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   مقدمة

وقد كانت بدايات التربية في ا)سرة،من خ�ل . بالتربية طإن وجود المجتمعات ا"نسانية المتحضرة، مرتب     

وكنتيجة للتطور الحاصل في المجتمع بظھور التخصص في ميادين الحياة، تراجع دور .محاكاة سلوك ا)بوين 

من خ�ل . جاءت المدرسة لتلبي حـاجات المجتمع ا)سرة في تحديد نموذج لتربية أفراد المجتمع، و كبديل ل1سرة

كان لزاما على المدرسة أن تـلعب دورھـا الوظيفي ا"يجابي في . ما يوائم قيمه، وأھـدافه، وتطلعاته المستقـبلية

مـن اجل خلق عناصـر ا<نسجام، والتكامل بين أفراد . من خ�ل ا<ھتـمام با)خـ�ق، والروح التضـامنية. المجتمع

واحتـرام القـواعد، والمعـايير، والمثل، والعادات، والتقاليد، . بدءا من تكامل الفئات التدريسية والت�ميذ. مجتمعال

  .الذي يمثل رمزا ل�متثال، إلى تلك القواعد، والمعايير. وا)عراف، وصو< إلى الزى المدرسي

ق وواجبات ا)عضاء المتواجدين بالمدرسة، وأھداف المدرسة تدور حول فكرة مترابطة،تتمثل في تحديد حقو     

. وذلك من أجل خلق ا<متثال، والضبط ا<جتماعي، والتربوي للمدرسة. وتحديد أنساق الجزاء، والعقاب، والمكافأة

  .ويكون ذلك بتقسيم العمل، وفھم كل فرد لدوره، لتنظيم عملية الفعل ا<جتماعي، التي تخدم المجتمع



وھذا ما . اف التنمية،التي تشمل الجانب ا<قتصادي، وا<جتماعي، والثقافي، والتربويومن اجل تحقيق أھد     

  .بررته المخططات التنموية الحديثة

بواسطة خلـق رأس المال البشري، القادر على . وباعتبار المدرسة نسقا اجتماعيا، يساھم في تحقيق ھذه التنمية     

التنمية، كان من الضروري ا<ھتمام بالمدرسة، لزيادة إنتاجية وفعالية  تسلم زمام ا)مور، و من أجل الدفع بعجلة

ومن خ�ل م�حظتنا للتباين الكبير في النتائج المدرسية، من مدرسة إلى أخرى، وبالرغم من . رأس المال البشري

البارسونزي، و ارتأينا البحث عن دور الفعل ا<جتماعي، من المنظور الوظيفي البنائي، و. البيئة التي تجمعھم

من خ�ل دراسة ميدانية مقارنة بين إكماليتين للتعليم ا)ساسي، من إكماليات بلدية . تأثيره على النتائج المدرسية

والتي <حظنا أنھا ا)نسب، )ن فيھا نمطين من المؤسسات التعليمية، إكماليات يرتادھا محليين، وأخرى . ورقلة

وھذا يخدم بشكل أو . و<يات أخرى، بقيم تختلف عن القيم  المحلية الخطية  يرتادھا ت�ميذ مقيمين، ووافدين من

. فا"كمالية ا)كثر اخت�طا نتائجھا حسنة، أما ا"كمالية التي يرتادھا المحليون نتائجھا ضعيفة. بآخر مقارنتنا

، وتنمية المجتمع وسنسعى في بحثنا ھذا إلى الكشف عن دور الفعل ا<جتماعي، وديناميته في تنمية المدرسة

  .باعتباره النسق الكلي

. وانط�قا من فكرة أن الفاعلين في المدرسة، يؤثرون بشكل كبير على سير العملية التربوية، تأثيرا جمعيا      

ومن خ�ل ھذه الفكرة، ارتأينا دراسة الفعل ا<جتماعي، و دينامية أنساقه المستدمجة في ذوات أفراد الجماعة 

  :كزنا في بحثنا ھذا حول ث�ثة محاور، كل محور يرتبط بنسق من أنساق الفعل الث�ثة وھي كالتالير. التعليمية

  .البحث عن قيم ثقافية، تساعد على دفع الفاعلين في المدرسة، للعمل أكثر مقارنة بما ھو موجود -1

ا<قتصادي، تشخيص التفاعل، والتواصل بين الفاعلين في المدرسة، وما مدى وعيھم وإدراكھم للھدف  -2

 .وا<جتماعي، والحضاري

 .إبراز دور الميول، والدوافع في دفع العملية التربوية، باتجاه تحقيق التنمية الشاملة -3

مما يؤدي إلى . وبعدما يتم تحقيق ذلك على أكمل وجه ،ويتم تكرار الفعل وا<ستجابة له من طرف اKخرين     

  .من الكل الذي يوجه الفاعلينإشباع، لـُتخلق قيمة جمعية جديدة، لُتصبح ض

باعتبارھا . وبحثنا ھذا ھو إسقاط للنظرية البنائية الوظيفية، من منظور بارسونزي، في فھم مشك�ت المدرسة     

ويكون ذلك من خ�ل فھم الفعل التربوي، و أنساق الفعل نفسه، وع�قته بالدور . نسق فرعي من النسق الكلي

وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة ،)نه < وجود لتنمية اقتصادية في معزل . سةا<جتماعي، وا<قتصادي للمدر

  .عن التنمية ا<جتماعية، بل ھناك تنمية تحتاج إلى دور كل جزء داخل النسق الكلي

الذي يوّظف في ا)نشطة ا<قتصادية  "Humain capital"فالنظام التربوي يمّدنا برأس المال البشري     

  . والتي بدورھا تدفع بالمجتمع إلى النھوض، والتقّدم نحو ا)فضل .المختلفة

وقد تّم التوصل في بحثنا، أّن أغلب الفاعلين في المدرسة غير مدركين )دوارھم،ويربطون بينھا وبين      

  وما ساعد على ذلك تلك القيم الثقافية السلبية، التي . المصلحة الّذاتية، دون الوعي بمتطلبات البناء

و كان من . أّدت إلى نقص التكامل بين ادوار الفاعلين، سواء ما تعلق بجنس الفاعلين، أو بمحيط المؤسسة التربوية

المفروض حصول التأثير بشكل عكسي، أي تأثير المؤسسة التربوية على محيطھا دون إدراك حاجة النسق الفوقي 

  .الخ...ا)سرة ،والمدرسة : للتكامل، والذي < يحدث إ<ّ بتكامل ا)نساق الفرعية مثل



. ووجدنا من خ�ل دراستنا الميدانية المقارنة، أن للفعل ا<جتماعي دور أساسي في تحقيق التنمية التربوية     

وقد تّم تقسيم بحثنا إلى مدخل عام للّدراسة، وسبعة . والتي بدورھا ھي ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع

  :فصول ھي كالتالي

  :يتمثل في المدخل البنائي الوظيفي، وتطّرقنا فيه إلى ما يلي: لمدخل العام للّدراسةا

ثم التعريف بالوظيفية .ثم التعريف بالنظرية الوظيفية، من خ�ل جذورھا. تعريف وجيز للّنظرية ا<جتماعية     

التحليل، و ذكرنا أھم مفاھيم البنائية البنائية من خ�ل النشأة، و ا)صول النظرية، وأُسسھا، وقواعدھا المنھجية في 

  .وفي ا)خير تطّرقنا إلى أھم ا<نتقادات التي ّوّجھت إليھا. الوظيفية

وفي . من خ�ل ذكر موضوع الدراسة، وأھميته، ثم أھداف الدراسة. أما الفصل ا)ول و يتطرق إلى ا"شكالية     

 .ا)خير متغيرات الدراسة

ويُضم سبعة عناصر، وھي ا<ھتمامات التاريخية بالّسلوك . ان الفعل ا<جتماعيأما الفصل الثاني بعنو     

ا"نساني، ومفھوم الفعل ا<جتماعي، وذكر عناصر الفعل ا<جتماعي ،وأُسسه، وأنساقه، والمستلزمات الوظيفية 

 .وفي ا)خير اختيارات الفعل. )نساقه

ويتناول أحد عشر عنصرا، وھي الفعل التربوي عند . ربويأما الفصل الثالث بعنوان الفعل ا<جتماعي الت     

دة للتنشئة ا<جتماعية، والضبط . البنائية الوظيفية Rوماھية المدرسة، وأھميتھـا، ووظائفھا، وأبعـادھا المحد

 وتّم ا<نتقال إلى النظام. ا<جتماعي، والمدرسة و سوسيولوجية  الشخصية، والمدرسة كمجال للّتفاعل ا<جتماعي

وأخيرا المنظورات السوسيولوجية الحديثة في . والنشاط المدرسي. التربوي ومكوناته، ثم ا<تصال داخل المدرسة

 .دراسة المدرسة

ويُضم خمسة عنـاصر وھي، مفھوم التنمية . أما الفصل الرابع بعنوان الفعل ا<جتمـاعي، والتـنمية التربوية     

وفي ا)خير .  ر إمكانيات التنمية التربوية، فا"ستراتجيات الجديدة لھاثم ذك. التربوية، ثم التخطيط التربوي

 .إلى يومنا ھذا1954ا"ص�ح التربوي في الجزائر من 

ونستعرض فيه المنھج المستخدم، . أما الفصل الخامس ويتناول ا"جراءات المنھجية للّدراسة الميدانية     

راسة، وكيفية اختيار العّينة، وأھّم أدوات البحث ، والسج�ت والفرضيات الجزئية ومؤّشراتھا، ومجا<ت الد

 .والوثائق المستخدمة، والطرق ا"حصائية الُمتبعة

واستخ�ص أھم النتائج المتحّصل . أما الفصل السادس الذي يحتوي على عرض وتحليل البيانات الميدانية     

 .عليھا

من خ�ل تحليلھا، وتفسيرھا على ضوء الدراسة . متوّصل إليھاأما الفصل السابع يتناول النتائج العامة ال     

ر الّنظري Sالسابقة، والتصو.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :موضوع الدراسة وأھميته -أو�
   )التعريف والتحديد: (موضوع الدراسة -1

ينا البحث عن أ، ارتظم للطاقة معيارياباعتبار الفعل ا<جتماعي سلوك موجه نحو تحقيق غايات في مواقف، عن طريق ا"نفاق المن

 من خ�ل تحليل الفعلو المجتمع، و، باعتبار المدرسة نسق فرعي من النسق الكلي أ< وھدور الفعل ا<جتماعي في العملية التربوية

، لوظائف المدرسةقراءة سوسيولوجية ودوره في تنميتھا وذلك من خ�ل  ،"دراك البعد ا<جتماعي السوسيولوجي للتربية ا<جتماعي

  .ة للمدرسةا<جتماعيالجوانب من أجل فھم 

  .بعض علماء ا<جتماع ر، نستعرض جملة من وجھات نظو من أجل معرفة الفعل ا<جتماعي

   .)1( "دخل سلوك اKخرين ويتأثر بھمه سلوك إنساني يُ على أنّ : "فه ماكس فيبرعُر◌ِ يُ حيث 

        .)2( "ر والسلوك موجھة حسب نماذج جمعيةكير والشعوعلى أنه طريقة في التف" أما دوركايم  فيصفه

، وھذا ما ن طرف جماعة مسيطرة داخل المجتمعأن الفعل ا<جتماعي ينتج عن وعي جماعة مستغلة م"فيرى  " ماركس لكار "أما 

   .)3("را راديكاليا، وھذا ھو الفعل الثورييدفع لتغيير ا)وضاع تغيي

   .)4(قبل الفاعل حول العالم الخارجي حدده على أنه سلوك بشري موجه ومدفوع بواسطة معاني مكونة منفي: "تالكوت بارسونز"بينما 
                                                 

  .29، ص 1982والنشر، بيروت،  تمصطفى دندشلي، المؤسسة العربية للدراساى علم ا<جتماع العام،مدخل إل: غي روشيه - 1
  .53المرجع السابق، ص - 2
  .399ص،2003لجامعية،مصر،النظرية في علم ا<جتماع،دار المعرفة العربية ا: V محمد عبد الرحمانعبد  - 3



فه Rماعي فعل تج<، وباعتبار الفعل االفاعلين ه سلوك جمعي موجه بواسطة قيم مستدمجة في ذوات، على انّ وعموما يمكن أن ُنعر

رسة ، الجماعة التعليمية والمتمثلة في مجتمع المدكة ومن أھم ھذه الجماعاتالح مشترديناميكي لجماعة تعيش في محيط واحد ولھا مص

، يحدث بينھا تفاعل من أجل تحقيق أھداف اعات فرعيةلون جمشكR إرادة الفاعلين والذين بدورھم يُ  والتي تتم المشاركة فيھا بمحض

   .)5(رسمية داخل المجتمع 

ومن  ،ه لتحقيق أھداف المدرسة القريبة منھا والبعيدة، تتساند أجزاءارھا نسق اجتماعيودراستنا ستبحث داخل الجماعة التعليمية باعتب

  .)6(لدى الطفل من خ�ل التنشئة ا<جتماعية رّسخد الثقافة التي تُ جسR الذي يُ  ،خ�ل التحليل السوسيولوجي للفعل التربوي

وقد  .فاعل بين أطراف العملية التربويةخر، من خ�ل التسلوك اKموجه نحو اKخرين لتفسير ويمكننا تعريف الفعل التربوي بالنشاط ال

، كما تحليل شخصية الفاعلين وسلوكاتھم ، من خ�للماء النفس على دينامية الجماعةحيث ركز ع ،بھذا الموضوع تعددت ا<ھتمامات

، وانحصر اھتمام علماء ا<قتصاد ربويةاھتمام علماء التربية حول طرق التدريس والتقويم ودور كل منھما في العملية الت انصبّ 

، بينما ركز علماء ا<جتماع على تحليل الجماعة التعليمية بوصفھا نسق بإنتاجية العملية التربوية من خ�ل ُمدخ�تھا وُمخرجاتھا

  .يؤدي وظيفة التكامل داخل المجتمعاجتماعي 

ه من غير الممكن فصل بما ھو اجتماعي، )نّ  و ھو فردي بين ما صلتS ح أن موضوعنا ھو مُ ض، يتومن خ�ل ھذا التنوع في الدراسات

ُيعد  إن موضوعنا. ، وذلك بالرغم من أن سلوك الجماعة ليس حاصل جمع السلوكات الفرديةراسة الجماعة دون النظر )فرادھاد

لعلم ا<جتماع في حل المشك�ت  ، كمساھمةالتربوية في مرحلة من مراحلھا التطورية على العملية إسقاطا للنظرية السوسيولوجية

  : ويمكن تلخيص اھتمامنا في السؤال التالي ، التربوي للمجاوھو ا، أ< كشف ُمعيقات التنمية في أخصب مجالو ،ا<جتماعية

  : كالتالي ربعة تساؤ<ت فرعيةلدينامية الفعل ا<جتماعي ع�قة بالتنمية في المجال التربوي ؟ ولXجابة عن ھذا السؤال تم طرح أ ھل* 

  لجماعة التعليمية ع�قة بالتنمية في المجال التربوي؟ھل للنماذج الثقافية الُمعاشة ل -1

  ھل للتفاعل ا<جتماعي داخل الجماعة التعليمية ع�قة بالتنمية في المجال التربوي؟ -2

  ؟ بالتنمية في المجال التربوي للمركبات النفسية )فراد الجماعة التعليمية ع�قة ھل -3

  بالتنمية في المجال التربوي؟ ھل للتنشئة ا<جتماعية )فراد الجماعة التعليمية ع�قة -4

نا نھدف من )نّ " علم اجتماع التنمية "تخصص وبحثنا يدخل في إطار ، المختلفة وسنحاول في ھذا البحث الكشف عن ھذه الجوانب 

التي  ا في التنبؤ بالقوانينمنّ  ة، ورغبقف كحاجز في وجه التنمية الشاملةت تنمية المجتمع، من خ�ل حل المشك�ت التي إلى وراء بحثنا

مؤسسة المكلفة بصناعة المجتمع، وسعيا لبلوغ مكانة مقبولة بين المدرسة ھي ال افة إلى أنّ تتحكم في العملية التربوية، با"ض

م المستمر والوظيفي Sالمجتمعات ا)خرى، ورغبة في التقد .   

  :اسـةأھمية الدر -2

لزيادة دينامية وخاصة التربوية، حيث نسعى  ،تكمن أھمية ھذا البحث في توظيف النظرية السوسيولوجية لفھم المشك�ت ا<جتماعية   

سواء من الناحية  ، أھمية كبرىذات ھذه الدراسة  عد، من خ�ل فھم الفعل ا<جتماعي داخل العملية التربوية، وتُ الجماعة التعليمية

  .أو من الناحية التطبيقية ،النظرية

كما تكمن كذلك  ،وتطبيقھا في المجال التربوي ،فمن الناحية النظرية تتمثل أھميتھا في تناول النظرية السوسيولوجية كنظرية علمية

وتفسير  له،تحديد التفاع�ت التي تحدث داخل ،وإسقاطھا على الميدان التربوي" بارسونز"ا)ھمية النظرية في تحليل نظرية الفعل عند 

الذي  ، وعلى ضوء فقدان المعايير والقيم داخل المجتمع ،العملية التربوية بالنظر إلى المحيط ا<جتماعي الذي يعيش فيه ا)فراد

  .بالضرورة يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المدرسة باعتبارھا نسق من ا)نساق الفرعية للمجتمع

وذلك من خ�ل النقص الذي  ،التي يمكن اعتبارھا نادرة في المكتبة الجامعية ،ن الدراساتوتزداد ا)ھمية النظرية لقلة ھذا النوع م

وھذا راجع لعدم ا<ھتمام بالتحليل السوسيولوجي في  ،عد بمثابة البحث في المجھولالتي تُ  ،فحصت الدراسات السابقةتحظته عندما <
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 والتي تم1 ،ب المدرسي وغيرھا من الدراساتكالفقر وا<نحراف والتسرS وا<كتفاء بدراسة المشك�ت ا<جتماعية السطحية  ،المدرسة

  .تنا الجامعيةارفوف مكتب

واستعلمنا .من خ�ل تفاع�تھا الداخلية والخارجية ،للمدرسة الجزائرية احقيقي اميعطي تقيا من الناحية التطبيقية فھذا البحث يُ أمّ 

ا في منّ  ةورغب ،ل إلى نتائج تساعد الجھات المختصة في تنمية ھذا المجالووالوص لحصر الظاھرة،ة والمقابلة ظا<ستبيان والم�ح

 Sھوض بالقطاع التربوي د بالبحوث العلميةالتزوSعتبر شريان ا)مم، الذي يُ المتخصصة للن .  

  :   أھداف الدراسة-3

  :يھدف بحثنا إلى تحقيق ما يلي

  . كروسوسيولوجي وتطبيقه على أفراد العينةالتحكم في التحليل السوسيولوجي على مستوى المي -

  .كشف مدى فعالية علم ا<جتماع في فھم الظواھر المختلفة -

  .ت المؤثرة في العمل التربوي والمستدمجة في ذوات الفاعلين داخل العملية التربويةتحديد العمليا -

   .تحديد عمليات التفاعل الحاصلة داخل العملية التربوية -

  .م لتدعيم عملية تصنيف علم ا<جتماع كعلم قائم بذاته من خ�ل مناھجه وأدواته العلميةالسعي الدائ -

   .يين وا<ستفادة من خبراتھمعا<حتكاك بالباحثين وا)ساتذة الجام -

  .التحكم في أدوات وطرق البحث العلمي -

  .إثراء الكم النظري على مستوى الجامعة ومكتبتھا -

  .)سئلة المطروحةالوصول إلى إجابات عن ا -

  .ؤھل علمي يدفعني إلى طريق البحث العلمينيل مُ  -

  .   المساھمة في البحث العلمي -

  

  : الفرضية العامة -4

رھا بعد الدراسة غيR أو قد يُ  ،دخل عليھا تعدي�تأو قد ُيُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ  ،ھي الفرضية التي ينطلق منھا الباحث والتي قد يحتفظ بھاو  

)7( .لى معطيات جديدة لم تكن في حوزتهوالحصول ع ،ا<ستط�عية
  

  :تم صياغة الفرضية العامة التالية  ،ومن خ�ل أھداف البحث ،على ضوء الدراسات السابقةو

 .تلعب دينامية الفعل ا<جتماعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية في المجال التربوي -

  

  :التعريفات ا/جرائيـة-5

، يبدأ ھذا التحليل أثناء شروع الباحث في استخراج ظته في الواقعجية لتجسيد ما نريد م�حيرورة تدريصإن التحليل المفھومي ھو 

ھوم المف و. ا<عتبارخذ بعين ؤ، ويستمر ھذا التحليل أثناء تفكيك كل مفھوم <ستخراج ا)بعاد أو الجوانب التي ستُ فرضيتهالمفاھيم من 

ر ذھني عام ومجرد لظاھرة  أو أ S8(الموجودة بينھا كثر للع�قات تصو(.  

)كثر من مؤشر واحد من  ،ة المباشرةظلة بواسطة الم�حتشكR ا"دراكية المُ  على أنھا الصورة الذھنية"فاھيم الم" معن خليل"ف عرR ويُ 

اغتھا علمية معقولة، وصيو كثر تجريدا وھي منطقية ا)، أما المفاھيم العامة فھي وإجرائيةوالمفاھيم نوعان عامة . "واقع ميدان البحث
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وتختلف وتتصف بالخصوصية،  ،أما المفاھيم ا"جرائية فھي مشتقة من واقع البحث الميداني ،ختبار الميدانيل�وسبق لھا أن خضعت 

  . )9( ومن مجتمع إلى آخر ،أخرى لىإمن دراسة 

  : رئيسي نستنبط ث�ثة مفاھيم وھيومن خ�ل التساؤل ال

من خ�ل إستدماج القيم  ،ينتج عن تفاعلھم مع بعضھم البعض ،جمعي لشخصين أو أكثرالك سلوذلك الوھو  :الفعل ا�جتماعي -أ

  .اذج الثقافية المشتركة في ذواتھموالمعايير والنم

  .من خ�ل إتباع وسائل وأساليب جديدة ،ا<نتقال من حالة سيئة إلى حالة حسنةعملية وھي  :التنمية-ب

كا)ساتذة وا"داريين و الت�ميذ، وكل  وما ينشط فيھا، من فاعلين ) الطور الثالث( ة ا)ساسيةويتمثل في المدرس :المجال التربوي -جـ

  .ا)نشطة الرسمية منھا وغير الرسمية

  

  :  الدراسات السابقة-6

ليأخذ  ،حاجة إليھا في ا"جرائية وا"ص�حية التي ھو ماھيوالمف ،د بالمعاييرة يقوم بھا الباحث ليتزوّ عتبر الدراسات السابقة عملية ھامّ تُ 

  .)10(منھا أھم ا"يجابيات ويتفادى السلبيات 

وتتمثل دراستنا السابقة في رسالة دكتوراه  ،وھذا راجع لنقص مثل ھذه الدراسات ،واحدة سابقة ولقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على دراسة 

 pipe"<قتصادية العمومية في الجزائر حالة بايب غاز دراسة ميدانية للمؤسسة ا"  ثقافة المؤسسة : "تحت عنوان  في علم ا<جتماع

Gaz "تحت إشراف ا)ستاذ الدكتور بوزبرة أخليفة والطالب مسجل في قسم علم  ،بن عيسى محمد المھدي: غرداية، قام بھا الطالب

  .جامعة الجزائر ا<جتماع، كلية العلوم ا"نسانية وا<جتماعية

 السلوك التنظيمي في النظرية السيكولوجية وحتمية الدافعية وكان ذلك الفصل ا)ول بعنوانوھذه الدراسة ضمت خمسة فصول، أّما 

منتق� )ھم المداخل النظرية وينتقل في الفصل  ،الخ...فعية بمفاھيم مثل الحاجة والحافز، ليربط الدامن خ�ل تعريف السلوك والدافعية

م للمفاھيم ، ومن تللفعل ا<جتماعي ا، ويتضمن ھذا العنوان تعريفسوسيولوجيةجتماعي في النظرية الالثاني إلى السلوك والفعل ا<

جتماعي في النظرية المرتبطة به مثل السلوك والدور ا<جتماعي والثقافة، ليتحول في أخر الفصل لتحديد موجھات الفعل ا<

، وضم ھذا الفصل محددات الفعل ا<قتصاديةماعي في إطار المؤسسة الج الفعل ا<جتـالث فيعـل الثـا الفص، أمّ السوسيولوجية

ه إعادة إنتاج ثقافي لينتقل في أخر الفصل إلى دور الثقافة في توجيه ا<جتماعي في المنظمة وينتقل ليتكلم عن سلوك ا)فراد على أنّ 

ويأتي الفصل  .ة ه الث�ثمن خ�ل أنساق ،ية الفعل ا<جتماعيمن خ�ل ذكر دينام السلوكات من منظور الفعل ا<جتماعي ا)فعال و

، ويذكر في ھذا ية العمل إلى سوسيولوجية المؤسسةمن سوسيولوج: الرابع تحت عنوان الفعل ا<جتماعي في المؤسسة ا<قتصادية

وينتقل إلى العمل وخصائصه ويتعرض بعدھا لتطور العمل الصناعي من خ�ل ث�ث  ،الفصل ظھور الصناعة وروح الرأسمالية

العمل وظھور المؤسسة الصناعية  ةبعد ذلك تنظيم العمل الصناعي وتطوره وفي آخر الفصل يتحدث عن سيكولوجي ويحدد ،مراحل

  :وھي جانب النظري والمنھجي للدراسة منطلقا من فرضية عامةفيعالج فيه ال: ي أما الفصل الخامسمركزا في ذلك على التحليل النسق

بھا العمال داخل المؤسسة غير مطابقة للدور التاريخي أو الوظيفي، الذي تقتضيه وم التي يقا<جتماعية  السلوكات وا)فعال نّ أ

المؤسسة بصفتھا عون اقتصادي، بسبب غياب النظرة للعمل على أّنه قيمة ثقافية تاريخية أو على ا)قل ضرورة وظيفية، وكذا بسبب 

ل للمؤسسة قدرة غياب تنظيم وتسيير قادر على دمج ھذه ا"ستراتجيات الفردية وتوجھھ Rا بالمستوى الذي يعطي للكيان البشري الُمشك

جماعية وثقافية لتحقيق الھدف المشترك أو القدرة على بناء مشروع تغييري يتطابق وا)ھداف ا<قتصادية والتاريخية، مما أدى إلى 

  :الفرضيات الجزئية فھي كالتاليأّما  . إعادة إنتاج سلوكات وأفعال ُتؤطرھا وُتوجھھا ا"ستراتجيات الخاصة بأصحابھا

إّن ا)فعال والسلوكات ا<جتماعية التي تتم داخل المؤسسة من طرف العمال بصفتھم فاعلين اجتماعيين غير مطابقة للدور التاريخي -1

  .أو الوظيفي،  بسبب عدم النظرة للعمل على أّن قيمته ثقافية
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ادية داخل المؤسسة من أجل إنجاز ا)ھداف ا<قتصادية للمؤسسة التاريخية، عجزت )ّن القرارات التسييرية التي تنتجھا الفئة القي-2

    .عن دمج ھذه ا"ستراتجيات الخاصة، وذلك بسبب التعامل مع التشكل البشري الموجود في المؤسسة على أّنه جمع بسيط من ا)فراد

مع المؤسسة < يوجد بينھا التضامن المطلوب لخدمة مشروع تغييري إّن التفاع�ت التي تتم بين مختلف الفئات العمالية الُمكونة لمجت-3

  .يتطابق وا)ھداف التاريخية وا<قتصادية للمؤسسة

د مجتمع الـدراسة المتـكون من  Rوالمنفذون و عددھم  194وعمال التحكم و عددھم  128عامل منھم إطارات عددھم  700و بعـدما ُحد

عام�، ولتحديد العينة سحب  678عام�، أصبح المجموع  22وعددھم ) ب(ية المعنية با<ستمارة وبعد ما تم  طرح الفئة القياد 378

  .من مجتمع الدراسة) % 20(الطالب 

678 = 0.20X 136     أ(ل�ستمارة (  

رقاما عشوائية من كل وبعد ذلك قام باستخراج القوائم ا<سمية )سماء أفراد المجتمع المدروس مرتبة ترتيبا عشوائيا، وبعدھا استخرج أ

  .طبقة

أّما المنھج فقد استخدم المنھج الوصفي التحليلي، وھو ا)نسب لمثل ھذه الدراسات، وبعد ما قام بجمع البيانات وتحليلھا توصل إلى ما 

مة ثقافية بعد دراسة الفرضية العامة وا)ولى استخلص، إن غياب مفھوم العمل كإطار مرجعي يوجه السلوكات وا)فعال، وكقي: يلي

حضارية أو وظيفية، أدى بھذه ا)فعال ا<جتماعية الجماعية أن تكون ُمؤطرة، وموجھة با"ستراتجيات الذاتية والخاصة بأصحابھا، 

والذي ساعد على ذلك،ھي تلك ا)سس التي يقوم عليھا التنظيم في المؤسسة، كونھا غير قادرة على إعادة ا"نتاج للسلوكات، وا)فعال 

  .ية وفق مقتضيات ا)ھداف ا<قتصادية للمؤسسة، وھذا ما يتطابق مع الفرضية العامة وا)ولىا"نتاج

لك أّما الفرضية الجزئية الثانية إرادة الباحث في فھم ُموجھات الفعل التسييري كفعل اجتماعي تقوم به الفئة القيادية، داخل المؤسـسة وذ

اعي القائم في المؤسسة، والدور المنوط بھا، وسبب إخفاقھا في أدائھا لھذا الدور، والنتائج بحكـم مكانتھا ا<جتـماعية في البـناء ا<جتم

  : العامة التي توصل إليھا الباحث نلخصھا فيما يلي

  .ياإّن فئة القيادة تحصر دورھا في ا"شراف، ومتابعة تطبيق القوانين الداخلية من قبل العمال، وعدم ا<ھتمام بمثابة العامل إنتاج -1

  .إّن قراراتھم التسييرية يحكمھا القانون -2

كما يرون أن القائد الناجح، ھو من يشكل جماعة عمل متماسكة خ�ل فرض ا<نضباط، أّما رفع ا"نتاج وغيرھا فھي عوامل  -3

  .ھامشية

  .نظرتھم للمعيقات في نقص التضامن بين العمال -4

  .الجزئية الثانية وُكلS ما توصل إليه الباحث يتطابق مع الفرضية

  :أما الفرضية الجزئية الثالثة فا<ستنتاجات المتوصل إليھا كالتالي

  .، ومرنة لتنقل عضو من مجموعة إلى أخرىةعوامل تشكل مجموعات ا<نتماء في المؤسسة متعددة وغير ثابت -1

  . الع�قات ا<جتماعية داخل المؤسسة، ھي ع�قات ظرفية بعيدة عن الھدف ا<قتصادي -2

  .أّما التوجھات المطلبية للعمال، < تتعدى وضعيتھم المھنية، ولم ترق )فعال جماعية نحو فكرة التغيير -3

  .وُكلS ما توصل إليه الباحث يتطابق مع مضمون الفرضية الجزئية الثالثة

ت ا)فراد، وساعد على كشف ويمكن القول أّن الطابع ا<قتصادي للمؤسسة محل الدراسة، أضفى عليھا صبغة مھنية على سلوكا

وفكرة التغيير بعيدة كل البعد عن أذھان ا)فراد والقيادة، أو ربما ھي مستبعدة، وھذا ما لم . بساطة الع�قات، والتفاع�ت داخل التنظيم

لكن الطرح الذي دار يشر إليه الباحث، أو ربما أّن المؤسسة محل الدراسة عمومية، وھذا ما دفع با)فراد لتوخي الحذر في ا"جابة، و

 حول الفعل ا<جتماعي يبقى أساسيا، )ّنه < يمكن أن نفھم أّي تنظيم دون العودة للفعل ا<جتماعي، الذي يربط بين أفراد ھذا التنظيم،

  .وتفاع�تھم داخله ممن خ�ل سلوكا تھ

  : تقييم الدراسة السابقة

  :تعلق بنتائج الدراسة، و ھي كالتاليبالرغم من عمق ھذه الدراسة <حظنا بعض القضايا التي ت



إّن رّد غياب مفھوم للعمل كقيمة ثقافية حضارية أو وظيفية لدى العمال، إلى ا<ستراتيجيات الذاتية الخاصة، ھو إبعاد  -1

ا"دارة على خلق و كان من ا)جدر التركيز على القيمة الثقافية التي تساعد . ل�ستراتيجيات الجماعية التي أصلھا قيمة ثقافية سلبية

  .اندماج بينھم كقياديين، و العمال كميدانيين لتحقيق الھدف ا<قتصادي

إّن حصر مشكل القيادة في تطبيق القوانين، و نقص ا<ھتمام بالجانب ا"نتاجي، ھو إھمال من الباحث للقصور في القوانين العقابية  -2

التضامن العمالي في نظر الفئة القيادية، يمثل عائقا أمام تحقيق ا)ھداف  البعيدة كل البعد عن التحفيز، و تركيز الباحث على نقص

ا<قتصادية، ويرجع في ا)صل إلى ضعف ا)داء لدى المؤطرين في خلق التضامن العضوي بين العمال، إلى جانب عدم توظيف 

  .البحوث العلمية لتحقيق التنمية

اء على أّنه عامل سلبي، قد ُينظر إليه كعامل إيجابي في خلق تضامن عمالي، إلى إن النظرة لمرونة ا<نتقال بين مجموعات ا<نتم -3

جانب أن العمال يدركون أھمية بلوغ الھدف ا<قتصادي، )ّن استقرار مناصب عملھم مرتبط بتحقيق إنتاجية عالية، أما نسبة تحقيق 

  .ذلك تبقى دون المستوى المطلوب، و ذلك راجع لعوامل كثيرة

  .                الدولة، و تموقعھا السياسي في الخارطة ا<قتصادية العالمية ةالتغيير فتبقى مشروع مجتمع يرتبط بإيديولوجي أّما فكرة

ق بين السلوك البشري والفعل ا<جتماعي، وكذلك الباحث وّظف الفعل في   Rمن خ�ل عرض ھذه الدراسة، <حظت أّن الباحث لم يفر

حثنا مرتبط بالتربية، وھذا < يعني أّن الدراسة السابقة ليست في مجال بحثنا، بل ھي في صلب البحث، )ّن وب. الميدان ا<قتصادي

ك�ھما يدرس تأثير الفعل في ميدان معين، والتحليل السوسيولوجي لھـذا التـأثير، كما أفادتنا الـدراسة في تحديد مفھوم الفعل 

المؤسسة،  للكشف عن الفعل ا<جتماعي سواء التسييري أو العمالي ، وُكلS ھذا مھم من  ا<جتماعي، وطريقة الباحث في التعمق داخل

الناحية التحليلية، وكذلك طريقة الطرح النظري الذي انتھجه الباحث عندما قام بدراسة السلوك والدافعية، وذلك من أجل فھم اختيار 

و " فيبر: "ية حول الفعل ا<جتماعي، وآراء بعض علماء ا<جتماع مثلالفرد وخلفياته، وبعد ذلك بدأ في سرد النظرية السوسيولوج

، وبعد ذلك استخدم الفعل ا<جتماعي من خ�ل التفاع�ت التي تحدث داخل المؤسسة ا<قتصادية، "بارسونر"و" ماركس"و" باريتو"

راسة الفعل في المؤسسة محل الدراسة منتق� بعد ذلك إلى تطور النظرة السوسيولوجية للعمل و المصلحة، و في ا)خير حصر د

ف الفعل في المؤسسة التربوية، وبعد Rالميـدانية، مستعـم� التحليل من خ�ل مستويات العمل، وھذا الطرح يفيدنا في دراستنا، حيث ُنوظ 

من أن دراستنا تختلف ميدانيا  ذلك نحلل لنفھم الربط مع التنمية، كما فعل الباحث الذي استعمل التحليل ليربط ثقافة المؤسسة، وبالرغم

على الدراسة السابقة، إ< أنني استفدت كثيرا منھا، وذلك راجع للعمل الجيد، الذي قام به الباحث، وھو مشكور على كل ھذه 

  .المجھودات، وأتمنى أن أوفق مثله في بحثي ھذا

       

           

    

  

  :خ6صة 

ع�قته بالعملية ، وو عمليا، من خ�ل التعريف بالفعل ا<جتماعي عند الرواد اميقمنا في ھذا الفصل بتعريف موضوع البحث أكادي

عن الع�قة بين بحثنا و تخصص علم  ناكشفالموضوع، و  و تفرعاته التي سندرس من خ�لھا ،التربوية، و تم تحديد التساؤل الرئيسي

حديد أھداف البحث القريبة و البعيدة، كما قمنا بوضع فرضية عامة التطبيقية، و ت و اجتماع التنمية، كما تم حصر أھمية البحث النظرية

و في  ،قمنا بتحديد مفاھيم الدراسة إجرائيا ، البحث، و لتبسيط الطرح النظري للبحث تشعباتو التي على ضوئھا نتوغل في  ،للبحث

و  ، ا<ستفادة منھا في طرحھا النظري ية، تمتماعي في المؤسسة ا<قتصادفنا دراسة سابقة دار موضوعھا حول الفعل ا<جا)خير وظّ 

  .طريقة تعاملھا مع ميدان البحث

  .ير سھل الولوج لخفايا و أعماق الموضوعـمام الكبـو إذا أولي لھا ا<ھت ،ثـو تبقى ا"شكالية ھي المحور ا)ساسي للبح

  

  تمھيد 



نظرية الفعل  ، غير أناخت�ف المعتقداتبو قد اختلفت التفسيرات  ،سانيةكانت ا<ھتمامات الفلسفية بالسلوك ا"نساني قديمة قدم الجماعات ا"ن

ا<جتماعي بدأت في القرن السادس عشر وارتبطت بنظريات العقد ا<جتماعي، وا<تجاھات النظرية العامة، والتي جاءت كانعكاس )حداث ھذه 

دال الكنيسة بالمدرسة في نشر المعرفة العلمية البعيدة عن الميتافيزيقا، ، واستبيانھيار الفكر الثيولوجي وتحرر الفكر العلم:المرحلة وأھمھا 

 نالثورة الفرنسية، والثورة الصناعية التي كانت كنتيجة للتطور العلمي الحاصل، واللتا: با"ضافة لما شھدته ھذه المرحلة من حدثين ھامين ھما

فلفريدو "، "إميل دوركايم"، "ماكس فيبر: "ارتبط برواد علم ا<جتماع أمثال غير أن مفھوم الفعل ا<جتماعي. أثرتا على الفكر ا<جتماعي

     .و غيرھم" تالكوت بارسونز"و " باريتو
" بارسونز"للفعل ا<جتماعي من أھمR التعريفات، و ذلك من خ�ل تحليله البنائي )نساق الفعل، و التي يرى فيھا " بارسونز" و يعتبر تعريف 

ل فيما بينھا من أجل المحافظة على التوازن و "حداث تغيير يكون تدريجيا دون مشاكل أو خلل داخل البناء، من خ�ل أنھا تعمل لتتكام

  ).نسق الشخصية، النسق الثقافي، و النسق ا<جتماعي(ا<رتباط الدينامي )نساق الفعل الث�ثة 

ا<ختيار بين ضروب السلوك دون أخرى، و ذلك عند  مجبر على" Acteur"كما حدد أسس للفعل ا<جتماعي ويرى أن الفاعل  

أن الفعل ا<جتماعي < " بارسونز"و أكد " patterns variables" "متغيرات النمط"توجيھيه لفعله من خ�ل أربع معض�ت، والمتمثلة في 

  . أخيرا وظيفة المحافظة على النمطوظيفة التكيف، و تحقيق الھدف و التكامل، و : وجود له إ< من خ�ل أربع عمليات أو وظائف وھي

و يمكن أن نعتمد على تحليل . يسعى دائما إلى التوازن )ن الفعل ما ھو إ< عامل يؤدي إلى عدم التوازن داخل النسق" بارسونز"و النسق عند  

ھذا ما نسعى إليه من خ�ل دراسة المدرسة لدراسة الظواھر ا<جتماعية المختلفة، و فھمھا من خ�ل ا)بنية الداخلية و تفاع�تھا، و" بارسونز"

تسعى من خ�ل برامج ھادفة   كنسق اجتماعي تحدث فيه تفاع�ت، تسعى للعمل على توازن النسق الكلي، وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع،

  .نمية التربويةلخدمة البناء، اعتمادا على أدوار الفاعلين، ولھذا سنتعرض في الفصول القادمة للفعل التربوي والت

  

  

  

  

  

  

  :المجتمع داخل التطور التاريخي ل6ھتمامات بالسلوك ا/نساني -أو�

الفلسفية  ظھرت ا<ھتمامات بدراسة المجتمع وما يجري فيه من ع�قات إنسانية منذ القديم، و يتضح ذلك من خ�ل ا<ھتمامات

تمع بين الفردية وا<جتماعية، وتعمقت داخل المجتمعات المختلفة، خاصة الفلسفة ا<جتماعية، التي كانت تھتم بتصنيف ظواھر المجو

اھر ا<جتماعية والذي يكمن في التفاع�ت التي تحدث بين أفراد المجتمع الواحد في أفكارھم، وأرائھم، وأعمالھم ولتبين مصدر الظ

  . )11(ال�شعورية

وتقسيم المجتمع إلى طبقات لخدمة  ،�ل تحديد أدوار ا)فرادخ من المصريين القدامى قد اھتموا بالفكر ا<جتماعي حيث نجد أنّ 

  .  )12(وكان الشعب المصري يسلك سلوكا جمعيا اتجاه الفرعون الذي يمثل السلطة الدينية العليا في الب�د ،الفرعون

من أجل  "جماعة براھما"بل ضعت من قفي الھند القديمة والتي تعتبر من أقدم التشريعات ا"نسانية، والتي وُ " مانو "ونجد قوانين 

أساس  أنّ  كما ركزت الفلسفة الھندية على.)13(والمتمثل في طرق السلوك لدى فئات المجتمع الھندي ،المحافظة على ا"رث ا<جتماعي

                                                 
الفلسفة ا<جتماعية وا<تجاھات النظرية في علم ا<جتماع، المكتب العربي الحديث، ا"سكندرية، : حسين عبد الحميد أحمد رشوان - 11

 .15، ص 2001
   19ص، 1976تاريخ الفكر ا<جتماعي والمدارس ا<جتماعية، دار النھضة العربية، مصر، : حسن شحاتة سعفان - 12
  . 39مرجع سبق ذكره، ص : حسين عبد الحميد أحمد رشوان - 13



 راھمةوجه أفعال أفراد المجتمع لخدمة البوكان يشكل ھذا ا<عتقاد بمثابة ضمير جمعي للمجتمع الھندي، وھو الذي يُ  ،الحياة روحي

)14( .  

 الذي دعا "كونفوشيوس" أھمية كبرى للفرد وا)دوار التي يؤديھا في بناء المجتمع، من خ�ل فلسفةوأعطت الفلسفة الصينية القديمة 

 أنّ «:بواسطة تبني أخ�ق معينة من اجل التحكم في الع�قات ا<جتماعية بين الناس حيث قال ،إلى التكافل ا<جتماعي داخل المجتمع

   »س ا"نسان ھو ا"نسانمقيا

"Measure of man is man " ُ15(ثل من خ�ل تبني أخ�ق تؤدي إلى استقرار وتوازن المجتمعاتومنه لتحقيق فكرة الم(.  

الفرد < يستطيع تلبية حاجاته  ع�قات بين أفراد المجتمع، )نّ في بناء ال ا<قتصاديةأن الحاجة  الفكر اليوناني يركز على  أن نجدكما 

 فيرى أن الحياة ا<جتماعية" أرسطو"أدائه لوظائفه، أما تلميذه  حيث شّبه المدينة بالكائن الحي في" أف�طون "كما أكد ذلك  ،نفسهب

وھذا تأكيد  ،الملكية الفردية التي تتأقلم مع طبيعة البشر: من الع�قات مثل اوھذه الطبيعة تفرض عليه نمط ،غريزية في طبيعة ا"نسان

  .)16(غريزيا موجهعلى أن سلوك ا)فراد " أرسطو"من 

وذلك  ،خاصة إذا كان وحيدا وبعيدا عن اKخرين،ما الفكر الروماني فقد ركز على الشعور ا"نساني الذي يحس فيه الفرد بالضعفأ

يمثل أساس الحياة  والذي ،بالفائدة وما ساعد على ذلك ھو تشابه ا)فراد في العقلية الشعور اجتمع مع أشباھه فيراوده إذا ام عكس

  .)17("شيشرون" وھذا ما جاء به، ا<جتماعية

الذي يرى بأن المجتمع " ينالقديس أوغسط"، ويمثله وقد ظھر في أوربا خ�ل عصورھا المظلمة فكر روماني ممزوج بالمسيحية

، كما أكد بة وھدفھم غاية موحدةوم على المحا)فكار والعواطف مكونين وحدة معنوية، تق يشتركون في عبارة عن جماعة من ا)فراد،

: وجاء موقف العالم ا"س�مي ممث� في أع�مه أمثال ،الشعور الموحد ل1فراد يتحدد من خ�ل أھدافھم الموحدة لخدمة الجماعة أنّ 

التي   ،المعاونةوحاجة الفرد ل[خرين ضرورية لتلبية حاجاته من خ�ل  ،"أن ا"نسان مدني بطبعه"، الذي يرى ابن خلدون ً ◌ً  الع�مةً 

إلى المنازعة والمنافسة أو الموالفة والصداقة أو حتى العداوة، وھذا ما تتطلب المفاوضة، ومن تم المشاركة، وقـد تؤدي المعاونـة 

من خ�ل العداوة  اسلبي بيا في شكل صداقة ومشاركة أواعل ا<جتماعي وأشكاله، والذي قد يكون إيجاـنسميه في علم ا<جتماع بالتف

واھتمامه " <بن خلدون"كيد على النظرة ا"ستشرافية تأوھذا  ، أن المجتمعات مثل ا)فراد تنموا وتنتھي" ابن خلدون"ويرى ، والحرب

  . )18(المبكر بالفعل ا<جتماعي وبيئته

وھذا  ا،انفعالي الك سلوكالذي يرى أن ا"نسان يس" مكيا فيلي"روادھا  ومن أھمR  ،نھضتھا وقد ظھرت أفكار تنويرية في أوربا في أوجّ 

خارج  اعندما يقومون باختيار فرد ااجتماعي االذي يرى أن ا)فراد يسلكون سلوك" ا توماس ھوبزأمّ  منفعة،السلوك ھادف كلما حقق 

ة قسط من الحقوق الطبيعي لجمعي يتمثل في تنازل ا)فراد عنالسلوك ا الذي يرى أنّ " وجون لوك"الجماعة ليكون رئيسا للجماعة، 

ه يحافظ على حقوق )نّ  افيرى في ا"كراه خير" جون جاك روسو"أما  ،لفرد واحد ھو الملك وھذا السلوك يحافظ على توازن المجتمع

  .)19(يوجھه من أجل الخير ر مفروض على سلوك ا)فرادالجميع، وا"كراه قس

 ليؤكد على ضرورة أن تتخذ الظواھر "كونت أوغست"ًتماعية يأتي أب الفيزياء ا<ج ، ومن خ�ل تراكمات الفكر ا<جتماعي

يصبح فيه علم ا<جتماع علما حقيقا، ، ليعـلوضا تفسيرالالميتافيزيقا إلى  نم اھج العلوم الطبيعية، لينتقل التفسيرمن ةا<جتماعي

من  يكون وذلك ،لمجتمعلفھم سلوكات ا)فراد من خ�ل أنساق ا ،المجتمع و من المماثلة العضوية بين الكائن الحي كونتً وانطلق ً

  . )20(خ�ل حراكه المستمر واستقراره كھدف لضمان توازنه

 و" وماركس " "دور كايم"وھذا ما ن�حظه في أعمال  ،نظرياتھم حول سلوك أفراد المجتمع وقد تواصلت جھود العلماء وتطورت 

  .وغيرھم من رواد علم ا<جتماع" فيبر"
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  : مفھوم الفعل ا�جتماعي-ثانيا

لفعل ھم في تحديد مفھوم االفعل ا<جتماعي ھو موضوع علم ا<جتماع، وقد اختلفت وجھات نظر الكثير من علماء ا<جتماع، أنّ  يعتبر

ية، الفرد اتسلوكاليختلف عن ا جماعي اا<جتماعي، فمنھم من يفسره من ناحية الفرد وسلوكه الشخصي، ومنھم من يرى فيه سلوك

  :تماع فيما يليوسنعرض أھم أراء رواد علم ا<ج

   » Max weber « ":ماكس فيبر"الفعل ا�جتماعي عند -1

 متأثير وتأثر الفرد مع اKخرين من خ�ل سلوكا تھ «ه من المھتمين ا)وائل بالفعل ا<جتماعي حيث يعرفه  على أنّ " ماكس فيبر"عد يُ 

الفرد  يرى أنّ كما  ،خل ا)فراد وإدراكھم وفھمھم لسلوك اKخرينالفعل ا<جتماعي يتحدد من دا أنّ  فيبرً  ًؤكدو يُ . )21(»ود<لتھم الذاتية

وظيفة علم  ولھذا يؤكد على أنّ  .الخ...و الرابطة ،ميزه عن المفاھيم ا)خرى كالدولةوھذا ما يُ  ،ھو الوحيد الذي له معنى لسلوكه

ذا أن بإمكان جعل الفعل موضوع علم ا<جتماع ويستنتج من ھ فاھيم إلى فعل يمكن فھمه وتفسيره،ا<جتماع تكمن في اختزال ھذه الم

  : له صورتين ھما" فيبر"و للفھم على مستوى المعنى عند .)22(فسر ذلك بسھولة فھم وتفسير الفعلويُ  ،خصبا للمھتمين به ومجا<

تية المرتبطة با)فعال أي نستطيع فھم المعاني من خ�ل إدراكنا للمقاصد الذا: الفھم من خ6ل الم6حظة المباشرة للمعنى الذاتي-أ

  . يمكن فھم إنسان ُيصوب بندقيته لصيد حيوان: المماثلة التي تصدر عّنا مثال ذلك

و يكون من خ�ل إعادة التبرير الذي يقدمه الفاعل لسلوكه، ھذا إذا كان الفعل الصادر عقليا، أّما إذا كان  :الفھم من خ6ل الدافع-ب

             )23(. العاطفي للسياق الذي تم داخله الفعل غير عقلي فيمكن فھمه من خ�ل التقمص

  :كالتالي  فع� اجتماعيا وھي ، لكي يكون الفعلأن للفعل ث�ثة معايير ونستنتج من تعريًف فيبرً 

  .رلوكھم في عملية التأثير والتأثويتمثل في ضرورة وجود اKخرين الذين يدخل س:المعيار ا�ول -أ

< يعني أن  ،إدخال اKخرين في الحسبان فعله له قيمة الدليل أو الرمز بالنسبة للفرد، )نّ  ل في الد<لة، أي أنّ ويتمث: المعيار الثاني -ب

  .والمراد منه ھو ا<ستجابة لھم ،ه فھم توقعات ورغبات اKخرينالفرد بفعله على أنّ  الفعل فعل اجتماعي، بل يجب أن يدلّ 

ه فھم من خ�ل البرھنة عبر سلوكه بأنّ  وذلك من خ�ل إدراك د<لة اKخرين ومعنى فعلھم، يتمثل في التأثر و :المعيار الثالث -جـ

  .)24(< يقبل ا<ستجابة لھا ويقبل أو ،رغباتھم

وقد أعطى أھمية كبرى لنسق  ،ونسق الشخصية ،والنسق الديني ،وھي النسق ا<جتماعي ،ل ث�ثة أنساقـأن للفع" اكس فيبرـم"ويرى 

  .ن أسبقية نسق عن ا)نساق ا)خرى يعود إلى طبيعة الموقف الذي يوجد فيه الفاعلالشخصية غير أ

  :النموذج المثالي

النموذج المثالي على أّنه عبارة عن وصف منطقي متسق من وجھة نظر محددة، بحيث يؤدي ذلك إلى توضيح " ماكس فيبر"ُيعـرف 

تجميع ا)فكار أو ا<رتباطات والتفسيرات المتناثرة في إطار علم قابل  ع�قات الوسائل بغايـات الفعـل، حـتى يساعد البـاحث على

  :على أمرين من أجل صياغة النموذج المثالي" ماكس فيبر"، وُيؤكد )25(للفھم

  "  "Objective  Possibilityھو ا"مكانية الموضوعيةً : لا�و

   "Adequate Causation"  )26(ھو السببية الكافية:الثاني

   :عل ا�جتماعي عند ماكس فيبردينامية الف

أن النظام الرأسمالي أسلوب لتحقيق التنمية، حيث ركز في تفسيره على دراسة الع�قة بين الدين و ا<قتصاد، و يرى أن " فيبر"يرى 

ظيم الرشيد المبني الرأسمالية الغربية الحديثة تمثل ظاھرة فريدة من نوعھا )ّنھا تستند على المشروعات ا<قتصادية القائمة على التن

وجود أفراد يتميزون بخصائص سيكولوجية معينة، و : على مبادئ علمية، و ُيؤكد فيبر أّنه لتحقيق التنمية يجب توفر شروط مثل
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ظروف اجتماعية معّينة، و يرى أّنه من غير الممكن تحقيق تنمية في المجتمع، و أفراده غير نشطين، و يرتبطون بمعتقدات خرافية، و 

ر أّن الرأسمالية الحديثة ساھمت في تطور المجتمع ا)وربي الغربي، من خ�ل العقيدة البروتستانتية و أخ�قيـاتھا ا<قتصـادية و يعتب

ا تشجيعھـا للعمل المنتج، و تقديسھا للعمل بإخ�ص و يحصر التنميـة فـي تبـني أخ�ق المذھب الكـ�فني، الـذي يھـتم بتنشئة الفرد عقلي

   )27(.العمل و الربح في مقابل التخلي على المعتقدات الخرافية المعيقةو تقديس 

 يعطي فيبر أھمية كبرى للمدرسة )ّنھا المؤسسة القادرة على بناء الفعل الرشيد العق�ني، البعيد عن المعرفة الساذجة الخرافية، والتي

  .              ةمن خ�لھا يمكن بناء أخ�ق اقتصادية علمي

  : تقييممناقشة و

من خ�ل  ،وإدراكھم لسلوك اKخرين ،فعل اجتماعي من داخل ا)فرادأنه تعريف ذاتي )ّنه يحدد ال" يبرماكس ف" ؤخذ على تعريفيُ 

على منھج الفھم لتحليل الواقع ا<جتماعي والتاريخي من الداخل، كما يبين لنا تركيزه على الفھم في علوم " ماكس فيبر" الفھم، ويركز

وبإمكان عالم ا<جتماع المشاركة مع الوقائع بأحاسيسه بعكس  ،ه يراه أكثر تفسيراوإعطاء سمة مميزة  للفعل ا<جتماعي، )نّ  ،ا"نسان

عن  اأو بعيد اويبقى منھج الفھم غامض ،بالنسبة لعلوم ا"نسان يوھذا عامل إيجاب ،ر عن نفسھاعبR الذي يدرس المادة والتي < تُ  يالفيزيائ

  .ويختلف مع الفرد الواحد في نفس الموقف ،ه يختلف من فرد إلى آخر)نّ  ،لعلميةالمصداقية ا

  : و يمكن توجيه مجموعة من ا<نتقادات لماكس فيبر أھمھا

  .أّن الرأسمالية كانت أسبق من البروتستانتية -

ينما الرأسمالية ھي سيطرت رأس المال إّن البروتستانتية تدعو إلى التحرر الديني، وا<جتماعي، ورفض ا<ستغ�ل، والسيطرة، ب  -

  .والنشاط الفردي

على تحقيق تطور اقتصادي، و كل ھذا ينفي مقولة  نإّن الكونفوشوسية تدعو إلى النزعة العلمية في الحياة، و ھذا ما ساعد اليابانيي  -

  .أّن ا)خ�ق البروتستانتية ھي النموذج ا)فضل لتحقيق التنمية

  ".ماركس لكار "ھو رفض ل1فكار الخطية ل" فيبر" العلماء أّن كل ما جاء به كما اعتبر الكثير من -

 « E. Durkheim » "إميل دور كايم"الفعل ا�جتماعي عند -2

فرد، وھي تتمتع بسلطة طرق السلوك والتفكير والشعور وھذه الطرق خارجة عن ال لS كُ «ه الفعل ا<جتماعي على أنّ " دور كايم"ف عرR يُ 

والذي يمثل صورة نفسية عليا  ،نفھم الضمير الجمعي يجب أنّ "  دور كايم" ، ولفھم الفعل عند)28(» فرض نفسھا عليهتمن القسر 

ويمثل مجموع التصورات الشائعة بين ا)فراد والتي تمارس ضغطا  ،للحياة ا<جتماعية، ويستمد منھا ا)فراد وعيھم ووجودھم الذاتي

  :راد ويتميز بمجموعة من الخصائص وھيوتحدث توافق عاطفي وعقلي بين ا)ف

  .الضمير الجمعي سابق لوجود الفرد -1

 .الضمير الجمعي يمارس قسرا على ا)فراد -2

 .يفرض نفسه بدرجات متفاوتة حسب درجة ا"دماج داخل الجماعة -3

 .يفرض نفسه على الضمير الفردي -4

  :معيارين لتحديد الصفة ا<جتماعية للفعل وھما" دور كايم"وقد استخدم 

  .ويتمثل في  طرق السلوك والتفكير والشعور: المعيار ا�ول - أ

 .ء ھذه الطرق السالفة الذكر فيتمثل في القسر الذي يخضع له ا)شخاص جرا: المعيار الثاني  - ب

بالرغم من اعتبار الضمير الجمعي ارث تاريخي  ،بين الضمير الجمعي والضمير الفردي اتناقضأّن ھناك  " دور كايم"و< يرى 

ل الفرد متميزا عن غيره ويمنحه ـه سابق ل1فراد ولكنه  < يلغي  الضمير الفردي، الذي يجعينتقل من جيل إلى أخر، أي أنّ   ،تمعللمج

 طرقالمن خ�ل عملية التكيف يمكن أن تصبح  ،ما ھو فردي بينبين ما ھو جمعي و" دوركايم"ط ـنوع من ا<ستق�ل النسبي  ويرب
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عملية التربية والقسر مع مرور الوقت يصبح عادة أو ل من خ� ،الضمير الجمعي أصبح وجدانھم الخاص )نّ  ،جمعية الفردية طرقا

  )29(.لتبقى الصلة بين الفرد والمجتمع ،داخل كل شخص اأخ�قي اوجدان

  :دينامية الفعل ا�جتماعي عند إميل دوركايم

امن اKلي إلى التضامن العضوي، و ذلك يكون من خ�ل تقسيم العمل يرى دوركـايم أّن التنمـية تحدث من خـ�ل ا<نتقـال مـن التضـ

الذي يترتب عليه تباين بين ا)فراد، فعندما يسود الضمير الجمعي يكون المجتمع متضامنا آليا، و يحقق نوع من التماثل الواضح بين 

د تقسيم العمل ظھر نوع آخر من التضامن أ< و ھو ا)فراد، و أيS خروج عن الجماعة ُيواجه بردع قوي، و كلما تطورت الحياة، و زا

التضامن العضوي، الذي يدعم التساند الوظيفي في المجتمع، و مع زيادة أھمية ھذا النوع من التضامن يقل دور الضمير الجمعي، و 

ل القانون من قانون جنائي يظھر نوع جديد من القھر ا<جتماعي الذي ينظم الع�قات الجديدة في المجتمعات الحديثة، و بذلك يتحو

و كل تغيير مفاجئ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى أو فقدان المعايير  )30(.رادع إلى قانون مدني و إداري يحافظ على حقوق ا)فراد

  .عندما يشعر المجتمع بفقدان التوجيه، يصبح توجيه السلوك الفردي عقيما، و سرعان ما يحدث التوازن

الدوركايمي نجد أن المدرسة ھي من بين المكانيزمات التي تخلق الضمير الجمعي )فراد  مرسة من المفھوأذا ما حللّنا نسق المد

  .      وسنتعرض له في الفصل الثالث  ا�بيتوسخ�ل ما سماه  نأكثر م" بورديو"المجتمع، وھذا ما حدّده 

  :مناقشة وتقييم

  .ير الخارجة عن إرادة ا)فرادمفھوم الفعل ا<جتماعي في طرق التفك" دور كايم"يحدد  -1

 ،التقليدي يؤدي إلى التضامن اKليالفعل ا<جتماعي في المجتمع  ويرى أنّ  ،حسب نوع المجتمع يكما يقسم الفعل ا<جتماع -2

 .يحقق النظام وا<تساق العام من خ�ل التساند والتكامل ،بينما الفعل ا<جتماعي في المجتمع الحديث

 .ااجتماعي افي المجتمع انحراف لتغييرياعل الف" دور كايم"يعتبر و  -3

ھمل المعاني ويُ  ،ويركز فقط على القسر الخارجي ،بين عملية التفاعل< يُ  اّنه للفعل ا<جتماعي "دور كايم"ؤخذ على تعريف وما يُ  

ما ھو داخل ذوات ا)فراد بما  وليتحاشى تقليله من شأن الجوانب الفردية يجمع بين ،ئتهيحدد الفعل من خ�ل بويُ  ،والد<<ت الرمزية

  .راعھو خارج ا)فراد، إلى جانب ھذا ن�حظ ا"ھمال التام لمفھومي التغيير والصّ 

بقدر كبير من ا<تساق، و ذلك من خ�ل تقديم إجابات واضحة لمشك�ت سوسيولوجية، حيث أوضح ا)ھمية " دوركايم"تميزت نظرية 

  .     حلل طبيعة التضامن ا<جتماعي، كما أظھر دور الضغوط ا<جتماعية على النشاط ا"نساني ا<جتماعية و الثقافية لتقسيم العمل، و

               « F. Pareto  » "فلفريدو باريتو"الفعل ا�جتماعي عند  -3

ي فيكون عندما ا المنطقأمّ  ،خر غير منطقيآو ،اعي في نموذجين من السلوك سلوك منطقيـل ا<جتمـالفع" ريدو باريتوففل"اختزل 

غير  عتبر أفعا<ا ا)فعال التي تخرج عن ھذا النطاق فتُ أمّ  ،وسائل المتبعة تتفق معھاالو ،يھدف الفاعل لتحقيق غاية بطريقة موضوعية

 وسبب ذلك ھو دور ،ر ھذا من خ�ل السلوك القضائي الذي يعتبره غير منطقيوفسّ  ،ھا أفعال مضادة للمنطقوھذا < يعني أنّ  ،منطقية

ويكشف عن عواطف القاضي التي يشارك بھا  ،القاضي الذي يفوق التطبيق المنطقي للقواعد القانونية المجردة على حا<ت في الواقع

، )31( »أن بعض العواطف تدفع ا)فراد لتبرير أفعالھم من خ�ل نظريات غير منطقية« "ريدو باريتوففل"كد ؤوي ،أعضاء جماعته

ويمكن  ،وعناصر أخرى غير ھامة تمثل المشتقات ،رواسب" ريدو باريتوففل"وما يعتبره  ،ھو عميق دائم ما ا يكشف لنا بينـذا مـوھ

ه < توجد ومنه يمكن القول أنّ  ،التبرير العقلي يسبقه التصرف )نّ  ،ه يتبع عملية عكسيةعلى أنّ " ريدو باريتوففل"أن نفسر السلوك عند

ة دائمة، أّما التبرير العقلي ك�ھما نتيجة للعواطف ا)ساسية التي تبدو في الفعل بطريق )نّ  ،ع�قة سببية مباشرة بين النظرية والفعل

  .ه < يصلح لتحليل السلوكلھذا بإمكاننا القول أنّ  ،كل نمط سلوك له تبرير نظري منفردل )نّ  ،غير منظمفھو 

  :نلخص خصائص السلوك المنطقي في النقاط التالية ويمكن أنّ 

  .منطقي وليد الطبيعة البشريةالفعل ال إنّ  -1

                                                 
 .32ص مرجع سبق ذكره،، مدخل إلى علم ا<جتماع العام :يهشغي رو - 29
 . 173مرجع سبق ذكره، ص : نيكو< تيماشيف- 30
  .243مرجع سبق ذكره، ص  :نيكو< تيماشيف  -31



الفعل المنطقي  نّ ) ،كا للسلوكتشكل قوة دافعة بعد إدراكھا لتكون محرّ  ،الفعل المنطقي يسعى لتحقيق مصالح دقيقة إنّ  -2

 )32(.يتحرك وفق ا<ستد<ل العقلي في الربط بين الغاية والوسيلة

  :الرواسب والمشتقات

  :عية وھيوكل فئة تضم فئات فر ،ست فئات أساسية من الرواسب على وجود" ريدو باريتوففل"يؤكد : الرواسب - أ

  .وتتمثل في القدرة على الربط بين ا)شياء يزة التكاملغر -1

 .راسب استمرار التجمعات ودوامھا -2

 ).التعبير عن الذات(دخل في مجالھا التبريرات العقلية، والتي تراسب ظھور العواطف من خ�ل ا)فعال الخارجية -3

 ).فرض سلوك محدد من خ�ل تكوين المجتمعات(<جتماعية أو الدافع راسب ا)لفة ا -4

 ).جلب ا)فعال التي تساعد على التكامل(راسب التكامل الشخصي -5

 .راسب الجنسيال -6

  .وھي متداخلة في الحياة ا<جتماعية لتحقيق تكامل بين التوازن واستقرار الجماعات

المشتقات في "  ريدو باريتوففل"ويلخص ،ة في الحياة ا<جتماعيةوھي مظاھر سطحية أو تفسيرات لقوى كامن :المشتقات - ب

  :تفسيرات ذاتية في أربع فئات أساسية وھي

  ).الواقع والعواطف(مشتقات التوكيد  -1

 ).الخ....أفراد، جماعات، عادات(مشتقات السلطة  -2

 .المشتقات المتصلة بالمبادئ والعواطف العامة -3

 ).عدادات ا)دبيةا<ست(مشتقات خاصة بالبراھين اللفظية  -4

      )33(.على عدم وجود ع�قة بين فئات الرواسب وفئات المشتقات"  باريتوفلفريدو  ويؤكدً 

  .التبرير مرحلة سابقة لتوجيه السلوك )نّ  ،غير أن ھناك ع�قة سببية مباشرة تربط المشتقات والسلوك

  :دينامية الفعل ا�جتماعي عند باريتو

لمجتمع نسقا يحقق التوازن، و يتألف من أجزاء متساندة، و أيS تغيير يمس جزءا من أجزائه يؤثر على من اعتبار ا" باريتو"ينطلق 

إلى جانب العناصر الداخلية ) المجتمعات المحيطة به و ظروف المجتمع نفسه(ا)جزاء ا)خرى، و ترتبط حالة النسق بالبيئة الخارجية 

" باريتو"ي في توازن النسق ا<جتماعي، و من أجل تحقيق التنمية أو ما يسميه للنسق كالعواطف، و ھذه ا)خيرة لھا دور أساس

بالتوازن الدينامي، ويكون ذلك من خ�ل دور الصفوة الحاكمة التي تتشكل من أفراد لھم دور بارز في ممارسة السلطة بطريقة مباشرة 

ئة و ھاتان الفئتان ھما فئة المفكرين، و فئة المحافظين، و أو غير مباشرة، حيث تتشكل فئتان من خ�ل الرواسب المسيطرة على كل ف

يتم التناوب بينھما في شغل مركز القوة السيـاسية، و يتـم استبدال إحداھا با)خرى، بعدما تظھر أخطاء و جوانب ضعف في الفئة التي 

ُيعيق التوازن الداخلي للنسق، و بدونھا < تحكم، لتفسح المجال للفئة ا)خرى، و ذلك با<عتماد على عاطفة الثورة، على أي شيء 

يمكن مقاومة التعديل الطفيف الذي يمس النسق ا<جتماعي، و كل ھذا بفضل قوى النسق الداخلية التي تدفع المجتمع إلى استعادة 

             )34(.ا<ستقرار و التوازن، بعد تعرضه لضغوط القوى الخارجية

  :مناقشة وتقييم

مجتمع نسقا اجتماعيا يسعى لتحقيق التوازن، و الذي يتكون من عناصر مادية تتمثل في ا)فـراد الـذين يتعـرضون ال" باريتو"يعتبر 

إلى قوى تتكون من العواطف و الرواسب، والتي تحدد وضع المجتمع، كما يؤكد على أّن كل تغيير يمس المجتمع ھو ضرورة داخلية 

  .في المجتمع

                                                 
 المفكرون ا<جتماعيين ، قراءة معاصرة )عمال خمسة أع�م، علم ا<جتماع الغربي، دار النھضة العربية،: محمد علي محمد -32
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، غير أّنھا تبقى بعيدة عن الصدق "ھارولد <زويل"و " سان سيمون"الكثير من الدارسين أمثال بالرغم من أّن نظريته ساعدت 

نحصر مناقشتنا يمكن أن . <عتمادھا على التراث الك�سيكي، و ا)حداث التاريخية، و افتراض أن ا)فراد يفكرون قبل القيام بسلوكاتھم

  :في النقاط التالية

  .ى سمات الطبيعة البشرية في تحديد دوافع الفعلعل" ريدو باريتوففل"تركيز -1

تحديد الفعل ا<جتماعي أو المنطقي في الربط بين الوسائل والغايات من جھة والمطابقة الموضوعية لھذه الوسائل والغايات مع أفراد -2

 .المجتمع من جھة أخرى

الرواسب، المشتقات، : ديدة في تفسير السلوك البشري مثلللتراث النظري السوسيولوجي من خ�ل مفاھيم ج" ريدو باريتوففل"ثراء إ-3

 .الخ...النسق ا<جتماعي

 )ا<تجاه النفعي (اكتفى بتقسيم المجتمع إلى فئات دون تحديد طبيعة التفاعل بين ھذه الفئات ويبقى في ا)خير"  ريدو باريتوففل" إنّ -4

       .  من أھم ا<تجاھات المفسرة للسلوك البشري

 « B . Sorokine » :الثقافية ا�جتماعية والظاھرة" نكيسور و"-4

 ةويحدد لھا ث�ث ،على عملية التفاعل ا<جتماعي، الذي يرى فيه أصدق نموذج يمثل الظاھرة الثقافية ا<جتماعية" سوروكين" ركز

  :مكونات مترابطة وھي

  .ويعتبرھا موضوع التفاعل : الشخصية -1

 .تفاعلةويضم مجموع الشخصيات الم: المجتمع  -2

 .و تتمثل في القيم والمعايير الموجودة في الشخصيات المتفاعلة: الثقافة -3

من خ�ل القيم والمعايير المتفاعل عليھا والتي  ،جماعة  اجتماعية على أنھا تفاعل أفراد لھم اتساق داخلي أيS " سوروكين"ويفسر 

نوع الجماعات يختلف من جماعات منظمة إلى  ويرى أنّ مع جماعات أخرى، أو ،أصبحت قانونا يحدد ع�قتھم مع بعضھم البعض

  :جماعات غير منظمة ولكي تكون الجماعة منظمة يجب توفر الشروط التالية

  .وجود الجماعة لتحقيق الفكرة -1

 .ضرورة وجود قيم متناسقة -2

 .إتباع الجماعة لھذه القيم قسرا -3

 )35(.ضرورة فعالية ھذه القيم -4

  :عية عند سوروكيندينامية ا�نساق الثقافية ا�جتما

أّن من أھم خصائص ا)نساق الثقافية و ا)نساق الثقافية ا<جتماعية ميلھا إلى التكامل في أنساق على مستويات أعلى " سوروكين"يرى 

و أنه من  و أعلى، و يعتمد في شرحه لتكامل ھذه الظواھر الثقافية و الثقافية ا<جتماعية على التكامل العلي الوظيفي للظواھر الطبيعية،

الضروري لتكون الظواھر ثقافية اجتماعية يجب توفر الترابط العلي الذي يؤدي إلى تفاعل ظاھرتين ثقافيتين أو أكثر، كما يرى أّن 

و التغير عبارة عن ظھور خصائص متأصلة في النسق، و ذلك يكون بفعل . النسق الثقافي له طبيعة متغيرة تتأثر بالعوامل الخارجية

  : خلية للنسق من خ�ل التصور الثقافي للحقيقة بأشكالھا ا)ربعة و المتمثلة فيما يليالقوى الدا

  .       إذا كان ا<عتماد الكامل على الحواس في تفسير الظاھرة: نسق حسي -1

 .إذا أدرك ا)فراد أن ھناك شيء أعمق من تفسير حواسھم: نسق فكري -2

 .ي معاإذا ما انسجم النسقين الحسي و الفكر: نسق مثالي -3

 .و يكون ذلك من خ�ل وجود النسقين الحسي و الفكري بدون انسجام: نسق مختلط -4

و يرى أن عملية التغيير تكون من خ�ل التبادل الحاصل ما بين سيطرة الثقافة الحسية في فترة معينة تعقبھا سيطرة الثقافة الفكرية 

تموت و لكن قد ترفض أجزاء منھا و تمتص أجزاء أخرى في ثقافات لتحقق النمط الفكري، و ھكذا يتحقق التطور )ّن الثقافة < 

  .أخرى، و بذلك يكتب لھا البقاء
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بأّن التنمية عبارة عن تفاعل دينامي لعناصر ثقافية تصبح لھا فعالية في التفاعل ا<جتماعي، " سوروكين"و يمكن أن نفسر موقف 

تطور الحضارة الغربية،  ليوضح ا<نتقال من نسق إلى " سوروكين"وقد وظف وعند قبولھا من ا)فراد تصبح أنساق ثقافية اجتماعية، 

  .آخر، فالحضارة ا"غريقية بدأت فكرية، و تحولت إلى مثالية في أزھى عصور أثينا

  : و التغير في نظر سوروكين له نمطين ھما

  .كريو يتم فيه ا<نتقال الدوري ما بين النسق الحسي، و النسق الف: النمط المختلط -أ

  .ويتم ا<نتقال فيه من الفكري إلى النمط الحسي :النمط الفكري -ب

إ< ويتم التحول بفعل التفاعل الثقافي بين ظواھر أخرى في النسق ُكتب لھا البقاء، لتشكل النسق , و ھكذا كلما ظھر نسق ثقافي فوقي

 .                   جودة داخل النسق نفسه، وھي سنة الحياة الفوقي الجديد بطبيعة مغايرة للسابقة مع بقاء عوامل التغير، )ّنھا مو

  :مناقشة وتقييم

  :يمكن تلخيص مناقشتنا )فكار سوروكين في النقاط التالية

  .مزج بين سلوك الجماعة والقانون " سوروكين"ي�حظ أن  -1

 .التفاعل ا<جتماعي وحدة وظيفية  كما اعتبر -2

 .ا<جتماعية بجميع أنواعھا تشكل نسق اجتماعي  كل الجماعات على أنّ " سوروكين"ؤكد يُ و -3

والتكامل السببي الوظيفي للظواھر الثقافية  ،على المماثلة بين التكامل السبب الوظيفي للظواھر الطبيعية" سوروكين"ركز يُ و  -4

 .ا<جتماعية

 .فكرة ا)نساق وا)نساق الفرعية" سوروكين"بنى تُ  -5

ريخي للحضارة الغربية شيء تجاوزه العلم، من خ�ل العولمة الثقافية سيادة النمط الواحد، على التطور التا" سوروكين"إّن اعتماد 

  .في حلقة مفرغة عندما اعتمد على العناصر الثقافية الخمسة دون أخرى" سوروكين"وھذا ينفي إعادة التشكل، كما ن�حظ سقوط 

   » « T .Parsons" تالكوت بارسونز"مفھوم الفعل عند -5

و " دو باريتوفلفري" و"ماكس فيبر"بالتراث السوسيولوجي لرواد علم ا<جتماع من أمثال " تالكوت بارسونز" تمام الكبير لـا<ھ إنّ 

اعي ـحيث يعرف الفعل ا<جتم ،"بارسونز"ساھم مساھمة كبيرة في بناء نظرية الفعل ا<جتماعي عند  وغيرھم،"...إميل دوركايم"

 ،والقيم المجتمعية ،والمعايير ،ويتطور من خ�ل مجموعة من القواعد السلوكية ،أو أكثر اعلينادل بين فـل متبـفع«ه ـلى أنّ ـع

فه تعريف آخر مركزا على المعاني ھو  )36(.»والنظامية التي توجد في الثقافة التي تحيط بالفعل ا<جتماعي ذاته Rكل ضروب «و ُيعر

ونھا الفاعل عـن العـالم الخارجي، و التي يأّخذھا في الحسبان، و يستجيب لھا السلوك البشري التي تدفعھا و توجھھا المعاني التي يك

إلى إدراك الفعل للبيئة، و المشاعر، و ا)فكار، و الدوافع التي تشكل أفعاله، و " بارسونز"، و ُيشر مفھوم الفعل ا<جتماعي عند )37(»

اعي و السلوك الفردي انط�قا من أّن الفاعل، قد يكون فردا، أو ردود فعل اKخرين اتجاھھا، و قد تجنب الخلط بين الفعل ا<جتم

  .الخ...جماعة، أو تنظيم، أو إقليم، أو مجتمع

    .     يفي ھذا الفصل و التي تعد مدخ� يثير ا<ھتمام في البحث السوسيولوج" بارسونز: "و سنتطرق إلى أھم عناصر نظرية الفعل عند

  :رسونزدينامية الفعل ا�جتماعي عند با

  : أّنه من الضروري "حداث تنمية، <بد من ث�ث عمليات تتكامل فيما بينھا و ھي كالتالي" بارسونز"يرى 

و ھـو اخت�ف أھـداف ا)فـراد داخل النسق، <ّن ھدف كل فعـل ھو تحقـيق إشباع، و لتحقيق ذلك ا"شباع، يدخل الفرد : التباين - أ

  .في عملية تفاعل مع اKخرين

بعد دخول الفاعلين داخل النسق في عملية التفاعل، و إذا ما تكرر ذلك يؤدي إلى توقع ا<ستجابة من بعضھم البعض،  :التكامل - ب

 .و يكون مدعاة للتكرار
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وبذلك يحدث التغير التدريجي  )38(بعدما يتم تكرار التفاعل، و التنبؤ با<ستجابة تصبح قيم، و معايير يتحرك وفقھا النسق،: التعميم -ـج

  .ذي يحافظ على توازن النسق ال

أّن عملية التنمية ھي زيادة القدرة التكيفية للمجتمع، من خ�ل العمليات الث�ث السابقة الذكر، )ّن القيم تكون خارج " بارسونز"و يرى 

         )39(.تطبيق، و التعميمالذوات، و بعدما يتم إستدماجھا في ذوات ا)فراد يحدث تكامل داخل نسق القيمي، و من بعد تصبح نموذج قابل لل

دة، والتي تساھم في توازن المجتمع، وسنتعرض لذلك في ھي المسؤولة عن نشر القيم الموح "بارسونز" ھايعتبرأما بالنسبة للمدرسة ف

  .الفصل الثالث

  : مناقشة و تقييم

  .ووسائل تلك ا)ھداف إلى أن ا)فراد لھم الحرية في ا<ختيار بين أھداف معّينة،" بارسونز"ينظر  -1

ينطلق بارسونز من أّن ھدف كل فرد ھو تحقيق إشباع، و عند حدوث التفاعل بينه، و بين اKخرين، و في حالة ما إذا حصل  -2

في تفاعله على ذلك ا"شباع، يكون دافع لتكرار التفاعل، و ھذا يؤدي إلى التنبؤ بسلوك اKخرين، و مع مرور الوقت تخلق 

  .يير تصبح محل اتفاق بين الفاعلينقواعد، و معا

  .على مستويات مختلفة من التجريد" بارسونز"اعتماد -3

  .اعتماده التفرقة بين الثقافة، و المجتمع، و الشخصية-4

للفعل ا<جتماعي أھم تعريف في النظرية السويولوجية الحديثة، بالرغم ما تعّرض إليه من انتقاد،  خاصة من " بارسونز"يبقى تعريف 

  ".        الخيال السوسيولوجي"في كتابه الشھير " رايت ميلز"طرف 

  :عناصر الفعل ا�جتماعي- ثالثا  

  :جتماعي أربع عناصر يمكن أن نلخصھا فيما يليفإّن للفعل ا<" بارسونز"من منظور  انط�قا

   "Subject – actor " :فاعل ذاتي -أو� -

نتاج  والفعل كائن يعيش موقفا معينا، )ّن فعله )40(.ذاته ن طريق استخدامه لفعله والذي يقوم بأداء الفعل ع وھو الفرد الواعي

أو  ،أو مجموعة من ا)فراد ،اعةـأو جم ،ويستجيب لھا، وقد يكون الفاعل فردا ،"دراكه لمركب من ا"شارات التي يتلقاھا من بيئة

   )42(وللفاعل غاية أو ھدف يوجه إليھا فعله )41( ، أو مجتمع ،مؤسسات

   "Situation" :موقف - ثانيا -

ويتكون الموقف من مجموعة )43( ،أو الجماعات داخل النسق ،وھي مجموعة ا)دوار الوظيفية التي يقوم بھا الفرد في حياته اليومية

يتضمن و)45( ويشمل ھذا الموقف على عنصرين ھي الوسائل،)44( ،ا<جتماعية التي يرتبط بھا الفاعل و ،الفيزيقية وعاتمن الموض

  .)46(والتي تؤثر على توجيه الفاعل  ،وبيئية ،واجتماعية ،ومتغيرات ثقافية ،الموقف العديد من الخيارات المادية، وغير المادية

  

  " Symbols" :الرموز - ثالثا

وُيؤكد  )47( ،خر أو حتى بين جماعة وأخرىآعتبر أساسية في التواصل بين ا)فراد الفاعلين ، وھي نسبية تختلف من مجتمع إلى تُ 

من والتي )48( ،وتكون له استجابة ،بيئةال نتاج "دراك الفرد الفاعل لمركب من ا"شارات التي تأتيه منأّن الفعل ھو " بارسونز"

  .)49(داخل الموقف ومعانيھا  خ�لھا يرتبط الفاعل بالعناصر ا)خرى
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  "rules " " values" :و القيم القواعد -رابعا

د طرق التعامل مع مختلق الف نة،في أماكن معيّ  متھا د ل1فراد سلوكحدR تS  ،رات اجتماعيةالمعايير عبارة عن مؤش  RحدSئات وت

 Sا<جتماعية، وت R50( ،والمرفوض داخل المجتمع، د السلوك المقبولحد(  Sوالقيم ،والمعايير ،من القواعد �وك،  Sوتتحكم في  ،وجه الفاعلت

 من خ�ل اختيار الوسائل ،وتتمثل في التأثيرات الثقافية التي يحملھا الفاعل)51(،ضوعات مختلفةوما تحتويه من مو ،بالبيئة هع�قت

وأخ�ق  ،ولد منه المعاييروالقيم ھي ا)ساس الذي تُ  )53(، ل اختيارات للفاعلـمثوتُ  ،دافـوغ ا)ھـ، وھي وسائل مساعدة لبل)52(

رد "تباع ـوقد تدفع الف ،فراد والجماعاتوتوجيه سلوك ا) ته،نيا)فعال في بُ وھي التي تعطي للفرد قدرة على تقييم ا)شياء و ،الفرد

الفعل عبارة عن معنى لدى  أنّ  "فيبر"ؤكد ويS  ،يخلق الفعل ا<جتماعي ،خ�ل تفاعل كل ھذه العناصرومن  )54(،به ذلكجنّ سلوك أو تُ 

مع آخرين با"ضافة لقيم  ،صر تشكيله في فرد فاعلويح ،مع مراعاة سلوك اKخرين ،عندما يضفي  عليه معنى ذاتي ،الفاعل

   )55( .عية ودينيةاجتما

  :أسس الفعل ا�جتماعي -رابعا

  :كالتالي أسس وھي ةث�ث في لفعل ا<جتماعييمكن حصر أسس ا 

    : ا�سس النفسية -1

وھي نتاج  ،حتكاك مع اKخرينوتتشكل با< ،الشخصية الفردية تنمو أنّ " ميد"ومن بينھم  ،النفس ا<جتماعي علم يرى علماء

دورا  كما تلعب التنشئة ا<جتماعية، )56(ط وإعادة بنائه بل ھي تكيف مع الوس ،للوسط المحيط بھا ااسكولكنھا ليست انع ،اجتماعي

أو  ،ماعياطار الثقافي العام المحيط به، بواسطة تدريب اKباء )بنائھم على نماذج سلوكية مقبولة اجتكبيرا، في إدماج الطفل في إ

   )57(.من شخصية الفرد ايصبح التراث الثقافي جزء مّ ، ومن تات الكباروك الكبار، من خ�ل المحاكاة لتصرفتقليد الطفل سل

 Sويرتبط  ،)دافع حب البقاء(وبين مبدأ الواقع ، )الدافع الجنسي(نساني، يتميز بوجود توتر بين مبدأ اللذة الكائن ا" أنّ " فرويد"ؤكد  وي

 ،غريزة الدافع الجنسي ك�S من ملالدوافع إلى الشكل ا<جتماعي، وتع التي تسعى "شباع وتحويلو ،للذة بالغريزة الجنسيةمبدأ ا

والمرض العقلي، وتساھم النظرية السيكولوجية الشخصية  ،مما يترتب عليه الذنب ،على نبذ النظام ا<جتماعي ،ودوافع حب البقاء

   )58(.حتى يصبحوا كائنات اجتماعية ،ا)فراد قيم والمعايير الثقافية من خ�ل إستدماج "فرويد"عند 

 Sم يعملون على إزالة ھذا القلق، والمحافظة على فھُ  مّ ، ومن تالناس يميلون ل�تجاه إلى ا"شباع الجنسي أنّ  على" فرويد"ؤكد وي

لية النشاط ا"نتاجي ا<جتماعي، والذي يقوم بتصريف ر إلى فاع، وُيش)59(وھذا ما يسميه آلية الدفاع ،والعواطف ،توازن ا<نفعا<ت

سلوك  أو القيام بعمل ما، ومنه فانّ  ،خرينمن خ�ل إع�ء الدافع الجنسي من خ�ل دافع العدوان اتجاه اK ،زيل القلقوتُ  دو،طاقة الليب

   )60(.إشباع جنسي ھو إ<ّ  ا)فراد ما

المجتمع الذي تنسب إليه ھذه  ظاھرة فردية من صنع ا)فراد، )نّ  ھي إ<ّ  ما ،ماعيةطبيعة الظاھرة ا<جت أنّ " تارد لجابر ي" دكويSؤ

   )61(.تكون من أفراديالظواھر 
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   :ا�سس ا�جتماعية -2

له مرادف في علم  ،التي تمارس قسرا على ا)فراد داخل المجتمع، ھذا القسر الدوركايمي ،والشعور ،والتفكير ،طرق السلوك إنّ 

فإذا كانت ھناك استجابة  ،يةاعد جمعووق ،ه من خ�ل قوانينالفعل موجّ  ويعني أنّ  ،"المعيارية للفعل ھةالوج"اصر ھو ا<جتماع المع

ھا التي يستنبط ،بنية الفعلل اه يسير وفق)نّ  ،والفعل ا"نساني ھو اجتماعي. القواعد معروفة لكليھما بين الفاعلين، فھذا راجع )نّ 

ية دورا وكذلك تلعب النماذج الثقاف ،نستطيع التنبؤ بتوقعات ورغبات اKخرين فاعـلھم، ومـن خ�ل ھذه البنىالفاعلون لُتوجيھـھم في ت

   )62(.فاء عليه صفة ا<جتماعيكبيرا في توجيه الفعل، وإض

وسلوك ا)فراد  ،ناءمونه عند ا)فراد المكونين للبا يختلف مضاجتماعي اوبناء ،وعملية التفاعل ا<جتماعي التي تؤذي إلى خلق تفاعل

وكذلك احت�ل  ،وھذه التوقعات ھي التي تجعل سلوك ا)فراد سلوكا اجتماعيا ،يتأثر بوجودھم في جماعة كما نتأثر بتوقعات اKخرين

 Sالفرد لمجموعة من المكانات التي ت Rوالتي  وقد يجد الفرد نفسه في نسيج من الع�قات ا<جتماعية المتشابكة ،د أدواره في المجتمعحد

ن خ�ل ـم" كولي"وكذلك مساھمة  )63(،الحاجة ھي الدافع إلى العيش في جماعات إلى أنّ " ماركس لكار "ھا، عالم ا<جتماع يردّ 

إلى جانب قدر من الشعور  ،وتخيل أحكامھم على ھذا المظھر ،التي تتكون من تخيل مظھرنا ل1فراد اKخرين ،رؤيته حول الذات

لى البحث عن الذات في ضوء ـز عـالذي رك" ميد" أّما.بعضھم البعض لمجتمع من تخي�ت ا)فراد عنس اوبذلك يتأسّ  ،بالذات

وجه سلوك ا)فراد، لتصبح قوالب تُ  ،تتكون أنماط من السلوكل ،راد مع بعضھم البعضـامل ا)فـ�ل تعـذلك من خـوك ،خبراتھا

اس من خ�ل المحتوى ا<جتماعي، ـاننا فھم النـه بإمكأنّ " ريك فرومإ"ويرى ، )64(فالثقافة تلعب دورا كبيرا في استمرار المجتمع

   .ا)ساس مستمدة من تفاع�ت اKخرين فاع�تھم، والسمات الشخصية فيومن خ�ل ت ،الذي يعيش فيه ا)فراد

  :   ا�سس المثالية والرمزية -3

 تھا ليسنّ )وھي مثالية  ،من تصرفات أفراد الجماعة اصبح تصرفوتُ  ،يم المتعارف عليھا داخل جماعةـا القـنعني بھ: المثالية

دال : عناصر ةويتطلب ث�ث ،ا الرمزية فھي شيء يحتل مكان شيء آخرأمّ  ،يطمح ا)فراد لبلوغه ،وھي سلوك سامي ،محسوسة

   )65(لينوتتمثل في فھم الرمز من قبل الفاع ،وھي الع�قة ما بين الدال والمدلول :، أّما الد<لةومدلول والد<لة

قيم ھي ما يعتقده ا)فراد وال ،وقيمھم ،يرھمل أفكـار البشـر، خاصـة من خ�ل معاين خ�ـاعية مـاة ا<جتمـالحي "ونزـبارس"رى ـوي

لة في عملية توصيل المعاني، والمتمث ،ؤكد على أھمية الرموزؤثر في تحديد أفعالھم، كما يS تُ  ، وأن تكون عليه الحياة مّما يجب

   )66(.ات بين الفاعلينموالمعلو

من ا)فراد قيما، مجموعة  عن تبنير بشكل كبير بR ائية التقليدية والحداثة، التي ُتعويظھر كذلك من خ�ل متغيرات النمط ضمن ثن

د نوع مجتمعھم RحدSالمجتمع ساد ، بينما إذا ھذا المجتمع حديث فإنّ " ا"نجاز"يسود المجتمع متغير  ، على سبيل المثال ا كان، فإذّ ت

وبالرغم من ذلك يبقى من الصعب تحديد متغيرات لكل مجتمع )ن ھذه المتغيرات يمكن أن  )67(،المجتمع تقليدي فإنّ ، "زوّ الع"متغير 

  ."نزوبارس"يكون ك�ھما في مجتمع واحد وھذا ما ينفي ثنائية 

لھم القيم والعادات والتقاليد الموحدة داخل  كما تخلقشكل رمز من رموز المجتمع اللغة المشتركة بين ا)فراد والتي ت والثقافة تخلق

   )68(.والتي تسمح بالتنبؤ بسلوك ا)فراد في مواقف مختلفة ،المجتمع

أن الفعل ا"نساني يواجه مجموعة من المأزق وعلى الفرد أن يختار بين توجھات عدة للفعل والمأزق خمسة " بارسونز"ويرى 

وخيارات القيم في ا)خير ھي لدى جميع العناصر الفاعلة وكذلك بالنسبة لمجموعات  .انتوھناك وجھتان ككل مأزق متناقض

   )69( .المجتمع الواحد وبا)خص في المجتمعات الصناعية الحديثة المعقدة
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ترك الناتج والرمز الدال ھو المعنى المش ،إن الرمز الدال يمنح ا)فراد قدرة على التأمل في ردود أفعالھم وا<ستعداد لھا في خيالھم

لفعل ا<جتماعي أن يتضمن رموزا )ن الفعل <بد ل  )70(.عن التفاعل ا<جتماعي والذي بدوره يخلق المعاني والمعاني تشكل عالمنا

)نھا تمثل  ا<جتماعيوتعتبر الرمزية جوھر التفاعل  ،له معنى والفاعل من خ�ل ا"شارات والرموز يتعرف على بيئته ويتحكم فيھا

الذي يربط بين الفاعلين ومن خ�ل ھذا فإن ك� من ا<تصال الذي يربط بين الفاعلين ومن خ�ل ھذا فإن ك� من الفعل ا<تصال 

   )71( .والتفاعل يظھران في عالم رمزي، فيه كل فعل له معنى بالنسبة للفرد الفاعل أو اKخرين

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ة لنسق الفعل العاما�نساق الفرعي) 01(الشكل رقم
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 أ
 ت

 ن

 الكائن العضوي
 

 التكييف

 الشخصية 
 

 تحقيق الھدف

 الثقافة
 
 المحافظة على النمط

 النسق ا�جتماعي
 

 التكامل

 ك



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أنماط مدخ�ت متباينة : أ

  أنماط مخرجات : ب

  

  المدخ6ت و المخرجات في نسق الشخصية ) 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :أنساق الفعل ا�جتماعي -خامسا

فية والتي تتحدث عن فكرة تكامل ا)جزاء من خ�ل القراءات ا)ولى في فكر الرواد، نركز على فرضية من فرضيات البنائية الوظي

با<تساق العام من خ�ل النظر للمجتمع على " وغست كونتأ"في الكل من خ�ل تساند وظيفي لعناصر المجتمع، والتي عبر عنھا 

دور كايم  وتطورات ھذه الفكرة عند )72(نتمكن من دراسته بنفس المناھج المستخدمة في العلوم الطبيعية ، و حتى أنه نسق طبيعي

                                                 
 .80مرجع سبق ذكره، ص : على عبد الرزاق جلبي وآخرون - 72

 أ
 ت

 ن

 

تسھي�ت -أ  

  إنجاز  -ب

 

 

إثابات موقفية     -أ  

إشباع    -ب  

مضمون نمطي لتحقيق  -أ
 ا<ستمرار و ا<رتقاء  
 

ا<نجاز الكامل    -ب  

 

ا"ثابات النرجسية   -أ  

    ا"شباع الذاتي - ب 

 ك

   

  



ا مؤكدا على تحليل المجتمعات باعتبارھا أنساقا اجتماعية أمّ " بارسونز"كما اھتم بھذه الفكرة  ،على أن المجتمع نسق أخ�قي

وأي تغيير يمس جزء يؤثر على باقي ا)جزاء  )73(الذي اعتبر المجتمع نسقا يحقق التوازن ويتألف من أجزاء متساندة" باريتو"

 ،يرتبط النسق بمحيطه وظروف المجتمع نفسهكما  سق عنده من أفراد يخضعون لقوى اجتماعية عمومية ثابتةويتألف الن ،ا)خرى

      )74(.والعناصر الداخلية للنسق

المجتمع والثقافة : لفهمن خ�ل مؤ" سوروكين"ومن أھم ا)عمال التي قسمت الفعل ا<جتماعي إلى مجموعة من ا)نساق ، أعمال   

عمال امتداد )" بارسونز"ومن حيث التقسيم ألنسقي تعتبر أعمال  النظرية العامة للفعلً من خ�ل ً" بارسونز"ل و أعماوالشخصية 

فيرى أن ھناك أنساق ثقافية تتكامل لتصبح أنساق ثقافية اجتماعية، أي تصبح ذات فعالية في التفاعل ھذا ا)خير  أما " سوروكين"

  ) 75(.ا<جتماعي

ھا ببعضھا البعض تكون متماسكة متكاملة أو حيادية غير متكاملة أو متنافرة ومتناقضة، فتكون ـي ع�قتـف الظواھر الثقافية )نّ 

، أو اتساق جمالي بالنسبة للظواھر الفنية، عندئذ تكون )اتساق منطقي(املة عندما تكون بين ظاھرتين أو أكثر متفاعلتين عليا ـمتك

فوقي يتصف  يرى أن كل نسقالكلي، و  على فكرة تدرج النسق الثقافي ا<جتماعي" سوروكين"أنساقا ثقافية اجتماعية ويركز 

اللغة، والدين والفنون، وا)خ�ق، والعلم، وبدورھا : أساسية ذات أھمية وظيفية وھي بالتكامل إلى حد ما ويتكون من خمسة أنساق

أعطى " سوروكين"عية ودائما تتصف بالتكامل، غير أن تنقسم إلى أنساق فرعية وھذه ا)خيرة بدورھا تنقسم إلى أنساق وأنساق فر

اھتمام كبير با)نساق الفوقية الكبرى، بحيث يرى أن كل نسق فوقي يتصف بفكرة أساسية تمثل النظرة السائدة إلى الحقيقة في ثقافة 

 باعاتھم الحسية واقعا أخر أكثر عمقا،معينة، فإذا اتبع ا)فراد حواسھم، يكون النسق الفوقي نسقا حسيا أما إذا اعتقدوا أن وراء انط

بين الحسي والفكري يكون النسق الفوقي نسقا  ، أيارتبط ھذين ا<تجاھين وحدث بينھما انسجام فيكون النسق الفوقي نسقا فكريا وإذا

     )   76(.أما إذا كان ا<رتباط مجرد تجاور بدون انسجام، يكون النسق الفوقي نسقا مختلط ،مثاليا

صية فقد اعتبرھا أقل تأثير من ا)نساق ا)خرى )نھا ھي العالم الصغير الذي يعكس العالم الكبير الثقافي وا<جتماعي، أما الشخ

قبل و<دة الكيان العضوي يتدخل العالم ، وحتى فالفرد تتحدد حياته من خ�ل عالمه ا<جتماعي ومن ثم البيولوجي بوصفه كائن حي

وذلك "ا)نا ا<جتماعية"ويرى بأن الذات متعددة داخل الفرد الواحد وھذا من خ�ل  ،ر فيه حتى وفاتهويبقى يؤث ،الثقافي ا<جتماعي

  )77(.اجتماعي يخلق نمط متميز من الشخصية  ثقافيوكل نسق  ،راجع لتعدد انتماءاته إلى جماعات مختلفة

  :فيقسم النسق العام للفعل إلى أربع أنساق أساسية وھي" بارسونز"أما  

  " Cultural  System:"لنسق الثقافي ا -1

  .الخ...وھو نسق مكتسب ينتقل عبر ا)جيال وكذلك عبر ا)نساق ويتكون من التقاليد وا)فكار والقيم والمعايير والقوانين والتكنولوجيا

  "Social   System:"النسق ا�جتماعي  -2

  .رك لما يحتويه ھذا النسق من رموز ثقافيةويتكون من تفاعل ا)فراد الموجھين اتجاه موقف من خ�ل فھم مشت

  " System Personality :"نسق الشخصية  -3

  .)78.(والذي يفھم على ضوء المحتوى ا<جتماعي والثقافي المؤلف لنظامه السلوكي  ،وھو مظھر الكائن الحي بوصفه فاع�

    " Behavior of organism: "العضو السلوكي  -4

  )79(.ات الحية في أزمنة وأمكنة معينة ليحدث التفاعل الذي نرى من خ�له ا)نساق متحركة ويظھر من خ�ل وجود الكائن
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النسق ا<جتماعي والنسق الثقافي والنسق النفسي : في تحليله للفعل  ا<جتماعي على ث�ثة أنساق ھي" بارسونز"وقد ركز 

فالنسق ، )80(ار تقوم على أساس من التوقعات المتبادلة )ن الفعل ا<جتماعي مكون من شبكة من التفاع�ت وا)دو ،)الشخصية(

  وھو ثابت نسبيا ويتداخل مع النسق ا<جتماعي، )ن النسق  يؤثر من خ�ل إستدماجه في نسق الشخصية أي ذوات الفاعلين، الثقافي

و نسق تفاعلي واقعي ناتج عن ھ النسق ا�جتماعي< يعمل إ< في سياق التراث الثقافي وا"ستدماج يكون جزئي أما ي ا<جتماع

عميلة اجتماعية تنطوي على قيم ومعايير وأھداف ودوافع، )ننا < نستطيع فصل ھذه ا)نساق إ< على مستوى التحليل فقط، وأما 

ھو جانب من الجوانب الخاصة بالنسق ا<جتماعي والثقافي وذلك من خ�ل إستدماج ا)نماط القيمة في ذوات  نسق الشخصية

ة من يلين عن طريق التنشئة ا<جتماعية والتفاعل ا<جتماعي ومن خ�ل ھذا يصبح ا)فراد مجبورين على إتباع ا)نماط القيمالفاع

< وجود )ي واحد من ا)نساق الث�ثة دون غيره في الواقع الملموس إ< على  )81( ،وأ< سوف يتعرضون للردع ،خ�ل أدوارھم

سق يحتاج إلى النسقين اKخرين، حتى يتكون ويقوم بعملية، فالنسق ا<جتماعي < يكون نسقا مستوى التحليل النظري، )ن كل ن

فعل معياريا في التفاعل إ< )ن الثقافة مدته بالقيم المشتركة و< وجود للثقافة إ< )نھا تولد من جديد في نسيج التفاعل ا<جتماعي وال

فھي دوافع ا)فراد لكي يقوموا بفعل أو رد فعل ،  ،اKخرين ينقفھي محرك النس لھما أما الشخصية ي شرط ونتيجةـا<جتماعي، وھ

  )82( .وتتناسق ھذه ا)نساق الث�ثة مكونا فع� اجتماعيا ملموس
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  ث6ثة مستويات من التجريد مع ا�نساق الفرعية للمجتمع  )03(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  :ات الوظيفية �نساق الفعلالمستلزم - سادسا

إن من خ�ل تحليل ا)بعاد الوظيفية )نساق الفعل، نكتشف العمليات المتصارعة، داخله وباعتبار وظيفته أي نسق تحقيق إشباع 

  :لتاليلحاجته، ومن أجل ذلك يجب توفر أربع وظائف "شباع الحاجات ا)ربع وھي كا

  ". Adapta tic –to the environment: "التكيف مع البيئة -  أو�

لتكيف بالنسق العضوي، )نه ا ، وترتبط وظيفة)83(وھي مجموع وحدات السلوك التي تعمل ع�قات بين النسق وبيئته الخارجية 

، كالغذاء ، وھذه الوظيفة ضرورية لتلبية الحاجات الضرورية )فراد المجتمع)84(عن إشباع حاجته من البيئة الطبيعية  المسؤول

  .)85(حد أدنى من المتطلبات ك والمسكن 

  ) 86( .كذلك يعني تجاوز كل الحواجز والموانع التي تقف أمام تبني تصرف جديد فوالتكي

  " Goal attainment: "إنجاز الھدف -ثانيا 

 .)87(وكذلك الموارد والطاقة المستخدمة لتحقيق ھذه ا)ھداف  ،ھدافن داخله تتحدد ا)وھذه الوظيفة ترتبط بنسق الشخصية، )

الوظيفية لبلوغ ھذه  الترتيباتبين أفراده حول ا)ھداف الجمعية ، وتحديد  إجماعو"نجاز الھدف على المجتمع الوصول إلى 

  .)89(ويسعى الفاعل لتعزيز وتكثيف طاقته للوصول إلى تلك ا)ھداف ،)88(ا)ھداف 

  "  Intégration" :التكامل - ثالثا
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والغرض منھا ضبط وكف الميول المنحرفة والمحافظة على قدر من  ،دات السلوكيوجد في كل نسق من أنساق الفعل بعض وح

من  ،)91(، والتكامل ھو محافظة المجتمع على تعاون العناصر الداخلية ل1جزاء المختلفة للنسق ا<جتماعي )90(التنسيق بين ا)جزاء

التكامل ترتبط بالنسق  ، ووظيفةع بعضھا البعضخ�ل العمل على تنسيق الدوافع والعناصر الرمزية والثقافية حتى تتقارب م

  .ا<جتماعي ، )نه ھو الذي يحقق التضامن ويفرض الضوابط عليه

     " Pattern maintenance and Tension  management:"المحافظة على النمط وإدارة التوتر - اـرابع

ودعم ا)فعال بواسطة معايير ومثل عليا وقيم  ،ةيعوارتبطت ھذه الوظيفة بالنسق الثقافي من خ�ل تزويد الفاعلين بالداف

وھنا على المجتمع أن يتأكد من أن ا)فراد قادرين على أداء أدوارھم من )92(أو يفرضھا عليھم ،التي تسمح بھا  توا"يديولوجيا

، والمحافظة على النمط )93( خ�ل ا<لتزام بقيمه والتحكم في التوتر الذي يحدث عبر عملية التفاعل ا<جتماعي بين أفراد المجتمع

  .)94(ابات أو انحراف رع لمنع حدوث أي اضطـى يتماثل مع القيم الثقافية الموجودة داخل المجتمـمن خ�ل توجيه سلوك ا)فراد حت

   :اختيارات الفعل ا�جتماعي -سابعا

فض لشيء أخر، وھي ليست يار لشيء ورومنه فإن الفعل ھو اختمن خ�ل ا)نماط الثقافية يختار الفاعل ضربا من ضروب السلوك 

على أنھا متعددة ا)بعاد وھذه ا)بعاد ھي سلسلة من المعض�ت تواجه " بارسونز"بل يراھا " تونيز"ذات لعد واحد ، كما يظھر عند 

متغيرات "على أنھا أربع معض�ت وكل معضلة تطرح أمام الفاعل استجابتين وأطلق عليھا تسمية " بارسونز"أي فاعل وقد استقر 

  .)  Patterns variables ")95" "النمط 

  :والفعل ينطوي على ا<ختيار وھناك أربعة أزواج رئيسية من البدائل وھي كالتالي 

  " universalism -particularism:"العمومية والخصوصية -1

يشير المتغير ا)ول إلى مستويات ) 96(قد يتعامل الفاعل مع موضوع ما باعتباره موضوعا خاصا أو يتعامل معه بوصفه صنفا عاما 

القيمة التي على درجة كبيرة من العمومية ، بينما يشير الثاني إلى المستويات التي لھا د<لة لفاعل معين في ع�قات معينة مع 

في ضوء معايير عامة تنطبق على كل  يعلى الموضوع ا<جتماعي أو الفيزيائقد يحكم  ،فالفاعل) 97(أشخاص معينين 

وھو بذلك يسلك ا"ختيار ا)ول أو قد ينظر إلى الموضوع من خصائص التي تميزه من غيره من الموضوعات  ،ضوعاتالمو

ك ا<ختيار الثاني والمتمثل في متغير ويكون بذلك قد سل ويقيمه لذاته وفقا لمعايير خاصة بھذا الموضوع وا"طار الذي يوجد فيه

لة المدرس لت�ميذه وتقيم أرائھم وفقا لمعايير عامة يقصد منھا العدل، أما ا)ب فيقيم ابنه الخصوصية، فالفرق بينھما كالفرق في معام

     )98(.وفقا لمعايير خاصة بابنه ومنه فا<تجاه العام  للمدرس ھو العمومية أما في حالة ا)ب فھو الخصوصية

  "Effective Affectively Neutral: "الوجدانية والحياد الوجداني -2

، فالنمط يعتبر وجدانيا إذا كان يتيح )99(الفاعل بإمكانه إط�ق العنان لعواطفه في معاملته أو أن يبعد عواطفه في المعاملة  أي أن

، )100(ا"شباع المباشر لحاجة الفاعل، ويكون محايدا وجدانيا إذا كان يفرض النظام ويتطلب التخلي من أجل مصالح اKخرين 

واطفه جانبا من أجل ا<ستفادة من أغراض خارج الع�قة نفسھا، والعكس صحيح تكون الوجدانية فالفاعل عندما يطرح مشاعره وع

  .الخ ..ا)سرة، الصداقة : من خ�ل توظيف العواطف وا<ستفادة من الع�قة نفسھا على سبيل المثال

  "Quality - Performance:"النوعية وا/نجاز-3
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ر متغير النوعية أما إذا قيم الشيء حسب ما يمكن أن نعمل به فھناك يكون ا"نجاز، )ن أي أن الفاعل يقيم شيئا لذاته وھنا يظھ

الفاعل يضفي على الموضوع أھمية في ذاته بعيدا عن الفائدة المتوخاة منه وھنا يكون الحكم قائم على نوعية الموضوع بينما إذا كان 

  )101(.الحكم قائم على ا"نجاز ا<ھتمام بما ينجزه أو يؤثر به الموضوع على البيئة يكون 

  "Diffuseness- Specificity: "ا�نتشار والتخصيص-4

ع�قة ا)ب بأطفاله حيث يعرف عنھم كل شيء، ھنا يكون : ، مثلالفاعل يبني ع�قته مع موضوع ما بجميع جوانبه وتفاصيله أي أنّ 

ل ع�قة ا)ستاذ بت�ميذه، حيث < يتدخل في شؤونھم مث، ا<نتشار أو قد تكون ع�قة الفاعل بالموضوع من خ�ل حدود معينة

، فالمصلحة يمكن أن تعرف على وجه )102(وھنا يظھر التخصيص ،وإنما ع�قته بھم تختصر في جوانب علمية ،الخاصة

مات حدود االتخصيص حيث < يكون ھناك ثمة إلزام أبعد من تلك الحدود المرسومة أو تعرف بشكل عام بحيث تتجاوز ا<لتز

ينخرط معھم  ،فالفاعل عند اتصاله باKخرين من خ�ل أساليب قائمة على التخصيص )103(التعريف الظاھر الذي يفترض وجوده 

في الع�قات كشخص كلي ففي ھذه الحالة يكون اندماج و ،مع الفاعلين اتانخراطا كام� أما إذا كانت له ع�قات كثيرة وارتباط

  .ا<نتشار

  رتھالمتغيرات ا)ربعة مكونات رئيسية )ي نسق من أنساق الفعل وعلى قدھذه ا" نزوبارس"ويعتبر 

على التعميم التحليلي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ، كما قسم ھذه المتغيرات إلى نوعين، نوع خاص بشكل الموضوع ويضم 

ويضم  ،بتوجيه الفاعل ناحية الموضوع وإما النوع ا)خر فھو خاص ،متغيرا العمومية والخصوصية ومتغيرا النوعية وا"نجاز

.                                                                                                                            الوجدانية والحياة الوجداني والتخصيص ومتغيري  متغيرا ا<نتشار

  )104(.بينما متغيرات التوجيه فإنھا تتصل بالفاعل ،هفمتغيرات شكل الموضوع تتصل بالموقف وموضوعا ت
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  نموذج الوظائف ا�ربعة �نساق الفعل ) 04(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متغير يتعلق بالتوجيه نحو الموضوع: جـ

  متغير يتعلق بشكل الموضوع: ش

 الع6قات بين متغيرات النمط و ا�بعاد الوظيفية �نساق الفعل) 05(الشكل رقم

  

  

  

  خ6صة 

بتعميم من الفاعل إلى النسق ا<جتماعي، و ھذا ما جعلنا < نفھم أعماق فعل  درسا في التنظير حيث اتجھت "بارسونز"شكل نظرية تُ 

ات مساعدة على الوصف و فھم الوجود ا<جتماعي و قد ساھمت الفرد و حتى أعماق المجتمع، غير أن ھذه النظرية أعطت أدو

صيرورة للفكر ا<جتماعي " بارسونز"، أو أعمال "فيبر"، "دوركايم: "المحاو<ت قي فھم الفعل ا<جتماعي سواء بالنسبة للرواد أمثال

جورج " "بيتر ب�و: "لة لعلماء ا<جتماع أمثالالوظيفي الذي يھتم بالتوازن ألنسقي داخل البناء ا<جتماعي بالرغم من المحاو<ت الھائ

)الوسائل( نفعي )  الغايات(تحقيقي    

(A) 
(G) 

(L) (I) 

 أ
 ت

 ن

 

 التكييف
 

 تحقيق الھدف

المحافظة (الكمون 
نمط و ضبط على ال

)  التوتر  

 

 التكامل

 ك

 خارجي 

 داخلي  

 أ
 ت

 ن

 

 التكييف
 

 تحقيق الھدف

 
 المحافظة على النمط

 

 التكامل

 ك

)جـ(العمومية   
)ش(الحياد     

    )ش(الوجدانية 
)جـ(الخصوصية   

 

) جـ( التخصيص  
)ش(ا<نجاز      

) جـ( النوعية    
)ش(ا<نتشار     

) جـ( ا<نجاز     
)ش(التخصيص   

) ش( ا<نتشار   
)جـ(النوعية     

) ش( الحياد     
)جـ(العمومية   

) جـ(الخصوصية    
)ش(لحياد        ا  



و نظرتھم البرغماتية السـلوكية و النشـاطات التي ترمي للوصول إلى المنفعة و ا"جراءات العق�نية في ا<ختيار و التفاعليين " ھومانز

الفاعل عند البنيوية إضافة إلى  ليصل إلى التفاعل اليومي، و موت" بارسونز"من قيم " جارفنكل"و انشغالھم بالشخصية و انط�ق 

و كل " بارسونز"و تبسيـط ترتيب خزانة ملفات " ھابر مـاس"النظرية النقدية التي تؤكد على أن البشر لھم قدرة على تغيير بيئتھم، و 

  . ا أخرىكل أو مجموعة من ا)جزاء  المتكاملة والمتصارعة أحيان هھذا الكم  النظري لفھم  الكل ا<جتماعي سواء باعتبار

وترجع التفسيرات التنظيرية بشكل أو آخر إلى بارسونز وبنائه النسقي، الذي يبقى من أھم المحاولة الكبرى في التفسير، وفھم المجتمع 

  .              وظواھره وتغيره وتطوره، ويبقى العلم ا<جتماعي يبحث عن الثبات  من خ�ل قوانين، ليفرض نفسه  في ساحة العلوم

  

  
  
  

               

 
 

  
  :تمھيد

وبرامجھا  ،المدرسة بالمفھوم الحديث،بمناھجھا التربويةا)بناء،وأذى ھذا ا<ھتمام إلى ظھور اھتمت المجتمعات منذ القديم بتربية 

خ�ل  وذلك من . )بنائهمن اجل خلق جي� واع بدوره في المجتمع، ويسعى دوما ل1فضل التعليم والتربية  ة، و وظيفالتدريس قوطر

وتوظيف العقل ،وإمعانه  ،وتدفعه للبحث، من خ�ل النقد ،وتنير عقله ،والمبادئ ا)ولية،التي تقوم  سلوكه،تلقي مجموعة من المعارف 

ومن أھم ھذه ا)دوار التي تقوم بھا المدرسة، ھي الحفاظ على الھوية الثقافية من ا<نح�ل، والضياع . فيما حوله من الظواھر المختلفة

  .ثقافات أخرىفي 

الطفل عند بلوغه  )نّ  ،لھا وھي الوظيفة ا)ساسية ،تعتبر مؤسسة للتنشئة ا<جتماعية لذلك ،والمجتمع فالمدرسة ھي وسيط بين ا)سرة

وذلك بتنظيم سلوكه حتى  سن معين، يحتاج إلى نسق أخر من المعلومات، و التراث المنظم ،كما يجب عليه ا<نخراط في المجتمع،

وتسعى المدرسة إلى بناء شخصية سوية في المجتمع، من . هكما يبني ميوله واتجاھات مع الظروف ا<جتماعية المحيطة به،يتوافق 

خ�ل تحليل نسق الشخصية إلى وحدات فرعية، لتدعيم تكاملھا، ودعم الخصائص ا<يجابية على حساب الخصائص السلبية، وبناء 

  .وأنشطة وموارد بشرية و مخرجات ذي في ا)ساس ھو عبارة عن مدخ�ت،ال شخصية مميزة داخل البناء ا<جتماعي،

ة، وتقوم المدرسة باستدماج القيم، والقواعد، من خ�ل عملية التنشئة ا<جتماعية، وذلك لسيطرة على أفراد المجتمع بتلك المعايير الثقافي

وكلھا تھدف  ووسائل ا)ع�م، دين، وأجھزة ا)من، والقانون،والقواعد التي يستمدھا الفرد من المدرسة في مجملھا، با"ضافة إلى ال

  .إلى السيطرة ا<جتماعية عن طريق الع�ج، أو الوقاية

يكون ھذا  ولكن ھذا < يكون بعيدا عن بعضه البعض بل في تفاعل مشترك متبادل، ومن الضروري أنّ  وأھداف الضبط متنوعة، 

والى جانب ھذا نجد . ئةامھا بكل فعالية بمختلف المستويات، وعلى مستوى أفراد كل فالتفاعل ايجابي، حتى تكون المدرسة أدت مھ

ھذه ا)نشطة تخلق ا"بداع، وتعطي  والرياضية وغيرھا، فمن المؤكد أنّ  ،والترفيھية ،ا)نشطة المدرسية المتنوعة، مابين التربوية

وھذا ھو دور التربية من خ�ل الفاعلين  جديدة <زمات جديدة، زماتيخلق ميكانيوخيال إبداعي ليجدد فكرة أو  ،للطفل مجال أوسع

  .وتفاعلھم مع العمليات التربوية المعقدة ا)خرى وتفاعلھم مع بعضھم البعض،

  

  

  

 :الفعل التربوي عند البنائية الوظيفية  -أو�



وتحرص على احترام  ،تمرار بقاء المجتمعسا، تعمل على ة تربوية تعليمية ذات صفة نظاميةة الوظيفية المدرسة مؤسسيتعتبر البنائ

تتحقق في إطار  ،، فالمدرسة كبناء اجتماعي لھا أدوار اجتماعية وظيفية متعددة، وا)خ�قية المختلفةوالنظم ا<جتماعية ،القواعد

ن، والسياسة وغيرھا من ، والديا<قتصاد: ا)خرى مثل وبين النظم والمؤسسات ا<جتماعية ،ام التعليميـن النظـالتنسيق والتعاون بي

  .النظم

المدرسة تعمل على تخصيص  والضبط ا<جتماعي، أنّ  ،عند معالجتھم لوظيفة المدرسة في عملية التنشئة ،ويرى رواد ھذا ا<تجاه

وتتحقق  ،�ئمة<تخاذ ا)دوار الم ،التقييم تي التقويم ووذالك من خ�ل عملي ،الت�ميذ في مراكزھم المحددة لھم داخل البناء ا<جتماعي

  )105( :في المدرسة بواسطة عناصر ھي التنشئة ا<جتماعية

  .يز السلوك الم�ئميتم -1

  .المكافآت للسلوك الم�ئم ثقافياتحديد  -2

  .للتخلص من السلوك غير الم�ئم ،تحديد العقاب -3

  .حد أقصى من الثقافات الجديدة اكتساب -4

في اكتساب  ،داخل المؤسسات التعليمية، "Division of labour"عملية تقسيم العمل  وكذلك يعتمد المنظور البنائي الوظيفي على

اط ـابھم أدوار وأنمـوذلك من خ�ل اكتس ،)ن كل مرحلة دراسية تعد الت�ميذ إلى المرحلة ال�حقة ،عملية التعليم والتنشئة الم�ئمة

  .)106(ت�ميذ من المواقف غير البنائيةالوھذا ما يساھم في تخلص  ،وكية تختلف عن المراحل السابقةـسل

  

  

  

  

  

  

  

  : من المنظور البارسونزي المدرسة -ثانيا

بحيث  ،وھذا ما يتم داخل المدرسة ،رين، ونتيجة للتفاعل�قة بين الفرد، وبين ا)فراد اKخحدد نتيجة للعالثقافة تS  أنّ  بارسونزً  يرىً 

  :رى أن ھناك ث�ثة أنماط للفعل التربوي وھيوي ،سمة ثقافية واحدةويكون لھم  ،ومعايير واحدة ،يتعلمون قيما مشتركة

   :" Instrumental Action"الفعل ا�دائي  -1

بالمدرسة، وتكوين والمعرفة العلمية  ،ويعتبر كھدف مستقبلي للت�ميذ، ويتحدد حسب سلوكھم واكتسابھم الوسائل المختلفة ل1نشطة

المدرسة تسعى دائما لتخريج ت�ميذ  ، كما أنّ حصولھم على مھنة مناسبة مستقب� تسمح لھم في والميول التي ،، والمھاراتا<تجاھات

  .أو مواطنين صالحين ،ناجحين أسوياء

   :" Expressive Action"الفعل التعبيري  -2

، فالت�ميذ أو التقليد ،تعليمعند محاولتھم "شباع حاجتھم المكتسبة عند طريق ال،)الت�ميذ(ويعتبر ذلك ھو الھدف ا)ساسي للفاعلين 

  .، التي تعكس قدراتھم وكفاءاتھم الفرديةخ�ل ا)نشطة، والمھارات المختلفةمن  ،بأفعال تعبيرية كثيرة ،ن عن دواتھموبريع

  ":Moral Normative action " :الفعل المعياري ا�خ6قي -3
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1فكار سواء كانت خاطئة أو من خ�ل مشاركتھم ل ،الت�ميذ مابين وأ ،والتكامل ما بين الجماعة ،يوجه ھذا الفعل لتحقيق التضامن 

من خ�ل مظاھر  ،ومنه فالمدرسة تسعى لتكوينه الفرد أخ�قيا ،الخطأ يتعلم لكي يفرق بين الصواب و) الت�ميذ(، فالفرد صحيحة

ليم احدد وفقا للتعبين ھذه ا)فعال الث�ثة تS والموازنة ، والتي تفرض عليھم داخل المدرسة وخارجھا ،متعددة من ا)نشطة ا)خ�قية

   )107(.الثقافية التي تتبناھا كل مدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المدرسـة -ثالثا

  :ماھية المدرسة -1

ھذه المؤسسة التربوية المتخصصة، فقد كانت تربية الطفل متروكة للعوامل غير  ىلم تعرف ا"نسانية في عھودھا ا)ول

اتسعت مناحي التربية، وتعقدت طرقھا،  بية ا)بنـاء ورعايتھم، ولكن بعدماة من جھود مقصودة في ترالمقصودة، ولما تبذله ا)سر

ظھرت الكتابة ودون بفضلھا  وخاصة بعد أنّ  ،والفنون ،وأصبح القيام بشؤونھا يحتاج إلى تخصص، وإعداد وإلمام بحقائق العلوم

الكون، وأصبحت تربية الجيل ال�حق تتوقف على إحاطته علما كما  ما اھتدى إليه ا"نسان من حقائق فيه مختلف ظواھر لّ كُ 

ھذا با"ضافة إلى التطورات التي عرفتھا المجتمعات ا"نسانية في مختلف  ،والفنون ،كشفه السلف، وما دونه في ميادين العلوم

كان لزاما أن ينشا ، وة المقصودة وحدھاالتربي ھاعجزت ا)سرة عن أداء وظيفت ذدان العمل، حينئـوخروج المرآة إلى مي ،الميادين

على يمسكان  ينفصل شيئا فشيئا عن ا)سرة، ويتحرر قلي� من سيطرتھا، وأخذت الدولة والمجتمع العام ،بجانبھا جھاز خاص

ن إعدادا ويعدو ،وا)قرباء ،من عناصر مستقلة عن اKباء ،على التربية والتعليم يتكونون، وأخذ المشرفون وأخذ ت الدولة ،زمامه

  فما ھي المدرسة ؟) المدرسة(وعلى ھذا الجھاز الخاص الجديد أطلق اسم  ،خاصا ل�ضط�ع بھذه الشؤون

ففي  ،)مدرسة(درسنا ا<شتقاق اللغوي لكلمة ا إذا م ، وتتضح لنا جليا ، التيھي الع�قة بين التربية والحياة) school(المدرسة 

، المقصودة بدأت تفقد صلتھا أوالتربية الشكلية  ومن ھذا المعنى نستدل على أنّ  ،)غالفرا(تعني القديم  ا<شتقاق اليوناني

يكون لديه متسع  بشكل حتم على ا"نسان أنّ  ،قدى أّن التراث الثقافي قد اتسع وتعوتبتعد عنھا، كما نستدل عل ،ارتباطھا بالحياةأو

أو ارتباط المدرسة كمؤسسة لسد ھذا  ،ارتباط التربية بالفراغ على أنّ بعيدا عن مظاھر الحياة العادية،  ،من الوقت لفھم ھذا التراث

، مثلما ھي < من  أجل دخول حياة الكبار ،فأدى ھذا إلى متابعة العلم من اجل العلم ،قد ساير موجات التحسن ا<قتصادي ،الفراغ

  .عليه اKن

ينبغي أن تنظم جميع بل  ،تقتصر عليھا و< ينبغي أن ،سلما سبق < يتوقف دورھا على تلقين المتعلمين الدرو اوالمدرسة وفق

ما اتصل منھا بتعھد ، وكسب المعلومات، ووالدرس ،وا"دراك ،ي ذلك ما تعلق منھا بالعقلـواء فـودة، سـنواحي التربية المقص

  .ومناحي ا)خ�ق ،جدان وا"رادةووال ،الجسم ةقويت

                                                 
  . 60-59 ص ص ، مرجع سبق ذكره،علم اجتماع المدرسةعبد V محمد عبد الرحمن، - 107



قد  ،ضرورات الحياة وشؤون ا<جتماع نّ ميع النواحي المشار إليھا، إ< أفة جالمدرسة وجدت لتغطي بنشاطاتھا المختل ومع أنّ 

  .أو إلى ناحية منھا بالذات ،سھا إلى بعض النواحيارتوجه أكبر قسط من جھود مد اضطرت بعض ا)مم إلى أنّ 

من جميع نواحيه، فعنيت  تهوعنيت بتربي ،إ< إذا تعھدت جميع قوى الطفل ،و< تعد المدرسة مؤدية لرسالتھا على وجه كامل

لحياته المستقبلية من  ،وسلوكه وشخصيته، وأعدته إعدادا سليما ،وإرادته بتقويم أخ�قه ،ووجدانه ،وإدراكه ،بتربية جسمه

في تخص  و< تعليق على المدرسة بعد ذلك أنّ ما يحتاج إليه من معرفة ومعلومات، وزودته ب ،وا<جتماعية ،يتين الفرديةالناح

وما زود به من  ،يه مراعاة ميول الطفلـا تقتضـ، وملما تقتضيه ضرورات الحياة من جھةوفقا  ،واحي بمزيد من غايتھابعض الن

ونواحي  ،وطبيعة موادھا ،، وما يقتضيه نوع المدرسة نفسھابه في المستقبل من جھة أخرى استعداد فطري، وتھيأ ا<ضط�ع

                  )108(.تخصصھا من جھة ثالثة

والمختصين في جميع نواحي النشاط، حيث يتلقى الت�ميذ العلم والمعرفة وتكسب المدرسة  ،في المدرسة عدد وفير من المدرسينو

وتقدمه ويتوقف  ،، وتقدم لھم المھارات والخبرات التي يحتاج إليھا المجتمع لضمان استمراره، والعاداتوالقيم ،الت�ميذ ا<تجاھات

، اد على النفسـوفي المدرسة يتعود الت�ميذ على ا<عتما يتوفر في الثقافة من معرفة وقيم ومھارات،، على منوع ھذه الخبرات

والتفاني واحترام القانون، والتمسك بالحقوق وأداء الواجب، والعمل بروح التعاون، والتخلي عن ا)نانية  ،وتحمل المسؤولية

يقوم بھذه المھام  ،لمدرسة نسق فرعي ضروري من ا)نساق ا<جتماعيةواوالو<ء للمجتمع الذي يعيشون فيه،وضبط ا<نفعال، 

وا"دارات  ،والمستشفيات ،وھي تختلف فيزيقيا وتنظيميا عن المصانعالقيام بھا،  ّن عجزت ا)نساق ا)خرى عنالمذكورة بعد أ

والتي تعتبر  ،ن الفصول الدراسيةالتي تكون بعيدة ع، ووا"داريون ،فبناء المدرسة يراعي مكتب المدير ،الحكومية ا)خرى

، وجماعات وتشمل أماكن الجلوس ،والذي يشغله كل من الت�ميذ والمدرسين ،للمدرسة يبدورھا القسم الرئيسي للبناء الفيزيق

، وأنماط هموحج ،، وتخصيص ا)ماكن الدراسية والتي تراعي أساليب القيادة التعليمية داخل الفصل الدراسيالعمل الدراسي

 ،والخدمات السيكولوجية ،والخدمات الطبيعية العاجلة ،والطعام ،افة إلى وجود أماكن الم�عب"ضبا�ميذ حسب قدراتھم، الت

وتقديم ا)نشطة المدرسية  ،التي تؤثر في سير العمليات التعليمية ،والمعامل وغيرھا من ا)ماكن العامة ،والمكتبية ،وا<جتماعية

 بل في خلق ،والفكر المتفتح، و< تقتصر أھميتھا على المناھج والمعارف ،نمي روح ا<بتكار وا<ختراعتالتي  وللت�ميذ،الم�ئمة 

 ،وا)ساتذة وت�ميذھم ،وا)ساتذة وزم�ئھم ،ذه الع�قات الھرمية بين ا"دارة وا)ساتذةـوشكل ھ ،متنوع الع�قاتتماعي تنظيم اج

 ،اعةالو<ء، والط: ، مثلومعايير ،وتعمل المدرسة على غرس قيم ،والعقاب ،ويتبلور في شكل الثواب ،والت�ميذ وزم�ئھم

  )109(ة لنظام العمليوالمثابرة وھي ضرور ،والتنافس

  :أھمية المدرسة ووظائفھا -2 

 ،لثقافةتطور المجتمع ا"نساني وتعقدت ا ، واستمرارھم، ومنذوجد المجتمع البشري تنبه أفراده إلى دور الثقافة في بقائھم أنّ  ذمن

الكبار من أفراد المجتمع لم يرضھم أن تتم عملية نقل الثقافة إلى الصغار  ، فإنّ إلى متخصصينوأصبح الحفاظ عليھا أمرا يحتاج 

وفنيين واصطلح على  ،من معلمين ،لمختصينا ھذه المھمة إلى مؤسسة بھا ھؤ<ء  اوعرضية تلقـائية فحسب، وإّنما أسند بوسائل

  )110(."شارة إلى ذلك بالمدرسةتسميتھا كما سبقت ا

، ا، وعظمت مكانتھاووظائفھ ،زادت مسؤوليات المدرسة ،)111(وبتطور الحياة ا<جتماعية، وبنمو الثقافة خ�ل التاريخ الطويل

وازدادت بذلك  ،حياتھم نموا وتعقيدا ازدادت ،وتوصلوا إلى حلول ومخترعات ،فكما ازدادت قدرة الناس على مواجھة مشك�تھم

دت المصالح بين الجماعات وتعدّ  ،وتركيز ا<ھتمام عليھا، حدث ھذا بصورة أكبر حينما تعقدت ،ھم الماسة إلى المدرسةحاجت

دت الحاجة حينما اشتّ  ،ثم ازدادت أكثر فأكثر ،وفي ميادين المعرفة ،المختلفة داخل المجتمع، وظھر التخصص في مجا<ت الحياة

 ،والمتخصصة، كما حدث ذلك أيضا حينما تبلورت فكرة المواصلة ليات ا"نتاج المختلفةإلى مھارات دقيقة متعددة للقيام بعم

فرصدت  ،ھتمام المتزايد بھذه المؤسسة المتخصصةذلك ھو الدافع للمجتمعات ل�والحكام، وكان  ،وعظمت مسؤوليات المواطنين
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،  وا"شراف عليھا ،والمناھج ،والقوانين ،ضعت اللوائحس علمية، ووُ وفي إعداد المعلمين لھا على أسّ  ،وتوسعت فيھا ،موال لھاا)

 التكامل بين التربية المدرسية،و ،الربط منھا مشكلة ،واجه مشك�ت عديدةجعله يُ  ،ھذا ا<ھتمام المتزايد بالتعليم المدرسي إ< أنّ 

تناسق  ،وكذلك مشكلوغيرھا...لفةووسائل ا"ع�م المخت ،من خ�ل مؤسسات اجتماعية أخرى، كا)سرة توبين التربية التي تم

بين  ربطّ الو ،تصالقنوات ل� اتدعوبذلك المربين المحدثين إلى أّن يوذلك  ،بين كل من ھذه المؤسسات ،وتوزيع ا)دوار المختلفة

بيئة، ط المدرسة بالـورب ،)اء الت�ميذـجمعية أولي(وبين المؤسسات غير المدرسية، ومنھا مجالس اKباء  ،المؤسسة المدرسية

كة عامة بين كل اشر، التنشئة ا<جتماعية على اعتبار أنّ  وغير المدرسية،)ھداف التربية المدرسية ومحاولة إيجاد إطار شامل 

 ،تؤدي وظائفھا أو تحقق أھدافھا المؤسسة < تستطيع أنّ  ويستمر وجوده من خ�لھا ،إذا أنّ  ،التي يولد فيھا الفرد ،ھذه المؤسسات

وقبل القيام بمحاولة تحديد ا)ثر الذي  ،وبين المؤسسات التربوية ا)خرى في المجتمع ،ذلك الترابط والتكامل بينھاإ< إذا توافق 

  :<بد من ا"شارة إلى التساؤل التالي ،تتركه التغيرات الحادثة في المجتمع على ا)سرة

  ھو الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة إزاء المجتمع وأعضائه؟ ما

ا ـعھيسواء منھا المجتمع الصناعي الحديث،أو المجتمع القبلي التقليدي، في الماضي أو في الحاضر تتكون جم فة المجتمعات إّن كا

والتي  ،اسيةـالمجتمع، أو الشخصية ا)س كل منھا بصورة ما إلى نمو شخصية جزاء ذات الع�قة المتبادلة، يؤذيدد من ا)ـمن ع

 ،ا تمثل ذلك النموذج النفسيـي المجتمع، كمـوھرية فـوالمواقف ا)خ�قية الج ،والعقيدة ،د بھا النمط السائد للفروقـنقص

فكل مجتمع على سبيل المثال يجب أن يضع نظاما <تخاذ القرار ، أو رفض المبتكرات الجديدة، د نتائج قبولحدR والحضاري الذي يُ 

مادية وارد ـيم المـتطور المجتمعات طرائق تقس ن، ويجب بالمثل أنّ فترة ذات قيمة من الزم ـيش أييع ان له أنّ ـإذا ك ،الجماعي

على مدى  أعضائه لكي يتحقق استمرار المجتمع دسا لتنظيم السلوك عناغير مادية، ويجب أن يضع كل مجتمع أس كانت أو

التعليم  ية لتحليل عمليةإذا أراد شخص القيام بأية حركة تقدمية حقيق. الزمن، والتكيف ا<جتماعي الم�ئم )عضائه الجدد

التي  ،يجب أن توضع في نطاق  أحد ا<عتبارات المتعلقة بمختلف الوظائف�قة الخاصة بين المدرس والتلميذ، الع فإنّ  ،ارسنابمد

 النظام ا<جتماعي على المدرسة، ولنتأمل نتيجة واحدة فحسب التي تؤثر بھا الجوانب ا)خرى منرق ـتؤديھا التربية، وكذلك الط

على  ،نة في المجتمع إلى المدرسة منذ البدايةوذلك عندما تنظر مجموعات معيّ  ،من النتائج الكثيرة المحتملة لھذا ا<عتماد المتبادل

ھا مجرد مكان يرسل إليه ا)طفال "بعادھم عن البيت، عندئذ يكون لھذه النظرة إلى وظيفة المدرسة، تأثير على ما يجري أنّ 

    )112( :ما يليفيوظائف المدرسة  ھم، وسنتطرق )بالمدرسة

  :نقل الثقافة -1

وظيفة المدرسة من وجھة نظر المجتمع ككل، بل كثيرا ما يكون وجھة نظر المجموعات داخل المجتمع، ھي المحافظة على إن 

أعضاء الجنس البشري الثقافة )ّن قدرة ا"نسان على التعليم، وتنظيم التعليم في صورة رمزية، وتوصيل ھذا التعلم كمعرفة إلى 

اKخرين، <ّن أي حضارة تقوم على تلك الثقافة من خ�ل قدراتھا على نقل معارفھا، كأنظمة شبه مستقلة ذات قرابة، وھذه تمثل 

المعرفة المتراكمة في ميدان من ميادين البحث، وتتضمن المادة الدراسية في التربية، وھذا ھو ما نعنيه حين نذكر أن مسؤولية 

  .سة نقل التراث الثقافي المدر

وتشمل الثقافة بطبيعة الحال أكثر من مجرد المعرفة التراكمية بين كل ميـدان من ميـادين المعرفة، فھي تتضمن القيم، 

  .)113(والمعتقدات، والمعايير المتوارثة جي� بعد جيل، وإذا كان يحدث فيھا تعدي�ت متكررة على مدى تاريخ المجتمع 

ذخيرة ثقافية إلى الجيل التالي، وھي دائمة العمل على حشد صغار المتبربرين على ا)خذ بوسائل الكبار المتصلة  إّن التربية تنقل

للمجتمع البشري، بيد أّن  ىوانتقال الثقافة وتراكمھا من جيل إلى جيل، له د<لته المميزة لXنسان، من ا)صول ا)ول. من الماضي

بورتن  "في ھذه العملية طوال فترة قصيرة فقط،  من تاريخ ا"نسان، والى حد ما يشير إليه دور التربية المدرسية كان واضحا، 

على أّن أقدم نظم التعليم لم تكن تزيد على تثقيف امرأة، أو رجل لصبي، وھما يسيران معا يتحدثان، ويعم�ن، ويمكن "  ك�رك

، لتعليم تقطيع الحجر، وإّنما كان الصبي يتعلم سن الحجر أن نراھن على أّنه لم تكن ھناك دروس أولوية في العصر الحجري
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بمراقبة الكبار، ومع تزايد مخزون ا"نسان من المعرفة، وزيادة تعّقد المجموعات التي يعيش بينھما، أصبح من الضروري تطوير 

ريخ الحديث، وعلى امتداده في الوسائل المتخصصة في عملية نقل الثقافة، لنقوم بتعويض ما تخلفت عنه ا)سرة، فإّن معظم التا

الماضي كانت التربية الرسمية، أو المدرسية مقصورة على أقلية ضئيلة من أعضاء المجتمع، وھم عادة النخبة الممتازة الحاكمة 

أو أعضاء الجماعات الدينية، ومع ذلك فاّن ا<نق�ب الصناعي و إنتاجيته أدت إلى ظھور تحديات، تمثلت في ذخيرة المعرفة 

الفنية، التي اندفعت بقوة إلى خارج حدودھا الضيقة نسبا، و غير البناء ا<جتماعي للمجتمع ) Expert Ness(لبشرية والمھارات ا

، )ا"قطاعي(تغيرا جذريا، فلم تعد ا)سرة بعد ذلك ھي الوحدة ا)ولية لXنتاج، كما كان الحال وقت سيادة ا<قتصاد الزراعي

  .يتركون بيوتھم كل يوم للعمل بالشركات الصناعية، والمكاتبوأصبح عدد كبير من الرجال 

فھذا التحول الذي طرأ على البناء ا)ساسي للمجتمع، الذي كان ينزع إلى تمزيق وحدة ا)سرة، مع زيادة طائفة متنوعة من 

على ا)عضاء الجدد في الوظائف المتاحة، ويحتاج ُكلS منھا إلى مھارات، ومعلومات مختلفة بعض الشيء، جعل من المتعذر 

المجتمع التعليم، عن طريق م�حظة والديھم فحسب، ولم يقتصر ا)مر على سعة مجال ا<ختيار بين الصغار، للمھارات التي 

يمكنھم الحصول عليھا أكثر مما كانت الحال بالنسبة Kبائھم، بل لم يعد عائل ا)سرة يستطيع العمل، حيث يمكن )طفاله م�حظته، 

  )ظھور المصنع.(م منهوالتعل

ويمكن القول أن التعليم المدرسي أصبح ضرورة، حين أصبح البيت والمجتمع غير مؤثرين، بل غير قادرين على تدريب 

ا)طفال، و إعدادھم لمرحلة الرشد عن طريق ا<تصال غير الرسمي، وقد ظھر طراز جديد من العوامل الثقافية أدت إلى تغيير 

إلى دخول أطفال الرجل البسيط مبنى المدرسة، وأعطت المدارس دورا في انتقال الثقافة، واستمرارھا  طبيعة المعرفة، والعمل

ونحن نستطيع التنبؤ بازدياد قيمة وظيفة المدرسة، التي أخذت على عاتقھا كل ما كانت تقوم به . أكثر اتساعا وعمقا إلى حد بعيد

  .اجتماعية، ونقل الثقافة ا)سرة من وظائف، فيما يتصل بتھيئة الصغار تھيئة

وبالرغم مما يبدو من اتجاه نحو السماح ل1طفال با<لتحاق بالمدارس في ھذه الب�د، أو تلك في سن أصغر، فأّن ا)سرة < تزال 

طفل من حياته، فھذه الفترة ھي التي يتعلم ال ىبالفعل ھي العامل الوحيد في تھيئة الطفل اجتماعيا، خ�ل السنوات الخمس ا)ول

الك�م، ويكون الع�قات المتبادلة مع غيره من ا)شخاص، حيث يبدأ الطفل في استبطان قيم اجتماعية، واتخاذ عادات  اإبانھ

  .معيارية، وطرح عادات أخرى، مما يمكنه من القيام بدوره كعضو في مجتمع نظامي طوال البقية الباقية من عمره

يبلغ سن الدراسة، ففي معظم ا)حوال يستمر الوالدان وا"خوة وأعضاء ا)سرة الواسعة  إّن ا)سرة < تفقد اھتمامھا بالطفل حين

، في إحداث تأثيرات قوية للتھيئة ا<جتماعية للطفل )العمات، الخا<ت، وا)عمام، وا)خوال، وأبناء العم والخال وغيرھم(

ار اجتماعيا، ويجب أ<ّ تقتصر المدرسة فقط على البدء با"ضافة إلى ذلك تقوم ا)سرة بعملية تقسيم المسؤولية لتھيئة الصغ

با)طفال الذين حّصلوا بالفعل مجموعة من القيم، والتي في بعضھا، قد تتعارض مع القيم التي تأّخذ المدرسة على عاتقھا غرسھا، 

رف النظر عن مجموعة أقران ولكن يجب أن تواصل تعاملھا مع المؤثرات الموازية، وكذلك المنافسة، والتي تأتي من ا)سرة بص

  .)114(الطفل، في الفترة التي يكون فيھا تحت رعايتھا

وان التھيئة ا<جتماعية والتنشئة ا<جتماعية، حتى في محيط نظام تربوي رسمي متخصص كالمدرسة مث�، تتضمن تعـلم 

عمل بھا، فتعلم ذلك ينشأ من عمليات المھارات واكتساب المعلومات، عن الطريقة التي يعمل بھا المجتمع، والتي ينبغي أن ي

تربوية رسمية، إلى حد ما تشكل جزءا فقـط من إعـداد الطفل للتصرف وفـق ل1دوار، التي يقوم بھا العضو الراشد في المجتمع، 

Kخرين من وربما يتضمن أھم جزء في عملية التھيئة ا<جتماعية التمثيل ال�واعي واستبطان المعتقدات، والقيم ونماذج سلوك ا

ضروب من " imitation"ذوي الشأن، الذين يتصل بھم الفـرد اتصـا< مباشرا، وسرعان ما يبدأ الطفل قبل سن المدرسة بمحاكاة 

سلوكات والديه، وإخوانه، وبعض أنداده، وشخصيات جديدة إلى دائرة الطفل من ذوي الشأن المحيطين به مثل معلمته، وزم�ئه، 

زيون، فإّن تأثير ھؤ<ء جميعا على سلوكه يزداد تنوعا، وتعقيدا، وكمـا يزداد أيضـا احتمال نشوء وربما بعض شخصيات التلف

صّراع في تصرفاته القائمة على المحاكاة، <بد أّن يواجه الطفل مھمة تصنيف النـاس الـذين يتعامل معھم، عن وعي أو غير 

ُيعلم ھؤ<ء الناس الصغار من أول ھذه ا)مور إلى أخرھا، وعّما إذا وعي، على أساس ما يسمح به من تأثير لھم على سلوكه، كما 
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ا)عضاء  تكانت الوسائل وا)ساليب التي يتعلمونھا ستكون على أعظم جانب من النفع لھم، عندما يأخذون على عاتقھم مسؤوليا

  .الكبار في المجتمع

عين عليھم فيھا اتخاذ قرارات تؤثر في المجتمع، تتضمن شيئا إن مسؤوليته المدرسة في إعداد أعضاء المجتمع <حت�ل مراكز، يت

أكثر من غرس المعلومات الفنية، والمعرفة السطحية بالتقاليد، بل أّن مسؤولية المدرسة في تعليم الطفل، ھي كيف يستخدم كل 

ومسؤولية المربي في ھذا . نوع من المھارات، والمعلومات التي يمكن أن يحصـل عليھا، وھو ما يمثل أعظم درجة من ا)ھمية

الصدد < تسمح له بتجاھل السـؤال الذي يوجـه إليـه عن الطريقة، التي يتعلم بھا ا)طفال حل مشاكلھم، وتشّرب المعارف الجديدة، 

  )115(.من خ�ل خبراته بالمدرسة، ُيعدS أھم جزء في العملية التربوية

  :الكشف عن معرفة جديدة -2

للمدرسة، قد تكون نقل المعرفة والعادات الموجودة بالفعل، فمن التناقض أّن ُينتظر من المؤسسات مع أّن الوظيفة ا)ولى 

التربوية، أّن تقوم بدور في تشجيع التغير وتنفيذه، وقد كانت الجامعة دائما بؤرة البحث عن المعرفة الجديدة، وقد نشأ قدر كبير 

ھا مثل ھذا التغير السريع في مجتمعنا، بمعاھد التعليم، بل أصبح التشديد على من فيض ا)فكار الجديدة، والمبتدعات التي نجم عن

البحث بوصفه الوظيفة الكبرى للمعاھد والجامعات، من أعّظم ا)دوار في المجتمع، حين ازدادت سرعة ا<كتشافات العلمية، 

ديدة للتعامل مع العلم المادي، والنفسي، فكانت النتيجة أّن أولئك ا)فراد الذين قدموا أكبر قسط للمعرفة، وكشف طرق ج

وا<جتماعي، ُمنحوا ارفع مكانة ومنزلة أكاديمية، ومّما يسبب ا)سى العميق لعدد كبير من المربيين، وبالـرغم من المطالب 

ا يمنحه الباحث، المتكررة باتخاذ موقف عكسي، أّن المدرس بالتعليم العالي < ُيمنح من ا<عتبار والمكافآت المالية ما يعادل م

والكثير من الفئات ا<جتماعية ا)خرى في المجتمع، وبما أّن لھذا ا<تجاه تأثير على نوع عملية التربية، و سوف يستمر في جميع 

  .المستويات

)نشطة إن دور المؤسسات التربوية في تبني التغيرات، والتجديدات، بارز على البرامج، والمناھج، وعلى ا)ستاذ ا<عتماد على ا

الخ�قة، وذلك عن طريق غرس القيم ا<جتماعية المحفزة على التقدم، والتطور من خ�ل توطين المعرفة في الب�د "دراك 

التأّخر الحاصل، و< تكّتفي المدرسة بأعداد أفراد يتأقلمون والتغيرات الحاصلة في المجتمع، بل خلق أشخاص قادرين على تطوير 

  .، وأساليب حديثة، ولھذا علينا تسخير كل مواردنا لدعم الجھود المبذولة لتطوير البرامج، ومناھج العلومالمعرفة، وابتكار وسائل

  :توزيع ا�فراد على الوظائف في المجتمع -3

إّن اختـ�ف الوظائف داخـل المجتمع، دفع ا)فراد للبحث عن ا)حسن، من حيث التدريب والكفاءة، وھذا ما أدى إلى ظھور تنافس 

غير أّن مشكل تكافؤ الفرص في . لى الوظائف ذات المكافآت العالية، وا)قل خطرا، والتي تمنح المكانة ا<جتماعية ا)حسنع

د وتقرر من يتقلد وظيفة دون أخرى، ومن يتقلّد و< يتقلّد، وأھّم ھذه  Rالتوظيف يبقى مطروح، )ّن ھناك ميزات مازالت ُتحد

  .الخ ...صر، الدين الميزات العائلة ، الجنس، العن

ولّما كانت المدرسة المسؤول الثـاني عن تنشئـة ا)فراد بعد ا)سرة، أصبحت ھي المحّدد لمكانتھم، من خ�ل الفرص المتاحة 

  )116(.للت�ميذ، وأسلوب النجاح، وطرق التوجيه والتقييم

لھا صلة بالمدرسة، فليس مما يبعث على الدھشة،  ولّما كان ا)طفال يقضون شطرا كبيرا مـن ساعات يقظتھم بالمدرسة، وفي أنشطة 

أّن يكون )ولئك الذين يقابلھم الطفل بالمدرسة تأثيرا ھاما على سلوكه، بّما في ذلك تكوّين طريقة في تقييم ا)شياء، ومواقفه إزاء 

  . مختلف المعايير ا<جتماعية، وسلوكه بوجه عام

الفرد أّن يجد فرصة "عداد نفسه إعداد م�ئما لمختلف ا)دوار، التي يجب أن فعن طريق توسيع دائرته مع اKخرين، يستطيع  

، ولكي يقوم الطفل بدور البلوغ على وجه مناسب، يجب أ<ّ يتعلم دور ا)ب، وا)ّم فحسب، بل عيضطلع بھا البالغ في المجتم

يجب أن يتعلم ا)طفال شيئا عن عائل ا)سرة، يضاف الخ، وأخيرا دور الزوج، والزوجة، و...دورالتلميذ، والمعلم، ومرشد المجموعة

إلى ھذا أّن الطفل يبدأ في تحصيل قدر أوفر من القدرات العامة، للقيام بادوار الكبار في سن مبكرة، وتلعب المدرسة دورا اكبر، مث�  
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يام بھا، وإدراك وجود ھيئات ذات سلطة في مساعدة ا)طفال على تعلم ضبط انفعا<تھم، والتعامل مع مـراكز السلطة، وكذلك تولي الق

  .)1(في المجموعات ا<جتماعية

وھناك سمه لعملية التطبع أو التھيئة ا<جتماعية، كثيرا ما يغفل أمرھا، وھي ذات صلة وثيقة بأية مناقشة لوظائف المدرسة في 

ن ا)شياء ا)خرى، ومعرفة الطريقة التي تحدث بھا المجتمع العصري، و تتعلق بالطبيعة العقلية نفسھا، وتتضمن التھيئة ا<جتماعية بي

المشك�ت، أو على ا)قل معرفة طريقة محاصرتھا، كما أّنه <بد من معرفة طريقة حل ھذه المشك�ت، ومن كافة ا)نواع واكتساب 

  .الوسائل الفنية لحل المشكلة، )ّنھا ُتعد جزءا ھاما مكم� للعملية التربوية

ئر كشوف جديدة في عملية التعليم، والتفكير فإّن عناية قليلة نسبيا، وجھت إلى معرفة الطريقة التي تربط ھذه وبالرغم من وجود بشا

الكشوف بما يجري في المدارس، وأھّم من ذلك بّما يجب أن يجري في المدارس، فإذا كانت أعظم وظـائف المدرسة ھي تعليم 

  . يبدو جليا، أّنه من المعقول التساؤل عن الوظائف ا)خرى للمدرسة ا)طفال، كيف يتعلمون، وكيف يحلون مشاكلھم، فإنّ 

  :وظائف أخرى للمدرسة-4

  :إلى جانب الوظائف الرئيسية، ھناك وظائف فرعية للمدرسة نلخصھا فيما يلي

  :المدرسة كحضانة أطفال - أو�

  .ل مدة التمدرس من خ�ل برامج، وأنشطة تربويةأصبحت ا)سرة تعتمد اعتمادا كليا على المدرسة، في المحافظة على أبنائھا طوا

  :دور المدرسة في التودد أو ا�لفة -ثانيا

يلعب مناخ المدرسة دورا رئيسيا في عملية ا)لفة بين الت�ميذ، حيث يوفر مناخا للتواصل، من خ�ل ا)نشطة الجماعية، التي تكون 

  .جتماعي للجماعة والمجتمعتحت إشراف ا)ساتذة، والتي بدورھا تحافظ على البناء ا<

  :فظة على التقاليد الفرعية المدرسة في المحا دور - ثالثا

  .إّن مجموعات كثيرة داخل المجتمع تحافظ على ذاتيتھا الثقافية الثانوية، باستخدام المدرسة لغرس ھذه التقاليد والقيم

  :دور المدرسة في ا/ص6ح ا�جتماعي -رابعا

عالم، تقوم با"ص�حات داخل مجتمعاتھا، من خ�ل المدرسة، وذلك على المدى الطويل بواسطة برامج أصبحت حكومات أغلب دول ال

وتبقى المدرسة الممّدة بشعلة الثقافة التراكمية البشرية . )117(الديمقراطية، والحرية، وحقوق ا"نسان: مدروسة، ونشر قيم إنسانية مثل

، وتنتقل من جيل إلى آخر، وُتعّد مرجعية أّي تغيير اجتماعي داخل المجتمع، )ّنھا عبر تاريخھا الطويل، وصّراعھا من أجل البقاء

تحافظ على ا)نماط الثقافية من الضياع، وا"ھمال، وھذا لنقلھا إلى ا)جيال ا)خرى بصورة تدريجية، حتى يسھل التشّبث بھا 

توكل إليھا وظيفة التربية في المجتمع، ولھذا فھي < تختلف  وباعتبار المدرسة إحدى المؤسسات ا<جتماعية التي. )118(والتعّصب لھا

  :عن التربية من حيث الوظيفة، ويمكن أن نلخصھا في ا)تي

  :لى آخرنقل التراث الثقافي من جيل إ -1

ل المدرسة )ن ا"نسان كائن حي، نصفه بأنه فـرد بيولـوجي، و< يصبح فرد إنساني إ< بعد التشكل ا<جتماعي، والذي يكون من خ�

  .الخ..، و المدرسة التي تقوم بعملية التكيف الثقافي من خ�ل تعلم اللغة و القيم أخ�قية والدينية والعلوم  والمھارات )ا)م(البيولوجية 

  :تكيف ا�فراد لما يحدث من تغيرات -2

  .ت الحاصلة داخل المجتمعإن المدرسة تساعد الطفل على التكيف مع المخترعات الجديدة، وحتى التكيف مع التحو<

  :إثارة القدرة على النقد العق6ني في ا�بتكار وا�ختراع -3

  ).الفكر المفتوح(المدرسة تنمي ملكات الفرد وطاقته إزاء التجديد، وتشجع على ا<بتكار وا<ختراع 

  :تنمية ا/طار القومي -4

  .اعية الحاصلة في المجتمع، والمخطط لھا استراتجيا لنھوض بالدولةإن المدرسة تساھم مساھمة كبيرة في التغيرات ا<قتصادية واجتم
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  :التربية تحدث التفاعل ا�جتماعي بين ا�فراد -5

بين ا)فراد يخلق مناقشة أما التفاعل الفردي  يا)ثر التربوي يختلف باخت�ف نوعية التفاعل فعندما يكون التفاعل مزدوج يكون إيجاب 

  )119(.الذي يؤثر على سلوك المجتمع يناقشة، والمدرسة تمثل مكان التفاعل المزدوج ا"يجابيكون سلبي أين تنعدم الم

  :ال6مساواة مدرسة وال

بالرغم من الوظائف القيمة للمدرسة غير أن ھناك من يرى أن المدرسة تساھم في خلق الطبقة داخل المجتمع، حيث أن النسق 

ن خ�ل وظيفة المدرسة التعسفية والمتمثلة في فرض شرعية الطبقات المسيطرة، المدرسي يساھم في إعـادة ا"نتاج الثقافي، م

"  les Héritiers"وزم�ئه في كتابه الوارثة " بيار بورديو"تكافؤ الفرص التعليمية، وھذا ما أكده  اوا<ختفـاء وراء إيديولوجي

سيطرة، وبھذا تساھم المدرسة في إخفاء فرض الحقل الرمزي بأن مناھج التعليم تعزز شرعية الفوارق الطبقية ا<جتماعية الم) 1964(

"Symbolique " وتظھر الطبقة بتعزيز الرأسمال الرمزي، حيث أن أو<د الطبقة المحظوظة يصلون إلى المدرسة وھم يملكون

يحمله ا)طفال المنحدر  يؤھلھم لغويا، ويكونون أقرب إلى لغة المدرسة من الرأسمال اللغوي الذي" l'linguistique"رأسمال لغوي 

من أصول شعبية، والذين يطالھم ا"قصاء المدرسي أو الرسوب كنتيجة لترسيخ اKبيتوس الطبقي، ويكون العنف الرمزي مستتر  نو

ولھذا فإن المستوى . )120(من خ�ل ادعاء أن النظام التربوي يتمتع با<ستق�لية ويحقق المساواة، وبھذا يحافظ على الطبقة بلطف

  )121(.ثقافي ل1سرة له ع�قة وطيدة بالنجاح المدرسي، ويعتبر دور ا)م با)خص ھام جدا في المراحل ا)ولى للطفل داخل المدرسةال

            :بعاد المحددة للمدرسة في التنشئة ا�جتماعيةا�

لرسمية ما يتطلب أن يعتمد في تطبيقاته النمطية ، له من ا)نسق تعليمي(تعتبر التنشئة ا<جتماعية الوظيفة ا)ساسية للمدرسة باعتبارھا 

على نظام مقنن ومعروف من أعضاء المجتمع < لبس فيه و< غموض، ويحدد المناھج ا)ساسية العلمية الدراسية، وحتى ما يتعلق 

تطبيقه وصو< ل1ھداف منھا بالنشاطات ا)ساسية والفرعية، ويحدد السلطات ومضمون التعليم في المرحلة التي يقع فيھا، وأساليب 

وبذلك يمكن النظر إليھا من بؤرة التنظيم . الموضوعية مسبقا، فالمدرسة على ھذا ا)ساس نسق مستقبل ومتغير الع�قات ا<جتماعية

ا<جتماعي التي تركز في مضمونھا على تحديد ا)ھداف ووسائل التحقيق لھذه ا)ھداف، من واقع تخطيط سليم مبرمج ومقصود 

عليه من أعضاء المجتمع، حتى يمكن أن تقوم بدورھا المناط بھا والمتمثل أساسا في التربية أو التنشئة ا<جتماعية وأھم البعاد ومتفق 

  (122) :المحددة ھي

 بتربية النشء باعتبارھا تنظيما اجتماعيا فھي وسيلة لتحقيق ھذا الھدف، بحيث تتطور بداخلھا وخـ�ل مراحلھاتھتم المدرسة أساسا  -1

الطوعية، والصداقة وعادات تلقي الدروس، وفھمھا وممارسة ا)نشطة، وسبل ا<تصال بالمعلمين والقائمين  تالمختلفـة أنماط الو <ءا

يقوم التنظيم بھذه الصورة إ< من خ�ل مستويات تخطيطية تبرمج من واقع البيئة التي تعتبر المدرسة أحد  و<. با)دوار ا"دارية

تمد التخطيط تطبيقاته من واقع القيم والمظاھر الكيفية، أكثر من اتصاله بالمسائل المادية وذلك من خ�ل ا<ھتمام تنظيماتھا، ويس

بمقومات التراث ا<جتماعي، والقوى ا<جتماعية الكامنة في طبيعة الجماعة ا<جتماعية أو المجتمع، وا<ستفادة من المؤسسة المخطط 

ووضع ا)سس الكيفية مع . اھر والصعوبات التي تواجھھم، أو يمكن أن تواجھھم في حياتھم ا<جتماعيةلھا أي المدرسة في تنظيم المظ

العمل المستمر لبلوغ مرحلة التكيف مع البيئة، وا<رتقاء بمظاھر التراث الجمعي من عادات وأعراف وتقاليد وما إليھا، فإذا ما تم 

نظلم المدرسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات التربوية التخطيط على ھذا النحو أمكن التوصل إلى تكامل 

  . والتعليمية المناطة بھا، مع تقييم سليم وموضوعي لمدى تحصيل المعارف والعلم

تجابة تربوي الذي تؤديه المدرسة، التركيز على عملية التعليم، والتي تعمل على أن تتكيف فيھا نماذج اس ويتطلب الھدف البسيك -2

، وتلقي فيھا الطرق ا)ولى المحددة لثقافة المجتمع، ىسابقة لكل دوافع وما يوجد في ا)سرة التي ترعرع فيھا الطفل خ�ل سنواته ا)ول
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ونمط تفاع�ته، بحيث يلمس  هوذلك حسب اعتقاد أسرته، وكذلك مع تغييرات بيئية جديدة داخل مجتمع المدرسة الغريب عنه في بناءا ت

)ول وھلة الخ�ف بين المعيشة داخل أسرته حيث يلقى وينشأ عشوائيا كيفما سمحت الظروف، وبين المعيشة داخل المدرسة  الطفـل

، و اوسط جماعات وأفراد مخالفين )فراد عائلته، وطبقا لنظام معين يعطي للدرس وقتا وللراحة وقتا أخر، وللنشاط وقتا غيرھ

ف )ن ھذا ھو مقياس التحصيل، وھكذا ينطوي التعلم على تعديل سلوك الطفل، وإعادة تنظيم ضرورة التذكر لكل ما يلقيه من معار

  .ھذا السلوك بما يتفق والظروف ا<جتماعية

تواجه العملية التعليمية حاجات المجتمع ومتطلباته المزدوجة ا)ھداف، فمن جھة <بد أن تنقل المدرسة الطفل من أسرته إلى  -3

تسلحه بالمعارف ا)ساسية، بحيث < يخرج في تفاع�ته المقبلة عن قيم ومعايير المجتمع، ومن جھة أخرى يواجه معترك الحياة بعد 

التعليم حاجات المجتمع ومتطلباته من المعارف والعلوم، وأكثر من ذلك حاجة المجتمع إلى إطارات علمية وباحثين، بل وعلماء )ن 

  .تقدم ا)مم يقاس بما لديھا من علماء

تتحدد المحددات ا<جتماعية لقدرة أي تنظيم من خ�ل وظيفته ا)ساسية، على أساس الع�قة التي تربط ھذا التنظيم بالبناء  -4

ا<جتماعي للمجتمع،وتربطه مع كل النظم ا)خرى في ع�قات تتساند ليحقق ھذا التنظيم أھدافه في العملية التعليمية، وأھمھا ا)سرة 

قيقھا لوظيفته، والعمل على تفھم واقع الطفل وأبعاد شخصيته واتجاھاته وطموحاته ورغباته وإمكانياته وقدراته والمدرسة من خ�ل تح

  .وتفاع�ته هودوافعه ومدى استجابته، وغيرھا من أمور التي تتساند في تكوين المواطن الصالح، وتحدد سلوكا ت

  .وين ا<تجاھات والميول لدى الطفل، وتحديد نجاح عملية التنشئة ا<جتماعيةولھذا يجب دعم الجھود لتسھيل التنسيق بين التنظيمين لتك

إن الحياة تتكون من تفاعل الكائن والبيئة ولھذا يجب على ا)سرة والمدرسة خلق بيئة تربوية م�ئمة لتأثير على الطفل بتحسين سلوكا  

  .غيرھا من الجماعات التي ينتمي إليھا الطفل بطريقة أو بأخرى، <ن تكيف الطفل ھو نتيجة للمؤثرات القائمة داخل التنظيمين وهت

وكذلك من خ�ل سھر التنظيمين على التخطيط لرعايته صحيا سواء نفسيا أو بدنيا واجتماعيا، وضبطه على الخط ا<جتماعي والثقافي 

  .نطبق على التنظيمات ا)خرى وربما أكثروا)خ�قي السائد، وبناء ا<تزان ا<نفعالي عند الطفل، وما قيل عن ا)سرة ھو نفسه ي

 :مؤسسات التنشئة ا�جتماعية

  :يمكن أن نلخصھا في أربع مؤسسات وھي كا)تي

  :ا�سرة - أو� 

فا)سرة الوحدة ا)ولى من مؤسسات التنشئة ا<جتماعية،والتي تؤمن ل1فراد شروط ا<ستمرار في الحياة، وتمنحھم ا<ستمرار 

  .المعنوي

  :رسةالمد -ثانيا

  .المدرسة ھي مؤسسة اجتماعية، أنشأھا المجتمع لتشارك ا)سرة مسؤوليتھا في التنشئة ا<جتماعية

  :دور العبادة - ثالثا

  .تتعدد ا)ديان في العالم، وكل منھا ينشئ حسب معتقداته وعباداته وآدابه

  :دور وسائل ا/ع6م -رابعا

على ا<تصال بالجمھور، حيث يمثل التلفزيون أقوى أجھزة ا"ع�م تأثيرا في تتعدد وسائل ا"ع�م المعاصرة، وتختلف في قدرتھا 

  .الناشئة، وتأثير برامجه حسب طبيعة ھذه البرامج

  :شئة ا�جتماعيةنوالت ا�جتماعي الضبط

  :الضبط وع6قته بالتنشئة ا�جتماعية-1

ة بالجماعات والمجتمع المحلي، والمجتمع الكبير الذي يستخدم مفھوم الضبط ا<جتماعي لXشارة إلى سلوك الفرد، وأفعاله محدود

  .يعد عضو فيه أما الوسائل التي تحقق امتثال ا)فراد لقواعد المجتمع فھي جملة من الميكانزمات ذات طبيعة اجتماعية

وصل إلى مسايرة والضبط وسيلة اجتماعية أو ثقافية تفرض عن طريقھا قيود منظمة ومتسقة نسبيا على السلوك الفردي، بھدف الت

الفعل للتقاليد السائدة و أنماط السلوك ذات ا)ھمية في أداء الجماعة لوظيفتھا على نحو مستقر، وقد تعتمد الصورة ا)ساسية 

للضبط ا<جتماعي على موافقة الفرد أو تأييده لمستويات السلوك التي حددتھا المعايير وتوقعات الدور بوصفھا صـائبة أو م�مة، 



لى ذلك فأن عملية التنشئة ا<جتماعية و استدماج المعايير ا<جتماعية والقيم توفر المصدر ال�زم للضبط ا<جتماعي وبناء ع

ا"يجابي ،والضبط ا<جتماعي قد يكون ايجابيا أو سلبيا وفي كلتا الحالتين يمكن أن يكون رسميا أو غير رسمي، وينطوي الضبط 

: ، و القوانين والقواعد واللوائح التنظيمية التي تحدد المكافآت وتنظيم الجزاءات ا"يجابيةا<جتماعي الرسمي على أنساق السلطة

كالشھادات والدرجات العلمية والجوائز و المدليات، و المكافآت المالية أو العقوبات كالجزاءات السلبية المنظمة، التي تتمثل في 

ل أو المخالفة، ويمكن أن يكون الدين ھو المنظم، ومن العوامل التي تسھم في ا"عدام أو الحبس، أو الطرد، وھذا في مقابل ا<متثا

نسق الضبط ا<جتماعي الرسمي، ويكتشف الضبط ا<جتماعي غير الرسمي في صور مختلفة كالرأي العام والموضة وتفرضه 

  .الخ...الخبرات غير الرسمية كالثناء أو السخرية

القواعد التي يمكننا أن نمتثل لھا أو نخرج عليھا، ولكن مع قدرتنا على ا<نحراف ، إ< أننا فالنشاطات التي نقوم بھا تحكمھا بعض 

نلتزم بھا أثناء عملية التنشئة ا<جتماعية، ويرجع لھا الفضل في تحقيق التماثل والتجانس في المعايير والقيم والمعتقدات إلى حد 

     )123(.كبير داخل المجتمع

ياته المختلفة تنضج منذ طفولته، وتنمو من خ�ل التفاعل ا<جتماعي الذي يتيح له فرصة اكتساب السلوك إن قدرة ا"نسان و إمكان

ا<جتماعي الذي توافق عليه، بمعنى أن ا"نسان يولد وھو < يعرف شيئا عن المجتمع الذي ولد فيه، ولھذا عليه اكتساب حجم كبير 

، وميكانزمات التنشئة تتمثل في عملية إستدماج الفرد لثقافة المجتمع، )124(ابقة من التراث ا<جتماعي، الذي خلفته ا)جيال الس

وتكوين ا)نا ا)على من خ�ل اكتساب معايير ا)سرة بوصفھا أول مؤسسة للتنشئة ا<جتماعية، واكتساب اللغة كوسيلة لتأثير 

  .والتأثر

  :وسائل الضبط ا�جتماعي-2

  :كانت أو غير رسمية ما يلي من أھم وسائل الضبط ا<جتماعي رسمية

  : ا�سرة - أو� 

تعتبر ا)سرة أھم وسائل الضبط ا<جتماعي، باعتبارھا عنصر طبيعي وأساسي للمجتمع تتأثر به وتؤثر فيه، وباعتبارھا المؤسسـة 

فيقاس مدى . ل للمجتمعفي التنشئة ا<جتماعية التي تساعد على حفظ الجنس البشري، كما أنھا تغرس قواعد الضبط و ا<متثا ىا)ول

  .التماسك ا<جتماعي في المجتمع بما ھو واقع في ا)سرة

  :المدرسة -ثانيا

 تدخل المدرسة في مرحلة تالية ل1سرة وتشاركھا مسؤولية التنشئة والتربية، فبالرغم من المدة الزمنية التي يقضيھا التلميذ في المدرسة

ملية التقويم وقياس تحصيله العلمي كمتغير جديد للعضو الجديد في المجتمع، ومن ھنا قد مقارنتا با)سرة، غير أنھا توجھه من خ�ل ع

تكتمل ا)سرة و المدرسة أو يتصارعون في ا)دوار وتنشأ ال�معيارية، وينعكس التوتر على المجتمع، ومن ھنا تتدخل وسائل أخرى 

  .)125(للضبط "عادة التوازن والتكيف

  :جتمعأجھزة ا�من في الم - ثالثا

ا)من حاجة اجتماعية ضرورية "شباع حاجة ا)فراد، وقد يستھدف التوتر من بعض ا)فراد المخالفين، مما يخلق حالة الخوف يؤذي 

إلى إلحاق الضرر بالمجتمع، ومن ھنا تأتي مھمة أجھزة ا)من كوسيلة ضبط رسمية، من خ�ل ردع المخالفين و تحسيس أفراد 

  .بھم لحمايتھمالمجتمع بوجودھم إلى جان

  :الدين -رابعا

باعتبار الدين وسيلة أساسية للعقيدة <سيما انه يحمل في طياته معنى أخ�قي ومثل عليا، وھذا المعنى يتمثل في ا)مر بالمعروف 

، و< يقف الخ...الخ، وينھى عن الشر والباطل والكراھية والحقد والبغضاء والحسد ...والخير والفضيلة والتسامح وا"خاء والصدق 

  .عن ھذا الحد بل يضع معايير للترغيب وأخرى للترھيب
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و الدين ھو تلك النماذج السلوكية التي تمارس بطريقة جمعية مثل طريقة الملبس وأداء التحية والمأكل وغيرھا، وھذه النماذج تعتمد 

أما التقاليد فھي . والتشاؤم والح�ل والحرام وغيرھا على خلفية من المعتقدات المنتشرة بين أعضاء المجتمع، مثل تلك المتعلقة بالتفاؤل

  .متوارثة من أباء عن ا)جداد وھذا ما يضفي عليھا طابع ا<حترام وا)صالة

  :القواعد القانونية-سادسا

مة من ھي تلك القواعد الملزمة التي تصدرھا السلطة العليا داخل الدولة، وھي مجموعة من القواعد التي تنظم المجتمع، وھي ملز

  .خ�ل الجزاء المادي سواء كان اقتصادي أو جسماني، وھي وضعية وضعھا ا)فراد لتنظيم شؤونھم 

  :وسائل ا/ع6م الجماھيري -سابعا

تقوم وسائل ا"ع�م بالتوعية والتعليم والتوجيه، بحيث تساھم في التنشئة ا<جتماعية ل1فراد على مبدأ التماسك الذي يتبعه الضبط 

  )126(.، ومن خ�ل قيام ھذه الوسائل بتوصيل معلومات مختلفة وأخبار تخدم استقرار المجتمعا<جتماعي

  

  

 :المدرسة و سوسيولوجية الشخصية

بما أن الدور ا)ساسي للمدرسة ھو التنشئة ا<جتماعية للطفل فإنھا تساھم إيجايبا في تكوين شخصيته، وكذلك عملية التعليم التي < 

والعلوم ، بل وتشارك في صنع شخصية الطفل بما يتوافق مع الثقافة السائدة، وبذلك تكون أساس نجاح الطفل  تكتفي بتلقين المعارف

  )127(:و"يضاح أبعاد الشخصية من خ�ل عناصر ا)ولية وكيفية قيام البناء ا<جتماعي نعرض ما يلي. في حياته ا<جتماعية

أن علم ا<جتماع اھتم بموضوع سوسيولوجية الشخصية، الذي يشمل كل بالرغم من تعدد ا<ھتمامات بدراسة الشخصية غير  -1

الفرعيات التي ركزت عليھا العلوم ا)خرى مادية كانت أو غير مادية، فردية كانت أو جمعية، خاصة كانت أو عامة، من منطلق 

ولذلك فإن علم ا<جتماع باھتمامه تأثيرھا الضروري على الع�قات والتنظيمات التي تشمل كافة أنواع الجماعات والمجتمعات، 

بالشخصية يحول تحليل نسق الشخصية إلى وحدات فرعية أو سمات وصو< إلى أبعاد التكامل في الشخصية من واقع تدعيم 

خصائصھا ا"يجابية، ومحاولة القضاء على السلبي منھا حتى يمكن قياس التوترات الشخصية المرتبطة بالمجتمع، ويتحدد البعد 

   (128):يفي كمدخـل لھذه ا)مور، وفقا لما يأتيالتعـر

تحدد الشخصية من خ�ل التراكمات ا)خ�قية التي يتعامل بموجبھا الفرد في كل التفاع�ت ا<جتماعية، والتي تمثل في مجموعھا  -أ

ميز، وكل ھذه المحص�ت إذا ما كل الخبرات الفردية التي يكتسبھا الفرد، داخل البيئة الثقافية المحددة ومن خ�ل تفاعل اجتماعي مت

نجدھا تمثل صيغة منظمة، ولو بطريقة نسبية لنماذج مختلفة مما يأتي به من سلوك أو يتحدد به من اتجاھات  احللت سلبيا أو إيجابي

  .وقيم تميز كلھا ذات الشخص

العادات و ا<تجاھـات والسمات  والذي يشير إلى مجموعة)نسق الشخصية(يطلق على المكونات المحددة للشخصية في مجموعھا  -ب

وا)فكار التي توجد لدى الفرد وتخضع لتنظيم خارجي يجمعھا ويرتبھا، فتتحول إلى ادوار ومراكز عامة، أو بمعنى أخر يشير نسق 

يؤدي بدوره الشخصية إلى أنساق الحاجات وا<تجاھات التي تحدد اختيارات الفرد للبدائل المتاحة أمامه في الموقف ا<جتماعية، مما 

إلى صياغة ا)ھداف التي يسعى إلى تحقيقھا، إذ أن ا"نسان مھما كان وضعه يكتسبھا من المجتمع عن طريق التنشئة ا<جتماعية وتعلم 

  .الثقافة بمكوناتھا المختلفة 

معين بحيث يظھر في  في داخل نسق الشخصية نموذج معين ينشأ من أنساق المكونات المحددة للشخصية، ما يجعله ينطبع بطابع -ـج

ھذا النموذج يمثل سمة الشخصية ويختص بجانب من جوانب شخصية الفرد، . سلوكات الفرد وأفعاله داخل التفاع�ت ا<جتماعية

ويتصف با<تساق وا<ستقرار أو الدوام النسبي ، بما يميز صاحبه عن غيره من ا)شخاص يمكن أن تؤدي ھذه الميزة على نجاح 

  .أدوار الصفوة أو تكون عائقا يوتر على سلوكات الشخص، ويصل به إلى حد خلق  مشكل  الشخص واعت�ئه
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يسعى علماء النفس وا<جتماع إلى الوصول بالوحدة ا)ولية للشخصية كا<تجاھات والمعتقدات والقيم والمشاعر وطريقة التفكير  - د

صل الشخص على مرحلة تكامل الشخصية، وھذا التكامل الذي يسعى الفعال وغيرھا، إلى التنسيق المنسجم أو التساند الوظيفي بحيث ي

ا له العلماء ويوظفون كافة إمكانياتھم العلمية كي يكـون تكامـل إيجابيـا، أي بما يتناسب مـع متطلبات ثقافة المجتمع وأھدافه، غير أنھ

تمع بحا<ت التوتر، وا)مراض ا<جتماعية إذا تكاملت سلبيا كان ذلك مدعـاة لظھـور السمـات التي تصيب في مجموعھا المج

  .كا<نطواء والعدوانية وا)نانية والحقد وغيرھا

اقع وظيفتھا ا)ساسية في التربية والتنشئة ا<جتماعية بتكوين صيغة منظمة لنماذج سلـوك الت�ميـذ الجـدد أو م المدرسة من وتقو -2

يذ القدامى أو تعديل وتنظيم سلوكات من شابتھم سلبيات معينة، بحيث يكون ھذا تدعيم السلوكات المنظمة قب� على أسس سليمة للت�م

التنظيم في الصيغة المرجوة لنماذج السلوك من ا<تجاھات ا"يجابية نحو المجتمع وأعضائه، ونحو إيجابيات الثقافة من معتقدات 

عنى أخر تقوم المدرسة بدور ايجابي وفعال في تكوين ونمو راسخة وطيدة ا)ركان وقيم مثالية تساھم في تماسك المجتمع وتوازنه، وبم

شخصية أعضاء بنائھا ا<جتماعي من الت�ميذ، وذلك من خ�ل تدعيم الخصائص ا)صلية وإعادة النظر عن طريق التوجيه والتوعية 

أننا يجب أن نشير إلى الخصائص ونرى . في الخصائص الداخلية بل الدخيلة لتغييرھا والوصول بالت�ميذ إلى الثقة في عدم جدواھا

   )129(: السلبية وتحليل عواملھا سوسيولوجيا حتى نستكمل خريطة المشك�ت التربوية في المعاھد العلمية ھذه الخصائص ھي 

إن صراع المصالح والقيم الذي يعتبره بعض علماء ا<جتماع السبب الرئيسي في ظھور ا)مراض ا<جتماعية ، إنما يرجع إلى  -أ

كوين ا)ولي للشخصية ، ففي ا)سرة حين ينشأ الطفل، يبدأ في الشكوى فتسمع شكواه أو يتودد بحركة تعجب أھله فيجاب لمطالبة أو الت

غير ذلك، مما يجعله يدعم سلوكاته ھذه حتى يكون مفض� عن إخوانه في ا<ستحـواذ عـلى ا)شياء بمساعدة ا)ب وا)م أو الكبار من 

ه بمجتمع المدرسة يكيف سلوكاته بنفس الطريقة، وقد يجد التشجيع من بعض المعلمين كي يتسلق على أكتاف العائلة، وحين يواج

زم�ئه بطرق تتنافى مع تكافؤ الفرص،  ومما يزيد ا)مر تعقيدا أن يوجد أكثر من شخص واحد في المجتمع، وخاصة داخل جماعة 

ة كي ينافق ويستخدم الرياء حتى يتسلق دون وجه حق على أقرانه، غير أن العمل تكون قد رسخت فيه ھذه المكونات فينتھز الفرص

حالة شخص واحد < يؤثر إنما تفشى ا)مر يواجه المجتمع بآفات،صراع المصالح، وتعارض القيم في التطبيق مع ا)خذ في ا<عتبار 

وفان ھذه اKفات قد يفقدون الو<ء وتضيع وجود آخرين < يتبعون نفس ا)سلوب ل�خت�ف تكوين الشخصية ، إ< أنھم أمام ط

معاييرھم أو يغيبون عن حضورھم عن المساھمة في تماسك المجتمع وتوازنه، وا)صل في تفشي ھذه ا)مراض يعود إلى التكوين 

شخصية الطفل المدرسي وعدم جدوى الدور التربوي المحدد في محاربة ا<نتھازية والتسلق والنفاق وما إليھا من الخصائص السلبية ل

  .وقتلھا في مھدھا

إن الجشع والطمع وا)نانية والحقد وما إليھا من السمات السلبية للشخصية التي تنمو نتيجة فقدان المثل ا)على ،واعتماد المربي أبا  -ب

زئيات سلوك كان أو معلما على أن يترك ا)مور تسير حسب ھواھا، دون أن يضع في حسبانه أي تخطيط من واقع م�حظاته على ج

الفرد ليحرره من نطاقھا المرضي، أو يعامله إزاء بعض الحا<ت ومن ھنا قد يستمر في سلوكه أو يجعله يكمن حتى يظھر عندما 

تطلق يداه في جماعته ا<جتماعية وفي مجتمعه بعد أن يتحمل المسؤولية، فتكون أنانيته أو حقده أو طعمه سببا في مشاكل تصيب 

  .لجريمة وا<نحراف وغيرھاالمجتمع كالقتل وا

من السمات السلبية للشخصيـة أيضـا ال�مبا<ة و ال�معيارية والتواكل وما إليھا من الخصائص التي تقابل في بداية ظھورھا  -ـج

د تكون بعوامل وقـائية مضـادة، كا"يضاح العلمي والتجريبي بعدم جدواھا، أو الوضع في مواقف يتضرر منھا الفرد بسببھا، فإنھا ق

عام� جذريا في أمور مرضية كا<نتحار وا"دمان بأنواعه والط�ق وغيرھا من ا)مور، والتي < يحسب الفرد لھا أي حساب وھو 

  .يفعلھا و< يضع نواتج أفعاله في ميزان التقويم بالنسبة للمجتمع

ة،)ن ھناك معلمين تتصف شخصيتھم بالسلبية، كيف <بد من اختيار المعلم وفقا لطرق مدروسة وعدم ا<كتفاء بالشھادات العلمي - د

  .يمكن له تكـوين جيل سليم نفسيا وھذا ما يتلخص في المجتمع مستقب�، حيث يخلق مشاكل مستعصية تقف في وجه التنمية
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ن المحددات إن صراع النظم وبخاصة بين المدرسة وا)سرة يخلق سمة سلبية في شخصية الطفل، ويخلق مجال للشك لدى الطفل بي -ـه

، وقد يتخذ الطفل سلوكا لمجرد إرضاء الطرفين أو يحدث عكس ذلك بانطوائه أو حزنه نالثقافية المختلفة والمتصارعة بين التنظيمي

     )130(.وخوفه الدائم، وما إلى ذلك من أمراض وحا<ت مرضية

تعلق إما بأعضاء البناء ا<جتماعي القائم بالتنشئة تنشأ الخصائص السلبية للشخصية من تشابك عدد من العوامل، المتفرقة التي ت -3

و ا<جتماعية في تفردھم أو تجمعھم، وإما بأعضاء نفس البناء المتلقين لتلك التنشئة، أو من واقع الع�قات والقيم السائدة والمتصارعة أ

  :)131(د الثقافي والبعد ا<قتصاديالمشك�ت التربوية المدرسية، وتجدر ا"شارة إلى مجموعة من عوامل تلك المشك�ت، البع

  

  

  

  :البعد الثقافي -أ

تركز التربية والتنشئة ا<جتماعية على تلقين الجيل الجديد الثقافة التي يعمل من خ�لھا وعلى أساسھا كافة أفراد وجماعات المجتمع، 

محل اتفاق، ونابعة من المجتمع وليست دخيلة،  ويعتبرونھا ا)ساس في كل تفاع�تھم ا<جتماعية، ويقوى ھذا التلقين إذا كانت الثقافة

مثلما كانت الثقافة عن طريق وسائل ا"ع�م أو ا<ستعمار أو التبشير الديني وغيرھا، وإذا كان الملقن راسخ العقيدة فيما يقوم به، 

  .ھورھايمكنه أن يساھم في القضاء على الشخصية السلبية للتلميذ من خ�ل التصدي لھا أو العمل على عدم ظ

  :البعد ا�قتصادي -ب

من خ�ل التحو<ت ا<قتصادية داخل المجتمع، يحدث تأثيرا كبيرا على السمات التي تميز أعضاء البناء ا<جتماعي، ويحدث ھذا 

ـرية، التغير نظرا <زدراء ا)مور السائدة في المجتمع، إذا كان التحول نحو ا)سفل وكان التحول عكس ذلك فتكون النظرة نظـرة سخ

ويسبـب ھذا التغير ا<قتصادي تغيرا م�زما في مكونات الشخصية، )ن المكونات السابقة أصبحت غير قادرة على التكيـف مع 

الجديد، وذلك يدفع بالقائمين على العملية التربوية إلى تغيير أسلوبھم، وھذا ما يحدث تضارب السمات الجديدة مع الخصائص ا)صلية 

المجتمع، وھذا يؤدي إلى وصول السمعة إلى حد السلبية كالرياء والسخرية أو ال�مبا<ة أو التواكل وھذا يتسبب في النابعة من ثقافة 

تزعزع البناء ا<جتماعي وانتشار الفوضى والتوترات، وذلك نابغ من تغير في أسلوب التنشئة ا<جتماعية والتعليم في المدرسة، وقت 

  . )132(التغيير بسلبياته و إيجابيته

  :المدرسة كمجال للتفاعل ا�جتماعي 

يحدث ھناك ربط بين الذات الفردية للشخص والذات ا<جتماعية، التي تتشكل لديه في إطار انتمائه إلى جماعته التعليمية، والتي تلعب  

المجتمع ھي ع�قة عضوية أن الع�قة بين الفرد و" تشارلز كولي"دورا كبيرا في تشكيل وحدة ھذه الذات ا<جتماعية لديه، حيث يرى 

و ا<جتماعي، ويرى أن الذات ا<جتماعية تتشكل من خ�ل توجيه  يسيكولوجية، يستمد من خ�لھا الفرد حياته بواسطة التحول الو راث

ا"حساس الذاتي الذي ھو غريزي وفطري، وينمو ويتطور من خ�ل المشاركات والخبرات ا<جتماعية أي أن ھذا الفرد يرتبط في 

  .)133(لبداية بالغرائز الجسدية والعضوية ومشاعره وحواسه، وبعد ذلك يتجه ھذا ا"حساس إلى أفعال اKخرينا
إن المدرسة ميدان ھام لخلق جماعات وأھم ھذه الجماعات، الجماعة التعليمية )نھا جماعة اجتماعية يشترك فيھا ا)عضاء بمحض 

جماعة الت�ميذ ، جماعة المدرسين ، جماعة : (رعية أخرى مثلإرادتھم ووفقا لرغباتھم، وتضم بدورھا جماعات ف

  ).وغيرھا...ا"داريين

وھي على درجة كبيرة من التنظيم و التفاعل الذي يحدث بين أعضائھا، وع�قات مضبوطة وملزمة تھدف لتحقيق غاية رسمية 

الخ، لفھم ...وزم�ءه وأساتذته وا"داريين ) التلميذ( للجماعة التعليمية،أ< ھو التحصيل العلمي وتحقيق التوافق بين شخصية الطالب
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عملية التفاعل داخل إطار الجماعة التعليمية باعتبارھا جماعة أولية، والذي يتم على ضوء مدى استجابة الذات لدوافع ورغبات 

  .)134(اKخرين وتعمل على نموھا وتطورھا من خ�ل ھذا التفاعل والمشاركات ا<جتماعية

  :يكولوجي لعمليات التفاعل في الجماعة التعليميةالتفسير الس

: كان سباق ل�ھتمام بالعمليات التفاعلية داخل الجماعة التعليمية من خ�ل أنماطھا وھي" جورج زيمل"أن " يرى كوزر ورسنبرج"

  .أنماط الصراع، أنماط التعاون، أنماط التنافس

ة، )ن العوامل النفسية من حب وكره تعد سببا لتباعد والتنافر بين أعضاء فالصراع شكل من أشكال التفاعل داخل الجماعة التعليمي

  .)135(الجماعة التعليمية، وھي قوى دافعة للوصول على حالة التوازن والتوافق من خ�ل ھزيمة أحد الطرفين

لحا<ت تؤثر على وكذلك السيطرة ھي حالة من حا<ت التفاعل حيث يفرض شخص تأثيره التام وفكره على اKخر وذلك راجع 

  .الشخص المسيطر نفسه

أن ا)ستاذ يمثل في الجماعة التعليمية السلطة والتي تتحدد من خ�ل شخصيته وعمله وع�قته باKخرين، وقد تكون " زيمل"ويحدد 

  .السلطة في القوانين والنظم التي تنظم الع�قة الرسمية داخل الجماعة التعليمية

أما المشاركة والتعاون في الجماعة التعليمية ينتج كذلك .)136(ھو التأثير المتبادل بين القادة وتابعيھم" جورج زيمل"والسلطة في نظر 

من التأثير المتبادل في ا)دوار من خ�ل التخصصات )عضاء الجماعة،حيث تؤدي ا)دوار إلى تضامن الجماعة وتخلق اتجاھات 

  .ية، التي تعمل على تحقيق أھداف الجماعة التعليميةذاتية لدى ا)عضاء < تتعارض مع ا<تجاھات الموضوع

  . )137(" المشاركة ھي أن يكتشف ا"نسان لنفسه عم� يبدوا له عند القيام به عم� له ولغيره " "لوي < فيل"وقد عرف 

عر با<نتماء بين أعضاء الجماعة التعليمية، تؤذي بكل عضو في الجماعة بأن يش ةأن المشاركة ا"يجابي" تيرى ك�رك"ويرى 

المشاركة عملية "  شغيرو فيت"والتوافق وإدراك أھدافھا والتكيف معھا، وكل ھذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيل وليس كما قال 

  .اند ماج < ينفصل ا)جزاء عن الكل ھنا يظھر حالة التعسف وتؤذي إلى ا<نعزال وعدم التكيف

صف يتفاعل مع أستاذ، ولكن من خ�ل مشاركة إيجابية < يخضع )ستاذه أو حتى إلى زميله والمشاركة < تعني التعبية فالتلميذ في ال

  .)138(وليس ضروري أن تكون التعبئة إلغاء لشخصيته بل قد ترقى في بعض ا)حياء بمستوى تفاعله

لحالة ا)ولى ھي اختيارية أما الثانية إن المشاركة داخل الجماعة التعليمية قد تختلف بين الت�ميذ مع بعضھم البعض، وبين ا)ستاذ في ا

فھي رسمية، وھنا يأتي دور ا)ستاذ وأسلوبه في ا"قناع الذي يفرض على التلميذ ا<ندماج، والتعاون وبذلك استمرارية التحصيل 

، )ن الجماعة الدراسي، وحتى تكون المشاركة إيجابية بالقدر الكافي يجب، أن تخدم أھداف الجماعات الفرعية والجماعية الكلية

ومن اجل خلق التعاون بين أفراد الجماعة يجـب معرفة . التعليمية والتي تضم  جماعة الدراسة، جماعة ا)صدقاء، جماعة اللعب

ا)ھـداف بطريقة صحيحة، وتقييـم حاجـاتھم بمعنى أن تكون أھداف الجماعة تخدم طموحـات ا)عضاء وتطلعاتھم المستقبلية من ناحية 

  )139(.وتوجه قدراتھم وتوظف طاقتھم و استعدادتھم وتنميھا بالموازاة مع أھداف الجماعة بطريقة سليمةالدراسة، 

  :النظام التربوي ومكوناته

باعتبار النظام التربوي نظام اجتماعي يتكون من نظم فرعية مكملة لبعضھا البعض في الوظائف، ويرتكز النظام التربوي على ما  

  :يلي

  :كل ما يدخل النظام التعليمي لتجري عليھا تفاع�ت بداخله وأھمھا ما يليوھي :  المدخ6ت -1

  .)وعمال آخرين...الت�ميذ، ا)ساتذة، ا"داريين: (وتشمل كل الطاقات البشرية الموجودة في النظام أھمھا :الموارد البشرية -أ
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، ومن ھنا فمشكل تمويل التربية أصبح الشغل الشاغل للدول وھي التي تزود النظام بقوة شرائية للمدخ�ت البشرية :الموارد المالية -ب

  .)140(غير أن الدول المتقدمة تموله من القطاع الخاص، بطرق وأساليب استثمارية

  :ا/دارة التربوية -جـ

تستبعد كل  على العملية التربوية بطرق علمية حديثة، بواسطة إدارة مفتوحة ومتفتحة يقودھا كفاءات علمية عالية ف<بد من ا"شرا

  . )141(تلك العادات الموروثة في ا"دارة التربوية

  :المعلومات - د

وھي كل البيانات والحقائق عن ا)وضاع والظروف ا<جتماعية وا<قتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية وغيرھا سواء كانت 

  .داخل النظام أو خارجه

  :التكنولوجيا التعليمية -ھـ

الكومبيوتر والتلفزيون : التقليدية والحديثة المعتمدة في الموقف التعليمي لتحقيق أھداف النظام التعليمي مثل وتتضمن كل ا)ساليب 

  .الخ...وا)ف�م والخرائط 

  .وما يتصل بأدوات التعليم والتعلم من كتب و أدوات مدرسية

  :المناھج والمقررات الدراسية -و

ة للنظام وھي التي يدور من حولھا النظام التدريسي كله داخل النظام التربوي، وتتضمن المحتوى التفصيلي ل1ھداف الموضوعي

  ويتضمن ھذا المدخل الھام ل1نشطة التربوية المصاحبة للمقرارات الدراسية إلى جانب أساليب التدريس والتقويم 

  :المادية تالمواد وا/مكانيا -س

كانات التوسع فيھا، كما تشمل أيضا على كل التجھيزات والمعدات العملية وتشتمل على ا)بنية التعليمية بفصولھا ومرافقھا وام

  .الخ..والمعملية والتكنولوجية والمكتبات المدرسية والورشات والم�عب وا)ثاث المدرسي 

  :نظم الخدمات ا"ضافية -ز

النظام الصحي، الرعاية النفسية و : موكل الخدمات التي تساعد باقي مدخ�ت النظام التعليمي في أداء عمله، ومن أھم ھذه النظ

  .الخ...ا<جتماعية المطعم 

  

  :ا�نشطة والعمليات-2

إن التعليم نظام معقد للعديد من النظم الفرعية يقوم بأنشطة لتحويل المدخ�ت إلى مخرجات، من خ�ل تفاعل ا)نظمة الفرعية فھناك 

الكتب والحواسب واK<ت : ، وھناك نظم فرعية مادية مثل وغيرھم....المعلمين وا"داريين : نظم فرعية بشرية مثل 

  .وغيرھا....الراقنة

  :وھي نواتج تفاع�ت مدخ�ت النظام التربوي وھي نوعان :المخرجات  -3

  :مخرجات إنتاجية -أ

  .الخ...ومباني جديدة وتتمثل في تخرج الت�ميذ من ھذا النظام، وقد تظھر في صورة قرارات أو سياسات أو مناھج جديدة أو ميزانيات 

  :مخرجات وجدانية -ب

، وذلك وتتمثل في النشاط النـاتج في المشـاعر أو ردود ا)فعـال الناتجة عن المعلمين أو الت�ميذ أو اKباء أو المجالس ا"دارية التعليمية

  .)142(بشأن المخرجات ا"نتاجية

  " Feed Back: "مخرج التغذية الراجعة -جـ
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ة ھي ضرورة للرقابة الذاتية، و< غنى عنھا )ي نظام تربوي، وتكون في الفصل الدراسي بعد إلقاء الدرس من إن التغذية الراجع

خ�ل أسئلة تقييميه لمعرفة مدى ا<ستيعاب، أو فتح باب ا)سئلة عند كل غموض أو عن طريق التقويم الفصلي أو السنوي للتلميذ، 

  .واستدراكھاوتفيد كذلك ا)ستاذ في كشف نقائص التدريس 

  :النشاط المدرسي

  :مفھوم النشاط المدرسي -أو�

ھو النشاط الموجه خارج الفصل والذي يمثل مجال تربوي < يقل أھمية عن الدرس في الفصل، إذ يعتبر فيه الت�ميذ عن ميولھم 

مع الغير وتحمل المسؤولية  ويشبعون حاجاتھم، كما يتعلمون فيه مھارات وصفات يصعب تعلمھا في الفصل العادي، مثل التعاون

ضبط النفس واحترام العمل اليدوي، وإتقان بعض مھاراته والعمل الجماعي والروح الجماعية والفائدة ليست في كثرة النشاطات 

 المدرسية، بل في الحرص على الغاية التربوية من كل نشاط من خ�ل تحديدا أھدافه ، والتخطيط وتنفيذه على نحو يؤدي إلى اكتساب

  . )143(الت�ميذ مھارات أو فكر، وضرورة تقويمه بما يضمن زيادة توجيھية نحو ا)حسن 

كما كشف البحوث النفسية والتربوية أن التلميذ محور ھام في عملية التعليم، ومن ثم يجب مراعاة خصائص نموه وكيفية تعلمه 

بحيث < تقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية التلميذ  واكتسابه الخبرات، كمـا كشفـت أن عملية التربية يجب أن تكون شاملة،

  ، له ميوله ورغباته واستعداداته وله جوانبه العقلية والجسمية والخلفية وا<جتماعية  أ، بل تتناوله كجزء < يتجز

  :أھمية النشاط المدرسي ومعاييره: ثانيا

منتقاة، بحيث يؤدي المرور بھا لخبرات يمر بھا الفرد ، وھي خبرات  النشاط المدرسي شأنه شأن المواد الدراسية المقررة ، فھو مجال

وي�حظ أن للنشاط المدرسي أثر فعا< في عملية التربية، وھو يفوق أحيانا وفي بعض ميادين المعرفة، أثر . إلى تحقيق أھداف التربية

نشاط المدرسي التي < تتوافر بنفس القدر لتعلم التعليم في حجرة الدراسة عن طريق المواد الدراسية، ويرجع ذلك إلى خصائص ال

المواد الدراسية، وذلك )ن التلميذ عنصر فعال في اختيار نوع النشاط المدرسي الذي يشترك، وفي وضع خطة العمل وتنفيذھا، مما 

ى أنه يھيئ فرص تعلم المبادرة يجعل إقباله عليه متميز وفعال، ا)مر الذي يؤدي إلى تعلم أكثر اقتصاد أو دواما ، وھذا با"ضافة إل

  .وتوجيه الذات

  :)144(ولتوضيح الع�قة المباشرة بين النشاط المدرسي وا)ھداف العامة للتربية، تجدر ا"شارة باختصار إلى ما يلي 

  :النشاط المدرسي وتحقيق ھدف الصحة -1

علم ا)حياء وحماية البيئة والھ�ل ا)حمر، ذلك تستفيد الصحة من مجموعة نشاطات مختلفة كأنواع الرياضات والكشافة وجمعيات  

<ن ھذه ا)نشطة تضمن مھارات التلميذ من معلومات رياضية وعن الحيوان والنبات وا"سعافات ا)ولية والوقاية من الحوادث 

  .وغيرھا

  :النشاط المدرسي وتحقيق ھدف الكفاية المھنية -2

أنواع الرياضة والجمعيات والمسرح والموسيقى والفنون والجمعيات شبه المھنية الكفاية المھنية كھدف تربوي تستفيد من مختلف 

كالزراعة والتجارة وغيرھا، ومعلومات عن المھن وكيفية اختيارھا، كما تساعد على تنمية المھارات والعادات العامة وإقامة مثل عليا :

  .ركالنجاح والتعاون وا<ستق�ل وإقامة الع�قات الطيبة وخدمة الغي

  :النشاط المدرسي واستثمار وقت الفراغ -3

إن استثمار وقت الفراغ كھدف تربوي عام، يجد أنشطة مختلفة تخدمه تمد الت�ميذ بمعلومات عن نواحي ثقافية واجتماعية واقتصادية 

.145  
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  :النشاط المدرسي وتنمية المھارات ا�ساسية للتعليم -4

أيضا له أنشطة تسانده كالمطالعة في المكتبات العمومية التي تمد الت�ميذ بمعلومات عن  التمكن من المھارات كھدف للتربية، نجده

  .كيفية القراءة السليمة وكتابة التقارير وحل مسائل الحساب والتفاھم الشفوي ونمو المثل

  :النشاط المدرسي والعضوية -5

ثقافية متصلة بالطبيعة ا"نسانية ، وعلم الحيوان والصحة وتزيين ا<ستفادة من أنشطة الجمعيات التي تمد التلميذ بمعلومات عن أمور 

  .الخ...المنزل والمساحات الخضراء ووضع الميزانية والتغذية والتمريض وإعداد الطعام والخياطة ومث� كالثقافة وسعادة اKخرين

  :طنةاالنشاط المدرسي في مجال المو -6

ضمن جھودا اجتماعية، كمجال الت�ميذ وجماعة الخدمة ا<جتماعية والدينة، والتي تقدم ھذا المجال يستفيد من كل التنظيمات التي تت

معلومات حول الدولة والحكومة والمنظمات المحلية ونتائج ا)عمال المعادية للمجتمع، وكما تنتمي مھارات قيادية واحترام حقوق 

  .الخ...اKخرين، والتفكير في عواقب السلوك قبل القيام به

  :أنماط النشاط المدرسي: اثالث

  :من أھم النشاطات غير الرسمية التي يقوم بھا التلميذ خارج المقرر الدراسي ما يلي 

  :النشاط الرياضي -1

والمباريات والمسابقات التي يؤديھا التلميذ، وتھدف لجعله يلتزم بالقواعد ويثق في زم�ئه، ويحافظ  ةوھو مجموع التمرينات البد ني

  ويتحدى الھزيمة بقوة ا"رادة والمحافظة على جسم وروح سليمة على لياقته 

  :المخيمات -2

إن الخبرة التي تمارسھا الجماعة في حياة المخيم تھيئ من واقع الحياة الحقيقية، كما تھيئ وضع وظيفي إجرائي للتفاھم وا<تصال 

  في الحياة اليومية والتعاون وا)خذ والعطاء وتسھيل ا<خت�ط بين الجنسين، ودور كل واحد 

  :طات الموسيقيةاالنش -3

  إن الموسيقى ضرورية في بناء شخصية التلميذ، وبناء أحاسيسه من خ�ل ا)ناشيد والقطع الموسيقية 

  .الراقية لتصفية أذھانھم

  

  

  :النشاطات في مجال الرسم والنحت والتصوير -4

  .لنفسية والعقلية إلى حالتھا الطبيعية والشعور بالرضا ونمو الشخصيةإن كل ھذه ا)نشطة الفنية تعيد ا<ضطر بات  الجسمانية وا

  : النشاط المدرسي في مجال ا/ع6م وا�تصال -5

ھذه ا)نشطة من مطبوعات مدرسية ومسرح وإذاعة مدرسية والمكتبة والسمعي البصري، كلھا تساھم في خلق ا"بداع عند التلميذ 

  )146(ودمجه في مجتمعه، وزيادة مھارته  وفتح أفاق  مستقبلية وتحرير مواھبه

  :ا/ع6م في الوسط المدرسي

يعرف ا"ع�م على أنه مختلف النشاطات ا<تصالية التي تستھدف إب�غ الجمھور بكافة الحقائق وا)خبار والمعلومات عن القضايا و 

الوعي وا"دراك و ا"حاطة لدى فئات الموضوعات والمشك�ت ومجريات ا)مور، مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة من المعرفة و

  .المتلقين للمادة ا"ع�مية

ويعرف أيضا بمجموع الوسائل والطرق التي تضمن التواصل وا<تصال بين ا)فراد في مجتمع ما، أما ا"ع�م في الوسط المدرسي 

وتفعيل المسار الدراسي للتلميذ بتحقيق فيتعلق بكل المعلومات الخاصة بالواقع التربوي والمدرسي والمھني، وھو يھدف إلى تنظيم 

  .الموافقة بين طموحاته ونتائجه المدرسية وتكونية في مجالي البحث الفردي والجماعي
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  :الفاعلين في ا/ع6م الدراسي

ات ويعتبر المعني الرسمي با"ع�م في الوسط المدرسي، من خ�ل ا<عتماد على الوثائق والمستند :مستشار التوجيه المدرسي -1

  .الخ....والتكوين المستمر والتربصات المختلفة

  .ولھم الدور الرئيسي في العملية ا"ع�مية من خ�ل التحكم في تربية أو<دھم داخل وخارج المحيط المدرسي: ا�ولياء -2

يكونون في تفاعل مباشر  من أساتذة ومستشار التربية والمساعدات وحتى المدير وبا)خص ا)ساتذة، الذين: المتعاملون التربويون -3

  )147(.بالتلميذ واحتكاك مستمر

  :ا/ع6م في المرحلة ا/كمالية

عندما ينتقل التلميذ من ا<بتدائي إلى ا"كمالي يواجه تغيرات ميدانية، حيث يزيد عدد ا)ستاذة المؤطرين، ويكون ھدف ا"ع�م في ھذه 

ت، ويختلف محتوى ا"ع�م من سنة إلى أخرى ، ففي السنة السابعة أساسي المرحلة ھو مساعدة التلميذ على التكيف مع ھذه التغيرا

، كيفية المراجعة، التحضير، استعمال القاموس واستغ�ل ساعات الفراغ، كما هيجب إرشاد الت�ميذ إلى ا)ساليب التنظيمية لتمدرس

ريقة تقديم ورقة ا<متحان والوظائف المنزلية، وطرقة يجب على المستشار بالدرجة ا)ولى، أن يبين للت�ميذ كيفية تنظيم الكراس وط

المشاركة في القسم إضافة للسلوك وا<نضباط داخل الفصل الدراسي، أما بالنسبة لت�ميذ السنة الثامنة أساسي، فيجب التركيز على 

  .مزيارة أثناء العمل لم�حظة سلوكا تھالنفسية و المقاب�ت الفردية و ال ا<ختبارات: الجوانب النفسية من خ�ل مختلف التقنيات مثل

وھذا يعتبر أمر ضروري )ن استكشاف الذات والمحيط شيئان مت�زمان وھما عنصرين تحتاج إلى عمل اتصالي كبير أساسي والتي 

عليمي، ومن أدوار تعتبر مرحلة انتقالية تحتاج إلى دعم معنوي وتوجيه كبير، ليحدد التلميذ ميوله التعليمية ويحقق ذاته في مساره الت

  :المستشارين ما يلي

  .شرح إجراءات القبول في السنة ا)ولى ثانوي -

 .شرح وتقديم نظام الثانوية ما بين العام والتقني -

 .توضيح كيفية تنظيم امتحان شھادة التعليم ا)ساسي وطريقة التحضير له  -

 .نھاالتعريف بالجذوع المشتركة في السنة ا)ولى ثانوي والشعب المتفرعة ع -

 )148(.إلى جانب التكوينات المھنية التي يمكن ا<لتحاق بھا في حالة ا"خفاق -

  :الوسائل المستعملة لBع6م

سواء كانوا ت�ميذ أو أولياء وأھم ھذه  نتستعمل مجموعة كبيرة من الوسائل التقنية و التقنو نفسية من اجل إيصال، التوجيھات للمعنيي

  :الوسائل ما ليل

  .إلى الثانويات، لمعرفة المحيط وتحفيز الت�ميذ على العمل تنظيم الزيارات •

 .تنظيم زيارات إلى مراكز التكوين المھني، للتعرف على )ھم الحرف والمھن المتوفرة في المركز •

 .تقديم عروض ومحاضرات من طر ف ت�ميذ ا)قسام العليا في الثانوية أو في مراكز التكوين •

ميذ و تحسيسھم بأدوارھم اتجاه أو<دھم في طريقة العمل معھم باعتبارھم مراھقين مقبلين على تنظيم لقاءات مع أولياء الت� •

 .امتحان مصيري

  )149(.مراكز التكوين والتخصصات الموجودة فيھا و ا"متيازات نتوزيع سندات إع�مية وتوجيھية للت�ميذ وأوليائھم وعنا ويي •

  ل المعيقات التي تقف كحاجز لوصولويبقى العمل ا"ع�مي عمل صعب التحقيق من خ�

  :المادة ا"ع�مية، ونذكر منھا على سبيل المثال < حصر ما يلي

  .نقص الوعي لدى ا)ولياء ويرجع ذلك <نخفاض المستوى الثقافي لديھم -

 .المشاكل ا<جتماعية التي يعيشھا المجتمع كانتشار المخدرات وا"جرام أو العنف المدرسي -

 .ية التي تعيشھا ا)سرة الجزائرية وسعي الت�ميذ لتلبية حاجياتھم من خ�ل الترسب المدرسيالمشاكل ا<قتصاد -
                                                 

 
 
 



 الخ...النقص الكبير في التكوين وتكوين المكونين، وا<فتقار للوسائل الحديثة إلى جانب مشاكل متعلقة بالمحيط المدرسي -

  

  

  

  :المنظورات السوسيو لوجية الحديثة في  دراسة المدرسة 

يھتم ھذا المنظور  بالمدرسة أو بالعملية التعليمية داخل المدارس مركزا على العملية وا)فراد أو الفئات : ر التفاعل منظو -1

فعل المتفاعلة داخل الموقف المدرسي  ونوعية الدور والسلوك أو الفعل الذي يقوم به كل فرد داخل تنظيم المدرسة ،ورد ال

المدرسين والمساعدين  من الت�ميذ أو الفئات العاملة من  اتوجد بالمدرسة سواء أكانو رى التيمن طرف ا)فراد والفئات ا)خ

  .الخ... نتربوييال

وتصوراته حول التفاعلية الرمزية والتي طورت من قبل  مجموعة من المھتمين " جورج ميد"ومن أھم الذين يمثلون ھذا ا<تجاه 

،و   G. Ford"  وليان فورد ج"،و Shipman" شيبمان "، و   Hollins"زھو< ن" بالتربية من منظور التفاعل و أھم ھم 

 Socio logy  of Class . وغيرھم من  المھتمين بالفصل الدراسي ...  Hargreaver"ھارقريفر "،و  Jackson "جاكسون "

room                                                                                                                                                                                                                 

إلى أن اھتمامات  عالم ا<جتماع  والمتخصص في علم اجتماع التربية لم " ويمكن تلخيص ھذا المنظور من خ�ل وجھة نظر شيبمان 

ماته حول المدرسة  من الخارج  فقط ،بل من خ�ل دراسة الموقف الداخلي ،الذي يساعد على فھم وتفسير العمليات العقلية تبقى اھتما

التي تمارس داخل المدارس ومن خ�ل الحياة اليومية  )نه من غير الممكن  فھم المدرسة دون تكوين خلفية واقعية لطبيعة أنساق 

  )1.(ة داخل المدرسة التفاعل وفھم ا)دوار المتبادل

كما اھتم ھذا المنظور أيضا بمعرفة وجھات نظر المدرسين والت�ميذ تجاه المدرسة التي يعملون أو يتعلمون فيھا باعتبارھا التنظيم 

  :ا)ولي لھم ويمكن تلخيص ھذه اKراء كا)تي 

خ�ل حياته اليومية داخل المدرسة ، سواء من  يكتسب المدرس مھارات تعليمية وتربوية من:  وجھة نظر المدرسين عن المدرسة -أ

يمي زم�ئه أو ت�ميذه  الذين ھم جزء من يأته ا<جتماعية  بخبراتھم وقدراتھم وثقافتھم ، كما تعد اتجاھاتھم  نحو المدرسة والنظام التعل

من مدخ�ت ومخرجات العملية وأدوارھم ونوعية البرامج وا)نشطة الدراسية  وغير ذلك   موسلوكا تھ تمن خ�ل وا<ستجابا

التعليمية ذات قيمة ھامة في التعرف على مكونات العمليات الداخلية في الفصول الدراسية <ن كل ھذه ا)شياء تساعدنا على فھم واقع 

زم�ئھم أو  ع�وة على ذلك ، أن تحليل كل من ا<تجاھات، وميول  واستجابات وردود افع� المدرسين سواء نحو .العملية التعليمية 

ت�ميذھم  في الفصول الدراسية، يعكس وضوح  حرص المدرسين وقدراتھم التعليمية والتربوية   وتقيمھا  سواء بواسطة زم�ئھم أو 

ت�ميذھم،  ومنه تساعد على عملية التقييم داخل المداس من خ�ل تغيير وتحديث مستمر واستخدام أنماط من الع�قات والتفاعل 

 Rosent Hal"  وروزنھايل"  Barker" باركر " و"  Nash" ذا ما أظھرته دراسات ميدانية قام بھا كل من ناشا<جتماعي وھ

  )150(وغيرھم...Jacobsen"وجاكبسون "

ياتھم المدرسية ككل أو ما يتلقونه  حيھتم ھذا المنظور   بوجھة نظر  الت�ميذ  سواء على   :وجھة نظر الت6ميذ عن المدرسة -ب

بح صمواد تعليمية  ومھارات ومعارف ثقافية داخل فصولھم الدراسية، كما نجد الت�ميذ بعد  مرور زمن على تمدرسھم ت بالفعل من

  .للمدرسة  ةلھم  انطباعات حول عملية التعلم أو  حتى المقررات والمناھج العلمية وا)نشطة الترفيھية والظروف الفيزيقي

عملية التربوية   <بد من التكيف والتفاعل وتوقع سلوك اKخرين وا<نتماء إلى جماعة الفصل لكي يمارس الت�ميذ دوره المثالي في ال

  .وين ثقافات فرعية مدرسية كالدراسي وت

عرفة كثير من الجوانب السلبية وا<يجابية للعملية التعليمية مومنه فان ا<ھتمام بخبرة الت�ميذ ع الحياة الدراسية يعد أمرا ضروريا ل

  ) 151(. لت�ميذ من داخل  النظام المدرسيية والتربوية التي تفھم من خ�ل أراء اعالتنشئة ا<جتما وطبيعة

  : منظور الثقافة-2
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 ،والمؤسسات ا<جتماعية ،والنظم ،يرتبط ببقية ا)نساق ،واجتماعي ،باعتبارھا نسق ثقافي ،ة المدرسةيركز ھذا المنظور على دراس

وا<جتماعية الخارجية على المدرسة، حيث  ،افيةقادلة مع البيئة الثب�قتھا المتعراسة المدرسة في ضوء ومنه يجب د ،والثقافية ا)خرى

التي توجد في  ،العامةته الفرعية التي ترتبط بالثقافة له ثقافا ، أن لكل نسق أو مجتمع صغير  w.waller" و<يرد وللر"نجد دراسة  

والفلكلور والخرافات والشعائر السحرية والمواسم وا<حتفا<ت   ،ا)مثالو ، والتقاليد ،العادات ا مضمونھا ھوالمجتمع الكبير أمّ 

  .وغيرھا

أخر وھذا ما يؤذي في بعض ا)حيان إلى ظھور صراعات حول  إلىإضافة إلى ھذا فمن أھم أدوار المدرسة نقل الثقافة من جيل 

ھي أھم ا)نشطة الثقافية التي يمكن أن تدعم ذكاء  ھا، وكذلك مال فئة تسعى  لتشر  ثقافتـھو المظھر الذي سينتشر؟، فيك ام

ومن أھم الدراسات التي اھتمت بھذا المنظور دراسة ذ، الثقافة تعتبر نقطة جذب الت�مي الت�ميذ وتزيد في تحصيلھم الدراسي، )نّ 

 RILEY "ريلي"و  KANDEL" كاندل"و  TUMER" تيرنر"و COLEMAN" كولمان" و"   GODON"جودون "

  )152(.وغيرھم...

  

  :منظور التنظيم-3

 SEN" جورج جينسن"ومن أكثر المھتمين  ،والجامعات ،و المعاھد ،المنظور على دراسة التنظيمات التربوية مثل المدارس ركز ھذا

G.JEN بارسونز " وجاء بعد ذلك   ،سق اجتماعينوتحلي�ته من خ�ل مقاله المعنون بالمدرسة ك "S T.PAR SON  ذي تناول ال

درسة كنسق اجتماعي ومن خ�ل ھاتين المقالتين فالمدرسة نسق يتأثر با)نساق ا)خرى الفرعية التي تنتمي إلى النظام مطبقة ال

" وليام سكوت " و" بيتر ب�و "   MARCH    ET SIMON"سيمون"و" مارش"التعليمي، غير أن ھذه النظرة تطورت على أيدي 

B.BLAU W. SCOTT   ET "مجتمع يرھم  الذين أصبحوا يدرسون المدرسة كتنظيم اجتماعي مع التنظيمات ا)خرى في الوغ

وقد تطور ھذا المنظور وأصبحت اھتماماته  با)نساق "  M.WABER"ماكس فيبر "  ةبيروقراطيالحديث، وقد اعتمدوا على 

     )153( .بين المستويات الدراسية الصغرى داخل المدرسة واستعملت أسلوب الدراسات المقارنة ما بين المدارس أو

  

  خ6صة 

تسعى دول العالم إلى تبنى سياسات تربوية رشيدة من أجل تحقيق التقدم ا<قتصادي، غير أن ھناك  مشك�ت قد تواجه البلدان     

مقارنة بما  ةت التي تبقى ضئيلالمحدودة ا"مكانيات وھذا ما يعد من معيقات التنمية التربوية في ھيئة الدول وأھم ھذه المعيقات ، النفقا

يتطلبه ا"ص�ح في المجال التربوي، با"ضافة إلى صعوبة الربط بين ما ھو ثقافي وما ھو اقتصادي وما يتطلبه ا<قتصاد من تحرير 

استناد إلى  وتوسيع مجا<ت التربية إلى جانب الصعوبات الفنية والمتمثلة في مدى توفر الوسائل القادرة على تحديد حاجات التربية

  :حاجات الطاقة العاملة وذلك من خ�ل ما يلي

  .حصر الطاقة العاملة الفعلية وتوزيعھا على مختلف ا)نشطة -

 .التنبؤ بالطاقة العاملة بعد سنوات -

 .قلب تنبؤاتنا إلى ما يعادلھا من إعداد تربوي طويل المدى -

تقني وھذا راجع للتطور المتسارع وصعوبة إعداد معلمين يتحكمون ومن الصعوبات التقنية، عدم مجاراة التربية للتقدم العملي وال -

في آ<<ت الحديثة التكنولوجية كما يثار الحديث حول ضعف المردود التربوي مقارنة برؤوس ا)موال المستثمرة ، < نستطيع 

 .قياسھا ، وھذا راجع لطبيعة الظاھرة التربوية وتداخلھا مع ظواھر أخرى

لة ھامة في بناء ا)مم وتحتاج إلى تخطيط إستراتيجي بعدى يراعي القيم المحلية ويواكب تحضير اKخرين وتبقى التربية مسأ -

  .وثقافاتھم و التعايش معھم
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  تمھـيد

بات من الضروري ا<ھتمام بالبرامج التعليمية في البلدان النامية للحاق بركب الدول المتقدمة، من أجل خلق تنمية 

يث ركزت في سياساتھا على التنمية التربوية، وكذلك من خ�ل توظيف ا"مكانيات المتاحة، ، حةاقتصادية واجتماعي

والتخطيط الھادف للعملية التربوية بإتباع استراتجيات جديدة في المجال التربوي، وترشيد ا"نفاق على المؤسسات 

وية تعود إلى الحقبة ا<ستعمارية، التربوية، و كانت الجزائر رائدة في ھذا المجال، غير أن جذور النھضة الترب

من أجل الدفاع عن مقومات الشعب الجزائري، )  م1931(وذلك من خ�ل العمل الجبار لجمعية العلماء المسلمين 

والحفاظ على الھوية الوطنية، التي كانت مھددة بالزوال في ضوء السياسات ا<ستعمارية لسلخ الفرد الجزائري من 

و لقد تطور ا<ھتمام بالتربية بعد نيل الحرية ومع بدايات البناء ا<جتماعي للدولة . ثقافتهلغته ودينه وتقاليده و

الحديثة، وفي ظل مبادئ الھوية وخدمة لXديولوجيا التي تبنتھا الحكومة الجزائرية غير أن  التاريخ أثبت فشل ھذه 

( جابة من خ�ل إص�حات أكتوبرالسياسات، و كان رد الشارع الجزائري عنيف، مما اضطر الحكومة ل�ست

، ولكن التطورات الراھنة للنظام العالمي الجديد في ظل العولمة بجميع ميادينھا، دفعت بالدولة الجزائرية )م1988

والتي تسعى ) م 2000(للعمل على تبنى سياسة تغييرية كمثيلتھا في المنطقة العربية، فجاءت إص�حات بن زاغوا 

جيل جديد، يواكب العصرنة بكل ما فيھا من تحديات، ونقل التكنولوجيا العالمية وتحديث لخدمة المجتمع، وبناء 

التربوية، وتكييف ا)فراد مع تحديات العصر حسب ما يراه  جالمجتمع الجزائري، ومن خ�ل تطوير المناھ

  .المكلفون با"ص�حات التربوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مفھوم التنمية التربوية -أو� 

  :لتنميةمفھوم ا -1

  :حتى نتمكن من ا"حاطة بمفھوم التنمية،  نستعرض مجموعة من التعاريف المختلفة نذكر منھا



نمى : نمى المال زاده، وتعني ا"سناد و الر فع، كأن نقول: التنمية في اللغة العربية، تعنى الزيادة، كأن نقول -

انتمى الرجل إلى أبيه، إن ھو انتسب عليه ، : نقول الحديث على ف�ن، إذا أسنده ورفعه إليه، كما تعني النسبة كأن

  .كما تعني ا"ب�غ عن وجه النميمة وا"فساد

  »كل ما أصميت، ودع ما أنميت« : والحديث الشريف يقول

تعني النمو وا<زدياد، والتقويم : حسب قاموس أكسفورد Development: أما في اللغة ا"نجليزية، فإن كلمة -

: تطور، كما تعني تحميض ا)ف�م، وأما في اللغة الشركسية التي تعتبر من أقدم اللغات ا)وربيةومرحلة التقدم وال

  .فإن كلمة تنمية تعني الزيادة في الشيء

  )154(.وأما ا<ستخدام الشائع بين العرب للكلمة فإنه يطابق المعنى اللغوي في د<لة على الزيادة -

تحقيق زيادة سريعة وتراكمية، خ�ل فترة من الزمن وتتطلب حشد وتعرف التنمية على أنھا عملية تھدف إلى 

  . الموارد وا"مكانيات المادية والبشرية لينتقل المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة النمو والتقدم

ته وتعرف كذلك على أنھا عملية ارتقاء بمستوى ا"نسان، وارتقاء يحقق له التحرير من العجز عند إشباع حاجا -

  .ا)ولية، بحيث يستطيع ا<نط�ق إلى خلق وإشباع المزيد من ا<حتياجات العقلية والروحية

وتعرف أيضا بعملية تغير إيجابي شامل، يھدف على رفع المستوى العام للمتغيرات ا<قتصادية وا<جتماعية في بلد 

     )155(.ما ومجتمع ما، وھي عملية مضبوطة في ظروفھا وفعالياتھا

  :كثيرة للتنمية، منھا على سبيل المثال < الحصر في ما يلي  في ا<صط�ح فھناك  تعار يو أما ف

ھي محصلة الجھود العلمية المستخدمة لتنظيم ا)نشطة المشتركة، الحكومية والشعبية في مختلف  :التنمية 

رية، وفقا لخطة مرسومة ، و المستويات، لتعبئة الموارد الموجودة، أو التي يمكن إيجادھا لموجھة الحاجات الضرو

  .في ضوء السياسة العامة للمجتمع

  .تحول واستمرار لكل الطاقات الذاتية بصورة شاملة، تحقق ا<ستق�ل والتحرر للمجتمع والدولة والفرد :التنمية

ة عملية ھادفة إلى تحقيق زيادة سريعة وتراكمية، في زمن محدد وقصير نسبيا، بإحداث تغيرات نوعي: التنمية

                                              )156(.وكمية وذلك بالجھود المنظمة

  :أخرى وھي كالتالي  فوھناك تعار ي

ھي تحويل واستثمار كل الطاقة الذاتية الكامنة، والموجودة فع� بصورة شاملة تحقق ا<ستق�ل للمجتمع، : التنمية 

  .والدولة، والتحرر للفرد

عملية انبثاق ونمو لكل ا"مكانيات، والطاقات الكامنة، في كيان معين بشكل كامل، وشامل "نھا وتعرف أيضا على أ

 )157(.، ومتوازن، سواء كان ھذا الكيان فردا، أو جماعة، أو مجتمعا

، والتغير بدوره ...إن التنمية تشمل على النمو وعلى التغير«:مفھوم التنمية فيقول تقارير ا�مم المتحدةويشرح أحد 

،وھو كيفي كما ھو كمي،  فالتنمية إذن < تعنى و< تھتم فقط بجانب واحد ...اجتماعي وثقافي كما ھو اقتصادي
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كالجانب ا<قتصادي أو السياسي، وإنما تحيط بكافة جوانب الحياة على اخت�ف صورھا وأشكالھا،  فتحدث فيھا 

   )158(.»تغيرات كيفية عميقة وشاملة

  : مفھـوم التربيـة  -2

  :تلف العلماء في نظرتھم للتربية وسنلخصھا كتالي اخ

إن صناعة التعليم، ھي إشراف الصناعات التي يستطيع ا"نسان أن يحترفھا، : "حيث يعرفھا أبو حامد الغزالي  -

V وإن أھم أغراض التربية، ھي الفضيلة، والتقرب إلى"  

تھيئة الفرص ا"نشائية، كي ينمو الطفل على إن واجب التربية أن تعمل على : "ويعرفھا جان جاك روسو  - 

 ".طبيعته انط�قا من ميوله واھتماماته

التربية ھي كل ما نقوم به من أجل أنفسنا، وكل ما يقوم به اKخرون من اجلنا بغية التقرب : "سبنسر تأما ھر بر -

 ".من كمال طبيعتنا

فل على ما يليق بالمجتمع الفاصل، وأن تنمي فيه التربية ھي أن تبني خلق الط:"ويعرفھا رفاعة الطھطاوي  -  

 ".جميع الفضائل التي تصونه من الرذائل، وتمكنه من مجاوزة ذاته للتعاون مع أقرانه على فعل الخير

يرى أن التربية تنشئة الفرد قوي البدن حسن الخلق، صحيح التفكير محبا لوطنه، معتزا : " أما ساطع ألحصري   -

 ".با ته، مزودا بالمعلومات التي يحتاج إليھا في حياتهبقوميته مدركا واج

  ".وبيئته التي يعيش فيھا )الفرد(ھي عملية التكيف أو التفاعل بين المتعلم : " والتربية بمفھوم حديث

  )159(".على أنھا عملية تكييف مع البيئة المحيطة "وتعرف كذلك  

لتنشئة طفل أو شاب، وھي أيضا مجموعة من العادات الفكرية  بأنھا العمل الذي تقوم به، "littre" "ليتري"ويعرفھا 

" littre" "ليتري"ومن ھنا فإن. واليدوية التي تكتسب، وھي أيضا مجموعة من الصفات الخلفية التي تنمو لدى الفرد

حلة الشباب يعتبر التربية بأنھا العناية والتعليم التي تقدم إلى الكائن البشري في طور الطفولة ا)ولى، كما أن مر

  .تحتاج ھي أيضا إلى عناية كاملة

العالم ا)لماني بأنھا موضوع علم يجعل غايته في تكوين الفرد من أجل ذاته توقظ " herbart.j.f"" ھاربات"يقول 

يعرف التربية على أنھا تربية أنانية < تتعدي الفرد نفسه، فھي في " ھاربات"فيه ضروب ميوله الكثيرة، نجد أن 

بأنھا فن يكتسب في " william James" "وليام جيمس"يق للذات، وتحقيق لمصالح الفرد، ويعرفھا نظرة تحق

الصف المدرسي عن طريق التدريب، وضروب من الحدس عن طريق الم�حظة العاطفية للواقع ومعطياته، فھو 

النفعي بأنھا العملية التي  العالم" James mill" "جيمس ميل"بھذا يختزل التربية في المجال الرسمي، كما يعرفھا 

فيرى أن التربية ھي جميع "  J.stuart mill"جون سيتورات ميل "تجعل من الفرد أداة سعادة لنفسه ولغيره، أما 

  )160(.ما نقوم به من أجل أنفسنا، وأيضا ما يقوم فيما بيننا

  ."ليا وذلك لخدمة المجتمعھي تنشئة أفراد المجتمع خلقيا وبدنيا وعق: " وفي ا)خير يمكن اعتبار التربية

  :التنمية التربوية-3
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ھي ذلك التغيير : " من خ�ل تحديد مفھوم للتنمية وأخر للتربية يمكن استخ�ص مفھوم للتنمية التربوية، فالتنمية

تنشئة للفرد عقليا ويدنيا وخلقيا، من أجل : " ، وباعتبار التربية" الذي يعتمد على إمكانيات مادية وأخرى بشرية

في تلك المخططات : " ، ومن خ�ل ھذا يمكن أن نلخص مفھوم التنمية التربوية"لبية حاجاته وحاجات مجتمعة ت

الفاعلين في العملية (التي تمس العملية التربوية من حيث المناھج، والكتاب المدرسي ،والمكتبة، والموارد البشرية 

و . " وغيرھا، والتي تساھم في بناء فرد منتج داخل مجتمعة...والمالية، والوسائل التعليمية التكنولوجية) التربوية

  ."في تلك الموارد المخطط لھا لخلق إطارات المستقبل"يمكن أن نلخصھا  

  :التنمية في النظرية السوسيولوجية: ثانيا  

للبنائية كي ندرك بوضوح وجھة النظر الوظيفية فيما يتعلق بالتنمية ينبغي التعرف أو< على المبادئ المنھجية 

  :الوظيفية وھي أربع

  .المجتمع نسق كلي -1

 .النسق الكلي ناتج عن أجزائه -2

 .فھم ا)جراء < يتم إ< من خ�ل الكل -3

 .التداخل بين ا)جراء ھو تداخل وظيفي -4

وقد استعمل علماء  البنائية الوظيفية متغيرات للنمط لفھم التنمية، واعتبروا التنمية انتقال من نمط إلى آخر، حيث 

أي المجتمع الكلي إلى نمط " Communtiy"أو الـ " Gemenschaft"أن المجتمع يتجه من نمط " تونيز"ى ير

"Gesellschaft " أو الـ"Society "أي المجتمع العام الكبير.  

فيرى أن المجتمع ينتقل من الحالة ا)ولى إلى الحالة الثانية الحالة ا)ولى التي تضم ":  Spencer أما سبنسرً 

الوضوح، التماسك، ال�تجانس، (إلى الحالة الثانية والتي تضم ) وض، التفكك، التجانس، البساطة، العسكريةالغم(

  ).التعقيد، الصناعة

فيرى أن العملية ا)ساسية للتغيير ھي ا<نتقال من المجتمع المتضامن آليا إلى ":  Durkheim" "دوركايم"أما 

  .المجتمع المتضامن عضويا

الذي يرى أن المجتمع ينتقل من النمط ا)ول إلى النمط الثاني فالنمط ا)ول على سبيل المثال " : Cooley"وكولي  

يضم أھمية الجماعة ا)ولية في تشكيل الطبيعة ا<جتماعية في تحديد أھداف الفرد، أما النمط الثاني فا<تصال :

  .يجعل من الفرد متمكنا وظيفيايجعل توقع ا)فراد للمستقبل أوضح وھو يتصل بمزيد من التخصص الذي 

الذي يرى أن التغير يكون في الحالة ا)ولى إلى الحالة الثانية على سبيل ومثاله على ": M.Weber"أما ماكس فيبر

ذلك توجيه الفعل ا<جتماعي، الذي يرتكز في الحالة ا)ولى على مشاعر غير موضوعية، أما الحالة الثانية فتوجيه 

   )161(.مد على ا)سباب الفعلية التي تت�ءم والمصلحة وا"تقان الفعل ا<جتماعي يعت

الذي ميز بين المجتمع في الحالة ا)ولى والحالة الثانية حيث يرى أن المجتمع  ":Hobhouse" " سھو بھو"و

  .يكون متضامن في الحالة ا)ولى، ومتعاون و حر في الحالة الثانية

  .من المكانة إلى العقد الذي يرى أن التغير يتم" :Maine" "مين"و
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الذي يرى أن النمو يحدث في اتجاه الحجم والتعقد والتحكم في الظروف المادية وعدم ": wilsons" "ويلسنز"و 

  .ا<عتقاد في السحر وسھولة التكيف والحراك ا<جتماعي 

  .فقد صاغ متغيرات النمط كما سبق ذكرھا في فصل الفعل ا<جتماعي": بار سونز"أما 

  .العاطفة تقابلھا الحياد العاطفي: مثال

  .الذي لخص متغيرات النمط عن بارسونز": Hoselitz" "ھوسيلتز"و

ونستخلص في ا)خير أن الوظيفية ترى أن عملية التنمية ھي عملية نمو وتطور ورؤيتھم تتسم بالعمومية وتتجاھل 

  )162(.الظروف التاريخية وغيرھا  من ا<نتقادات التي تعرضت إليھا الوظيفية

  

  :التخطيط التربوي -ثالثا

  :تعريف التخطيط -1

التخطيط التربوي ھو التنبؤ بسير " : عبد V عبد الدايم◌ً  إن التخطيط ھو أساس العمل الناجح حيث ُيعرفه 

)مثل االمستقبل في التربية والسيطرة عليه من أجل الوصول إلى تنمية تربوية متوازنة وإلى تحقيق ا<ستخدام 

وإلى الربط في الناھية بين التنمية التربوية ا<قتصادية وا<جتماعية  ،لبشرية والمادية والمالية المتاحةللموارد ا

  )163(." الشاملة

وھذا التعريف يعتبر التخطيط ھو الطريق ا)مثل، والمختصر لتحقيق التنمية في مجال من المجا<ت، وبا)خص 

في المجتمع، وللتخطيط التربوي مجموعة من ا)ھداف يسعى المجال التربوي الذي ھو محور التنمية الشاملة 

  .للوصول إليھا وتحقيقھا، من أجل دفع عجلة التنمية

 :أھداف التخطيط  -2

  : يلي للتخطيط أھداف مختلفة ، نلخصھا في ما

  .التكھن بمشك�ت المستقبل "يجاد حلول لھا -

 .امج التحكم في المشك�ت المستقبلية والتأثير عليھا من خ�ل البر -

 .الربط بين التنمية التربوية والتنمية ا<قتصادية وا<جتماعية  -

 )164(.ا<ستخدام الجيد للموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول إلى مردود أكبر، بحجم الموارد الموظفة -

  :التخطيط في المجال التربوي-3

ي الوسائل التي يمكن توفرھا  لتحقيق ھذه التخطيط يعني وضع ا)ھداف المراد الوصول إليھا، من خ�ل التفكير ف

ا)ھداف ، فالتخطيط < يكتفي بذلك بل يتجاوزه إلى البحث في كيفية ا"نجاز في الموارد المادية والبشرية، في المدة 

 الزمنية المناسبة لذلك ، والتخطيط في المجال التربوي يبدأ بتحديد ا<حتياجات، وا<حتياجات ھي تلك الفجوة الممتدة

بين نقطة البداية والمخرجات المستھدفة ، وحصر ا<حتياجات يسھل عملية توجيه الجھود وتوفير الموارد ال�زمة 
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وا)ھداف نوعان أھداف بعيدة المدى وأخرى قصيرة المدى، ويجب إعطاء ا)ولوية لھذه ا)خيرة، ومن  .لتحقيقھا

  )165(ما ھي ا)سس التي يبنى عليھا التخطيط؟: نيلماذا نخطط؟ والثا: ھامين ا)ول نخ�ل ھذا نطرح سؤ والي

  

  :أھمية التخطيط التربوي -1

بما أن التخطيط عملية تنبؤية مستقبلية من شأنه أن يجنب الوقوع في ا)خطاء وھدر الوقت وا<نحراف عن 

  :ا)ھداف المحددة، فإن ا"دارة التربوية تسعى من ورائه إلى ما يلي

  .والتخفيف من الكلفةتقليل الجھود وتوفير الوقت  •

 .أبعاد ا)نشطة الزائدة ا<رتجالية وكل عمل غير ضروري •

 .تكثيف التعاون الفعال والتنسيق المثمر بين مختلف أعضاء الفريق التربوي  •

 .متابعة الرقابة على أداء ا)فراد والمجموعات وكذا على مردود وديتھم من حيث الوفرة الكمية والنوعية •

 .رة ا)ھداف خ�ل المسار التعليميتعديل، وتصحيح وبلو •

 .متابعة تقدم المشروع عن كتب ومدى فاعلية استراتيجية التنفيذ المتفق عليھا •

 .زيادة فاعلية العاملين )ن ا)ھداف المرصودة أھداف واضحة تنير طريقھم وترسم معالمھم •

  :أسس التخطيط التربوي -2

معالم يسھل التنفيذ ، بحيث مراعاة بعض الشروط ا)ساسية لكي يكون التخطيط التربوي دقيق ا)ھداف واضح ال

  :وفعاليته منھا هلضمان نجا عت

أن توكل مھمة التخطيط إلى أشخاص متخصصين لھم من التجربة الواسعة في ھذا المجال، و< بأس إن  •

  .استعانت ا"دارة بأفراد من خارج المؤسسة

 .تي يمكن اقتناؤھا لتلبية حاجيات المشروعالمتوفرة لدى المؤسسة وتلك ال تجرد كل ا"مكانيا •

توفير كل المعلومات والمعطيات الخاصة بالموضوع، مع إجراء تحليل ودراسة وافية لھا قبل الشروع في  •

 .وضع الخطة

إشراك مختلف عناصر المؤسسة من معلمين وإداريين، وت�ميذ وحتى ا)ولياء في صياغة الخطة وتحديد  •

 .أھدافھا

  )166(.ي تحديد ا)ھداف واKجالتوخي المرونة ف •

  :إمكانيات التنمية التربوية-رابعـا

حتى تكون التنمية التربوية فعالة ومثمرة، يجب أن تتوفر مجموعة من ا"مكانيات الضرورية التي تعتبر  -

  :أساسية للنھوض بالمجال التربوي وھي كالتالي

  :الموارد البشرية -أ
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لبدل جھود في قطاع التربية ومع الزيادة المتوقعة للسكان التي تؤدي إلى زيادة  تعتبر الموارد البشرية حافزا قويا، 

ا)عباء التربوية، تبقى ضرورية )ن ھؤ<ء السكان المتعلمين والمتدربين ھم بمثابة ثروة كبيرة، وعامل ھام 

  )167(.للتنمية

  :الموارد الثقافية-ب

التربوية، )ن القيم تؤثر على مظاھر السلوك الفردي  تشكل القيم الثقافية ا)ساس الذي تنھض عليه التنمية

والجماعي وعلى المؤسسات، وذلك من خ�ل إدماجھا في الحياة اليومية والعمل بھا لتصبح عنصرا أساسيا في 

  .ثقافة اKخر <ستھ�كالتفكير، )ن جانب كبير من التخلف يرجع 

  :الموارد العلمية -جـ

العالم تقتضي ا<عتماد على كفاءات ومنشآت تختص في تكيفھا مع بيئتھا الجديدة ،  سھولة تنقل المعارف العلمية في

  .كما يجب توفر مستوى عالي من التكنولوجيا التربوية وا"ع�مية بصفة عامة

  :الموارد المالية -د

ة يساھم في تحفيز إن ا<ستخدام الفعال للموارد المالية ضروري لتحقيق تنمية تربوية، فا"نفاق الرشيد على التربي 

  .الفاعلين في العملية التربوية ويحسن من وسائل العمل ويحقق التوازنات داخل قطاع التربية

  :الھياكل التربوية -ھـ

من الضروري لXق�ع نحو تنمية تربوية شك� ومضمونا، يجب تغيير الھياكل المؤسساتية للتربية من خ�ل إتباع  

دوار والسلطة التربوية، ف� تنمية بدون تغيير المرافق و موقعھا من خ�ل أنماط وأشكال جديدة في توزيع ا)

  .دراسات ھندسية وسوسيولوجية للمكان وا)خذ بالخوصصية الثقافية في البناء

  :البحث التربوي العلمي - و

في المجال  لتحقيق تنمية إستراتجية بعيدة المدى قوية ا)سس، بعيدة عن ا"رتجالية، ضرورة دعم البحث العلمي 

التربوي وا)خذ بالنتائج المحققة، فكل                                         من المناھج والبرامج وطرق التدريس 

وزمن التدريس والقوانين التربوية وكل ما يتعلق بالتربية ، يجب أن يخضع لمخابر البحث ليكون ذا فائدة في 

  .المستقبل

  

  

  :ة التربويةإستراتجيات للتنمي: خامسا

من أجل خلق تنمية فعالة يجب تغيير أھداف التربية، وا"دارة التربوية، وأساليبھا، ووسائل التربية، ومصادر 

  :أن للتربية أو للتنمية التربوية ھدفين تسعى لتحقيقھا وھما" عبد V عبد الدائم"وحسب وجھة نظر . تمويلھا

  .التعليم من أجل العمالة المنتجة الكاملة •

 .لتعليم من أجل التنمية الريفيةا •

وترتبط التنمية بالتربية حيث أن أي استراتيجية تنموية جديدة تتطلب إستراتيجية جديدة للتربية، )ن ا"نسان مركز 

أي تنمية، وإذا أرادت أي دولة أن تساھم التربية في حل المشك�ت، يجب دعم ا"بداع وتدريب ا)فراد تدريبا يلبي 

                                                 
  .437مرجع سبق ذكره،ص:عبد V عبد الدائم- 167



بين فئات المجتمع، وكذلك  ةمل، كما يجب أن تھتم التربية بشكل عدم تكافؤ الفرص التعليميحاجات سوق الع

المستبعدين من نظم التعليم المدرسي، وأن تحافظ التربية على الذاتية الثقافية للشعوب، والمثل العليا وضرورة 

دم بلدانا، كما يجب اتخاذ إجراءات ا<ستفادة من النظم الموروثة عن ا<ستعمار والقدرة على تجديدھا بطريقة تخ

جديدة للتعليم ككل خدمتا للتنمية ا<قتصادية وا<جتماعية، وتوجيه التعليم <حتياجات التنمية الشاملة، كما يجدر 

إعطاء أولوية لتعليم ا)ميين الكبار السن، وربط المناھج الدراسية بين العلم والتكنولوجيا من جھة والحياة اليومية 

وليس ا"دارة المركزية، بل ا)ساتذة والمعلمين  نأخرى، وأي تغيير يمس التربية ، <بد أن يبدأ من المعنييمن جھة 

من خ�ل الرسكلة المدروسة والت�ميذ من خ�ل ا)سرة، وقوانين تضبط سلوكاتھم وا"داريين من خ�ل إعادة 

  )168(.تأطيرھم، بالطرق الحديثة لXدارة وزيادة الفعالية في التسيير

  :ولتحقيق ھذه ا"ستراتجيات التربوية الجديدة يجب ا<ھتمام بالميادين التالي 

  :ا/ص6ح في المجال التربوي  -سادسا

عملت حكومات البلدان الحديثة ا<ستق�ل على نشر التعليم بين فئات واسعة وخاصة المناطق الريفية، وذلك من 

أصحاب الحرف والمھن ل1طفال في ا)رياف من أجل تعلم شيء خ�ل التمھين والتعليم، ويكون بواسطة تعليم 

يفيدھم في كسب قوتھم، وبعد دوامھم يرجعون إلى المدارس للتعلم من أجل تنمية مھارات جديدة تساعدھم على 

التسويق، وترفع من دخلھم وتساھم في رفع المستوى ا<جتماعي لسكان ا)رياف، وتنمية الريف، ودفع بعجلة 

  )169(.المجتمع التطور في

تعليم المھارات ا)ساسية، واكتساب التكنولوجيا المتطورة، وتطبيق الطرق  هللتعليم على أن ةوالنظرة الوظيفي

الحديثة في ا"دارة وا"نتاج، والتحفيزات التي تؤذي إلى النجاح ا<قتصادي، والتعليم ھو العامل ا)ساسي للتنمية، 

  )170(.مع قيم المجتمع الثقافة والسياسة والذي يعمل على تكييف ا)فراد الجدد

  

  :ا�تجاه نحو التنمية الشاملة -أ

ھذا ا<تجاه تتبناه الدول التي تعاني من التخلف، ومن أجل القضاء عليه، تسعى لتنمية ا"نسان، وھذا ما جاء في 

المكيفة مع ما تقتضيه التي ركزت على دور التعليم الفعلي الناتج عن تطور النظم التعليمية و" اليونسكو"برامج 

التنمية، وأن أي تغيير يجب أن ينبع من داخل ھذه الدول نفسھا، والنظام التعليمي < يتمكن من حل مشاكل 

المجتمعات، إ< إذا توفرت شروط، من بينھا المحيط ا<قتصادي وا<جتماعي متقدم، وتجارب المجتمعات ا)خرى 

    )171(.في المجال التربوي

ذلك ھو النظام التربوي الياباني، وما حققه من تنمية شاملة سريعة، وما قامت به اليابان في وأحسن مثال على 

ا<ستثمار البشري، من خ�ل النظام التربوي الم�ئم، وقد أجريت دراسة حول نظام اليابان التربوي والنظام 

ن أو البنت أكثر من ا)م ا)مريكية، ا)مريكي، فمن بين النتائج المتحصل عليھا ھي أن ا)م اليابانية تھتم با<ب
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با"ضافة إلى زيادة ساعات الدراسة خ�ل ا)سبوع في المدرسة اليابانية أكثر من ساعات العمل، خ�ل ا)سبوع في 

  )172(الو<يات المتحدة ا)مريكية، وبھذا نجح اليابان في تحقيق التنمية من خ�ل استخدام التعليم

  :لتعليميةا�تجاه نحو الديمقراطية ا-ب

أن إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، كرس نوع جديد من التمايز الطبقي، وھذا ما " جون فيزي"يرى 

جعله شكليا، ويضيف بأن التفاوت بين الريف والمدنية ساھم مساھمة كبيرة في زيادة الفوارق، ومن أھمھا عدم 

شئ في  " في قوله " جون ديوي"ارق، وبھذا ما عبر عنه تكافؤ الفرص التعليمية التي يمكن أن تقضي على الفو

  ".أسلوب الحياة ا<جتماعية وفي الخبرة المشتركة القابلة ل�نتقال والتوسع

إلى جانب ھذا ما جاء في ا"ع�ن العالمي لحقوق ا"نسان الذي يعبر على أن التربية حق لكل إنسان ويجب أن 

م ا)ولى وكذلك من خ�ل تعميم التعليم الفني والمھني، وفتح التعليم العلمي تكون مجانية وإجبارية في مرحلة التعلي

  .للجميع حسب الكفاءة

ومن خ�ل التعليم أصبح من الممكن المشاركة في تسيير شؤون الدولة من طرف الفئات ا<جتماعية الدنيا، وھذا ما 

يمكن أن تساعد أي دولة على تحقيق تغيرات  بأن التعليم العام ھو ا)داء التي:"في قوله" فليب  كومبز"يؤكده 

  ".اجتماعية جذرية تتضمن القضاء على مظاھر عدم المساواة، وتفاوت الفرص التي استمرت طوي� 

فوارق جغرافية داخل البلد الواحد، فوارق بين الجنسين، فوارق عدم تكافؤ الفرص (والفوارق ث�ثة في المجتمع 

  .)173()التعليمية

  :تدعيم الذاتية الثقافية ا�تجاه نحو-جـ

إن ھذا ا<تجاه مبني على د<<ت ،د<لة الشخصية والد<لة الوطنية والد<لة الحضارية، فمن ا<عتزاز بالوطنية 

والشعور بالحرية والتحرر من التعبئة إلى إبراز الھوية الشخصية والحضارية، وھذا يعني تأصيل التربية في 

ضرورة إعادة التفكير في التنمية وابتكار استراتجيات جديدة من شأنھا أن " سكواليون"المجتمع، حيث يؤكد تقرير

  ".تراعي الخوصصة ا<جتماعية والثقافية لكل امة من ا)مم

إن الروح الحقيقة للتعليم ھي القيم الثقافية ا)صيلة في المجتمع، التي تعتبر حلقة الوصل بين أفراد المجتمع، وھذا 

أن نجاح النموذج التربوي الياباني قائم على '' ادموند كينج'' ابانية الرائدة، كما جاء في تحليل ما تؤكده التجربة الي

أن التربية بأكملھا تتوقف على التأثيرات الثقافية الخلقية أكثر مما تتوقف على النظام المدرسي الشكلي، وان "أساس 

تأكيد دينامتية من السياق الحي والمعايير الموروثة التي ھذا النظام المدرسي يستمد الكثير من د<لته، وھو يستمد بال

  .يشكل بھا الناس حياتھم

إن أي نية لXص�حات التربوية يجب أن تكون قاعدة القيم الثقافية التي تعطي المناعة من ا<نح�ل في ثقافات 

، بل التعامل معھا على أخرى مدمرة للمجتمع، وھذا < يعني ا<نعزال وغلق ا)بواب في وجه الثقافات ا)خرى

أساس تفاعل حضاري إيجابي، وھذا ھو تطور الثقافة الذاتية التي ستساھم < محال في تطور التربية في 

   )174(.المجتمع

  :ا�تجاه نحو العمالة وتحقيق العمل المنتج-د
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يم النفعية، وأصبح من إن تطور حركة التصنيع، دفع بالتعليم لتغيير ا<ھتمام من نشر القيم ا"نسانية إلى خلق الق

الضروري تكييف التعليم لخدمة ا<قتصاد، )ن التنمية ا<قتصادية تحتاج إلى قوى عاملة متعلمة وھذا ما نسميه 

بعنوان " اليونسكو"رأس المال البشري وكذاك توطين المعرفة لحل المشك�ت داخل المجتمع، فقد جاء في  تقرير 

  ) .م1976<غوس   التعليم في إفريقيا على ضوء مؤتمر(

يستطيع الربط بين التعليم والعمل أن يربط طالب التعليم بين عملية التعلم وعملية ا"نتاج ويمكن أن يتحقق ذلك "

وجاء )175(.بإعداد المناھج الدراسية، بحيث يستطيع الت�ميذ ا<شتراك في ا)نشطة ا"نتاجية في المجتمع المحلي

التنمية البشرية ھي أوسع من أن تكون مؤشر اقتصادي بل  " 2003لسنة  )HDR( تقرير التنمية البشرية" في

تعني تنمية القدرات البشرية، باعتبار ھذه القدرات ھي الثروة الحقيقية وتكون عن طريق توسيع ا)فراد <ختياراتھم 

  .... "من أجل توفير ظروف معيشية أحسن

  :التمويل في المجال التربوي:سابعا

استثمار حقيقي "مكانيات ضخمة يتوخى منه جودة المخرجات، ومن أجل  هانه استثمار ،ھو )ن ينظر للتعليم على 

ذلك ركزت ا"ستراتجيات الجديدة على توفير ا"عتمادات المالية ال�زمة للمرحلة، والتي يجب أن تتجاوز ا"نفاق 

ي التغيير و إخضاع كل الموارد المادية العادي وذلك من أجل توفير إمكانيات تفوق المعتاد، و< نكتفي با"رادة ف

والمالية والبشرية والعمل على زيادتھا، من أجل خلق ظروف جديدة لXستراتجيات جديدة وتمويل التغيير المراد 

البحوث العلمية في المجال : تنفيذه بدعم التعليم وإدارته وحصر ا)نشطة ال�زمة لXستراتجيات الجديدة مثل

تي يمسھا سواء كبار السن أو المنقطعون من خ�ل برامج خاصة، وخلق ھيئات جديدة للتنمية التربوي والفئات ال

، و التعاون المبني على المصلحة ةفي القطاع وتوظيف ا"ع�م الحديث ووسائله وتطوير المناھج التعليمي

اتية للدولة أي ا<عتماد ا<قتصادية وليس مجرد دعم من دولة غنية إلى أخرى فقيرة، وھذا ما يكشف عن القوة الذ

على النفس من خ�ل ا"مكانيات الذاتية، وبناء إستراتجية تكون أكثر من ا"مكانيات وقد تخلق تحديا داخل 

   )176(.المجتمع

و)ن التربية صناعة كبرى تخصص لھا ميزانية عالية، )نھا أھم شيء في ا"ق�ع ا<قتصادي، وذلك من خ�ل 

 –في كتابة " إدجار فور: "الذي يعد من أولويات أي استثمار اقتصادي، ونذكر مقولةتوفير رأس المال البشري، 

  .>>....إن نشر التعليم يتطلب مضاعفة النفقات،<< -تعلم لتكون 

  :ومن أھم العوامل التي ساعدت على زيادة ا"نفاق على التربية ما يلي

رات والمھارات عائدات اقتصادية، إذ يترتب وذلك من خ�ل اعتبار الخب: اعتبار التعليم استثمار اقتصادي - أ

  .على ھذه النتائج التربوية منافع اقتصادية في مجال ا"نتاج المادي

أصبح من الضروري خلق مھارات وخبرات جديدة لتلبية حاجات الصناعة المتزايدة، : تطور التصنيع - ب

 .بدوره يحتاج إلى إنفاق للقوى العاملة المؤھلة، وھذا يحتاج إلى توسيع المؤسسات التربوية وھذا

يرى فيري أن زيادة دخول ا)فراد الناتج عن حركة التصنيع، شجع على زيادة : الرفاھية ا�قتصادية -جـ

  .ا"نفاق لتعليم أبناءھم من أجل بلوغ أعلى مستويات التدرج ا<جتماعي

                                                 
  .120، 119سابق ، ص المرجع ال  175
  .543،544، ص  ذكره بقمرجع س: معبد V عبد الدائ - 176

  



د دراسية ل1طفال، وھذا ما الزيادة الكبيرة في نمو السكان، تفرض خلق مقاع: الزيادة الطبيعية للسكان -د

  .يفرض إنفاق أكثر في بناء المدارس وفتح مناصب شغل فيھا

إن التطور الحاصل في البرامج والمناھج التربوية، يدفع المسؤولين "حداث  :تغيير الھياكل المدرسية -ـھ

كن للخدمات تغييرات في المؤسسات التربوية، كخلق م�عب رياضية أو غرف للحاسوب وا)نترنات أو أما

  .المتنوعة، وذلك نابع من التطور الحاصل في المجتمعات وكل ھذا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة

  :التغيير المستمر في النظم التعليمية - و

عدد (إن تغيير النظم التعليمية من نظام )خر مع التوسع في قنوات التعليم النظامي وزيادة السنة الدراسية 

، وإلغاء الھياكل التعليمية القديمة وابتداع ھياكل تعليمية حديثة تواكب التغيير والتطور )ساعات اليوم الدراسي

  .في فلسفات التربية لكل ذلك أدنى إلى ارتفاع تكلفة مما اعجز كثيرا من الدول عن ا"يفاء بھذه المتغيرات

  :زيادة أجور ھيئات التعليم -س

وي العاملة في مجا<ت التربية، وھجرة كثير من المعلمين لمھنة البحث عن الفعالية في نوع التعليم وكفاءة الق

  .التعليم أدت إلى ارتفاع ا)جور حتى يحدث استقرار وظيفي لفئة المعلمين < سيما ذوي الكفاءات العالية

  :ازدياد سرعة التضخم-ي

ى إلى ارتفاع قيمة المواد إن ازدياد التضخم في ا<قتصاد واثر ذلك على الدول النامية ذات الموارد الشخصية أد

والوسائل المعيشية و الذي أدى إلى انخفاض في التعليم نتيجة لعملية التضخم، كل ذلك زاد في تكلفة التعليم 

  )177(.وزيادة نفقاته

  

  :مصادر التمويل وصيغه

ل تجمع اغلب دول العالم على تخصيص مبالغ لتمويل قطاع التربية، غير أن ھناك مصادر أخرى وصيغ لتموي

  :التعليم نذكر منھا ما يلي

  :التمويل الحكومي - أ

وھو تكفل الدولة بالقطاع التعليمي من خ�ل ميزانيتھا، وتختلف من دولة إلى أخرى حسب الدخل القومي، وقد 

يكون ھذا ا"نفاق مركزي أو < مركزي ويختلف من نظام إلى آخر والنوع الثاني يساھم في ترشيد ا"نفاق، )ن 

  .ية ھي المدركة باحتياجاتھا من السلطة المركزيةالسلطات المحل

  

  

  :التمويل الخاص - ب

وھي تلك المصاريف وا)قساط التي يدفعھا الت�ميذ عند التحاقھم بالمدارس الخاصة وتختلف المصاريف من 

  .مستوى إلى أخر وھذا النوع من التمويل يحترم فئات كبيرة من المجتمع < تستطيع توفير التكاليف

  :ويل الشعبيالتم -جـ
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ويتمثل في الھبات والتبرعات والتطوع في بناء المدارس وتديرھا الدولة أو مجالس ا)ولياء، وھذا كذلك به عيب 

  .يؤدي إلى التدخل من قبل الممولين في شؤون المؤسسات

  :التمويل ا�جنبي -د

بنك الدولي الخ، وقد يكون اليونسكو واليونسف وال: ويكون عن طريق دعم دولة خارجية أو مؤسسات دولية مثل

  )178(.ھذا التمويل في الدول الفقيرة: مالي أو مادي أو بالخبرة  ونجد مثل

  :التمويل الذاتي -ھـ

  .ويكون بواسطة تطوير ا)نشطة المنتجة، التي تسوق وينتفع بمداخلھا وھذا يحتاج إلى خبرات ومھارات كبيرة

  :ا�ستثمار - و

المطابع ودور النشر ورشات إنتاج للمعدات والوسائل : ؤسسات استثمار مثليمكن للمؤسسات التعليمية إنشاء م

  .الخ....التعليمية 

  :صناديق دعم التعليم -س

: وھي تلك الصناديق التي يتدفق ربحھا من رسوم بعض الخدمات والنشاطات وعائدات العقارات التعليمية مثل

  .الخ.....ملعب

  

  :الزكاة وا�وقاف -ي

  )179(.تمويل يكون في الدول ا"س�مية ، من خ�ل تخصيص الزكاة بأنواعھا لتمويل طلبة العلموھذا النوع من ال

  :ترشيد نفقات التعليم

  :والترشيد نفقات المؤسسات التعليمية يجب إتباع ما يلي

  .الحد من ا"سراف وزيادة الكفاءة الداخلية والخارجية للنظم التعليمية  •

 .رة، لضبط المصاريف المتزايدة إتباع التقنيات الجديدة في ا"دا •

 .إقامة طرق جديدة للتعليم أقل تكلفة من الوسائل التقليدية •

  تنمية الموارد البشرية والمادية المحلية، وتطوير الُبنى القاعدية الصناعية، بغية الوصول  •

  )180(.إلى تجھيزات م�ئمة ل�حتياجات

  :التغيير والعملية التربوية:ثامنا

  :يالتغيير كھدف تربو - أ

إن عملية التربية التعليمية تھدف لتغيير المتعلم من خ�ل برامج ومقررات أو وحدة تعليمية، فبعد مدة من التعليم، 

يظھر تغيرا لدى المتعلمين الذين يكونون قد مروا بخبرة تعليمية وھذه التغيرات تحدد من خ�ل المدرسة والمنھج 

  .والتعليم
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يه وبالتفاعل بينه وبين بقية زم�ئه أو بالمقررات أو الخبرات الخاصة التي يمر فالمتعلم يتأثر تأثيرا بالغا بمدرس

  .بھا

إن كل تفاعل بين المعلم والمتعلم قائم على اقتناع ضمني لكليھما بإمكان حدوث تغيرات مرغوب فيھا، و< يمكننا 

ة على تلك ا)سئلة والمدرس تجاھل تلك ا)مور الرئيسية، حيث أن كل حدث تدريسي أو تعليمي ھو نتيجة لXجاب

الذي يرغب في صياغة أھدافه التربوية يتجنب في الحقيقة، ا"جابة بوضوح على تلك ا)سئلة في حين أن معاملته 

مع ت�ميذه وتفاعله معھم تتضمن تلك ا"جابات، ومع ذلك فوضع ا)ھداف < يضمن بالضرورة تحقيقھا سواء كانت 

ة من وظائف التقويم وھي البحث عن الع�قة بين واقع التغيرات التي يمر بھا معلنة أو غير معلنة، وھذه وظيف

   )181(.التلميذ وبين ا)ھداف الموضوعة

  

  

  :ا�نتقاء في مقابل التطور -ب

يكرس المدرسون وا"داريون جھدا كبيرا لتحديد الت�ميذ الذين ينبغي لھم التوقف عن مواصلة التعليم في نھاية لكل 

من ھنا تظھر قلة نادرة يمكن لھا مواصلة المشوار الدراسي، وكانت ھذه ھي الوظيفة التي تقتصر سنة دراسية، و

عليھا التربية أ ي وظيفة ا<نتقاء، وھناك نظرة أخرى للمدرسة والتي توصف بأنھا تھتم بنمو الفرد أي تنمية صفات 

موھبة وليس كشف المواھب، وقد أملت الت�ميذ، حيث يصبحون يعيشون في مجتمعھم بكفاءة وھنا تظھر تنمية ال

التغيرات المتسارعة في النظام ا<قتصادي إلى الحاجة المتزايدة إلى عمال مھرة على مستوى عال من التدريب، 

  .با"ضافة إلى الرغبة في الحراك ا<جتماعي بالنسبة ل1فراد

ھا بإكمال التعليم ھو إجراء عقيم، وذلك راجع بالفئة التي < يسمح ل ؤوقد يحكم المستقبل القريب أن ا<نتقاء والتنب

لXنفاق الكبير على التربية، وكذلك رغبة ا)فراد في التعلم ومن ھذا يمكن أن يظھر اتجاه أخر يھتم بالكشف عن 

  .الحد ا)قصى من قدرات الت�ميذ خدمتا للمجتمع

التعليمية، والمدرسين البحث عن طرق والتعليم عملية مستمرة < ينبغي لھا التوقف ولھذا يجب على المؤسسات 

   )182(.جديدة لعملھم سواء بالنسبة لطرق التدريس أو التقويم

  

  :التقويم والتغير-جـ

استخدمت ا<متحانات كطريقة لمعرفة الفئة التي يسمح لھا ا<لتحاق بالمستوى ا)على أو التالي، وھذا من خ�ل 

رجات تصنف المتعلمين سواء فصليا أو سنويا وكانت تحدد تحويل نتائج ا<متحانات وأحكام المعلمين إلى د

والقائمين على العملية التربوية < يھتمون إ< بالفئة المتفوقة وبذلك يحدث نوع من ا<قتناع عند . مصيرھم التعليمي

وھذا ما الفئة المتوقفة بضرورة مواصلة الطريق بنفس النفس والنتائج، أما اKخرين فھم فاشلين غير مرغوب فيھم، 

يؤثر على النمو التربوي لدى ھذه الفئة العريضة من المتمدرسين ويوجھھم توجيه خاطئ مستقب�، )ن ھذه 

  )183(.ا<ختيارات التعليمية < تھتم بقدر كبير بتحسين التدريس والتعلم والتحقق من بلوغ ا)ھداف
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  :المناھج التربوية الحديثة-:تاسعا

  :تطوير المناھج-أ

أن كل مجتمع له فلسفة تميزه عن غيره من المجتمعات ا)مر الذي ينعكس على التربية بأنظمتھا  مما < شك فيه

وممارساتھا، وباعتبار المجتمعات تتسم بالديناميكية والحركة وتنعكس ھذه السمة على التربية ومن ثم على المنھج 

ى مع التغيرات  الحاصلة في المجتمع كذلك أن يواكب ھذا التطور، )ن المدرسة من خ�ل المنھج يجب أن تتماش

   )184(:وأن تؤدي إليھا أيضا ولعملية تطوير المناھج أسس وھي كالتالي

  :ا�ستناد إلى فلسفة تربوية واضحة-أ

اھتمت المناھج بالناحية العقلية دون الناحية الجسمية وانط�قا من أن عقل ا"نسان مكون من مجموعة من الملكات، 

  .المختلفة ةتدريب ويكون ذلك من خ�ل المواد التعليميوكل ملكة تحتاج إلى 

  :ا�ستناد إلى دراسة علمية للمتعلم-ب

<بد من مراعاة خصائص نمو الت�ميذ،عند إعداد المنھاج، وذلك من خ�ل تتبع الدراسات وا)بحاث التربوية 

  .يجب مراعاتھا والنفسية وا<ستفادة من نتائجھا، )ن للتلميذ قدرات واتجاھات وميول وحاجات

  :دراسة المجتمع -جـ

على المدرسة أن تراعي مشك�ت المجتمع عند بناء مناھجھا، حتى يستطيع الت�ميذ ممارسة مبادئ مجتمعھم وقيمه 

  .وثقافته، وحتى تكون عندھم قابلية )وضاع مجتمعھم والسعي لتحسينھا

  

  :التطوير من خ6ل عملية شاملة -د

كا)ھداف، المحتوى، والطرق ، والوسائل التعليمية ، والنشاط، والتقدم ، وأي  يشمل المنھج مكونات عديدة

منھج له قيمة إ< من خ�ل تفاعل ھذه المكونات وكذلك على أي تطوير أن يشمل كل المكونات و إ< أعتبر 

  )185(.تعديل فقط

  :أن يكون عملية تعاونية  -ھـ

التربوية من أساتذة وت�ميذ وأولياء الت�ميذ والمتخصصون  "عداد منھج فعال يجب إشراك الفاعلين في العملية

  .وخبراء التربية وذلك خدمتا لحسن التنفيذ

  :أن يكون عملية مستمرة- و

ويكون من خ�ل تواصل التغيرات على فترات متباعدة، عن طريق استخدام، أساليب عملية متنوعة، حتى 

  )186(.ات وخبراء ا<نفجار المعرفيتساير تحديات العصر، وھذا راجع لدينامية المجتمع

  :المناھج الدراسية المتفتحة 

أصبح من الضروري اشتراك أولياء الت�ميذ وإدارة المؤسسة التعليمية في وضع المناھج التربوية مع مراعاة 

المحيط الذي تتفاعل معه، حتى يصبح المنھج مرن ويساير الواقع ويراعي خبرات الت�ميذ وقدراتھم وطرق 

  .يس والتقييمالتدر
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  :وأھم مميزات المنھج المتفتح ما يلي

  .مراعاة آراء المدرسين والت�ميذ با"ضافة إلى الخبراء المختصين -1

 .مراعاة خبرات الت�ميذ وخصوصيات المحيط -2

 .مراعاة الفروق الفردية بين الت�ميذ -3

 .شمولية النظرة التربوية لتجسيد ا)ھداف التربوية -4

 .مين بالمھام التربويةتكاتف وتكامل جھود المھت -5

 .مرونة المنھاج ومسايرتھا للواقع المتغير -6

 )187(.التركيز على بلورة شخصية الطفل ونجاحه ا<جتماعي من خ�ل تنمية قدراته الذاتية -7

ومن خ�ل ھذا كله، فالجمعية التربوية يتعدى مجالھا ثنائية المعلم والمتعلم إلى محيط وأسرة ومختصين وواقع 

وعلى القائمين مراعاة ذلك لدفع بالتنمية التربوية نحو المسار الصحيح، حتى تساھم في التنمية  معاشي في تغير

  .الشاملة للمجتمع

  :ا/ص6ح التربوي في الجزائر:عاشرا

التربوي في الجزائر بعدة مراحل، وذلك حسب متطلبات كل مرحلة والظروف السياسية للدولة  حمر ا"ص�

  :حل ما يليالجزائرية وأھم ھذه المرا

  ).م1954-م1930:( بوادر النھضة الحديثة: أو�

م،وبرزت بعد لقاء الع�مة الشيخ البشير 1931أنجزت جمعية العلماء المسلمين بعد تأسيسھا في شھر ماي سنة 

ا"براھيمي مع الع�مة ابن باديس رحمھما V با)راضي المقدسة، حيث ذكر الشيخ الفاضل البشير ا"براھيمي 

جاء الدور الثاني لجمعية العلماء <<:بظروف تأسيسھا وھو يقول >> مشكلة العروبة في الجزائر<< في 

وھو التربية ا/س6مية والتعليم العربي ا�بتدائي الحر المستحمل على مبادئ العربية وآدابھا ومبادئ التاريخ 

سلطة ا�ستعمارية وقوانينھا الجائرة، ا/س6مي و التربية ا/س6مية الصالحة وجاء معه الصراع العنيف مع ال

استعدت الجمعية با/يمان والعزيمة وتجاھل القوانين ا�ستعمارية وتوطين النفوس على المكروه الذي 

  >> .يصيبھا في تعليم الدين والعروبة

رة رغم للجمعية اKن بل ل1مة الجزائرية، أكثر من مائة وخمسين  مدرسة ابتدائية ح<< :واستطرد ك�مه بقوله

ا<ستعمار الفرنسي يتردد عليھا أكثر من خمسين  ألف تلميذ من أبناء ا)مة الجزائرية بنين ونبات يدرسون 

ثم شيدت الجمعية معھدا ثانويا كخطوة أولى للتعليم <<مبادئ لغتھم وآدابھم وأصول دينھم وتاريخ قومھم 

  >> ... عمرته بألف تلميذ....الثانوي

ء ما بوسعھم من أجل الحفاظ على مقومات الشخصية العربية والدين ا"س�مي، بالرغم وقد بدل الشيوخ ا)ج�

  .من وقوف ا<ستعمار ورفضه لطلبات رخص تأسيس المدارس التابعة للجمعية وصعوبة تمويلھا

خرج الشعب الجزائري مطالبا بمجموعة من المطالب ، من بينھا ) 1945-1939(وبعد الحرب العالمية الثانية

أن اللغة <<على  57م الذي نص في مادته 1947-09-20المؤرخ في >> قانون الجزائر << إلغاء  طلب

  )188(>>العربية تعتبر كلغة من لغات ا"تحاد الفرنسي وتنظم تعليمھا على جميع المستويات
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  :م1962-1954تطور التعليم في الفترة ما بين : ثانيا

جزائري  117المسجلين في المدارس الحكومية < يتجاوز  نزائريياندلعت الثورة التحريرية المباركة وعدد الج

وقام المعمرون بحم�ت مناھضة للقانون السالف الذكر وذلك من أجل إلغاء  % 15مسجل ، نسبة < تفوق 

استعمال العربية كلغة رسمية ثانية في المصالح الحكومية والمطالبة بغلق المدارس الحرة التي كانت تدعوا 

  .لى الھوية وا"يمان والعلم لمكافحة ا<ستعمار كما منعوا بيع الصحف والكتب الناطقة بالعربيةللحفاظ ع

فلم تكن العربية تدرس في التعليم ا<بتدائي معدا بعض ا)حياء التي يقطنھا العرب وكانت تدرس لمدة ساعتين 

  .إلى ث�ث ساعات خ�ل ا)سبوع 

اللغة <<م بأن 1954لين عن التعليم في الجزائر في مارس وقد صرح بعض ا)ساتذة الجامعيين المسؤو

العربية الدراجة لھجة معدومة من كل قيمة أدبية و� حاجة لتدريسھا والعربية الفصحى لغة ميتة غريبة عن 

وطالبوا >> ...الجزائر أما العربية الحديثة ھي لغة أجنبية تعبر عن أفكار وطنية و� يتقنھا إ� المثقفين

م و< يطرأ عليھا تغير إ< بعد استشارة المجلس ا)على 1945على برامج العربية الموضوعية سنة  با"بقاء

الفرنسي للتربية الوطنية ورفضوا إجبارية تدريسھا، وھكذا كان حال اللغة العربية التي كانت مستھدفة ، وبعد 

ورت حالة التربية في الجزائر الحرة وسجن المعلمون وشرد الت�ميذ، وتدھ سقيام الثورة أغلقت المدا ر

  )189(.المكافحة

  :م1982إلى سنة  1962تطوير المنظومة التربوية الوطنية من سنة : ثالثا

كان مفروضا على المدرسة الجزائرية بعد ا<ستقبال ، تحو<ت جذرية وذلك راجع للموروث ا<ستعماري 

جديدة أ< وھي مرحلة بناء قيم يدور مفھومھا الثقيل منھجا ومضمونا وضمانا لتكيفيھا مع متطلبات المرحلة ال

م، وتجلي التطور في إنشاء المدرسة ا)ساسية 1954حول مبادئ الثورة الجزائرية وبا)خص بيان أول نوفمبر 

م وذلك كاستجابة لحاجة المجتمع للعمالة المؤھلة التي تدعم 1980سنوات في سنة  9متعددة التقنيات ذات 

  :ھذه المرحلة ما يليالتنمية ومن أھم أھداف 

  :ديمقراطية التعليم-1

قامت الدولة الجزائرية بمخططات إنمائية أعطت ا)ولوية لتنمية الھياكل المدرسية ، فبفضل ھذه المخططات 

إكمالية  150تمكنت الدولة من تقليص النقص الكبير في المقاعد المدرسية ، حيث تم رفع عدد ا"كماليات من 

ا قليل من نظام الدوامية خ�ل الستينات ، كما توسعت فكرة مجانية الكتاب المدرسي إكمالية وھذ 1036إلى 

وقد ارتفع .وكذلك المطاعم المدرسية ومنح ت�ميذ المتوسط والمتعلقة بالنظام النصف داخلي أو بالنظام الداخلي

وارنفعت .ون من ا<طفالملي7حيث يستقبل التعليم ا<ساسي أكثر من .عدد الت�ميذ بصفة مطردة منذ ا<ستق�ل

با<ضافة الى ارتفاع نسبة .في الثمانينات ...100،الى مايقرب من 1962في سنة....20نسبة التعليم من

داخلية ابتدائية لفائدة أبناء الرحل واستفادة العديد من 26كما قامت الدولة بتأسيس .تعليمالبنات ارتفاعا بالغا

  1ااطفال من االمنح والمطاعم المدرسية

  :التعريب-2
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  من التعليم  ىإن تعريب المنظومة التربوية يتطلب الدقة وبعد النظر ، حيث تم تدريب السنة ا)ول

م وفي  1968- 1967ا<بتدائي وتدعم توقيت تعليم اللغة العربية وكذلك في التعليم المتوسط وذلك في غضون 

إعداد البرامج والكتب المدرسية وكل  واستخدمت اللغة العربية في %52.2م بلغت نسبة التعريب  1981سنة 

وتدعيم تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا وبقت الفرنسية تدرس كلغة أجنبية . )190(الوسائل التعليمية

  191. إلى جانب  تعريب التكوين في المعاھد التكنولوجية للتربية

  

  :الجزأرة -3

مدرسي، وبالنسبة لضبط وتنفيذ البرامج فقد كان في سنة وقد شملت محتويات التعليم وموظفي التعليم والتشريع ال

، وھكذا و)ول مرة بدأ الت�ميذ ) تاريخ ، جغرافيا، تربية مدنية(م وقد مس التغيير المواد التوجيھية 1964

م عوضت الوسائل التعليمية الوطنية،  165- 1964يتعلمون اللغة الوطنية وفي الفترة الممتدة ما بين  نالجزائريي

سائل ا)جنبية وما ساعد على ذلك ھو رصيد تجارب ا"طارات الجزائرية،وقد أنشئت صناعة للكتاب المدرسي الو

، إظافة إلى تكوين المفتشين ، غير أن مستوى التأطير ضعف وأصبحت المعايير < تطابق القوانين المعمول بھا 

من المتعاونين الوافدين  7000ظيف أكثر من ونظرا للنقص الكبير، اضطرت الب�د للعمالة ا)جنبية وھكذا تم تو

م ومع انط�ق المخطط الرباعي ا)ول  1964من البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة من فرنسا وكان ذلك سنة 

م، وتم جزأرة التعليم 1970اتخذت عملية ا<ستغناء على التعاون في ھذا المجال ھدف استراتيجي وذلك في سنة 

م وفي ا)خير تمت جزأرة النصوص القانونية المتعلقة  1981الدخول المدرسي لسنة  إبان %92المتوسط بنسبة 

  .م1975بنظام التعليم ابتدأ من سنة 

  :توحيد التعليم -4

لقد كان القصد من ديمقراطية التعليم وھو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وبالنسبة للجزأرة ھو ترسيخ ا<نتماء 

م توحيد نمط المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية 1964ان من الضروري سنة وا)خذ من المنابع ا)صيلة وك

  .ومؤسسات التعليم العام والمدارس ا)خرى المصادق عليھا

م، وجاء دور شھادة التعليم 1967كما تم توحيد ا<متحانات ، بالنسبة <متحان ا<نتقال لسنة أولى متوسط في سنة 

تم تعريب السنة الخامسة والسادسة من التعليم ا<بتدائي في مادة الحساب، بدأ م ، وبعد ما  1974المتوسط سنة 

وبحكم . )192(سنوات 09م في بناء المدرسة ا)ساسية المتعددة التقنيات ذات 1980التفكير خ�ل ھذه الفترة أي سنة 

غى التعليم الحر،ذو والتي  تنص على كون التربية والتكوين من اختصاص الدولة وبذلك أل 1976أفريل 16أمرية 

  193.الطابع التجاري،والتعليم التابع ل[باء البيض المسيحين المبشرين

  )م1989إلى 1980من : (سنوات 09المدرسة ا�ساسية المتعددة التقنيات ذات : رابعا

م وذلك راجع لضعف المردود المدرسي من  1980عرفت المنظومة التربوية تحو<ت جذرية ابتداء من سبتمبر 

ضعف القاعدة التي بنيت وذلك راجع لضعف المردود المدرسي من خ�ل ضعف القاعدة التي بنيت عليھا  خ�ل
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م والتي لم تخدم تطلعات الثورة الجزائرية ، وقد اعتمد ا"ص�ح المدرسي في 1962المدرسة ا)ساسية من سنة 

  :ھم ا)ھداف والمتمثلة فيما يليالثمانينات على المكتسبات البشرية منھا والتربوية والتقنية، وقد حقق أ

  :ا�ختيار المتعلق بالديمقراطية -1

و إلزاميتھا في سن السادسة ، حتى يتمكن الطفل من " المدرسة للجميع"إن أساسية المدرسة، تمثلت في مبدأ 

وق الحصول على المعارف والكفاءات ولتحقيق ديمقراطية تعليمية بالدفاع عن تكافؤ الفرص من خ�ل مراعاة الفر

  .ا<جتماعية والثقافية التي تبقى قائمة

  :تتويج صيرورة الجزأرة -2

إن المدرسة ا)ساسية تجاوزت التعلم والتكوين بالحفاظ على الھوية الوطنية، من خ�ل الوحدة التربوية والرجوع 

قيا ومدنيا في المجتمع إلى اللغة العربية وإعطائھا مكانتھا وكذلك البرامج والمناھج التي تساھم في دمج الشباب أخ�

  .وصقل ھوية جزائرية مبدعة وقادرة على تنمية التضامن المجتمعي

  :تربية الفرد ا�شتراكي -2

المدرسة ا)ساسية الموحدة كانت تكون من أجل ا<لتحام ا<جتماعي وتربي وتحبب العمل )طفالنا وتعودھم على 

  )194(.تضامن والبعد ا<جتماعي النفعيالعمل الجماعي من خ�ل ا)فواج التي تنشر وتنمي روح ال

  

  :العصرنة -4

  :سنوات إلى غرس القيم الثقافية ا)صيلة والھدف منھا كالتالي09ذات  ةتھدف المدرسة ا)ساسي

  . تثقيف الشباب علميات وتقنيا -

 .تدريب الشباب على ضمان استمرارية ا"نتاج المادي -

 .ا<نتقال من التنظير إلى العمل المحسوس -

 .ن والدفع بعالم الشغلحب المھ -

إن مھمة التعليم ا)ساسي ھي إعطاء تربية أساسية واحدة لجميع الت�ميذ ومدته تسع سنوات ،حيث توفر المدرسة 

  :ا)ساسية ما يلي 

  .دراسة اللغة العربية  -

  .اعتماد ا)سس الرياضية والعلمية في التعليم  -

  .ب العمل عن طريق ممارستهدراسة الخطط ا"نتاجية وتربية الت�ميذ على ح -

  .وا)خ�قية والدنية  ةأسس العلوم ا<جتماعية < سيما المعلومات التاريخية والسياسي -

  .تعليما فنيا ،الغاية منه إيقاظ ا)حاسيس الجمالية في الت�ميذ -

  .تعليم اللغات ا)جنبية  -

 195.تلقين مجموعة من المعارف والمھارات التكنولوجية  -

  :معلمينتكوين ال

  1865عرفت الجزائر في الحقبة ا<ستعمارية الفرنسية مدراس لتكوين المعلمين وكان ذلك سنة 
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الصادر سنة " la loi Gigot" قانون جيزو"م وأھم مدرسة لتكوين المعلمين ھي مدرسة بوزريعة بمقتضى 

دم الوجود الفرنسي في م، وكان ھدف الفرنسيين ھو خلق جيل مستسلم من خ�ل محتوى البرامج التي تخ1833

بإدخال  1962، وجاء الدخول المدرسي في أكتوبر  )196(الجزائر، وكان على الجزائر المستقلة أن ترفع التحدي 

اللغة العربية في المدرسة الجزائرية منھم ممرنين ومساعدين لسد الثغرات التي خلفھا ا<ستعمار الفرنسي وفي سنة 

  )197(بالتعليم العمومي  نابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائرييم تم إلحاق المدارس الت 1964-1965

خ�ل المخطط ) 1973-م1970(م، وظھر التكوين أثناء الخدمة وفي سنة 1982ولم ينته سلك الممرنين إ< سنة 

 44معاھد تكنولوجية للتربية ووزعت توزيعا عاد< على مختلف جھات الوطن حيث بلغ عددھا  الرباعي أنشئت

  .ألف منصب تكويني 20مؤسسة تقدر طاقتھا ا"ستقبالية ب 

مساعدا  33955م بـ  1981- 1970وقد وصل عدد الخرجين من ھذه المؤسسات في الفترة ما بين   

إقامة المدرسة مع  ةم بالموازا 1984- 1980ي للتنمية ما بين أستاذ للتعليم الخماس 33424معلما و 17487و

  .)198(سنوات 09ا)ساسية المتعددة التقنيات ذات 

   199.م أسست الدولة مركزا وطنيا وث�ثة مراكز جھوية لتكوين إطارات التربية1981في سنة

  :م1988إص6حات ما بعد أكتوبر : خامسا

بعد ا)حداث الدامية وتمثلت في تغيرات  1989جانفي من سنة  تأسست لجنة ا"ص�ح التربوي الوطني في شھر

  :لجان فرعية يتركز عملھا حول ما يلي 8تشريعية من خ�ل عمل 

  .مھمتھا تقييم برامج والمحتويات والمناھج وإجراءات التوجيه للطور ا)ساسي: اللجنة ا)ولى -

 .اھج التوجيه وتحديد الشعب لما بعد الطور ا)ساسيدراسة الوحدات وتقييم البرامج وتعديلھا ومن: اللجنة الثانية -

 .ا<لتحاق والتوجيه والوسائل التعليمية(وتتكفل بإعادة ھيكلة التعليم العالي من خ�ل التخصصات : اللجنة الثالثة -

 .وتعنى بتحديد ا<حتياجات للتكوين والتحسينات التي يقتضيھا ا"ص�ح: اللجنة الرابعة -

اھتمت بالخدمات ا<جتماعية وتقييمھا واقتراح القانون ا)ساسي ا<جتماعي والمھني لعمال وقد : اللجنة الخامسة -

 .القطاع

 .واختصت بدراسة التمويل في مختلف المستويات: اللجنة السادسة -

 .اللجنة السابعة إعداد نصوص تشريعية لXص�ح التربوي من خ�ل عمل اللجان ا)خرى -

  .إع�مية للتعريف با"ص�ح وكذلك متابعة وقد تم إنجاز وثيقة ا"ص�حالقيام بحملة : اللجنة الثامنة-

م وجاءت اقتراحات جديدة من طرف اللجنة الوطنية 1989م وقدمت للحكومة في جويلية 1988في جوان  

، كما مراجعة البرامج والتوقيت، والتقويم ، والتوجيه، والكتاب المدرسي والمواد المدرسية في التعليم ا)ساسي: مثل

جاءت توصيات خاصة باللغات ،فمنھم من يرى ضرورة إدراج ث�ث لغات أجنبية في التعليم ا)ساسي، وآخرون 

واختلفوا حتى بالنسبة للمستويات منھم من . اكتفوا بلغة واحدة، ومنھم من أجل ا<ختيار من بين مجموعة من اللغات

  )200(.سنوات ا)خرى، ويبقى القرار للسلطة المعينةأرادھا في الرابعة، وآخرون في السابعة، وآخرون في ال

                                                 
  216ص ،: حبيب تلوين- 196
  . 42،43الطاھر زرھوني،مرجع سبق ذكره، ص - 197
  ).103-102(، ص  1982مجلة التربية،  - 198

   32.199دمرجي،مرجع سبق ذكره،ص.ب -
  .187-185الطاھر زرھوني، مرجع سبق ذكره، ص - 200



  وبدأت تظھر نقاشات حادة تثيرھا الحركات السياسية، والثقافية، وا<جتماعية ، حول النقائص

وھذا ما سيدفع "عادة دراسة مبادئھا، وھيكلتھا، وأھدافھا، وقوانينھا، مع . التي تعيق تقدم المدرسة الجزائرية

  :والتي تنص على ما يلي. م1989من دستور فيفري  5 مراعاة )حكام المادة

  .الحق في التعليم مضمون  -

 .التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددھا القانون -

 .التعليم ا)ساسي إجباري -

 .تنظم الدولة المنظومة التعليمية -

 )201(.سھر الدولة على التساوي في ا<لتحاق بالتعليم والتكوين المھني -

  

  )م2000: (زائرية وإص6حات ا�لفيةالمدرسة الج: سادسا

م، صباحا بقصر ا)مم بنادي 2000ماي  13تم تنصيب اللجنة الوطنية "ص�ح المنظومة التربية يوم الث�ثاء 

مجلس ا)مة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس (الصنوبر، بحضور رئيس الجمھورية، ورؤساء مؤسسات الدولة 

  ).الدستوري

  :وقد خطب رئيس الجمھورية قائ�. مة والوزراء ومختلف وسائل ا"ع�مبا"ضافة لرئيس الحكو

إن التربية ترھن مصير ا�تي من ا�جيال في نفس الوقت تطور مجتمعنا وانسجام توازنه كما       ترھن <<

  >>التنمية ا�قتصادية والعلمية والتكنولوجية لوطننا وكذا شعاع شخصيتنا وثقافتنا في العالم

م، والذي نصت مادته الثانية على تكليف 2000ماي  09المؤرخ في  2000 -101المرسوم الرئاسي رقم ويناء على

أعضاء اللجنة، بإص�ح المنظومة التربوية، من خ�ل التشخيص وا"ص�ح الكامل لمستويات التعليم، والتكوين، 

  :وقد شملت مجموعة من النقاط أھمھا . والتعليم العالي

  .سباب النتائج المسجلةالتحليل العميق ) -1

 .تكييف مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الفئات -2

 .التحكم في ظاھرة التسرب المدرسي وإبراز المواھب -3

 .بعث مناھج متفتحة <كتساب المھارات  -4

 .إدراج اللغات ا)جنبية -5

 .ا<عتماد على تكنولوجيا المعلومات وا"ع�م اKلي -6

 .تكوين المكونين الفعالين -7

  )202(.مبادئ ا"نسانية العالميةتبني ال -8

: عبد الرحمان حاج الصالح: عضو ،على رأسھم  158وقد ضمت اللجنة المعينة من طرف رئيس الجمھوري 

  .م  رئيسا2000بن علي بن زاغو، الذي أصبح في سبتمبر : رئيسا، ونوابه

  .خليدة مسعودي -

 الطاھر حجار -
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  )203(.إبراھيم حراوبية -

  :إص�حية فرانكفونية وتمثلت فيما يليوقد تبنت ھذه اللجنة سياسة 

  .إلغاء نظام الكليات -

 .إحداث مناصب شغل جديدة لحل مشكل التأطير -

 .ھيكلة المواد -

 .ساعات أسبوعيا لتحسين المردود 08زيادة الحجم الساعي المخصص لتدريس اللغات ا)جنبية  -

   )204(. )خ�قيةإدماج كل من التربية المدنية والتربية ا"س�مية في مادة التربية ا -

  

وقد ظھرت مشاكل وانقسامات بين أعضاء اللجنة ،وأول ھذه المشاكل ، مشكل تقزيم اللغة العربية، وضربھا، 

يرون أن  نففئة المفر نسي. التي تجاوزتھا العولمة، والنظام الجديد "  Colonialia"وحصارھا باللغة الكولنانية

ادة منھا <نتشارھا في محيطنا الداخلي والخارجي ، وعليه تبنيھا كلغة الفرنسية كلغة ھي غنيمة حرب، وعلينا ا<ستف

بينما ترى الفئة الثانية أن ا)ولوية للغة ا"نجليزية، والتي تحتل الريادة في عالمنا المعاصر، إلى . أجنبية أولى 

. ام�ت ا<قتصادية العالميةجانب أنھا لغة العلوم التقنية، والتكنولوجية ،وا<تصال، والمعلوماتية، با"ضافة للمع
)205(  

  

أما المشكل الذي أفاض الكأس، آ< وھو إدماج التربية ا"س�مية مع التربية المدنية في مادة مستحدثة، وھي 

والتي تھدف للتقليل من تعليم الشريعة ا"س�مية ،وا<كتفاء بعموميات ا"س�م، مع تدريس . التربية ا)خ�قية

  )206(. عليم الثانويا)ديان ا)خرى في الت

والمتمعن في النظرة ا"ص�حية التي تبناھا النافذين في اللجنة ، ما ھي إ< تعبير عن دواخلھم ،وانتماءاتھم 

، وإقصاء المدرسة الباديسية، واستئصال جذور النھضة العربية المغروسة في عروقنا، وسلخنا من ةا"يديولوجي

الذي يمثل ثابت من ثوابت ھويتنا الجزائرية، . استنارت بلغة القرآن الكريمثوابتنا، ومحور ذاكرتنا، وعقولنا التي 

  .ورافد من روافد حضارتنا العميقة 

يبقى وجھة نظر إص�حية للتربية بمفھوم <ئكي . بالرغم من التناقضات التي تظھر في ھذا ا"ص�ح  

  .فرانكفوني، يدافع على مشروع مجتمع معين

  

  :تعليمالتكنولوجيا الحديثة وال

. تطورت النظرة لعملية التعليم، من خ�ل تطور الوسائل التعليمية، والتي فرضت نفسھا على ا<تصال البشري

 Directوظھر تفسيران لع�قة تكنولوجيا الكمبيوتر بعملية التعلم، والتعليم ا)ولى عرف بالنموذج المباشر ل1ثر 

effect modelض عملية التعليم التقليدية، أما النظرية الثانية، والتي تعرف ، وترى بأن بإمكان التكنولوجيا تعوي

                                                 
  .15سابق، ص ال مرجعال - 203
  .28،29المرجع السابق ص  - 204
  .47المرجع السابق، ص  - 205
  .65ذكره،ص قبمرجع س: رابح خدوسي- 206



، وترى ھذه الثانية بأن للتكنولوجيا دور فعال في العملية "Medited effect model"بالنموذج المتوسط ا)ثر 

  :التعليمية، إذا وظفت توظيفا حسنا،ولتبني الفكرتين في عملية التعليم من الضروري مراعاة عوامل أھمھا

ونعني به تغيير أدوات العمل المدرسي التقليدية تكنولوجيا الكمبيوتر على  :"conversion: "لتحويلا -1

  :سبيل المثال

  .صفحات الواب ، ا)قراص المضغوطة، ا)قراص اللينة وبذلك تسھل عملية ا"دماج

البرامج وھو ا<ستغ�ل الحسن للوسط وتعزيز الوسائل المتوفرة وتوافق  :"adaptation: "التكيف -2

  .والمناھج والكتب وحتى ثقافة المنزل مع التكنولوجيا الجديدة

 )207(.وھي الربط الدائم بالجديدة في العالم وتقييم النتائج وتطويرھا على ضوئھا: "revision: "المراجعة  -3

     

  

  

  :التعلم بالحاسوب

مال برمجيات المحاكاة وا)لعاب يستخدم الحاسوب كأداة في جميع البيانات وتنظيمھا وتحليلھا ، وقد بدأ استع

التربوية الحاسوبية في تحسين استيعاب الطلبة للمفھومات العملية، وذلك بتزويد المتعلم خبرات دون صعوبات 

من خ�ل زيادة الدافعية في التعليم ويلعب الحاسوب دور كبير سواء ما تعلق بتعليم التفكير بالحاسوب أو إدارة 

  :إستخدامات الحاسوب فيما يلي التعلم بالحاسوب ومن أبرز

  .تحضير ا<ختبارات وتحليل نتائجھا  -

 .تطوير اختبارات شخصية -

 ).إلخ....تسب الحضور، مستوى التحصيل ،(زيادة مرونة تسيير الموارد البشرية في التعليم  -

 :سھولة ا<تصال داخل المؤسسة وخارجھا ومن أھم أنماط البرمجيات التعليمية ما يلي -

 .اص المتفاعل بين المتعلم والجھازالتعليم الخ -

 المحاكاة من أجل الوقوف على مشاكل الحياة ا"جتما -

 .عية  -

 .حل المشكلة مھما كانت من خ�ل تطوير القدرات -

  )208(. وغيرھا من ا)نماط المختلفة
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  .مخطط لتسيير برنامج تعليمي بواسطة الحاسوب.....شكل رقم 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة الخيارات  

 الموضوع الثالث الموضوع ا)ول الموضوع الثاني  

 ا)ھداف

 ا<متحان القبلي  

 المفھوم الثاني  

 خ�صة   

 امتحان بعدي   

 المفھوم الثاني   م الثاني  المفھو

 بدايةــال

 مقدمة إلى الطلب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عوامل التكنولوجيا التربوية

العوامل ا)ساسية المساعدة "دماج التكنولوجيا في العملية وھي عشرة نلخصھا " دوركوت وباك"يلخص كل من 

  :في التالي

  .التعليم الذاتي  -

 .الدقة المتزايدة في التقييم والتزويد بالمعلومات  -

 .زيادة القدرة على التفكير -

 .شاكل المعقدةسھولة التعلم وحل الم -

 .تنمية الذوق الفني للمتعلم من خ�ل التنوع في ا)دوات -

 .المواكبة للتطورات الحاصلة في العالم -

 .مساھمة المتعلم في التنمية خارج نطاق المدرسة -

 .م�مسة ا)دوات التكنولوجيا الحديثة "تحقيق بالراحة في  -

  )209(الزيادة في إنتاجية المدرسة -

  :تر في التدريسمشاكل استخدام الكمبيو*

  .إرتفاع تكاليف استخدام الكمبوتر في مجال التدريس -

  .عدم مسايرة البرامج للتطور الحاصل في صناعة أجھزة الكبيوتر -

  .نقص التدريب على ھذه التكنولوجيا بالنسبة للمدرسين  -

  .إھمال التأثيرات الجانبية "ستخدام الكمبوتر في التدريس -

تي بإمكاننا إحصائھا ، تبقى فوائد الكمبوتر تفوق المشاكل المصاحبة له ومن أجل توظيفه وبالرغم من المشاكل ال

  )210(.توظيف  جيد يجب دائما إستخدام البحث العلمي لحل ھذه المشكلة حتى نبني قاعدة تقنية لعملية التعليم الحديث
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  ة خ6ص  

م التنمية ا<قتصادية وا<جتماعية، تحتاج إلى إمكانيات إن أھمية التنمية التربوية في المجتمعات الحديثة والتي تخد

كبيرة قد يصعب على دولة واحدة توفيرھا سواء ما تعلق بالتمويل أو التخطيط المحكم لعملية النھوض بالمجال 

التربوي في المجتمع، والذي يعد الركيزة ا)ساسية )ّي مجتمع يريد التفوق واكتساب الجديد، والمحافظة على 

رارية النمو ا<قتصادي، وا<جتماعي، ومن خ�ل التجارب التي مرت بھا الجزائر نكتشف أن صناعة ا)جيال، استم

<بد لھا من كفاءات متشعبة بخبرة ميدانية، ونظرية البعد التنظيري و العملياتي في إعداد خطة النھوض من القديم، 

، ودعمه بالجديد البناء ةبل نعني غربلة القديم لتقويميأو الرواسب السابقة، وھذا < يعني ترك كل موروث ثقافي، 

سياسية تخدم اKخر، وتخلق جيل تابع فكريا، ومنه تكرار التعبئة ا<قتصادية، التي تمثل  ةالبعيد عن كل إيديولوجي

شري النھضة المجتمعية التربوية، وإضعاف الدعم المادي الموجه لبناء رأسمال ب أكبر المعيقات الماثلة في طريق

قادر على التحدي، ورفع سياسة التغّيير نحو ا)فضل، مع الحفاظ على الخوصصة الثقافية، ومقومات الھوية، وذلك 

بدعم تعليم عربي أصيل، ونشر القيم ا"س�مية السمحة وفتح سياسة الحوار بين الحضارات، التي تعتبر موروث 

للتعايش ا"نساني، وفتح ذاكرة الشعوب لخدمة مستقبل عالمي إنساني، < تنفرد به دولة عن أخرى بل ھو وسيلة 

  .ا"نسانية والحريات والتعاون الثقافي في إطار احترام اKخر

  

 : تمھيد

بل يوجد باحث . و< يوجد بحث جيد، وبحث سيئ. إن من الضروري إتباع أساليب، وأدوات سلمية، للوصول إلى بحث جيد

و< يكون ذلك إ< من خ�ل . ع استخدام أدواته، لجمع أكثر كم معرفي حول بحثهوالباحث الجيد من يستطي.جيد، وباحث سيئ

فھم موضوع البحث فھما دقيقا، ليسھل اختيار المنھج ا)نسب للدراسة، الذي يفرض علينا مجموعة من ا)دوات التي تتناسب 

 طالتعمق في البحث،من خ�ل ما يحيكما يجب علينا تحديد الميدان جغرافيا، لتعرف أكثر على تفاصيله، و. مع الدراسة

من خ�له يتم  نومجاله البشري، ويعد أمرا ھاما بالنسبة للبحث، <.وذكر الفترة التي استغرق البحث فيھا. وكشف طبيعته.به

والكشف عن أعماق الموضوع، من خ�ل الدراسة . مالتعرف على الفاعلين في العملية التربوية، وطبيعة عملھ

و .واھم النتائج المتوصل إليھا، وطريقة التعامل معھا.لتعرف على العينة عن قرب ، والتأكد من خصائصھاو ا.ا<ستط�عية

<ن ك� من المنھج، وا)دوات، مرتبط بالطرح النظري ،الذي نتمنى أن نوفق .يكون ھذا الفصل بمثابة تكملة للجانب النظري

 .    فيه 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 : تناولتھا الدراسةالمداخل النظرية التي 

 :تمھيد

تفاعل <يمكن التحدث عن المدخل  البنائي الوظيفي  ،  قبل معرفة النظرية السوسيولوجية ، ويمكن تعرفھا  على أنھا تلك النظرية التي تفسر ال 

، والمجتمع ، داخل البيئة ا<جتماعية ، فھم الع�قة التفاعلية المتبادلة بين الفرد، والجماعة  في المجال من مجا<ت ا)نشطة ا"نسانية ومن أجل

ظمة وھي تنظير لواقع يعيشه تا<فراد في بيئتھم ، ومجتمعھم ، ولھا أساسين أولھما تصور الظاھرة محل التفسير ، من خ�ل النظر للمجتمع كأن

ف،تسعى "شباع حاجات النسق،للمحافظة على أما ا)ساس الثاني ھو الع�قة السببية المفترضة بين ھذه ا)نظمة،التي تتكون من وظائ.متفاعلة 

  .توازنه

ومثل ھذه النظرية وجدت .النظرية البنائية الوظيفية: وتعتبر النظريات الكبرى في علم ا<جتماع،جزءا من المعرفة السوسيولوجية ومن أھمھا 

لنظرية السوسيولوجية على تداخل ا)بنية ا<جتماعية، لتسھيل تفسير أنماط سلوك الفرد،والجماعات داخل ا)بنية ا<جتماعية المختلفة،وتعتمد ا

  :وتباين طبيعة ا)فراد،وھذا يدل على دينامية النظرية السوسيولوجية في تفسير الواقع ا<جتماعي،على ضوء نموذج يتكون من عنصرين ھما

  .تصور الظاھرة المدروسة كأنظمة متفاعلة-1

  :مة،والتي تتكون من ث�ثة أشكالالع�قة السببية ا<فتراضية بين ھذه ا)نظ-2

  .المدخل البنائي الوظيفي هتصور المجتمع كنسق متكامل يقوم بوظائفه،وھذا يمثل -ا

  .تصور المجتمع كنسق متغير قائم على الصراع،وھذا يمثله المدخل المادي التاريخي - ب

  .تصور المجتمع قائم على ع�قات تفاعلية،ويمثله مدخل التفاعلية الرمزية - ج

وفي ھذا البحث سيتم التركيز على التصور ا)ول ، والذي على ضوئه سنحلل الفعل ا<جتماعي في المؤسسة التربوية، من خ�ل استعمال 

 .  لديناميته يالتحليل النسقي للفعل ا<جتماعي والبرھنة على التأثير ا<يجاب

.  

  :الدخل النظري ل بيار بورديو -1

في علم ا<جتماع التربية المعاصر ، حيث يرى بورديو  أن الموضوع  يتجاه الراديكاليمكن اعتبار بورديو من أصحاب ا

لتفسير  ل، ويكشف نسقا من الع�قات التي تسمح لنا بالوصو ةھو موضوع يكشف عن مجموعة من الع�قات الداخلي objet socialا<جتماعي

  : ، يكون من خ�ل تحقيق ا)مور التالية _ جتماعكما أوكد أن ا<ستعمال العقلي لعلم ا< fonctionnementوظيفته 



  .أن < يبرر العالم -

 .أن يتيح فھم العالم  -

 .أن < نطالب الناس بالتسامح ا<جتماعي وجعله شيء كونيا  -

   .أن  نسعى للوصول الى التكافؤ ا<جتماعي  -

، أي مايجد في العالم  ا<جتماعي  ھو عبارة عن  و قد اعتمد برديو  على منطق الحقول ، والذي يرى فيه أنه التفكير بنحو ع�ئقي

  .ع�قات بين ا)فراد 

  :ولدراسة حقل من الحقول يجب اتباع المراحل التالية 

  .تحليل الحقل بالنسبة لحقل السلطة  -

 . قيام البنية الموضوعية لع�قات بين ا)وضاع المحتلة من طرف الفاعلين والمؤسسات ، الذين يتنافسون في ذلك الحقل -

تحليل سموت الفاعلين أي مختلف ا<ستعدادات التي اكتسبوھا وھم يتقمصون نمطا معينا  من الشروط ا<جتماعية  -

وا<قتصادية التي تجد في مسار مدد داخل الحقل المعني فرصة أكثر وأقل م�ئمة <ن تتحقق ، ويرى أن للحقل مسيطرين 

وتعني مجموع ا<ستعدادات الجسمية والذھنية الداعمة التي   habitusومسير عليھم ، ونكتشف ذلك من خ�ل  ا<بيتوس 

تجعله فاعل اجتماعي ي إطار حقل اجتماعي معين ، ومكن التعرف  0التي وتترتب على عملية التنشئة ا<جتماعية للفرد 

للع�قات بين الطبقات على أبيتوس كل طبقة عبر النسق التربوي المعقد ، ونتائج ا)بيتوس أن تتصرف كل فئة بطريقة تتيح 

 .أن تستمر 

ويرى بورديو أن المدرسة تعيد إنتاج الطبقات في المجتمع من خ�ل إعادة إنتاج ثقافي بفرض شرعية الطبقات المسيطرة وا<ختفاء وراء 

 . symboliqueقل الرمزي ، <ن مناھج التعليم تعزز شرعية الفوارق الطبقية ، وتساھم المدرسة في إخفاء فرض الح صاديولوجية تكافؤا لفر

يؤھلھم لغويا ليكونوا قربين من لغة  linguistiqueبحيث يكون )طفال الطبقة المحظوظة يصلون الى المدرسة وھم يملكون رأسمال لغوي 

 .المدرسة بعكس ا)طفال المنحدرين من أصول شعبية يتعرضون لXقصاء المدرسي بسبب لغتھم البعيدة كل البعد  عن المدرسة 

  :المنظور الماركسي -2

ينطلق ماركس من مفھوم الصراع في تحلي�ته والصراع الطبقي عميق في التاريخ ا"نساني بين طبقة تملك وطبقة <تملك مما ينتج عنه ال� 

  : مساواة ويرتكز ماركس على ستة افتراضات ھي كالتالي 

   .النظرة التاريخية للصراع الطبقي-

 .ل نظم ا"نتاجتتحدد خصائص كل طبقة من خ�-

 .يحمل النظام البرجوازي ثنائية متناقضة تؤذي الى فنائه-

  .سيطرة الطبقة التي تملك على السياسة-

  .تبني الطبقة العاملة للنظام ا<شتراكي ومنه الى الشيوعي-

  .ا<شتراكية والشيوعية وجھا ل�نجاز والحرية الفردية-

  ربر أنصار منظور الصراع أن المدرسة أداتي من أدوات النظام الرأسمالي الذي يقوم على ا<حتكافي تحقيق ذلك على الوعي  كما يعت زوارتك

ويؤكدون علٮأن النظام التعليمي يساھم في تحقيق التغير ا<جتماعي من خ�ل التحول .الخ...والمنافسة والطبقية وال�مساواة والملكية الفردية 

جتمع الصناعي الرأسمالي ومن تم الى ا<شتراكية والشيوعية كما أن ھذا النظام التعليمي يساعد على من المجتمع الزراعي ا"قطاعي الى الم

ا<جتماعي للفئات الفقيرة ويرى الماركسيون أن النظام التعليمي يسعى من خ�ل برامج المدرسة خلق عمال مؤھلين لدخول الى حلبة  كالحرا

التعليمي يعكس نوع من القھر الذي يفرض على الت�ميذ وذلك من خ�ل ساعات التدريس با"ضافة النظام الرأسمالي كما يعتبرون أن النظام 

  .الى المناھج المدرسية التي تجعل الكثير من الت�ميذ في حالة ا<غتراب من المعرفة التي يتلقونھا في المدرسة 

ن المدرسين والت�ميذ وھذا الصراع الموجود في� المدرسة يعكس ويتنوع الصراع في المدرسة مابين ا"دارة المدرسية والمدرسين أو مابي

  .الصراع الموجود خارج المدرسة أي في المجتمع



: الخ، المدرسة تقوم بوظائف عديدة مثل ...قضية الحرية والديمقراطية ، السلطة: والمنظور الماركسي يھتم بقضايا عديدة داخل المدرسة مثل 

ا<جتماعية المھنية من أجل الت�ميذ أنفسھم  وجعل الت�ميذ أبناء الفقراء أدوات لعملية ا"نتاج التي يمتلكھا إعداد الت�ميذ ، والتنشئة 

  .الرأسماليون 

  

  

 

 

 

 symbolic   itractionalism  :  منظور التفاعلية الرمزية3- 

حيث يرى  جورج ھربرت ميد .تمادا على الم�حظة بالمشاركةتعد التفاعلية الرمزية نتاجا أمريكيا وھي دراسة الع�قة بين الكائن والبيئة اع

أھداف ويختار الوسائل لتحقيق تلك ا)ھداف في موقف يتكون من موضوعات مادية واجتماعية والتي تتضمن معايير  نأن الفعل يختار بي

تخذ أنماطا و أدوار المكانة أي تشكل بنية ادوار اجتماعية وقيما ثقافية وتتطلب عملية خلق مؤسسات أن يوجه الفاعلون أفعالھم تصبح تابثة وت

  .ويمكن النظر اليھا من حيث توقعات البشر بعضھم تجاه بغض  أي من حيث المعاني والرموز 

الرمزية الى السلوك على أنه الموضوع ا)ساسي لعلم ا<جتماع لذا اھتم أصحاب ھذا ا<تجاه بدراسة تفاعل ا)شخاص  ةوتنظر التفاعلي

  :ات والتركيز على ا<تجاھات والمعايير في السلوكات المتبادلة وأھم فرضيات ھذا ا<تجاه حسب ماراه ھربرت بلومر مايليوالجماع

  ان البشر يتصرفون حيال ا)شياء على أساس ماتعنيه تلك ا)شياء لھم   -

 ھذه المعاني ھي نتاج للتفاعل ا<جتماعي في المجتمع ا"نساني  - 

 .حور وتعدد ويتم تداولھا عبر عملية تأويل يستخدمھا كل فرد في تعامله مع ا"شارات التي يواجھھا وھذه المعاني ت -

لمدرسي كما اھتم ھذا المنظور بالمدرسة أو بالعملية التعليمية داخل المدارس مركزا على العملية وا)فراد أو الفئات المتفاعلة داخل الموقف ا

ذي يقوم به كل فلرد داخل تنظيم المدرسة ورد الفعل من طرف ا)فراد أو الفئات ا)خرى التي توجد ونوعية الدور والسلوك أو الفعل ال

  .الخ...بالمدرسة سواء أكانوا من الت�ميذ أو الفئات العاملة من المدرسين والمساعدين التربويين

التي طورت من قبل مجموعة من المھتمين بالتربية من ومن أھم الذين يمثلنا ھذا ا<تجاه جورج ميد  وتصوراته حول التفاعلية الرمزية و

ھارقريفر JacksonوجاكسونG.Fordوجوليان فورد       Shipman، وشبمان  Hollinsمنظور التفاعل وأھمھم  ھو<نز 

Hargreaver...من المھتمين بالفصل الدراسي .غيرھم.Sociology  of class room.ھة نظر ، ويمكن تلخص ھذا المنظور من خ�ل وج

شيبمان الى أن اھتمامات عالم ا<جتماع والمتخصص في علم ا<جتماع التربية لم تبقى اھتماماته حول المدرسة من الخارج فقط ، بل من 

 خ�ل دراسة الموقف الداخلي، الذي يساعد على فھم وتفسير العمليات العقلية التي تمارس داخل المداس ، ومن خ�ل الحياة اليومية ، )نه

  .ن غير الممكن فھم المدرسة دون تكوين خلفية واقعية بطبيعة ا)نساق التفاعل والفھم ا)دوار المتبادلة داخل المدرسة م

ي لھم كما اھتم ھذا المنظور أيضا بمعرفة وجھات نظر المدرسين والت�ميذ اتجاه المدرسة، التي يعملون ويتعلمون فيھا باعتبارھا أتنظيم ا)ول

  :ھذه اKراء كا)تي ، ويمكن تلخيص 

يكتسب المدرس مھارات تعليمية وتربوية من خ�ل حياته اليومية داخل المدرسة ، سواء من زم�ئه : وجھة نظر المدرسين عن المدرسة  -ا

تعليمي ، من خ�ل أو ت�ميذه ، الذين ھم جزء من بيئته ا<جتماعية بخبرتھم وقدراتھم وثقافتھم ، كما تعد اتجاھاتھم نحو المدرسة والنظام ال

ا<ستجابات وسلوكاتھم وأدوارھم ، ونوعية البرامج وا)نشطة الدراسية ، وغير ذلك من مدخ�ت ومخرجات العملية التعليمية ، ذات قيمة 

عليمية ، في الفصول الدراسية ، <ن كل ھذه ا)شياء تساعدنا على فھم واقع العملية الت ةھامة في التعرف على مكونات العمليات الداخلي

ع�وة على ذلك ، أن تحليل كل من ا<تجاھات وميول واستجابات وردود أفعال المدرسين سواء نحو زم�ئھم أو ت�ميذھم في الفصول 

الدراسية ، يعكس وضوح حرص المدرسين وقدراتھم التعليمية والتربوية وتقييمھا ، سواء بواسطة زم�ئھم أو ت�ميذھم ، ومنه تساعد على 



لتقييم داخل المدارس ، منة خ�ل تغيير وتحديث مستمر واستخدام أنماط من الع�قات والتفاعل ا<جتماعي ، وھذا ما أظھرته دراسات ا ةعملي

  .وغيرھم ... Jacopsen    جاكبسون  Rosent hal وروزنھايل Barkerوبركر  Nachميدانية قام بھا كل من ناش 

ھذا المنظور بوجھة نظر الت�ميذ سواء على حياتھم المدرسية ككل أو ما يتلقونه  يھتم:  وجھة نظر الت6ميذ عن المدرسة -ب

بالفعل من مواد تعليمية ومھارات ومعارف ثقافية داخل فصولھم الدراسية ، كما نجد الت�ميذ بعد مرور زمن على تمدرسھم تصبح لھم 

  .نشطة الترفيھية والظروف الفيزيقية للمدرسة انطباعات حول عملية التعلم أو حتى المقررات والمناھج العلمية وا)

لكي يمارس الت�ميذ دورھم المثالي في العملية التربوية < بد من التكيف والتفاعل وتوقع سلوكم اKخرين وا<نتماء الى جماعة 

، يعد أمرا ضروريا لمعرفة كثير من ومنه فان ا<ھتمام بخبرة الت�ميذ عن الحياة الدراسية .الفصل الدراسي وتكوين ثقافات فرعية مدرسية 

للعملية التعليمية ، وطبيعة التنشئة ا<جتماعية والتربوية ، التي تفھم من خ�ل أراء الت�ميذ من داخل النظام  ةالجوانب السلبية وا<يجابي

  .المدرسي

  :منظور البنائية الوظيفية-4

: علومات من الدراسة الميدانية ، ويھتم بدراسة قطاعات واسعة من المجتمع مثليھتم ھذا التحليل بمعطيات الم�حظة بالمعايشة في جميع الم

  .الخ...البناء والمؤسسات ، وا)نظمة ، وا)نساق ، والفعل ا<جتماعي ، والحاجة ا<جتماعية، والدور ، والمركز ، والموقف ا<جتماعي 

قسيم العمل  ليفسركيف يسمر النظام ا<جتماعي في الوجود الى جانب ويستخدم ھذا التحليل مفاتيح أخرى كالتوازن والتضامن ، ونظام ت

  :مفاتيح التنافس ليوضح كيف تتطور وحدات النظام الواحد ، ويرتكز ھذا التحليل على ث�ث زوايا وھي كالتالي 

ا)حياء ، وكيف تتكيف مع المحيط الذي تحليل المجتمع من خ�ل زاوية تطورية حيوية متأثرة بالنظرية  الداروينية في تفسير ونمو وارتقاء 1-

  .تعيش فيه 

ي تحليل المجتمع من زاوية ميكانيكية آلية متأثرة بتطور التكنولوجيا موضحا كيف تترابط ا)جزاء المكنة ووظيفة كل جزء داخل الجھاز اKل2-

 .وارتباطھا ببقية وظائف ا)جزاء ا)خرى

تأثرة بنظرية المنفعة ، لتفسير المنفعة القصوى والدنيا والحدية للسلوك ا<جتماعي عن الفرد تحليل المجتمع من خ�ل زاوية اقتصادية م 3- 

 .وع�قته بالبناء ا<جتماعي 

الوظيفية المدرسة مؤسسة تربوية تعليمية ذات صفة نظامية ، تعمل على استمرار بقاء المجمع ، وتحرص على احترام القواعد ،  ةتعتبرا لبنائي

اعية وا)خ�قية المختلفة ، فالمدرسة كبناء اجتماعي لھا أدوار اجتماعية وظيفية متعددة ، تتحقق في إطار التنسيق والتعاون بين والنظم ا<جتم

ويرى رواد ھذا ا<تجاه ، .وغيرھا من النظم...ا<قتصاد ، الدين ، السياسة : النظام التعليمي ، وبين النظام والمؤسسات ا<جتماعية ا)خرى مثل

معالجتھم لوظيفة المدرسة في عملية التنشئة ،والضبط ا<جتماعي ، أن المدرسة تعمل على تخصيص الت�ميذ في مراكزھم المحددة لھم داخل  عند

صر طة عناالبناء ا<جتماعي ، وذلك من خ�ل عمليتي التقويم والتقييم ، <تخاذ ا)دوار الم�ئمة ، وتتحقق التنشئة ا<جتماعية في المدرسة بواس

  :ھي 

  .تمييز السلوك الم�ئم-1

 .تحديد المكافئات للسلوك الم�ئم ثقافيا -2

  .من الثقافات الجديدة صتحديد العقاب، لتخل -3

داخل المؤسسات التعليمية ، في اكتساب عملية التعليم   Division of labourوكذلك يعتمد المنظور البنائي الوظيفي على عملية تقسيم العمل 

لم�ئمة، <ن كل مرحلة دراسية تعد الت�ميذ الى المرحلة ال�حقة،وذلك من خ�ل اكتسابھم أدوار وأنماط سلوكية تختلف عن المراحل والتنشئة ا

  .السابقة،وھذا ماساھم في تلخيص الت�ميذ من المواقف غير البنائية

ن، ونتيجة للتفاعل وھذا مايتم داخل المدرسة،بحيث يتعلمون قيما ويرى بارسونز أن الثقافة تحدد نتيجة للع�قة بين الفرد وبين ا)فراد اKخري

  :، ويكون لھم سمة ثقافية واحدة،ويرى أن ھناك ث�ثة أنماط للفعل التربوي وھيةمشتركة،ومعايير واحد

  Instrumental Action:الفعل ا�دائي -1  



ا<تجاھات،  نالعلمية بالمدرسة، وتكوي ةل المختلفة ا)نشطة، والمعرفويعتبر كھدف مستقبلي للت�ميذ، ويتحدد حسب سلوكھم واكتسابھم الوسائ

مناسبة مستقب�، كما أن المدرسة تسعى دائما لتخزين ت�ميذ ناجحين أسوياء، أو  ةعلى مھن والمھارات والميول التي تسمح لھم في فصولھم

  مواطنين صالحين 

 Expressive action:الفعل التعبيري-2    

،عند محاولتھم "شباع حاجاتھم المكتسبة عن طريق التعليم أو التقليد،فالت�ميذ يعبرون عن )الت�ميذ(ھو الھدف ا)ساسي للفاعلين ويعتبر ذلك 

  دواتھم ،بأفعال تعبيرية كثيرة ،من خ�ل أنشطة،والمھارات المختلفة ،التي تعكس قدراتھم وكفاءاتھم الفردية

 Moral Normative   action:الفعل المعياري ا�خ6قي-3  

 ويوجه ھذا الفعل لتحقيق التضامن ،والتكامل مابين الجماعة ،أو ما بين الت�ميذ من خ�ل ،مشاركاتھم ل1فكار سواء كانت خاطئة أ

من  يتعلم لكي يفرق بين الصواب والخطأ ومنه فالمدرسة تسعى لتكوين الفرد أخ�قيا ،من خ�ل مظاھر متعددة) الت�ميذ(صحيحة،فالفرد 

بناھا كل ا)نشطة ا)خ�قية ،والتي تفرض عليھم داخل المدرسة وخارجھا،والموازنة بين ھذه ا)فعال الث�ثة تحدد وفقا لتعاليم الثقافية التي تت

  مدرسة 

  :المدخل النظري المتبع في الدراسة 

ائري ،تكافؤ الفرص بين فئاته ،تم استبعاد المنظور ونظرا <ن المجتمع الجزائري ھو مجتمع مساواة وعدالة اجتماعية ويكفل الدستور الجز

 الماركسي ومنظور بياربورديو ،)نھما ينطلقان من فكرة الصراع الطبقي بين فئات المجتمع ،أما منظور التفاعلية الرمزية يركز على عملية

جتمع الجزائري يسعى لتحقيق التوازن في إطار تغير التفاعل ودراسة العمليات ا<جتماعية ، ويھمل مكونات البناء ،ولھذا السبب وباعتبار الم

في تدريجي دينامي،من خ�ل دور المدرسة الفعال تبنينا المنظور البنائي الوظيفي ،)نه ا)نسب لدراسة الفعل  ا<جتماعي ع�قته بالتنمية 

  : في ا)تي  المجال التربوي ،عن طريق تحليل نسقي تكاملي ،وسنستعرض ھذا المنظور بتفاصيل

  :ظرية ا�جتماعيةتعريف النّ  -أو�

التعاريف حول الّنظرية وھي ، نذكر مجموعة من العلمية في مجال العلوم الطبيعيةظرية ، والنّ ا<جتماعيةظرية ى يتجلى لنا الفرق بين النّ حتّ 

  :كاKتي

  .أكثر في نفس الوقتن تربط بين متغيرين أو من خ�ل احتوائھا على قضايا أشبه بقواني" ب� لوك " فھا عرR يُ 

 .نة من ا)حداث وا)شياءر خصائص معيّ ؤكد مشاھدات واقعية تفسR ھا مجموعة من ا)حكام ذات الترابط المنھجي لتُ على أنّ " جيب " فھا يعرR وُ 

  .رة لظواھر الحياة ا<جتماعيةظرية المفسR ھا مجموعة من القضايا وا)حكام النّ على أنّ " ھيج " فھا عرR ويُ 

  .بعضواھر المجتمع بعضھا الھا تفسيرات سببية لع�قة ظعلى أنّ " رينولدز " فھا عرR ويُ 

  .نة من الصدق في تفسير ظواھر المجتمع ومشك�تهھا مجموعة ع�قات متكاملة على درجة معيّ بأنّ " ويلر " فھا وعرّ 

وقوانين  ،ر الظواھر ا<جتماعية، من خ�ل التجريدسR تفھا قضايا مترابطة ُعلى أنّ " ا<جتمـاعية ظريةف النّ عرR في ا)خير يمكن أن نُ  و

من خ�ل الم�حظة الواقعية للبيئة  ،ھا أو تعديلھااھر ا<جتماعية المختلفة "ثباتھا أو نفيR ووربط الع�قات القائمة بين الظ ،المنطق

  .)211(ا<جتماعية 

  :ةالّنظرية الوظيفي –ثانيا  

  :يةيفظرية الوظالنّ  ُجذور-1

 البيولوجيا و: علوم أخرى قبل علم ا<جتماع مثل جدت فية وُ يالوظيف ، أنّ من خ�ل تصفSح مجموعة من المراجع يتضح لنا

  .وغيرھا من العلوم...بولوجيا وعلم الّنفسا)نثر
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ُيمثل نسقا  وھو ،حافظ على بقائهلفة التي تقوم بھا أعضاء الكائن الحي حتى تُ بالوظيفية، من خ�ل الوظائف المخت فالبيولوجيا اھتمت

شطالتية التي درسة التحليل النفسي والمدرسة الجة في ميفس فنجد الوظيفعلم النّ ل بالّنسبة ا، أمّ كليا يتشكل من مكونات متساندة وظيفيا

د الذ لّ أن نفھم الك اعلين بربط الفھم بالكلR، أي لفھم الجزء من خ�ل فھم عناصر العملية العقلية ،حاولت تأكيد العملية الوظيفية Rي ُيحد

  .ھو أول من أستخدم المدخل الوظيفي في ھذا العلمو " فرانس بواس "  هفيعتبر ينا)نثربولوج عند ا، أمّ معنى كلR عنصر ويحكم تغيSره

"  و" كونت " لتصل إلى أعمال  را في علم ا<جتماع، حيث تمتدS نا نجدھا قد ظھرت مبكR فإنّ  ،عن أصول البنائية الوظيفيةا إذا تحدثنا أمّ  

  .وغيرھم"...توماس " و" باريتو" و" كولي " و "ودوركايم 

 وا<تجاه ،ساق العامتR ا"من خ�ل تساند عناصر المجتمع المختلفة في فكرة  ،ذكر فكرة التكامل الناتج لخدمة الكلR " كونت " فـ 

  سق المتكامل التي جاء بھا وفكرة النّ " كولي" ق إليه الذي تطرّ  العضوي

في الكلR،  ا<جتماعية البناءاتسھم به فيتمثل في تأكيد فكرة ا"سھام أو الدور الذي تُ " توماس " ا إسھام ، أمّ عن المجتمع" باريتو " 

، الحديث من ا)عمال ا)ساسية في علم ا<جتماعية وُتعدS بروح الوظيف" ح البولندي الف�ّ "حول " توماس"و " زنانيكي" فدراسة 

حلي�تھا السوسيولوجية، دون أن من خ�ل ت ،خفي في طياتھا رائحة الوظيفيةالتي تُ ، و)212(من ا)عمال ا)خرى  ومجموعة كبيرة

الذين يرون أن  ،ويظھر من خ�ل تأثره بالف�سفة ا<جتماعيينفي تكوين البنائية الوظيفية، ) 1917 – 1858(" كايمدور"ننسى دور 

على علم ا<جتماع كعلم طبيعي  ،وقد ساھم مساھمة كبيرة في إضفاء الخصائص العلمية ،يةأساس الحياة ا<جتماعية ھي القيم الروح

  . )213(ووفقا لمناھج العلوم الطبيعية  ،اھر ا<جتماعيةوموضوعي يعالج الظ

، "ماعيل ا<جتتقسيم العم"ته اويظھر ذلك في كتاب ،وليس أجزاءه ،ومحور بؤرة التحليل ،المجتمع كلٌ  أنّ " دوركايم " اف ضأ و

  .وغيرھا"...ا<نتحار "

لكي يمكن تفسير الظاھرة : "نة ويقولھما < يكون إ< من أجل تلبية حاجات اجتماعية معيّ  ووجود ،ظمهالمجتمع ونُ  ويرى أنّ  

  )214(." ..والوظيفة التي تحققھا ُك� على حدا  ،ا<جتماعية علينا أن نبحث عن السبب الكافي الذي أوجدھا

  :الوظيفي تعريف ا�تجاه –2

ة في العلوم ا<جتماعية يلوك ا<جتماعي، وغالبا ما ترتبط الوظيفأو السّ ة المترتبة على النشاط ا<جتماعي، ة ھي النتيجيالوظيف إنّ 

لتفاعل اأو ، سقأو النّ  ،اء الموقفبننظر إلى ھذه النتائج في ضوء تأثيرھا على وا<تجاھات، ويُ  ،ا<جتماعية والبناءات ،با)نماط الثقافية

عال، وبناءات الجماعة، ووظائف وا)ف مصطلح الوظيفية لXشارة إلى العمليات ا<جتماعية، ، ويستخدم علماء ا<جتماعبين ا)شخاص

  .أخرى

ت داخل الدينامية والعمليا ، في تحديد أھمية العواملّنه ُيقدم المقياس الذي نحتكم إليهمن حيث أ ،بالغ ا)ھميةولقد اُعتبر مفھوم الوظيفية 

والوظائف  ،ق بين الوظائف الظاھرةعندما فرّ " ميرتون " مثلما فعل  ،يحعديل والتنقض المفھوم إلى الكثير من الت، وقد تعرّ الّنسق

  .)215(الكامنة 

زء سق الواسع وھي جداخل النّ   اھرة ا<جتماعية، ترتبط بالظّ لة على أّنھا نتيجة موضوعية شخصية<ة للدّ يستخدم مصطلح الوظيفويُ 

  .)216(منه 

  :ةالبنائية الوظيفي-ثالثا

  : نشأة البنائية الوظيفية في علم ا�جتماع –1

الذي أشار في كتاباته إلى إمكانية " تالكوت بارسونز : " يد الكثير من ا)سماء ومن أھمھم على ،دخلت البنائية الوظيفية علم ا<جتماع

وبواسطة عمليتي التنشئة  ّنسق بقائه <بّد من مستلزمات وظيفية،حقق الوحتى ي ،اجتماعية اباعتبارھا أنساق ،تحليل المجتمعات
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، و يكون المجتمع خالي من الّصراع، ويرجع ذلك "دراك وتوازنه، هاستقرار على المجتمع، يحافظ والضبط ا<جتماعي، ا<جتماعية

  .)217(ھي التي تدعم استقرار المجتمع ، نةفمن خ�ل التنشئة ا<جتماعية يلتزم ا)فراد بقيم جمعية معيّ  ،)دوارھما)فراد 

اخت�ف بين المجتمعات سببه اخت�ف  وأيّ  ،ومستمر ،ومستقر، ومتماسك ،وثابت، المجتمع كيان متكامل أنّ  ،وترى البنائية الوظيفية

  .والثقافية لھذه المجتمعات ،وا<جتماعية ،نائيةبال الترتيبات

  :�صول الّنظرية للبنائية الوظيفيةا – 2

في التراث السوسيولوجي، حيث تعود أصول الّنظرية إلى نخبة من عتبر من أكثر المناھج التكاملية يُ  ،منھج التحليل البنائي الوظيفي إنّ 

من  ،اھرة ا<جتماعية، حيث قام بدراسة الظّ ن خ�ل دراسته لظاھرة تقسيم العملم" ميل دوركايمإ"ويظھر ھذا في أعمال  ،العلماء

  .درس بعيدا على كل ھذابعدما كانت تُ  ،ابھا، والمؤثرات التي ُتنتجھاأسب خ�ل تحديد

 ،ھي كل نشاط يتكرر حدوثه" بروان" ، فمفھوم الوظيفية في فكر"راد كليف بروان"علماء ا)نثربولوجيا ومن بينھم بع ھذا المنھج واتّ 

ود ع�قات فترض وجويُ ، ساھم في تحقيق استمرار البناءيُ الذي بدوره ، ود الدور الذي يقوم به في الحياة ا<جتماعيةحدR وھو الذي يُ 

ة للّنظرية عتبر من المفاھيم العاممن خ�ل مفھوم الضمير الجمعي، الذي يُ " دور كايم"ف إلى ذلك مساھمة مترابطة داخل البناء ض

المعايير عن  و رس القيمـخ�ل غ م ذلك منـويت ،مير الجمعي ھو الذي يحافظ على كيان المجتمعالسوسيولوجية البنائية، )ّن الض

إزاء عدم امتثال بعض أفراده لھذه القيم، يصدر وبسبب قلق أفراد المجتمع  ،والتي يقبلھا العقل الجمعي ،طريق التنشئة ا<جتماعية

  .استمرارية بنائه على وبھذا يحافظ المجتمع ،عقوبة لمن يريد الخروج عليھاالمجتمع 

من  ، )ّن الّظاھرة ا<جتماعية ُتدرس باعتبارھا نسقاظرية الوظيفية عند علماء ا<جتماعللنّ  اعقلي اأساس" قالّنس"كما ُيعتبر مفھوم     

مستويان للتحليل  وھناك ،لوك ا"نساني كنسق يتشكل من مجموعة من ا)نساق الفرعيةومن الضروري دراسة السّ  ،فرعيةالنساق ا)

  .)218(: السوسيولوجي 

  .الخ...، جماعة العمل، جماعة ا)صدقاءا)سرة:الصغيرة والذي يدرس ا)جزاء مثل وسيولوجي ل1نساقـلسوھو التحليل ا: ا)ول

  .وجي أو الميكروسوسيولوجيـيولـوسسورـكلوجيـة للّتعمـيم سـواء عـلى مستـوى المـاوـوسيـرية السـظالنّ وتھدف 

  .الخ...الطبقة، الدولة، ا)مة: ھتم بالمستويات الكبرى مثلو ھـو التحليـل السوسيولوجي ل1نساق الكبيرة، و ي: أمـا الثاني

  :ا�سس والقواعد في التحليل البنائي الوظيفي -3

والوظائف الكامنة  ،حول الوظائف الظاھرة دراستهمن خ�ل " روبرت مرتون"رسة البنائية الوظيفية، على أفكاريظھر لنا تأثير المد

  :حول ث�ث قضايا و يرتكز فكره. مجتمعفي دراسة مشاكل ال

  .ال ل1جزاء ا<جتماعية داخل النسق ا<جتماعي العامالدور الفعّ  -1

  .و طبيعتھا السوسيولوجية وظائف ا)جراء ا<جتماعية -2

  .وترابطھا مع بعضھا البعض في وقت واحد ،اء ا<جتماعيةزاستق�لية ا)ج -3

 ث داخل النسقوتدرس الع�قات التبادلية التي تحد .ت البناء ا<جتماعيبين مكوناالوظيفية تقوم على فكرة التساند،  إن البنائية

يرتبط  نسقباعتبار ال ،أجزاء البناء ا)خرى علمعرفة ع�قتھا م ،كجزء من البناء ،وتھتم البنائية الوظيفية بدراسة الظواھر .ا<جتماعي

  .)219(مع النظم ا)خرى

، قة تبادليةوفي ع� ،اء مترابطة مع بعضھا البعضزأنساق أو أج ھاأي أنّ  .كليات وترى البنائية الوظيفية أن المجتمعات عبارة عن

 Rمما يضفي على العملية ا<جتماعية .نة داخل النسق، ويقوم كل جزء بأداء وظيفة معيّ ويكتسب كل جزء معناه في ضوء ع�قته بالكل 

ق ـمنھا النس ـألفوكل العناصر التي يت، "باريتو"من دراسات  وھو مشتقومفھوم النسق ُيعتبر ھاما جّدا، . طابعا تعُدديا تبادليا

ولكن  .وا<ستقرار ،من خ�ل ما تقوم به من وظائف ترتبط بحاجات النسق للتكامل .ھي مقومات < يمكن ا<ستغناء عنھا ،ا<جتماعي

 ،رافـفا<نح .ط ا<جتماعيـالضبزمات يميكان وھذا ما يؤكد دور ،من خ�ل عناصر ا<خت�ل ،ول دون تحقيق التكاملذلك يحُ 
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 Sبر مُ ـعتتُ  ،والضغط ،روالتوت Rمن خ�ل ا"جماع  ،ويتحقق التكامل ا<جتماعي .ة تقف في وجه استقرار النسق ا<جتماعييقات وظيفعو

  . )220(في طابع المشروعية للبناء ضأو جملة من المبادئ العامة التي تُ  ،لقيميا

  :البنائية الوظيفية عند بارسونز-4

رغم التغير الدائم  ،ويرى أن بقاء المجتمع.بالنسبة للمجتمع ككل  ،يرى بارسونز أن العناصر الثقافية وا<جتماعية ھي نقطة البدء

  )221( :وھي كالتالي ،يرجع إلى تسع قضايا لعناصره،

ضرورة وجود موارد متجددة و.والبيئة ا<جتماعية ةبين البيئة الفيزيائي ،أن يتوفر على نماذج للتوازنعلى كل مجتمع،  يجب -

  .لضمان حياته

 .أن يتوفر على نماذج لتوزيع ا)دوار على كل مجتمع، يجب -

 .والجماعات المختلفة في المجتمع ،يجب تأسيس طرق اتصال بين ا)فراد -

 .حدةأو موّ  ،أن يملك  اتجاھات واحدة ،يجب على كل مجتمع -

 .يجب على ا)فراد  أن يشتركوا في ا)ھداف -

 .بين ا)فراد ون ھناك انضباط في التعابير المصطنعةيجب أن يك -

 .فراد المجتمعيجب ضمان تنشئة اجتماعية ) -

 .يجب تأسيس أشكال  الضبط لظواھر ا<نحراف -

  .اجتماعي بمستوى معينم وجود نظا ،يجب في ا)خير -

  : أھم مفاھيم البنائية الوظيفية -رابعا

  : ھاا"تجاه نذكر منھناك مجموعة من المفاھيم المتداولة داخل ھذا 
  ": Structures"  :البناء -1

وحسب ،)222(العمليات القائمة بين ھذه العناصر بينھا ع�قات محددة، ُتعبRر عن كلR التي تقوم  ھو عبارة عن مجموعة من العناصر، 

ه يشمل الجانب )نّ  ،أوسع من البناء وعليه فالنظام ،الع�قة المتداخلة بين المراكز وا)دوار ا<جتماعية ھو تلك البنائية الوظيفية

  .)223(افة إلى جانبه البنيوي ضإ ،ن النظام ا<جتماعيكوR التي تُ  ،الثانوية للُبنى ةالوظيفي للنظام والنتائج السلبية وا"يجابي
  ":Role"  Social :ا�جتماعيالدور  -2

من ا)دوار في آن عددا  اوقد يحتل فرد ،اته ا<جتماعيةوجبله الفرد، ومن خ�له تتحدد حقوقه وھو المركز أو المنصب الذي يحت 

  .) الخ...، ابن، زوج، أخ، مدير، طالب، عضو نادي، أب(واحد، 

أو  ،ات متوقعة من شاغلكو، والتي ھي سلالتي يتكون منھا البناء ا<جتماعي،ووكل ھذا ا)دوار ا<جتماعية في المؤسسات ا<جتماعية

  .)224(الدور <عب المركز الذي يحدد طبيعة

  .)225( يه الجزء من أجل بقاء الكلِ ف الدور على أنه السلوك الذي ُيؤدR عرR ويمكن بشكل مختصر أن نُ 

  ":system Social" :النسق ا�جتماعي -3

  .ه نسق اجتماعي متفاعلوھو التعرف على النشاطات المختلفة والخصائص المميزة للمجتمع ككل، فالمجتمع ذاته يوصف بأنّ  

  "Manifest Functions":ائف الظاھرةالوظ -4
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ف معھا مما والتكيS  ،باعھافترض على ا)فراد إتR وھذه النتائج يُ  ،أو ثقافية معينة ،حدثھا سمة اجتماعيةوھي النتائج الموضوعية التي تُ 

  . يجعل ا)فراد يتوقعون حدوثھا

  "Latent Functions" :الوظائف الكامنة -5

  .رةمقصودة وغير المقرّ شير إلى النتائج غير الوتُ  

  "Dysfunctions:"قات الوظيفيةعوQ المُ  -6

اميات ينوفھم الد ،ھامة لوصف ودراسة يةأداة تحليل يوھ ،وتوافقه ،ف النسقمن تكيS  والتي تحدُ  ،تھاظھي تلك النتائج التي يمكن م�ح

 S226(روالتغي(.  

 ":Status" :المركز -7

، أو بينه وبين مجموعة من خر، أو بينه وبين شخص آقانونية بينه وبين الدولةوھو وضع الشخص من وجھة نظر الع�قة ال 

اع وھي ضأو أو ،ة مراكزوالفرد له عدّ  ،ع الذي يحتله شخص في مجتمعهضالو" <بير "ا المكانة ا<جتماعية فھي حسب ، أمّ ا)شخاص

  .)227(عملية دينامكية 

  

 "Prerequisite Function":مستلزم وظيفي -8

شبع ه يُ )نّ  ،ستلزم الوظيفي واھتم الباحثون بدراستهلزم الوظيفي أحد نماذج المُ عتبر المُ ط ضروري لبقاء النسق ا<جتماعي ويُ شر و ھو

   )228(.الحاجات البيولوجية للنسق ا<جتماعي وھي ضرورية لبقاء المجتمع

  ":Intitution"النظام  -9

  .)229(سوسيولوجية  وھي وحدات تحليل ،صور منتظمة للع�قات المتبادلةھو 

  "Function Alternatives:"البدائل الوظيفية- 10

  .   )2(فياالتي تستطيع أن تحقق مطلبا وظي،عني مدى التنوع في الوسائلوت 

  : نقد البنائية الوظيفية -خامسا

  : ھت العديد من ا<نتقادات لھذه النظرية نلخصھا فيما يليجR وُ 

  .كائنات عضوية حية ھاعلى أنّ  ،، حيث نتعامل مع ا)نظمة ا<جتماعية�طه مع مفھوم القسرالوظيفـية، واختـمفھوم فـي  ضوُغم -1

   .)230(من أجل تحقيق التوازن  ،ف بين ا)جزاءوا<نط�ق من التكيS  ،ر ا<جتماعيوالتغيS  ،راعدم القدرة على دراسة الصّ ع -2

  .، والوحدات الصغرىتماعيةوإغفال العمليات ا<ج ،التركيز على دراسة الوحدات الكبرى -3

  .ليھا تحت تأثير قيم الباحث، من خ�ل الحكم عالذاتية في دراسة أي ظاھرةاستعمال  -4

  .وتوافق المجتمع المبالغة في تأكيد انسجام -5

   .)231(التي ھي محل اتفاق داخل الجماعة ، والتركيز على ا<تفاق حول القيم -6

  .لبشر، وسيطرتھا على حياتھمالقيم عن ا التأكيد على استق�لية -7

8-  Sر ه نظام < يعرف التطورر المجتمع على أنّ تصوS232( والتغي(.  

لطوال ذات اللغة المعّقدة ومثالنا على ذلك إعادة كتابة الصفحات ا ،وليست تفسيرية ،ھي نظرية وصفية البنائية الوظيفية -9

  .) 233(" الخيال السوسيولوجي"في كتابة " رايت مليز" لبمون من قمضفي صفحات قليلة دون ا"خ�ل بال" بارسونر"ل
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ر المجتمعات أسباب تغيS  اروفسR ولم يحاولوا أن يُ  ،ر جزء من طبيعة المجتمعيS في المجتمع، رغم أن التغ على ا<ستقرار اركزو-10
)234(.  

فية، باKثار السلبية كا<خت�ل الوظيفي، و الذي يؤكد على ضرورة اھتمام البنائية الوظي" ميرتون"أھم أع�م الوظيفية  دوقد ذكر أح

  .عدم ا<كتفاء بالوظائف ا"يجابية

الذي يرى أن البنائية الوظيفية  ارتبطت بوضع المجتمع ا)مريكي " G.Huaco" وو من أھم منتقدي البنائية الوظيفية، جورج ھا اك 

  : في النظام العالمي، و ذلك من خ�ل أمرين ھما

  .لمتحدة ا)مريكية و ھيمنتھا، من خ�ل ا"ّدعاء أن كّل نمط إنتاج يساھم في المحافظة على النسق ا)كبرتمجيد الو<يات ا-أ

ر تضاؤل ھيمنة - ب Rتشديد  البنائية الوظيفية علـى التـوازن الـذي يتناغم مع مصالح ا"مبراطورية ا)قوى في العالم، و ھذا ما ُيفس

     )235(. لوظيفية على نظرية علم ا<جتماع في السبعيناتأمريكا، و ارتباطه بھيمنة البنائية ا

  

  

د معنى كلR عنصر ويحكم تغيSرهالذ أن نفھم الكلّ  اعلين لفھم الجزء Rھو أول من و " فرانس بواس "  هفيعتبر ينا)نثربولوج عند ا، أمّ ي ُيحد

  .أستخدم المدخل الوظيفي في ھذا العلم

"  و" كونت " لتصل إلى أعمال  را في علم ا<جتماع، حيث تمتدS نا نجدھا قد ظھرت مبكR فإنّ  ،الوظيفيةعن أصول البنائية ا إذا تحدثنا أمّ  

  .وغيرھم"...توماس " و" باريتو" و" كولي " و "ودوركايم 

الذي  العضوي وا<تجاه ،امساق العتR ا"من خ�ل تساند عناصر المجتمع المختلفة في فكرة  ،ذكر فكرة التكامل الناتج لخدمة الكلR " كونت " فـ 

  سق المتكامل التي جاء بھا وفكرة النّ " كولي" ق إليه تطرّ 

" في الكلR، فدراسة  ا<جتماعية البناءاتسھم به فيتمثل في تأكيد فكرة ا"سھام أو الدور الذي تُ " توماس " ا إسھام ، أمّ عن المجتمع" باريتو " 

، ومجموعة كبيرة من الحديث من ا)عمال ا)ساسية في علم ا<جتماعية وُتعدS بروح الوظيف"  ح البولنديالف�ّ "حول " توماس"و " زنانيكي

 – 1858(" كايمدور"حلي�تھا السوسيولوجية، دون أن ننسى دور من خ�ل ت ،خفي في طياتھا رائحة الوظيفيةالتي تُ ، و)236(ا)عمال ا)خرى 

 ،الذين يرون أن أساس الحياة ا<جتماعية ھي القيم الروحية ،ل تأثره بالف�سفة ا<جتماعيينويظھر من خ�في تكوين البنائية الوظيفية، ) 1917

ووفقا لمناھج  ،اھر ا<جتماعيةوعلى علم ا<جتماع كعلم طبيعي موضوعي يعالج الظ ،وقد ساھم مساھمة كبيرة في إضفاء الخصائص العلمية

  . )237(العلوم الطبيعية 

ا<نتحار "، "ل ا<جتماعيتقسيم العم"ته اويظھر ذلك في كتاب ،وليس أجزاءه ،ومحور بؤرة التحليل ،جتمع كلٌ الم أنّ " دوركايم " اف ضأ و

  .وغيرھا"...

لكي يمكن تفسير الظاھرة ا<جتماعية علينا : "نة ويقولھما < يكون إ< من أجل تلبية حاجات اجتماعية معيّ  ووجود ،ظمهالمجتمع ونُ  ويرى أنّ  

  )238(." ..والوظيفة التي تحققھا ُك� على حدا  ،بب الكافي الذي أوجدھاأن نبحث عن الس

  :تعريف ا�تجاه الوظيفي –2

ة في العلوم ا<جتماعية با)نماط يلوك ا<جتماعي، وغالبا ما ترتبط الوظيفأو السّ ة المترتبة على النشاط ا<جتماعي، ة ھي النتيجيالوظيف إنّ 

، التفاعل بين ا)شخاصأو ، سقأو النّ  ،اء الموقفبننظر إلى ھذه النتائج في ضوء تأثيرھا على وا<تجاھات، ويُ  ،ا<جتماعية والبناءات ،الثقافية

  .عال، وبناءات الجماعة، ووظائف أخرىوا)ف مصطلح الوظيفية لXشارة إلى العمليات ا<جتماعية، ويستخدم علماء ا<جتماع
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، الدينامية والعمليات داخل الّنسق ، في تحديد أھمية العواملّنه ُيقدم المقياس الذي نحتكم إليهحيث أ من ،بالغ ا)ھميةولقد اُعتبر مفھوم الوظيفية 

  .)239(والوظائف الكامنة  ،ق بين الوظائف الظاھرةعندما فرّ " ميرتون " مثلما فعل  ،يحعديل والتنقض المفھوم إلى الكثير من التوقد تعرّ 

  .)240(سق الواسع وھي جزء منه داخل النّ  اھرة ا<جتماعية، ترتبط بالظّ لى أّنھا نتيجة موضوعية شخصيةلة ع<ة للدّ يستخدم مصطلح الوظيفويُ 

  :ةالبنائية الوظيفي-ثالثا

  : نشأة البنائية الوظيفية في علم ا�جتماع –1

ذي أشار في كتاباته إلى إمكانية ال" تالكوت بارسونز : " يد الكثير من ا)سماء ومن أھمھم على ،دخلت البنائية الوظيفية علم ا<جتماع

وبواسطة عمليتي التنشئة  ّنسق بقائه <بّد من مستلزمات وظيفية،وحتى يحقق ال ،اجتماعية اباعتبارھا أنساق ،تحليل المجتمعات

"دراك ، و يكون المجتمع خالي من الّصراع، ويرجع ذلك وتوازنه، هاستقرار على المجتمع، يحافظ والضبط ا<جتماعي، ا<جتماعية

  .)241(ھي التي تدعم استقرار المجتمع ، نةفمن خ�ل التنشئة ا<جتماعية يلتزم ا)فراد بقيم جمعية معيّ  ،)دوارھما)فراد 

اخت�ف بين المجتمعات سببه اخت�ف  وأيّ  ،ومستمر ،ومستقر، ومتماسك ،وثابت، المجتمع كيان متكامل أنّ  ،وترى البنائية الوظيفية

  .والثقافية لھذه المجتمعات ،وا<جتماعية ،ةنائيبال الترتيبات

  :�صول الّنظرية للبنائية الوظيفيةا – 2

في التراث السوسيولوجي، حيث تعود أصول الّنظرية إلى نخبة من عتبر من أكثر المناھج التكاملية يُ  ،منھج التحليل البنائي الوظيفي إنّ 

من  ،اھرة ا<جتماعية، حيث قام بدراسة الظّ دراسته لظاھرة تقسيم العمل ن خ�لم" ميل دوركايمإ"ويظھر ھذا في أعمال  ،العلماء

  .درس بعيدا على كل ھذابعدما كانت تُ  ،أسبابھا، والمؤثرات التي ُتنتجھا خ�ل تحديد

 ،كرر حدوثهھي كل نشاط يت" بروان" ، فمفھوم الوظيفية في فكر"راد كليف بروان"علماء ا)نثربولوجيا ومن بينھم بع ھذا المنھج واتّ 

ود ع�قات فترض وجويُ ، ساھم في تحقيق استمرار البناءالذي بدوره يُ ، ود الدور الذي يقوم به في الحياة ا<جتماعيةحدR وھو الذي يُ 

ة للّنظرية عتبر من المفاھيم العاممن خ�ل مفھوم الضمير الجمعي، الذي يُ " دور كايم"ف إلى ذلك مساھمة مترابطة داخل البناء ض

المعايير عن  و رس القيمـم ذلك من خ�ل غـويت ،مير الجمعي ھو الذي يحافظ على كيان المجتمعيولوجية البنائية، )ّن الضالسوس

إزاء عدم امتثال بعض أفراده لھذه القيم، يصدر وبسبب قلق أفراد المجتمع  ،والتي يقبلھا العقل الجمعي ،طريق التنشئة ا<جتماعية

  .استمرارية بنائه على وبھذا يحافظ المجتمع ،لخروج عليھاعقوبة لمن يريد االمجتمع 

من  ، )ّن الّظاھرة ا<جتماعية ُتدرس باعتبارھا نسقاظرية الوظيفية عند علماء ا<جتماعللنّ  اعقلي اأساس" الّنسق"كما ُيعتبر مفھوم     

مستويان للتحليل  وھناك ،من ا)نساق الفرعيةلوك ا"نساني كنسق يتشكل من مجموعة ومن الضروري دراسة السّ  ،فرعيةالنساق ا)

  .)242(: السوسيولوجي 

  .الخ...، جماعة العمل، جماعة ا)صدقاءا)سرة:الصغيرة والذي يدرس ا)جزاء مثل وسيولوجي ل1نساقـوھو التحليل الس: ا)ول

  .أو الميكروسوسيولوجيوجي ـيولـوسسورـكلوجيـة للّتعمـيم سـواء عـلى مستـوى المـاوـوسيـرية السـظالنّ وتھدف 

  .الخ...الطبقة، الدولة، ا)مة: و ھـو التحليـل السوسيولوجي ل1نساق الكبيرة، و يھتم بالمستويات الكبرى مثل: أمـا الثاني

  :ا�سس والقواعد في التحليل البنائي الوظيفي -3

والوظائف الكامنة  ،حول الوظائف الظاھرة دراستهمن خ�ل " روبرت مرتون"رسة البنائية الوظيفية، على أفكاريظھر لنا تأثير المد

  :و يرتكز فكره حول ث�ث قضايا. مجتمعفي دراسة مشاكل ال

  .ال ل1جزاء ا<جتماعية داخل النسق ا<جتماعي العامالدور الفعّ  -1

  .و طبيعتھا السوسيولوجية وظائف ا)جراء ا<جتماعية -2
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  .مع بعضھا البعض في وقت واحدوترابطھا  ،اء ا<جتماعيةزاستق�لية ا)ج -3

 ث داخل النسقوتدرس الع�قات التبادلية التي تحد .بين مكونات البناء ا<جتماعيالوظيفية تقوم على فكرة التساند،  إن البنائية

يرتبط  نسقتبار الباع ،أجزاء البناء ا)خرى علمعرفة ع�قتھا م ،كجزء من البناء ،وتھتم البنائية الوظيفية بدراسة الظواھر .ا<جتماعي

  .)243(مع النظم ا)خرى

، قة تبادليةوفي ع� ،اء مترابطة مع بعضھا البعضزأنساق أو أج ھاأي أنّ  .وترى البنائية الوظيفية أن المجتمعات عبارة عن كليات

 Rالعملية ا<جتماعيةمما يضفي على  .نة داخل النسق، ويقوم كل جزء بأداء وظيفة معيّ ويكتسب كل جزء معناه في ضوء ع�قته بالكل 

ق ـمنھا النس ـألفوكل العناصر التي يت، "باريتو"وھو مشتق من دراسات ومفھوم النسق ُيعتبر ھاما جّدا، . طابعا تعُدديا تبادليا

ولكن  .وا<ستقرار ،من خ�ل ما تقوم به من وظائف ترتبط بحاجات النسق للتكامل .ھي مقومات < يمكن ا<ستغناء عنھا ،ا<جتماعي

 ،رافـفا<نح .ط ا<جتماعيـزمات الضبيميكان وھذا ما يؤكد دور ،من خ�ل عناصر ا<خت�ل ،ول دون تحقيق التكاملذلك يحُ 

 Sبر مُ ـعتتُ  ،والضغط ،روالتوت Rمن خ�ل ا"جماع  ،ويتحقق التكامل ا<جتماعي .ة تقف في وجه استقرار النسق ا<جتماعييقات وظيفعو

  . )244(في طابع المشروعية للبناء ضادئ العامة التي تُ أو جملة من المب ،لقيميا

  :البنائية الوظيفية عند بارسونز-4

رغم التغير الدائم  ،ويرى أن بقاء المجتمع.بالنسبة للمجتمع ككل  ،يرى بارسونز أن العناصر الثقافية وا<جتماعية ھي نقطة البدء

  )245( :وھي كالتالي ،يرجع إلى تسع قضايا لعناصره،

وضرورة وجود موارد متجددة .والبيئة ا<جتماعية ةبين البيئة الفيزيائي ،أن يتوفر على نماذج للتوازنكل مجتمع،  على يجب -

  .لضمان حياته

 .أن يتوفر على نماذج لتوزيع ا)دوار على كل مجتمع، يجب -

 .والجماعات المختلفة في المجتمع ،يجب تأسيس طرق اتصال بين ا)فراد -

 .حدةأو موّ  ،يملك  اتجاھات واحدةأن  ،يجب على كل مجتمع -

 .يجب على ا)فراد  أن يشتركوا في ا)ھداف -

 .بين ا)فراد يجب أن يكون ھناك انضباط في التعابير المصطنعة -

 .فراد المجتمعيجب ضمان تنشئة اجتماعية ) -

 .يجب تأسيس أشكال  الضبط لظواھر ا<نحراف -

  .اجتماعي بمستوى معينم وجود نظا ،يجب في ا)خير -

  : أھم مفاھيم البنائية الوظيفية -رابعا

  : ھاھناك مجموعة من المفاھيم المتداولة داخل ھذا ا"تجاه نذكر من
  ": Structures"  :البناء -1

وحسب ،)246(العمليات القائمة بين ھذه العناصر بينھا ع�قات محددة، ُتعبRر عن كلR التي تقوم  ھو عبارة عن مجموعة من العناصر، 

ه يشمل الجانب )نّ  ،وعليه فالنظام أوسع من البناء ،الع�قة المتداخلة بين المراكز وا)دوار ا<جتماعية ھو تلك الوظيفية البنائية

  .)247(افة إلى جانبه البنيوي ضإ ،ن النظام ا<جتماعيكوR التي تُ  ،الثانوية للُبنى ةالوظيفي للنظام والنتائج السلبية وا"يجابي
  ":Role"  Social :ا�جتماعيالدور  -2
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من ا)دوار في آن عددا  اوقد يحتل فرد ،وجباته ا<جتماعيةله الفرد، ومن خ�له تتحدد حقوقه وھو المركز أو المنصب الذي يحت 

  .) الخ...، ابن، زوج، أخ، مدير، طالب، عضو نادي، أب(واحد، 

أو  ،ات متوقعة من شاغلكو، والتي ھي سلالبناء ا<جتماعي التي يتكون منھا،ووكل ھذا ا)دوار ا<جتماعية في المؤسسات ا<جتماعية

  .)248(<عب المركز الذي يحدد طبيعة الدور

  .)249( يه الجزء من أجل بقاء الكلِ ف الدور على أنه السلوك الذي ُيؤدR عرR ويمكن بشكل مختصر أن نُ 

  ":system Social" :النسق ا�جتماعي -3

  .ه نسق اجتماعي متفاعلالخصائص المميزة للمجتمع ككل، فالمجتمع ذاته يوصف بأنّ وھو التعرف على النشاطات المختلفة و 

  "Manifest Functions":الوظائف الظاھرة -4

ف معھا مما والتكيS  ،باعھافترض على ا)فراد إتR وھذه النتائج يُ  ،أو ثقافية معينة ،حدثھا سمة اجتماعيةوھي النتائج الموضوعية التي تُ 

  . توقعون حدوثھايجعل ا)فراد ي

  "Latent Functions" :الوظائف الكامنة -5

  .رةشير إلى النتائج غير المقصودة وغير المقرّ وتُ  

  "Dysfunctions:"قات الوظيفيةعوQ المُ  -6

اميات يندوفھم ال ،ھامة لوصف ودراسة يةأداة تحليل يوھ ،وتوافقه ،ف النسقمن تكيS  والتي تحدُ  ،تھاظھي تلك النتائج التي يمكن م�ح

 S250(روالتغي(.  

 ":Status" :المركز -7

، أو بينه وبين مجموعة من خر، أو بينه وبين شخص آوھو وضع الشخص من وجھة نظر الع�قة القانونية بينه وبين الدولة 

اع وھي ضأو أو ،ة مراكزوالفرد له عدّ  ،ع الذي يحتله شخص في مجتمعهضالو" <بير "ا المكانة ا<جتماعية فھي حسب ، أمّ ا)شخاص

  .)251(عملية دينامكية 

  

 "Prerequisite Function":مستلزم وظيفي -8

شبع ه يُ )نّ  ،ستلزم الوظيفي واھتم الباحثون بدراستهلزم الوظيفي أحد نماذج المُ عتبر المُ شرط ضروري لبقاء النسق ا<جتماعي ويُ  و ھو

   )252(.معالحاجات البيولوجية للنسق ا<جتماعي وھي ضرورية لبقاء المجت

  ":Intitution"النظام  -9

  .)253(وھي وحدات تحليل سوسيولوجية  ،صور منتظمة للع�قات المتبادلةھو 

  "Function Alternatives:"البدائل الوظيفية- 10

  .   )2(فياالتي تستطيع أن تحقق مطلبا وظي،عني مدى التنوع في الوسائلوت 

  : نقد البنائية الوظيفية -خامسا

  : من ا<نتقادات لھذه النظرية نلخصھا فيما يلي ھت العديدجR وُ 

  .كائنات عضوية حية ھاعلى أنّ  ،، حيث نتعامل مع ا)نظمة ا<جتماعيةالوظيفـية، واختـ�طه مع مفھوم القسرمفھوم فـي  ضوُغم -1

   .)254(أجل تحقيق التوازن من  ،ف بين ا)جزاءوا<نط�ق من التكيS  ،ر ا<جتماعيوالتغيS  ،راعدم القدرة على دراسة الصّ ع -2
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  .، والوحدات الصغرىوإغفال العمليات ا<جتماعية ،التركيز على دراسة الوحدات الكبرى -3

  .ليھا تحت تأثير قيم الباحث، من خ�ل الحكم عالذاتية في دراسة أي ظاھرةاستعمال  -4

  .وتوافق المجتمع المبالغة في تأكيد انسجام -5

   .)255(التي ھي محل اتفاق داخل الجماعة ، والقيم التركيز على ا<تفاق حول -6

  .القيم عن البشر، وسيطرتھا على حياتھم التأكيد على استق�لية -7

8-  Sر ه نظام < يعرف التطورر المجتمع على أنّ تصوS256( والتغي(.  

لطوال ذات اللغة المعّقدة ت اومثالنا على ذلك إعادة كتابة الصفحا ،وليست تفسيرية ،ھي نظرية وصفية البنائية الوظيفية -9

  .) 257(" الخيال السوسيولوجي"في كتابة " رايت مليز"ل بمون من قمضفي صفحات قليلة دون ا"خ�ل بال" بارسونر"ل

ر المجتمعات أسباب تغيS  اروفسR ولم يحاولوا أن يُ  ،ر جزء من طبيعة المجتمعيS في المجتمع، رغم أن التغ على ا<ستقرار اركزو-10
)258(.  

الذي يؤكد على ضرورة اھتمام البنائية الوظيفية، باKثار السلبية كا<خت�ل الوظيفي، و " ميرتون"أھم أع�م الوظيفية  دوقد ذكر أح

  .عدم ا<كتفاء بالوظائف ا"يجابية

المجتمع ا)مريكي  الذي يرى أن البنائية الوظيفية  ارتبطت بوضع" G.Huaco" وو من أھم منتقدي البنائية الوظيفية، جورج ھا اك 

  : في النظام العالمي، و ذلك من خ�ل أمرين ھما

  .تمجيد الو<يات المتحدة ا)مريكية و ھيمنتھا، من خ�ل ا"ّدعاء أن كّل نمط إنتاج يساھم في المحافظة على النسق ا)كبر-أ

ر تضاؤل ھيمنة تشديد  البنائية الوظيفية علـى التـوازن الـذي يتناغم مع مصالح ا"مبراطورية ا- ب Rقوى في العالم، و ھذا ما ُيفس(

  )259(. أمريكا، و ارتباطه بھيمنة البنائية الوظيفية على نظرية علم ا<جتماع في السبعينات

  

  

  

 

 

  :المنھج المستخدم 1-

لكي يستطيع الباحث دراسة موضوعه، <بد له من إتباع منھج معين للدراسة، فبدون تحديد المنھج من طرف  

" ، والذي يعرف بأنه"المنھج الوصفي التحليلي"وقد استخدمنا في بحثنا ھذا. ، < يستطيع التوصل إلى نتيجةالباحث

طريقة من طرق التحليل و التفسير بشكل علمي منضم،من اجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية 

                                                                                                                                                                        
  .129، ص 2001، دار المعرفة الجامعية، مصر، أسس و موضوعات علم ا�جتماع: محمد احمد بيومي - 254
 . 82إلى 80مرجع سابق، ص طلعت لطفي إبراھيم وكمال عبد الحميد الزيات، - 255
 . 121، ص 1985وت، دار النھضة العربية، بير نحو نظرية نقدية،: السيد الحسيني - 256
المجلس الوطني  ،244:عدد عالم المعرفة، ،محمد حسين غلوم،سالنظرية ا�جتماعية من بارسونز إلى ھابر ما:أيان كريب - 257

  .89ص ،1999للثقافة والفنون واKداب،الكويت،
 .238، ص 2002 القاھرة، ،1ط ،مطبعة النيل،نظرة في علم ا�جتماع المعاصر: سلوى عبد الحميد الخطيب - 258
، 2002، مركز البحوث و الدراسات ا<جتماعية، القاھرة، قراءات معاصرة في نظرية علم ا�جتماع: مصطفى خلف عبد الجواد -259
 .      282- 281 ص ص



التحليلي < يقف عند حدود وصف ويبدو من خ�ل التعريف، أن المنھج الوصفي  )260(. " ،أو مشكلة اجتماعية

الظاھرة ،أو الموضوع، لكنه يذھب إلى أبعد من ذلك فيحلل، ويفسر ويقيم، أم� في الوصول إلى تعميمات ذات 

ونظرا لكل ھذه الخصائص التي . كما يھتم المنھج الوصفي التحليلي بوصف كل ما ھو كائن، ويحلله ويفسره.معنى

حيث لم نقتصر على الوصف، بل تعدينا إلى التحليل، . ماشى وموضوع دراستنايمتاز بھا ھذا المنھج، والتي تت

، التي تم جمعھا باستخدام توتفسير ا)سباب الكامنة، ومحاولة اقتراحات توصيات، اعتمادا على مجموعة من البيانا

،)نه ا)نسب لكشف  وقد استخدمنا في بحثنا المنھج الوصفي التحليلي. الم�حظة ،والمقابلة، و صحيفة ا<ستبيان

ومن خ�ل جمع المعطيات عن طريق ا<ستبيان، . الع�قة بين الفعل ا<جتماعي، والتنمية في المجال التربوي

وتبويبھا وتصنيفھا في جداول نعلق عليھا، بالرجوع إلى التصور النظري، وما بينته أدوات البحث، من خ�ل 

  .تـائج للوصول إلى تعميمھا، وكشف الع�قة بين متغيري الدراسةوتفسـير ھذه الن.ا<حتكاك بالميدان التربوي 

  :فروض الدراسة ومؤشراتھا -2

  :الفروض الجزئية-أ

  :التالية الجزئية على ضوء الدراسات السابقة ومن خ�ل أھداف البحث تم صياغة الفرضية

  :ا�ولى الجزئية الفرضية

  .كلما زادت التنمية في المجال التربوي ،ة موحدةكلما كانت القيم الثقافية )فراد الجماعة التعليمي

  :الثانية الجزئية الفرضية

   .كلما زادت التنمية في المجال التربوي ،كلما كان التفاعل ا<جتماعي )فراد الجماعة التعليمية إيجابي

  :الثالثة الجزئية الفرضية

   .ما زادت التنمية في المجال التربويكل ،كلما كان ھناك اندماج بسيكولوجي بين أفراد الجماعة التعليمية

  :الرابعة الجزئية الفرضية

  .كلما زادت التنمية في المجال التربوي ،كلما كان ھناك تقارب في تنشئة أفراد الجماعة التعليمية

  

  :مؤشرات الدراسة الميدانية -ب

سيمھا حسب الفرضيات ومن أجل ذلك قمنا بتق. قابلة للقياس ،على مؤشرات مضبوطة ،سنعتمد في بحثنا ھذا

  :الجزئية للبحث، وھي كتالي

  :مؤشرات الفرضية الجزئية ا�ولى*

  : والمتعلقة بالنماذج الثقافية للفاعلين في العملية التربوية

  . نسب الفاعلين الذين يتقنون لغات أخرى إلى جانب  اللغة العربية -

 .نسب الفاعلين الذين يستعملون ا)نترنات -

 . لين  للقيم اجتماعيةنسب تبين نظرة الفاع -

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات - 260

 .129، ص1995



 .نسب تبين اديولوجية الفاعلين -

  :مؤشرات الفرضية الجزئية الثانية*

  : والمتعلقة بالتفاعل ا<جتماعي للفاعلين في العملية التربوية

  .نسب تبين تعاون الفاعلين مع بعضھم البعض -

 . نسب تبين تنافس الفاعلين مع بعضھم البعض -

                 .بعضھم البعض نسب تبين الصراع بين الفاعلين مع -

  :مؤشرات الفرضية الجزئية الثالثة*

  : و المتعلقة بالمركبات النفسية للفاعلين  في العملية التربوية

  .نسب تبين دوافع الفاعلين )داء أدوارھم -

  .نسب تبين ميول الفاعلين  اتجاه أدوارھم -

  .نسب تبين ميول الفاعلين اتجاه بعضھم البعض -

  :الفرضية الجزئية الرابعة مؤشرات*

  :و المتعلقة بالتنشئة ا<جتماعية للفاعلين في العملية التربوية

  . نسب تبين حياة الفاعلين الدينية -

  .نسب تبين ع�قات الفاعلين بوسائل ا"ع�م -

  . نسب تبين تأثر الفاعلين بالمدرسة -

  :الدراسة ا�ستط6عية-3

)ن الباحث يتأكد من مدى قدرته على توظيف أدوات البحث .وسيره   ،ي البحثللدراسة ا<ستط�عية دور كبير ف  

  :وكان ھدفنا من الدراسة ا<ستط�عية ما يلي. <ستدراكھا،والتعرف على النقائص 

  ) .أساتذة ، إداريين ، ت�ميذ(اختبار ا<ستمارة مع كل طبقات العينة  -

  ).د روحو، إكمالية ا"مام الطبريإكمالية سي(ا<حتكاك الفعلي بميدان الدراسة  -

  .حصر الصعوبات لتجنبھا في الدراسة ا)ساسية -

  .التحقق من ص�حية أدوات جمع البيانات -

  . الكشف عن طبيعة الميدان، ومحيطه وتفاع�ته -

  :مجا�ت الدراسة -4

  :المجال الجغرافي - أ 

  .رقلة اكمالية سيد روحو و اكمالية الطبريكماليتين من اكماليات بلدية وإالمجال المكاني لدراستنا ھو 

  : التعريف بالمؤسسة ا)ولى-أ

 2م10099تتربع على مساحة تقدر ب  ،م1985اكمالية سيد روحو تقع في شارع غينيا  ببلدية  ورقلة تأسست سنة 

وملعب مكاتب إدارية ومكتبة  5مخبر و 2دراسة و حجرة 16:والتي تضم  ، مساحة مبنية 2م 1720مساحة  منھا 

  .صغير



 ا<بتدائياتتستوعب ت�ميذ وسط المدينة الوافدين من  ،تميزت ھذه ا<كمالية بنتائجھا الحسنة خ�ل مشوارھا الطويل

توجه خريجيھا إلى  والتي من طرف أبناء ا"طارات السامية في الو<ية، إلى جانب أنھا تعرف إقبا<،المجاورة

  .مؤسسة تقع في محيط حضريو ال ،و مبارك الميلي ،ثانوية علي م�ح

  : التعريف بالمؤسسة الثانية- ب

باقتراح من مدير  21/11/1995بتاريخ  53اكمالية محمد جرير ا"مام الطبري أطلق عليھا ا<سم بقرار و<ئي رقم 

سميت في البداية باسم الحي الموجودة فيه حاسي  1979/ 11/10التربية لو<ية ورقلة، فتحت أبوابھا في يوم 

لو<ية ورقلة مما جعلھا تتكفل بكل  -المدينة العتيقة–ان، ثم تغير إلى اسم ا"مام الطبري، تقع في محيط القصر بست

  : أبناء القصر بعد دراستھم ا<بتدائية في الملحقات التابعة للمأمن و ھي كالتالي

  عقبة بن نافع  -

 رابعة العداوية  -

 سيدي عبد الرحمان  -

 عانو محمد  -

 ) 01(سعيد عتبة  -

. يكون إلى ثانوية أحمد توفيق المدني ،و متقنة مولود قاسم الواقعة بنفس البلدية أساسي 9 أما توجھھم بعد السنة

قاعة،  23عدد القاعات العادية . مساحة مبنية 2م3591، منھا 2م 24565وتتربع ا<كمالية على مساحة كلية تقدر بـ 

كتاب، 1560مانية مكاتب إدارية، ومكتبة كبيرة تحتوي على با"ضافة إلى أربع مخابر، وأربع ورشات، كما تضم ث

إلى جانب مدرج للمحاضرات، وا)يام الدراسية، وقاعة للسحب، وأخرى ل�جتماعات، وملعبين  ملعب لكرة القدم، 

  ).المضرب–الطائرة –السلة -اليد(وأخر متعدد الرياضات 

  .ومحيط المؤسسة حضري

  .ضعيفة التي < تعكس حجم ا"مكانيات المتاحة في ا<كماليةتتميز اكمالية الطبري بنتائجھا ال

  : المجال البشري-ب

  :تأطير الت6ميذ في اكمالية سيدروحو

  : يتوزع المؤطرون و الت�ميذ في اكمالية سيد روحو حسب الجدولين التاليين

  المؤقتين   المتربصون   المرسمين   ا"ناث   العدد   الفئة 

  00  00  34  18  34  ا)ساتذة 

  00  00  14  03            14  ا"داريون

  00  00  09  01  09  أعوان الخدمة

  00  00  57  22  57  المجموع

  ).2006-2005(يبين تعداد الت�ميذ في اكمالية سيد روحو حسب الصفة والجنس للسنة الدراسية ) 2(جدول رقم 

  

  المجموع   خارجي   نصف داخلي   داخلي   الصفة        



  الجنس 

  453  453  /  /  ذكور 

  369  369  /  /  إناث 

  822  822  /  /  المجموع 

  

  

  

  

  

  

  :ا"مام الطبريتأطير الت6ميذ في اكمالية 

  : يتوزع المؤطرون و الت�ميذ في اكمالية ا"مام الطبري حسب الجدولين التاليين

  المؤقتين   المتربصون   المرسمين   ا"ناث   العدد   الفئة 

  00  00  28  28  44  ا)ساتذة 

  00  00  02  02  16  داريونا"

  00  00  09  /  09  أعوان الخدمة

  00  00  59  30  59  المجموع

- 2005(يبين تعداد الت�ميذ في اكمالية ا"مام الطبري حسب الصفة والجنس للسنة الدراسية ) 2(جدول رقم 

2006.(  

  

  الصفة        

  الجنس 

  المجموع   خارجي   نصف داخلي   داخلي 

  494  394  /  /  ذكور 

  479  479  /  /  ناث إ

  873  873  /  /  المجموع 

  

   :المجال الزماني-جـ

  : انقسمت الدراسة إلى مرحلتين زمنيتين

  : المرحلة ا�ولى

و ھي التي يتم ا<تصال مع مديرية التربية لو<ية ورقلة "عطائنا رخصة لنتوجه إلى المؤسستين إكمالية سيد روحو 

، و دامت يوم واحد أين تم اللقاء مع مدير و مستشار 2006جانفي  15 و اكمالية ا"مام الطبري، وذلك في يوم



التربية بإكمالية سيد روحو في الصباح، وا<تفاق على طريقة العمل داخل المؤسسة، كما أعطى لنا الموافقة على 

  .الدراسة الميدانية في المؤسسة

الطبري، وتم فيھا شرح أھداف و طبيعة البحث  و في المساء تم ا<تصال بمدير و مستشار التربية بإكمالية ا"مام

  .العلمية، وأعطيت لنا الموافقة كذلك، ووجدنا سھولة كبيرة، وتفھم من قبل المسؤولين في المؤسستين

  

  

  : المرحلة الثانية

حيث تم فيھا توزيع ا<ستمارات بطريقة غير مباشرة . ، ودامت ث�ثة أسابيع 02/02/06:بدأت ھذه المرحلة في يوم

وذلك راجع لعيابات الت�ميذ، وبعض ا)ساتذة وطبيعة مھام . ، بمساعدة مستشاري التربية في ك� ا<كماليتين

   .  المؤسستين

   : عينة البحث -5

  :طريقة اختيار العينة -أ

لنا ا قمنا  باستط�ع ميدان البحث، توصوبعدم .و ا"مام الطبري  ،بعد ما تم حصر دراستنا في اكماليتي  سيد روحو

  :فئات  وھي  ةھم ث�ث، نتيجة مفادھا أن المؤثرين في العملية التربويةإلى 

  ةا�سـاتذ -

 ا/داريين -

  الت6ميـذ     -

ارتأينا استخدام المعاينة العشوائية . من حيث الدور الذي تقوم به في العملية التربوية ،ونظر إلى تجانس كل فئة

              :وأھمھا ،على نتائج بحثناوتأثير ايجابي ، لما لھا من مميزات، الطبقية

  .السماح  بالمعالجة المنفردة لمختلف ا)جزاء، والتقليص من تباين التقديرات  العينية* 

  .الزيادة من دقة التقديرات* 

  )261(.تسھيل عملية التنسيق بين ا)عمال الميداني* 

. نلف في ظاھرھا عن المجموعتين ا)خيرتيو يتم تشكيل  ث�ث طبقات، كل واحدة منھا لھا مصالح متشابھة، تخت

  .وھذا ما يحسن التقديرات، و يخفض ا)خطاء العينية

  :حجم العينة-ب

  .من كل طبقة  )%50(ومن أجل التمثيل ا)فضل  لكل طبقة، يتم سحب نسبة 

  .ت�ميذ السنة التاسعة أساسي عينة مقصودة -

م يشملھم ا"ص�ح الجديد <ن دراستنا  تدور حول ، الذين لساسي�ميذ السنة تاسعة أتب ،قد تم تحديد فئة الت�ميذ 

  توصلنا إلى ،كماليتي سيد روحو و الطبريإكنا  ب، ومن خ�ل احتكاالمدرسة ا)ساسية

  :ما يلي 

                                                 
261 )158(، ص2001قضايا منھجية في العلوم ا<جتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :فضيل دليو -  



  .ميذ  السنة التاسعة  في ا�كماليتين ت6يبين  ) 01(جدول رقم 

  ا�كمالية  
  الجنس

  المجموع  ا/مام الطبري  سيد روحو

  146  84  62  كورذ

  220  140  80  إناث

  366  224  142  المجموع

  

  :يلي  و من خ�ل ا"حصائيات )قسام السنة التاسعة  تم التوصل إلى ما

  .أقسام سنة تاسعة أساسي) 04(اكمالية سيد روحو  بھا    - 

  .أقسام سنة تاسعة أساسي ) 05(بھا  كمالية ا"مام الطبريإإما  -

  : مجتمع البحث-جـ

  التكرار                     
  الفئات

  ا/مام الطبري  سيد روحو

  44  34  أساتذة 

  16  14  إداريين 

  ت�ميذ
  

142  124  

  284  190  المجموع

  

  :من كل طبقة ) %50( نسبة جبعد استخرا

  :بالنسبة "كمالية سيد روحو  -

  17 :أساتـذة  -

  07: إداريين -

  71:  ت6ميذ -

  :م الطبري بالنسبة "كمالية ا"ما -

  22: أساتذة -

  08: إداريين -

  112: ت6ميذ -

"حاطة أكثر بالفاعلين  في ا<كماليتين، والتوصل لعقد مقارنة بينھما،ولتفسر لنا ) %50(و قد تم اختيار ھذه النسبة 

  .نتائج ك1 منھما

  :خصائص العينة -د



 اكماليتي رات ا<ستبيان على المبحوثين فيوبعد توزيع استما .السالفة الذكر ربعد تحديد العينة حسب المعايي

ھو مبين في  حسب ما ،وتم استخ�ص الخصائص المميزة )فراد العينة ،كمالية ا"مام الطبريإسيد روحو و

  :الجداول التالية

  : توضح الجداول التالية توزيع أفراد العينة حسب العمر-

  يبين سن ا�ساتذة (...)جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  وحوإكمالية سيد ر

  النسبة المئوية العامة  المجموع
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

20-25  03  18% 02  10%  05  13%  

26-35  04  23% 08  36%  12  31%  

36-45  10  59% 12  54% 22  56% 

46-55  00  00% 00  00% 00  00% 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

  اكماليتي سيد من ا)ساتذة المبحوثين في ) %56(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

، ) %31( سنة بنسبة )35-26(و تليھا الفئة العمرية ،سنة  )45-36(ينتمون إلى الفئة العمرية  روحو والطبري 

سنة  )55-46( و ھي فئة، و ن�حظ أن الفئة المتبقية،)%13(سنة سوى نسبة  )25-20( بينما < تمثل الفئة العمرية

عنھا في ) %59(ـ فترتفع في سيد روحو ب سنة)45-36(أما بالنسبة للفئة العمرية ماً بالنسبة للمبحوثين،منعدمة تما

ـ عنھا في سيد روحو ب )%36(ـ ترتفع في الطبري بسنة  )35-26(بينما الفئة العمرية ،)%54(ـ الطبري ب

  ).%10(ـ ب في الطبري عنھا) %18(ـ فترتفع في سيد روحو ب سنة)25-20(أما الفئة العمرية  ،)23%(

ھذا يبين ، وو نستنتج من خ�ل ھذه النسب أن أساتذة الطبري ا)كثر من حيث العنصر الشاب من أساتذة سيد روحو

 المدرسي ھذا يؤثر على التحصيل، وأن خبرة أساتذة سيد روحو أكثر من خبرة أساتذة الطبري،ھو شيء أخر

  .بطريقة مباشرة

  

  

  

  لمبحوثين من ا/داريينيبين سن ا )02( جدول رقم

  

  الفئـــات
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

النسبة المئوية   المجموع
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

20-25  00  00% 01  13%  01  07%  

26-35  01  14% 02  25%  03  20%  



36-45  01  71% 03  03%  08  53%  

46-55  01  14% 02  25%  03  20%  

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

تتساوى النسبة في سنة، و )45-36(من ا"داريين المبحوثين ينتمون إلى الفئة  )%53(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

،أما بالنسبة )%07( نسبةسنة  )25-20(و< تمثـل الفئـة ،)%20( بنسبةسنة  )55- 46( وسنة )35-26(ن  الفئتيك�

 )35- 26( تانئأما الف، )%37(ـ عنھا في الطبري ب )%72(ـ سيد روحو ب ترتفع النسبة فيف سنة، )45-36( لفئة

  ). %14(ـعنھا في سيد روحو ب) %25(ـ فترتفع النسبة في الطبري بسنة،  )55-46( وسنة 

عن شيئين ا)ول أن زيادة حيوية ،وھذا قد يعبرا"داري في الطبري شبابي أكثر من سيد روحو  منستنتج أن الطاق

  . ،أما الثاني التسيير العق�ني الرشيد في سيد روحوعمل ا"دارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين الفئات العمرية لدى الت6ميذ (...)جدول 

  الفئـــــات
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

النسبة المئوية   المجموع
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

14-16  57  80% 95  85%  152  83%  

17-18  14  20% 17  15%  31  17%  

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

) %83(سنة تبلغ ) 16-14( أن نسبة المبحوثين من الت�ميذ الذين ينتمون إلى فئات السنيتضح من خ�ل الجدول 

 ،) %17(سنة ف� تمثل سوى ) 18-17(و ھي أعلى نسبة،أما الفئات ا)خرى  ،في إكماليتي سيد روحو و الطبري



عنھا في إكمالية )%85(سنة في الطبري ) 16-14(نسبة الت�ميذ المبحوثين الذي ينتمون إلى فئات السن  تزدادو

سنة في إكمالية سيد روحو ) 18-17(سيد روحو ،بينما تزداد نسبة الت�ميذ المبحوثين الذين ينتمون إلى فئات السن 

)20% .(  

  .إكمالية الطبري الت�ميذ المعيدين في سيد روحو أكثر من و نستنتج أن

  توضح الجداول التالية توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  بيانات شخصية خاصة با�ساتذة

  يبين جنس ا�ساتذة )01(جدول 

  ا�حتما�ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

النسبة المئوية   المجموع
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %46  18  %45  10 %47  08  ذكــــــر

  %54  21  %55  12 %53  09  أنثـــــى

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

ترتفع ،و) %46(أما نسبة الذكور فتصل إلى  ،من المبحوثين ھم من ا"ناث ) %54(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

بينما ترتفع نسبة  ،)%53(ـ عنھا في إكمالية سيد روحو ب) %55(ـ نسبة ا)ساتذة جنس ا"ناث في إكمالية الطبري ب

ون�حظ أن ھناك تقارب في  ،)%45(ـعنھا في الطبري ب) %47(ـ من ا)ساتذة في إكمالية سيد روحو بالذكور 

اعتماداً على ا)يام التي تم فيھا ا<حتكاك بميدان البحث في ، والنسب في ا"كماليتين بالنسبة للجنسين

و ،لحظت عزوف منھن ،ومن جنس ا"ناث في ك� ا"كماليتين  لحظت أن ھناك عدد كبير من ا)ساتذة،ا"كماليتين

و ھذا يتناقض مع  ،نقص في التعامل مع ا<ستمارة و ھذا راجع لقيم التزمت وظروفھن العائلية خاصة المتزوجات

  .المستوى العلمي لھن

  استمارة ا/داريين بيانات شخصية/1

  يبين جنس المبحوثين من ا/داريين )01(جدول رقم 

  نسالج
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %93  14  %88  07 %100  07  ذكور

  %07  01  %12  01 %00  00  إناث

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

تمثل ، %07يمثلون سوى نسبة  أما ا"ناث <،من ا"داريين المبحوثين ھم من جنس ذكر )%93(جدول يبين أن

في حين تنعدم نسبة ا"ناث في ،) %88( بـ فيما تمثل النسبة في الطبري ،)%100(بـنسبة الذكور في سيد روحو 

  . )%12(سيد روحو بينما تصل النسبة في الطبري بـ



، على المشاركة يدل على عزوف العنصر النسوة ،ونستنتج أن ارتفاع نسبة الذكور لدى المبحوثين من ا"داريين

  .ھذا راجع لنقص الوعي لدى النسوة ا"دارياتو

  

                                                      :خاصة بالت6ميذبيانات شخصية/1

  يبين جنس الت6ميذ )01(جدول 

  الجنــس
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %46  84  %44  49 %49  35  ذكـــــر

  %54  99  %56  63 %51  36  أنثـــــى

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

) %54(ـأن نسبة ا"ناث في المبحوثين أكثر من نسبة الذكور ،حيث بلغت نسبة ا"ناث بيتضح من خ�ل الجدول 

أما الذكور فتبلغ ) %51(ـعنھا في يسد روحو ب) %56(ـة الطبري ب،و ترتفع في إكمالي) %46(ـأما نسبة الذكور ب

  ).%44(أما الطبري فتصل إلى ) %49(في سيد روحو 

  .و يظھر من خ�ل النسب تقارب في التمثيل بين الجنسين و في كلتا ا"كماليتين

  

  )يينفئة ا)ساتذة ،وا"دار(الجدولين  التاليين يوضحان الحالة العائلية )فراد العينة 

  يبين الحالة العائلية لTساتذة )05 (جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %69  27  %73  16 %65  11  )ة(متزوج 

  %03  01  %00  00 %06  01  )ة(مطلق 

 %28  11 %27  06 %29  05  )ة(أعزب 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

في حين < )%28(ـمن ا)ساتذة المبحوثين متزوجون و تليھا نسبة العزاب ب)  %69(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

عنھا في إكمالية سيد )%73(ـترتفع نسبة ا)ساتذة المتزوجون في إكمالية الطبري ب،و) %03(تمثل نسبة المطلقين 

في ) %27(في سيد روحو و نسبة )%29(ـفتتقارب النسب في ا"كماليتين ب أما ا)ساتذة العزاب،)%65(ـروحو ب

  .و تنعدم ھذه الفئة في إكمالية الطبري)%06(ـفي حين نجد المطلقين ينحصرون في إكمالية سيد روحو بالطبري،

و لكن تدل  ،و نستنتج من خ�ل النسب أن ارتفاع نسبة المتزوجون في إكمالية الطبري < تدل على التقدم في السن

ھذا يدل ، وعلى طبيعة عادات الزواج المبكر لدى المحليين في ورقلة بعكس الوافدين من جھات أخرى من الوطن

  .عدم اندماج الوافدين في العادات ا<جتماعية للمنطقة بصفة عامةبعاداتھا و تقاليدھا،كما يعبرعلٮعلى تمسك كل فئة 

  ريينيبين الحالة العائلية لBدا )04(دول رقمج



  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %80  12  %63  05 1%00  07  )ة(متزوج

  %00  00  %00  00 %00  00  )ة(مطلق

  %20  03  %37  03 %00  00  )ة(أعزب

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

  

  

  

و ترتفع منھم عزاب،) %20(من ا"داريين المبحوثين ھم متزوجون و نسبة)%80(ل أن نسبة يوضح ھذا الجدو

،أما العزاب فينحصرون في الطبري )%63(ـعنھا في الطبري ب)%100(ـنسبة المتزوجون في سيد روحو ب

  ).%37(ـب

تأثير كبير على  و ھذا له ،نستنتج من خ�ل النسب أن ا<ستقرار لدى إداري سيد روحو أكثر من في الطبري

  . ا<نضباط و ا<ستقرار في المنصب

  

  الجداول التالية تبين الحالة ا�جتماعية �فراد العينة 

  لTساتذة ةيبين الحالة ا�جتماعي )06(جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %31  12  %27  06 %35  06  ةحسن

  %67  26  %68  15 %65  11  متوسطة

 %02  01 %05  01 %00  00  سيئة

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

حالتھم  ) %31(من ا)ساتذة المبحوثين حالتھم ا<جتماعية متوسطة ونسبة) %67(يظھر ھذا الجدول أن نسبة 

و تتقارب اليتين،و ھذا في كلتا ا"كم) %02( ة < تمثل سوىلة ا<جتماعية السيئا<جتماعية حسنة أما ذوي الحا

في إكمالية سيد ) %65(في الطبري و نسبة )  %68(ـالنسب بالنسبة ل1ساتذة ذوي الحالة ا<جتماعية المتوسطة ب

 يعنھا في إكمالية الطبر) %35(ـأما ذوي الحالة ا<جتماعية الحسنة ترتفع نسبتھم في إكمالية سيد روحو بروحو،

  ). %05(أما الذين يرون حالتھم ا<جتماعية السيئة فينحصرون في إكمالية الطبري بنسبة،)%27(ـب

و ھذا  ،و نستنتج من خ�ل ھذه النسب أن المستوى المعيشي مرتفع في إكمالية سيد روحو عنه في إكمالية الطبري

ھذا ما لوحظ من خ�ل البحث الميداني ، و اتذة بالرغم من تساوي دخولھمراجع <خت�ف الثقافة المعيشية لدى ا)س



حيث لحظت بساطة و تلقائية لدي أساتذة الطبري واھتمام كبير لدى أساتذة سيد روحو ،و ا<حتكاك بالفاعلين 

  .امتداد ا)سرة لدى المحليين:و كذلك يرجع إلى تقاليدھم مثل لنسبة للھندام و غيرھا من ا)مور،با

  

  

  

  

  

  لة ا�جتماعية لBداريينيبين الحا )05(دول رقمج

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %20  03  %13  01 29%  02  حسنة

  %80  12  %87  07 71%  05  متوسطة

  %00  00  %00  00 %00  00  سيئة

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

من ا"داريين المبحوثين من ذوي الحالة ا<جتماعية المتوسطة ،فيما < يمثلون )%80(الجدول أن نسبة  يبين ھذا

و ترتفع ذوي الحالة ا<جتماعية انعدام الحالة ا<جتماعية السيئة،و )%20( وي الحالة ا<جتماعية الحسنة سوىذ

أما بالنسبة لذوي الحالة  ،) %71(ـبعنھا في إكمالية سيد روحو ) %87(ـالمتوسطة في إكمالية الطبري ب

  ).%13(عنھا في إكمالية الطبري ب)  %29(ـفترتفع في إكمالية سيد روحو ب ،ا<جتماعية الحسنة

و نستنتج من خ�ل الفروق الموجودة بين النسب المسجلة أن الحالة ا<جتماعية لXداريين في سيد روحو أحسن من 

اري سيد روحو عند موارد أخرى إضافة للعمل ا"داري ،و قد يعبر كذلك و ھذا راجع ربما <عتماد إد ،الطبري

ا)قرب )ن با<عتماد على أجر العامل ا"داري من المدير إلى ، وھذا ھو عن نقص في مصداقية المبحوثين

المنظمات  هو ھو المبلغ الذي حددت ،دج 3000.00 ، يبقى بعيد عنالخ..المقتصد إلى المستشار التربوي 

  .خصصة ل1مم المتحدةالمت

  

  

  يبين الحالة ا�جتماعية للت6ميذ 03جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %57  104  %55  62 %59  42  حسنــــة

  %42  76  %45  50 %37  26  متوسطــة

 %02  03 %00  00 %04  03  سيئــــة



  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

و في المقابل < تقدر  ،)%57(يظھر من خ�ل الجدول أن الت�ميذ المبحوثين يتمتعون بحالة اجتماعية حسنة بنسبة 

و ترتفع نسبة الت�ميذ ذوي الحالة ا<جتماعية الحسنة  ،) %02(نسبة الت�ميذ الذين حالتھم ا<جتماعية سيئة سوى 

أما الت�ميذ ذوي الحالة في إكمالية الطبري ،) %55(، بينما تصل إلى ) %59(إكمالية سيد روحو بنسبة في 

) %37(عنھا في إكمالية سيد روحو التي تبلغ ) %45(ـترتفع نسبتھم في إكمالية الطبري ب،فا<جتماعية المتوسطة

و تنعدم ھذه  ،) %04(ـبتھم في إكمالية سيد روحو ب،أما نسبة الت�ميذ ذوي الحالة ا<جتماعية السيئة الذين بلغت نس

  ) .%00(ـالفئة في إكمالية الطبري ب

و ھذا ما أتضح لنا من خ�ل العمل الميداني و  ،الفرق بين ھذه النسب يبين نقص في مصداقية الت�ميذ نستنتج أنو

و ھذا ما يعبر  ،منھا في سيد روحو حيث تظھر جلياً الحا<ت المزرية في الطبري أكثر بكثير،الم�حظة في المكان 

  . و يعبر عن الھروب من الواقع المر،عن خجل المبحوثين في تصنيف أنفسھم إلى الحالة ا<جتماعية السيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )فئة ا�ساتذة وفئة ا/داريين(الجدولين التاليين يبينان المستوى الدراسي �فراد العينة 



  في ا�كماليتين ى الدراسي لTساتذةالمستو يبين) 03(جدول 

  

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %05  02  %00  00 %12  02  متوسط

  %41  16  %45  10 %35  06  ثانوي

 %54  21 %55  12 %53  09  جامعي

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

منھم )%41(من ا)ساتذة المبحوثين مستواھم الدراسي جامعي ،في المقابل نسبة )%54(يظھر ھذا الجدول أن نسبة 

و ترتفع نسبة ا)ساتذة ،)%05(مستواھم ثانوي ،بينما < يمثل ا)ساتذة ذوي المستوى الدراسي المتوسط نسبة

 كذلك المستوى الثانوي،و)%53( ـي سيد روحو بعنھا ف) %55(ـالمبحوثين ذوي المستوى الجامعي في الطبري ب

و ھذا يدل ،)%10(بفارق ) %35(عنھا لدى أساتذة سيد روحو بـ) %45(ـترتفع نسبته لدى أساتذة الطبري ب الذي

سط < يوجد سوى بينما مستوى المتوسابقاً بأن التأطير في الطبري أكثر شباباً من سيد روحو ، على صحة ما قيل

  ).%12(في سيد روحو بـ

و ھذا )ن ذوي المستوى الدراسي متوسط ھم خرجي المعاھد  ،و نستنتج أن فيه استقرار ل1ساتذة في سيد روحو

أو الجوانب  ،أو طرق التدريس،و الذين أطروا بشكل يتأقلم مع التعليم ا"كمالي سواء بالنسبة للمناھج ،التكنولوجية 

و ھذا في حد ذاته عامل  ،تعلم إضافة إلى الممارسة التطبيقيةو حتى سعة ا"ط�ع على نفسية الم ،البيداغوجية

  .و كذلك ما أثبته ا<حتكاك بميدان البحث المدرسي، إيجابي بالنسبة للتحصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين المستوى الدراسي لBداريين)03(جدول رقم 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %00  00  %00  00 %00  00  متوسط



  %73  11  %63  05 %86  06  ثانوي

  %27  04  %37  03 %14  01  جامعي

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

ھم حاملي شھادة ) %27(من ا"داريين المبحوثين من ذوي المستـوى الثانـوي و )%73(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

عنه في )%86(ـأما بالنسبة للمستوى الثانوي فيرتفع في سيد روحو بو تنعدم نسبة المستوى المتوسط، يةجامع

 عنھا في سيد روحو بـ)%37(ـ،في مقابل ترتفع نسبة حاملي الشھادة الجامعية في الطبري ب)%63(الطبري بـ

)14%.(  

و سير ،ل إيجابي بالنسبة للتحصيل و ھذا عام،إطارات و كفاءات  تج أن ا"دارة التربوية أصبحت تضمنستن

  .المؤسسة التربوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  أدوات جمع البيانات -6

والتي تساعده  في تحديد  ،ضرورية الخاصة بدراستهال معلوماتال يحتاج الباحث إلى مجموعة من ا)دوات ليجمع

  :ات التاليةروعتماد على الد<وقد تم ا ،ھداف المرجوةطبيعة مشكلة البحث وفروضھا وا)

 "l’observation"الم6حظة  -1

ويعتبر استعمال الم�حظة أداة ھامة في  )262(بكل اھتمام لشيء ما،  الم�حظة لغة ھي المشاھدة المركزة 

البحوث ا<جتماعية، بغرض ا<ستفادة منھا في تحليل وتفسير النتائج، على ضوء ما لوحظ أثناء المقابلة، وأثناء 
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وقد استعملنا الم�حظة في عين المكان،وھي تقنية مباشرة للتقصي العلمي، والتي  )263(توزيع ا<ستثمارات،

تسمح بم�حظة مجموعة ما بطريقة غير موجھة من اجل القيام عادة بسحب كيفي بھدف فھم المواقف و 

رة ، وفي بحثنا ھذا ليس من الضروري مشاركة ا)شخاص محل الدراسة وا<كتفاء بالبقاء معھم فتتالسلوكا

كافية لم�حظتھم من الخارج،وتسجيل ع�قة ا)فراد ببعضھم البعض داخل مكان العمل، والمتمثل في المدرسة 

، وكشف الربط بين ) تعاون، تنافس، زمالة ، عداوة(ا"كمالية ا)ولى والثانية وكشف مميزات ھذه الع�قة 

ومن خ�ل ا<حتكاك )264( دة قد تحدث صدفة،الوظائف ا"دارية ووظيفة ا)ستاذ، وغيرھا من الع�قات التي عا

بميدان البحث <حظنا أن العمل روتيني بالنسبة لكل فئة داخل كل إكمالية، < وجود لXبداع وا<بتكار، كما 

وجدت من خ�ل م�حظتي "كمالية الطبري انعدام ا<تصال ما بين الجنسين بالنسبة ل1ساتذة بالرغم من أنھن 

الذكور، وقد أرجعت السبب من خ�ل التعرف على المحيط المجاور للمؤسسة ،أن ھذا يشكلن نسبة أكثر من 

من ضمن القيم ا<جتماعية في المنطقة، وأما في إكمالية سيد روحو ھناك نقص في العملية ا<تصالية، ولكن 

لطبري، وھذا ما )قل حدة من إكمالية الطبري، حيث نجد التفاعل أكثر في إكمالية سيد روحو منه في إكمالية ا

  .سيقلل من دينامية الفعل ا<جتماعي في إكمالية الطبري

كما <حظت أن إكمالية الطبري بطاقمھا التربوي وت�ميذھا الذين ھم من الملونين، بالرغم من انط�قنا من 

غير أن تصنيف ا"كماليات بين إكماليات ارتادھا المحليون ،و إكماليات يرتادھا الوافدين من و<يات أخرى 

المحليين < يمثلون ذوي البشرة السوداء فقط، بل حتى من البيض وذوي اللون القمحي، بينما سيد روحو تتميز 

بالجنس ا)بيض، وقلة قليلة من السود،وھذا مؤشر يؤثر على البحث من خ�ل طريقة عمل المحليين مع 

إكمالية سيد روحو التي تكون الكفاءة ھي  ت�ميذھم، من خ�ل العاطفة التي تؤثر على عملية التقويم، بينما

العامل الوحيد في التقويم،وذلك )ن الم�حظ أن إكمالية سيد روحو يرتادھا ت�ميذ  يسكنون بعيدين عن المحيط 

  .المدرسي

  ":l’entretien" المقابلة

ود شخصين  في المقابلة أداة علمية منظمة تراعى فيھا عدة جوانب خاصة الجانب النفسي، والمقابلة ھي وج

  :وضعية وجه لوجه، وھذه الوضعية تتطلب من القائم على المقابلة ما يلي

  .أن يحسن ا<تصال  -

 أن يحسن ا<ستماع  -

  .أن يحسن ا<ھتمام با)خر -

أن تكون له القدرة على تسيير المقابلة من الناحية النفسية أي طريقة تجنب الصعوبات النفسية وتبسيط التعابير  -    

  )265(تعاد عن إحراج المبحوث وا<ب

وقد استعملنا المقابلة مع  )266(وللمقابلة أھمية في البحوث ا<جتماعية، والتي تساعد الباحث للتعرف على الحقائق ، 

مستشاري التربية في ك� المؤسستين، وھذا عند ا<تصال بمجال البحث )ول مرة، وكان ا<تصال الثاني عند 
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وثين، وقد استفدت من ھذه المقاب�ت عند تحليل وتفسير بيانات الجداول والمقابلة توزيع ا<ستمارات على المبح

عبارة حن حديث بين القائم بالمقابلة والعميل، والھدف منھا ھو الحصول على معلومات محددة ،أو بمعنى أخر "ھي

   )267(..." المقابلة تعد من ا جل جمع معلومات صحيحة يعتمد عليھا عن طريق إجابات المبحثين

و قد استعملنا المقابلة غير المقننة، من خ�ل أسئلة متنوعة مست مدير ،ومستشار التربية،وبعض ا"داريين، 

وبعض ا)ساتذة ،وتجنبنا فئة الت�ميذ ،وذلك من اجل السير الحسن للعمل دون المساس بالنظام العام للمؤسستين 

دراء وا)ساتذة والت�ميذ، من خ�ل طرح مجوعة من محل الدراسة، وتم التركيز على جوانب ا<تصال بين الم

ا)سئلة على مدير إكمالية سيد روحو حول طبيعة ا<تصال بينه وبين ا)ستاذة وا"داريين، وحتى الت�ميذ،و الذي 

 أكد في قوله أن ا<تصال جيد بين الفاعلين كما أكد لنا وعي ا)ولياء على تمدرس أبنائھم والمتابعة الدائمة، أما

المقتصد في نفس ا"كمالية قال أن ا<تصال نوعا ما، ولم يفصح وكرر أن ا<تصال جيد مع ا)ساتذة وأنھم في 

ع�قة حسنة معه ومع ا"دارة بصفة عامة، وھذا ما أكده عون إداري في نفس ا"كمالية ،أما بالنسبة للنشاطات يوم 

Kلي، وبالنسبة للمستوى فقد أجمعوا على أن المستوى حسن ا<ثنين تكلموا عن دور النوادي، وأھمھا نادي ا"ع�م ا

،ورد ذلك أستاذ التربية التكنولوجية ھذا المستوى للدور الكبير لجمعية أولياء الت�ميذ في إكمالية سيد روحو وفي 

  .دعم أبنائھم خارج ا"كمالية بتوفير ا"مكانيات ودروس الدعم 

لى ا<تصال الجيد ،وكذلك مستشار التربية الذي وصف ا)ساتذة بأنھم أخوة في المقابل يؤكد مدير إكمالية الطبري ع

أما " أنھن متزوجات"له، وأكد أن < احتكاك بين ا)ساتذة من الجنسين، وھذا راجع لن العنصر النسوي أو كما قال 

ي مباريات رياضية بين بالنسبة للنشاط يوم ا<ثنين فقد أكد على انه الملجأ الوحيد، والذي يمتص العنف، ويتمثل ف

الت�ميذ، با"ضافة إلى نادي ا"ع�م اKلي الذي ينشطه مستشار التربية، بالرغم من أن التنظيمات المدرسية تؤكد 

أنه ضمن ادوار ا)ساتذة، أما فيما يخص المستوى أكد مستشار التربية انه ضعيف جدا، وذلك راجع لنقص إتقان 

تي تعتبر لغة التمدرس ا)ساسية وا<ستعمال المفرط ل1مازيغية وھذا ما أثر على اللغة العربية بين الت�ميذ وال

النتائج المدرسية سلبا كما أكد لنا ان جمعية أولياء الت�ميذ غائبة كليا إلى جانب نقص ا"تصال مع ا)ولياء وعدم 

ى سبيل المثال اتخاذ عنواين وصول ا"ستدعاءات الموجھة إليھم وذلك "عتماد طرق غير أمنة لوصول الرسائل عل

  .    المح�ت التجارية مما سيھل إت�فھا دون الوصول إلى صاحبھا

  

  

  

  

  :صحيفة ا�ستبيان-3

وھي عبارة عن دليل يتضمن مجموعة من ا)سئلة يتم التعرض لھا وجه لوجه بين الباحث والمبحوث ويعرفھا 

رة التي يقوم بھا الباحث بإستفاء بيناتھا من خ�ل مقابلة تتم قائمة من ا)سئلة او ا"ستما"محمد علي محمد على أنھا 

وسيلة للدخول في ا<تصال وتعتبر كذلك  )268(" بينه وبين المبحوث، أنھا تتضمن موقف المواجھة المباشرة

بالمخبرين بواسطة طرح ا)سئلة عليھم واحدا واحدا، وبنفس الطريقة بھدف إستخ�ص اتجاھات وسلوكات 
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من ا)فراد إنط�قا من ا)جوبة المتحصل عليھا في ھذه الحالة فإن ا)سئلة ليست من نوع واحد  مجموعة كبيرة

وا<ستمارة ليست مجموعة من ا)سئلة فقط وھي ليست عفوية كما  )269(مقارنة بتلك المستعملة في مقابلة البحث 

ان يتماشى مع المنھج المستعمل في انھا < توضع بكيفية ما غير أن إختبار ا"ستبيان <يكون عشوائيا بل يجب 

وبعد القيام بدراسة استط�عية أعطت لنا تصور عميقا للموضوع وإدراك جوانبه الرئيسية والفرعية  )270(الدراسة 

وحصر ما نريد الوصول إليه وكان الھدف من استعمال ا<ستبيان <ستكمال المرحلة ا)خيرة من البحث والمتصلة 

بين ع�قة الفعل ا<جتماعي بالتنمية في المجال التربوي ونسعى للبرھنة على التساؤل بالفرضيات ا)ربع التي ت

  .الرئيسي في بحثنا

  :محاور ا�سئلة 

وضعنا أسئلة ا<ستمارة، لنبين مدى تأثير دينامية الفعل ا<جتماعي على التنمية في المجال التربوي والمحاور 

  :الرئيسة ل�ستمارة ھي كالتالي 

  

  .يانات المميزةالب: أو�

 .أسئلة تتعلق بالنماذج الثقافية للفاعلين في العملية التربوية: ثانيا

  .أسئلة تتعلق بالتفاعل ا<جتماعي للفاعلين في العملية التربوية : ثالثا

  .أسئلة تعلق بالمركبات النفسية للفاعلين في العملية التربوية: رابعا

  .للفاعلين في العلمية التربويةأسئلة تتعلق بالتنشئة ا<جتماعية : خامسا

  :الوثائق والسج6ت -4

  :السج6ت-أ

وبضم الت�ميذ الذين دفعوا حقوق التمدرس في المؤسسة بتاريخ واحد،ويبين  :سجل الدخول والخروج/1

ا أي بعدم أكتوبر 1ويبين الت�ميذ الذين دخلوا بعد .الت�ميذ الذين خرجوا بسبب ا<نقطاع أو التخلي أو ا<نتقال

والذي <حظنا من خ�له ،أن حركة التنقل في اكمالية سيد روحو أكثر .دفعوا حقوق التمدرس في مؤسسة أخرى

  .أن اكمالية الطبري ،يرتادھا المحليين من القصر المجاور ل�كمالية دوھذا ما يؤك. اكمالية الطبري من

ومن خ�ل ھذا .وتعداد كل فوج تربوي.سسةالمؤ يالتربوية ف جيبين عدد ا)قسام، أي ا)فوا:  سجل ا�قسام/ 2

  :السجل ،تم تم التعرف على عدد أقسام السنة تاسعة أساسي، وعددھم  في ك� ا<كماليتين كالتالي 

  .ميذ  السنة التاسعة  في ا�كماليتين ت6يبين  (..) جدول رقم

  ا�كمالية  
  الجنس

  المجموع  ا/مام الطبري  سيد روحو

  146  84  62  ذكور

  220  140  80  إناث

  366  224  142  المجموع
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  :يلي  و من خ�ل ا"حصائيات )قسام السنة التاسعة  تم التوصل إلى ما

  .أقسام سنة تاسعة أساسي) 04(اكمالية سيد روحو  بھا    - 

  .أقسام سنة تاسعة أساسي ) 05(بھا  كمالية ا"مام الطبريإما ا -

  

 والمستوى العام للمؤسسةتلميذ متمدرس في المؤسسة، الدراسية لكل يبين المسيرة  :سجل النتائج المدرسية/ 3

التربوية، ومن خ�ل ھذا السجل تم التأكد من نتائج اكماليتي سيد روحو والطبري ، والتي تميزت في سيد 

  . روحو بأنھا حسنة ،بعكس الطبري التي كانت ضعيفة 

ذ، وأراء ا)ساتذة، وا)جازات ،والعقوبات،وا"جراءات تحليل النتائج الفصلية للت�مي:  مسجل مجالس ا�قسا/ 4

توجيه أحد الت�ميذ لمستشار التوجيه المدرسي ،استدعاء ولي : مجلس القسم مثل تالمتخذة بعد مداو<

  .الخ...تلميذ

لحظنا أن ا"جراءات المتحدة في سيد روحو ، ھي أبسط من ا"جراءات المتخذة في الطبري ، والتي تمثلت 

الكثيرة والتي يؤكد مستشار التربية أنھا < يتم الرد عليھا في أغلب  اتعديدة،إلى جانب ا<ستدعاء عقوبات

  . ا)حوال

  :تنشأ في كل مدرسة أساسية مجالس التعليم، وتھدف اجتماعاته إلى   :سجل مجالس التعليم/5

  .تسھيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة  - 

  .يل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية تحل -

  .دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في ا)قسام المتوازية والمتتابعة -

  .التحسب من أجل توزيع جيد لعمل الت�ميذ  -

  .العمل على تناسق المناھج التربوية واختيار الوسائل التربوية -

  .بتعليم المادة  ةفيما يخص المسائل المرتبط تقديم جميع ا<قتراحات -

  .مناقشة القضايا المادية واستعمال ا<عتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية  -

يتشكل من خمسة مناصب للتعليم في المادة ،وإذا كان عدد  ىوكحد أدن.ويضم ھذا المجلس أساتذة المادة الواحدة 

  :قاربة أو المتكاملة مثل المناصب أقل  يمكن ضم المواد المت

  .لغة عربية ،فلسفة وعلوم إس�مية  -

  .لغات أجنبية -

  . ةرياضات وعلوم فز يائي -

  .علوم طبيعية وعلوم اجتماعية  -

  .ثقافي  طتربية بدنية ورياضة وتنشي -

و ،في مقابل وقد تم ا<ط�ع على سجل مجالس التعليم وتم التعرف على التفاعل  ا<يجابي والفعال في سيد روح

  . التفاعل السلبي في الطبري  

يساعد مجلس التنسيق ا"داري مدير المؤسسة في التسيير اليومي  :ا/داري قسجل مجلس التنسي/5

  :إلى هللمؤسسة،ويجتمع مرة على ا)قل ا)سبوع وتھدف اجتماعات



  .تضافر جھود أعضاء الجماعة التربوية  -

  .بين مختلف المصالحالتعاون المتين والتنسيق الفعال  -

  .إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة  -

  .السھر على قيام تعاون وحوار مثمر بالمؤسسة  -

  .مناقشة التعليمات الرسمية وشرحھا  -

  .ل ا)شغال وو مسؤ ،دمستشار التربية ،والمقتص  ،مدير المؤسسة رئيسا: يتشكل من 

 ولحظنا النقص الكبير في عقد ھذا ،ال في كل مؤسسةخ�ل ھذا السجل على مستوى ا<تص وتم التأكد من 

  .ابل المداومة في عقده في سيد روحو المجلس في اكمالية الطبري في مق

  :يتولى المھام التالية  :سجل مجالس التأديب / 6

  .المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدھار المجموعة التربوية  -

ف في إطار حماية المحيط المدرسي، إقرار النظام وقيام الت�ميذ بنشاطاتھم في اقتراح ا"جراءات التي تستھد -

  .جو من الصفاء والطمأنينة 

  .بسلوكھم، وكانوا قدوة بأعمالھم  اتسليم المكافآت للت�ميذ الذين امتازو -

العقوبات بالت�ميذ البث في المخالفات التي تصدر عن الت�ميذ عند إخ�لھم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال  -

  .المخالفين 

مدير المؤسسة رئيسا، ا)عضاء الشرعيين في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية :ويتكون المجلس من

والتسيير، ا)عضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء الت�ميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو 

  .تاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية ،ا)سرمجلس التربية والتسيي

، والتي لحظنا من خ�ل سج�ت ھذا المجلس أن العقوبات أكثر منھا في الطبري، وھذا راجع للسلوكات السيئة

  .بدورھا تؤثر على النتائج المدرسية

  :الكشــوف-ب

نظام ، )الخروج-الدخول( حركة التنقل، شھر ويخصص لتعداد الت�ميذ في كل:كشف الت6ميذ الحاضرين* 

  . )خارجي –نصف داخلي  -داخلي(التمدرس 

  بعد الحركة الشھرية للت�ميذ، ويبين فيه نوع اللغة ا)جنبية ا)ولى و :كشف الت6ميذ الحاضرين *

  .ھي في الغالب اللغة الفرنسية ،ما عدا بعض المدارس النموذجية حيث نجد ا"نجليزية

وھي وثقة مالية أكثر منھا تربوية، حيث يسجل فيھا تعداد الت�ميذ :أكتوبر 61ميذ الحاضرين في حالة الت*

  .التمدرس في ھذه المؤسسة قالمسجلين بالمؤسسة، والذين دفعوا حقو

  )2005-2004( :نتائج شھادة التعليم ا�ساسي *

كماليتي سيد روحو والطبري، حيث وقد تم ا"ط�ع على ھذه النتائج، من اجل التأكد من صحة ا<ختيار <

 ) .%15(، في حين حققت اكمالية الطبري نسبة نجاح  بـ)%55(حققت اكمالية سيد روحو نسبة نجاح بـ

  

  



  :أسلوب المعالجة ا/حصائية

وتم اختيار ھذه ) %50:( وكانت النسبة الموظفة ھي ،من خ�ل  حجم العينة ةلقد تم توظيف النسبة المئوي

  .ة الدقة في النتائج، لزيادالنسبة

إلى نسبة، من أجل تكميم  كما تم توظيفھا أيضا من خ�ل تبويب الجداول ، وذلك بتحويل تكرارات كل فئة

التفسير ،والربط بينھا وبين الفرضيات ، أو حتى الطرح  ن، والوصول إلى نتائج كمية ، تمكننا مالظاھرة

  )% 100(النظري ، وكان تمثيل كل فئة بـ نسبة 

  :راءات الدراسة ا�ساسيةإج -

وبعد ا"عداد النھائي ل�ستمارة نبدأ بتوزيع ا<ستمارات على أفراد العينة وامتدت فترة توزيع ا<ستمارات  

 237وتم توزيع خ�ل ھذه المرحلة 2006فيفري 30إلى  2006جانفي  15حسب طبقات العينة من يوم 

أساتذة، وإداري، وت�ميذ السنة التاسعة أساسي، مجموع (مجتمع البحث ) %50( استمارة وھو ما يعادل

  :موزعون على الشكل التالي) "كماليتي سيد روحو وا"مام الطبري

استمارة في إكمالية الطبري  22استمارة في إكمالية  سيد روحو، و 17توزيع ا<ستمارة الخاصة با)ساتذة  -

  ).  %50( أي ما يعادل نسبة

استمارات في اكمالية  08استمارات في اكمالية سيد روحو، و 07ريين توزيع ا<ستمارة الخاصة با"دا -

 ).% 50(ا"مام الطبري أي ما يعادل نسبة

استمارة اكمالية ا"مام  112استمارة في اكمالية سيد روحو، و  71توزيع ا<ستمارة الخاصة بالت�ميذ  -

 ).%50( الطبري أي ما يعادل نسبة

  

  

  

  

  

  

  

  :خـ6صـة

لفصل إلى المنھج المتبع في بحثنا ھذا أ< وھو المنھج ألوصفي التحليلي، وذكرنا سبب اختيارنا تعرضنا في ھذا ا

، وأربع ةله، كما تعرضنا لفرضيات الدراسة التي نحاول التحق منھا ، في الفصول الموالية،  وھي فرضية عام

م بھا، واھم نتائجھا، وعرضنا فرضيات جزئية، كما تعرضنا إلى إجراءات الدراسة ا<ستط�عية التي تم القيا

، كما تطرقنا إلى ا)دوات المستخدمة في جمع )طريقة اختيارھا وخصائصھا(مجا<ت الدراسة، والعينة من خ�ل 

البيانات، وبينا إجراءات تطبيق الدراسة ا)ساسية وسنحاول عرض وتحليل النتائج ومناقشتھا في الفصل القادم، 

  .رھا ، بمزيد من التحليل والتفسير حتى نوظف ا)دوات التي سبق ذك

  :تمھـيد



المنھجية للدراسة الميدانية، والمتمثلة في المنھج الوصفي التحليلي ، وفرضيات الدراسة  تبعدما تم تحديد ا"جراءا

ا)ربعة، ومجال الجغرافي والبشري والزمني للبحث ، وتم تحديد العينة بالعينة العشوائية الطبقية، وتوظيف 

سنحاول في ھدا الفصل .المطبقة  ةوالمقابلة، وأھم السج�ت التربوية المعتمدة ، والطرق ا"حصائي الم�حظة

عرض النتائج المتوصل إليھا من خ�ل صحيفة ا<ستبيان ، وتبويبھا في جداول مع توظيف النسبة المئوية، 

لمقابلة غير المقننة مع بعض للوصول إلى تحليل مرتبط بالفرضيات ا)ربعة، والتعمق من خ�ل الم�حظة، وا

الميدانية، وفصلنا ھذا ليس مجرد عرض فقط بل ھو تأويل ل1رقام ، بعد  ةالفاعلين في المؤسستين المعنيتين بالدراس

ما تم تكميم المؤشرات المختلفة لدراسة،  وسننتقل بعد ھذا الفصل لعرض النتائج العامة بالمقارنة والتعليل مع 

  .  سات السابقة الطرح النظري، والدرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نتائج الفرضية الجزئية ا�ولى* 

  .كلما كانت النماذج الثقافية )فراد الجماعة التعليمية متقاربة و إيجابية كلما زادت التنمية في المجال التربوي

  .النماذج الثقافية لTساتذة-1

  ساتذة إلى جانب اللغة العربية يبين اللغات ا�خرى التي يتقنھا ا� )07 (رقم     جدول



  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %15  06  %18  04 %12  02  ا)مازيغية 

  %52  20  %41  09 %65  11  الفرنسية

 %33  13 %41  09 %23  04  )حدد(أخرى

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

منھم يتقنون لغات  )%33(من ا)ساتذة المبحوثين يتقنون اللغة الفرنسية و نسبة  ) %52(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

  )%15(أما ا)مازيغية < تمثل سوى  أخرى خاصة ا"نجليزية،

، أما ) %41(ـ ب عنھا لدى أساتذة الطبري)%65(و ترتفع نسبة الذين يتقنون الفرنسية لدى أساتذة سيد روحو ب

  ).%12(ـ عنھا في سيد روحو ب)%18(ـ نسبة الذين يتقنون ا)مازيغية فترتفع في الطبري ب

و التي انحصرت في ا"جابات التالية اللغة ا"نجليزية أو الجمع بينھا و بين ) حدد(أما بالنسبة للمجيبين بأخرى 

عنھا في سيد ) %41(ـ رتفاع النسبة في إكمالية الطبري بالفرنسية أو بينھا و بين ا)مازيغية و الفرنسية فن�حظ ا

  ).%23(ـ روحو ب

أن ا)مازيغية سھلت ا<تصال في إكمالية الطبري غير أنھا أضرت  ،نستنتج اعتماداً على ا<حتكاك بالميدان

عوبة كبيرة في الدراسي ، وذلك راجع )ن اللغة العربية ھي  اللغة ا)ولى  في تلقين المعرفة ،و ھناك صبالتحصيل 

ساعدت على  عكس اللغة الفرنسية التيا<نسجام بين ا<مازيغية واللغة العربية  قي القواعد وحتى بالنسبة لنطق،  ب

تحسين المستوى، من خ�ل  تنوع في مصادر المعرفة  وكذلك باعتبارھا اللغة الثانية  في المدرسة الجزائرية   

  . سي وھذا  ما ساعد على على التحصيل الدرا

  

  

  

  

  

  يبين استعمال ا�ساتذة لTنترنات  )08 (رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %05  02  %05  01 %06  01  دائمــــاً 

  %46  18  %45  10 %47  08  أحيانـــاً 

 %49  19 %50  11 %47  08  أبــــداً 

  %100  39  %100  22  %100 17  المجموع

  



 نترنات، و نسبةلتا ا"كماليتين < يستعملون ا)من ا)ساتذة المبحوثين في ك)%49(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

و  ،) %05(بينما < تتجاوز نسبة المستعملين ل1نترنات دائماً سوى  منھم يستعملون ا)نترنات أحياناً، ) 46%(

و منه نستنتج أن ھناك نقص كبير في استخدام الشبكة  ،ربة إن لم نقل متساوية في كلتا ا"كماليتينالنسب متقا

و يرجع لعدة أسباب منھا الثقافية و منھا  ،و ھذا يعبر عن نقص في مسايرة التطور العالمي ،العالمية للمعلومات

بالرغم من الدورات التكوينية ، التى كانت  <ستعمال الحاسوب المادية، فالثقافية تتمثل في جھل أغلب ا)ساتذة

ارتجالية من طرف الجھات الوصية ،و التي لم تراعي النقص القاعدي )غلب ا)ساتذة ،الذين في حقيقة ا)مر 

من المدارس في وقت سابق ونظرا لظروف المرحلة ، اضطرت  نيمثلون شريحة كبيرة من الت�ميذ المتسربي

و عدم  ، إلى جانب ضعف برامج الرسكلة  المتبعة في المعاھد التكنولوجية التربوية، الدولة لتوظيفھم لسد العجز

ارتفاع  ضعف القدرة الشرائية ل1ساتذة و  من الناحية المادية فتتمثل في أما ،إدراكھم )ھمية ھذا المورد ألمعلوماتي

  .، إلى جانب انعدامھا في المؤسسات التربوية استعمال ا)نترنات  أسعار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين نظرة ا�ساتذة لعمل المرآة  )09 (رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %67  26  %73  16 %59  10  ضروري

  %33  13  %27  06 %41  07  غير ضروري

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

من ا)ساتذة المبحوثين ينظرون إلى عمل المرآة على أنه ضروري ،أما نسبة ) %67(يظھر ھذا الجدول أن نسبة 

  .و ھذا في كلتا ا"كماليتين ،منھم ينظرون إليه على أنه غير ضروري)33%(

في سيد  عنھا) %73(و ترتفع النسبة بالنسبة ل1ساتذة الذين يرون ضرورة عمل المرآة في إكمالية الطبري ب

  ). %59(روحو ب



فترتفع النسبة في سيد روحو  ،أما بالنسبة ل1ساتذة الذين ينظرون إلى عمل المرآة على انه غير ضروري 

  ).%27(عنھا في الطبري ب) %41(ب

و ذلك راجع <رتفاع  ،أن أغلب أساتذة سيد روحو من ذوي الحالة ا<جتماعية الحسنة ،ونستنتج من ھذه النسب

و ھذا دافع كبير لعمل المرآة لزيادة  ،في المقابل ضعف المستوى المعيشي )ساتذة الطبري ،أسرھم مستوى معيشة

دون النظر إلى الموضوع من ناحية تفتح القيم في الطبري و النظرة الراجعة لعمل المرآة  ،المداخيل بالنسبة ل1سرة

  .المرآة من الجانب المادي فقط)ن ا)ساتذة في كلتا ا"كماليتين نظروا إلى عمل  ،في سيد روحو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين نظرة ا�ساتذة للت6ميذ ا�يتام  10جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %69  27  %73  16 %65  11  أشخاص عاديين

  %31  12  %27  06 %35  06  أشخاص غير عاديين

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

من ا)ساتذة المبحوثين في إكماليتي سيد روحو والطبري ينظرون للت�ميذ ا)يتام ) %69(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

و ترتفع  ا)يتام أنھم أشخاص غير عاديين ، منھم ينظرون للت�ميذ) %31(على أنھم أشخاص عاديين ،بينما نسبة

عنھا في سيد روحو  ) %73(النسبة ل1ساتذة الذين ينظرون للت�ميذ أنھم أشخاص عاديين في الطبري بالنسبة ب

في حين ترتفع نسبة ا)ساتذة الذين ينظرون للت�ميذ على أنھم أشخاص غير عاديين في سيد روحو ، ) %65(ب

  ).%27(عنھا في الطبري ب)%35(ب

و ھذا  ،ن ا"حساس بالت�ميذ ا)يتام في سيد روحو أكثر من الطبريو نستنتج من خ�ل ا<خت�ف في النسب على أ

و ھذا ما يخلق جو ،التي تراعي نفسية المتعلم  العلمية، و يعبر عن التكوين البيداغوجي و التمكن من طرق التدريس

من النفور أو  و ھذا ربما يدفعھم إلى نوع ،مستقر و قد يكون عكس ذلك من خ�ل تحسيس الت�ميذ المعنيين بالنقص

  .  و لكن ھناك فروق في النظرة القيمية من إكمالية إلى أخرى ،ا"تكالية

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين احترام ا�ساتذة �عراف حيھم )11 (رقم  جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %100  39  %100  22 %100  17  نعــــم

>  00  00% 00  00% 00  00%  

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

و ھذا إن دل إنما يدل على ، %100ين يحترمون أعراف حيھم بنسبة دول أن كل ا)ساتذة في ا"كماليتيبين ھذا الج

ترام كل ا)ساتذة )عراف حيھم ،ربما ھو ارتباط الفرد الجزائري بثقافته ارتباطاً كبيراً ،و لكن ھذا < يدل على اح

على نقص كانت أعراف أو عادات و تقاليد ،كما يدل من جھة أخرى  سواء ،الميل للتعبير عن حب الجوانب الثقافية

في بعض ا)حيان ،وعموماً سجلنا احترام  التي يعيشھا ا)ساتذة ال�مبا<ة راجع و ھذا ،النظرة النقدية لما ھو موجود

  .اتذة سيد روحو و أساتذة الطبري )عراف حيھمكل من أس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ا�ساتذة ةيبين إيديولوجي )12(رقم  جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %92  36  %100  22 %82  14  إس�مية

  %00  00  %00  00 %00  00  شيوعية

 %08  03 %00  00 %18  03  ليبرالية

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

منھم يتبنون  ) %08(و  ،ا"س�مية ةمن ا)ساتذة المبحوثين يتبنون ا"يديولوجي)  %92(يوضح الجدول أن نسبة 

عنھا في سيد ) %100(بري بXيديولوجية ا"س�مية في إكمالية الطلو ترتفع النسبة بالنسبة للمتبنين ،اللبرالية 

أما ا"يديولوجية الشيوعية ف� ،)%18(،أما المتبنون للبرالية فينحصرون في إكمالية سيد روحو ب)%82(روحو ب

  .أحد تبناھا 

و ذلك  ،و خوفھم من الوقوع في الكفر ،ونستنتج من خ�ل ھذا أن عدم الفھم الجيد لXيديولوجية لدى أساتذة الطبري

يدعوا في نظرھم لتبني نظرة أخرى موازية  ،أما منتكاك و التمسك با"س�م و كل ما له صلة بهراجع لنقص ا<ح

كونھم  وافدين من و<يات أخرى  أساتذة سيد روحو و نظراً <خت�طھم من حيثفھو كفر،و قد لحظنا أن  لھذا الفكر

و  ،أنھم كلھم مسلمون يدينون با"س�م بغض النظر على ،تنوع ل1فكار و ا<عتقادات الحياتية في التفكير ،لحظنا

، إذن ن�حظ أن ھناك اخت�ف بين أساتذة  إجاباتھم و ذلك ما جاء في ،يمارسون أركانه با)خص الص�ة 

  .أو في فھمھا ا"كماليتين في ا"يديولوجية

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



  

  :النماذج الثقافية لBداريين-2

  نھا ا/داريين إلى جانب اللغة العربيةيبين اللغات ا�خرى التي يتق )06(جدول رقم  

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %33  05  %25  02 49%  03  اللغة ا)مازيغية

  %67  10  %75  06 51%  04  اللغة الفرنسية

  %00  00  %00  00 %00  00  )حدد(أخرى

  %100  15  %100  08  %100  07  جموعالم

  

منھم يتقنون )%33(و نسبة ،من ا"داريين المبحوثين يؤكدون إتقانھم للغة الفرنسية)%67(يوضح ھذا الجدول أن 

عنھا في إكمالية سيد ) %75( ب وترتفع نسبة الذين يتقنون اللغة الفرنسية في إكمالية الطبري،اللغة ا)مازيغية 

  ).%25(عنھا في الطبري ب) %49(بة للغة ا)مازيغية فترتع النسبة في سيد روحو بأما بالنس،)%51(روحو ب

لھذا يجب إعطائھا  ،و نستنتج من خ�ل ھذه النسب أن اللغة ا)مازيغية تنتشر في ا"دارة التربوية داخل المدارس

ملھا ،كما ن�حظ سيطرة لتفعيل ع ،وسھولة ا<تصال داخل ا"دارة المدرسية،لزيادة المعام�ترسمية في  أھمية

غات وھذا يؤكد على تفتح ا"داريين على الل ،و التي تأتي في المرتبة الثانية بعد اللغة العربية ى،اللغة ا)جنبية ا)ول

�ستفادة من خبرات الدول ا)جنبية الصديقة في تفعيل العمل ھا لفيتوظ يتم  وقد ا)جنبية و الثقافات ا)خرى،

  .ا"داري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين استعمال ا�نترنات عند ا/داريين )07( جدول رقم

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة



  %00  00  %00  00 00%  00  دائماً 

  %80  12  %75  06 86%  06  أحياناً 

  %20  03  %25  02 %14  01  أبداً 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

منھم )%20(ونسبة ،من ا"داريين المبحوثين يستعملون ا)نترنات أحياناً )%80(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

عنھا في إكمالية الطبري )%86(ـ ترتفع النسبة في سيد روحو ب، ويؤكدون على عدم استعمالھم ل1نترنات

  .رنات أحياناً بالنسبة للمبحوثين الذين يستعملون ا)نت)%75(ب

بالنسبة للمبحوثين الذين < )%14(عنھا في إكمالية سيد روحو ب)%25(وترتفع النسبة في إكمالية الطبري ب

  .، كما تنعدم نسبة  المبحوثين الذين يستعملون ا)نترنات دائمايستعملون ا)نترنات أبداً 

 ، الحديثة خ�ل استعمال وسائل ا"ع�م من ،ونستنتج أن إكمالية سيد روحو أكثر تواص�ً من إكمالية الطبري

ً على  المردود تأثيرا إيجابي وھذا ما يؤثر ستفادة من تكنولوجيا المعلومات،ا<و   .    ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين نظرة ا/داريين لعمل للمرآة )08(جدول رقم

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  كرارالت  العامة

  %20  03  %25  02 14%  01  ضروري 

  %80  12  %75  06 86%  06  غير ضروري

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  



من ا"داريين المبحوثين ينظرون إلى أن عمل المرآة غير ضروري،في حين يرى )%80(يظھر ھذا الجدول أن

بالنسبة )%75(عنھا في الطبري ب )%86(نسبة في سيد روحو وترتفع ال،منھم أن عمل المرآة ضروري)20%(

أما بالنسبة لXداريين المبحوثين الذين ينظرون إلى عمل ،للمبحوثين الذين يرون أن عمل المرآة غير ضروري

  ). %14(عنھا في أكمالية سيد روحو ب)%25(ترتفع النسبة في الطبري ب المرآة ضروري

وھذا يؤكد ما  ،غير ضروريأنه  في سيد روحو ينظرون إلى عمل المرآة اريين ا"د ونستنتج من خ�ل الجدول أن

،و غير ضروري لعمل المرأة على انه في المقابل في الطبري ينظرون كذلك  جاء في جدول الحالة ا<جتماعية،

ا<جتماعية لدى  ويؤكد على التوافق في القيم ،ً◌في جدول الحالة ا<جتماعية كد ما حصلنا عليه سابقاالنسب كذلك تؤ

  .ا"داريين في ا"كماليتين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين نظرة ا/داريين للت6ميذ ا�يتام ) 09(جدول رقم  

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %80  12  %87  07 71%  05  أشخاص عاديين 

  %20  03  %13  01 29%  02  غير عاديينأشخاص 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

من ا"داريين المبحوثين ينظرون للت�ميذ ا)يتام على أنھم أشخاص عاديين )%80(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

ينظرون إلى  بالنسبة لXداريين الذين�ميذ على أنھم أشخاص غير عاديين ،أما منھم ينظرون إلى الت)%20(،ونسبة 

عنھا في إكمالية سيد روحو )%87(الت�ميذ على أنھم أشخاص عاديين ترتفع النسبة في إكمالية الطبري ب

أما بالنسبة للمبحوثين الذين ينظرون إلى الت�ميذ على أنھم أشخاص غير عاديين فترتفع النسبة في ،)%71(ب

  ).%13(عنھا في إكمالية الطبري ب)%29(إكمالية سيد روحو ب



وھذا يعبر عن توافق في القيم ا)خ�قية  ،ونستنتج من خ�ل نسب الجدول أن ھناك نظرة واحدة للت�ميذ ا)يتام

النفسي في تقييم ھؤ<ء الت�ميذ على أنھم الجانب ولكن ھناك بعض الميول في سيد روحو إلى  ،داخل المجتمع

  .مة من حياتھمالحب و الحنان في مرحلة مھ ا)نھم فقدو ،أشخاص غير عاديين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين احترام ا/داريين �عراف حيھم  )10 (جدول رقم

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %100  15  %100  08 100%  07  نعم

>  00  %00 00  00%  00  00%  

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

و ھذا يبين توافق القيم لدى  ،من ا"داريين المبحوثين يحترمون أعراف حيھم)%100(يوضح الجدول أن نسبة

و ھذا ما تثبته الم�حظة في عين المكان حيث <حظت أن احترام ا)عراف يظھر في إكمالية الطبري  ،المبحوثين

و ،نتيجة نرى توافق في سلوكات المبحوثين اتجاه القيم الثقافية و من خ�ل ھذه ال أكثر منه في إكمالية سيد روحو،

  .المدرسي ھذا له تأثير على التحصيل

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا/داريين ةيبين إيديولوجي)11(جدول رقم 

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %100  15  %100  08 %100  07  إس�مية

  %00  00  %00  00 %00  00  شيوعية

  %00  00  %00  00 %00  00  ليبرالية

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

ا"س�مية في إكماليتي سيد روحو و  ةمن ا"داريين المبحوثين يتبنون ا"يديولوجي)%100(يبين الجدول أن نسبة 

ھذا له تأثير كل  وو غيرھا،  لدين و العرف ص توافق القيم الثقافية كااه سابقاً بما يخھذا يؤكد ما قلن و ،الطبري

و خاصة الطاقم ا"داري الذي يعتبر ھرم المؤسسة  ،وسھولة ا<تصال و التعامل بين الفاعلين ،على التفاعل

  .التربوية

  . ،وإبداعھم مھأن ھناك نمط واحد في المعتقد لدى ا"داريين ،وھذا يحصر تفكير و نستنتج
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  اللغات التي يتقنھا الت6ميذ إلى جانب اللغة العربيةيبين )04(رقم جدول

  اللغــات
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  ارالتكر  العامة

  %45  82  %63  71 %15  11  ا)مازيغية

  %55  101  %37  41 %85  60  الفرنسية

 %00  00 %00  00 %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

العربية ھذا الجدول أن نسبة الت�ميذ المبحوثين الذين يتقنون اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة  يتضح من خ�ل

من الت�ميذ المبحوثين،و تزداد نسبة المبحوثين من )%45(، و تأتي اللغة ا)مازيغية فيما بعد بنسبة ) %55(ب

في إكمالية سيد )  %15(، بينما < تزيد عن ) %63(الت�ميذ الذين يتقنون اللغة ا)مازيغية في إكمالية الطبري ب

ذين يتقنون اللغة الفرنسية فتزيد نسبتھم في إكمالية سيد روحو روحو، أما بالنسبة للمبحوثين من الت�ميذ ال

  .في إكمالية الطبري) %37(في المقابل < تزيد عن نسبة ) %85(ب

و نستنتج أن اللغة ا)مازيغية أكثر انتشاراً في إكمالية الطبري منھا في سيد روحو، و ھذا راجع )ن اللغة 

ة بشكل عام ،أما سبب ارتفاع اللغة الفرنسية عن الت�ميذ المبحوثين في ا)مازيغية ھي لغة محلية منتشرة في ورقل

سيد روحو، و اعتماداً على المقابلة مع المسؤولين سواء المدير، أو بعض ا"داريين، و كذلك من خ�ل الم�حظة 

سيد روحو، يعود إلى في المكان يتضح أن سبب ارتفاع نسبة المبحوثين من الت�ميذ الذين يتقنون اللغة الفرنسية في 

  .أن الت�ميذ ينتمون إلى أسر مثقفة ، وذات مستوى دراسي عالي

  

  

  

  

  



  

  

  للت6ميذ استعمال ا�نترنات بالنسبةيبين  )05(ل رقمجدو

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %03  05  %02  02 %04  03  دائمــــاً 

  %46  84  %43  48 %50  36  أحيانـــاً 

 %51  94 %55  62 %46  32  أبــــداً 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

يتضح من خ�ل ھذا الجدول أن نسبة المبحوثين من الت�ميذ الذين < يقبلون أبداً على ا)نترنات أكثر من الفئات 

،و < )  %46(،بينما تأتي نسبة الت�ميذ الذين يذھبون أحياناً إلى ا)نترنات ب) %51(ا)خرى، حيث بلغت النسبة  

،و ترتفع نسبة الت�ميذ المبحوثين الذين < )  %03(تمثل نسبة الت�ميذ الذين يستعملون ا)نترنات دائماً سوى 

،أما نسبة الت�ميذ الذين )  %46(عنھا في سيد روحو التي تصل إلى )  %55(يستعملون ا)نترنات في الطبري ب

،أما بالنسبة )%43(عنھا في الطبري التي تصل إلى )%50(يستعملون ا)نترنات أحياناً فتزداد في سيد روحو ب

في ) %03(للت�ميذ الذين يترددون على قاعات ا)نترنات دائماً، فالنسبة متقاربة في ا"كماليتين حيث تصل إلى 

  .في الطبري )  %02(سيد روحو و

نستنتج من ھذا أن تقارب النسب يدل على أن الت�ميذ في كلتا ا"كماليتين < يتعاملون مع ا)نترنات بشكل كبير،  و

وھذا يؤثر على تحصيلھم ،و ھو مرتبط بالوضع ا<جتماعي، وضعف القدرة الشرائية إلى جانب نقص في استعمال 

  .وسائل ا"ع�م الحديث ، و المحيط التقليدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظرة الت6ميذ لعمل المرآة يبين )06( رقم ولجد

النسبة   المجموع  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو  ا<حتما<ت



المئوية   النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  العامة

  %60  110  %55  62 %68  48  ضروري 

  %40  73  %45  50 %32  23  غير ضروري

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

ن  خ�ل الجدول أن الت�ميذ المبحوثين الذين يرون أن عمل المرآة ضروري أكثر من الت�ميذ الذين يرون يتبين م

أن عمل المرآة غير ضروري ،حيث تصل النسبة بالنسبة للت�ميذ الذين يرون أن عمل المرأة ضروري  ب 

سبة عند الت�ميذ في إكمالية سيد ،و ترتفع الن)%40(، بينما تصل نسبة الذين يرون أنه غير ضروري الى ) 60%(

، بينما ترتفع نسبة الت�ميذ الذين يرون أن عمل المرآة غير )%55(عنھا في الطبري التي تبلغ )%68(روحو ب

  ).%32(عنھا في سيد روحو ب)%45(ضروري في إكمالية الطبري ب

مرآة ،حيث أصبح ينظر لعمل ونستنتج من خ�ل التقارب في النسب على تطور نظرة المجتمع الجزائري لعمل ال

المرآة على أنه ضروري ،و ذلك لصعوبة الحياة ،و التطورات الحاصلة في الحياة ا<جتماعية، إلى جانب تقارب 

  .في القيم ا<جتماعية داخل المجتمع، و ھذا يفسر موضوعية نظرة الت�ميذ المبحوثين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �يتام لزم6ئھم ا لت6ميذنظرة ايبين  )07( رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %60  109  %65  73 %51  36  أشخاص عاديين 

  %40  74  %35  39 %49  35  أشخاص غير عاديين

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  



الت�ميذ المبحوثين الذين ينظرون إلى الت�ميذ ا)يتام على أنھم أشخاص عاديين يظھر من خ�ل الجدول أن نسبة 

،و ) %40(،في حين يمثل الت�ميذ الذين ينظرون إلى زم�ئھم ا)يتام على أنھم أشخاص غير عاديين ب) %60(ب

) %65(ية الطبري بترتفع نسبة الت�ميذ الذين ينظرون إلى زم�ئھم ا)يتام على أنھم أشخاص عاديين في إكمال

أما نسبة الت�ميذ الذين ينظرون إلى زم�ئھم بأنھم أشخاص غير ) %51(،أما عند ت�ميذ سيد روحو فالنسبة ھي 

  ) .%35(عنھا في الطبري التي تصل إلى )%49(عاديين، فترتفع في إكمالية سيد روحو ب

على تقارب في القيم ا)خ�قية للت�ميذ في كلتا  ونستنتج أن ھناك تقارب في النسب بالنسبة ل�كماليتين، و ھذا يدل

  .ا"كماليتين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احترام الت6ميذ �عراف حيھميبين  )08(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %98  179  %97  109 %98  70  نعــــم

>  01  02% 03  03%  04  02%  

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من الت�ميذ المبحوثين في إكماليتي سيد روحو و الطبري يحترمون ) %98(يتضح من خ�ل الجدول أن نسبة 

 ، بينما < تتجاوز نسبة)%97(عنھا في إكمالية الطبري ب) %98(أعراف حيھم ،و ترتفع النسبة في سيد روحو ب

، و يرجع ھذا ) %02(و سيد روحو ب) %03(الت�ميذ الذين < يحترمون أعراف حيھم في إكمالية الطبري ب

  .التقارب إلى تقارب القيم ا<جتماعية لدٮالت�ميذ المبحوثين في كلتا ا"كماليتين



بين المحلين في رغم تقارب النسب في ا<كماليتين  ، غير أن ھذا < يدل على تطابق في ا)عراف  ونستنتج أن

  .الطبري و المقمين في سيد روحو ،حيث نجد تنوع كبير للقيم في سيد روحو،في المقابل القيم الخطية في الطبري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الت6ميذ ةإيديولوجييبين  )09( رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  بةالنس  التكرار  العامة

  %100  183  %100  112 %100  71  إس�ميــة

  %00  00  %00  00 %00  00  شيوعيــة

 %00  00 %00  00 %00  00  ليبرالية

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

في كلتا ا"كماليتين يؤكد المبحوثين من الت�ميذعلى تبنيھم )  %100(يظھر من خ�ل الجدول أن نسبة 

ا"س�مية ،و ھذا يبين شيء واحد، ھو أن الت�ميذ لم يفھموا جيدا ماذا نعني با"يديولوجية، وھذا راجع  ةلوجيلXيديو

لعدم إدراكھم لھذا المصطلح، بالرغم من ا<دراك الواسع له في ا<ستمارة التجريبية ، ومن خ�ل ھذا يتضح أن لھم 

  .دي عند الت�ميذ المبحوثين في كلتا ا"كماليتيننفس المعتقد في التفكير، و ھذا تقارب ثقافي و عقائ

  .ونستنتج أن مؤشر ا<ديولوجية ،يبقى مفھوم يصعب ا"لمام به من طرف  الت�ميذ 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نتائج الفرضية الجزئية الثانية*  

  .التربوي كلما كان التفاعل ا<جتماعي داخل الجماعة التعليمية إيجابي كلما زادت التنمية في المجال  

    )ا�ساتذة: (التفاعل ا�جتماعي بين الفاعلين-1

  يبين تعاون ا�ساتذة مع بعضھم البعض)13( رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %13  05  %10  02 %18  03  نعــــم

>  04  23% 08  36% 12  31%  

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

من المبحوثين )%05(و  ،من ا)ساتذة المبحوثين يؤكدون تعاونھم مع زم�ئھم)%95(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

و ھذا دليل على التفاعل ا"يجابي بين  ،و تتقارب النسب في كلتا ا)كماليتينتعاونھم مع زم�ئھم، يؤكدون عدم

في سيد وجدت أين  ،لكن ھذه النسب < تعبر عن الواقع الذي لمسته من خ�ل الم�حظة في عين المكان و،ا)ساتذة

يؤدي عمله ثم  أستاذ كل بين ا)ساتذة، كما <حظت النفور الكبير في إكمالية الطبري ،روحو التعاون الوظيفي

  .غير أن ھناك أشياء تعيقھم ة في التعاونالرغبھناك و ربما ھناك أشياء < تدرك بالعين المجردة ،ربما  ،ينسحب

أن التفاعل سلبي في الطبري ،بينما في سيد روحو ايجابي ،وھذا ما أنعاكس على التحصيل المدرسي في  ونستنتج

  .ا<كماليتين 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  يبين اتصال ا�ساتذة مع ا/دارة )14( رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  عالمجمو

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %15 06  %14  03 %18  03  دائماً 

  %82 32  %82  18 %82  14  أحياناً 

 %03  01 %04 01 %00  00  أبداً 

  %100 39  %100  22  %100  17  المجموع

  

ن اتصالھم با"دارة أحياناً ،و من ا)ساتذة المبحوثين في كلتا ا"كماليتين يؤكدو)%82(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

تتقارب النسب في كلتا فقط < يتصلون با"دارة، و)%03(و  ،منھم يتصلون دائماً با"دارة) %15(نسبة 

اتصالھم في إكمالية الطبري الذي يؤكدون عدم ) %04(نسبة  ، سوىو في مختلف ا<حتما<ت ،ا"كماليتين

ليتخذوا مواقف سلبية من  ،إدارية أثرت على ا)ساتذة المعنيينوھذا راجع ربما لخصومات أو أمور با<دارة،

لضرورة ،ارتفاع نسبة ا)ساتذة الذين يذھبون إلى ا"دارة أحياناً  يعودو ،أما ا)شياء ا)خرى كلھا متقاربة،ا"دارة 

أو  ،ستفسارا< لىكالرد ع ،أو وثيقة من الوثائق ا"دارية ،أو كشف الراتب ،طلب شھادة عملسواء ما تعلق بذھابھم 

  .   است�م التوقيت ا)سبوعي و القوائم و غير ذلك من ا)شياء الضروري التي تفرض ا<تصال بين الجھتين

و  ،العملية التعليمية على يؤثر ،نقص ا<ھتمام بالجانب أ<تصالي داخل المؤسسة التربوية الجزائرية ونستنتج أن

  .المدرسي بشكل كبير التحصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين تنافس ا�ساتذة مع بعضھم البعض )15(رقم ولجد



  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %59  23  %50  11 %71  12  نعــــم

>  05  29% 11  50% 16  41%  

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

في حين < تمثل نسبة )%59(يتنافسون مع زم�ئھم بلغت الذين  ضح أن نسبة ا)ساتذة المبحوثينھذا الجدول يو

و ترتفع نسبة ا)ساتذة المتنافسين في سيد روحو  ،) %41(ا)ساتذة الذين < يتنافسون مع بعضھم البعض نسبة

بينما في سيد  مع زم�ئھم،التي تتساوى مع نسبة الذين < يتنافسون ، و) %50(عنھا في الطبري ب)  %71(ب

  ). %29(ـ روحو < تتجاوز نسبة الذين < يتنافسون سوى ب

ھذا ما يساھم في ارتفاع المستوى ، وو نستنتج من ھذه النسب أن دنيامية العمل في سيد روحو أفضل من الطبري

تفاعل ا"يجابي بين كما يساھم في ال بين أساتذة المادة الدراسية الواحدة،، وعلى مستوى الفصول الدراسية

و الذي يبين أن ھناك خلل وظيفي  ،و التباين في نمط العمل،عكس إكمالية الطبري التي يسودھا السكون،الفاعلين

  .في مستوى التأطير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين الصرعات بين ا�ساتذة  )13(رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

 المئوية

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار



  %05  02  %09  02 %00  00  نعــــم

>  17  100% 20  91%  37  95%  

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

 %05(من ا)ساتذة المبحوثين يؤكدون على عدم وجود صرعات بينھم ،و) %95(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

النسبة للمبحوثين الذين يؤكدون على وجود صرعات بينھم ترتفع اتذة ، أما بيؤكدون وجود صرعات بين ا)سمنھم )

الذين ،وفئة ا)ساتذة في  و تنحصر،)%91(في إكمالية سيد روحو عنھا في إكمالية الطبري ب) %100(نسبتھم 

  ).%09(يرون بأن ھناك مشاكل في إكمالية الطبري ب

أن ھناك بعض الصرعات في إكمالية الطبري و ھي ،غيرلنسبو نستنتج أن ھناك تفاعل إيجابي ،كما توضح لنا ا

  .بين العنصر النسوي < معنى لھاصرعات في أغلبھا صرعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين مشاكل ا�ساتذة مع ا/دارة)17( رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  ارالتكر  النسبة  التكرار

  %08  03  %09  02 %06  01  نعــــم

>  16  94% 20  91% 36  92%  

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  



و  من ا)ساتذة المبحوثين يؤكدون على عدم وجود مشاكل بينھم و بين ا"دارة،)%92(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

ة للمبحوثين الذين يؤكدون عدم وجود مشاكل مع بالنسبكدون على وجود مشاكل مع ا"دارة ، أمامنھم يؤ)08%(

أما بالنسبة للمبحوثين الذين ،)%91(عنھا في الطبري ب) %94(ترتفع النسبة في إكمالية سيد روحو ب ،ا"دارة

عنھا في إكمالية سيد روحو  )%09(فترتفع في إكمالية الطبري ب ،يؤكدون على وجود مشاكل مع ا"دارة

  ). %06(ب

  .بالعملية التربوية ع، وھذا يساعد على الدفتفاعل إيجابي بين ا)ساتذة و ا"داريينو نستنتج أن ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين صرعات ا�ساتذة مع ا/دارة )18(رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %00  00  %00  00 %00  00  نعــــم

>  17  100% 22  100%  39  100%  

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

من ا)ساتذة المبحوثين يؤكدون عدم وجود صرعات بينھم و بين ا"دارة في ) %100(يظھر ھذا الجدول أن نسبة 

  .ا"كماليتين 



،وھذا يخدم العمل التربوي  رة في كلتا ا"كماليتينو نستنتج من خ�ل الجدول أن التفاعل إيجابي بين ا)ساتذة و ا"دا

  .،ويؤكد على ما قيل سابقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين مساعدة ا�ساتذة  لبعضھم البعض )19(رقم جدول 

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %100  39  %100  22 %100  17  تساعده

  %00  00  %00  00 %00  00  < تساعده

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

و ھذا ما يعني  ،من ا)ساتذة المبحوثين يساعدون بعضھم البعض في ا"كماليتين %100يبين ھذا الجدول أن نسبة 

  .أن تفاعل ا)ساتذة مع بعضھم البعض تفاعل إيجابي

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين تأدية ا�ساتذة لعمل خارج المھام )20(رقم دولج

  ا"حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %74  29  %68  15 %82  14  تؤديه

  %26  10  %32  07 %18  03  < تؤديه

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

من ا)ساتذة المبحوثين يؤكدون على تأدية عمل خارج المھام إذ طلب منھم ذلك و )%74(ذا الجدول أن يوضح ھ

و ترتفع نسبة المبحوثين الذين يؤدون العمل خارج المھام في إكمالية سيد منھم يؤكدون عدم تأديته،)  %26(نسبة 

ين الذين يرفضون تأدية العمل خارج أما بالنسبة ل1ساتذة المبحوث،)%68(عنھا في الطبري ب) %82(روحو ب

  ).%18(عنھا في إكمالية سيد روحو ب)%32(المھام فترتفع نسبتھم في إكمالية الطبري ب

و نستنتج أن أغلب ا)ساتذة يتعاونون مع زم�ئھم ا"داريين و يؤدون أعمال خارج مھامھم و ھناك منھم من 

و نرى من خ�ل الجدول أن  رقل سير العمل التربوي،يرفضون التعاون من منطلق أن ھذا يعتبر تداخل قد يع

  .التعاون في سيد روحو أكثر منه في إكمالية الطبري

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ا/داريين( :التفاعل ا�جتماعي بين الفاعلين /2

  يبين تعاون ا/داريين مع بعضھم البعض)12(جدول

  ا"حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
المئوية  النسبة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %93  14  %100  08  %86  06  نعم

>  01  14% 00  00%  01  07%  

  %100  15  %100  08 %100  07  المجموع

  

يرفضون ) %07(من ا"داريين المبحوثين يتعاونون مع بعضھم البعض و نسبة) %93(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

ترتفع نسبة ا"داريين الذين يتعاونون مع بعضھم البعض في إكمالية الطبري والتعاون مع بعضھم البعض،

انحصرت في إكمالية و)%14(بلغت نسبة الرافضين للتعاون ،و)%86(عنھا في إكمالية سيد روحو ب) %100(ب

  .سيد روحو دون الطبري 

  .و نستنتج أن التفاعل إيجابي في ك� ا"كماليتين

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  يبين ذھاب ا/داريين إلى قاعة ا�ساتذة )13( رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %13  02  %13  01 %14  06  دائماً 

  %74  11  %87  07 %57  01  أحياناً 

 %13  02 %00  00 %29  02  أبداً 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

منھم )%13(من ا"داريين المبحوثين يذھبون إلى قاعة ا)ساتذة أحياناً ،و نسبة)%74(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

بالنسبة )%87(و ترتفع النسبة في الطبري ب< يذھبون أبداً لقاعة ا)ساتذة ،منھم أيضاً )%13(يذھبون دائماً و

أما بالنسبة لXداريين ،)%57(< تتجاوز النسبة في سيد روحو ، وعة ا)ساتذةلXداريين الذين يذھبون أحياناً إلى قا

) %13(عنھا في الطبري ب)%14(فترتفع في سيد روحو ب ،المبحوثين الذين يذھبون دائماً إلى قاعة ا)ساتذة

  ). %29(د روحو بوبالنسبة لXداريين المبحوثين الذين < يذھبون أبداً إلى قاعة ا)ساتذة فتنحصر النسبة في سي،

على العمل التربوي ،)ن ، و ھذا يؤثرنستنتج من خ�ل نسب الجدول نقص ا<تصال بين ا"داريين و ا)ساتذة

و يبدو من خ�ل الجدول أن ھناك بعض المشاكل ن ضروري لنجاح العملية التربوية ،ا<تصال بين مختلف الفاعلي

  .يؤدي إلى زيادة التوتر و نقص التعاون و التفاعل ھذا ما، وبين بعض ا"داريين و أساتذة سيد روحو

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  يبين تعاون ا/داريين مع الت6ميذ )14(رقم جدول

  ا"حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %87  13  %100  08 %71  05  نعم

>  02  29% 00  00%  02  13%  

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

منھم < يتعاونون )%13(من ا"داريين المبحوثين يتعاونون مع الت�ميذ و نسبة )%87(يظھر ھذا الجدول أن نسبة 

بالنسبة لXداريين )%71(عنھا في سيد روحو ب)%100(وترتفع النسبة في إكمالية الطبري بمع الت�ميذ،

وتصل نسبة ا"داريين المبحوثين و الذين < يتعاونون مع الت�ميذ نون مع الت�ميذ ،ثين الذين يتعاوالمبحو

  .في إكمالية سيد روحو و تنعدم في إكمالية الطبري )%29(ب

ونستنتج من خ�ل ما جاء في الجدول أن ا"داريين في سيد روحو أقل تعاون مع الت�ميذ بالنسبة لXداريين في 

و ن�حظ من خ�ل ھذا أن بعض  ،عدم تعاون بعض ا"داريين مع ا)ساتذةفي ما سبق و ھذا ما يؤكد  ،الطبري

داخل المؤسسة  للعملية ا<تصالية ا"داريين في سيد روحو ليسوا مؤھلين للعمل في ا"دارة التربوية ،لعدم إتقانھم 

  .التربوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين تنافس ا/داريين مع بعضھم البعض )15(رقم جدول 

النسبة   المجموع  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو  حتما<تا<



  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
المئوية 

  العامة

  %53  08  %50  04 %57  04  نعم

>  03  43% 04  50%  07  47%  

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

< منھم )%47(البعض و نسبة من ا"داريين المبحوثين يتنافسون مع بعضھم)%53(يوضح ھذا الجدول أن  

عنھا )%57(فبالنسبة لXداريين المبحوثين الذين يتنافسون مع زم�ئھم فترتفع نسبتھم في سيد روحو بيتنافسون،

فترتفع النسبة في  ،أما بالنسبة لXداريين المبحوثين الذين < يتنافسون مع زم�ئھم،)%50(في إكمالية الطبري ب

  ).%43(لية سيد روحو بعنھا في إكما)%50(الطبري ب

و ھذا ربما راجع لطبيعة ا"داريين في سيد  ،نستنتج ارتفاع نسبة التنافس في سيد روحو عنه في إكمالية الطبري

و التي تباعد فيھا  ،با"ضافة لقرب المكاتب ا"دارية من بعضھا البعض على خ�ف إكمالية الطبري ،روحو

  .و ھذا ما لحظته في الميدان ،الفعاليةمما يؤدي إلى نقص في  ،المكاتب ا"دارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين الصرعات بين ا/داريين )16(رقمجدول 

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %00  00  %00  00 %00  00  نعم

>  07  100% 08  100%  15  100%  

  %100  15  %100  08  %100  07  وعالمجم



  

من ا"داريين المبحوثين في ا"كماليتين يؤكدون على عدم وجود  )%100(من خ�ل ھذا الجدول ن�حظ أن نسبة

و سھولة ا<تصال مما ينتج عنه تفاعل إيجابي  ،عات بينھم ،و ھذا يبين حالة ا<ستقرار داخل ا"دارة التربويةاصر

  .لتربويةبين الفاعلين في ا"دارة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين مشاكل ا/داريين مع ا�ساتذة)17(رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %13  02  %00  00 %29  02  نعم

>  05  71% 08  00%1  13  87%  

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

من ا"داريين المبحوثين  في ا"كماليتين يؤكدون على عدم وجود مشاكل مع )%87(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

و ن�حظ من خ�ل الجدول أن المبحوثين في م يؤكدون وجود مشاكل مع ا)ساتذة،منھ) %13(ا)ساتذة ،أما نسبة 



في سيد روحو ا)كثرية يؤكدون عدم وجود مشاكل  إكمالية الطبري < يرون أي مشاكل مع ا)ساتذة ،بينما

  .منھم يؤكدون على وجود مشاكل)%29(بينما نسبة ،)%71(بنسبة

و ذلك راجع للقيم  ،و نستنتج من خ�ل تعود إلى انعدام ا<تصال بين الجانبين خاصة عند العنصر النسوي

  .و ھذا أمر طبيعي للتفاعل و ا<حتكاك ،ا<جتماعية المتزمتة ،أما في إكمالية سيد روحو فنجد بعض المشاكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين الصرعات بين ا/داريين و ا�ساتذة )18(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %20  03  %00  00 %43  03  نعم

>  04  57% 08  100%  12  80%  

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

من ا"داريين المبحوثين في ا"كماليتين يؤكدون عدم وجود صرعات بينھم و بين )%80(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

فقط و ھذا ما يؤكدون وجود صرعات بينھم و بين ا)ساتذة و ھذا في إكمالية سيد روحو )%20(ا)ساتذة ،و نسبة

بينما نسبة  ،من المبحوثين يؤكدون عدم وجود صرعات) %57("كمالية الطبري فنسبة  ةبالنسب،يثبت ما قيل سالفاً 

  .منھم يؤكدون على وجود صرعات مع ا)ساتذة)43%(

ھذا كذلك يدعم ما قلناه في السابق على أن إكمالية الطبري تعاني من نقص كبير في ا<تصال بين  نستنتج أنو

  .و ھذا < يخدم العملية التربوية ،تكاك مما يؤدي إلى ا<ستقرار التاملھذا < وجود ل�ح ،الفاعلين

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين مساعدة ا/داريين لبعضھم البعض عند الطلب)19(رقم جدول 

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %100  15  %100  08 %100  07  تساعده

  %00  00  %00  00 %00  00  < تساعده

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

يؤكدون من ا"داريين المبحوثين في كل من إكمالية سيد روحو و الطبري  %100يوضح ھذا الجدول أن نسبة

  .مساعدة زم�ئھم ا"داريين

ك )ن ھذا راجع ل�ستقرار الموظفين في مناصبھم ،و كذلو  ،نستنتج أن ھناك توافق كبير في ا"دارة التربوية

  .و ھذا يساھم في التفاعل ا"يجابي داخل ا"دارة المدرسية أعمالھم تكمل بعضھا البعض ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين تأدية ا/داريين مھام خارج مھامھم إذ طلب منھم ذلك)20( رقم جدول

  ا<حتما<ت

  طبريإكمالية ال  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %67  10  %50  04 %86  06  تؤديه

  %33  05  %50  04 %14  01  < تؤديه

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

تأدية أي  المبحوثين في ك� ا"كماليتين على نحيث يؤكد ا"داريي يوضح ھذا الجدول مساعدة ا"داريين ل[خرين،

مل خارج المھام منھم يرفضون القيام بأي ع) %33(أما نسبة  ،)%67(عمل خارج المھام إذا طلب ذلك منھم بنسبة

عنھا في إكمالية )  %86(بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بالقبول ترتفع نسبتھم في سيد روحو بإذا طلب ذلك منھم،

عنھا في سيد روحو ) %50(فع نسبتھم في إكمالية الطبري بأما المبحوثين الرافضين فترت ،)%50(الطبري ب

بعكس  برغم من بعض المشاكل البسيطة، ،و ھذا ما يثبت ما ذكرناه حول التفاعل الفعال في سيد روحو ،)%14(ب

و ھذا يعبر على التفاعل السلبي بين الفاعلين في ھذه  ،)%50(إكمالية الطبري التي تصل نسبة الرافضين إلى 

   .يةا"كمال

  

  

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  )ت6ميذ: (التفاعل ا�جتماعي بين الفاعلين)3

  تعاون الت6ميذ مع زم6ئھميبين  )10( رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %96  175  %96  107 %96  68  نعــــم

>  03  04% 05  04%  08  04%  

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من المبحوثين في إكماليتي سيد روحو و الطبري يتعاونون مع زم�ئھم ) %96(أن  يتضح من خ�ل ھذا الجدول

،و النسب متساوية في إكماليتي سيد )%04(الت�ميذ، بينما < يمثل الت�ميذ الذين < يميلون للتعاون سوى نسبة 

أو حتى بالنسبة )%96(والطبري، سواء بالنسبة للمبحوثين الذين يتعاونون مع زم�ئھم ،و التي تقدر روحو 

  ).%04(للمبحوثين الذين < يتعاونون مع زم�ئھم الت�ميذ، و التي تقدر بدورھا بـ 

المؤسستين بين  و ھذا يدل على تقارب في المعاملة في كلتا ا"كماليتين، كما يؤكد على التفاعل ا"يجابي داخل

  .الت�ميذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاون الت6ميذ مع أساتذتھم يبين  )11(رقم جدول



  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %88  161  %88  98 %89  63  نعــــم

>  08  11% 14  12%  22  12%  

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من المبحوثين من الت�ميذ في إكمالية سيد روحو و الطبري يتعاونون مع ) %88(يظھر من خ�ل الجدول أن نسبة 

أساتذتھم، في المقابل < تمثل نسبة المبحوثين من الت�ميذ في إكماليتي سيد روحو و الطبري الذين < يتعاونون مع 

ھناك تقارب في النسب بين ا"كماليتين، حيث نجد أن نسبة المبحوثين من الت�ميذ الذين ، و)%12(أساتذتھم سوى 

، في حين تصل نسبة الرافضين )%88(و إكمالية الطبري تقدر بـ ) %89(يتعاونون في إكمالية سيد روحو تقدر ب

  ).%11(و سيد روحو بـ )  %12(للتعاون مع ا)ساتذة في إكمالية الطبري بـ 

من خ�ل ھذا التقارب في النسب أن فيه ع�قة حميمية بين ا)ساتذة و ت�ميذھم، ماعدا فئة قليلة الذي  و نستنتج

يفتقرون لطرق المعاملة ،أو البـعد عـلى طرق التدريس المثمرة لع�قات حسنة بين الت�ميذ و أساتذتھم، و ھذا ما 

  .يد روحو و الرفض غير مبرر في الطبريوضحته نتائج ا<ستمارة،حيث رفض أستاذ مادة دون غيرھا في س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاون الت6ميذ مع ا/دارةيبين  )12(  جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %57  104  %53  59 %63  45  نعــــم

>  26  37% 53  47%  79  43%  

  %100  183  %100  112  %100  71  جموعالم

  



من الت�ميذ المبحوثين في إكماليتي سيد روحو والطبري يتعاونون مع )  %57(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

< يحبذون التعاون مع ا"دارة،وترتفع نسبة المبحوثين من الت�ميذ في إكمالية سيد )  %43(ا"دارة، أما نسبة 

، بينما < تمثل نسبة الرافضين للتعاون مع ا"دارة في إكمالية )%53(ري بـ عنھا في الطب) %63(روحو بـ 

  ).%37(و في سيد روحو بـ ) %47(الطبري بـ 

و نستنتج من خ�ل ھذه النسب أن تعاون الت�ميذ مع ا"دارة في إكمالية سيد روحو يرجع لتحضر الطاقم التربوي، 

دت من سھولة ا<تصال بين مختلف المستويات، بينما تقف القيم المحلية و القيم الدخيلة على المجتمع المحلي التي زا

الحياء الزائد و نقص ا<تصال بين الجنسين في إكمالية الطبري كعائق أمام التعامل مع ا"دارة، بالرغم من :مثل

  .كفاءة الطاقم التربوي، وھذا ما لحظته من خ�ل المقاب�ت التي أجريتھا في ا"كماليتين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تنافس الت6ميذ مع زم6ئھميبين  )13(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %75  138  %76  86 %73  52  نعــــم

>  19  27% 26  24%  45  25%  

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من مجموع المبحوثين من الت�ميذ في إكماليتي سيد روحو والطبري ) %75(من خ�ل ھذا الجدول أن يظھر 

  منھم < يرغبون في التنافس مع زم�ئھم ،)  %25(يتنافسون مع زم�ئھم ، في مقابل نسبة 

عنھا في إكمالية )  %76(و ترتفع نسبة المبحوثين من الت�ميذ في إكمالية الطبري الذين يتنافسون مع زم�ئھم بـ 

عنھا ) %27(، أما نسبة الرافضين للتنافس مع زم�ئھم، فترتفع في إكمالية سيد روحو ب )%73(سيد روحو بـ 

  ).%24(في إكمالية الطبري ب



و نستنتج أن ھناك تقارب بين النسب في كلتا ا"كماليتين، و ذلك راجع للتنافس الشديد الذي يتميز به الت�ميذ 

وتعد طبيعة في سلوك الجزائري ،حيث دائماً يحب التفوق على أقرانه، و في بعض ا)حيان يتحول  الجزائريين،

إلى تنافس سلبي، و ذلك راجع لعدم فھم معنى التنافس، وحصره في أخذ أحسن النتائج ،أو التودد ل1ساتذة و 

  .ا"داريين ،وعدم النظر للتنافس على أنه ذلك السباق الذي ترعى فيه القيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصرعات بين الت6ميذ و أساتذتھم يبين  )14(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %15  28  %12  14 %20  14  نعــــم

>  57  80% 98  88%  155  85%  

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من الت�ميذ المبحوثين في إكماليتي سيد روحو و الطبري يؤكدون على عدم وجود ) %85(يبدو من ھذا الجدول أن 

صرعات بينھم و بين أساتذتھم و ھذا عمل إيجابي في المنظومة التربوية الجزائرية و يجب أن يحسب له ألف 

عنھا في إكمالية سيد روحو ) %88(ة الطبري بحساب،وترتفع النسبة لدى المبحوثين من الت�ميذ في إكمالي

،أما نسبة المبحوثين من الت�ميذ الذين يرون أن ھناك صرعات بينھم و بين أساتذتھم، فتزداد في إكمالية ) %80(ب

عنھا في إكمالية الطبري، و ذلك راجع لتعقيدات الحياة اليومية للت�ميذ في سيد روحو، في ) %20(سيد روحو ب

الواحد عند ت�ميذ الطبري، و عموماً أن الصراع في مدارسنا، < يعني رفض ا)خر، بل قد يفسر على  مقابل النمط

  .أن الوقوف في بعض ا)حيان ضد رغبات الت�ميذ، حتى لو كانت في مصلحتھم يعتبرونه صراع أو يولد صراع

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :   نتائج الفرضية الجزئية الثالثة* 

  بسيكولوجي بين أفراد الجماعة التعليمية كلما زادت التنمية في المجال التربوي  كلما كان ھناك اندماج

  : المركبات النفسية لTساتذة-1

  موظيفتھيبين دوافع ا�ساتذة في امتھان ) 21(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  لنسبةا  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %85  33  %82  18 %88  15  تحب التعليم

  %10  04  %09  02 %18  02  )نك لم تحد مھنة أخرى

 %05 02 %09 02 %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

من ا)ساتذة المبحوثين يؤكدون أن الدافع <متھانھم ھذه الوظيفة ھو حبھم  )%85(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

من المبحوثين لديھم دوافع ) %05(و نسبة  ،منھم يؤكدون أنھم لم يجدوا مھنة أخرى ) %10(أما نسبة  عليم،للت

بالنسبة لدافع حب التعليم تتقارب النسب ة بالنسبة للمبحوثين من جنس أنثى،حب ا)طفال و ھذا خاص: أخرى مثل

فترتفع النسبة  ،مھنة أخرى ثين لم يجدلمبحوفي الطبري أما بالنسبة لدافع أن ا) %82(و  ،في سيد روحو)%88(ب

في إكمالية الطبري  ت، أما الدوافع ا)خرى فانحصر)%09(عنھا في إكمالية الطبري ب)%18(في سيد روحو ب

  ). %09(بنسبة 

و ھذا يخدم ا)ھداف  ،أن دافع حب مھنة التعليم موجود في ك� ا"كماليتين،و نستنتج من خ�ل نسب الجدول 

  .التعليمية

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين ميول ا�ساتذة اتجاه مكان العمل )22(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %85  33  %95  21 %71  12  تحب العمل الجماعي

  %13  05  %05  01 %23  04  تحب العمل بمفردك

 %02 01 %00 00 %06  01  )دحد(أخرى 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

منھم يحبذون ) %13(و نسبة  ،من ا)ساتذة المبحوثين يحبون العمل الجماعي) %85(يظھر ھذا الجدول أن نسبة 

بالنسبة للمبحوثين الذين يحبون العمل ھم لھم ميول أخرى إلى مكان العمل،من) %02(نسبة، والعمل الفردي

أما بالنسبة ل1ساتذة الذين ،)%71(عنھا في سيد روحو ب) %95(ترتفع نسبتھم في إكمالية الطبري ب ،اعيالجم

الميول ،وأما )%05(عنھا في الطبري ب)%23(يحبون العمل الفردي ترتفع النسبة في إكمالية سيد روحو ب

  ).%06(ا)خرى فانحصرت في إكمالية سيد روحو ب

حيث ن�حظ ميول أساتذة الطبري إلى العمل  ،ميول ا)ساتذة اتجاه مكان العملو نستنتج أن ھناك اخت�ف في 

و اعتماداً على ما لوحظ من خ�ل ا<تصال بالميدان أن أساتذة سيد ،الجماعي أكثر من أساتذة إكمالية سيد روحو 

  .من خ�ل النشاطات الموجودة في سيد روحو بعكس الطبري،روحو أكثر تفاع�ً 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  يبين ميول ا�ساتذة اتجاه ا/دارة )23(رقم لجدو

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %59  23  %50  11 %70  12  تحب العمل مع ا"دارة

  %31  12  %41  09 %18  03  < تحب العمل مع ا"دارة

 %10 04 %09 02 %12  02  )حدد(أخرى 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

منھم < يحبون العمل مع ) %31(نسبة ، ومن المبحوثين يحبون العمل مع ا"دارة)%59(ھذا الجدول أن نسبة يظھر

فبالنسبة للمبحوثين الذين يحبون العمل مع ا"دارة ترتفع النسبة في ،منھم لھم ميول أخرى)%10(،ونسبة ا"دارة 

، أما بالنسبة للمبحوثين الذين < يحبون العمل مع ا"دارة ترتفع )%50(عنھا في الطبري ب) %70(د روحو بسي

ترتفع النسبة في سيد روحو ف ميول أخرى،واما )%18(عنھا في سيد روحو ب) %41(نسبتھم في الطبري ب

  ).%09(عنھا في الطبري ب) %12(ب

كما ن�حظ التفاعل ا"يجابي  ،صال العمودي داخل إكمالية الطبريو نستنتج من خ�ل نسب ھذا الجدول نقص ا<ت

ھذا يعبر عن مدى تقارب المركبات النفسية للفاعلين في سيد ، وفي إكمالية سيد روحو بين ا)ساتذة و ا"داريين

  .و اخت�ف ھذه المركبات في إكمالية الطبري،روحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه الت6ميذيبين ميول ا�ساتذة اتجا )24(رقمجدول 

النسبة المئوية   المجموع  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو  ا<حتما<ت



  العامة  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %79  31  %77  17 %82  14  تحب الت�ميذ كلھم

  %15  06  %14  03 %18  03  تحب الت�ميذ النجباء فقط

 %05 02 %09 02 0%0  00  )حدد(أخرى 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

منھم يحبون النجباء فقط و )%16(من المبحوثين يحبون الت�ميذ كلھم و نسبة )%79(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

بالنسبة ل1ساتذة الذين يحبون الت�ميذ كلھم ترتفع نسبتھم في سيد روحو المتبقية ميول أخرى، و)%05(نسبة 

فترتفع  ،الذين يحبون الت�ميذ النجباء فقطل1ساتذة للمبحوثين  ، أما بالنسبة)%77(عنھا في الطبري ب) %82(ب

و تنحصر الميول ا)خرى في الطبري  ،)%14(عنھا في الطبري ب) %18(النسبة كذلك في سيد روحو ب

  ) .%09(ب

على و ھذا يؤثر  ،و نستنتج من خ�ل النسب أن ميول ا)ساتذة في سيد روحو متقاربة أكثر منھا في إكمالية الطبري

  .عملية التلقين من حيث حجم التفاعل داخل الفصل الواحد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المركبات النفسية لBداريين / 2

  يبين دوافع ا/داريين في امتھان وظيفة ا/دارة )21(رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %20  03  %25  02 %14  01  تحب ا"دارة



  %67  10  %63  05 %72  05  )نك لم تجد مھنة أخرى

 %13  02 %12  01 %14  01  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

من ا"داريين المبحوثين يرون أن دافعھم <متھان وظيفة ا"دارة )نھم لم ) %67(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

بالنسبة لدافع لم منھم دوافع أخرى مختلفة،أما )%13(يؤكدون حبھم لXدارة أما نسبة )%20(جدوا مھنة أخرى ،و ي

أما بالنسبة  ،)%63(عنھا في إكمالية الطبري ب)%72(ترتفع النسبة في إكمالية سيد روحو بف ،يجدوا مھنة أخرى

،و تتقارب النسب ) %14(ي إكمالية سيد روحو بعنھا ف)%25(فيرتفع في إكمالية الطبري ب ،لدافع حب ا"دارة

  .في الطبري ) %12(في سيد روحو و) %14( ب بالنسبة لدوافع أخرى

راجع )سباب اجتماعية ذلك و ،و ھذا بالنسبة لXكماليتين ،نستنتج أن أغلب ا"داريين < يرغبون في العمل ا"داري

دم بالرغم من ع ،ؤكد على التقارب الكبير في المركبات النفسيةھذا ما يؤثر على العملية التربوية ،كما ي،واقتصادية

  .عامل سلبيبدوره يعتبر ھذاحب ا"داريين لعملھم بشكل كبير،و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين ميول ا/داريين اتجاه مكان العمل )22(رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  رالتكرا

  %80  12  %87  07 %71  05  تحب العمل الجماعي

  %20  03  %13  01 %29  02  تحب العمل بمفردك

 %00  00 %00  00 %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  



ثين أنھم يحبون العمل من ا"داريين المبحو) %80(يبين ھذا الجدول ميول ا"داريين اتجاه مكان العمل ،حيث يؤكد 

ترتفع نسبتھم ف ، بالنسبة للمبحوثين الذين يحبون العمل الجماعيمنھم يحبون العمل الفردي، أما)%20(الجماعي ،و

، أما بالنسبة للمبحوثين الذين يحبون العمل ) %71(عنھا في إكمالية سيد روحو ب) %87(في إكمالية الطبري ب

  ).%13(عنھا في إكمالية الطبري ب) %29(ب ترتفع نسبتھم في سيد روحوف ،الفردي

  .ھذا تقارب في الميول،ونستنتج من خ�ل نسب الجدول أن أغلب ا"داريين يحبذون العمل الجماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين ميول ا/داريين اتجاه ا�ساتذة )23( رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  امةالع

  %60  09  %87  07 %29  02  تحب العمل مع ا)ساتذة

  %33  05  %13  01 %57  04  < تحب العمل مع ا)ساتذة

 %07  01 %00  00 %14  01  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

ن ا"داريين المبحوثين أنھم يحبون العمل مع م)%60(يضح ھذا الجدول ميول ا"داريين اتجاه ا)ساتذة حيث يؤكد

بالنسبة منھم لھم ميول أخرى ، أما)%07(نسبة و ،منھم < يحبون العمل مع ا)ساتذة)%33(نسبة و ا)ساتذة،

) %29(عنھا في يسد روحو ب)%87(ترتفـع النسبـة في الطبـري بـف ،للمبحوثيـن الذين يحبون العمـل مع ا)ساتـذة

عنھا في ) %57(ترتفع في إكمالية سيد روحو بف ،لمبحوثين الذين < يحبون العمل مع ا)ساتذة، أما بالنسبة ل

  ).%14(أما الميول ا)خرى فنحصر في إكمالية سيد روحو ب،)%13(إكمالية الطبري ب

 ية الطبري فيحبذونأما في إكمال ،ذون العمل الفرديبد روحو يحينستنتج من خ�ل الجدول أن ا"داريين في س

  .بالرغم من اخت�فھا في كل إكمالية ،تقارب في الميول العمل الجماعي،وھذا دليل على



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين ميول ا/داريين اتجاه الت6ميذ 24جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %73  11  %75  06 %71  05  كلھم تحب الت�ميذ

  %27  04  %25  02 %29  02  تحب الت�ميذ النجباء فقط

 %00  00 %00  00 %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

منھم يحبون )%73(يوضح ھذا الجدول ميول ا"داريين المبحوثين اتجاه الت�ميذ في ا"كماليتين ،حيث نجد نسبة 

  ،عدم،أما الميول ا)خرى فتمنھم يحبون النجباء فقط ) %27(و نسبة ،الت�ميذ كلھم

أما  ،)%71(عنھا في سيد روحو ب) %75(ترتفع نسبة المبحوثين الذين يحبون الت�ميذ كلھم في الطبري بو

ي عنھا في الطبر)  %29(فترتفع النسبة في سيد روحو ب ،بالنسبة للمبحوثين الذين يحبون الت�ميذ النجباء فقط

  ). %25(ب

و ھذا يدل بھم للت�ميذ كلھم،حيث يجمع ا"داريين على ح،و نستنتج من خ�ل الجدول تقارب النسب بين ا"كماليتين 

  .على تقارب المركبات النفسية لXداريين في ك� ا"كماليتين

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :المركبات النفسية للت6ميذ/3

  رسةدوافع الت6ميذ �ختيار المديبين  )23(جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %45  82  %63  71 %15  11  قريبة من المنزل

  %47  87  %32  36 %72  51  أساتذتھا أكفاء

 %08  14 %05  05 %13  09  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

من الت�ميذ المبحوثين يرون أن الدافع في اختيار المدرسة ھو )%47(ظھر من خ�ل ھذا الجدول أن نسبة ي

  ).%08(أن الدافع ھو قربھا إلى المنزل و< تمثل أسباب أخرى سوى ) %45(ا)ساتذة ا)كفاء في حين ترى نسبة 

عنھا في الطبري )  %72(حوثين في سيد روحو بو بالنسبة لدافع ا)ساتذة أكفاء فترتفع النسبة لدى الت�ميذ المب

عنھا في إكمالية سيد روحو )  %63(أما بالنسبة لدافع القرب من المنزل فترتفع النسبة في الطبري ب) %32(ب

عنھا في الطبري )  %13(،و بالنسبة للدوافع ا)خرى المختلفة فالنسبة  ترتفع في سيد روحو ب) %15(ب

  ).%05(ب

ھذا ارتفاع الوعي لدى الت�ميذ في سيد روحو عنه في الطبري و ذلك <ھتمامھم بكفاءة ا)ساتذة و نستنتج من خ�ل 

  . و ھذا ساھم في تفوق ھذه ا"كمالية إلى جانب وعي أولياء الت�ميذ

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  دوافع الت6ميذ في التعليميبين  )24( رقم جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  جموعالم
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %94  173  %95  107 %93  66  تحب التعليم

  %01  01  %00  00 %01  01  < تحب التعليم

 %05  09 %05  05 %06  04  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

ون أن دافعھم في التعليم ھو حب التعليم، بينما < تمثل من الت�ميذ المبحوثين ير)%94(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

يرون أن دوافع أخرى تقف ) %05(من المبحوثين ،وتبقى نسبة ) %01(نسبة الت�ميذ الذين < يحبون التعليم سوى

في سيد ) %93(في الطبري و )  %95(وراء تعليمھم ،و ترتفع نسبة المبحوثين من الت�ميذ في كلتا ا"كماليتين ب

لدى الت�ميذ سيد روحو < يحبون التعليم، وھذا راجع )سباب بيداغوجية، و ) %01(وحو ، في حين نجد نسبة ر

أسرية، واجتماعية، في حين < يوجد من < يحب التعليم في إكمالية الطبري، أما الدوافع ا)خرى فتتقارب بين 

و تتنوع مابين ھذا و ذاك و ظروف ا)سرة و في إكمالية الطبري،) %05(في سيد روحو و ) %06(ا"كماليتين ب

  .النظر إليه على أنه واجب ،و ھذا جانب سلبي في توجيه أبنائھا إلى المدرسة و نقص الثقافة لدى ا)ولياء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميول الت6ميذ اتجاه ا/دارةيبين  )25(رقم جدول



  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

لمئوية ا
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %77  140  %79  89 %72  51  تحب ا"دارة

  %19  35  %19  20 %21  15  < تحب ا"دارة

 %04  08 %03  03  %07  05  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

ا"دارة ،في حين < يمثل الت�ميذ الذين من الت�ميذ المبحوثين يحبون ) %77(يبدو من خ�ل ھذا الجدول أن نسبة 

لميول أخرى للت�ميذ وأسباب أخرى،و تتقارب النسب في ) %04(، و تبقى نسبة )%19(< يحبون ا"دارة نسبة

في إكمالية سيد ) %27(في إكمالية الطبري و ) %79(كلتا ا"كماليتين بالنسبة للت�ميذ الذين يحبون ا"دارة ب

،أما بالنسبة )%18(و في الطبري ب) %21(ميذ الذين < يحبون ا"دارة في سيد روحو بروحو ،أما نسبة الت�

بالنسبة للطبري، و تنوعت إجاباتھم بين ) %03(بالنسبة "كمالية سيد روحو و ) %07()خرى حدد فتمثل نسبة 

  .ا<شتراط ،والتفريق بين أفراد الھيئة ا"دارية حسب مجموعة من الصفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميول الت6ميذ اتجاه ا�ساتذةيبين  )23(رقم جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %50  91  %47  53 %54  38  تحب كل ا)ساتذة

  %49  90  %52  58 %45  32  تحب بعض ا)ساتذة



 %01  02 %01  01  %01  01  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من الت�ميذ المبحوثين في إكماليتي سيد روحو و الطبري يحبون كل ) %50(يتضح من خ�ل الجدول أن نسبة 

من المبحوثين يرون ) %01(منھم يحبون بعض ا)ساتذة، أما نسبة ) %49(ا)ساتذة ، في مقابل نسبة 

عنھا في الطبري ) %54(من الت�ميذ الذين يحبون أساتذتھم في سيد روحو ب أخرى،وترتفع نسبة المبحوثين

، و ذلك راجع لمؤشر الكفاءة الذي تم التطرق إليه ،أما بالنسبة للت�ميذ المبحوثين الذين يحبون بعض )%47(ب

ليب ، و ذلك راجع لنقص ا)سا)%45(عنھا في سيد روحو ب) %52(ا)ساتذة، فترتفع النسبة في الطبري ب

البيداغوجية الفعالة في أوساط أساتذة الطبري عنھا في سيد روحو ،و تتساوى نسبة الت�ميذ الذين يرون ميول 

  .في كل إكمالية و ذلك راجع لنقص ا<تصال بين الطرفين) %01(أخرى اتجاه ا)ساتذة ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  نتائج الفرضية الجزئية الرابعة* 

  .ماعية )فراد الجماعة التعليمية إيجابية كلما زادت التنمية في المجال التربويكلما كانت طرق التنشئة ا<جت 

  التنشئة ا�جتماعية لTساتذة/1

  يبين الحياة الدينية لTساتذة  )25(رقم جدول 

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %100  39  %100  22 %100  17  تصلــــي

  %00  00  %00  00  %00  00  < تصلــي

 %00 00 %00 00  %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  



  

  .ھذا بالنسبة لك� ا"كماليتين، ومن ا)ساتذة المبحوثين يؤدون الص�ة) %100(يوضح ھذا الجدول أن 

  .لھا دور كبير في تنشئة ا)ساتذةو نستنتج أن الحياة الدينية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين ع6قة ا�ساتذة بوسائل ا/ع6م  )26(رقم دولج

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %92  36  %91  20 %94  16  تشاھد التلفـاز

  %03  01  %00  00 %06  01  < تشاھد التلفاز

 %05 02 %09 02 %00  00  )حدد(أخرى

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

منھم < يشاھدون التلفاز و )%03(و ،من ا)ساتذة المبحوثين يشاھدون التلفاز) %92(يبين ھذا الجدول أن نسبة 

ترتفع نسبتھم في سيد ف ،يشاھدون التلفاز فبالنسبة للمبحوثين الذينلھم ع�قات أخرى بوسائل ا"ع�م، منھم) 05%(

فينحصرون في  ،، أما بالنسبة للمبحوثين الذين < يشاھدون التلفاز)%91(عنھا في الطبري ب)%94(روحو ب

) %09(فتنحصر في إكمالية الطبري ب ،، و بالنسبة لع�قات أخرى بوسائل ا"ع�م) %06(إكمالية سيد روحو ب

.  

  .دوراً ھاماً في تنشئة ا)ساتذة تلعب م الثقيلةسائل ا"ع�و نستنتج أن و



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين رأي ا�ساتذة في مدرستھم التي درسوا فيھا في مرحلة الطفولة )27( رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %13  05  %14  03 %12  02  ي بناء شخصيتكاستفدت منھا ف

  %15  06  %18  04 %12  02  استفدت منھا في تحديد مستقبلك

 %26 10 %23 05 %29  05  استفدت منھا في بناء معارفك

 %46 18 %45 10 %47  08  )حدد(أخرى 

  %100  39  %100  22  %100  17  المجموع

  

استفادوا من المدرسة في مرحلة الطفولة في بناء  من المبحوثين يؤكدون أنھم)%26(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

م استفادوا منھا في بناء منھ) %13( نسبةو ،منھم استفادوا منھا في بناء المستقبل) %15( نسبة و ،المعارف

بالنسبة للمبحوثين الذين استفادوا من المدرسة في بناء من المبحوثين لھم أراء أخرى،ف) %46( نسبة أماالشخصية،

أما بالنسبة للمبحوثين الذين  ،)%23(عنھا في الطبري ب) %29(ترتفع النسبة في سيد روحو بف ،المعارف

و  ،)%12(عنھا في سيد روحو ب) %18(فترتفع نسبتھم في الطبري ب،استفادوا من المدرسة في تحديد المستقبل 

عنھا ) %14(تھم في الطبري ب، فترتفع نسبأما بالنسبة للمبحوثين الذين استفادوا من المدرسة في بناء الشخصية

في ) %45(في سيد روحو و ) %47(و تتقارب النسبتين بالنسبة ل[راء ا)خرى ب ،)%12(في سيد روحو ب 

  .الطبري



و ذلك من خ�ل النسب الضعيفة بالنسبة  ،و نستنتج أن المدرسة لم تكن لھا الدور الكبير في تنشئة ا)ساتذة

  .المدرسةأدوار أھم و التي تعد من ،ل�حتما<ت الث�ث

  

  

  

  

  

  

  

  :التنشئة ا�جتماعية لBداريين-2

  يبين الحياة الدينية لBداريين  )25(رقم جدول

  ا<حتما<ت

  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع

النسبة 

المئوية 

  العامة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %100  15  %100  08 %100  07  تصلــــي

  %00  00  %00  00 %00  00  < تصلـــي

 %00  00 %00  00 %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

 دورال وھذا بالنسبة لك� ا"كماليتين ويبين من ا"داريين المبحوثين يؤدون الص�ة،) %100(يظھر الجدول أن نسبة

  .ميھوبناء قيم أخ�قية مثالية لد،لمسجد في تنشئة ا"داريين الكبير ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  يبين ع6قة ا/داريين بوسائل ا/ع6م  )26(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %100  15  %100  08 %100  07  تشاھد التلفاز

  %00  00  %00  00 %00  00  < تشاھد التلفاز

 %00  00 %00  00 %00  00  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

  

التلفاز  ونشاھدين بوسائل ا"ع�م، في ك�ھما يع�قة ا"داريين المبحوثين في ك� ا"كماليت أن يبين ھذا الجدول

  .ماعية لXداريينا<جتالتنشئة  في الثقيلة ،و ھذا يوضح لنا التأثير الكبير لوسائل ا"ع�م)%100(بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  يبين رأي ا/داريين في المدارس التي درسوا فيھا في مرحلة الطفولة )27(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة المئوية 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %27  04  %12  01 %43  03  استفدت منھا في بناء شخصيتك

  %06  01  %00  00 %14  01  استفدت منھا في بناء مستقبلك

 %40  06 %75  06 %00  00  استفدت منھا في بناء معارفك

 %7  04 %12  01 %43  01  )حدد(أخرى 

  %100  15  %100  08  %100  07  المجموع

من  )%40( أن نسبة يوضح ھذا الجدول تأثير المدرسة في مرحلة الطفولة علي ا"داريين المبحوثين ،حيث يؤكد

منھم استفادوا منھا في بناء شخصيتھم ) %27(نسبةا"داريين المبحوثين أنھم استفادوا من المدرسة بناء معارفھم ،و

تنحصر نسبة المبحوثين فلھم أراء أخرى، و)%27(منھم استفادوا منھا في بناء مستقبلھم ، أما نسبة)%06(،و نسبة 

نسبة لأما با ،)%76(ن المدرسة في بناء معارفھم في إكمالية الطبري بالذين يؤكدون على أنھم استفادوا م

عنھا في إكمالية الطبري ) %43(ترتفع النسبة في سيد روحو بف ،للمبحوثين الذين استفادوا منھا في بناء شخصيتھم

 لية سيد روحوبتنحصر نسبتھم في إكماف ،أما بالنسبة للمبحوثين الذين استفادوا منھا في بناء مستقبلھم،) %12(ب

عنھا في إكمالية ) %43(أما بالنسبة للمبحوثين الذين لھم أراء أخرى فترتفع نسبتھم في سيد روحو ب،)14%(

  ).%12(الطبري ب

و نستنتج من خ�ل نسب الجدول أن في سيد روحو يرى ا"داريين أن المدرسة ساھمت في بناء شخصيتھم بالدرجة 

معارفھم،وھذا يؤكد على أن في سيد روحو لعبت المدرسة ساھمت في بناء أما في الطبري يؤكدون أن  ،ا)ولى

  .المدرسة دورا كبير في تنشئتھم

   

  

  

  

  

  

  

  التنشئة ا�جتماعية للت6ميذ                                                   -3

  الحياة الدينية  للت6ميذ يبين  )27(رقم جدول

النسبة   المجموع  كمالية الطبريإ  إكمالية سيد روحو  ا<حتما<ت



المئوية   النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  العامة

  %97  177  %99  111 %93  66  تصلي

  %02  05  %01  01 %06  04  < تصلي

 %01  01 %00  00 %01  01  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

بحوثين يؤكدون على تأدية فريضة الص�ة ،في حين < من الت�ميذ الم) %97(من خ�ل الجدول أن نسبة يظھر 

)سباب أخرى ،و تتقارب النسب بالنسبة للت�ميذ ) %01(، و تبقى نسبة )%02(تمثل نسبة التاركين لھا سوى نسبة

،بينما نسبة ا)سباب ا)خرى، ف� ) %93(و سيد روحو ب) %99(المبحوثين الذين يؤدون الص�ة في الطبري ب

  .لة واحدة في سيد روحو، وذلك راجع لنقص الوعي لدى ت�ميذھا توجد إ< حا

و نستنتج من ھذا أن ھناك تقارب في القيم ا)خ�قية، أو من حيث منبع ھذه القيم  أ< وھو الدين و با)خص 

  .الص�ة، والتي تعتبر عماد الدين في المجتمعات ا"س�مية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يذ بوسائل ا/ع6م ع6قة الت6ميبين  )28(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %84  153  %79  89 %90  64  تشاھد التلفاز

  %07  14  %10  11 %04  03  < تشاھد التلفاز

 %09  16 %11  12 %06  04  )حدد(أخرى 



  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من الت�ميذ المبحوثين يشاھدون التلفاز في كلتا ا"كماليتين، و ترتفع النسبة ) %84(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

،وذلك راجع لتوفير ا"مكانيات، والحالة ) %79(عنھا في إكمالية الطبري ب) %90(في إكمالية سيد روحو ب

لھم  رذ في سيد روحو  بخ�ف ت�ميذ الطبري، الذين < تتوفا<جتماعية المريحة التي يتمتع بھا الت�مي

غرفة :، فأغلبھم يحرمون من مشاھدته، و ذلك راجع لتقاليدھم مثل ..التلفاز: ا"مكانيات،وحتى إذا توفرت لھم مثل

ة،حيث الضيافة، و التي غالبا ما تكون محجوزة من قبل ا)صدقاء، وا)قارب ،و ذلك يدخل في إطار العادات المحلي

في إكمالية سيد ) %04(،بينما < تتعدى نسبة ) %10(تصل نسبة الذين < يشاھدون التلفاز في إكمالية الطبري ب

، حيث يؤكد ) %06(عنھا في إكمالية سيد روحو ب) %11(روحو ،وترتفع نسبة أسباب أخرى في الطبري ب

و ا)لعاب، في حين تقف ا)سباب السالفة الذكر أغلب ت�ميذ سيد روحو من ھذه الفئة على البديل مثل ا)نترنات، 

  .في  وجه ت�ميذ الطبري

بعكس الطبري، والتي يعيشوا  للت�ميذ في سيد روحو ونستنج أن لوسائل ا"ع�م تأثير كبير في التنشئة ا<جتماعية

  .  لباالعالمي ،أثرت على تنشئتھم س أو ،الوطني المستوى  ت�ميذھا عزلة مع العالم الخارجي،سواء

  

  

  

  

  

  

  

  رأي الت6ميذ في مدرستھميبين  )29(رقم جدول

  ا<حتما<ت
  إكمالية الطبري  إكمالية سيد روحو

  المجموع
النسبة 

المئوية 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العامة

  %14  25  %20  22 %04  03  تستفيد منھا في بناء شخصيتك

  %68  126  %71  80 %65  46  تستفيد منھا في بناء مستقبلك

 %08 14 %09 10 %06  04  تستفيد منھا في بناء معارفك

 %10  18 %00  00 %25  18  )حدد(أخرى 

  %100  183  %100  112  %100  71  المجموع

  

من الت�ميذ المبحوثين في إكماليتي سيد روحو والطبري يؤكدون على ) %68(يوضح ھذا الجدول أن نسبة 

من المبحوثين في كلتا ا"كماليتين أنھم ) %14(، بينما يرى نسبة ا<ستفادة من المدرسة في تحديد مستقبلھم

يرون أنھم يستفيدون منھا في بناء معارفھم، و تبقى نسبة ) %08(يستفيدون منھا في بناء شخصيتھم،أما نسبة 



)سباب أخرى،وترتفع نسبة الت�ميذ المبحوثين الذين يرون أن المدرسة تحدد مستقبلھم في الطبري ) 10%(

في سيد روحو ،أما بالنسبة لمساھمة ) %65(، ربما يرجع ھذا لخوفھم من غموض المستقبل في المقابل )¨%71(ب

، و ) %04(، في حين < تمثل في سيد روحو )%20(المدرسة في بناء الشخصية، فترتفع النسبة في الطبري ب

) %06(في الطبري و ) %09(يث تبلغ تتقارب النسب بالنسبة لمساھمة المدرسة في بناء المعارف لدى الت�ميذ ح

  )%25(في سيد روحو ،و ا)سباب ا)خرى تنفرد بھا سيد روحو ب

  6صةخ

من خ�ل تحليل الجداول البيانية ،بالتعليق عليھا على ضوء الفرضيات ا)ربعة ،  تم التوصل إلى أن أكمالية سيد 

، بينما اكمالية )أساتذة ، إداريين ، ت�ميذ(لين ككل بكل فئة، أو على مستوى الفاع قروحو أكثر تفاع�  سواء ما تعل

الطبري  والتي دلت النتائج المبوبة على نقص التفاعل، وھذا راجع لنقص ا<تصال بين الفاعلين، وسيتم توضيح 

ذلك في الفصل القادم بمزيد من التحليل والتعمق  على ضوء الطرح النظري ونتائج الدراسة السابقة ، لنحدد مدى 

  . الفروض أو نفيھا ، ويبقى البحث السوسيولوجي يسعى للوصول إلى الصبغة العلمية صدق

  

  تمھيـد

من خ�ل م�حظتنا في عين  المتوصل إليھا، وتحليل النتائجئوية واستخدام النسب الم.يب النتائج تم تبو بعد ما

لى ضوء فرضيات الدراسة عتاجات ا<ستنتقديم  مع بعض الفاعلين في ك� ا<كماليتين ،واب�ت المكان ، والمق

سوف نحاول في ھذا الفصل ،عرض ومقارنة النتائج العامة  المتوصل إليھا من خ�ل تحليل البيانات الميدانية، .

والدراسات  ،والمقارنة بأھم النتائج المستخلصة من الدراسة النظرية ،والتفسير ،لنتائج بالتعليلا ستعرضنوس

،نسق الشخصية  يالنسق ا<جتماع( ةمن خ�ل أنساق الفعل الث�ث ،ة الفعل ا<جتماعيوالتركيز على نظري .السابقة

   .، من أجل تحقيق التوازن الدينامي في النسق الكلي  ضالبع وتفاع�تھا مع بعضھا ، )،النسق الثقافي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض  ومقارنة النتائج العامة 

إكمالية سيد روحو  ،ائج الدراسة المقارنة التي قمنا بھا في إكماليتين ببلدية ورقلةتحليل نتائج ا<ستبيان و نت ما بعد

و التي تتميز بتفوقھا على مستوى الو<ية بنتائجھا الحسنة في  ،التي يرتادھا ويؤطرھا وافدين من و<يات الشمال

و  ،ا"مام الطبري التي يرتادھا و إكمالية ، ) B.E.F(جميع المستويات و خاصة بالنسبة لشھادة التعليم ا)ساسي 

وھذا ما .و خاصة في شھادة التعليم ا)ساسي ،و التي تتميز بنتائجھا الضعيفة ،يؤطرھا محليون أغلبھم من الملونين

يمكن القول أن  ومن خ�ل ھذا. في الكماليتين) 2005-2004(أتثبته كشوف نتائج شھادة التعليم ا)ساسي لسنة 

سھولة إستدماج القيم ا"يجابية لدى الفاعلين في إكمالية سيد روحو ،مما أدى إلى الدور  تتحقق الفرضية الرئيسية

وذلك من خ�ل العمل الجماعي الھادف الموجه بقيم إيجابية محفزة، تجعل العملية  .ا"يجابي للفعل ا<جتماعي

حيث توصل الباحث، أن سلوكات  ،نا لھاوھذا ما أكدته الدراسة السابقة التي تعرض ،وإنتاجاً  ،التربوية أكثر تنظيماً 

غير مطابقة للدور التاريخي أو الدور الوظيفي الذي تقتضيه " PIPE GAZ"وأفعال العمال داخل المؤسسة 

المؤسسة بوصفھا عون اقتصادي، وقد توصل الباحث أن السبب الحقيقي ھو غياب النظرة للعمل على أنه قيمة 

ة وذلك بسبب غياب ھياكل قادرة الدمج بين ا<ستراتجيات الفردية و ثقافية تاريخية أو حتى ضرورة وظيفي

ا<ستراتجيات الجماعية المتمثلة في خلق ثقافة جماعية من أجل تحقيق الھدف ا<قتصادي و ھذا يتقارب مع ما 

قيق التنمية توصلنا إليه في الفرضية الرئيسية التي بينت لنا غياب ثقافة جماعية لدفع الھدف ا<قتصادي أ< وھو تح

في المجال التربوي و منه التنمية ا<قتصادية و ھذه الثقافة الجماعية المتمثلة في قيم توجيھية تستدمج في ذوات 

  .الفاعلين لتصبح سلوك جمعي يسمح بتحقيق التنمية التربوية

  .التربوي و قد بينت دراستنا ا)ھمية الكبرى لدنيامية الفعل ا<جتماعي في تحقيق التنمية في المجال

حيث أن إكمالية سيد روحو بنماذجھا الثقافية ا<يجابية و ا<ندماج البسيكولوجي بين الفاعلين بھا خلق تفاعل ايجابي 

أعطى نتائج حسنة للعملية التربوية، بخ�ف ما ھو موجود في إكمالية ا"مام الطبري ذات النماذج الثقافية السلبية 

ولوجي بين الفاعلين بھا أضعف عملية التفاعل الذي كان له التأثير السلبي على إلى جانب انعدام ا<ندماج البسيك

المستوى الدراسي و التحصيل، ومن ھذا كله نستخلص أن لدينا الفعل ا<جتماعي في إكمالية سيد روحو دور 

  .أساسي في تحقيق النتائج الحسنة و تفعيل العملية التربوية

  .تحققت  و يمكن القول أن الفرضية الرئيسية

  



  

  

  

  :الفرضية الجزئية ا�ولى

على ضوء الدراسة الميدانية و من خ�ل الم�حظة في عين المكان و من خ�ل نتائج ا<ستبيان، ن�حظ تقارب في 

نتائج ا"كماليتين محل الدراسة بالنسبة لفئتي ا"داريين و الت�ميذ، بينما اختلفت النتائج في فئة ا)ساتذة و باعتبار 

لفئة ھي المحور ا)ساسي في العملية التربوية، فإن تقارب النماذج الثقافية بين جميع الفئات في إكمالية سيد ھذه ا

روحو يفسر تفوقھا في النتائج الدراسية بعكس إكمالية الطبري التي لحظنا من خ�ل النتائج المتحصل عليھا في فئة 

  .علين مما أثر سلباً على التحصيل الدراسي في ھذه ا"كماليةا)ساتذة أن ھناك تباعد كبير بين ھذه الفئة من الفا

  :و نلخص ذلك من خ�ل ما يلي

تميزت إكمالية سيد روحو بتقارب النماذج الثقافية للفاعلين سواء ما تعلق باللغة المتقنة بعد العربية و كذلك استعمال 

أما ا<ديولوجيا و التي تعتبر بالعمومية، تميزت  ا)نترنات أو حتى ما يخص النظرة التقيمية للت�ميذ ا)يتام التي

النواة الحقيقية للثقافة و التي تحدد اتجاه الفعل، فقد أظھرت الدراسة أن إكمالية سيد روحو تنوعت ا<ديولوجيا ما 

لقيم بين ا"س�مية و اللبيرالية، خاصة عند فئة ا)ساتذة و ھذا يؤكد على التفتح في التفكير و التوسع في مجال ا

  .الملھمة لتحديد النماذج الثقافية المتبعة

في نظرتھم للت�ميذ ا)يتام إلى جانب ا"تجاه الخطي الوجدانية والخصوصية  بينما في إكمالية ا"مام الطبري تظھر 

ه على و ھذا ما أثر سلباً على بناء النماذج الثقافية و أثر بدورا/س6مية لXديولوجيا و المنحصرة في ا"ديولوجيا 

  .الحصيل الدراسي

  .و منه يمكن القول أن الفرضية تحققت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفرضية الجزئية الثانية



إيجابي، توصلنا من خ�ل ا<حتكاك با"كماليتين و نتائج ا<ستبيان أن التفاعل ا<جتماعي في إكمالية سيد روحو 

ينما و ذلك ما تبينه تحليل نتائج الدراسة من خ�ل )ن فيه تبادل بين الفاعلين و اعتماد على سلوك الفئات فيما ب

جداول التعاون لدى فئة ا)ساتذة، حيث ساھم التعاون في تطوير قدرات ا)فراد و ساعد على تنمية تكامل الجماعة 

ى التعليمية في إكمالية سيد روحو و دعم التنمية فيھا و ھذا ما يفسر سبب التفوق في النتائج المدرسية،با"ضافة إل

جداول التنافس التي بينت التنافس الفعال في إكمالية سيد روحو على مستوى كل فئة بعكس الجو البعيد عن التنافس 

  .في إكمالية ا"مام الطبري و الذي ساھم في إضعاف ا<ستشارة للتعلم و ا"نجاز

و " العالم كومب"رى كما أكده مما أثر على المستوى الدراسي في ا"كمالية و نتائجھا و ھذا على جانب العوامل أخ

  :لخصه في معايير الجاذبية و التي تتمثل فيمايلي

  . وجود قيم و اتجاھات مختلفة-

  .تشابه في الخصائص الفردية-

  .تكافـــؤ الحاجـــات-

إلى جانب ھذا نقص الفاعلية و عدم التنبؤ بسلوك اKخرين في إكمالية الطبري بعكس إكمالية سيد روحو و الذي 

سه من خ�ل احتكاك با"كماليتين و الم�حظة المباشرة و المقاب�ت التي أجريتھا مع بعض الفاعلين أكدت على التم

إيجابية التفاعل ا<جتماعي في سيد روحو و سلبية التفاعل ا<جتماعي في إكمالية ا"مام الطبري و نستنتج أن 

  .......الفرضية تحقيق وأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثةالفرضية الجزئية  

  .كلما كان ھناك اندماج بسيكولوجي بين أفراد الجماعة التعليمية كلما زادت التنمية في المجال التربوي

تبين من خ�ل الدراسة المقارنة بين إكماليتي سيد روحو و ا"مام الطبري، أن تميز غكمالية سيد روحو بتوافق 

المدرسية وذلك من خ�ل التوافق ا"يجابي لميول و دوافع  المركبات النفسية للفاعلين بھا، ساھم في تفوق نتائجھا

الفاعلين، سواء ما تعلق بفئتي ا)ساتذة و ا"داريين وذلك من خ�ل حبھم لمھنتھم أو ما تعلق بفئة الت�ميذ الذين كانت 



و الطاقم ا"داري و دوافعھم إيجابية في اختيار مدرستھم و تركيزھم على الكفاءة كما أكدوا حبھم التعليم و أساتذتھم 

  .ھذا ما أدى إلى اندماج بسيكولوجي بين الفاعلين في إكمالية سيد روحو و تحققت النتائج المدرسية الحسنة

في المقابل كانت المركبات النفسية للفاعلين في إكمالية ا"مام الطبري إيجابية عند فئة ا"داريين وسلبية لدى 

عدام التوافق بين الفاعلين في ا"كمالية و منه انعدام ا<ندماج البسيكولوجي بين ا)ساتذة و الت�ميذ، مما أدى إلى ان

  .الفاعلين و ھذا ما يفسر النتائج المدرسة الضعيفة

و الم�حظ "كمالية سيد روحو يكتشف أن الفرد فيھا يشعرك بأنه فرداً اجتماعياً بعكس إكمالية الغمام الطبري التي 

إلى ا"نفراد، و ھذا ا<خت�ف الجوھري يرجع في ا)ساس إلى عملية إستدماج القيم لدى  <حظنا أن أفرادھا يميلون

الفاعلين في إكمالية سيد روحو بحيث أصبحت طبيعية في سلوكاتھم و< تشكل أي ضغط و كأنھا نابعة من وجدانھم 

لھم في ا"كمالية ھي ا)حسن، إلى نذكر على سبيل المثال < الحصر، تسليم الت�ميذ بأن المادة العلمية التي تعطى 

جانب قناعتھم في أن إكماليتھم ھي ا)فضل على مستوى و <يتھم، با"ضافة إلى تأثيرات أخرى سواء ما تعلق 

  .با)سرة أو المكانة ا<جتماعية وضرورة المحافظة عليھا

ية سيد روحو، ھي تلك السلوكات أما ما يفسر النتائج المدرسية الضعيفة "كمالية ا"مام الطبري مقارنة بإكمال

النفور المقصود من :السلبية للعنصر النسوي من خ�ل إستدماجھم لقيم سلبية محلية أصبحت توجه أفعالھن مثل

الجنس ا)خر سواء كانوا أساتذة أو إداريين، و النقص الكبير في مشاركتھن في النشاط المدرسي الرسمي أو 

  .ه الفئة الترفيھي، مما خلق جمود ثقافي لھذ

  .و منه نستنتج أن الفرضية الجزئية الثالثة تحققت

  :الفرضية الجزئية الرابعة 

  .كلما كانت طرق التنشئة ا<جتماعية )فراد الجماعة التعليمية إيجابية كلما زادت التنمية في المجال التربوي*

كماليتين، و باعتبار التنشئة ا<جتماعية من خ�ل تحليل نتائج ا<ستبيان، لحظنا التقارب الكبير في النتائج بين ا"

ھي استيطان الشخص ا"نساني عن طريقھا العناصر ا<جتماعية و الثقافية السائدة في محيطه ويدخلھا في بناء "

، ونستنتج مما سبق الشخصية ا<جتماعية للفاعلين في إكمالية سيد روحو تختلف عنھا في إكمالية ا"مام "شخصيته 

ھي نمو ا<ستعدادات عن الفرد للقيام بالفعل ا<جتماعي و اكتساب مقوماته "لشخصية ا<جتماعية الطبري، )ن ا

  "إلخ....رمز، قيم، معايير،: الضرورية

وإذا رجعنا إلى الفاعلين نجد أن الفاعلين في إكمالية سيد روحو من مناطق شمال الب�د بينما الفاعلين في إكمالية 

الصحراوية و ھذا يفسر أشياء كثيرة سواء ما تعلق بالسلوك و العادات و حتى ا"مام الطبري من المناطق 

  .إلخ......اللباس

و كما سبق ذكره في تحليل الجداول أن سلوكات المحليين و غالبتھم من الملونين ھي سلوكات غير نظامية و ترتكز 

لتقويم المدرسي مما يؤثر سلباً على و خاصة في االعمومية و  النوعيةوا�نتشار و متغير العاطفة كثيراً على 

 والحياد الوجداني التحصيل المدرسي في إكمالية الطبري، في المقابل تتميز إكمالية سيد روحو بأنماط مختلفة وھي 

و ھذا راجع لتعدد المناطق التي قدموا منھا و التي أغلبھا من شمال الب�د و ا/نجاز و الخصوصية  و التخصيص

ملية التقويم و منه التحصيل و باعتبار النجاح و التقدم ھدف من أھداف التنشئة ا<جتماعية فھذا ھذا ما أثر على ع

المطلب يختلف باخت�ف القيم السائدة، حيث ينظر إليه مادياً بالنسبة للفاعلين في إكمالية سيد روحو في المقابل 



) المكتسبة(ين الدوافع الغريزية و الدوافع ا<جتماعيةينظر إليه أخ�قياً في إكمالية الطبري، و كذلك انعدام التوازن ب

أدى إلى كبت في السلوك الجنسي و ھذا ما يؤثر على تكوين شخصية الفاعلين في إكمالية الطبري و ھذا من خ�ل 

الضغط الكبير الذي يتعرض له الفاعلين المحليين في أسرھم و خاصة عند ا"ناث و بعكس ذلك تظھر القيم المتفتحة 

المراعية للجانب الروحي والمادي معاً وذلك ما جعل ھذا ينعكس على النتائج المدرسية ودفع بھا إلى المراتب و 

  .ا)ولى ورئياً 

وبالرغم من تقارب نتائج ا<ستبيان، غير أن ھذا التقارب بين ا"كماليتين < يدل التماثل بل على العكس سواء ما 

جتماعية السيئة بالنسبة للفاعلين في إكمالية الطبري و ارتفاع دخل أسر تعلق با)سرة وضعف دخلھا و حالتھا ا<

  الفاعلين في سيد روحو، أغلب الت�ميذ من أبناء ا"طارات ذوى المستوى العالي

إلى جانب الطرقية الدنية لدى المحليين وكل ھذا ساھم في دفع العملية إكمالية سيد روحو وإعاقتھا في إكمالية 

  .الطبري 

نستنتج أن الفرضية تحققت )ن التنشئة ا<جتماعية ا"يجابية في إكمالية سيد روحو و سلبية في إكمالية ا"مام  و منه

  .الطبري ھذا ما أدى إلى تباين التنمية التربوية في ا"كماليتين 

لمقابل نجاح و يعود ھذا إلى قصور في طرق التنشئة ا<جتماعية لدى الفاعلين في إكمالية ا"مام الطبري و في ا

  .طرق التنشئة ا<جتماعية للفاعلين في إكمالية سيد روحو

  ملخص البحث
إّن المدرسة نسق من أنساق المجتمع، تسعى لدعمه من خ�ل مخرجاتھا الفعالة، و< يكون ذلك إ< من خ�ل    

كفي، بل نحتاج إلى خلق ادية وحدھا < تـانيات المـمناھج، وبرامج قادرة على الّنھوض بالمدرسة، غير أّن ا"مك

، يدفع يسلوك منتج داخل مدارسنا، وجعله موجھا للعمل المدرسي المنتج، وذلك من خ�ل فعل اجتماعي دينا م

  .بالتنمية في المدرسة، ومنه إلى المجتمع

حسنة،  ، إحداھما نتائجھا)الطور الثالث(ولتوضيح ذلك قمنا بدراسة ميدانية مقارنة بين مدرستين للتعليم ا)ساسي 

  :وا)خرى نتائجھا ضعيفة، وقد انطلقنا من التساؤل الرئيسي التالي

  ؟الفعل ا<جتماعي دورا أساسيا، في تحقيق التنمية في المجال التربوي ةھل لد ينامي -

  : وقد افترضنا أربع إجابات لھذا التساؤل وھي كا)تي 

  .ربة وإيجابية، كلما زادت التنمية في المجال التربويكلما كانت النماذج الثقافية )فراد الجماعة التعليمية متقا -

 .كلما كان التفاعل ا<جتماعي داخل الجماعة التعليمية إيجابي، كلما زادت التنمية في المجال التربوي -

 .كلما كان ھناك اندماج بسيكولوجي بين أفراد الجماعة التعليمية، كلما زادت التنمية في المجال التربوي -

 .التنشئة ا<جتماعية ل1فراد الجماعية التعليمية إيجابية، كلما زادت التنمية في المجال التربوي كلما كانت طرق -

وبعد الدراسة الميدانية المقارنة بين إكمالية سيد روحو ذات النتائج الحسنة، و إكمالية ا"مام الطبري ذات النتائج     

ة ورقلة، تم التحقق من صدق فرضياتنا، إذ توصلنا إلى أن الضعيفة، والمتواجدتان في بيئة واحدة داخل تراب بلدي

النماذج الثقافية ا"يجابية، والتي تكون من خ�ل قيم إيجابية، تميزت بالعمومية، إلى جانب التفاعل ا"يجابي الناتج 

رائق عن تنافس ھادف، إضافة إلى توافق إيجابي في الميول والدوافع، يتبلور داخل ذوات ا)فراد، من خ�ل ط



إيجابية للتنمية، خاصة في المدرسة، حيث يخلق فعل اجتماعي إيجابي،  يساھم في التنمية  ا<جتماعية 

  .وا<قتصادية، ومنه التنمية الشاملة

          

  

  

                           

                  

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اقتراحات و توصيات
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