن 

ر للتربية من ليس مبعزل عن اجلماعة ألن الذات اإلنسانية ال تتكون إال يف جمتمع إنساين وبقدر ما يتواف
وضوح وعمق يف املفاهيم واألسس اليت تستند إليها تكون قوا وفعلها يف حياة األمم والشعوب ويف 
اجتاهات األفراد ويف العالقات املختلفة ويف جماالت العمل املتعددة ونظرا هلذه األمهية للتربية باعتبارها 

ناس ا واشتدت احلاجة إيل دراستها والتعرف مسألة حيوية الزمة وضرورة اجتماعية فلقد زاد اهتمام ال
على أبعادها ومن مث كان ضروريا بالنسبة لدارس التربية وممارسها يف املستقبل أن يتعرف علي طبيعة 

  هذه العملية ماهيتها وجوانبها املختلفة وضرورا .
يعيش يف  ميكن القول أن هدف التربية األساسي هو أنسنة اإلنسان أي جعله خملوقا إنسانيا

والعملية التربوية ، وأفكار خاصة به جمتمع ضمن إطار اجتماعي حيتوي علي تقاليد ونظم وقيم ومعايري
تكسب الفرد حضارة املاضي ومتكنه من املشاركة يف ممارسة حضارة احلاضر ويئة للتطوير وإضافة 

من للبقاء إا حتصيل فرد إا عملية تسهم وتشارك وتدفع عجلة الز. واختراع وتقدم حضارة املستقبل
  يف تراث اجلماعة وتراث مجاعة ينتقل بواسطة فرد.

فالتربية وسيلة وهدف طريقة وغاية تبدأ مع بدأ احلياة وال تنتهي رغم اية حياة األفراد ألا 
اجتماعية ختص اتمع كما ختص كل فرد فيه، هي راية تسلمها اجليل احلاضر من اجليل املاضي 

جليل احلايل إيل األجيال القادمة هي عملية اجتماعية رغم كوا من العلوم التطبيقية فهي وسيسلمها ا
  جهد اجتماعي ميارس يف اتمع ويطبق علي مر األجيال.
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إن وظيفة التربية تكون أساسا يف نقل التراث من جيل آلخر ويف اكتساب اخلربات املتزايدة 
ختلفة وتطويرها كما تعمل التربية علي تزويد أفراد اتمع كأساس للنمو وتعديل النظم االجتماعية امل

والتربية هي مؤسسة الثقافة اليت عن طريقها ميكن تغيري عقول األفراد ، باملواقف اليت تنمي التفكري لديهم
 وجتديدها.

  مؤسسات التربية: . 3.3
  _ األسرة: 
أساسا على العالقة الزوجية لتلبية  اليت هي الوحدة االجتماعية القاعدية يف اتمع واليت تقومو

حاجات فطرية والقيام بوظائف شخصية واجتماعية، ففي األسرة يولد فرد مث يبدأ يف اكتساب 
(مراد : شخصيته تدرجييا يف الوسط االجتماعي الذي ولد فيه واألسرة هي أوىل حلقات هذا الوسط

  )2007زعيمي، 
 للطفل فالتربية األسرية تعتمد على الغرائز فهي تقوم بدورها التربوي منذ السنوات األوىل

والدوافع الفطرية اليت تكفل عدم اإلمهال والضرر، فاألسرة ذا أهم عامل من عوامل التربية فهي تشكل 
شخصية الفرد وحتدد سلوكه ومبادئه وهي اليت تسهم بشكل كبري يف النمو االجتماعي والثقافة 

  )2005رون، آخو (عدنان السيد: االجتماعية للطفل
  _ املدرسة: 

مؤسسة اجتماعية من مؤسسات التنشئة االجتماعية دورها تكوين األفراد : عرفها حممد صقر
  )1998(حممد مجال صقر، : من خمتلف النواحي يف إطار منظم ووفق مبادئ الضبط االجتماعي

تنقل  كما عرفها إميل دوركامي: هي عبارة عن تعبري امتيازي للمجتمع الذي يوليها بأن
: لألطفال قيما ثقافية وأخالقية واجتماعية يعتربها ضرورية لتشكيل الراشد وإدماجه يف بيئته ووسطه

  )1974(مصطفى حممد الشعبيين، 
وهي أول مؤسسة تربوية يتوجه إليها الفرد حيث تعمل على العناية به جسميا وعقليا ونفسيا 

كن القول أن املدرسة قادرة على توجيه التالميذ وروحيا، وتقليل الروابط االعتيادية عليه، وهكذا مي
وإعادة توجيههم وتشكيل اجتاهاته وغرس القيم والتأثري يف سلوكهم بطريقة مدروسة وعلى أسس 

  ممنهجة.
  _ املسجد:

وهو مؤسسة اجتماعية ينشئها اتمع املسلم ألهداف دينية وهلدف كذالك تأهيل النشء 
  )2007(مراد زعيمي، : شئة املنضبطة بقيم اإلسالم ومبادئهللحياة االجتماعية من خالل التن
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ففي املسجد يتعلم الفرد النظام والدقة واالستواء واالخنراط يف صفوف املسلمني ويتعلم فيه 
التواضع واملساواة وااللتزام، وخمتلف أمور الدين، ففي هذا املكان ميكن للفرد أن يترىب روحيا وإميانيا 

  وخلقيا واجتماعيا.
  رياض األطفال:  _

تعترب من املؤسسات االجتماعية الفعالة إذ أا تعاجل فترة شديدة احلساسية يف حياة الطفل، 
  فهي تم بالطفل يف مرحلة تعترب متهيدية للمدرسة.

وهي مؤسسة اجتماعية لرعاية فئة من األطفال احملرومني من رعاية أمهام يف فترة انشغاهلن 
ه الرعاية لبعض الوقت خالل ساعات النهار، وملرحلة حمدودة من العمر، غالبا ما بأعماهلن اخلارجية وهذ

  تكون من ثالثة إىل ستة سنوات.
  _ التلفزيون :

هو مؤسسة اجتماعية مكونة من جمموعة من املصاحل اإلدارية والتقنية اليت تضمن بث 
احلديثة، ويلعب التلفزيون دورا  احلصص والربامج اإلعالمية املصورة عن بعد بطريقة استعمال التقنيات

مهما يف عملية التربية والتنشئة االجتماعية للفرد واجلماعات، فربامج التلفزيون حتتوي على مواد ختضع 
لقواعد العمل التربوي من حيث خضوعها ملبادئ وأهداف وأساليب التربية، فالتلفزيون يعرض برامج 

 اجتاهام وميوهلم والسيطرة تنمية معارفهم والتأثري يف يومية جتذب الصغار وتشد انتباههم وتعمل على
  مشاعرهم وأفكارهم. على

  _ الكشافة:
وهي مدرسة تعلم االستقامة الشخصية والشعور باملسئولية واحلس االجتماعي واملدين، وهي 
حركة تربوية تطوعية غري سياسية موجهة أساسا للفتية والشباب وهي مفتوحة للجميع دون متييز يف 
األصل أو اجلنس أو العقيدة. فمدرسة الكشافة تساهم يف تربية النشء وذيبه ليكون كائنا اجتماعيا 
: ومواطنا صاحلا فهي تشترك مع األسرة واملدرسة يف عملية تربية الطفل وتسهيل اندماجه يف اتمع

  )2007 مراد زعيمي،(
  _ مجاعة الرفاق:

ح الفرد من فساده فالطفل يف مرحلة متقدمة من كما أن مجاعة الرفاق هلا دور كبري يف صال
حياته ينطلق ليستكشف العامل اخلارجي حيث يلتقي جبماعات اللعب واليت يرتبط ا الطفل يف حياته 

  املبكرة.
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وتقوم مجاعة الرفاق أو الصحبة بدورها يف عملية التربية والتنشئة االجتماعية للفرد فهي تؤثر 
كنه من القيام بأدوار اجتماعية متعددة وبفضل جمموعة من الوسائل واألساليب يف معايريه االجتماعية ومت

القدوة، املشاركة االجتماعية، أنشطة : تستطيع مجاعة الرفاق حتقيق وظائفها ومنها على سبيل املثال
اللعب، القبول أو الرفض، فهي دون ادين شك وسيط اجتماعي هام ومؤثر يف حتقيق النمو االجتماعي 

وإعداده للحياة يف جمتمعه، وصالح اجلماعة ينعكس على الفرد بصالحه هو األخر وفساد اجلماعة  للفرد
  ينعكس كذالك على الفرد بفساده.

  _النوادي الرياضية :
فباإلضافة إىل أن هذه النوادي تسمح للفرد بتنمية أعضاء جسمه وتعمل على إكساب الفرد 

نشاط الرياضي يتيح فرصا عديدة للتكوين اخللقي واالجتماعي، القدرات واملهارات احلركية املختلفة، فال
إذ ينمي يف الفرد صفة العمل خلدمة الصاحل العام واحترام اآلخرين والتعاون مع الغري، كما يتعلم 

  ويكتسب من هذه النوادي التضامن والتعاون والصداقة باعتبارها عوامل التماسك االجتماعي أيضا.
  كلت جبنوب اجلزائر:التربية يف التيدي . 4
 التعريف مبنطقة تيديكلت: . 4.1

تيديكلت باللفظ الرببري هي املنخفض املشابه لراحة اليد (الكف) وهي مساحة شاسعة 
تتكون من عني صاحل، احراش اينغر، فقارة الزواى، ايقسطن، الساهلتني، عقبة عني احلجاج منفذ هضبة 

دة السفلى هلضبة تادمايت يوجد سهل تيديكلت الذي تادمايت، ومتتد حىت منطقة اولف، ويف القاع
  يظهر بشكل مقعر نوعا ما من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب.

وعني صاحل هي عاصمة التيديكلت وحسب الروايات، تسميتها اشتقت نسبة لشخص امسه 
فأقام بالقرب صاحل، خالل ترحاله مر باملنطقة ووجد فيها عني( منبع ماء) ويقال كان هو من أوجده، 

منه وأقام زراعات يف املكان وبالتايل نسبت هذه العني له ومنها أطلق االسم فيما بعد على املنطقة ككل 
 ) Amair- asavelli، 1955( اماير اسافويل، : ومسيت بعني صاحل

م وحسب الروايات فقد سكن املنطقة مزيج من الرببر والعرب 10/ ه 4وعند مطلع القرن 
مبرور السنني وأصبحت تربطهم عادات وتقاليد وقيم تكسوها املسحة  ان امتزجووالزنوج الذي

اإلسالمية، كما تعترب منطقة ايقسطن أو تكوزة مبنطقة تيديكلت املكان األول الذي بدأت فيه حركة 
العمران، مث توالت على املنطقة عدة هجرات متثلت يف استقرار أهل عزي ( املرابطني) والقادمني من 

ت جنوب شرق املغرب، ويعتربون من األوائل الذين وصلوا املنطقة واستقروا ا وأسسوا ما تافيال
  يعرف اآلن بقصر املرابطني أو حي املرابطني.
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م جاءت كذالك جمموعة من حماميد من أصول ليبية واستقر زعيمهم الذي 13ويف القرن 
خر ما يعرف بقصر العرب، بعد كان يدعى عامر بن ملوك بالقرب من املرابطني حيث أسس هو األ

ذالك جاءت بعض الفرق من أصول خمتلفة وبدورها هي األخرى جاورت من سبقها ومبرور الزمن 
 1976تكونت املدينة وبعد االستقالل وعلى غرار باقي مناطق الوطن مت انتخاب جملس شعيب بلدي سنة 

مدينة وبلدية عني صاحل تابعة هلا، عينت متنراست والية وأصبحت  1974وطبقا للتقسيم اإلداري لسنة 
وبفضل املوقع االستراتيجي للتيديكلت جعلها نقطة وحمطة حساسة حلركة القوافل التجارية اليت كانت 
تعرب للمنطقة من وإىل بالد السودان واألطلس ألتلي وهذا أيضا ساهم يف تصدير واسترياد بعض الثقافات 

 ) Amair- asavelli، 1955( اماير اسافويل، : والعادات اجلديدة
أما جغرافيا وفلكيا فالتيديكلت تقع يف وسط الصحراء اجلزائرية تفصلها مساحات كبرية عن 

كلم وعن مدينة غرداية حبوايل 1300خمتلف واليات الوطن فهي تبعد عن اجلزائر العاصمة حبوايل 
 294ر حبوايل كلم، وترتفع تيديكلت على مستوى سطح البح700كلم وعن متنراست كذالك ب700
°  25,16شرق خط غرينتش ودائريت عرض °  4,10و° 2أما فلكيا فتقع بني خطي طول . متر
مشال خط االستواء وتعترب مدينة عني صاحل مركز التجمع الرئيسي حيث تتوزع على °  28,25و

الربكة _ ايقسطن _ : وتضم مدينة عني صاحل كذالك جتمعات سكانية منها ²كلم 3310مساحة 
هلة الغربية _ الساهلة الشرقية_ حاسي حلجار_ الزاوية _ القصر الفوقاين _ هنو _ اسول _ السا

  . 4الدغامشة _ جواليل _ الربكة 
  التربية يف شارع التيديكلت:  . 4.2

وتأثريهم على ذالك الصغري يكون اتمع، هم اجلريان يف  إن أقرب من حيتك م الصغري
أم شراً، ألن ما يقوله اجلار أو يعمله يتكرر مساعه ورؤيته، ولذلك اهتم  ذلك التأثري خرياً أكان كبريا

 اإلسالم باجلار اهتماماً بالغاً.
فإذا كان اجلار صاحلاً هو وأسرته أثروا يف جريام بالصالح، يؤثر الرجل يف الرجل، وتؤثر 

ريان بفسادهم، وأوىل اجلريان املرأة يف املرأة، ويؤثر الصغري يف الصغري، وإن كانوا فاسدين أثروا يف اجل
  تأثراً جبريام هم الصغار، لسرعة استجابتهم وميلهم إىل ما يشاهدونه يف أصدقائهم.

وكم من صغري ومراهق تعب أبواه الصاحلان يف تربيته على الدين واخلُلق احنرف احنرافاً 
أن يسارع إىل التأثري بصالحه يف متأثراً باملنحرف من أبناء اجلريان؟ لذلك ينبغي للجار الصاحل خطرياً، 

  اجلار الفاسد، وإال سبق هذا فأفسد ما أصلح ذاك.
تقتضي املوافقة، فإذا كان أحد الرفيقني صاحلاً، واآلخر  - يف الغالب  - إن املرافقة كما 
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 فاسداً، فإما أن يؤثر الصالح يف الفاسد، فيصبح صاحلاً مثله، أو يؤثر الفاسد يف الصاحل فيصبح فاسداً
مثله، فإن مل يؤثر أحدمها يف اآلخر، فمآهلما االفتراق وانقطاع الصحبة يف الغالب، لعدم التماثل 

  والتجانس بينهما.
يف األصل صاحلاً  - جليساً صاحلاً ينتفع مبجالسته، فإن كان  صادقفالصغري أو املراهق الذي 

 صادقالذي العكس يف صاحل، واستمر حمافظاً على صالحه، وإن كان فاسداً أصلحه اهللا جبليسه ال - 
 فاسد قاده إىل الفساد واالحنراف عن جادة الصواب،  اجليس

من خري أو شر، هو مثرة ملا حيصل يف األسرة واملدرسة، تيديكلت إن ما حيصل يف شارع 
أماكن  يفوسائر فئات اتمع، فإذا كان اتمع نظيفاً يف أخالقه ومعامالته، انعكس ذلك على الشارع، 

  معات الناس العامة، كاألسواق ووسائل املواصالت ومراكز التصنيع وغريها.جت
وللشارع تأثريه على الصغري، كغريه، فقد يرىب الصغري تربية طيبة يف املدرسة واألسرة، ولكنه 

 إذا خرج إىل الشارع وجد فيه من الفساد واملغريات الداعية إليه، ما يهدم تربيته الصاحلة،

وجد املنكر منتشراً فيه من الكبار والصغار، تأثر به وإىل الشارع،  الصغري، إذا خرجف
واحنرف، وإن كان جيد يف أسرته ومدرسته تربية ختالف ذلك، خبالف ما إذا وجد الشارع نظيفاً، 

 .يتورع الناس فيه عن املنكر، أو ينكرونه إذ حدث

نكرات، ويتركون قد حتصل منهم بعض املعاصي واملفإن البشر غري معصومني من الزلل، 
بعض الطاعات ليس غريباً، وخطورة ذلك إمنا تشتد عندما جيهر بعض الناس باملعصية وترك الطاعة، مث 
ال يوجد من ينكر على فاعل املنكر، ألن املنكر إذا استقر يف أمة وتفشي فيها أصبح عادة مألوفة غري 

  منكرة، فيكثر بذلك االحنراف يف الكبار ويقتدي م الصغار.
أما إذا وجد الصغري يف أسرته من ينكر املنكر، ويف جريانه من ينكر املنكر، ويف مدرسته من 
ينكر املنكر، ويف سوقه من ينكر املنكر، فإن ذلك يغرس يف ذهنه ويثبت يف نفسه، ويكون سبباً يف 

ان األمر استقامته على املعروف الذي يؤمر به، وبعده ونفوره عن املنكر الذي ينهى عنه، وهلذا ك
من الدنس ا باملعروف والنهى عن املنكر قاعدة من قواعد اإلسالم، اليت يتماسك ا اتمع، ويتطهر 

اجلميع، وألن شارع تيديكلت مبا يضم من أفراد وفئات اتمع املختلفة واإلمث، وكان تركه بالء يعم 
ك املمارسات اللطيفة املنبثقة من تعاليم بالتربية وخبصاهلا فكنا نالحظ تل اعرفوا هذا األمر، فقد متسكو

الدين اإلسالمي واليت تؤدي إىل األلفة واحملبة بني أبناء اتمع الواحد نذكر منها آداب التحية والسالم، 
املصافحة بني الناس، تبادل الزيارات وعيادة املرضى، واملشاركة يف تبادل التهاين يف األعياد واملناسبات 

ية، واالهتمام باجلار وتسلية أهل املصائب والشدائد ومشاركتهم يف عزائهم لو مات الدينية واالجتماع
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منهم احد...اخل، ونظرا لتراجع هذه القيم الفضيلة يف هذه املنطقة وتراجع أساسا لعملية التربية قمنا ذا 
  البحث للتعرف على األسباب اليت أدت هلذا التدهور وخلصنا للبعض منها فيما يلي.

  األسباب األساسية لتراجع التربية يف الشارع : . 4.3
_ طبعا العوملة والغزو الثقايف، حيث أن جمتمع تيديكلت كان مبعزل عن هذه األمور ومع تطور 
التكنولوجيات وتعدد وسائل االتصال داخل اتمع اثر هذا إجيابا وسلبا يف اتمع وحنتاج هنا جلانب 

  السلب.
بالوسائل  ام والغربيني منهم على وجه اخلصوص أم مل ينالوفبعدما تبني ألعداء اإلسال

وسيلة  ابأن فشلهم كان بسبب متسك املسلمني بكتام القرآن، اقترحو االعسكرية من املسلمني وتأكدو
أخرى وهي احليلولة بني املسلمني وبني هذا الكتاب، وقد عرب عن هذه الفكرة السياسي االجنليزي 

ال سبيل إىل السيطرة على املسلمني مادام : ائلي، حني قال خماطبا الربملان االجنليزيالصلييب بنيامني درز
  )2006حممد اهلادي حساين، (: هذا الكتاب بني أيديهم يتلونه ويهتدون به

وسعى بذالك الغرب إىل حماولة استبدال قيم املسلمني بقيم أخرى دخيلة واستغل ظرف 
  التبعية وهيمنة الدول الكربى على الصغرى.االستعمارات لذالك وحىت اآلن حبكم 

لقد كان جمتمع التيديكلت يف أوقات سابقة ليست ببعيدة مبعزل عن العوملة ومفاهيمها ولكن 
يف وقتنا الراهن حلت مجيع أشكال العوملة والغزو الثقايف فيه، فالعوملة اليت تعترب اجتاه تصاحلي يهدف إىل 

خالل نظام واحد كمثلث بثالث أضالع من اقتصاد ومعرفة  توحيد الشعوب على مستوى العامل من
وتطور علمي وتكنولوجي كما أا ثورة علمية وتكنولوجية تغطي العامل بشبكة من املواصالت 
واالتصاالت أنتجت لنا أمناطا من املفاهيم والقيم السلوكية ما جيعلها ذات تأثري فعال يف خمتلف جوانب 

  احلياة اخلاصة والعامة.
دما نرى ابسط وسائل العوملة التكنولوجية احلديثة من هواتف نقالة وانترنت..اخل مل يعرفها فعن

أبائنا من قبل وعرفها اجليل احلايل يف الوقت الراهن، يف ظرف قصري ودون أن ندرك تغريت تفاصيل احلياة 
  . ملوضة والتطوراليومية فما كان ال جيوز يف املاضي أصبح ضروري وواجب حاليا حبكم الوقت وحبكم ا

  _ وفاة الكثري من شيوخ وأعيان املنطقة الذين هلم تأثري كبري يف جمال التربية وإصالح اتمع.
فعلماء وشيوخ املنطقة لطاملا سامهوا بعلمهم وعملهم ومن فوق منابر املساجد وجلسات 

والتوعية والنصح واإلرشاد  العلم واالجتماعات املختلفة سواء يف األفراح أو األحزان، سامهوا يف التربية
لكافة أبناء املنطقة، ولقد كان السكان يكنون االحترام الكامل والدائم هلؤالء العلماء ويسمعون 

  وينصتون هلم يف كل صغرية وكبرية أثناء األمر وأثناء النهي.
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ادل كنا جند دوما ظواهر محيدة كثرية يف التيديكلت كالتعاون والتكافل بني أفراد اتمع، تب
الزيارات، األمر باملعروف واخلري والنهي عن املنكر وفعل الشر، فكثرية كانت عادات وأعمال منبثقة من 
الدين اإلسالمي كانت سبب يف صالح اتمع التيديكليت وكان علماء املنطقة كما قلنا سبب رئيسي 

أولئك العلماء الصاحلني  كذالك يف هذا، ولكن وحبكم أن كل نفس ذائقة املوت ونظرا لوفاة العديد من
أعمدة املنطقة تراجعت تلك القيم والعادات الصاحلة وحىت ما تبقى منها يربز تارة وخيتفي يف وقت 
أخر...وما بقي لنا من أولئك العلماء علمهم الذي ينتفع به ملن أراد ذالك كما أن سكان املنطقة ال زالوا 

  طقة.حييون كل عام ذكرى وفاة كل عامل من علماء املن
يف اآلونة األخرية تراجع دور املؤسسات التربوية املختلفة يف تأدية مهامها األساسية من نصح 

ومبا أن الشارع هو حلقة  ،وإرشاد وتوعية وتربية وتعليم وبالتايل خروج الناشئة والشباب عن السيطرة
جع دور هذه املؤسسات وصل بني مؤسسات التربية املختلفة فحتما سيتراجع دوره يف التربية تبعا لترا

  فهذه األخرية تقريبا ففقدت الصرامة من اجل حتقيق األهداف وهي امليزة اليت كانت تتميز ا املنطقة.
بدايتا باألسرة واليت تعترب أول جمال تربوي يتواجد فيه الطفل ويتفاعل معه ففيها ينال الفرد 

الشر ومنها تبدأ أول خطواته لالتصال مقومات منوه الفكري واجلسمي والصحي وفيها يتعلم اخلري و
بالعامل احمليط به فاألسرة تنجب وتريب وتعلم ولطاملا كانت تقوم ذه األمور بتفان وجدية تامة، كان 
يقال للولد عندما خيرج بأن ال جتلب املصائب للبيت أو العائلة فهو ذا مبثابة سفري العائلة أينما ذهب 

مؤخرا ولألسف تراجع ذالك اإلصرار والصرب من اجل إنتاج أفراد  عليه أن يتصرف بشكل سليم، أما
صاحلني وما نراه اليوم من مصائب ومشاكل سواء داخل األسر أو يف املؤسسات األخرى أو يف الشارع 

  هو نتيجة ضعف تربية اآلسرة لألبناء.
تربية واليت وكذالك احلال بالنسبة للمدرسة واليت هي املؤسسة الرمسية اليت تقوم بوظيفة ال

تكمل ما قامت به األسرة، فتعلمه كيف ميكن للطفل حتقيق أهدافه املستقبلية بطريقة تتفق مع املعايري 
بني املعلم والتلميذ وحىت بني  أياالجتماعية، كما أن العالقات القائمة على أساس االحترام بني الطرفني 

أيضا إىل جدية اإلدارة املسرية ومجعيات  التالميذ فيما بينهم كذالك ضروري يف املدرسة، باإلضافة
  املدرسة يف ضمان السري احلسن لكافة األمور الضرورية اليت تساعد على التربية والتعليم.

وبنقص وتراجع كل هذا األهداف واجلدية يف العمل من كافة األطراف حيث أن كل طرف 
ات داخل هذه املؤسسة وما أصبحت له اهتمامات شخصية وعدم مباالة أدت هذه األمور إىل سلبي

نالحظه من تسرب مدرسي وعنف واعتداءات واحنراف للتالميذ واألطفال كان نتيجة اإلمهال 
  والالمباالة من كافة األطراف خصوصا من املعلمني واملدراء واجلمعيات املسئولة عن التلميذ .
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عمل الصاحل ومن وال ننسى مؤسسة املسجد والذي من خالله ترتفع الدعوة إىل اإلميان وال
على منربه يتعلم اجلميع الصالح والسعي للفالح، والذي بواسطته يترىب الصغري والكبري تربية إسالمية 

  منتقاة من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وسرية الرسول الكرمي .
وحاليا وبتراجع الدروس الدينية من جهة يف املنطقة وبتراجع اإلقبال عليها نظرا لضعفها أو 

ضعف صاحبها من جهة أخرى وبتراجع كذالك قيمة ومصداقية بعض األئمة يف املساجد، تغريت ل
وجهة الناس من املساجد إىل القنوات الفضائية الدينية واليت رأوها سبيال أخر أفضل من مساجد املنطقة، 

حميطه، وبتعدد  رغم انه قد جيد فيها املتابع بعض االختالفات يف األعراف وأمور احلياة عن ما ألفه يف
هذه القنوات قد حيدث هناك تشتت لألفكار يف الدين وبالتايل سيؤثر ذالك سلبا على الناس واتمع 

  ككل.
وبتراجع هذه اجلهات واملؤسسات على القيام بأدوارها األساسية اهلادفة لصالح الفرد 

على دوره يف املساندة واتمع يف منطقة تيديكلت، بالضرورة سوف ينعكس هذا سلبا على الشارع و
  لتلك املؤسسات.

_ االحتياج واملستوى االقتصادي املتدين لبعض األسر، جعل منهم يضربون بعرض احلائط كل الضوابط 
ويسعون إىل حماولة سد احتياجام بشىت الطرق املختلفة، وبالتايل قد يلجأوون إىل العنف  ةاالجتماعي

ية على حساب األخالقية وظاهرة االحتياج هذه كانت غائبة واجلرمية من اجل حتقق أهدافهم البيولوج
عن املنطقة قيد الدراسة بسبب سهولة املعيشة فيها من جهة حيث كان اجلميع يعمل يف الفالحة 
والزراعة إما مبلكية خاصة أو العمل بأجر، باإلضافة كذالك إىل التضامن والتعاون الذي كان قائما بني 

أما حاليا فقد أصبح من الصعب . ري والفقري يساند األكثر منه فقرا رغم احتياجهاألسر فالغين يساند الفق
حمدود وغالء املعيشة أن توفر ابسط أجبديات احلياة واملتمثلة يف املأكل  لعلى عائلة فقرية ومبد خو

 وامللبس، هذا إذا كان لديها مدخول أما إذا غاب فبالضرورة ستخرق هذه األسرة القوانني والضوابط
  االجتماعية وتلجأ إىل العنف واجلرمية من اجل العيش.

  _ تراجع التماسك القوي بني األسر وإتباع سياسة: عليك خباصية نفسك ويف كل ااالت.
ففي وقت ليس ببعيد بعد االستقالل يف منطقة تيديكلت ال ميكنك التفريق بني اإلخوة 

مترامحة فيما بينها، واحتياج فرد أو أسرة معينة يف  األشقاء واإلخوة املتحابني يف اهللا حيث كانت األسر
اتمع جيعل اجلميع يتسابق مبا ميلك ملساندة ذالك احملتاج، فمثال حنن يف أسرتنا اذكر يف وقت سابق وأنا 
صغري كان أيب ميلك حقال به إنتاج ال بأس به وكان عندما يأيت بالغلة من احلقل يقسمها ثالثة حصص، 

وحصة للجريان واحملتاجني والفقراء والثالثة كان يقوم ببيعها يف السوق، واجلميع  حصة كانت للبيت



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  165

كان يتبع هذه اإلستراتيجية خصوصا من كان ميلك اخلري الكثري ...مل يكن آنذاك ال حسد وال غل بني 
غري، أفراد اتمع ولكن هيهات هيهات أين ذالك الوقت يف وقتنا املادي هذا، كل فرد مهتم بنفسه ال 

أصبحنا نشتاق لتلك األيام اخلوايل اليت يتضافر فيها اجلميع من اجل احملتاج،كما ميكننا إضافة جانب 
العصبية يف النسب القبلي وظهوره يف ساحة اتمع مؤخرا واليت ختلق نوع من البلبلة وبعض التكتالت 

ام بزرعه املستعمر الفرنسي يف واليت تؤدي ال حمال إىل التفرقة داخل اتمع وهذه كانت حصيلة ما ق
  سكان املنطقة إبان فترة تواجده يف اجلزائر من خالل مقولة فرق تسد .

_ كرب واختالط سكان جمتمع التيديكلت بعدما كان منعزال متاما وحدث ذالك بدخول 
سكان املناطق األخرى من كافة أحناء الوطن من الشمال ومن الشرق والغرب واجلنوب كذالك حيث 

هؤالء الوافدين اجلدد جاءوا بثقافات وعادات وأعراف خمتلفة عما هو موجود باملنطقة وبالتايل أن 
بالضرورة حدث هناك تأثر من قبل السكان احملليني مبا جاءهم سوءا يف الكالم واللهجات أو يف املأكل 

  وامللبس وكل هذا كان له تأثري كذالك يف جانب التربية يف الشارع واتمع ككل.
  بعض نتائج الدراسة: . 5

_ تعرفنا يف هذه الدراسة البسيطة على مفهوم وأمهية وماهية التربية رغم االختالف البارز يف التعريفات 
  اليت أعطيت هلا تبعا لطبيعة اتمع.

_ ميكن القول بأن املؤسسات الرئيسية للتربية هي األسرة واملدرسة واملسجد والشارع، هذا األخري 
ترب مؤسسة رمسية خيضع لقوانني وضوابط معينة إال انه فرض نفسه يف هذا اال وعلى والذي ال يع

  اجلميع أن يضعه يف احلسبان فالفرد اجتماعي بطبعه وال ميكن أن يعيش مبعزل عن الشارع واتمع.
ا أن _ ميكن القول أن عملية التربية يف منطقة تيديكلت قد تراجعت نوعا ما عما كانت عليه سابقا، كم

الشارع الذي كان أيضا يقوم بعمل مهم اجيايب يف عملية التربية باملنطقة تراجع دوره هو اآلخر نتيجة 
  األسباب السالفة الذكر.

_ على اجلميع يف اتمع احمللي بتيديكلت واتمع أالم كذالك كأفراد آو كمؤسسات أن يراجعوا 
ر أفضل من اجل أن نتجاوز احملن اليت حنن نتخبط فيها أمرهم يف جمال التربية هذا، أن نفيق يف وقت مبك

 أيحاليا وكلها بسبب تردي التربية، وقد علمنا بأن هذه األخرية هي أساس التنمية وتقدم أو تأخر 
  جمتمع مهما كان.

  اخلامتة: . 6
اإلنسان  يتأثّر اإلنسان بعديد من العوامل املتداخلة بدرجة كبرية من التعقيد. فالتغير يف سلوك

إنما هو نتيجة التغيرات االجتماعية، السياسية، االقتصادية والثّقافية،... جتاه هذا الوضع أصبح للتربية 
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مفهوم جديد إذ إنها أصبحت مضطرة للتماشي مع التغيرات. ومن ذالك نرى أنّ على التربية التجديد 
تهيئة وحتضري اإلنسان للتأقلم مع املتغيرات وخصوصا يف مفاهيمها، من اجل أن يصبح دورها فعاالً ل

  االجتماعية منها والثّقافية.
وحىت يعود شارع التيديكلت لسابق عهده واملسامهة مرة أخرى يف عملية التربية، جيب على 
سكان املنطقة وحسب رأي بعض من مثقفيها الذين رأوا ضرورة أن تعود املؤسسات التربوية للعمل 

هي األوىل بالتربية والشارع هو مساند هلا فقط، كما أن عودة الناس لتعاليم الدين ولسرية اجلدي ف
وأخالق املصطفى أمر وارد وضروري يف وقتنا هذا الذي غابت يف األخالق. فمجتمعنا احمللي هذا 

لروحية أحوج ما يكون إىل البعد الروحي ليحقق توازنه وتستقيم أحواله، وما حيقق ذالك إال التربية ا
الصافية اليت تنمي اإلميان يف النفوس وترسخ فيها العقيدة واألخالق، تربية تزرع يف القلوب حمبة اهللا 

 .وخمافته وتغرس فيها حب اخلري والعلم والعمل والوطن أمجع
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 Résumé  
La rue est un lien entre les différents établissements d'enseignement, et 

peut s'adapter comme il peut gâcher, la rue est une grande école où l'individu a 
de nombreuses leçons pratiques peuvent ne pas être possible pour lui de 
recevoir dans sa vie et de l'école régulière, Parmi les raisons qui ont conduit à la 
diminution du rôle de la rue dans le processus de l'éducation mentionner les 
suivantes: 

1_ mondialisation et l'invasion culturelle. 2_ et la mort pour beaucoup 
d'entre les anciens et la région notables qui ont un impact significatif dans le 
domaine de la réforme de l'éducation et de la communauté. 3_ recul dans le rôle 
des institutions éducatives dans l'accomplissement de ses fonctions de base de 
conseiller et de sensibilisation et d'éducation des jeunes et donc hors de contrôle. 
4_ exigence et de faible niveau économique pour certaines familles, ce qui les 
rend cherchent à répondre aux divers besoins de différentes manières, 5_ bas 
une forte cohésion entre les familles. 6_ population mixte de la société et la 
pièce Tidikelt pour entrer dans la population des autres régions de tous les coins 
du pays par le nord et l'est et l'ouest et au sud. 

et pour  retour Tidikelt rue à son état précédent et de contribuer à 
nouveau dans le processus d'éducation, doit être sur la population de la région et 
en fonction de certains des intellectuels qui ont senti le besoin de retourner les 
établissements d'enseignement pour travailler sérieusement les fondements de 
l'éducation et la rue est l'appui de sa seule, comme le retour des gens à la 
religion de est nécessaire à notre temps. 


