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 .العمل هذا إتمام على أعاننا الذي وجل عز هلل والشكر الحمد بعد

 بإشرافه تفضل الذي الموقر أستاذي إلى الجزيل بالشكر أتقدم
 هذا على

 علي يبخل لم الذي " العقبي األزهر " الدكتور األستاذ البحث
 العلمية بالنصائح

 .البحث هذا إنجاز في لي عونا كانت التي واإلرشادات

 اللجنة أعضاء األساتذة السادة إلى العميق بالشكر أتوجه كما
 لنا لتشريفهم

 .البحث هذا وتقويم مناقشة بقبول
 هذا إنجاز في بعيد أو قريب من ساعدني من كل أشكر كما

 بكلمة ولو البحث
 .طيبة

 .التوفيق وأساله آخرا، و أوال هلل وحمدا فشكرا
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مقـــــدمـــــــــــة 

إف المجتمع أكجد المدرسة مف أجؿ خدمة أبنائو كأعدادىـ لمكاجية التحديات االجتماعية     
كاالقتصادية كالثقافية التي تمر بيا المجتمعات اليـك ، كحتى يتحقؽ ذلؾ البد مف إحداث الفاعمية 
كالتأثير الفعمي بيف األفراد  كالمجتمع كقياـ كبلن منيـ بمسئكلياتو المستقبمية تجاه المدرسة ك تفعيؿ 

إلى المدرسة نظرة تختمؼ عف سائر المؤسسات، كتفترض دائما تنظر المجتمعات ؼ دكرىا إزاء المجتمع
 كيسمح المجتمع ع،فييا قدرا مف المحافظة كاالنضباط أكثر مما تفترضو في سائر مؤسسات المجتـ

بأمكر كثيرة في الشارع كالصحافة ككسائؿ اإلعبلـ ال يسمح بيا في المدرسة، ككثير مما يمارسو الناس 
كىي نظرة ليست قاصرة عمى مجتمع ،بكؿ حرية خارج المدرسة ال  يمكنيـ ممارستو داخؿ المدرسة

 .بعينوه فالمجتمعات المنحمة ىي األخرل تعد فييا المدرسة أكثر مؤسسات المجتمع انضباطان 

 يعقد الكالديف عمى المدرسة آماال كاسعة، كينظركف إلييا بقدر مف الثقة يختمؼ عف أم مؤسسة أخرل  
كثير مف اآلباء ال يسمح البنو أف يشارؾ في نشاط خارج المدرسة، أما حيف يككف النشاط مرتبطا 

كالعديد مف اآلباء كاألميات يتصمكف ، بالمدرسة كتحت إشرافيا فمعظـ ىؤالء ال يترددكف في المكافقة
بالمدرسة يطمبكف منيا أف تحؿ مشكبلت تربكية يجدكنيا في أكالدىـ،كاآلباء األميكف يصعب إقناعيـ 
بتغيير أساليبيـ التربكية، لكف حيف تككف المطالبة مف المعمـ أك المدرسة فإنيـ يستجيبكف كيغيركف 

 .ـكثيران مف قناعاتو

كما ينظر اآلباء أيضا إلى المدرسة بكصفيا السبيؿ الذم يضمف ألبنائيـ مكانا أفضؿ في دائرة      
الحياة االجتماعية في المستقبؿ، كمف ىذا المنطمؽ يحرصكف عمى استمرار أطفاليـ في الرىاف 

المدرسي لفترات زمنية أطكؿ قدر اإلمكاف كذلؾ ألنيـ يعتقدكف بأف أطفاليـ سيحصدكف في النياية 
 كمف جية ثانية يرل اآلباء في ،فكائد كبيرة مف االستمرار في عممية التمدرس عمى فترات طكيمة

المدرسة رمزا لمجتمع ىرمي مقسـ إلى طبقات اجتماعية كلذلؾ فإف كثيرا مف الشباب يرفضكف 
 إلى أنو كيؼ ما كاف مكقؼ اتجاه الطمكحات مارينييشير ك،االنضماـ إلى ىذا النظاـ كيرفضكنو

األسرية بالقبكؿ أك الرفض، فإف تأثيرىا عمى مردكديتو الدراسية غالبا ما يككف إيجابيا، كما يبيف كيؤكد 
 . إف تأثير طمكحات األبكيف يككف كاضحا حتى عمى مشركعو الدراسي المستقبميمارجور بانكس
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فطمكحات  اآلباء المدرسية كالمينية ليست مجرد طمكحات فردية خالصة، ألف ىذه الطمكحات       
. تصدر عف كاقع اجتماعي أك بيئة اجتماعية معقدة، تتداخؿ فييا المعطيات كالقرائف كالدالالت

فالطمكحات تتغاير بتغاير البنية االقتصادية ، كالمناخ الثقافي كاالجتماعي لمعائمة ، كنمط المدرسة 
كىذا يعني أف الطمكحات المدرسية . كالنمط المغكم السائد ،كغير ذلؾ مف متغيرات الكسط االجتماعي

كالمينية تأخذ صكرة ظاىرة اجتماعية، كذلؾ ألف النجاح المدرسي يرتيف بعدد كبير مف المتغيرات 
االجتماعية التي تتعمؽ بالكضع االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي الذم يحيط باألفراد كيؤثر في مختمؼ 

. لحظات تقدميـ كنجاحيـ في المدرسة كالمينة كالتعميـ
عامة كالمجتمع الجزائرم بصفة   في المجتمعاتالفئات عرفتو جميع الذم الكاسع لتمدرسؿ     نتيجة
 ىذه أف إالٌ ،أبنائيا لتمدرس األسر تكليو أصبحت الذم االىتماـ مدل عمى تدؿ ممارسات برزتخاصة 

 مختمفة، تفاعبلت تطبعيا كاألسر المدرسة بيف العبلقة ألف باإلشكاؿ، تتسـ كضعيات تطرح الممارسات
نما فقط، كاألسرية المدرسية الثقافتيف بيف االختبلؼ أك التجانس إلى راجعة ليست كىي  إلى مرده كا 

 االنتماء حسب تتغير كالتي كانتظاراتيا لممدرسة كالكظائؼ التي تقـك بيا  األسرية التصكرات
 .لؤلسرة االقتصادم االجتماعي

 كسيمة كانيا المدرسة، سمطة في اعتقادىا إلى يرجع بالمدرسة الجزائرية األسر بعض اىتماـ إف    
 المؤسسة تمثؿ المدرسة كانت بعيد غير زمف فيؼ االجتماعيه كالتغير االجتماعية كالترقية لمحراؾ
 .قيمة ذات تمنحيا التي الشيادات ككانت اجتماعيا االرتقاء عمى القادرة
 كاف فقدم،الجزائر لممجتمع كالثقافية التاريخية بالمرجعية عبلقة ليا التصكرات ىذه أف يعني ما    

 يقبمكف كانكا الذيف الجزائرييف لدل خاصة كأىمية كبير بتقدير يحظى االستعمارية الفترة قبؿ التعميـ
 .دينيـ مبادئ تعمـ أجؿ مف الكطف أرجاء مختمؼ في بكثرة المنتشرة كالكتاتيب الزكايا،كالمساجد، عمى
 ىناؾ كانت لذلؾ  ،كاحدا شيئا إالٌ  يمثبلف يككنا لـ كالديف فالعمـ"الديف، عف مفصكال يكف لـ التعميـ ألف
 عدائيا مكقفا الفرنسية السمطات اتخذت االحتبلؿ، بعدك ،التعميمية الفضاءات كىذه األسرة بيف تامة ثقة
 كمصادرة المدارس بغمؽ التعميـ كنشر التعمـ إلىتيدؼ  ممارسة كؿ فمنعت الجزائرية، المدارس مف

 في الجزائرم  المجتمعفعاش ،عمييا صارمة رقابة كضع أك لتمكيميا عمييا تعتمد كانت التي األكقاؼ
 مف حرمانو ثمة كمف تعميمو كنشر كثقافتو لغتو كتيميش مدارسو غمؽ مف يعاني الظركؼ ىذه ظؿ

 .تعميمي أك ميني طمكح أم كمف العامة، المناحي في العمؿ
 لتمبية كمادية بشرية كبيرة جيكدا كبذلت القطاع،  بيذاالجزائرية الدكلة اىتمت االستقبلؿ بعد    

 لكؿ الدكلة ضمنت إذ بالفعؿ، ذلؾ تـ كقد.كالتعمـ العمؿ في األفراد طمكحات كتمبية التنمية متطمبات
 بمختمؼ عمى التعميـ اإلقباؿ فتزايد االمتيازاته مف العديد كفي العمؿ، كفي التعميـ، في الحؽ كاحد
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كأصبح الكالديف ييتماف بتمدرس أبنائيـ منذ دخكليـ المرحمة األكلي مف التعميـ كىي المرحمة  أشكالو،
 .االبتدائية 

 النظامية المؤسسة فيي الصغر في التمميذ تنشئة في كجكىرية أساسية مكانة االبتدائية لممدرسة   ؼ
 كتنمية االتجاىات تشكيؿ في األكبر العبء تتحمؿ فإنيا لذا ، األسرة بعد التمميذ تستقبؿ التي األكلى
 في بمككناتيا القكمية كاليكية الثقافة أساسيات تكفير االبتدائي لمتعميـ الجكىرم كاليدؼ ، القيـ كترسيخ

 تنمية فييا بما قدراتو ينمي أف التمميذ تمكف كالتي كاإلنسانية كالعربية كالكطنية الشخصية المستكيات
نتاجا كديمقراطية كفكران  قيمان  كطنو تنمية في يسيـ كأف كاألخبلقية الدينية القيـ  لممكارد كاستثماران  كا 

 .المتاحة كالتكنكلكجية العممية
ففي ىذا السياؽ جاءتنا فكرة التعرض لممدرسة قصد إبانة الكظائؼ التي تقـك بيا في عصر التطكر 

 .التكنكلكجي باالعتماد عمى تصكرات الكالديف لكظيفة المدرسة االبتدائية 
كلو نظرة تطبيقية , فالتصكر االجتماعي كشكؿ مف أشكاؿ المعرفة االجتماعية يمكف تطكيره كقياسو    

ك ,مرتبطة ببناء الكاقع المشترؾ لمجمكعة مف األفراد نحك ظكاىر أك مكاضيع أك مؤسسات اجتماعية
المدرسة كباقي المؤسسات االجتماعية تعد مكضكعا لمتصكرات االجتماعية المختمفة التي يبنييا 

كاآلباء كاألساتذة ىؤالء الفاعمكف ىـ مف يشارككف في ,الفاعمكف المشارككف في ىذا المجتمع المصغر 
بحيث تمثؿ المدرسة كمؤسسة اجتماعية ذلؾ  ,كضع تصكر لكظيفة المدرسة، كدكرىا في إعداد النشء 

بحيث تستمد منو  ,العاـ بناء االجتماعي الذم يستمد مقكماتو المؤسسية مف التككيف االجتماعياؿ
كلقد أصاب , فمسفتيا كسياساتيا كأىدافيا كتسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ الكظائؼ التي تقـك بيا 

عندما عرؼ المدرسة بأنيا الحياة أك أنيا النمك أك أنيا التكجيو  _جون ديوي_المفكر كالمربي 
. االجتماعي كما رأم أف عممية التربية كالتعميـ ليست إعداد لممستقبؿ بؿ أنيا عممية الحياة نفسيا

كحتى نتمكف مف التعرؼ عمى تصكرات المجتمع لممدرسة ارتاءت الباحثة أف تتناكؿ ىذا المكضكع مف 
خبلؿ دراسة كمعرفة التصكرات االجتماعية لمكالديف لكظيفة المدرسة االبتدائية في الجزائر ،حيث 

 :تضمنت الدراسة الفصكؿ التالية
 كيتضمف الخمفية النظرية لمبحث ،مشكمة البحث، اإلطار المنيجي أو موضوع الدراسة :الفصل األول

الفرضيات،أىداؼ البحث، أىمية البحث،تحديد المفاىيـ،المدخؿ المنيجي ،كالدراسات السابقة ذات 
 .العبلقة

 تناكلنا فيو تعريفات المدرسة المغكية كاالصطبلحية  المدرسة كمؤسسة اجتماعية:الفصل الثاني
،كالمفيـك السكسيكلكجي، كنشأة المدرسة كتطكرىا، كعكامؿ ظيكرىا،كما تطرقنا إلى أشكاؿ المدرسة 

 .كمقكماتيا ككظائفيا ،كصكال إلي المداخؿ النظرية في دراسة الكظيفة المدرسية
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المغكم ) حيث تناكلنا فييا الجانب التاريخي كالجانب المعرفي التصورات االجتماعية:الفصل الثالث 
،ككذا أبعاد كتركيبة التصكر، كأنكاع التصكر ،دخكال إلى التصكرات  (كاالصطبلحي لمتصكرات

االجتماعية مفيكميا كخصائصيا ككظائفيا،كصكال إلى مقاربة منيجية لطرؽ جمع التصكرات 
 .االجتماعية

، تناكلنا فيو مفيـك كنشأة المدرسة المدرسة االبتدائية في الجزائر الوظائف واألىداف:الفصل الرابع
االبتدائية في الجزائر، أىداؼ كخصائص المدرسة االبتدائية في الجزائر،األطكار التعميمية في 

المدرسة، كظائؼ المدرسة االبتدائية الجزائرية،كما تناكلنا العبلقة بيف المدرسة كاألسرة، ككذلؾ تصكر 
 مف فالمجتمع لكظيفة المدرسة، كصكال إلى لمحة تاريخية عف المدرسة الجزائرية كمكقؼ الجزائريي

 .التعميـ،كأخيرا التحديات التي تكاجو المدرسة الجزائرية
المجاؿ )تناكلنا فييا مجاالت الدراسة:لمدراسة الميدانية اإلجراءات المنيجية:الفصل الخامس

، ككذا عينة الدراسة كالمنيج المستخدـ، ككذا أدكات جمع (المكاني،المجاؿ البشرم،المجاؿ الزماني
 .(المبلحظة،االستمارة،األساليب اإلحصائية)البيانات 

، تناكلنا فيو تحميؿ كتفسير النتائج، كبعدىا الكصكؿ عرض ومناقشة نتائج الدراسة:الفصل السادس
 .إلى النتائج العامة لمبحث
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إشكالية الدراسة  :1
كىي ليست راجعة إلي التجانس أك ,العبلقة بيف المدرسة كاألسرة تطبعيا تفاعبلت مختمفة      

نما مرده إلي  التكجيات كاالىتمامات األسرية في  االختبلؼ بيف الثقافتيف المدرسية كاألسرية فقط كا 
المجتمعات بصفة عامة كالمجتمع الجزائرم بصفة خاصة كالتي تختمؼ حسب تصكراتيا لممدرسة 

ككظيفتيا كالتي تتغير حسب االنتماء االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي كالتأثر بالتطكرات الحاصمة، 
فالتصكرات االجتماعية كشكؿ مف أشكاؿ المعرفة االجتماعية يمكف تطكيرىا كقياسيا، كليا نظرة 
تطبيقية مرتبطة ببناء الكاقع المشترؾ لمجمكعة مف األفراد نحك ظكاىر أك مكاضيع أك مؤسسات 

اجتماعية، كالمدرسة كباقي المؤسسات االجتماعية تعد مكضكعا لمتصكرات االجتماعية المختمفة التي 
كاآلباء كاألساتذة ىؤالء الفاعمكف ىـ مف ، يبنييا الفاعمكف المشارككف في ىذا المجتمع المصغر

 التي المؤسسة ىي المدرسةؼيشارككف في كضع تصكر لكظيفة المدرسة، كدكرىا في إعداد النشء 
 كالقيـ كالمعرفة، العمـ بسبلح مسمحيف المستقبؿ رجاؿ ليككنكا كتييئتيـ األجياؿ إعداد عمى تعمؿ

 التغيرات بفعؿ مختمفة أبعادا أخذ حتى التاريخ مر عمى المدرسة دكر تعاظـ فمقد.  اإلنسانية
 المدرسة ميمة أصبحت العممي كالتسارع التكنكلكجي التطكر كمع الحاصمة، كاالقتصادية االجتماعية

 ىناؾ أصبحت كما المختمفة، المعارؼ تقديـ في التكنكلكجيا عمى يعتمد التعميـ كأصبح تعقيدا أكثر
 كالمعمكمات المعارؼ مف جممة الفرد تمقيف عمى يقتصر ال المدرسة ،فدكرالمعرفة تنقؿ مختمفة مصادر
 كاالتجاىات األخبلقية كالمبادئ القيـ الطفؿ تمقيف إلى تتعداه بؿ كالمكاد الدراسية الكتب تحتكييا التي

 النفس كازدىار العقمي النمك إلى أداة تككف التي ىي التربية باف بيمون جولد يرل حيث الدينية،
  .1الفاضمة باألخبلؽ

 أساليب إحدل كىي الطفؿ، تربية عمى التأثير في بالغة كأىمية كبير أثر لممدرسة كاف لذلؾ       
 أكثر مجتمع إلى األسرم مجتمعو مف كانتقالو أمو عف لو انفصاؿ أكؿ تعتبر ألنيا المقصكدة التنشئة
 .رحابة
 تقكـ التي المياـ ىذه بيف كمف .التربكية المياـ مف كبير عدد تحقيؽ اليـك عمى المدرسة، تعمؿ     
 الفنية، التربية تحقيؽ :أبرزىا الكظائؼ مف جممة الحصر، كليس المثاؿ، سبيؿ عمى نذكر أف يمكف بيا

 األخبلقية كالتربية البدنية، التربية ثـ األخرل، الفنية كاألنشطة كالرسـ المكسيقى في تتمثؿ كالتي
. المينية التربية المعرفي، كأخيرا النمك كتحقيؽ االجتماعية، كالتربية كالركحية،

                                       
 (.7)،ص55،2001 النبأ،عدد مجمة ،التنشئة وأنماط الشبابية التربية :خالد محمد 1
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لكف مع التحكالت التي تحصؿ في المجتمعات عامة كالمجتمع الجزائرم بصفة خاصة  كالتقدـ     
العممي كالتكنكلكجي كتفرعاتو كتعقد كاتساع مجاالتو المعرفية كانتشار الكعي الديمقراطي ،كتخمي األسرة 

عمى بعض مف كظائفيا الميمة كنقص التكاصؿ كالتعاكف بيف األسرة كالمدرسة ،بدأت المدرسة تفقد 
،ىذا ما طرح لبس في قياـ المدرسة االبتدائية بكظائفيا كأدكارىا أماـ طابعيا كمؤسسة لمتربية كالتعميـ 

الصعكبات المتزايدة لككنيا تعاني مف جية مشكبلت أفرزتيا التكنكلكجيا الحديثة كمف جية أخرم تغير 
حيث أصبح المدرسة ، نظرة كتصكر المجتمعات إلييا مف جانب القياـ بكظائفيا تجاه أفراد المجتمع

لككف التصكرات االجتماعية تمعب أدكار أساسية , لكظائفيا األساسية تصكرات المجتمعتكاجو مشكمة 
كىك ,في بناء الحقيقة االجتماعية كتغيرىا حسب دكرة الزمف حيث تتغير المصالح كاآلراء كالمعارؼ 

نفس األمر ينطبؽ عمى تصكرات المجتمع بصفة عامة كتصكرات الكالديف بصفة خاصة حكؿ المدرسة 
االبتدائية ككظيفتيا في الرفع مف مستكم أبنائيـ كقدرتيـ عمى التكيؼ مع مختمؼ المستجدات 

كالتحكالت ألف المدرسة كمؤسسة اجتماعية تعبر عف أماؿ كطمكحات اآلباء لمستقبؿ أبنائيـ  في 
 .جميع نكاحي الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية

 فيذه التصكرات أم تصكرات الكالديف خاضعة كذلؾ لمتغيرات كالتطكرات االجتماعية كالثقافية     
مع العمـ أف ىذه التطكرات تؤثر كذلؾ عمى المدرسة كعمى قياميا بكظائفيا , كاالقتصادية السائدة

،كعميو ىؿ المدرسة في تصكرات الكالديف أصبحت عاجزة عمى القياـ بكظائفيا المككمة ليا أـ مازلت 
  :في تصكرات الكالديف تقـك بكظائفيا،كعميو كانطبلقا مف ذلؾ يمكف طرح اإلشكاؿ اآلتي

 ماىي التصورات االجتماعية لموالدين نحو وظيفة المدرسة االبتدائية؟

: فرضيات الدراسة:2

 . في المجتمع لمكالديف نحك كظيفة المدرسة االبتدائيةعديدة ىناؾ تصكرات اجتماعية :الفرضية العامة

: الفرضيات الجزئية

 .في المجتمع الجزائرم (معرفية) ةمف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة تعميـايتصكر الكالد-1

 .في المجتمع الجزائرم (تربكية) ف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة أخبلقيةايتصكر الكالد-2

. في المجتمع الجزائرم (فنية)ف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة اقتصاديةايتصكر الكالد-3
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: أسبـــــاب اختيـــــار المــــــــــوضوع:3

: مف بيف األسباب التي أدت إلي اختيار ىذا المكضكع نذكر

 لمعرفة طبيعة عبلقة التصكرات االجتماعية بالكظيفة التربكية لممدرسة ككيفية معرفيىناؾ فضكؿ -
. تأثيرىا عمى فاعمية العممية التربكية لممدرسة

األىمية العممية ليذا المكضكع في حد ذاتو، باعتباره مف بيف المكاضيع التي تتطمب دراسة عممية -
. كعممية جادة، كمحاكلة تكضيح مختمؼ جكانبو كمتغيراتو داخؿ المجتمع الجزائرم كالمدرسة الجزائرية

أىمية مكضكع عبلقة التصكرات االجتماعية بالكظيفة التربكية لممدرسة كتأثرىما ببعضيما، لذلؾ كاف -
البد لنا مف تحميؿ ىذا المكضكع كدراستو في ظؿ التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائرم كالمدرسة 

. الجزائرية

: أىــــداف وأىمية الدراســـــــــة:4

 أىداف الدراسة-1

لكؿ دراسة عممية أىدؼ معينة كأساسية تسعى إلى الكصكؿ إلييا كمف بيف األىداؼ التي تسعى     
: الدراسة إلى الكصكؿ إلييا نجد

 .ف نحك الكظيفة المدرسيةامعرفة أىـ التصكرات االجتماعية لمكالد-

المدرسة  تتبكؤىا التي لممكانة المختمفة لتجمياتة امعرؼك تدقيؽ في لممساىمةىذا البحث كما يسعي -
  .كاجتماعيا كظيفيا بو تتمتع الذم كالمركز الجزائرم المجتمع في
 ليا يرسميا التي المدرسة ك كظيفتيا كالصكرة إلى الكالداف كتصكرات  كاقع عمى الضكء ككذا تسميط-
 .االجتماعية المنظكمة في
معرفة ما إذا كانت النظرة المجتمعية لممدرسة كمؤسسة اجتماعية تربكية تغيرت بتغير األكضاع أـ -

. أنيا مازالت تحافظ عمى الصكرة كالمكانة السابقة ليا

 :أىميــــــة الدراســــــــة-2

نظرا ألىمية المدرسة كدكرىا في المجتمع كالعبلقة التي تربطيا باألسرة كمدم اىتماـ األسرة      
بالمدرسة ألنيا مف أىـ المؤسسات التربكية القادرة عمي تنشئة األبناء كتطبيعيـ اجتماعيا، لذا مف 
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األىمية التعرؼ عمى التصكرات االجتماعية لمكالديف نحك الكظيفة التي تؤدييا المدرسة مف اجؿ تنمية 
. أبنائيـ

 تكمف أىمية الدراسة أيضا أنيا تقدـ لمميتميف كالباحثيف  تصكرا كاضحا عف كظيفة المدرسة     
. كالمشكبلت كالتحديات التي تكاجييا المدرسة مف جية كالتصكرات المجتمعية مف جية أخرم 

كما تكمف أىمية دراستنا أيضا في معرفة تصكرات الكالديف لكظيفة المدرسة كما مدم تأثير ىذه النظرة 
عمى المتعمميف في تكجياتيـ نحك المدرسة، كما تساىـ ىذه الدراسة في فيـ كتككيف فكرة عف تصكر 

. الكالديف لممدرسة ككظيفتيا في عصر التحديات كالتكنكلكجيا
:  مفـــــــاىيم الدراســــــــة: 5
: التصــــورات االجتمــــاعيـــــة-1

:  المعني المغوي لمتصور     -
 :في المغة العربية•    
فتصكر ,تصكرت الشئ بمعني تكىمت صكرتو ::( 1986 ) واإلعالم المغة في المنجد في ورد
  1.لي
 كذلؾ كيدؿ شيء عمى منطبؽ عمؿ كؿ":كھ التصكر ،( 1971 )الفمسفي المعجم في جاء كما

 2."افوكتآؿ المعاني بو ندرؾ الذم العقؿ عمى فعؿ
 كاف غائبا مءإذف يشير ىذا  التعريؼ إلي أف التصكر ىك فعؿ العقؿ كالذم يقـك بإحضار ش  

. فالتصكر عممية بناء
 ":NORBERT SILLAMY مفيوم التصورات حسب قاموس نوربير سيالمي_

نما لمكاقع، بسيطة صكرة إرجاع مجرد ليس كىك الذىف، في حاضر مءالش جعؿ ىك التصكر  ىك كا 
نما لمكاقع مطابقة إرجاع صكرة مجرد ليس ىك التصكر إذف ذىنيه لنشاط بناء  ك بناء إعادة ىك كا 

  3 .المحيط لعناصر ذىني تشكيؿ
تمثؿ صكرتو  ...تصكرا ,يتصكر,التصكر مف تصكر (:1990)أما في المعجم األساسي الروس_

 4. حضكر الشيء كمثكلو أماـ العيف أك في الخياؿ بكاسطة الرسـ أك النحت أك المغةأمفي الذىف 

                                       
 .(746)ص 1991 .  ،بيركت ،المشرؽ دار :واألعالم المغة في المنجد 1
  1971 . ، بيركت ،المشرؽ دار ، ،الفمسفي المعجم :صمبيا  جميؿ2

3 N.Sillamy : ‘’Dictionnaire de psychologie ‘’ Edition Bordas – Paris 1980 ; Page 590. 
 .1990،كالعمـك كالثقافة لمتربية العربية المنظمة :الروس األساسي العربي المعجم 4
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المنظـ تنظيما ألؼ بائيا الحظنا أف ىناؾ إشارة إلي اشتقاؽ المفظة وفي القاموس الجديد لمطالب  
 أم تمثؿ صكرتو كشكمو في تصكرا, يتصكر, تصكر: كىي عمي النحك التالي ,   فمعناىا ثانيا،أكال

 1.الذىف
 ذاكرة في المخزنة المعتقدات أك المعارؼ "أف التصكر يعني :  منو نستنتج مف ىذه التعريفات المغكية 

 العمكـ في لكف كالتعميـ الخبرة التجربة، تأثير تحت يتغير أف يمكف التصكر مف النكع ذاھك ."الشخص
 .الثبات مف كبيرة درجة يممؾ

  الشخصاىيـ مؼ إلى اإلشارة نريد عندما "معتقدات أك معارؼ" عكض "تصكر" مصطمح  كذلؾيستعمؿ
. معيف مجاؿ في اھيمتمؾ التي كاألفكار

: المعني االصطالحي لمتصور-   
 . ىك استحضار األشخاص أك األشياء إلى الذاكرة أك الذىف:التصور•    

 مرة لمكعي الشيء إظيار إعادة ىك التصكر بأف يرل: موسكوفيشي  سارج حسب التصور مفيوم
 عممية ككنو جانب إلى محضة، تجريدية عممية يجعمو ما كىذا المادم، المجاؿ في غيابو رغـ ثانية

 ."فكرية إدراكية
 كما محسكس ىك ما بيف أم كالمدركات، المفاىيـ بيف العبلقة عف عبارة ىك التصكر بأف أيضا كيرل
 مف تختمؼ المعالجة ىذه ،ك(معمكمة حادثة، فكرة، (خارجيا مثيرا الفرد يتمقى عندما يتـ ك مجرده ىك
 مثؿ ذاتية غير كعكامؿ التككيف، المينة،: مثؿ الفرد بشخصية تتعمؽ ذاتية عكامؿ آخر حسب إلى فرد

 2.التصكر يتككف التفاعؿ ىذا نتيجة ك المجتمع ك العائمة
 أكإذا كاف عدد أصدقائؾ ثبلثة كعشركف فإف لديؾ ثبلثة كعشركف تصكرا : جورج دوىايمليقكؿ - 

. تمثبل
التصكرات ىي الكيفية التي يكظؼ بيا الفرد بصكرة شخصية  " :DEVELAY (M) تعريف دوفالي-

 "معمكماتو السابقة لمكاجية مشكؿ معيف خبلؿ كضعية معينة
 كالجدير بالذكر، أف التصكرات يمكف أف تتنكع بتنكع الكسط االجتماعي الذم ينتمي إليو الفرد، كىكذا 

كما يمكف أف تختمؼ  نجد فرقا كاضحا بيف التصكرات إذا انتقمنا مف كسط قركم إلى كسط حضرم،
باختبلؼ المنشأ االجتماعي لؤلفراد كانتماءاتيـ االجتماعية، كىذا ما جعؿ بعض عمماء النفس 

. يخكضكف في تدقيؽ مفيـك التصكر
 

                                       
  .1991الجزائر ،  المؤسسة الجزائرية للكتاب ،: القاموس الجديد للطالب 1

2  Serge Moscovici :‘’La psychanalyse, son image et sa public‘’ Ed:PUF; Paris 1976 –P40 
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 :التصورات مع المتداخمة المفاىيم بعض•
 يعتمدىا البعض التي ك منو، القريبة ك التصكر بمفيكـ الصمة ذات المفاىيـ مف مجمكعة ىناؾ

 طبيعة بيف التداخؿ الكبير إلى راجع ذلؾ كلعؿ معناه، تؤدم ك التصكر مفيكـ تحمؿ كمرادفات
 التطرؽستحاكؿ الباحثة   ,مسبقا تحدد قد التصكرات مفيكـ لككف نظرا ك المفاىيـ ىذه ك التصكر

 كباقي التصكر مفيكـ بيف االلتباس القائـ إلزالة معو المتداخمة األخرل المصطمحات مفاىيـ إلى
 :يأتي كما إدراجيا تـ كالتي المفاىيـ،
 والرأي التصور: 

 كضعيتو يحدد ذىني تصكر أخرل جية مف ك جية، مف مكقفو الفرد فييا يبدم فكرة الرأم ف      إ
 .1لمقياس قابمة لفظية لظاىرة استجابة في عنو كتعبر لممجتمع معارض مشكؿ حكؿ

 واالتجاه التصور: 
 ك التقاء نقط عدة يمثبلف فيما االجتماعي النفس عمـ مف استمدا كاتجاه تصكر ،المفيكمافٌ  ف       إ
 بينيما، التمييز يفضمكف المؤلفيف أغمبية أف غير اآلخر مكاف في الكاحد أحيانا يستخدماف ك تشابو
 التي فالمعمكمات المكضكع، لطبيعة إيجابا أك سمبا لبلستجابة االستعداد بأنو عمكما االتجاه فيعرؼ
 كعمى المكضكعية عمى تعتمد التي المعتقدات مف مخزكنا تككف معيف مكضكع حكؿ الفرد يكتسبيا
 مستقرة كىي المكاقؼ، ك السمككات ، االتجاىات تنظـ، ككتتطكر تتغير أف ليا كيمكف كالنمطية األحكاـ
 التي لمسمككات بالنسبة كمطكرة مشتركة العمكـ عمى ىي ك مباشرة مبلحظتيا يمكف ال نوأ غير نسبيا،
 .البعًديةي  التنظيمية، البنائية، متتابعةه مقاربات ثبلثة إدراج إمكانية عمى تأكد كما. عنيا تنجـ
 تعتمد المنظكر ىذا مف االجتماعي، التصكر مف أدنى تسمسميا االتجاه يعد البنائية نظر كجية فمف

 اجتماعي، مستكل تستمـز فيي أكسع، مستكل عمى اإليديكلكجية األنظمة عمى االجتماعية التصكرات
 .اجتماعية بمجمكعة جماعة تربط التي الصمة يبرز االتجاه أف يعني مما
 ألف عميو يعتمد ال الخصائص أساس عمى االجتماعية التصكرات ك االتجاىات بيف التمايز ىذا إف

 2.فردية بترددات جماعي كاقع عف يعبراف المفيكميف
 واالعتقاد  التصور: 

 المقصكدة كبالكسائؿ الحياة بأىداؼ االجتماعية، بالمرجعية متعمؽ اقتناع اك ثابتة فرضية أف االعتقاد
 تنظيـ ىك كالمعتقد اإلنسانية السمككات بتصنيؼ أيضا متعمؽ انو كما المبتغى، اليدؼ إلى لمكصكؿ
 تدريجيا ذلؾ يككف ك مكاقؼ، اك أشخاصا كاف سكاء معيف مكضكع حكؿ معارفو ك الفرد لتصكرات

                                       
 1    Moscovici. S: Introduction à la psychologie sociale. paris: lidiarie la ،rousse  . 1972،  
2 Sales-wuillemin. E. (2005): Psychologie sociale expérimentale de l’usage: représentation 

sociale, catégorisation et attitudes. Perspectives nouvelles.Paris: L’harmattan PP(15 ; 16)              
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 المعتقد أف كما لبلتجاه، المعرفي التجسـ بمثابة باالتجاه، فالمعتقدات كينتيي الرأم مف يبدأ حيث
  1.كالمعارؼ كالمدركات التصكرات مف مجمكعة

 واإلدراك التصور: 
 الذم التتابع في سيركرات عدة تتطمب التي ك أساسا نشطة حالة اإلدراؾ يعتبر الحديث النفس عمـ أف

 الذم التصكر لعممية سابقا يككف اإلدراؾ فاف عميو ك .المكضكع عمى التعرؼ إلى التنبيو مف ينتقؿ
 2.المكضكع عمى التعرؼ بعد يحدث
 والصورة  التصور: 

 كما االجتماعي، ك الفردم التصكر مكضكع تثير بؿ الكاقع، إنتاج إعادة في تنحصر ال الصكرة أف
 في الصكرة تدرس ك .الكممات ك بالمعاني األشياء تربط بحيث المجردات، فيـ عمى التصكرات تساعد
 .األفراد خياؿ باكتشاؼ تسمح اسقاطية أك تصكيرية بتقنيات االجتماعي النفس عمـ
 كبيذا الكثيرة المحسكسات مقابؿ في ثابتة ألشياء صؼ ك ىي الصكرة أف إذا نستخمص أف يمكف ك

 .المحسكس غير كجكد عف الصكرة تعبر
 والقيم التصور: 
 ك مجتمع األساسية ألم المعتقدات مف القمب بمثابة تككف ك أىميتيا ليا تصكرات ك أفكار ىي القيـ
 تنظيمات أنيا عمى القيـ تعرؼ ك المجتمع، ك الجماعة معاير تقكـ أساسة ل عؿ مقياسا تشكؿ ىي

 ك ضمنية أك صريحة متفاكتة تقديرات في تتمثؿ ك المعاني أك األشخاص نحك معممة انفعالية معقدة
 أك استجابات ليست فيي بالرفض كينتيي بالتكقؼ يمر ك بالتقبؿ يبدأ متصؿ عمى التقديرات ىذه تمتد
 مثير ىك بؿ سمكؾ ليس الجميع عميو اتفؽ فما لمسمكؾ اجتماعية مثيرات أك محددات ىي إنما ك سمكؾ
. لمسمكؾ
 والتعميم التصور: 

معتمدا  التعميمية لمعممية الحقيقي الشريؾ بمثابة اھأعتبر حيث التصكرات عف جيمي ميشاؿ تحدت لقد
في ذلؾ عمي الصكرة التي يشكميا المعممكف حكؿ المتعمميف مبرزا إياىا بأنيا مينية مادامت ترتبط 

كما تحدث عف صكرة المعمميف اتجاه المتعمميف ,باألىداؼ كالطرائؽ التي تتبناىا المؤسسة التعميمية
فخمص إلي ىذه الصكرة تحددىا طبيعة العبلقات فيما بينيـ حيث ميدت ىذه الفكرة التي ناقشيا ميشاؿ 

 اعتبرنا الفكج الدراسي كسيمة بيداغكجية تتبمكر إذاالطريؽ لمتصكرات بالدخكؿ إلي حجرات الدارسة 

                                       
1 Maache. Y, Chorfa, M. S, Koura. A. (2002): La représentation sociale: un concept à carrefour de 

la psychologie sociale et de la sociologie. Constantine: éditions de l’université mentouri.P(15) 
2 cadet. B. (1998): psychologie cognitive. Paris: press éditions.P(118) 
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أم كضعية ,ضمف أفراده المعرفة بكاسطة التصكرات ماداـ التعميـ يعتمد عمي الكضعية التعميمية  
. 1المشكمة

 :التصورات االجتماعية   
أف التصكرات االجتماعية تتأسس عمى شكؿ قيـ ك : "، إذ يقكؿإميل دوركايمسنتطرؽ ىنا إلي تعريؼ 

كما إنيا تتشكؿ . معايير كأفعاؿ كعادات ، كىي تمثؿ إنتاج اجتماعي تتأثر بالتجديد كالتطكر في الحياة
انطبلقا مف األكضاع كالمكاقؼ ك الميكالت الثقافية ك التي تحكـ رؤية المجتمع إلى العالـ، كما تحكـ 

  2.أنماط تفكيره كأسمكب عيشو كالمعايير المعتمدة فيو حسب األكلكيات
  ككأمثمة عمى ذلؾ في مجتمعنا، مجمكعة مف العادات كالقيـ ك السمككات كاآلداب التي نػتمسؾ   بيا 

 .كنمارسيا في حياتنا اليكمية في مختمؼ المؤسسات االجتماعية التي نعيش فييا
  جودليك يرل Jodelet  أف مفيـك التصكرات يكتسي بعدا اجتماعيا، فالتصكرات ىي أنظمة تفسير

  . كيفية سير عبلقاتنا مع العالـ ك مف اآلخريف كما تكجو ك تنظـ سمككياتنا ك اتصاالتنا االجتماعية
ىي شكؿ مف أشكاؿ المعرفة، منتجة اجتماعيان كمقتسمة، تستيدؼ غاية عممية كتسعى إلى بناء كاقع "

  3.مشترؾ لمجمكعة اجتماعية
 :كىي االجتماعية التصكرات مف أساسييف جانبيف في التعريفيف ىذيف يشترؾ
 حكؿ كآراء كاتجاىات كصكر خكاطر ك معمكمات مف المعارؼ تحت يندرج قد كما معارؼ أنيا :أكال

 .الفردم -المعرفي الجانب يبرز مما التصكر مكضكع
 تككف لمتصكر· المككنة العناصر أف أم :االجتماعي الصعيد عمى يككف كبنائيا صياغتيا أف :ثانيا

 العناصر ىذه بيف التفاعؿ أف كما االجتماعي، الجانب يبرز مما المجتمع أفراد بيف كمتقاسمة مشتركة
 .المجتمع ىذا داخؿ السائدة كالمعايير كالقيـ الثقافية المرجعية األطر حسب يتـ

 أنيا معيف،أم مكضكع حكؿ الجماعة ضمف الفرد لدل المنتجة المعرفة مف شكؿ ىي أخرل كبعبارة
 الجماعة ضمف تجاربو مع بالتنسيؽ الشخصية، الفرد خبرات عف تنتج التي كاألفكار الصكر مجمكعة

. اإليديكلكجية ك الثقافية مرجعيتو خبلؿ كمف معيا كيتفاعؿ إلييا ينتمي التي
 

                                       
1

 .(93)ص،( 2007 ) ،الجزائر،1ط ،التكزيع ك لمنشر قرطبة دار ،   االجتماعي النفس عمم في مقدمة  :محمد مسمـ 
 (70)ص, 1988 ،البيضاء الدار ،2،ط الجديدة النجاح ، مطبعةالمجتمع و الطفل : أكزم أحمد 2

3
 Jodelet Denise: "La représentation social"e : Un domain én expansion” in Denise Jodelet, Les 

représentations sociales, Puf, Paris.1990(p360)                    
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: الـــــوالديـــن-2
. ىـ األب كالـ كىما المسؤكليف عف متابعة شؤكف التمميذ التعميمية ك اإلدارية في المدرسة     
: الوظيفة المدرسية-3 
: تعريف المدرسة -      

: المعني لمغوي لممدرسة       -
 كالتي تعني درس الكتاب يػيٌدًرسيوي " ٌدٌرٌس " أخذت المدرسة مف الفعؿ:المدرسة في المغة،

. كًدراٌسة،كٌداٌرسيو أم عناده حتى انقاد لحفظو
 كتب أىؿ الكتاب  قرأت:ٌدٌرٍستٌ 

 1.المكضع الذم يدرس فيو:الٌمٍدراس كالًمٍدراس 

 2.ىي مكاف الدراسة كطمب المعرفة ،جمع ٌمٌدارس:الٌمٍدٌرسة
دار - جماعة مستمعيف مدرستو جمع مدارسأك استناد كيمقيو عمى صؼ أكتعميـ يعطيو مدرس :ٌدٍرسي 

 3. االختصاصيأكلمتعمـ الجامعي العاـ 

 مؤسسة تربكية محددة، فالمدرسة كالمنيج مصطمحات يعنياف المضمكف أكيقصد بيا بناء :المدرسة 
 4.نفسو في العمكـ االجتماعية

 
 المدرسة مصطمح تعريف في االجتماع عمم قاموس في وجاء: 

« Ecole(sociologie de l’) : pour la sociologie, l’école est d’abord une 
institution qui remplit des fonction globales d’intégration et de mobilité 
sociale, l’autonomie relative du système d’enseignement justifie cependant 
que l’on s’intéresse aussi à son organisation interne, à la spécifié de son 
action, qui consiste à transmettre dans le cadre d’une programmation 
délibérée, des ensembles de connaissances, de compétences et de 
dispositions aux jeunes générations, ainsi qu’aux attentes et aux pratiques 

des différents acteurs sociaux concernés par son fonctionnement .

                                       
.607،ص1988،بيركت،2المساف،المجمد   ،كدار :لسان العرب المحيط:ف منظكربا 1 

.1087باريس،صالمعجم الغربي الحديث الروس،:خميؿ الجر 2  
.458،ص2000،مراجعة مأمكف الجيكم كآخركف،دار المشرؽ،بيركت،لبناف،المنجد في المغة العربية المعاصرة:انطكاف نعمو كآخركف 3  

.99،ص1993(لبناف)اكاديميا لمنشر،بيركت :معجم العموم االجتماعية:فريديريؾ معتكؽ  4  
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 مف اجتماعي يتككف نظاـ ىي االجتماع عمـ قامكس في " بدون ريمون" حسب المدرسة مفيكـ ىنا-
 معرفية مجمكعات يضـ مستقؿ تعميمي نظاـ كىك االجتماعي، كالحراؾ اإلدماج ه كظائؼ مجمكعة
 .1النظاـ ىذا استمرارية أجؿ مف العمؿ ىدفيا الجديدة، األجياؿ كفاءة عمى تعمؿ

قد حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالعمماء تحديد مفيـك المدرسة فنجد الباحث :المدرسة في االصطالح-ب
يركنيا بأنيا مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة التي ىي جزء مف المجتمع ،كتنقميا إلى "مينشين وشيرو"

األطفاؿ كاألخبلؽ كراعي المجتمع كميارات خاصة كمعارؼ ،فيي نضاـ اجتماعي مصغر يتعمـ فيو 
 2.األطفاؿ القكاعد األخبلقية كالعادات االجتماعية كاالتجاىات كطرؽ بناء العبلقات مع اآلخريف

 .يمكف أف ينظر إلى المدرسة بأنيا نظاـ فرعي مرتبط بالنظاـ االجتماعي كالتربكم    كما 
يصؼ المدرسة عمى أنيا نسؽ منظـ مف العقائد كالقيـ كالتقاليد ،كأنماط التفكير " ارنولد كموس"أما 

                             .كالسمكؾ التي تتجسد في بنيتيا كفي إيديكلكجيتيا الخاصة

أف المدرسة ىي شبكة مف المراكز كاألدكار التي يقـك بيا المعممكف كالتبلميذ "شيمان"في حيف يرل  
  3.حيث يتـ اكتساب المعايير التي تحدد ليـ ادكار المستقبمية في الحياة االجتماعية

المدرسة ىي التي تبني لدراسة العمـ ،ام تعميمو كتعممو ، كىي " ابوراس الناصر"كيرل الباحث   
 4 .خاصة بالتعميـ الثانكم كالعالي

أنيا مؤسسة اجتماعية مف المؤسسات التنشئة االجتماعية دكرىا تككيف لؤلفراد "محمد صقر"كيعرفيا  
            .مف مختمؼ النكاحي في إطار منظـ كفؽ مبادئ الضبط االجتماعي

عف  يعرؼ المدرسة عمى أنيا تمؾ المؤسسة االجتماعية التي أنشاىا المجتمع ":عصمت مطاوع"أما  
قصد ككظيفتيا األساسية تنشئة األجياؿ الجديدة لما يجعميـ أعضاء صالحيف في المجتمع الذم 

 5.تعيدىـ
 
 

                                       
: Phillipe Besnard, Mohamed Cherkoui, Bernard Pierre Lécuyer، Boudon Raymond 

Dictionnaire deSociologie. Larousse. Paris.2005.p75. 1  
  2  .111-110،ص ص2003 ،1 ،دار األمة،ط التنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسة الثانويةمصباح عامر ، 
.17-10،ص ص2004، المؤسسة الجامعية لمدراسات عمم االجتماع المدرسي:عمي سعد كطفة ،عمي جاسـ الشياب   3  
.281،ب ت،ص ، الطبعة الثانية المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ، تاريخ الجزائر الثقافيابك القاسـ سعد اهلل  4  
.100-93 ،ب ت،ص ص ،دار المعارؼاتجاىات في التربية والتعميممحمد جماؿ صقر ،  5  
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 األطفاؿ إلى تنقؿ بأف يكلييا الذم لممجتمع امتيازم تعبير عف عبارة  ىي ":كايمورد إميل " كيعرفيا
دماجو الراشد، لتشكيؿ ضركرية يعتبرىا كاجتماعية كأخبلقية ثقافية قيما  1. ككسطو  بيئتو في كا 

 في التربكم النظاـ لتنفيذ أىداؼ كالعامة المقصكدة التربكية المؤسسة تمؾ  ىي":تركي رابح " يعرفيا
   2 .المجتمع

 لتتكلى قصد، عف المجتمع أنشأىا اجتماعية مؤسسة ":أنيا عمى المدرسة إلى ينظر أف يمكف    
 تنمية عمى تعمؿ كما لو، تعدىـ الذم المجتمع في صالحيف أعضاء يجعميـ بما الجديدة األجياؿ تنشئة

. في المجتمع إيجابييف أعضاء ليصبحكا متكاممة تنمية األفراد شخصيات
 :تعريف الوظيفة  -

   عمى المترتبة النتائج أك النتيجة" : ىي الكظيفة أف " غيث عاطف" قامكس في جاء:االصطالح   في
 الثقافية باألنماط االجتماعية العمكـ في الكظيفة ترتبط ما كغالبا اجتماعي، سمكؾ أك اجتماعي نشاط

 .كاالتجاىات االجتماعية كالبناءات

 إلى تؤدم كالتي مبلحظتيا يمكف التي اآلثار أك النتائج تمؾ إف الكظيفة ىي " :" ميرتون روبرتكيرم "
. معيف نسؽ في كالتكافؽ التكيؼ تحقيؽ

 تمثؿ فالكظيفة االجتماعية، األنساؽ مف نسؽ أم لفيـ أساسيا الكظيفة مفيكـ "بارسونز" كما يعتبر
. بيئتو مع تكيفو عمى كتعمؿ طبيعتو تكضع فيي النسؽ لمفيكـ المنطقية النتيجة

: كمف ىذه التعريفات لمكظيفة يمكف استخبلص مفيـك لمكظيفة المدرسية
 :الوظيفة المدرسية

 البناء في كنظاـ  دكر المدرسة أم ،(المجتمع)الكؿ مف كجزء  المدرسةتمعبو الذم الدكر ىي    
 كال يمكف ككيانو كحدتو تحقؽ التي ىي البناء في كاالطراد االستمرار درجة أف أم الشامؿ، االجتماعي

 كنظاـ المدرسةتمعبو  الذم الدكر في المتمثمة الديناميكية الحركة أم البناء ىذا كظيفة بأداء إال تتـ أف
.  االجتماعي الشامؿ  البناء داخؿ في أك نسؽ

 لمحفاظ اجتماعية المدرسة كمؤسسة مساىمة إلى يشير  المدرسيةالكظيفة مفيكـ كما يمكف القكؿ أف- 
 التنشئة بكظيفة كالقياـ مثبل متعددة، بكظائؼ بحيث تقـك  اآلخريف، مع التعامؿ إطار في النظاـ عمى

 .االجتماعية
 

                                       
.124،ص2006،منشكرات جامعة باجي مختار ،عنابة،الجزائر،مؤسسة التنشئة االجتماعية:مراد زعيمي  1  
.187،ص1990،الجزائر،2، ديكاف المطبكعات الجامعية،ط التربية والتعميمأصول:رابح تركي  2  



26 
 

: التعريف اإلجرائي
تتمثؿ في تمؾ المعارؼ كالمعتقدات المشتركة بيف الكالديف عف كظائؼ المدرسة : تصورات الوالدين

االبتدائية التعميمية كاألخبلقية كاالقتصادية، ككذلؾ مقدار التعبير االنفعالي الذم يبديو الكالديف نحك 
. الكظيفة التي تقـك بيا المدرسة معبريف عف ذلؾ بالتأييد لكظيفة المدرسة أك الرفض كنقد دكرىا

: المــــدخل المنـــيجي: 6

 لمدراسة ،ال بد معرفة المقصكد بالنظرية السكسيكلكجية التي تعني لقبؿ البدء بذكر المدخؿ المتبف    
مجمكعة المصطمحات كالتعريفات كاالفتراضات التي ليا عبلقة ببعضيا البعض كالتي تقترح رؤية "

. منظمة لمظاىرة كذلؾ بيدؼ عرضيا ،كالتنبؤ بمظاىرىا 

فمف خبلليا يمكف لمباحث اخذ نظرة جيدة حكؿ الظاىرة ،كذلؾ لتفسيرىا باالستناد إلي عامؿ اك متغير 
كاف قد تـ تحديد دكره في حركة الظاىرة مسبقا ،بناءا عمي خبرتو التي اكتسبيا في مجاؿ البحث 

. العممي 

كفي دراستنا ىذه يمكف القكؿ أف المدخؿ السكسيكلكجي األقرب لمدراسة ىك المدخؿ البنائي الكظيفي 
الذم ىك عبارة عف رؤية سكسيكلكجية تيدؼ إلي تحميؿ كدراسة المجتمع كمؤسساتو االجتماعية  

. كخاصة مؤسسات التربية التي مف بينيا المدرسة كمؤسسة اجتماعية

: المدخل البنائي الوظيفي

بصفة عامة كعمـ اجتماع التربية بصفة في عمـ االجتماع كانت بدايات الفيـ البنائي الكظيفي     
  حيث اميل دوركايمخاصة، كبالمعني السكسيكلكجي كفي إطاره التقميدم عمى يد عالـ االجتماع 

انطمؽ دكركايـ  مف الكظائؼ التي تؤدييا التربية بالنسبة لؤلفراد كالمجتمع، فالمنظكر الكظيفي كاف 
يبحث في الكظيفة االجتماعية، حيث عرؼ كظيفة المؤسسة االجتماعية أنيا تكمف في إيجاد االنسجاـ 
بينيا كبيف حاجات الكائف االجتماعي، كمف خبلؿ تأدية الكظيفة يحافظ الكائف الحي عمى االستمرارية 

  1.في الحياة

ركبيرت ميرتكف ،كتالككت "،األمريكياف " اميؿ دكركايـ"برز ممثمي ىذه النظرية إضافة إلي أإف مف     
المذاف حاكال خمؽ نظرية سكسيكلكجية جامعة شاممة تككف دليبل ك مرشدا لؤلبحاث التجريبية "بارسكنز

،لقد حمبل المجتمع ككؿ ال بعض خصكصيات الحياة االجتماعية كتفاصيميا ،كاستخدمكا مفاىيـ البنية 

                                       
 .125،ص2009،دار كائؿ لمطباعة كالنشر،األردف،عمم اجتماع التربية المعاصر:حبيب جعنيني 1
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(Structure)  كالكظيفة(Function) كالنظاـ(System)  كمقكالت رئيسية معتبريف المجتمع اإلنساني
كما يحمؿ المجتمع تحميبل بنيكيا كظيفيا كذلؾ تحمؿ المؤسسات  .عبارة عف نظاـ لو بناؤه المحدد 

التربكية إلي عناصرىا األساسية، فكما يتألؼ البناء االجتماعي ألم مجتمع مف مؤسسات مختمفة لكؿ 
منيا كظائفيا فإف المؤسسات التربكية تحمؿ  إلي عناصر أكلية تقـك بأدكارىا المحددة ليا كلكؿ دكر 

كظائؼ تحددىا المؤسسة كىذه الكظائؼ الجزئية البد أف تصب في إطار الكظيفة العامة المؤسسية مف 
اجؿ تحقيؽ التساند كالتعاكف لتحقيؽ نمك المؤسسة، حيث أف المؤسسة التربكية كما يرم دكركايـ تمعب 

دكرا في تنمية كصيانة التماسؾ االجتماعي كالكحدة االجتماعية، حيث يرم أف ميمة المؤسسات 
. التربكية كالتي عمي رأسيا المدرسة ىي التنشئة االجتماعية المنيجية لمجيؿ الصاعد

لقد ركز منظكر البنائية الكظيفية عمي دارسة التربية بصفة عامة كدكرىا في المجتمع كتماسكو       
كمؤسساتيا بصفة خاصة التي منيا المدرسة باعتبارىا المؤسسة التربكية التعميمية ذات الصفة النظامية 

،كالتي تعمؿ عمي استمرارية بقاء المجتمع  كالحرص عمي احتراـ القكاعد كالنظـ االجتماعية  
كاألخبلقية المختمفة ،فالمدرسة كبناء اك تنظيـ اجتماعي ليا ادكار اجتماعية كظيفية متعددة تتحقؽ في 

  1.إطار التنسيؽ كالتعاكف بيف النظاـ التعميمي كبيف النظـ كالمؤسسات االجتماعية األخرل

مف خبلؿ ىذا الطرح يمكف التطرؽ إلي أىـ العناصر الميمة التي ركز عمييا التحميؿ البنائي     
: الكظيفي في دراستو لممدرسة كمؤسسة اجتماعية كالتي تتمثؿ في 

 إميل دوركايم" " E.Durkeim:"2 لمتربية كالتعميـ كعبلقتيا " إميل دوركايم "جاءت تصكرات
بنظريتو العامة حكؿ التضامف االجتماعي، كالتي تندرج عمكما تحت إطار النظرية البنائية 

  لتركز خصيصا عمى التربية، كىذا ما جاء "دوركايم" الكظيفية العامة، كجاءت بعض مؤلفات
 كتصكر عمكمان بأف التربية شيء ،"األخالق والتربية"، " التربية وعمم االجتماع"في مؤلفو عف 

اجتماعي يعمؿ عمى تغيير المجتمع ككؿ، كما أنيا تعد بمثابة  الكسط االجتماعي الذم يحٌدد 
األفكار كالمثؿ كالقيـ، كما تعتبر التربية الكسيمة التي تعمؿ عمى تعزيز كجكد المجتمع 

مف أىـ مككنات كمتطمبات الحياة الجمعية، كالتي تؤدم - التربية– كاستمراره كاستقراره، كىي 
 . التنكع كزيادة التخٌصص في الميف كتقسيـ العمؿ في المجتمعات الحديثةإلى
، بشتى الطرؽ أف يبرز نظريتو عف التضامف االجتماعي مف "اميل دوركايم"  كما حاكؿ    

خبلؿ التركيز عمى النظاـ التعميمي كاالىتماـ بالمدارس ، كاختيار المناىج الدراسية المبلئمة 

                                       
 .49،ص 2001،دار المعرفة الجامعية ،االزارطية،االسكندرية،عمم اجتماع المدرسة: عبد اهلل محمد عبد الرحمف1
 .171-170،ص ص1998، مصر -اإلسكندرية: ، دار المعرفة الجامعيةعمم اجتماع التربية الحديثعبد اهلل محمد عبد الرحماف،  2
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التي تكجو السمكؾ األخبلقي لمتمميذ ، كتنمي فييا العادات كالتقاليد الحسنة، كغيرىا مف 
ممئ بالتحميبلت " دكركايـ"مكجيات التنشئة االجتماعية كالتربكية، كفي الحقيقة فاف تحميؿ تراث 

السكسيكلكجية اليامة، التي تكضح كـ كاف ىدا العالـ ميتما بقضية التعميـ خاصة في فرنسا، 
أف يبرز أىمية دكر األسرة في العممية التعميمية ، كدلؾ في سبيؿ إنشاء " دكركايـ"فقد استطاع 

تنشئة اجتماعية مثمى، كدلؾ عمى أساس أف المدرسة ىي العامؿ األكثر انتشارا في ىده 
 صغر دكر األسرة في المجتمعات الحديثة، نتيجة التغيرات أفالعممية،  خصكصا بعد 

 1.االجتماعية كاالقتصادية كالمينية
لقد أشار دكركايـ إلي أنو بكاسطة التنشئة االجتماعية تتـ عممية تككيف الضمير الجمعي    

لدم الفرد مف خبلؿ تشبعو بقيـ، كعادات المجتمع السائدة، كاف كجكد معايير اجتماعية 
حكاـ  مشتركة كمعتقدات كتصكرات مشتركة يؤدم إلي تحقيؽ الشعكر باالنتماء االجتماعي، كا 

عممية الضبط االجتماعي في المجتمع، المعني أف دكر المدرسة ىك إعداد الفرد لمحياة 
االجتماعية ليصبح قكة منتجة، كأف عممية التنشئة االجتماعية التي تقـك بيا المدرسة في 

 .المجتمع تساعد عمي كحدة المجتمع ككؿ
 "تالكوت بارسونز" " T.Parsons:"االتجاه البنائي الكظيفي المحدث نسبيا " بارسونز "  يمثؿ

خاصة أف تصكراتو جاءت بعد اىتمامات الرعيؿ األكؿ مف عمماء االجتماع كالعمماء المحدثيف 
في ىذا العمـ، كسعى لمناقشة التربية في ضكء معالجتو لنظريتو عف األنساؽ االجتماعية، 
التي تندرج تحت النظرية البنائية الكظيفية العامة، ركز عمكمان عمى جعؿ النظاـ التربكم أك 
لى حدكث التكامؿ كالتجانس  التعميمي أحد أىـ النظـ التي تؤدم إلى الضبط االجتماعي، كا 

 .كالتعاكف كالتماثؿ لمقكانيف التي تؤدم إلى المحافظة عمى المجتمع ككؿ
أك ما   تركيزه عمى قضية المدرسة كطبقة اجتماعية، "بارسونز"   مف أبرز القضايا التي عالجيا 

، كناقش ثقافة ىذه الطبقة محاكال The School class" طبقة المدرسة"أسماه في أحد مؤلفاتو 
التعرؼ عمى الثقافة المدرسية كما ناقش قضية التعميـ العالي كدكر الجامعة في المجتمع، كاعتبارىا 

 2.التنظيـ األـ التي تغذم جميع المؤسسات بالفئات المينية المختمفة
كيؤكد التحميؿ البنائي الكظيفي بصفة عامة عمى أف المدارس  مؤسسات جكىرية في المجتمعات 

المتحضرة تقـك بكظيفة اختيار الممتحقيف بيا كتصنيفيـ ،كما تقـك بتعميـ الميارات كالمعارؼ المختمفة 

                                       
 .99-98 ، ص ص 2007 ، مصر-اإلسكندرية:  ، مؤسسة شباب الجامعة أساسيات في عمم االجتماع المدرسيطارؽ السيد ،  - 1
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كثقافة المجتمع بما فييا مف معايير كتخميصيا مف الشكائب كتعزيز العناصر االيجابية في الثقافة 
. لمساعدة األفراد مف القياـ بأدكارىـ المختمفة عمى أحسف كجو

في نفس الكقت يركز ىذا المنظكر عمي الدكر المتبادؿ بيف المدرسة كالمنزؿ كالدكر المتكقع أف     
يقـك بو كؿ مف المدرسييف كالكالديف كأكلياء األمكر تجاه األخر كالتصكرات المتكقعة مف الطرفيف مف 

اجؿ تحقيؽ اعمي معدالت مف التنشئة االجتماعية كالتربكية لمتبلميذ خاصة كاف عممية التعمـ كاكتساب 
ادكار كسمككيات جديدة ال يقتصر اكتسابيا داخؿ المدرسة كلكف أيضا في نظاـ الحياة العادية لمتبلميذ 

. ،كاف كانت تسيـ عممية التعمـ كالتنشئة في تككيف االتجاىات كالتصكرات كالقيـ كالمعايير الجديدة 

مف بيف النقاط الميمة التي ركز عمييا أصحاب ىذا المنظكر دراسة بما يسمكنو بثقافة المدرسة،     
 بيئة أككالمقصكد بيذا المفيـك بأف المدارس كتنظيمات تربكية مف التنظيمات التي ليا مناخ خاص، 

 مظاىر تجعميا مختمفة عف غيرىا مف التنظيمات أكمعينة كمتميزة ،كتتمتع بخصائص أك سمات 
كالمؤسسات التعميمية األخرل ،كيرجع ىذا التمييز بالدرجة األكلي إلي نمط الثقافة الذم يكجد داخؿ 
المدارس ذاتيا ،كلكف تختمؼ المدارس بيف بعضيا البعض نتيجة لمعبلقة التي تربطيا بطبيعة البيئة 
الفيزيقية لممدرسة ،كنمط العبلقات الرسمية كغير الرسمية السائدة بيف أفرادىا ،كدرجة التفاعؿ التي 

. تؤثر بالطبع في نكعية ككفاءة تحقيؽ األىداؼ العامة لممدارس

 :السابقة الدراسات:7
 فينبغي لو سابقة لبحكث امتداد إال ما ىك بحث كؿ ألف إلياـ الباحث مصدر السابقة الدراسات تعد    
 معالجتو بصدد ىك الذم المكضكع حكؿ قبؿ مف التي أنجزت األعماؿ كمعرفة اإلطبلع الباحث عمى
 :أنيا في السابقة الدراسات أىمية تظير حيث
 .معيف حقؿ معرفي في أىميتيا أك معد أىميتيا الدراسات أثبتت التي حكؿ المتغيرات أفكار تعطينا
 المتغيرات بيف العبلقة لنا كتكضح . تطبيقو كالذم يمكف إنجازه يتـ الذم العمؿ حكؿ بمعمكمات كتزكدنا
 .كأىميتيا المشكمة عمييا تؤسس التي كاألسس . دراستيا تمت التي
 النقاط أىـ كالكقكؼ عمى إثرائو بغية المكضكع بدأت خمفيات إلي يستند أف عممي بحث ألم  البد    

فيو،كنظرا ألىمية المدرسة كمؤسسة اجتماعية تربكية بما تقـك بو مف كظائؼ تجاه أفراد المجتمع 
كتصكرات أفراد ىذا المجتمع حكليا حسب التغيرات كالتطكرات التي تحدث في العالـ بصفة عامة 

. كالمجتمع المحمي بصفة خاصة
لقد تناكؿ ىذا المكضكع مف قبؿ باحثيف كدارسيف ،كبالتتبع ليذه الدراسات نجد بأف الدراسات السابقة    

 الدراسات المشابية متكفرة نكعا ما ،حيث نجد انيا تناكلت المكضكع أفالمطابقة غير متكفرة في حيف 
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مف عدة متغيرات فمف الباحثيف مف تناكؿ كظيفة المدرسة كعبلقتيا بالتكاصؿ مع الكظيفة األسرية 
،كمنيـ مف ركز عمي دراسة التصكرات االجتماعية مف قبؿ المعمميف كأكلياء األمكر اتجاه المدرسة 
كالتبلميذ كمف بيف ىذه الدراسات التي تحصمت عمييا كالتي قريبة نكعا ما مف الدراسة التي نحف 

: فيصددىا نذكر

مذكرة مقدمة لنيل "صورة المعمم في ثقافة المجتمع الجزائري" بعنوان : ىالدارســـة األول
الماجستير في االنثروبولوجيا ،جامعة ابي بكر بمقايد تممسان،لمباحث حبيب بن شيادة 

. 2005/2006صافي السنة الجامعية 
 :الفرضيات.

 :األولى الفرضية
 كأف ليا بد ال التي المثالية المكانة  كالجزائرم ثقافة المجتمع في المعمـ مكانة بيف شاسع فرؽ ىناؾ   

 .محترمة ك راقية كاقتصادية اجتماعية مكانة مف بيا البلئقة مكانتيا إلى ترقى ال فيي تككف،
 مع الجزائرم تمعلمجا ثقافة في كالمعمـ التعميـ كظيفة إلى النظرة بيف شاسع فرؽ ىناؾ:الثانية الفرضية

 أعمى مف مركز مف البلئؽ بيا مركزىا إلى تسمك ال فيي تككف، أف ك ليا بد ال التي النظرة المثالية
 .الميف كؿ فكؽ كمينة المراكز
 :الثالثة الفرضية

 ليا بد ال التي المثالية صكرتو مع الجزائرم تمعلمجا ثقافة في المعمـ صكرة بيف شاسع فرؽ ىناؾ  
جبلؿ كتقدير احتراـ نظرة مف البلئؽ بيا إطارىا في كليست معيا تتماشى ال فيي تككف، كأف  كا 

 .كتبجيؿ
: عينــة الــدراسة

معمـ مف األطكار الثبلثة المعمكؿ بيا في المنظكمة التربكية الجزائرية،باإلضافة الي العينة 600تضـ 
. (ابتدائي ،متكسط،ثانكم)كلي  مف األطكار الثبلثة 600الخاصة بأكلياء األمكر كتضـ كذلؾ 

: النتــائج
 منيا االقتصادية النكاحي جميع في متدنية مكانة في نفسو يرل المعمـ النتائج أف خبلؿ مف تبيف    

 الرائدة كالشخصية المرمكقة، كالمكانة المثالية الصكرة في المعمـ يركف فبل األكلياء أما كاالجتماعية،

 بمدلكؿ كاع غير الجزائرم المجتمع أف إلى نخمص كمنو، كازدىاره المجتمع رقي في عمييا المعكؿ
 مع تتماشى ال الجزائرم ثقافة المجتمع في المعمـ صكرة أف بحيث المقدسة، الشريفة الكظيفة ىذه
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 جميع في المعمـ بيا يتمتع ،كالتي إلييا كيرقى يتبكأىا أف لممعمـ بد ال التي المثالية المكاصفات
 . كمتماسؾ كمتقدـ كمتيف قكم مجتمع كبناء كالتقدـ الرقي إلى تصبك التي المجتمعات

 بطبيعة يشكؿ مما كبارزة، كبيرة درجة إلى تحققت قد في ىذا البحث المعتمدة الفرضيات إف      
 ترقية عمى كالعمؿ المعمـ تقدير في النظر يعد لـ إذا الجزائرم، المجتمع مستقبؿ عمى خطرا الحاؿ

رجاع الكظيفة  .بيا البلئقة المكانة ليا كا 
تصورات المعممين وأولياء أمور تالمذة  الصفوف الثالثة " بعنوان  :الدارســـة الثانيـــة-

دمشق السنة "جامعة اليرموك"لمدكتور خالد محمد العمري" األولي نحو الواجبات البيتية
. 2005/2006الدراسية

: أسئمــــة الدراســـــة
ما تصورات معممي وأولياء تالمذة الصفوف الثالثة األولي نحو الواجبات البيتية  التي يكمف بيا -

:  كقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتيةالتالميذ؟
 كالتعميمية التربكية القيمة نحك التبلمذة أمكر كأكلياء األكلى الثبلثة الصفكؼ معممي تصكرات ما -

 ؟ الصفكؼ ىذه في التبلمذة بيا يكمؼ التي البيتية لمكاجبات
 التي البيتية الكاجبات طبيعة نحك التبلمذة أمكر كأكلياء األكلى الثبلثة الصفكؼ معممي تصكرات ما -

؟  الصفكؼ ىذه في كشكميا التبلمذة بيا يكمؼ
 أىداؼ نجاح مف تحد التي المعيقات نحك األمكر كأكلياء األكلى الثبلثة الصفكؼ معممي تصكرات ما-

؟  اليكمية الكاجبات
ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف معمميف الصفكؼ الثبلثة كأكلياء أمكر التبلميذ نحك -

 كلي أك كلي األمر، ك المؤىؿ العممي لممعمـ أكجنس المعمـ )الكجبات البيتية كفؽ بعض المتغيرات 
 (األمر
: العينة
 استخدـ كقد.أمر، كلي كأربعيف كتسعة صؼ كتسعمئة معمـ كخمسيف كاحد الدراسة مف عينة تككنت    

 . األمكر كأكلياء لممعمميف مكجية استبانو الدراسة ىدؼ لتحقيؽ الباحث
: نتائج الدارسة

ا محكرنا تشكؿ األكلى الثبلثة الصفكؼ لتبلمذة البيتية لمكاجبات كالتعميمية التربكية القيمة إف       ميمن
 .الدراسية التمميذ حياة في كجكدىا كضركرة بأىميتيا كالمعممكف األمكر أكلياء يعتقد التي المحاكر مف
 بانتياء تنتيي ال ربما التي التعميمية العممية أىداؼ بمكغ في كالمعمـ لمتمميذ مساعدنا عامبل تشكؿ ألنيا

 .الدراسية الحصة
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 تصكرات بيف تبايف عامؿ األكلى الثبلثة الصفكؼ لتبلمذة كشكمو البيتي الكاجب طبيعة شكمت     
 كشكمو البيتي الكاجب طبيعة نحك المعمميف تصكرات أف حيف ففي المعمميف كبيف التبلمذة أمكر أكلياء
 ذلؾ، غير األمكر أكلياء تصكرات نجد مرتفعة، متكسطات ذات أنيا الدراسة نتائج خبلؿ مف ظيرت
 .كأشكاليا الكاجبات ىذه طبيعة في التغيير ضركرة إلى يشيركف ككأنيـ
 أكلياء مف أكثر المعمميف قبؿ مف تأييدنا القت فقد البيتية الكاجبات أىداؼ نجاح محددات أما    

 أىمية عف األمكر أكلياء مع بو يتفقكف الذم الكقت ففي ميمة نتيجة المعممكف يقدـ كبذلؾ .األمكر
 البيتية الكاجبات نجاح مف تحد كثيرة عكامؿ كجكد يؤيدكف نجدىـ كتربكينا، تعميمينا البيتي الكاجب
 كمتكررة عديدة لتجارب كمحصمو المعمميف لدل تشكؿ قد التصكر ىذا يككف كربما ألىدافيا، كتحقيقيا

 ىذه عمى حكمكا ألنيـ المعمميف لتصكرات مخالفة جاءت التي األمكر أكلياء تصكرات بعكس 
 كييتمكف يتابعكف أمكر أكلياء بو نجد الذم الكقت ،ففي المتباينة الفردية خبلؿ تجاربيـ مف المحددات
 ضكء في أحكاميـ جاءت لذا نفسو االىتماـ يبدم ال اآلخر بعضيـ نجد ألبنائيـ البيتي بالكاجب
 .الشخصية خبراتيـ
 المؤىؿ أف حيف في .الدراسة أداة عمى استجاباتيـ في إحصائينا األمر ككلي المعمـ جنس يؤثر لـ    

 العممي المؤىؿ المختمفة،أما الدراسة أداة مجاالت عمى إحصائية داللة لو كانت األمكر ألكلياء العممي
. المختمفة الدراسة مجاالت عمى المعمميف استجابات في يؤثر فمـ لممعمـ
 البيتية الكاجبات أىمية عمى اتفقكا التبلمذة أمكر كأكلياء المعمميف أف الدراسة إليو تكصمت ما أبرز

 فيما كذلؾ األمكر، أكلياء عف المعمميف آراء تباينت فقد البيتي الكاجب بيعة ط أما ، كالتعميمية التربكية
 . البيتية الكاجبات أىداؼ نجاح في المؤثرة بالعكامؿ يتعمؽ
مذكرة لنيل "تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة والمدرسة"بعنوان :الدراســــة الثالثة-

جامعة بسكرة _تخصص عمم اجتماع التربية_شيادة الماجستير في عمم االجتماع 
. 2010/2011السنة الدراسية " حنان مالكي"لمباحثة 

: فرضيات الدراسة

ىؿ تتكامؿ األسرة كالمدرسة مف خبلؿ المشاركة في الدكر التربكم ؟ -

ىؿ لجمعية أكلياء التبلميذ دكر في تكامؿ األسرة كالمدرسة ؟ -

ىؿ لمدير المدرسة دكر في تكامؿ األسرة كالمدرسة؟ -
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 مكجكدة ابتدائية مدارس عف عبارة كىي تربكية مؤسسات 08 ب الدراسة أجريت :المكاني المجال
 محمد بخكش المقبرة، حي محمد، طبشي بشير، قريف المدرسي، المجمع ابتدائية :بسكرة بمدينة

 .محمد قكيع أكتكبر، 17 بمعركسي،
 عددىـ بمغ كالذم االبتدائية المدارس تبلميذ عمى شامؿ مسح بإجراء الباحث قاـ :البشري المجال

 المدارس مدراء كجميع المعمميف بعض مع مقاببلت إجراء إلى إضافة أسرة 3357 أم تمميذ 3357
 ىذه خارج التبلميذ أكلياء جمعية أعضاء مع المقاءات بعض إلى إضافة لمدراسة اختيرت التي

 .المدارس
 الكصفية كالدراسة البحث كطبيعة يتماشى باعتباره :التحميمي الكصفي المنيج :المستخدم المنيج
 .كالمدرسة األسرة بيف الكظيفية األدكار تكامؿ لمكضكع
 إلى  باالنتقاؿ كذلؾ مشاركة، دكف المباشرة المبلحظة كاستخدـ :المبلحظة:البيانات جمع أدوات

 كاستمارة بالمعمـ، خاصة مقابمة استمارة :المقابمة مف الباحث دراسة شممتيا التي االبتدائية المدارس
 إلى السبعة المدارس في الباحثة طرؼ مف االستبياف استمارة تكزيع تـ كقد .بالمدير خاصة مقابمة
 في التبلميذ عمى تكزيعيا منيـ طمب الذيف المدرسيف عمى بتكزيعيا بدكرىـ قامكا الذيف ىا مدراء

 .المنزؿ في ألكليائيـ ليأخذكىا الفصكؿ
. المئكية كالنسب التكرارات، :اإلحصائية األساليب

نتائج الدارسة 

 خبلؿ مف تتكامبلف كالمدرسة األسرة اتضح بالنسبة لمفرضية األكلي أف النتائج خبلؿ مف     
 بالتبلميذ المدرسة تكرد تبادلية فاألسرة عبلقة كالمدرسة األسرة بيف فالعبلقة التربكم الدكر في المشاركة
 كمياراتيـ قدراتيـ مع يتبلءـ الذم بالشكؿ كالتعميـ،بالتربية التبلميذ ىؤالء تتناكؿ التي ىي كالمدرسة

  .المجتمع كمتطمبات تتماشى التي
فقد تكصمت الباحثة إلي أف جمعية أكلياء األمكر ليس ليا :أما بالنسبة لنتيجة الفرضية الثانية ىي     

. دكر في تكامؿ األسرة كالمدرسة ،كىذا مف خبلؿ عدـ انخراط أغمبية المبحكثيف بالجمعية  لعدة أسباب
فتكصمت الباحثة إلي أف المدير لو دكر في تكامؿ األسرة :أما فيما يخص نتيجة  الفرضية الثالثة 

. كالمدرسة
: تعقيب عمي الدراسات السابقة

 جاءت تحمؿ كتفسر مكاضيع جكىرية تدكر حكؿ أنيايتبيف مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة     
المدرسة ككظيفتيا كعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ابتداء باألسرة ككذا تصكرات المجتمع لممدرسة 

بصفة عامة كالمعمـ بصفة خاصة ،بدا مف صكرة المعمـ في ثقافة المجتمع الجزائرم ،التي تبيف كتحمؿ 
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نظرة أكلياء األمكر لممعمـ ككيؼ أف النظرة المثالية لممعمـ في المجتمع الجزائرم أصبحت نظرة متدنية 
ال تميؽ بقيمة كمستكم المعمـ ،كاف كؿ الجيكد المبذكلة مف قبؿ المعمـ في تدريس كتربية األبناء 

أصبحت ال قيمة ليا في نظر األكلياء الذيف أصبحكا يشكككف في احتراـ كتقدير مينة المعمـ ،كىذه 
. النظرة مف قبؿ المجتمع أثرت عمى المعمـ في حد ذاتو

أما بالنسبة لمدارسة الثانية التي تكجو اىتماميا عمى تصكرات كؿ مف المعمميف كأكلياء األمكر فيما     
يخص الكاجبات البيتية كمدل تأثيرىا عمى التبلميذ ،حيث اختمفت تصكرات المعمميف عف تصكرات 

. أكلياء األمكر مف حيث نكع كشكؿ الكاجبات البيتية
أما فيما يخص الدراسة الثالثة التي ركزت عمى تكامؿ األدكار الكظيفية بيف األسرة كالمدرسة ،كتناكلت 

. فييا كظيفة المدرسة كتكامميا مع األسرة 
المبلحظ في ىذه الدراسات أنيا كميا اعتمدت عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كىذا ليس عيبا ذلؾ    

أف طبيعة الدراسة تستدعي االرتكاز عمى ىذا المنيج مف اجؿ الكصكؿ إلى جممة  الحقائؽ المراد 
. تأكيدىا

:  فيما يمي نتناكؿ أكجو االستفادة كاالتفاؽ كاالختبلؼ بيف الدارسة الحالية كالدراسات السابقة 
:  أوجو االستفادة واالتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة-أ   

  المتمثؿ في تسميط الضكء :تتفؽ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث ىدفيا
 .عمى المدرسة الجزائرية كعبلقتيا بالمجتمع 

  تركز ىذه الدراسات إلى جانب الدراسة الحالية عمى التصكر االجتماعي كنظرة المجتمع
 .لممدرسة في ظؿ التغيرات الحاصمة

  نتائج الدارسات السابقة اختصرت عمى الباحثة الجيد كالكقت ،كما ساعدتيا عمى تحديد
كحصر دراستيا ،ككذا االستفادة منيا في تحميؿ النتائج لمدارسة الحالية ،كىذا ما يسمي 

. بالتكامؿ المنيجي بيف الدراسات حتى نتفادل التكرار في التناكؿ ك الطرح
: أوجو االختالف بين الدراسة الراىنة والدراسات السابقة-ب

  ركزت الدراسات السابقة عمى تصكر المجتمع لممعمـ كتصكر أكلياء األمكر كالمعمميف
لمكاجبات البيتية ،ككذا التركيز عمى العبلقة بيف األسرة كالمدرسة فيما يخص التكامؿ 

لكظيفة  (لمكالديف)الكظيفي ،في حيف ركزت الدراسة الحالية عمي التصكر االجتماعي 
المدرسة بصفة عامة في ظؿ التغيرات الحاصمة كىذا يطرح تطرقنا كذلؾ لمعبلقة القائمة 
بيف األسرة كالمدرسة كالمشكبلت كالتحديات التي تكاجو المدرسة الجزائرية في خضـ ىذا 
 .التطكر الحاصؿ ،ىذا يبيف أف ىذه الدراسة الحالية أكثر شمكال مف ىذه الدراسات السابقة
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 :تمييد

 االجتماعية كالضغكط اكتسابيا الفرد عمى يتعيف التي دائرتيا كاتساع الثقافة عناصر لتعقد نظرا     
 بالتدريج تفقد األسرة بدأت العمؿ، أك لمتعميـ األـ كخركج الحديث، المجتمع بيا يمر التي كاالقتصادية

 كانت كما كالمدرسة، األطفاؿ كرياض أخرل اجتماعية مؤسسات لصالح االجتماعية كظائفيا مف بعضا
 األطفاؿ، إلى الثقافي التراث بنقؿ يتعمؽ فيما كبخاصة المدرسة كظائؼ مف أصبح بو تقكـ األسرة

. كمعارؼ كأنظمة قيـ مف اختارتو ما ضكء في الحياة ظركؼ مكاجية عمى كمساعدتيـ

 نظامية تربكية مؤسسة  كىي كغاياتو، أىدافو لتحقيؽ المجتمع أكجدىا اجتماعية مؤسسة المدرسة     
 الجسمية جكانبيا جميع مف المتعمـ الطفؿ شخصية تنمية إلى تيدؼ تربكية بيئة تكفير عف مسؤكلة
 مع االندماج عمى كمساعدتو متكامؿ، نحك عمى كاألخبلقية كالركحية كاالجتماعية كالنفسية كالعقمية
 يؤكد بما كاالبتكارية اإلبداع فرص تكفير عف مسؤكليتيا إلى باإلضافة معو، كالتكيؼ الكبير مجتمعو
 المقصكد النظامي التعميـ في األكلى الحمقة أيضا المدرسة كتعد االجتماعية، التنشئة في المركزم دكرىا
 .كالمجتمع البيت بيف ميمة كصؿ كحمقة األسرية لمتربية مكممة كحمقة

 تربكية عممية خبلؿ مف كالمراىقة الطفكلة مرحمة طكؿ عمى المستمر باإلشراؼ تسمح فالمدرسة
 كسط مف يحتاجو كما التمميذ بطبيعة المتعمقة كمعارفيـ خبراتيـ ليـ متخصصكف مربكف يمارسيا
 .كالعمؿ العمـ إلى الرغبة في نشاطو يستثير كجك كمعمكمات كأدكات مناسب

 مفيوم المدرسة-1  

 الميمة لثقؿ نظرا كذلؾ طكيؿ زمف منذ كالدراسة باالىتماـ حظيت تربكية اجتماعية مؤسسة المدرسة
 أف إلى إلييا الطفؿ دخكؿ مف ابتداء منيا المنتظرة التكقعات كلعظـ المجتمع، قبؿ مف إلييا المككمة
 .منيا  كبيرا إطارا يتخرج

. ثـ نعرج الي نشأة المدرسة ,كعميو سنتطرؽ إلي إعطاء تعاريؼ لممدرسة في المغة كاالصطبلح 
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 :المعني لمغوي لممدرسة-      

 كالتي تعني درس الكتاب يػيٌدًرسيوي " ٌدٌرٌس " أخذت المدرسة مف الفعؿ:المدرسة في المغة،
. كًدراٌسة،كٌداٌرسيو أم عناده حتى انقاد لحفظو

قرات كتب أىؿ الكتاب  :ٌدٌرٍستٌ 

 1.المكضع الذم يدرس فيو:الٌمٍدراس كالًمٍدراس 

 2.ىي مكاف الدراسة كطمب المعرفة ،جمع ٌمٌدارس:الٌمٍدٌرسة

دار -تعميـ يعطيو مدرس اك استناد كيمقيو عمى صؼ اك جماعة مستمعيف مدرستو جمع مدارس:ٌدٍرسي 
 3.لمتعمـ الجامعي العاـ اك االختصاصي

يقصد بيا بناء اك مؤسسة تربكية محددة، فالمدرسة كالمنيج مصطمحات يعنياف المضمكف :المدرسة 
 4.نفسو في العمكـ االجتماعية

 المدرسة مصطمح تعريف في االجتماع عمم قاموس في وجاء: 

« Ecole(sociologie de l’) : pour la sociologie, l’école est d’abord une 
institution qui remplit des fonction globales d’intégration et de mobilité 
sociale, l’autonomie relative du système d’enseignement justifie cependant 
que l’on s’intéresse aussi à son organisation interne, à la spécifié de son 
action, qui consiste à transmettre dans le cadre d’une programmation 
délibérée, des ensembles de connaissances, de compétences et de 
dispositions aux jeunes générations, ainsi qu’aux attentes et aux pratiques 

des différents acteurs sociaux concernés par son fonctionnement .

                                       
.607ص .مرجع سايؽ:ف منظكربا 1  

.1087باريس،صالمعجم الغربي الحديث الروس،:خميؿ الجر 2  
  3 .458،ص2000،مراجعة مأمكف الجيكم ،دارالمشرؽ،بيركت،لبناف،المنجد في المغة العربية المعاصرة:انطكاف نعمو كآخركف

99،ص1993(لبناف)اكاديميا لمنشر،بيركت :معجم العموم االجتماعية:فريديريؾ معتكؽ  4  
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 مف اجتماعي يتككف نظاـ ىي االجتماع عمـ قامكس في " بدكف ريمكف" حسب المدرسة مفيكـ ىنا   
  مجمكعات يضـ مستقؿ تعميمي نظاـ كىك االجتماعي، كالحراؾ اإلدماج ه كظائؼ مجمكعة

 .1النظاـ ىذا استمرارية أجؿ مف العمؿ ىدفيا الجديدة، األجياؿ كفاءة عمى تعمؿ معرفية

قد حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالعمماء تحديد مفيـك المدرسة فنجد الباحث :المدرسة في االصطالح-ب
يركنيا بأنيا مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة التي ىي جزء مف المجتمع ،كتنقميا إلى "مينشين وشيرو"

األطفاؿ كاألخبلؽ كراعي المجتمع كميارات خاصة كمعارؼ ،فيي نضاـ اجتماعي مصغر يتعمـ فيو 
 2.األطفاؿ القكاعد األخبلقية كالعادات االجتماعية كاالتجاىات كطرؽ بناء العبلقات مع اآلخريف

 .يمكف أف ينظر إلى المدرسة بأنيا نظاـ فرعي مرتبط بالنظاـ االجتماعي كالتربكم   

يصؼ المدرسة عمى أنيا نسؽ منظـ مف العقائد كالقيـ كالتقاليد ،كأنماط التفكير " ارنولد كموس"أما 
                             .كالسمكؾ التي تتجسد في بنيتيا كفي إيديكلكجيتيا الخاصة

أف المدرسة ىي شبكة مف المراكز كاألدكار التي يقـك بيا المعممكف كالتبلميذ "شيمان"في حيف يرل  
  .3حيث يتـ اكتساب المعايير التي تحدد ليـ ادكار المستقبمية في الحياة االجتماعية

المدرسة ىي التي تبني لدراسة العمـ ،ام تعميمو كتعممو ، كىي " ابوراس الناصر"كيرل الباحث   
 4 .خاصة بالتعميـ الثانكم كالعالي

أنيا مؤسسة اجتماعية مف المؤسسات التنشئة االجتماعية دكرىا تككيف لؤلفراد "محمد صقر"يعرفيا    
            .مف مختمؼ النكاحي في إطار منظـ كفؽ مبادئ الضبط االجتماعي

                                       
1 Raymond Boudon: Phillipe Besnard, Mohamed Cherkoui, Bernard Pierre Lécuyer، 

Dictionnaire deSociologie, Larousse, Paris, 2005, P74  
.111-110ص صمرجع سابؽ مصباح عامر ، 2 

.17-10مرجع سابؽ ص ص ،عمم االجتماع المدرسي:عمي جاسـ الشياب،سعد كطفةاعمي  3  
.281مرجع سابؽ،ص ، تاريخ الجزائر الثقافيابك القاسـ سعد اهلل  4  
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عف  يعرؼ المدرسة عمى أنيا تمؾ المؤسسة االجتماعية التي أنشاىا المجتمع ":عصمت مطاوع"أما  
قصد ككظيفتيا األساسية تنشئة األجياؿ الجديدة لما يجعميـ أعضاء صالحيف في المجتمع الذم 

 1.تعيدىـ

 إلىاألطفاؿ تنقؿ بأف يكلييا الذم لممجتمع امتيازم تعبير عف عبارة  ىي ":كايم دور إميل " يعرفيا   
دماجو الراشد، لتشكيؿ ضركرية يعتبرىا كاجتماعية كأخبلقية ثقافية قيما  2. ككسطو  بيئتو في كا 

 في التربكم النظاـ لتنفيذ أىداؼ كالعامة المقصكدة التربكية المؤسسة تمؾ  ىي":تركي رابح " يعرفيا   
   3 .المجتمع

 لتتكلى قصد، عف المجتمع أنشأىا اجتماعية مؤسسة ":أنيا عمى المدرسة إلى ينظر أف يمكف    
 تنمية عمى تعمؿ كما لو، تعدىـ الذم المجتمع في صالحيف أعضاء يجعميـ بما الجديدة األجياؿ تنشئة

 .في المجتمع إيجابييف أعضاء ليصبحكا متكاممة تنمية األفراد شخصيات

 الفرص لو كتتيح فرديا إعدادا كمكاىبو قكاه كتنمية الطفؿ بإعداد تقكـ ":أنيا عمى المدرسة أيضا كتعرؼ
عدادا الكامؿ، لمنمك  رغباتو ليحقؽ المجتمع أعضاء بقية نمك مع لينسجـ النمك ىذا يكجو اجتماعيا كا 
 4.منيا الفاسد إصبلح عمى كيعمؿ كيحترميا كيتقبميا نظمو كليفيـ

 جممة تحقيؽ إلى ييدؼ الذم المنظـ، السمكؾ مف معقد نظاـ بأنيا ":  باتسن فريديريك " يعرفيا   
 5." القائـ االجتماعي النظاـ إطار في الكظائؼ مف

 أال خاص كيجب طابع ذك مجتمع أك اجتماعية كحدة ":أنيا عمى المدرسة " سبنس " عرؼ حيف في
طابع  ذا مجتمعا أك اجتماعية كحدة تعتبر أف يجب كلكف فقط، لمتعميـ مكانا النمكذجية المدرسة تعتبر

 

                                       
.100-93 مرجع سابؽ،ص ص:محمد جماؿ صقر  1  
.124،صمرجع سابؽ،مؤسسة التنشئة االجتماعية:مراد زعيمي  2  
.187،صمرجع سابؽ،اصول التربية والتعميم:رابح تركي  3  
 .171-170،ص ص2000،عماف ،5 ط كالتكزيع، لمنشر عمار دار ،التربية أسس :ناصر إبراىيـ4 
 .95ص ب ت،,كمية التربية جامعة دمشؽ ,عمم االجتماع التربويكطفة، أسعد عمي5 
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 1. عامة حياة في كالطمبة كالمدرسكف كالصغار الكبار األعضاء فيو يشترؾ خاص 

أف المدرسة بناء اجتماعي يستمد مقكماتو المؤسسية مف التككيف االجتماعي  "أحمد محمد" يرل    
تستمد منو ىذه المؤسسة فمسفتيا كسياساتيا كأىدافيا كتسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ الكظائؼ , العاـ

 2.  كاألدكار التي تقـك بيا

 مف يمكنو إعدادا الطفؿ بإعداد تقكـ اجتماعية مؤسسة ":أنيا أساس عمى أيضا المدرسة تعرؼ كما    
مف ,االجتماعي قادرا عمي القياـ بدكره مما يساعده عمي عممتي التكيؼ كاالندماج ,مجتمعو  فية الحيا

دراكو لكافة حقكقو   3. ككاجباتو،خبلؿ كعيو كا 

 مرسكمة، تربكية كبرامج أىداؼ كفؽ لـ، كالتع التربية كظيفتيا اجتماعية مؤسسة إذف فالمدرسة    
 العبلقات فييا تنمك اجتماعية مؤسسة فيي كالرقي، التقدـ إلى يطمح كمتعمـ، كاع جيؿ إعداد ىدفيا
 دكرا تمعب فيي كالعممية، الفكرية كأنشطتيـ األفراد إمكانيات خبلليا مف كتنفتح كالمدرسيف، التبلميذ بيف
 .بالنجاح كالشعكر الذات عف كالتعبير لبلنتماء الطفؿ حاجة فتشجع الخبرات، إكساب عممية في ىاما

 النشء تكجيو في متخصصة اجتماعية منظمة المدرسة عبارة عف أف " الميالوي المنعم عبد "يرم
 كنقؿ لممتعمميف الخبرة اإلنسانية اختيار مسؤكلية المدرسة كتتحمؿ اجتماعية بيئة بيئاتيا كتنفرد كالشباب
 عمى تؤثر التي الثقافية الكسائط كأحد المدرسة تتميز كبذلؾ الصغار إلى كنتائجيا كمحتكاىا معناىا
 .التنشئة في متخصصة اجتماعية مؤسسة المدرسة  أف نستنتج مف خبلؿ ىذا التعريؼ 4.الفرد

 إنيا خاص، طابع ذك مجتمع أك اجتماعية كحدة ككؿ المدرسة" أف " حجي اسماعيل  أحمد يرل"
 المدرس) كالصغار الكبار مف أفرادىا جميع يشترؾ اجتماعية كحدة كلكنيا لمتعمـ، مكانا فقط ليست

 جماعة راضية المتعددة بأساليبيـ كيككنكف دستكر أك لنظاـ يخضعكف عامة حياة في ،(كالتبلميذ

                                       
 .186،ص1960،القاىرة المصرية، األنجمك مكتبة سمعاف، كىيب :ترجمة ،والمجتمع التربية :أكتاكام.ؾ.أ 1
 .242،ص2003، ، دار المناىج ، عماف2 ، ط أصول التربية :محمد  أحمد عمي الحاج   2
 .111مرجع سابؽ،ص:عامر مصباح  3
 .109،ص2004 مصر،,اإلسكندرية  الجامعة، شباب مؤسسة ،التربية أصول :الميبلكم المنعـ عبد  4
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 أكبر عدد كيشترؾ بالمدرسة، النظاـ كضع في األطفاؿ جميع يشترؾ : أف يجب ىذا كمف، 1متعاكنة
 ،كما كخارجيا الدراسة حجرات داخؿ بسمطاتيـ المعممكف يحتفظ ك المسؤكلية، تحمؿ في التبلميذ مف

 .."الذاتي الحكـ لممارسة لمتبلميذ الفرصة تعطى

 المجتمع أنشأىا التي كاليامة المقصكدة التربكية المؤسسة مف يعرؼ المدرسة عمي انيا تمؾ ىناؾ    
  2.التعميمي النظاـ أىداؼ لتنفيذ

: نقكؿ أف نستطيع المذككرة التعريفات جممة خبلؿ مف    

 خبلليا مف كالتي األفراد كحقكؽ كاجبات تتضمف فيي منظمة اجتماعية مؤسسة ىي المدرسة أف 
 تصبح كمعرفيا كاجتماعيا بيكلكجيا الطفؿ يتطكر فعندما لمطفؿ، االجتماعية التنشئة عممية عمى تشرؼ
 حينيا كالتعمـ، التربية عمميتي حكؿ تتركز كالتي المتعمـ الطفؿ حاجات استيعاب عمى قادرة غير األسرة
  .كمعرفيا كتربكيا اجتماعيا الطفؿ تنشئة ميمة إلييا أككؿ إضافية ثانية كمؤسسة المدرسة المجتمع أكجد

 األسرة، بو الذم تقكـ الدكر تكمؿ اجتماعية مؤسسة أنيا عمى المدرسة تعريؼ يمكف الشكؿ بيذا    
. المقبكؿ االجتماعي التأىيؿ درجة إلى كالمينية كالعممية االجتماعية كالخبرات بالميارات الطفؿ كتزكد

: المفيوم السوسيولوجي لممدرسة-1-3

تعتبر المدرسة نظاما معقدا كمكثفا كرمزيا مف السمكؾ اإلنساني المنظـ الذم يؤدم بعض الكظائؼ     
كما تبدك لعالـ االجتماع تتككف مف ,األساسية في داخؿ البنية االجتماعية كىذا يعني بدقة أف المدرسة 

كمف المعايير كالقيـ الناظمة لمفعاليات ,السمكؾ اك األفعاؿ التي يقكـ بيا الفاعمكف االجتماعيكف 
 .كالتفاعبلت االجتماعية كالتربكية في داخميا كفي خارجيا

 

                                       
 الفكر دار ،(والمدرسة  الفصل في والممارسة النظرية) والتعمم التعميم بنية إدارة :حجي إسماعيؿ أحمد  1

 .224-223ص ص,2000,العربي،مصر
 مصر، الحديث، العربي المكتب ،)التربية اجتماع عمم في دراسة( والمجتمع التربية : رشكاف الحميد عبد حسيف  2

 .67ص ،2002
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 :وتطــــــــورىا المـــدرسة نـــــشأة-2

 كؿ كاف حيث,نفسيا لمحياة مرادفة ككانت األرض ظير عمى اإلنساف كجد أف منذ التربية عرفت    
, مقصكدة كجية التربية تكف فمـ بالبيئة، المباشر االحتكاؾ طريؽ عف لمحياة الفردم السمكؾ يكتسب فرد

. كلكف كالدة المدرسة كمؤسسة تربكية جاءت في مخاض ظركؼ اجتماعية تاريخية خاصة كمحددة 

لقد كانت التربية في المجتمعات البدائية تجرم في إطار العائمة كالطقكس الدينية كاالجتماعية المتنكعة 
عمي درجة عالية مف التعقيد الذم يتطمب كجكد ،إذ لـ تكف حياة اإلنساف في العصكر  القديمة ،

الذم تمثؿ في ظيكر الكتابة كتقسيـ ,كلقد أدم التطكر الحضارم ,مؤسسة خاصة بالتربية كالمدرسة 
.  كالدة المدرسة التي خصصت لمعناية باألطفاؿ كتنشئتيـ اجتماعيا، إليالعمؿ

ذا كاف التاريخ ال يستطيع  كعف , (ما قبؿ التاريخ) يقدـ لنا صكرة كاضحة عف ثقافة األقكاـ البدائيةأفكا 
كجكد تفاىـ ,عمي نحك ما ,فإف المؤرخيف يفترضكف ,نظاـ األفكار كالقيـ كالمعتقدات كالتقاليد كالمغة 

. كاتصاؿ بيف الناس قكامو الرمكز كاإلشارات

تعد المدارس السكمرية مف أقدـ المدارس التي عرفتيا اإلنسانية في ,في إطار السيركرة التاريخية     
كما عرفت مصر ,كىي مدارس تسعي إلي إعداد كتأىيؿ الطبقات العميا في المجتمع ,تاريخيا القديـ 

ككانت تسعي إلي إعداد طبقة رجاؿ الديف ,كانت تابعة لممعابد ,القديمة أنكاعا عديدة مف المدارس 
عقب ىذه المرحمة التاريخية كظاىرة اجتماعية ,بدأت المدرسة تسجؿ كجكدىا ،كمكظفي الببلط كالدكلة 

 1.كمدارس اسبرطة كأثينا,كبخاصة في ببلد اليكناف ,كذلؾ في إطار الحضارات اإلنسانية المتبلحقة ,

 المدارس ىذه مثؿ بأخبار حافبل نجده كبعده اإلسبلـ قبؿ العرب عند التربية تاريخ تصفحنا ما إذا     
 كىكذا, كغيرىا  كالقصكر كالدكر، كالمنازؿ، الحكانيت، في العمـ رجاؿ بعض افتتحيا التي الخاصة
 ثـ كالغرب، الشرؽ مدارس ككذلؾ عاـ، بشكؿ كاليكنانية البلتينية العصكر بداية في المدارس كانت

 2.ةلعقيد أك معيف لديف أك لمطائفة تتبع كصارت األدياف، ظيكر بعد الخاصة المدارس ىذه تطكرت

                                       
 .95-94،مرجع سابؽ،ص ص عمم االجتماع التربوي:كطفة أسعد  1
 .78-77صص , 1996,لبناف ,بيركت الجيؿ، دار ،التربوي االجتماع عمم :ناصر إبراىيـ  2
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 تبعا لتعاليـ اإلسبلـ  المدارس بالجكامع يعرؼ ما بإنشاء اىتمكا اإلسبلـ بداية فمنذ المسممكف أما    
 كببلد كالككفة البصرة مف كؿ في منيا العديد كأنشأت ،- كسمـ عميو اهلل صمى- الكريـ رسكلنا كسنة
 الدكلة عيد في أنشئ الذم األزىر الجامع دكر إغفاؿ يمكننا  كال،كقرطبة كالقيركاف كالفسطاط الشاـ

 عمى ركزت التي الممؾ بنظاـ خاصة مدارس بإنشاء األمكية الدكلة اىتمت كما ـ، 970عاـ  الفاطمية
 كالجامعة بعد، فيما إسبلمية عربية جامعات إنشاء في سببا كانت المدارس ىذه الدكلة، رجاؿ إعداد

 1.كالعمماء األدباء مف الكثير يدىا عمى تتممذ التي المستنصرية،

 أكركبا في يظير لـ المدرسي النظاـ أف المدرسة سكسيكلكجيا" كتابو  فيShipman شيبماف  كيظير
 2 .األغنياء أبناء عمى كاقتصرت التربية عمى الكنيسة سيطرت حيث الكسطى العصكر خبلؿ إال

 في الحؽ ليـ ليس كالفقراء بالكنسية، مرتبطة ككانت األغنياء عمى اقتصرت أكركبا في فالمدارس    
 الثكرة ظيكر كمع ينفى، أك يعدـ بو ينادم مف كؿ ك كالتجديد، التغير الكنسية رجاؿ يتقبؿ فمـ التعميـ،

 التعميـ، عمى الطمب في زيادة الحضرم النمك كتطمب رأسمالي، إلى الغربي المجتمع تحكؿ الصناعية
 الحضرية، لمحياة لبلنتقاؿ سعيا بالمدارس االلتحاؽ )البكليتاريا طبقة(الفبلحية  الطبقة أبناء كاستطاع
 .العشريف لمقرف األكلى البدايات مع التعميـ نظاـ بذلؾ كاتسع

يمكف القكؿ اف ظيكر المدارس في ىذه المرحمة ارتبط بتأميف الككادر كاليد العاممة القادرة عمي مكاكبة 
. االنجازات التكنكلكجية كالصناعية 

 كسيمة ليككف المدرسي النظاـ تغير الحديث، الصناعي المجتمع كظير التصنيع ظيكر مع لكف    
 جعؿ الذم األمر عالية، كفاءات عممية تخصصات تطمب كالذم الحديثة، الحضرية لمحياة أساسية
 التي القكمية السياسات مف العديد ظيرت 21 القرف بداية كمع كيرتقي، يرتفع لممدرسة التربكم الدكر
 المصاحب كالثقافي االجتماعي لمتغير نظرا التربكم، كاإلصبلح المدرسية البرامج تغير بضركرة اىتمت
  .المعرفي كالتراكـ التكنكلكجي لمتقدـ

: ىي مراحؿ ثبلث في المدرسة بيا مرت التي المراحؿ تمخيص يمكف   

                                       
  .16ص مرجع سابؽ: السيد  طارؽ  1

 (.32)صمرجع سابؽ ، ، المدرسة اجتماع عمم : الرحمف عبد محمد اهلل عبد  2
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 : (كمدرسة (األسرة العائمة-أ

 الكحيد االجتماعي الكسط ىي - المدرسة اختفاء مع كىذا– األسرة أصبحت البدائي المجتمع في     
 الحياة، في الناضج كاإلبداع العيش عمى الحصكؿ كيفية عمى لطفؿ ا بتدريب قامت حيث لمتربية،
 أكالده بتعميـ الرجؿ اختص حيث كالمرأة، الرجؿ بيف البدائي المجتمع في العمؿ تقسيـ بكادر كظيرت
 تقكـ بينما معا، كالقبيمة كاألسرة النفس عف لمدفاع الحركب كمياـ الرعي أك الزراعة أك الصيد حرفة
 قامت ،ىنا التعميـ كعممية البيت كأعماؿ كالغذاء المأكل عف كالبحث الطعاـ إعداد بناتيا بتعميـ المرأة
 1.كالتقميد المحاكاة عمى التربية

 االجتماعية الحياة تعقد كمع كتنشئتو، الفرد إعداد كظيفة كالقبائؿ األسرية العشائر تكلت القديـ ففي    
 عمى قادرة غير كأصبحت بعد فيما كاألسر العشائر ىذه كاىؿ ثقؿ كاالجتماعي الثقافي التراث كتراكـ
 فييا، تعقيد ال بسيطة حياة تعيش البدائية المجتمعات كانت فمقد 2،أفراده مف المجتمع مطالب تحقيؽ
 ما إلى إضافة،الكبار كمحاكاة التقميد عمى قائمة كانت لمصغار االجتماعية كالتنشئة التراث محدكدة
 أحيانا كالقتاؿ كالزراعة، الصيد كطرؽ كالضار النافع،كالشر الخير بيف التميز مف ليـ الكبار يعممو
 طريؽ عف يتعمـ المجتمعات ىذه في الطفؿ كاف فمقد" ، األبكاف مف خاصة الحياة، عمى لمحفاظ
 األىداؼ يقيمكا لـ المجتمعات ىذه في كالكبار مباشرا، اشتراكا المختمفة النشاطات في الفعمي اشتراكو
 كتراكـ المكارد، كندرة السكاف كازدياد الحياة تعقد مع كلكف، 3 "الناشئيف كتعميـ لتربية الكسائؿ كيحددكا
 في مجتمع العيش كيفية كتعميميـ األبناء تربية عمى قادرة تنشئة تكفير عف األكلياء عجز المعرفة،
 .كالعمكـ كالتكنكلكجيا كاالختراعات المعارؼ كظيرت الحياة فيو تعقدت

                                       
 (101)ص,2009 الجامعية، المعرفة دار (,المشكالت، القضايا، المفاىيم، في نقدية رؤية) والمجتمع التربية : بدراف شبؿ  1
 .144-143،ص ص1997 ،اإلسكندرية الفنية، اإلشعاع كمطبعة مكتبة ، التربوي االجتماع عمم : الجكالني فادية شتا، عمي السيد  2
 ر،كالنش لطباعةؿ لدنيا لكفاء ا دار ، (ثقافية اجتماعية قراءة )والمعمم والمجتمع التربية :الخميسي سبلمة السيد  3

                                              , .217،ص2000اإلسكندرية،
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 الديف، رجاؿ طرؼ مف األمر بادئ في كاف كالذم البديؿ الحؿ عف الحديث اإلنساف بحث ىنا    
 المممكسة الكاقعية األمكر إلى التجريبية باألمكر االىتماـ مف انتقاال تطكرىا ككاف المدارس كأنشأكا
 .1أيضا

 األكالد كال المعمـ بدكر يقكماف بأنيما يعياف كانا األبكاف فبل مقصكدة، غير بصكرة يتـ  ىنافالتعميـ    
 مف الكثير الشيء يتعممكف األكالد كاف ذلؾ إلى كباإلضافة التبلميذ، دكر يمارسكف بأنيـ يعكف كانكا
 كمف أحد، يتعمدىا أف دكف عرضا مجراىا تأخذ التربية عممية كانت ذلؾ كالمعب، كعمى البيئة خبلؿ
 .تتبع خطة أك استعداد دكف بالفطرة تتـ كانت التعميـ عممية ىنا أحد، بكجكدىا يشعر أف دكف

 :كمدرسة القبيمة-ب

 فقد البدائية، المجتمعات في األسرة أك العائمة لدكر المكممة لؤلطفاؿ الثانية المدرسة القبيمة كانت   
 كاىنيا أك كشيخيا القبيمة في سنا منو أكبر ىـ لمف كتقميده محاكاتو خبلؿ مف أيضا يتعمـ الطفؿ كاف
أك  القبيمة بخبراء اآلباء فاستعاف الركحية، الناحية مف الطفؿ إلعداد كافية البيتية المدرسة تكف لـ ،كما

 بصكرة كالطبيعية الركحية الظكاىر لؤلطفاؿ كيعممكف يفسركف العرافكف ككاف الغرض، ليذا عرافييا
 كالقكل باألركاح يؤمنكف كانكا" القبيمة فأفراد أسطكرم، خرافي نحك كعمى السذاجة، عمييا تغمب

 في ظمو رؤية طريؽ عف ذلؾ إلى البدائي اإلنساف تكصؿ كقد قرينا، أك نفسا جسـ لكؿ كأف المستترة،
 اإلنساف كاف الخرافية، العقائد ىذه أساس كعمى كأحبلمو، الماء في خيالو كرؤية,  المشمسة األياـ
 . 2اليكمي سمككو يبني البدائي

 :ظيورىا وعوامل(الحقيقية )الفعمية  المدرسة-ج

 التراث ىذا كتعقد كتراكميا، كالمعارؼ المعمكمات زيادة في المتمثؿ الثقافي التراث لغزارة كاف    

 المكتكبة، المغة كاستنباط جيؿ، إلى جيؿ مف نقميا كصعكبة كتشابكيا كتشعبيا معارفو تنكع في المتمثؿ
 كفيمو التراث ىذا عمى لئلطبلع المغة تعمـ ضركرة الناشئة ألـز الذم المكتكب الثقافي التراث كظيكر

ففي  ، الحقيقي بمفيكميا المدرسة ظيكر في البارز الدكر ليا كاف جميعيا العكامؿ ىذه كاستيعابو،
                                       

 .72،ص2004،الجزائر, عنابة كالتكزيع، لمنشر العمـك دار ،التربوي االجتماع عمم :شركخ الديف صبلح  1
 .125،ص1999 األردف، كالتكزيع، لمنشر الشركؽ دار ،التربية اجتماع عمم :الرشداف اهلل عبد  2
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، كاألكؿ بالمعب قياميـ بعد أطفاليـ فراغ كقت لشغؿ المدارس أنشاكا اليكناف بو  يقكـ كعمؿ كالنـك
 أحد رأستيا تكلى التي الخاصة المدرسة صارت أف إلى ذلؾ طكر كت ، الكبار عمؿ مقابؿ الصغار

 تتكلى التي ىي فالدكلة العامة، المدارس أما ،" الدينية المدارس كانت ثـ ، العبادة دكر أك المنازؿ أفراد
تحصى  تكاد ال ألعداد العامة المدارس أشكاؿ تعددت الحالي كقتنا كفي أمكرىا، كتتكلى عمييا اإلنفاؽ

.1 

 :المــــــــــدرسة ظيــــــــــور عـــوامــــل -3

 :كىي ثبلثة عكامؿ المدرسة ظيكر عمى ساعد  

 أف عميو الصعب مف أصبح المعرفة، حصيمة كازدياد اإلنساف لتغير نتيجة :الثقافي التراث غزارة-أ
 فكجدت الجميمة، الميمة ىذه تؤدم مؤسسة لو يككف أف دكف جيؿ، إلى جيؿ مف الغزيرة ثقافتو ينقؿ

 .الناشئة كاألجياؿ الثقافي التراث بيف اتصاؿ حمقة ليككنكا كالمعممكف المدارس

 إلى أدل اإلنساف لدل عمييا المتحصؿ المعارؼ ككثرة التراث غزارة إف :الثقافي التراث تعقد-ب
 ككثرت كانتشرت بيئتو اتسعت كتطكر اإلنساف تقدـ فكمما معارفو، لتنكع كذلؾ التراث، ىذا تعقيد

 برزت آخر، إلى جيؿ مف التراث نقؿ صعكبة إلى أدل الذم الشيء الفكرم، نتاجو كازداد مشاكميا
 .كتدريسو التراث لنقؿ المدرسة كجكد ضركرة

 ىذه يتعممكا أف الناشئيف عمى لزاما أصبح أف إلى كأدت :المكتوبة المغة استنباط-ج

 2.المدرسة عاتؽ عمى تقع مسألة كىذه كالثقافي، الحضارم التراث عمى االطبلع بغية المغة

: أشكــــــــــال المــــــــــدرسة ومقومـــــــاتـــــيا-4

: أشكـــــــــال المدرسة-أ

 :كاآلتي ليا نتعرض معينة كفمسفية تربكية اتجاىات عكست لممدرسة، ثبلثة أشكاؿ ظيرت لقد

                                       
 .150مرجع سابؽ،ص:الجكالني فادية شتا، عمي السيد  1
 .172ص, مرجع سابؽ ،التربوي االجتماع عمم :ناصر إبراىيـ  2
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  :التقميدية المدرسة- 
 المفظية المعرفة ىك التعميـ مف فاليدؼ كاالستظيار، بالحفظ عميقا إيمانا يؤمف المدرسة ىذه في المعمـ

 عمى منحنيا التركيز يزاؿ ال المدارس ىذه كفي العممية التطبيقات بجكانب العناية دكف فييا، كاإلغراؽ
 أك التبلميذ بنشأة تتصؿ التي االختبلؼ بنكاحي االىتماـ دكف منطقيا تنظيما نظمت التي الدركس حفظ

 المتعمـ أك الطفؿ أف ىي المدرسة ىذه عمى الغالبة كالفمسفة الذاتية، باىتماماتيـ أك النفسية، بحاجاتيـ
 .1لمتربية القديمة كالمصطمحات بالمفاىيـ تأخذ فإنيا كبالتالي بيضاء، صفحة عف عبارة

 لنقؿ أكعية ىـ التبلميذ أف اعتبار عمى الثقافي التراث كنقؿ التمميذ، بعقؿ تعنى التقميدية فالمدرسة    
 .فردية فركؽ مف األطفاؿ بيف ما تغفؿ أنيا كما تطكير، أك ابتكار أك تجديد دكف التراث ىذا

  :النشيطة المدرسة   -

 أف تؤكد كىي بطبيعتو، خيرا الطفؿ تعتبر فيي اىتماميا، محكر المتعمـ أك الطفؿ المدرسة ىذه تجعؿ
 المختمفة الجكانب تنمية تستطيع فالمدرسة كلذلؾ كاىتمامات، كقدرات كميكؿ كشخصية كياف لو الطفؿ
 .كجماليا كاجتماعيا كانفعاليا كركحيا كجسميا عقميا لمطفؿ

 العمؿ طريؽ عف يتـ التعميـ فإف لذلؾ التعميمي، نمكه مصادر ىي إنما التبلميذ اىتمامات أف اعتبرت
 تؤمف كما المشكبلت، كحؿ التخطيط في التعاكف عمى ككذلؾ النفس عف البتكارم كالتعبير كالممارسة
 الفردية البحكث التعميمية، الرحبلت :منيا كسائؿ عدة طريؽ عف بالمجتمع المدرسة ربط بضركرة

 .الدراسية كالمعسكرات

  :المجتمع مدرسة-

 إلى تكصمكا كقد يبرره ما يجد ال المحمي المجتمع كعف الحياة عف التعميـ انعزاؿ أف التربية رجاؿ أيقف
 :ىي حقائؽ عدة

 تبلميذىا، في االجتماعي التقدـ تنمية إلى تعمد لـ إذا كظيفتيا تأدية في تفشؿ سكؼ المدرسة 
. لممجتمع الثقافي التراث مف كانطبلقا أفضؿ، مستقبؿ نحك اتجاىا

                                       
 .89-88،ص ص2003دار العمـ كالثقافة لمنشر،القاىرة،،لمطفل النفسي والتوفيق والمجتمع المدرس :رمختا صفكت كفيؽ  1
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 األطفاؿ  أصبح إذا إال يتحقؽ أف يمكف ال كالديمقراطية بالحرية تؤمف التي الجماعة تقدـ
. مجتمعاتيـ تقدـ في مسؤكليف أعضاء كالشباب

 إذا إال عاتقيـ عمى الممقاة المسؤكليات لكافة متحمميف أعضاء يصبحكا لف الشباب أف 
   1.كاالجتماعية باالبتكارية كتتميز ميكليـ ترضي التي األنشطة، بعض عرفكا

 المدرسة، ىذه اىتمامات مقدمة في أصبحت كاالجتماعية اإلنسانية الحاجات أف يتضح ذلؾ  كمف
شراؾ تبلميذىا في اإلنسانية الصفات تستيدؼ المجتمع فمدرسة  المدرسية السياسة رسـ في األىؿ كا 
 الحياة، في الرئيسية المشكبلت أك العمميات حكؿ المنيج في الدراسة محكر تنظيـ أك برامجيا كتخطيط
 مدرسة اعتبرت كما األعمار، جميع مف األىالي لنشاط مركزا المدرسة أك الدراسة مرافؽ كجعؿ

. اجتماعية ممارسا لمشركعات كالتمميذ كمخرجا مكجيا المعمـ المجتمع

 :المدرسة مقومات-ب

 ترتكز أف البد كالتربكية االجتماعية كظيفتيا تحقيؽ في تعميمية كمؤسسة المدرسة تنجح لكي

 :التالية النقاط عبر إلييا اإلشارة كيمكف كالمقكمات، األسس مف مجمكعة عمى التعميمية العممية

 :التعميمية األىداف-

 التعميـ مف نكع أك تعميمية مرحمة لكؿ بأف عممان  تحقيقيا إلى المدرسة تسعى التي األىداؼ بيا كيقصد
 2.أخرم جية مف المتعمـ قدرات كالى جية مف المجتمع احتياجات مع تتفؽ التي أىدافو

 :المتعمم احتياجات-

 إلى يصؿ كي اكتسابيا إلى المتعمـ يحتاج التي كالميارات كالمعمكمات المعارؼ مجمكعة بيا كيقصد
 :إلى كتنقسـ يجتازىا، التي التعميمية المرحمة حاجات تتطمبو الذم التعميمي المستكل

                                       
 .89مرجع سابق،ص : وفٌق صفوت مختار 1

- بسكرة–جامعة محمد خيضر ,مجمة العمـك اإلنسانية  ,مقومات التربية الحديثة في المدرسة:مراد بكقطاية   2
 04،ص2002،أكتكبر
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 المستكل إلى يصؿ كي اكتسابيا إلى المتعمـ يحتاج التي كالميارات كالمعمكمات المعارؼ مجمكعة-
 .يجتازىا التي التعميمية المرحمة احتياجات تتطمبو الذم التعميمي

 .كاجتماعية كنفسية كترفييية كغذائية صحية كخدمات أنشطة مف البرامج مجمكعة مف-

 :المعمم   -

 كسائؿ باستخداـ كذلؾ لممتعمـ التعميمية كالخبرات كالمعارؼ المعمكمات إيصاؿ في المتخصص كىك
 في تؤثر التي العكامؿ المدرسية أىـ أف التربية في المتخصصكف كيتفؽ ، االتصاؿ تحقؽ فنية كأساليب
 كالمثؿ طاعتيا يجب التي السمطة مصدر فيك ه المدرس شخصية ىي لمطفؿ االجتماعية التنشئة
 المعرفي بالتككيف متسمحان  المدرس يككف أف البد لذا ، المعرفة كمصدر الطفؿ بو يتمثؿ الذم األعمى

 1.كنفسيان  اجتماعيان  الطفؿ بناء في كبير تأثير ليا ألف كاالجتماعية األخبلقية كالفضائؿ

 :المادية اإلمكانيات -

 المكاتب كالمختبرات، معينة ككسائؿ ككتاب مبنى مف التعميمية العممية لقياـ البلزمة الكسائؿ ىي 
 .كغيرىا المبلعب دراسية، كحجرات

 اعتبار إلى شيادة عمى لمحصكؿ كالتحصيؿ الدرس مجرد مف التعميـ مفيكـ يتطكر أف البد لذلؾ    
 في تعميمية مراحؿ خبلؿ مف بو االىتماـ يجب مجتمع في عضكان  ككنو ، اإلنساف محكره التعميـ

 الجكانب، ىذه بيف متزف تكامؿ يتحقؽ حتى كالعقمية كالجسمية كالخمقية كاالجتماعية النفسية الجكانب
 كيصبح اإلنسانية الصفة عميو يسبغ حتى الديمقراطية المبادئ لتحقيؽ التعميـ يتكجو أف يجب كما

 بتقميدية التعميـ اتسـ إذا أما ، االجتماعي كاالقتصادم مستكاه عف النظر بغض فرد لكؿ حؽ التعميـ
 كسطحية المناىج كتقميدية األخرل التعميمية الخدمات كفاية كعدـ المعمميف كفاءة كعدـ التدريس
 القائـ التعميـ مقكمات كؿ تفقد كبذلؾ الكظيفي لبلستثمار قابمة غير المعارؼ ىذه تجعؿ ، محتكاىا
عف  مفصكلة المعمكمات لتصبح كالتساؤؿ، كالتفسير كالنقد كاالستنتاج التحميؿ عمى

 

                                       
 .05مرجع سابق،ص: مراد بوقطاٌة 1
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  1. المعرفة بناء في المشاركة أماـ المجاؿ,تعطي كال كقضاياىا الحياة 

 إال ، الماضي القرف منتصؼ منذ التعميـ ميداف في نكرانيا يمكف ال إنجازات حدثت العربي العالـ  كفي
 .المتقدمة العالـ دكؿ بباقي مقارنة تقميديان  ال يزاؿ العربية األقطار معظـ في التعميـ أف

 :المنياج-

 مف النابعة التربكية األىداؼ إلى الكصكؿ بغية كالمتعمـ، المعمـ يسمكو الذم الطريؽ بالمنياج يقصد
 تكضع التي كالتجارب الخبرات مجمكعة ":بأنو الحديثة التربية في المنياج كيعرؼ المتراكـ، التراث
 الخبرات تتابع " :بأنو المنياج " شكرز "ك"ستانمي "ك " سميث " مف كؿ كيعرؼ ،"الصغار ليتعمميا
 كأعماؿ تفكير بكسائؿ كالكبار األطفاؿ كتيذيب تربية مف أجؿ المدرسة تضعيا كالتي حصكليا الممكف
 ." معمميـ مف بتكجيو التبلميذ يكتسبيا التي الخبرات ":بأنو " كامبؿ "ك" كازكيؿ " كيعرفو " الجماعة

 كاإلشراؼ تخطيطيا يتـ التي لمتبلميذ التعميمية الخبرات جميع ":بأنو المنياج " تايمكر " يعرؼ كما  
 التي الخبرات جميع ":بأنو " ىاس "كيعرفو ،" التربكية أىدافيا لتحقيؽ المدرسة جانب مف تنفيذىا عمى
 خاصة تدريسية كأىداؼ عريضة عامة أىداؼ تحقيؽ إلى ييدؼ تربكم برنامج في المتعممكف بيا يمر

 المنياج يجعؿ ما كىذا التربكية، باألىداؼ كثيقا اتصاال المنياج كيتصؿ." تخطيطيا كتـ بيا مرتبطة
 2. كالمجتمعات كاألفراد المكاد باختبلؼ يختمؼ

 بحيث متخصصيف يد عمى تحميميا بعد الثقافة كمحتكل المجتمع أىداؼ أساس عمى يقكـ بناؤىا   
 كتراعي كميكليـ، التبلميذ قدرات، مع كتتماشى مرحمة، كؿ في النمك كمطالب احتياجات تراعي

 3.المتجددة المجتمع احتياجات

 تيتـ المناىج كانت البداية كفي بالمدارس، مرتبطة لككنيا النظامية المدارس نشكء أنشئت كالمناىج
 كالنمك األخرل الجكانب ك ييمؿ العقمي النمك جانب كىك التمميذ، عند النمك جكانب مف كاحد بجانب

                                       
الحكار المتمدف ،محكر التربية كالتعميـ كالبحث العممي، المدرسة والتطبيع االجتماعي: محمكد سبلمة محمكد اليايشة  1

. 2010/12/19-3220:العدد
 .174ص: مرجع سابؽ: إبراىيـ ناصر   2
 .07،ص8200،مصر األزاريطة، الجديدة، الجامعة دار ،الجودة مفاىيم ضوء في والمجتمع المدرسة :مجاىد عطكة محمد  3



51 
 

 كتقدـ التربية بتطكر المناىج تطكر كمع الدراسي، المقرر يعني المنياج ككاف كاالجتماعي، الجسمي
 التمميذ أصبح كما كالنفسية، كاالجتماعية الجسمية بالنكاحي فشيئا شيئا تيتـ المناىج المجتمعات، بدأت

. الرئيسي المحكر ىي الدراسية المادة ككف مف بدال التربكية، العممية محكر

 ىذه عمى تطرأ التي العامة كالتعديبلت بالتغيرات كيتأثر المجتمع بثقافة عالمة بصفة المنياج كيرتبط
 المحيطة، الحياة مع التمميذ تكيؼ كىك أجمو، مف يكضع الذم اليدؼ المنياج يخدـ لكي كذلؾ الثقافة،
 .بمكغيا المجتمع يريد التي كالغاية

 :ـــف المــــــدرسةــائــــوظــ- 5

أف كظيفة المدرسة ال تقؼ عند حدكد نقؿ المعارؼ المكجكدة في بطكف الكتب جويل روسني يرل      
نما في عممية دمج ىذه المعارؼ في أكساط المعنييف بيا   .فحسب، كا 

كينظر جكف ديكم إلى المدرسة بأنيا مؤسسة اجتماعية تعمؿ عمى تبسيط الحياة االجتماعية كاختزاليا 
  .في صكرة أكلية بسيطة

أف المدرسة ىي قبؿ كؿ شيء مؤسسة أكجدىا المجتمع إلنجاز عمؿ خاص، ىك ": ديوي "كما يرم    
 1 ."الحفاظ عمى الحياة االجتماعية كتحسينيا

، في تحكيؿ مجمكعة مف القيـ الجاىزة كالمتفؽ عمييا " كمكس" كتكمف كظيفة المدرسة، كما يرل
اجتماعيان، كقد مارست المدرسة ىذا الدكر في العصكر الكسطية كما ىك الحاؿ في القرف التاسع 

كمما الشؾ فيو اف المدرسة تمارس كظائؼ اجتماعية كتربكية متعددة، كتتبايف ىذه الكظائؼ ،"عشر
 2. بتبايف المجتمعات، كتبايف المراحؿ التاريخية المختمفة

كفي إطار ىذا التنكع الكظيفي لممدرسة يمكف لنا أف نستعرض كظائؼ أساسية لمعممية التربكية في    
  :المدرسة كىي

 
                                       

 ، مكتبة الفبلح لمنشر ك التكزيع ، الككيت 2 ، ط المعاصرةعمم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية : عمى أسعد,كطفو  1
 .167،ص1998

. 167،مرجع سابؽ،ص عمم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة:عمي اسعد كطفة  2
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: الوظيفية التعميمية -أ

غني عف البياف أف المدرسة تضطمع بالميمة التعميمية التي تقكـ عمي تزكيد المعمكمات التبلميذ   
كطرؽ التفكير العممي كالمنطقي ,بالمعارؼ األساسية كتدريبيـ عمي القراءة كالكتابة كمبادئ الحساب 

كما تقـك باطبلع التبلميذ عمي معطيات الكسط الطبيعي كاالجتماعي الذم يعيشكف ضمنو يتسنى ليـ ,
اطبلعيـ عمي معطيات ,كتدريجيا في مراحؿ الحقة ,فيـ الخصكصيات المحمية كالتكيؼ الحسف معيا 

. أكساط طبيعية كاجتماعية أخرم

كالتزكد بكسائؿ الحصكؿ ,أف المدرسة أساسا تقـك في مجاؿ الكظيفية التعميمية بعمميات نقؿ المعرفة   
غير أف ,عمييا خصكصا أماـ تراجع دكر األسرة في المجتمعات الحديثة في القياـ بالكظيفة التعميمية 

االتجاىات الحديثة في التكظيؼ االجتماعي ال تكتفي باف تقصر الكظيفة التعميمية لممدرسة عمي ما 
 1:بؿ تكسعيا لتشمؿ مجاالت أربع ىي,سبؽ ذكره 

كمجاؿ التعميـ لمعيش مع اآلخريف كمجاؿ التعميـ لتحقيؽ ,مجاؿ التعميـ لممعرفة كمجاؿ التعميـ لمعمؿ 
. الذات 

كما اف المدرسة كسمية لمتجديد كالتغيير فيي مصدر مف مصادر اإلشعاع الفكرم ،كىي بذلؾ تساير 
 2.التطكر السريع بمجاؿ العمـ كالمعرفة

  :األخالقية الوظيفة-ب

 غنى ال كظيفة ىي األخبلقية المدرسة كظيفة أف اعتبار يمكننا ذلؾ كعمى المجتمع مف جزء المدرسة
 تبلميذىا نفكس في األخبلقية القيـ بتدعيـ المدرسة تقكـ أف بد فبل أخبلقيا، مجتمعا أردنا إذا عنيا،

 .ذلؾ عكس ىك ما كمقاكمة

 

                                       
قسـ العمـك ,األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ,وظائف ودور المدرسة في الوقاية من جنوح األحداث:عبد العزيز ديممي  1

 .،(6)الشمؼ ص ,جامعة حسيبة بف بكعمي , 2013جكاف ,10العدد ,االجتماعية 
 h11:30،15:4:2014،  http://assawsana.com وظائف المدرسة من منظور اجتماعي،:  قاسـ عبد اهلل 2
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 المرغكب القيـ يكتسبكف كجعميـ بيـ المحيط العالـ فيـ عمى تبلميذىا تساعد أف لممدرسة يمكف    
 1.الفعمية الممارسات طريؽ عف فييا

حساف      يثار كا  كما تحرص المدرسة عمى تربية التمميذ كتعكيده عمى األخبلؽ الفاضمة مف صدؽ كا 
كتعاكف مع اآلخريف كتكقير لمكبار كرحمة بالضعفاء، كما تعمؿ عمى تيذيبو كتخميصو مف الخصاؿ 

السيئة مف كذب كأثرة كأنانية كقسكة، كذلؾ مف خبلؿ ما يمقف لو مف مبادئ كما يعرض عميو مف نماذج 
كلقد ركز الديف اإلسبلمي عمي أىمية  ،لذكم األخبلؽ الحسنة كما تحقؽ ليـ مف خير في حياتيـ

َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع "األخبلؽ في بناء األمـ في الكثير مف المكاقع فقكؿ اهلل تعالي
َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما  *ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِميٌم 

 3"َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالمَُّو ُيِحبُّب اْلُمْحِسِنينَ  "،وقولو أيضا2"ُيَمقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّظ َعِظيمٍ 

أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوي اهلل وحسن "قكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ   
" إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"وقولو"الخمق

احرصكا كؿ الحرص أف تككف " كىك يخاطب جميكرا مف المعمميف: الشيخ اإلبراىيميىنا يقكؿ    
 التربية قبؿ التعميـ كاجعمكا الحقيقة اآلتية نصب أعينكـ كاجعمكىا حاديكـ في تربية ىذا الجيؿ الصغير،

إن ىذا الجيل الذي انتم منو لم يأتي في خيبتو في الحياة من نقص في :كىاديكـ في تككينو كىي 
نما خاب أكثر من نقص في األخالق فمنيما كانت الخيبة ومنيما كان اإلخفاق كمف ىذا " 4العمم وا 

  .القكؿ نستنتج مدم أىمية الكظيفة األخبلقية لممدرسة

                                       
. 76مرجع سابؽ،ص:كفيؽ صفكت مختار  1
 .35-34  سكرة فصمت ،اآلية ،2
 .135 سكرة آؿ عمراف،اآلية،3
أطركحة لنيؿ دكتكراه دكلة في التاريخ الحديث -1925،1945-الخطاب النيضوي في الجزائر: عبد المجيد بف عدة4

 .361-360ص  ،ص2004،2005كالمعاصر،جامعة الجزائر،السنة الجامعية،
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 لشخصية متكامؿ نمك تحقيؽ إلى المدرسة في التربكية األىداؼ تسعى أف يجب "بياجيو" كيقكؿ 
 كتحتـر كاألخبلقي، الفكرم االستقبلؿ عمى يساعده بشكؿ ذاتو، في األساسية الحريات كتعزيز اإلنساف

 1.اآلخريف لدل ىذا االستقبلؿ

    في ىذا السياؽ يؤكد دكركايـ عمي الطبيعة المزدكجة لئلنساف، فاإلنساف كما يراه كائف اجتماعي 
كفردم في آف كاحد ،كيرم أف الطفؿ يمتمؾ جانبا مضادا لممجتمع ،اك جانب غير اجتماعي كىك 
الجانب الفردم البيكلكجي ،كىذا ىك الجانب الذم يتكجب عمي التربية كالمدرسة أف تصقمو كتعطيو 
صكرتو االجتماعية ،كيتـ ىذا األمر عبر عممية إخضاع الطفؿ لمنظاـ االجتماعي القائـ ،كىنا تبرز 
أىمية التشكيؿ األخبلقي لمطفؿ،فالمدرسة ىنا تجمع األطفاؿ كتدمجيـ بناءا عمي معايير اجتماعية 

محدد مثؿ العمر كالجنس كالمركز كالقدرة، كفي معترؾ الحياة المدرسية تغيب عبلقات القرابة كالعبلقات 
 .العائمية التي ترتسـ كفؽ معايير كجدانية كعاطفية خاصة

    فالمدرسة تشكؿ كسطا أخبلقيا جديدا يعمـ الطفؿ اف يسمؾ عمي نحك مختمؼ لما اعتاده في 
العائمة، فالطفؿ  يتعمـ أنماطا سمككية معيارية جديدة تساعده عمي التكيؼ مع أفراد غرباء، كىنا في 
ظؿ ىذه العبلقات الجديدة يتكجب عميو أف يتعمـ معني الغيرة كالتضحية كاإليثار كاالعتماد عمي 

الذات،فالطفؿ في المدرسة يتعمـ القكانيف كالقكاعد األخبلقية،فالكعي األخبلقي يجب اف يتشكؿ عبر 
عممية التثقيؼ كالممارسة كالمعرفة، فيي تزكد األطفاؿ بمشاعر االنتماء لمكطف كتطبيعيـ عمي تمثؿ 

نسانيا  .  2القيـ اإلنسانية كاالجتماعية  بطريقة تمكف مف تشكيؿ كعي الطفؿ تشكيبل أخبلقيا كا 

 كعميو فالمدرسة ترسخ نظاما أخبلقيا يتناغـ مع النظاـ االجتماعي القائـ كيتكافؽ مع متطمبات كؿ 
نسانيا  .  مرحمة مف مراحؿ تطكر المجتمع أخبلقيا كا 

 :الوظيفة االجتماعية-    ج

    مف المعركؼ أف التربية المدرسية ىي قبؿ كؿ شيء تنشئة اجتماعية أك تطبيع اجتماعي،ألنيا 
تمرر األعراؼ كالقيـ االجتماعية المكضكعية،كلتحقيؽ كظيفتيا االجتماعية تمجأ المدرسة إلي استعماؿ 
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الخ ككميا في ...مفاىيـ عدة حسب الظركؼ كالمكاقؼ كمفيـك التربية كالتعميـ كالتدريس كالتككيف 
األخير مفاىيـ تحيمنا إلي ىدؼ كاحد ىك التأثير بعمؽ في حياة الفرد قصد تحقيؽ تكافقو،اك تطبيعو 

 :االجتماعي ،كىي في ذلؾ تسمؾ مسمكيف

يقـك عمي كقاية كحماية مجاليا مف الشكائب المجتمع كعيكبو،كذلؾ بحذؼ : المسمك األول          -
كؿ ما ىك غير مبلئـ مف البيئة الخارجية ،كتكفير بيئة اجتماعية مدرسية أكثر اتزانا مف البيئة 

الخارجية ،مما يؤثر في التطبيع االجتماعي لمتمميذ بصك رة ايجابية ،كيساعده عمي تككيف شخصيتو 
.       تككينا ينسجـ كمستجدات التربية الحديثة حتى يتسنى لو التفاعؿ كالتكافؽ مع مجتمعو بشكؿ سميـ

نما داخؿ المدرسة كميا :المسمك الثاني- أف المدرسة ال تقكـ بكظيفتيا ىذه داخؿ الفصكؿ فحسب كا 
التبلميذ فيما بينيـ )،كنظاـ اجتماعي تربط أفراده عبلقات اجتماعية تراتبية رسمية كغير رسمية 

كبيذا تككف المدرسة مجتمعا صغيرا يستمد  (الخ.....،التبلميذ كالمكظفيف بالمدرسة ،التبلميذ كالمدرسكف
 1.تنظيماتو االجتماعية كأنشطتو كعبلقاتو مف المجتمع الكبير

   إف المسمؾ األكؿ يركز عمي الفردم ىادفا إلي التكافؽ،أما المسمؾ الثاني فييتـ باالجتماعي مف اجؿ 
 .تحقيؽ عممية التطبيع االجتماعي

  :الوظيفة السياسية-د

يرسـ كؿ مجتمع السياسية التي يرتضييا لنفسو، كالتي تحقؽ لو غاياتو كأىدافو في مختمؼ     
كالسياسة ىي أداة المجتمع في تكجيو الطاقات كالفعاليات المجتمعية . مجاالت الحياة كميادينيا

نحك أىداؼ منشكدة كمحددة، كىي بالتالي معنية بتحقيؽ التكازف بيف جكانب الحياة االجتماعية 
 .كمؤسساتيا المختمفة

 .تقـك بيف مؤسسة المدرسة، كالمؤسسة السياسية، عبلقات جدلية عميقة كجكىرية     
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فالمؤسسة السياسية معنية بتحديد أىداؼ التربية كغاياتيا كبتحديد استراتيجيات العمؿ المدرسي 
كغالبان ما ينظر الى المدرسة . كمناىجو، لتحقيؽ أغراض سياسية اجتماعية قريبة اك بعيدة المدل

بكصفيا حمقة كسيطة بيف العائمة كالدكلة، لتحقيؽ الغايات االجتماعية التي حدده 

    1.المجتمع لنفسو

تبيف القراءة التاريخية لعمؿ المدرسة ككظيفتيا بكضكح، أف عمؿ المدرسة كميمتيا تتغاير     
 أداة في يد الدكلة إلىلقد تحكلت المدرسة . بتغاير أنظمة الحكـ القائمة كاأليديكلكجيات السائدة

 2.الماركسية لتحقيؽ أغراض كاستراتيجيات ك ايديكلكجيات السياسة الماركسية
عمى خبلؼ ذلؾ تحكلت المدرسة في ألمانيا النازية، إلى جياز سياسي ييدؼ إلى تكريس    

مبادئ النازية، كتمجيد العرؼ اآلرم، ككاف عمييا أف تقكـ بميمة تذكيب كصير كافة الثقافات 
  .االجتماعية لمشعب األلماني في بكتقة االنتماء إلى القكمية األلمانية المتعالية

أما في المجتمعات الميبرالية فإف المدرسة تسعى إلى تعزيز قيـ الميبرالية االقتصادية، كمفاىيـ      
كىناؾ نماذج أخرل متعددة ففي سكريا عمى سبيؿ . الحرية الشخصية، كتكريس العقمية العممية

المثاؿ تسعى السياسة التربكية إلى تعزيز االنتماء القكمي، كاألصالة القكمية، كتؤكد عمى أىمية 
 .استرجاع األرض العربية المغتصبة في فمسطيف، أك في أم مكاف آخر

فالسياسات التربكية القائمة، ألم مف البمداف، تحدد لممدرسة كظائفيا كميماتيا كأدكارىا،      
كيتـ ذلؾ كمو . كتصكغ ليا مناىجيا بما ينسجـ مع التكجيات السياسية الكبرل لممجتمع المعني

عبر منظكمة مف الخطط كاالستراتيجيات المتكاممة كالمكجية فالسياسة التربكية لمجتمع ما تحدد 
كتسعى ىذه السياسات، في جممة ما تسعى إليو إلى تعزيز . في إطار سياستو العامة

كمف أىـ األدكار السياسية . اإليديكلكجيات االجتماعية السائدة كتحقيؽ الكحدة السياسية لممجتمع
: التي تمعبيا المدرسة ىي

  . التأكيد عمى الكحدة القكمية لممجتمع-
 .ضماف الكحدة السياسية- 
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  تكريس االيدكلكجيا السائدة-
 .المحافظة عمى بنية المجتمع الطبقية -

 .تحقيؽ الكحدة الثقافية كالفكرية-

 : الوظيفة االقتصادية- و

يكمف العامؿ االقتصادم في أصؿ نشكء المدرسة، كخاصة في مرحمة الثكرة الصناعية األكلى،     
.  التي تطمبت كجكد يد عاممة ماىرة قادرة عمى استخداـ التكنكلكجيا الحديثة المتطكرة

. ككاف عمى المدرسة في ىذه المرحمة أف تمبي حاجات الصناعة النامية مف اليد العاممة المؤىمة
كما تزاؿ المدرسة تسعى إلى تمبية احتياجات التكنكلكجيا الحديثة مف فنييف، كخبراء، كعمماء، كأيد 
عاممة، لقد بدأت المدرسة ترتبط تدريجيا، كعمى نحك عميؽ مع المؤسسات االقتصادية اإلنتاجية، 
. كيتجسد ذلؾ المدارس الفنية كالمينية، التي تتصؿ بشكؿ مباشر بعجمة اإلنتاج الصناعي المتطكر
كغني عف البياف إف المدرسة تمعب دكرا ىاما في زيادة الدخؿ القكمي، كتحقيؽ النمك االقتصادم 

التي اجريت " دكنيزكف"دراسة " كفي ىذا الصدد تشير. في البمداف المتطكرة النامية عمى حد سكاء
مف نسب النمك االقتصادم، في الكاليات % 23، أف 1962في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 

  .المتحدة األمريكية، يعكد إلى تطكر التعميـ في الكاليات المتحدة األمريكية

ىذه " ف تعيش فقيرةأإف فئة متعممة مف الناس ال يمكف " "الفريد ماريشال"في ىذا الصدد يقكؿ   
في دراسة تربكية اقتصادية حكؿ التعميـ ،كالتنمية "مصدؽ جميؿ الحبيب "المقكلة التي ضمنيا 

االقتصادية في العراؽ ،يستفاد منيا أف التعميـ الجيد مدخؿ إلصبلح أحكاؿ الناس فيما يصطمح 
 1.األمر الذم ينعكس ايجابيا عمي رضي الناس بيذا التكازف" التنمية"عميو 

 في ابحثو الرائدة في مجاؿ قياس العائد االقتصادم لمتعميـ إلي فكرة "شولتز"كما اتجو     
االستثمار في البشر مباشرة ،كما اعتبر أف ىذا االستثمار ىك الذم يفسر ما تتميز بو ظاىرة النمك 

 2.االقتصادم في البمداف المتقدمة،كاف مفتاح االستثمار البشرم يكمف في التربية كالتعميـ
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كقد كاف لبلقتصادم اإلنكميزم آدـ سميث فضؿ السبؽ عمى معاصريو في اإلشارة إلى أىمية راس 
الماؿ البشرم كدكره في الدخؿ االقتصادم القكمي، كالذم سبؽ لو القكؿ اف الرجؿ المؤىؿ عمميا 
 .يمكف أف يقارف بإحدل اآلالت المتطكرة كالحديثة كالمكمفة في مجاؿ اإلنتاج كالتكظيؼ كاالستثمار

بعد عاـ كاحد مف % 30إنتاجية العامؿ أالمي ترتفع بنسبة "تشير نتائج أحدل الدراسات     
بعد الدراسة  %600 عاما، كتصؿ إلى 13بعد دراسة % 320الدراسة االبتدائية، كنحك 

كلـ تبؽ ىذه الحقيقة االقتصادية اليكـ سرا مرىكنا باالختصاصيف فحسب، فمقد بدا ". الجامعية
الناس يدرككف أىمية التحصيؿ العممي في رفع مستكل اإلنتاج كمستكل الدخؿ عمى المستكل 

إلى ذلؾ األمر في " ريمكند بدكف"يشير " كفي ىذا الخصكص. الفردم كما عمى المستكل القكمي
كتابة الحراؾ االجتماعي كيؤكد اف صكرة التعميـ بدأت تأخذ مكانيا في عقكؿ الناس عمى أنيا 
عممية تكظيؼ كاستثمار كعائدات، حيث بدأ الناس ينظركف الى المدرسة مف مفاىيـ العرض 

الخ  ...كالطمب كالتكظيؼ كالعائدات

كيعممكف عمى  .ينظر اليـك أصحاب النزعة االقتصادية إلى المدرسة في جكانبيا االقتصادية    
دراسة حركتيا كفاعميتيا بكصفيا مؤسسة إنتاجية تطرح نتاجا مف الشيادات كالناس في أسكاؽ 

العمؿ، كىك نتاج تتبايف أىميتو كجكدتو بتبايف المدة الدراسية، كنكع الدراسة كالفرع العممي، كمدل 
  1.أىمية االختصاص في سكؽ العمؿ كفقان لمبدأ العرض كالطمب االقتصادم

 :  الوظيفة الثقافية-ي

فالمدرسة تسعى إلى  .تعد الكظيفة الثقافية مف أىـ الكظائؼ التي تتكالىا المؤسسات المدرسية    
كتأخذ كظيفة المدرسة الثقافية أىمية . تحقيؽ التكاصؿ كالتجانس الثقافييف في إطار المجتمع الكاسع

متزايدة كممحة كمما ازدادت حدة التناقضات الثقافية كاالجتماعية، بيف الثقافات الفرعية القائمة في 
كالتناقضات االجتماعية، كالعرقية، كالجغرافية، كىي التناقضات التي يمكف : إطار المجتمع الكاحد

اف تشكؿ عامؿ كبح يعيؽ تحقيؽ كحدة المجتمع السياسية، كمدل تكاصمة الثقافي كتفاعمو 
كقد تجمت أىمية ىذه المسالة في مرحمة نشكء كتككف األسكاؽ القكمية في أكركبا في . االقتصادم
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. مرحمة الثكرات البرجكازية، كىي الثكرات التي اقتضت كجكد ثقافة كاحدة لمجتمع اقتصادم كاحد
كلقد لعبت المدرسة، كما تزاؿ تمعب، دكرا يتميز باألىمية في تعزيز لغة التكاصؿ القكمي بيف 

جميع أفراد المجتمع كتحقيؽ الكحدة الثقافية عبر تحقيؽ التجانس في األفكار كالمعتقدات، كالتقاليد 
 1.كالتصكرات السائدة في المجتمع الكاحد

عمي أىمية الكظيفة الثقافية ,منذ مطمع القرف العشريف ,ليس غريبا أف يككف دكركايـ قد أكد        
اإلنساف الذم يجب أف تحققو فينا ليس اإلنساف عمي غرار ما خمفتو "لمتربية المدرسية كىك القائؿ

. الطبيعة بؿ اإلنساف عمي نحك ما يريده المجتمع
اإلنساف الذم تريد المدرسة كالتربية أف تحققو فينا ليس سكم اإلنساف النمكذج لمثقافة     

السائدة كالتي يشير إلييا دكركايـ في أكثر مف مكضع كصكرة لمعقؿ الجمعي المشترؾ   االجتماعية 
الذم يتجسد فيما حدده المجتمع لنفسو مف معايير سمككية كعقائد كتصكرات مشتركة لمثقافة 

. كالكجداف االجتماعي

في الكقت الذم تسعي فيو التربية إلي المحافظة عمي اإلرث الثقافي : وظيفة تحريرية وتغيرية-
كالحضارم ،في الكقت الذم ينتظر منيا أف تقـك بفعؿ التغير كالتطكير لممجتمع ،كتحريره بكاسطة 

–إلي حد ما –تممؾ المعرفة العممية ،كمسايرة االتجاىات كالقيـ التنمكية كالتحديثية التي سيمت 
كتبدك خطكرة ىذه الكظيفة التغييرية لمتربية إذا أدخمنا في االعتبار متغيرا . كسائؿ تداكليا كتبادليا

ىاما كىك أف المجتمعات السائرة في طريؽ النمك تشيد جميا تحكالت كبرم عمي المستكم البنيات 
التحتية المادية ،ككذلؾ عمي مستكم األنساؽ القيمية كالثقافية ،مع اختبلؼ حدة ىذه التحكالت 
كتنكعيا مف سياؽ مجتمعي إلي أخر ،إال انو لكحظ إف ىذه التحكالت االجتماعية بدؿ أف تخدـ 
االتجاىات التنمكية كالتحديثية ذات التكجو المستقبمي، نجدىا تكاد تتحكؿ في بعض المجتمعات 

فبينما نشيد ،عمي مستكم السمككات اليكمية كثيرا مف مظاىر التغير كالتطكير، :إلي عكائؽ ذاتية 
بؿ كالتمرد كالثكرة أحيانا، نبلحظ تحجرا كتقيقرا عمي مستكم القيـ كالمعتقدات كاالتجاىات أحيانا 

تصور ميتافيزيقي لطبيعة اإلنسان الثالثي التي أخرم ،بيد أف ىذا الكضع ينبغي إال يكقعنا في 
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، بؿ عمينا أف تقدميا بعض الطروحات االستشراقية عمي أنيا طبيعة مقاومة لمتغير والتجديد
 1.نبحث عف تفسير  عممي لذلؾ في الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

 عميو فإف الكظيفة التحريرية لمتربية المدرسية ىي مسألة اختيار اجتماعي ،كلذلؾ فيي مسألة ال               
تفصؿ فييا المطامح اك األىكاء اك النكايا بقدر ما تعكد إلي نكعية كخصكصية الشركط الذاتية          

 .كالمكضكعية لممجتمع المعني     

الشخصية  في اإليجابية الصفات غرس ىي األساسية المدرسة رسالة أف الباحثيف بعض كما يذىب    
 الشخصية مقكمات أىـ بدكرىا تعد النفسية،كالتي الصحة مقدمات تتضمف التي الصفات ىذه

 تنمي أف المدرسة عمى ينبغي إذ كالخمؽ االبتكار عمى الحافزة كظيفتيا في بعضيـ يفصؿ المتكازنة،كما
 نحك عمى سمككو كنمك الفرد، ذكاء نمك في نفسيا عف تعبر التي كىي لمفرد الثالثة بالطبيعة يسمى ما

 التربية كظائؼ أعمى الكظيفة ىذه تعد كقد كبيئتو، ثقافتو في ،خبلقان  مبدعان  ذاتو في فريدان  يجعمو
  ،خمقان  األفراد مف تحتاج جذرية سريعة تغيرات تعيش التي المجتمعات في كخاصة مرتبة المدرسية
بداع  2.كأنظمتيـ عبلقاتيـ في الجديدة كتحقيقيا القيـ كفي حياتيـ أساليب في ان  كتجديد كابتكاران  ان  كا 

 -الحديثة المدرسة وظائف: 

 : مشتركة قيم إنتاج إعادة-أ

 التي األخبلقية القيـ األطفاؿ تمقيف في، ميـ دكر لدييا تعميمية كمؤسسة المدرسةحسب دكركايـ     
 لو، العاـ لمسير تخضع حيث مجتمع بكؿ خاصة تككف التعميمية المعايير كىذه المجتمع، ليا يخضع
 نربي أف نستطيع "القائمة العبارة تصح كليذا إلييا يخضع أف إليو ينتمي فرد كؿ عمى يجب كالتي
 عمييا سيككف التي االجتماعية لمكضعية الفرد تييأ المدرسة فإف كبالتالي" يككنكا أف يجب كما أطفالنا

 .المجتمع في الطفؿ إدماج ميمة خاصة بصفة االبتدائية المدرسة تأخذ كبالتالي المستقبؿ في

                                       
 المغرب،،2ط البيضاء، ،المركز الثقافي العربي،الدارفي المسألة التربوية ،نحو منظور سوسيولوجي منفتح:مصطفي محسف  1
 .58ص، 2002،

يوليو 70،حنو رؤية حتليلية،جملة الرتبية واالبيستيمولوجيا،العددالتربية والمجتمع في زمن العولمة وأسئلة األولويات:عبد القادر تومي  2
 .7،جامعة بوزريعة،اجلزائر،ص2010
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 حيث االجتماعية لمتنشئة  كمؤسسة المدرسة دكر عمى  ركزParson األمريكي السكسيكلكجي أما    
 كحسب الفرد رغبات عمى السيطرة معنى كتأخذ الجماعي اليدؼ تحمؿ التي المممكة بمثابة اعتبرىا

Parson المجتمع في كشرعي جيد ىك ما كؿ أم المييمنة المعايير كؿ كتستدخؿ تجدد المدرسة. 

 فردا كيصبح الفردم النمك تماـ إلى كيصؿ منطقي ىك ما كؿ يتعمـ المدرسة مف انطبلقا فالفرد إذف
 القيـ ترسيخ عمى تعمؿ فالمدرسة كمعاييره لقيمو الفرد فيو يخضع الذم المجتمع في بو معترفا

 .االجتماعية كالمعايير

 :مجتمعو ضمن الفرد إدماج-ب

 القطاعات مختمؼ في فرد كؿ إدماج عمى تعمؿ كطني إيديكلكجي كجياز المدرسة تعتبر    
 اجتماعي نشاط أم لمزاكلة البلزمة التقنيات كؿ التبلميذ تمقيف عمى تعمؿ أنيا أم لمعمؿ، االجتماعية

 حسب لمطفؿ تييأ فالمدرسة اإلنتاجي، كالنظاـ المدرسي النظاـ بيف التكفيؽ عمى تعمؿ إذف فيي
 بتطبيؽ كذلؾ فيو يعيش الذم المجتمع في المتكفرة االجتماعية األنشطة كتعمـ إلتقاف التعميمية البرامج
 التبلميذ شخصية ندمجة عمى تعمؿ فالمدرسة كبالتالي ، ...(كالقدرات،كالذكاء )االختبارات مف عدد
 الدكر تعمميـ حيث المجتمع ىذا داخؿ اإلنتاج عمى قادريف كتجعميـ مجتمعيـ معايير تمقنيـ حيث

 عمى القدرة فيو كتنمي مسؤكال يككف كيؼ الطفؿ تمقف أنيا أم مستقببل سيمعبكنو الذم االجتماعي
 .1اإلبداع

 :االختيار تربية -ج

 المنظكمة مف يتعمميا استراتيجيات ذلؾ في كيستعمؿ االجتماعية القيـ مف عدد يستدخؿ التمميذ إف   
 كفؽ اختياراتو يحدد ذلؾ مف كانطبلقا كاكتساب تصكرات متنكعة،المدرسة، لو تكفرىا التي التربكية
 كالثقافة العائمية الثقافة بيف التكفيؽ تـ إذا إال االختيار ىذا ينجح كال.االختيار ىذا كمساكئ محاسف
 2.الفردية الخبرة تتككف ىنا كمف المدرسية البرامج كنجاعة ،المدرسية

                                       
1  Marie Duru Bellat, Agnés Vanzanten, 2002, p72 ,73 

2  Marie Duru Bellat, Agnés Vanzaten, 2002, p74 
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 :السموكية التربية تدعيم-د

 السمككية التربية بأف ":" سيككلكجية دراسات " كتابو في " العيسكم الرحمف عبد " الدكتكر يؤكد   
 التي الخبرات الكتساب كقدراتو إمكاناتو مف كاإلفادة حياتو أسمكب كتكجيو كتشكيمو الفرد تككيف تعني
 كالقيـ المبادئ مف إطار في كمجتمعو ،لنفسو نافعا يجعمو بما السميـ االتجاه في نمكه عمى تساعد

 1.فييا المرغكب السمككية كاالتجاىات

 كالسمككات بالقيـ تبصرىـ بحيث لتبلميذىا السمككية التربية بتحقيؽ المنكطة ىي فالمدرسة إذف    
 التأثير في فاعمية ذات التبلميذ يتمقاىا التي كالمعارؼ المعمكمات تككيف عمى كالعمؿ فييا المرغكب

 الجماعية التربية تحقيؽ في المدرسة تساىـ كما الكجدانية، كحاالتيـ النفسية كاتجاىاتيـ مشاعرىـ عمى
 التعاكف صفات ينمي بما االجتماعية الركح تنمية عمى كالعمؿ كغيرىا النظاـ كحب الفني الذكؽ كتنمية

 .االجتماعي كالتكامؿ

 :اإلبداعية التربية تدعيم-و

 اإلبداعية الطاقات النطبلؽ اإلبداعي كالتعمـ بالتعميـ االىتماـ في تتمثؿ جديدة اتجاىات ىناؾ    
 .متكررة ليست جديدة أشياء فعؿ عمى قادريف أفراد لخمؽ الكافية الفرص تييئة طريؽ عف الكامنة،

 اإلبداع في أثرىا ليا يككف قد المدرسة في الفرد ليا يتعرض التي الخبرات نكع أف فيو شؾ ال كمما
 كانت فإذا األطفاؿ إبداع في تؤثر التي بالخبرات ييتمكف الذيف ىـ المطمكبيف المعمميف فإف ثـ كمف

 .كاألصالة المبادأة بتنمية تيتـ اإلبداعية التربية فإف كالتكرار كالحفظ بالتمقيف تعنى التقميدية التربية

 :القومية التربية تدعيم-ي

 يتحتـ كلذا ،الكسائؿ ككحدة اليدؼ كحدة عمى كتجمعيـ أبنائيا تكحد التي األداة المدرسة تعتبر   
 بالقكمية العميؽ اإليماف في، تتجمى التي العربية لممكاطنة أبنائيا تعد أف أعينيا نصب تضع أف عمييا

 .2 كضركرم حتمي كمطمب العربية،

                                       
 .78 صمرجع سابؽ،:مختار صفكت كفيؽ  1
 .157مرجع سابق، ص : مصباح عامر 2
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 ىذه نطاقيا سبيؿ عمى تأخذ التي كالعمكمية التعميمية كالمؤسسات المراكز أىـ مف تعتبر كالمدرسة
 .منيا كاالجتماعية ،السياسة السيما المستكيات كؿ عمى تتحدد أىداؼ مف ليا مما الميمة

 في نمخصيا أف كسنحاكؿ "السيد طارق" الباحثكمف بيف الذيف تحدثك عمى الكظيفة الحديثة لممدرسة 
 :التالية النقاط

 كاألخبلقية كالتربكية االجتماعية التنشئة عممية في دكرىا إلى تشير القديـ منذ المدرسة كظيفة إف -
. السف كصغار لؤلطفاؿ

 مف المعارؼ الستيعاب بتأىيميـ كذلؾ التبلميذ، قدرات بتطكير الحالي العصر في المدرسة تقكـ
 .الحديثة كالتكنكلكجيا العمكـ مختمؼ

 .القادمة لؤلجياؿ كتناقميا الحالي الجيؿ في كبقائيا الثقافة نقؿ في المدرسة تساىـ -

 مدارؾ تكسيع ؼ بيد العقبلني النقد عممية عمى التبلميذ قدرات تطكير في المدرسة تشارؾ -
 1.التبلميذ

، الحديثة كظائؼ المدرسة في " السيد طارق" الباحث مع " الرحمن عبد محمد اهلل عبد" الباحث كيتفؽ
 :يمي فيما كظائفيا كلخص

 .جيؿ إلى جيؿ مف المجتمع في الثقافة نقؿ -

 2.كالمجدديف بالمبدعيف المجتمع تزكيد -

.  االجتماعي االنتقاء كظيفة لممدرسة -.

 التبلميذ فييا يمتحف التي االختبارات خبلؿ مف كذلؾ ، االجتماعي االنتقاء بعممية تقكـ فالمدرسة    
 سياسييف قادة سيصبحكف مف المتفكقكف مف فيظير مرحمة، بعد مرحمة التعميمية مستكياتيـ تظير كالتي
الخ ..مدرسيف، عمماء، أطباء، المجتمع، في

                                       
 .20-18مرجع سابؽ، ص ص:السيد طارؽ  1
 .39ص,مرجع سابؽ،عمم اجتماع المدرسة:عبد اهلل عبد الرحمف    2
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 النقاط في المدرسة كظائؼ أىـ حدد فقد " كالمجتمع المدرسة" كتابو في " ديوي جون" أما

 :التالية

 .إنماؤىا يراد التي الطفؿ ميكؿ عناصر كترتيب تبسيط -

 .كتيذيبيا المذمكمة االجتماعية العادات مف المتعمـ تطيير -

 1.كتكاتؼ كتآلؼ مشاركة فييا مصغرة بيئة في يعيشكا كي لمناشئيف المتكازف االنفتاح تحقيؽ -

 كالتربية الديمقراطي المكاطف إليجاد تسعى ديمقراطية بيئة "ديوي جون" التربكم عند فالمدرسة     
 المنيج ككضع التدريس في الفردية الفركؽ مراعاة مع المجتمع بناء في ليساىـ لمفرد دائمة عممية

 .الدراسي

 ىي كجو أكمؿ عمى بيا القياـ عمى تعمؿ التي كظيفتيا تبقى الحديثة المدرسة أف القكؿ يمكننا     
 كأمتو عامة اإلنسانية يحب بشعكرىا، كيشعر الجماعة أللـ يتألـ كامؿ، ميذب، صالح، جيؿ تككيف
 .خاصة بصفة

 االجتماعية والتنشئة المدرسة : 
في حقيقة األمر فاف ميمة المدرسة ال تقؼ ،كما يعتقد كثيركف عند حدكد بناء المعرفة في عقكؿ     

األطفاؿ بؿ تسعي  في حقيقة األمر إلي تنشئة األطفاؿ كتككينيـ نفسيا كعقميا كأخبلقيا ،كتكفي اإلشارة 
،كىذا بحد األطفال يقضون ما يقارب ست عشرة سنة عمى مقاعد المدرسةفي ىذا الصدد إلي أف 

ذاتو يجعمنا ندرؾ أىمية الكظيفة التربكية لممدرسة التي تمارس دكرا ينقطع نظيره في عممية بناء 
 2.شخصية الفرد كتشكيؿ كينكنتو اإلنسانية

نظرا لمتغيرات التي تعرفيا المجتمعات العصرية ،أف مسألة التنشئة االجتماعية لـ تعد حكرا عمي    
األسرة ،كمرد ذلؾ إلي التصنيع الذم نتج عنو تحديث المجتمعات كتطكرىا كىذا التحكؿ أدم إلي  

إضعاؼ دكر األسرة كاضطبلع المدرسة بكظيفة التنشئة االجتماعية ،كما أف ضعؼ دكر األسرة مرده 
                                       

  .52،ص1978لبناف، بيركت، ،2طالحياة، مكتبة دار منشكرات ، الرحيـ حسف أحمد :ترجمة ، والمجتمع المدرسة : ديكم جكف  1
،منشكرات اتحاد رأسمالية المدرسة في عالم متغير ،الوظيفة االستالبية لمعنف الرمزي والمناىج الخفية:عمي اسعد كطفة  2

 .221،ص2011الكتاب العرب،دمشؽ،
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إلي انفتاح فرص التعميـ عمي كافة الشرائح االجتماعية ،كمف ثـ تصبح المؤسسة المدرسية ىي المسمؾ 
. الرئيسي ،أف لـ يكف الكحيد لمحصكؿ عمي مكسب لمرزؽ 

مف جية تخرم ىناؾ عامؿ أخر يكمف كراء اضطبلع المدرسة بكظيفة التنشئة االجتماعية ،كىك      
أفكؿ عامؿ الكراثة في تحديد المكانة االجتماعية ،ذلؾ أف ىذه المكانة أصبحت تكتسب عف طريؽ 
التعميـ ،كمف ىذا المنطمؽ ،نستخمص أف مكانة الفرد داخؿ األسرة تكتسب أساسا مف خبلؿ السف 

كالجنس ،أما مكانتو االجتماعية ،فانو يكتسبيا عف طريؽ المدرسة ،مف خبلؿ التنافسية التي يخكضيا 
،كبيذا المعني تشكؿ المدرسة عامبل 1في أفؽ اكتساب مينة معينة ،يحقؽ بيا مكانتو داخؿ المجتمع 

 فالمدرسة اذف ليست بناء يستظؿ بو المعممكف كالتبلميذ محدكدة مف  .رئيسا لمحركية االجتماعية
النيار،كلكنيا كرشة عمؿ يشارؾ فييا الجميع لتحقيؽ األىداؼ المرجكة ،كما أنيا تعمؿ عمي ديمكمة 

المبلئمة لمحفاظ عمي قيـ المجتمع كاتجاىاتو كمعايير السمكؾ فيو  ثقافة المجتمع كتنميتيا كتكفير البيئة
 2.مما يؤدم إلي حصكؿ التطبيع االجتماعي 

 تعد فيي" ، المدرسة تمتمكو ما الفرص مف تمتمؾ أخرل اجتماعية مؤسسة أم تكجد ال   ىذا يؤكد انو
 بإعداد تقكـ حيث كالناشئة، لؤلطفاؿ االجتماعية التنشئة بكظيفة المخكلة األسرة بعد الثانية المؤسسة
 كتعمؿ المجتمع، في انخراطيـ مف كمينيا كأخبلقيا كبدنيا كسمككيا كمعرفيا ركحيا الجديدة األجياؿ
 ،( المكسيقى الرسـ،) الفنية التربية كتحقيؽ التربكية، المياـ مف كبير عدد تحقيؽ عمى اليكـ المدرسة
 التربية كأخيرا المعرفي النمك كتحقيؽ االجتماعية كالتربية كالركحية، األخبلقية التربية البدنية، التربية
 :بعديف قي حددىا فقد ،"دوركايم" نظر كجية مف االجتماعية لمتنشئة ككمفيكـ المينية

 :األخالقي البعد -أ

 االجتماعية القكاعد تجعؿ التي التمثؿ منظكمة إف" ، األكلى بالدرجة أخبلقية تربية المدرسة في تتـ   
 في المجتمع أنشأىا منظكمة الحقيقة في كخارجي ىي داخمي انضباط شكؿ في كشعكرا فكرا فينا ماثمة

نما مستقؿ، كجكد ذات ليست األخبلؽ أف كىك تاريخيا ثابت أمر مف "دوركايم" انطمؽ لقد ، ضمائرنا  كا 
 الحياة حصيمة سكل النياية في األخبلؽ كليست كتطكرىا، المجتمعات بطبيعة االتصاؿ كثيقة ىي

                                       
 .175،ص2009،الدار البيضاء،2، ،منشكرات عالـ التربية،طسوسيولوجيا المدرسة:عبد الكريـ غريب  1
 .189،ص2009، عماف،األردف،1 ،دار الفكر ،طالديمقراطية وفمسفة التربية: زكرياء إسماعيؿ ابك الضبعات2
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 كاألىكاء الغرائز كبح تفرض كما الكاجب كرة ؼ تفرض التي ىي الحياة فيذه المجمكعة، في المشتركة
 تمقيف ميمة كحدىا لمتربية أف كذلؾ التربية، أمر مف ىي إنما تمؾ التمثؿ منظكمة أف غير ، كالنزكات
 كؿ ففي االجتماعية، مكاقعيـ اختبلؼ عف النظر بغض الكاحد، المجتمع إلى المنتميف األطفاؿ جميع
 العالـ تصكر طريقة عف المجتمع يعبر خبلليما مف مشترؾ، كديف مشترؾ، أخبلقي مثاؿ ىناؾ مجتمع

 .كسمكؾ كقكاعد كقيـ رمكز خبلؿ مف

 :االجتماعي البعد -ب

 ما بتمقيف تضطمع فالمدرسة إرادتو، استقبللية كضماف الفرد لتحرير أداة المدرسة دوركايم اعتبر  
 1.محدكد طبقي طابع ذات اجتماعية ثقافة كىي الككنية، بالثقافة دكركايـ عميو اصطمح

   كما يرم فركيد كذلؾ أف التنشئة االجتماعية كالعمؿ التربكم الذم تقـك بو المدرسة يسعياف إلي 
حماية األطفاؿ كترشيد سمككيـ كفقا لضركرات حياتيـ النفسية كالركحية ،فالتنشئة االجتماعية في البياف 

 عممية تفاعؿ بيف الحالة البيكلكجية لمفرد كالحالة االجتماعية التي تحيط بو ،ىذا يعني اف ىذا مالفركيد
الذم يمثؿ الحالة األخبلقية "كاالنا االعمي"الذم يمثؿ الحالة الفطرية األكلي لمكائف"اليك"التفاعؿ يتـ بيف 

 2.لممجتمع ،كبيف الكاقع االجتماعي الذم يمثؿ ثقافة المجتمع ،التي تقـك بنقميا كترسيخيا المدرسة 

 :المدرسة خصائص و أىمية -6

 خـــصائـــــص المدرسة-أ

 مف غيرىا عف بيا كتنفرد تتميز كمميزات خصائص ىناؾ فإف بيا، تقكـ كظائؼ لممدرسة داـ ما  
 :كىي االجتماعية المؤسسات

 بنقؿ تكتفي تعد لـ حيث فقط لمتعميـ مكانا تعد لـ فيي :موسعة تربوية بيئة المدرسة 
 جميع مككناتو مف الفرد بتربية تيتـ ما بقدر بالمعارؼ عقكليـ كحشك األفراد إلى المعمكمات

 الفرد فيو ينشأ تربكية بيئة تككف أف المدرسة تحاكؿ كىكذا ،(حك الرك النفس الجسـ، العقؿ،(
                                       

 .34،ص سابؽ مرجع :الشياب جاسـ كعمي كطفة أسعد عمي  1
، ص 2004، 12،مجلة الطفولة والتنمٌة،العددالمضامين التربوية  لسيكولوجيا فرويد في مجال الطفولة المبكرة: علً أسعد وطفة 2

 .77-76ص
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 عمى قادرا ككاجبات حقكؽ مف لو كما عميو ما عارفا العكاطؼ مضبكط الشخصية، متزف
 كتصؿ كمداركيـ التبلميذ أفؽ تكسيع عمى كذلؾ المدرسة تعمؿ  كما, كمجتمعو نفسو خدمة

 1. السنيف آالؼ عبر البشرية بمغتو ما قصير كقت في إلييـ كتقدـ بماضييـ، حاضرىـ
 المدرسية  كالميارات المعرفية المكاد لمتبلميذ تبسط فيي :مبسطة تربوية بيئة المدرسة 

 إلى السيؿ مف كتدريجيا المكاد تصنيؼ بذلؾ كتتبع تحصيميا عمييـ كتسيؿ المتشابكة
 فييا فتشتؽ الميارات  كأما المعمكـ إلى المحسكس كمف المجيكؿ، إلى المعمكـ كمف الصعب،

 يعيشكنو، كيقكمكف سمككا  ليتمثمكىا الناشئة في غرسيا عمى كتعمؿ تصمو الذم البسيط مف
 .بو
 بذىف األفراد مف الشكائب  يعمؽ ما تصفي أف تحاكؿ فيي :تنقوية تربوية بيئة المدرسة

 ميكؿ تكحيد إلى تسعى  المدرسة افكما ،كاالستقامة كالتقكل بالفضيمة مشبعا جكا لو كتخمؽ,
 اجتماعيا كاقعا يخمؽ بما المجتمع فمسفة حسب كاحدة، بكتقة في كصيرىا التبلميذ كاتجاىات

 مجاؿ ليـ كتفسح اآلخر، كاحتراـ التفاىـ ك التعايش عمى القائـ االجتماعي، مناسبا لمحراؾ
. 2 بينيـ فيما الثقافي كالتشابو التكاصؿ

: أىميـــــــــــة المــــــــدرسة-ب

تعد المدرسة في الكثير مف األحياف بالنسبة لمتبلميذ أمرا مزعجا كممبل كلكنيا فى نفس الكقت أمر    
إذا تخمى عف الذىاب لممدرسة  (التمميذ)شديد األىمية في حياة الفرد مع الكضع في االعتبار أف الفرد 

كبالتأكيد فإنو بالرغـ مف أف الفرد قد يشعر . فإنو بيذا الشكؿ يتخمى عف جزء شديد األىمية مف حياتو
.  أف الذىاب لممدرسة أحيانا أمر سمبي كلكنو في الحقيقة يحمؿ العديد مف األمكر اإليجابية

المدرسة المؤسسة التعميمية الرسمية اليامة في المجتمع بعد األسرة، التي تقـك بكظيفة التربية، كنقؿ    
الثقافة المتطكرة، كتكفير الظركؼ المناسبة، لنمك الطفؿ جسميان كعقميان كانفعاليان كاجتماعيان، كتعمـ المزيد 

فالطفؿ يخرج مف مجتمع األسرة المتجانس إلى المجتمع الكبير األقؿ .مف المعايير كاألدكار االجتماعية
ىذا االتساع في المجاؿ االجتماعي كتبايف الشخصيات التي يتعامؿ معيا .تجانسا كىك  المدرسة 
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الطفؿ تزيد مف تجاربو االجتماعية كتدعـ إحساسو بالحقكؽ كالكاجبات كتقدير المسؤكلية، كتعممو آداب 
 1.التعامؿ مع الغير

فالمدرسة تمرر التكجييات الفكرية كاالجتماعية كالكجدانية، مف خبلؿ المناىج كالبرامج الدراسية     
التي ال تنقؿ المعرفة فقط، بؿ تبني شخصية الطفؿ كتكجيو نحك المجتمع كالكطف ،كما تقدـ المدرسة 

إضافة إلى ىذا الجيد التعميمي في التنشئة جيد آخر ،مف خبلؿ ممارسة السمطة كالنظاـ كأنماط 
 .العبلقات في الفصؿ الدراسي كمع الجياز التعميمي كالرفاؽ، أم أنيا تحدد النماذج المرغكبة لمسمكؾ

كىكذا نبلحظ أف عمميات التربية بيف جدراف المدرسة تساىـ إسياما مؤثرا في عممية التنشئة 
فيي عبارة عف مجتمع صغير يعيش فيو التبلميذ حيث يكفقكف فيو مابيف أنفسيـ كأفراد  االجتماعية،

كبيف المجتمع الذم يعيشكف فيو، كىـ في ىذا المجتمع الصغير يتدربكف عمى العمؿ الجماعي كتحمؿ 
دراؾ معنى الحؽ كالكاجب فالطفؿ في المدرسة يأخذ بقدر ما .المسؤكلية كالمشاركة كاالمتثاؿ لمقانكف كا 

. يعطي عمى عكس المعاممة األسرية التي تتسـ بالتسامح كالتساىؿ كالتضحية

لذلؾ المدرسة تمثؿ مرحمة ميمة مف مراحؿ الفطاـ النفسي لمطفؿ، فيي تتعيد القالب الذم صاغو 
. 2المنزؿ بالتيذيب كالتعديؿ بكاسطة طرؽ كأساليب كتقنيات تتناسب كخصكصيات كحاجيات األطفاؿ

 :المدرسة السوسيولوجية لوظيفة  المعالجة -7

 :المدرسة دراسة في النظرية المداخل-أ

تاريخي لممدرسة في المجتمع مدل العبلقة المتبادلة بيف المدرسة -يكشؼ تحميؿ التراث السكسيك     
كالمجتمع عبر العصكر التاريخية، ككيؼ تتأثر المدرسة كمؤسسة اجتماعية تربكية بالنظاـ التعميمي 

الذم تنتمي إليو كبطبيعة المجتمع األكبر باعتباره نسؽ كمي يؤثر في نكعية المؤسسات كالنظـ 
كاألنساؽ كيتأثر بيا في نفس الكقت، عبلكة عمى ذلؾ ، إف المدرسة كتنظيـ اجتماعي ليا أىدافيا 

ككظائفيا المتعددة في المجتمع كتيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ العامة لمنظاـ التعميمي كالتربكم كاألخبلقي 
باعتبارىا المؤسسة الرئيسية في المجتمع كالتي تقـك بعمميات التنشئة كالتعميـ، تمؾ العمميات التي 
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استحكذت عمى اىتماـ العديد مف العمكـ االجتماعية كالسيما عمماء اجتماع التربية كبإيجاز سنحاكؿ 
عرض أىـ المنظكرات السكسيكلكجية التي ركزت عمى معالجة المدرسة انطبلقا مف المنظكرات 

  .الكبلسيكية كصكال إلى المنظكرات الحديثة

 : المنظورات السوسيولوجية الكالسيكية في دراسة المدرسة  -

 الوظيفية البنائية منظور 
 أف إذ نظامية، صفة ليا كأف تعميمية تربكية مؤسسة أنيا عمى المدرسة بدراسة االتجاه ىذا ييتـ   

 بيف التعاكف خبلؿ مف تتحقؽ التي األدكار مف العديد ليا اجتماعيا تنظيما ككنيا حيث مف المدرسة
 السياسة، الحككمة، الديف، االقتصاد، : مثبل1 األخرل االجتماعية النظـ كبيف التعميمي النظاميف
 ،سبنسر ،دوركايم اميل ،كونت أوجيست : نجد االتجاه ليذا الركاد العمماء أىـ كمف النظـ، مف كغيرىا
 ىذا أصحاب ناقشيا التي النقاط أىـ كمف .. ميرتون روبرت مور، وايت فيبر ،بارسونز تالكوت
 :يمي ما االتجاه

 االجتماعية التنشئة: 

 حياة تقكـ لكي أىدافيا تحديد تحاكؿ اجتماعية تربكية تعميمية مؤسسة ككنيا حيث مف المدرسة إف    
 يمكف  مف منظكر البنائية الكظيفية المدرسة في االجتماعية التنشئةانطبلقا مف ىذا ؼك سميمة، دراسية

 :  العناصر اآلتيةطريؽ عف تتحقؽ أف

 . البنائي لمسمكؾ الكاضح التميز- 

 .ثقافيا المبلئـ لمسمكؾ تآالمكاؼ عنصر تحديد- 

 .مبلئـ الغير لمسمكؾ العقاب عنصر تحديد- 

 2. الجديدة الثقافات مف األدنى الحد اكتساب- 
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 مدرسة مف أك آخر لصؼ صؼ مف التمميذ انتقاؿ عند كاضحة بصكرة المظاىر ىذه تظير     
 .انجازىا عمى تساعد كما الجديدة، األدكار تحقيؽ عمى تساعد التعمـ فعممية أخرل، لمدرسة

 كالجامعية، الثانكية المرحمة كفي الركضة منذ التبلميذ تنشئة" عممية تحميؿ االتجاه ىذا كيحاكؿ
تساعد  فيي األساسي التعميـ مرحمة في سيما كال مرحمة، كؿ في جديدة أدكارا يكتسبكف فالتبلميذ
 البيئة كخاصة االجتماعية، البيئة مع التكيؼ مف تمكنيـ كي متعددة طرؽ اكتساب عمى التبلميذ

 المنظكر ييتـ كما ، مستمرتاف عمميتاف ىما التعمـ كعممية االجتماعية التنشئة أف كما التعميمية،
 أف يجب الذم الدكر عمى أيضا كيركز كالمدرسة المنزؿ بيف المزدكجة بالعبلقة كبيرة بصكرة البنيكم

 معدالت مف عالية معدالت تحقيؽ أجؿ مف كذلؾ الكقت، نفس في كالمعمميف الكالديف مف كؿ بو ـ يقك
 .كالتربكية االجتماعية التنشئة

 االجتماعي الضبط: 

عندما نحمؿ البنائية الكظيفية كالطريقة التي تعاممت بيا مع النظرية السكسيكلكجية كمع المجتمع    
ككؿ، فإننا سكؼ نبلحظ مدل اىتماميا بالعبلقة المتبادلة بيف التنشئة االجتماعية كالضبط االجتماعي 

. كالنظاـ التعميمي

، كما أننا سكؼ نبلحظ مدل اىتماميا بالنظاـ التعميمي كعبلقتو ببقية األنظمة االجتماعية األخرل   
ذا أردنا أف نفسر  يظير ىذا بصكرة كاضحة إذا حممنا االىتمامات المختمفة لممنظكر البنائي الكظيفي، كا 

 المدرسة مف المؤسسات االجتماعية اليامة أفالعبلقة بيف الضبط االجتماعي كالمدرسة، كذلؾ بفرض 
 1.التي تحاكؿ الحفاظ عمى بناءات النسؽ االجتماعي ككؿ

قد أخذت األفكار الجديدة في عمـ اجتماع التربية عناصرىا عف تفسير تمؾ العبلقة مف خبلؿ    
، كخصكصا تحميبلتيـ عف بناء "ميرتون"، ك "دوركايم: "كتابات عمماء االجتماع الكظيفييف مف أمثاؿ 

المعايير في المجتمع الحديث، ككيؼ أنيا تأثرت بالتغيرات االجتماعية السريعة كالتي انيارت نتيجة 
الخمؿ الذم طرا عمى نظاـ الضبط االجتماعي كمؤسساتو التي مف بينيا المدرسة، إذ أف طبيعة الحياة 

االجتماعية الحديثة ألفراد المجتمع كخصكصا في األقاليـ المتحضرة جعمت مف قٌيـ األفراد قيما ال 
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اجتماعية، كليذا أصبحت عمميات الضبط االجتماعي قاصرة عف تحقيؽ أغراضيا، حيث سيطرت 
لذلؾ تحاكؿ المنظكرات البنائية الكظيفية عمى .األغراض المادية عمى األغراض األخبلقية كالتربكية

أىمية الربط بيف التنشئة االجتماعية كالضبط االجتماعي كذلؾ بكاسطة اتخاذ بعض المفاىيـ الشائعة 
تالكوت "لمنظرية الكظيفية العامة مثؿ الكسائؿ، كاألىداؼ كالتي استخدميا بعض العمماء مف أمثاؿ 

عندما درس النسؽ االجتماعي باإلضافة إلى ذلؾ فاف ىذا المنظكر يكضح بعض اآلراء " بارسونز
حكؿ عمميات االغتراب المدرس لمتبلميذ كنتيجة لعدـ التقيد بالقكاعد كالمعايير كالقيـ الدراسية، كنتيجة 

 1.لمخمؿ كعدـ االنضباط في النظاـ المدرسي عمى كجو العمكـ

 كما أف عممية الضبط االجتماعي تكضح عف طريؽ تحميؿ العبلقة المتقاربة بيف المنزؿ      
كىكذا يمكف القكؿ باف عممية الضبط االجتماعي لمتبلميذ يتـ ممارستيا في المدرسة كخارج ،كالمدرسة

ليذا يجب أف تتفؽ سمككيات .المدرسة، كالممارسة خارج المدرسة تتـ عف طريؽ الكالديف أك األسرة
التبلميذ مع نكع مف الضبط المستمر كاف تخضع لو، كمف المفركض أف يتـ طرح ميكانزمات أك 
كسائؿ محددة لتجعؿ ىذه السمككيات بعيدة عف تيديد النظاـ االجتماعي سكاء كانت ىذه الكسائؿ 

... رسمية أك غير ذلؾ

إذف فالمدرسة مف حيث ككنيا تنظيـ اجتماعي فإنيا تتأثر بأنساؽ الضبط االجتماعي ككسائمو    
المختمفة، كأيضا الضبط االجتماعي يعتبر احد المظاىر الرئيسية مف مظاىر البناء االجتماعي 

 2.لممدرسة

 المدرسة ثقافة: 

إف الثقافة المدرسية التي تحددىا القيـ كالمعايير، كاألعراؼ التقميدية، كغيرىا مف كسائؿ ىذه الثقافة    
تمعب دكرا ىاما في التأثير عمى مدركات التبلميذ لمعالـ الخارجي أك المجتمع الذيف يعيشكف فيو، كىذا 

 Musgrave"،"ميسجرافي"ما يجعؿ احد ركاد عمـ اجتماع التربية البريطانييف في الكقت الحاضر كىك 
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حدد طبيعة المدرسة النمكذجية أك المثالية، كالتي تعتبر جزاء أساسيا مف الثقافة البريطانية ككؿ، تمؾ "
: المدرسة التي يجب أف تتميز بالخصائص التالية

. االستقبللية كالخصكصية-

. صغر الحجـ لتحديد األىداؼ العامة-

 .تمتع بسمة مميزة-

 1.تنقؿ مجمكعة محددة مف القيـ-

 الرمكز مف بالكثير عبلقة ليا كالثقافة بيا، خاصة ثقافية بيئة عمى تحتكم مدرسة كؿكعميو فاف 
 السمككيات مف نكعا ىناؾ أف مفاده كاحد رأم في يشترككف بالمدارس كالعامميف فالتبلميذ الثقافية،

 زيادة عمى التركيز ىك الرئيسي المعمميف فيدؼ اليكمية، المدرسية الحياة داخؿ الثقافية المبلئمة
 كتصكراتيـ التبلميذ بأفكار المتعمقة المفاىيـ تشكيؿ إعادة تحاكؿ فيي ، العقمي الفيـ تعميؽ أك المعرفة
 .السابقة

 لممدرسة  االجتماعي البناء

 دراسة البناء االجتماعي لممدرسة يتحدد طبقا ألنماط الثقافة المدرسية، كتحقيؽ األىداؼ العامة   
لعممية التعميـ كالتنشئة االجتماعية، كاكتساب األدكار الجديدة، كمعرفة تكقعات الدكر لمفاعميف كالفئات 
المكجكدة داخؿ البناء االجتماعي لممدرسة، كما تتحدد طبيعة البناء االجتماعي كفقا النساؽ التعاكف، 
كالتنسيؽ، كالصراع، كاالمتثاؿ، كالتطابؽ بيف االتجاىات كالميكؿ كاألفكار باإلضافة إلى أىمية كجكد 

المسافة االجتماعية بيف التبلميذ، كالمدرسيف، كالمديريف حتى يمكف تحقيؽ الخصكصية لمطبقات 
 2.كزمبلؤه مف أنصار البنائية الكظيفية" بارسونز"المدرسية، كما يصكرىا بالفعؿ 

 قدر أكبر كتحقيؽ المدرسية، الثقافة ألنماط كفقا تحديده يتـ لممدرسة االجتماعي البناء دراسة كما أف 
 .كالتعميـ االجتماعية التنشئة أىداؼ مف
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 منظور الصراع. 
 كالسيما "Engels"،"انجمز" ك"Marx" ،"ماركس"يدكر ىذا المنظكر حكؿ أفكار كؿ مف      

تحميبلتيـ حكؿ مفيـك الثقافة، كالطبقة، كالبناء االجتماعي، كاألسرة، كغيرىا مف األفكار األساسية التي 
كما تعكس تحميبلت بعض مف أنصار منظكر الصراع رؤيتيـ لمتعميـ . تعتبر جكىر النظرية الماركسية

كالنظاـ المدرسي، أك المدرسة كدكرىا في المجتمع باعتبارىا المؤسسة االجتماعية التي تمعب دكرا 
أساسيا في عمميات التنشئة االجتماعية كالسيما في المجتمعات الرأسمالية، أك باعتبارىا أداة مف أدكات 
النظاـ الرأسمالي الذم يقكـ عمى االحتكار، كالمنافسة، كالطبقية، كالبلمساكاة، كالممكية، كغير ذلؾ مف 

: متغيرات كثيرة تؤدم إلى عممية االغتراب في المجتمع الرأسمالي، كمف أنصار ىذا االتجاه نجد 
، باإلضافة إلى بعض "Gintis" ،"جانيتس"، "Bowles" ،"بالولز"، "M.Levitas ليفاتس موريس

ويالرد "و، "R.Darhrendrof" ،"رالوف داندروف: "أنصار الماركسية مف الجيؿ الثاني لركادىا كمثؿ
 1:،يمخص أىـ الطركحات التي تناكليا ىذا المنظكر في اآلتي....كغيرىـ" W.Waller"،"والر

إفَّ النظاـ المدرسي أك دكر المدرسة في المجتمع الرأسمالي، بما في ذلؾ مف عمميات التدريب أك -  
التأىيؿ الميني لمتبلميذ أك الشباب مف صغار السف  تركز عمى عممية إعداد ىؤالء مف أجؿ أف 

يصبحكا بعد ذلؾ مف القكة العاممة  التي تختارىا مؤسسات كتنظيمات النظاـ الرأسمالي كالذم ينعـ 
، عبلكة عمى ذلؾ أف العممية التعميمية بما فييا مف مظاىر مختمفة ...بمكاسبو  الطبقة الرأسمالية

لعممية التعمـ كالتنشئة االجتماعية تكرس بالدرجة األكلى عمى تغٌير الكسط االجتماعي كالمناخ الثقافي 
لمتبلميذ كليس فقط عمى مستكل حياتيـ الدراسية اليكمية، كلكف أيضا في مجتمعاتيـ كبيئتيـ التي 
ينتمكف إلييا بيدؼ تكجيييا إلى داخؿ حمبة النظاـ الرأسمالي ذاتو، كالى إعدادىـ النفسي كالميني 
. كالسياسي لكيفية استقبلليـ بكاسطة المتخصصيف األصمييف مف النظاـ الرأسمالي أك الميبرالي فقط

تعتبر المدرسة كسيمة لممارسة القير عمى التبلميذ، كذلؾ عف طريؽ طبيعة اليـك الدراسي كما بو -  
مف مظاىر مختمفة ليذا القير أك ممارسة السمطة بكاسطة المدرسيف كالقكاعد كالمكائح المدرسية التي 

. تحددىا المدرسة كتنظيـ يقـك عمى الطابع التسمطي ذات الطابع الرأسمالي الغربي
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 المعرفة امتبلكو الفرد أك كاكتسابالمدرسة تعتبر تنظيما أك مؤسسة كرست مف أجؿ تغير السمكؾ -  
كالميارة، كداخؿ ىذه التنظيمات تمتمؾ القكة أك يسيطر عمييا مف قبؿ اإلدارة المدرسية أك المدرسيف مف 
اجؿ تقكيـ عممية تربكية أك تنشئة مبلئمة، كلكف كثيرا ما نجد عدد مف التبلميذ يقاكمكف ىذه السيطرة 
أك النفكذ كال يقبمكف أف يمارسكا الدكر المثالي لمتمميذ، كىذا ما ينطبؽ كثيرا عمى مظاىر متعددة مف 
عدـ االمتثاؿ، كالطاعة، أك الخضكع التي تظير داخؿ المدارس كتشير عمكما إلى طبيعة الصراع 

. كىذا ما يعيب المدارس عمكما بأنيا تنظيمات تحتكم عمى الصراع بيف فئات مختمفة

يركز ىذا المنظكر عمى مفاىيـ العداء كالعنؼ، كالمقاكمة، كالفكضى، كالصراع كغيرىا مف المفاىيـ - 
لدراسة العمميات الداخمية في المدارس كالتي تعكس نكعية أنشطتيا التربكية كالتعميمية المختمفة، كالتي 
تظير كثيرا مف مظاىر السمكؾ لمحياة اليكمية لممدرسة، كما تعبر عف مدل انعكاس ىذه المظاىر 

. عمى حياة التبلميذ خارج بيئتيـ المحمية كبيف أفراد جيرانيـ كأسرىـ التي ينتمكف إلييا

 :ةالمنظورات السوسيولوجية الحديثة في دراسة المدرس
 التفاعل منظور:  
يكضح منظكر التفاعؿ طبيعة اىتمامو بالمدرسة أك بالعممية التعميمية داخؿ المدارس مركزا        

عمى جميع مظاىر ىذه العممية كاألفراد أك الفئات المتفاعمة داخؿ المكقؼ الدراسي، كنكعية األدكار، 
كالسمكؾ أك الفعؿ الذم يقـك بو كؿ فرد داخؿ تنظيـ المدرسة، كرد الفعؿ مف جانب األفراد أك الفئات 
األخرل التي تكجد بالمدرسة سكاء كانكا مف التبلميذ أك الفئات العاممة مف المدرسيف أك المساعديف 

،  مف االعماؿ الرائدة في عمـ "Willard wallar "،"ويالر دواالر"ككانت أعماؿ . المعاكنيف ليـ
سنة  sociology of teaching" سوسيولوجيا التدريس"اجتماع التربية، كمف أىـ أعمالو 

1932.1 

 المقاببلت العميقة، كتاريخ الحياة، كالمبلحظة بالمشاركة، كسجبلت الحالة، "واالر"استخدـ     
كالخطابات، كالكثائؽ الشخصية، ليتمكف مف كصؼ العالـ االجتماعي لممعمميف، كقد كانت نقطة 
فيـ ..االنطبلؽ في دراساتو إٌف التبلميذ كالمعمميف ليسكا كائنات ببل أركاح كليسكا آالت تعميـ أك تعمـ
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جميعا كائنات بشرية، يرتبطكف معا في عممية معقدة مف آدمييف يعيشكف سكيا كيمارسكف حياة إنسانية 
. كأنشطة اجتماعية

ىك مساعدة المدرسيف عمى تنمية نظرتيـ إلى داخؿ الحياة المدرسية، كمف كاف " واالر"كاف ىدؼ    
عميو أف يككف كاقعيا كعينيا، كالعينية ىي تقديـ الظاىرة بطريقة ال تفتقد إلى الخصائص النكعية 

. كال تفتقد الحقيقة اإلنسانية الداخمية لممكقؼ...لمشخص أك األشخاص مكضكع الدراسة

في دراستو لكاقع المدرسة مف الداخؿ  مفيـك تحديد أك " واالر"مف أىـ المفاىيـ التي اعتمد عمييا    
. تعريؼ التفاعؿ المتبادؿ كىما مفيكماف رئيسياف في  مدرسة التفاعؿ الرمزم

ليبيف أف الناس "  واالر"كاستخدمو" وليام توماس"ق اغإما مفيـك تحديد أك تعريؼ المكقؼ، فقد ص    
يخبركف كيحددكف المكاقؼ قبؿ أف يفعمكا أم شيء إزاءىا كىذه التحديدات ىي ما تحيؿ المكاقؼ إلى 

. كاقعية أمامنا..مكاقؼ حقيقية

ليشير إلى أف المعرفة اإلنسانية " واالر"كاستخدمو " كولي"ق اغأما مفيـك التفاعؿ المتبادؿ فقد ص    
تتـ مف خبلؿ تفاعؿ درامي بيف أطراؼ متعددة كالمكقؼ االجتماعي شبيو بمعبة تنس فالبلعب يحتاج 

دائما إلى العب أخر في الجية المقابمة ليعيد الكرة، الفرد الكاحد ال يمكف أف يمعب التنس كحده، 
. ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنمك اإلنساني كالفيـ االجتماعي

" واالر"مف أشير الدراسات التي تمت في إطار التفاعمية الرمزية في عمـ اجتماع التربية بعد دراسة     
، التي انتيت إلى أىمية دراسة الرسالة المضمرة P.Jachson  1968" فميب جاكسون" ىي دراسة

ليست المعمنة في عممية التطبيع االجتماعي لمتبلميذ داخؿ المدرسة، كقد ساىمت ىذه الدراسة في 
 1. سنكات مف نشرىا10صؾ مصطمح المنيج الخفي بعد 

 الثقافة منظور: 

      ظيرت في السنكات األخيرة تحميبلت متنكعة تندرج تحت ما يسمى بالمنظكر الثقافي لدراسة 
المدرسة، كلقد ركزت مثؿ ىذه التحميبلت عمى دراسة المدرسة باعتبارىا نسؽ ثقافي كاجتماعي يرتبط 
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ببقية األنساؽ كالنظـ كالمؤسسات االجتماعية كالثقافية األخرل، كيمكف تمخيص أىـ طركحات ىذا 
 1:المنظكر في النقاط اآلتية 

يجب دراسة المدرسة في ضكء عبلقتيا المتبادلة مع البيئة الثقافية كاالجتماعية الخارجية حتى يمكف -
التعرؼ عمى طبيعة ىذه العبلقات، كمدل تأثير ىذه البيئة الخارجية مف تغير، كتحديث لممظاىر 

. الثقافية الداخمية لممدارس

دراسة كتحميؿ العبلقة بيف الظركؼ البيئية كالفيزيقية لممدرسة عمى طبيعة النشاط الدراسي أك الحياة -
عدادىا أك حجـ المدارس . األكاديمية اليكمية مثؿ المباني كالمبلعب، كحجـ الفصكؿ الدراسية، كا 

التركيز عمى دراسة تكزيع الحصص، كالمناىج، كالثقافة المدرسية ، كثقافات التبلميذ كالمدرسيف -
براز الدكر االجتماعي كالثقافي ألسر التبلميذ . كاالنتماءات الطبيعية لكؿ منيما، كا 

يجب فيـ  كدراسة المدرسة  عمى أنيا تنظيـ ىاـ يؤدم إلى نقؿ العادات كالتقاليد كالشعائر ، -
كالطقكس، كالمراسيـ، كاالحتفاالت التي تكجد في المجتمع المحمي كبيف التبلميذ الذيف يتعاممكف مع ىذا 

. التنظيـ

ركز ىذا المنظكر عمى مفيـك الطبقة االجتماعية كعبلقتيا باألسرة، حيث يعد ىذا المكضكع مف -
االىتمامات السكسيكلكجية التي اىتـ بيا عمماء اجتماع التربية منذ بداية الستينات، كالتي أكلت اىتماما 
ممحكظا بدراسة الطبقة االجتماعية كالمينية كاالقتصادية ألسرة التمميذ كلكؿ مستكيات االنجاز كالطمكح 
كالتطمع إلى فرص الحياة بصكرة أفضؿ لمتبلميذ، كأيضا عبلقة الكضع الطبقي االجتماعي لمستكيات 

. التحصيؿ الدراسي أك تحقيؽ مستكيات دراسية أعمي كااللتحاؽ بالمدارس العميا كالجامعات

 منظور التنظيم  :

 ككاف كالجامعات، كالمعاىد المدارس تشمؿ كالتي التربكية التنظيمات عمى المنظكر ىذا يركز      
، "  في منتصؼ الخمسيناتبارسونز تالكوت" بعده كمف "جنسن جورج" التحميبلت ىذه كضع مف أكؿ
 التي التحميبلت إلى إضافة األخرل، الفرعية األنساؽ مع يتفاعؿ فرعي، نسؽ المدرسة أف اعتبرا كقد
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 ككاف يميز ،" بيكن "،"كورون" ،"سكوت وليم "،"بالو ستير" ،"سايمون" ،"مارش: ""مف كؿ بيا جاء
التي ، 1كالمدرس التبلميذ كأدكار المدرسية الثقافة دراسة كقضية القضايا مف الكثير إثارة تحميبلتيـ

كانت مع بداية الستينات، فقد ركز البعض عمى معالجة المدرسة كغيرىا مف التنظيمات كالمؤسسات 
باإلضافة إلى ذلؾ، ظير خبلؿ ىذه الفترة اىتمامات متنكعة ...التربكية األخرل في المجتمع الحديث، 

لتعالج المدرسة باعتبارىا تنظيـ غير رسمي، كلتطرح قضايا لـ تكف مألكفة مف مجاؿ عمـ االجتماع 
التنظيـ كعمـ االجتماع التربية، كمف اىميا دراسة الثقافة المدرسية، كادكار التبلميذ كالمدرسيف، كطبقة 
المدرسة، كغير ذلؾ مف القضايا متعددة طرحت البعض منيا في معالجات سكسيكلكجية كتربكية مميزة 

 "جيمس كولمان"ك" ،Mcpherso"، "ماكفرسون "وW.Waller " ،"ويالرد ولمر"مف قبؿ
J.Colemanجروس نيل"، ك "،" N.Gross "ركز ىذا المنظكر عمى المدرسة      2...كآخركف

ماكس "كتنظيـ اجتماعي لو العديد مف المظاىر البيركقراطية التي طرحت في كتابات 
، فمقد حاكالت المنظكرات الكبلسيكية كالحديثة في مجاؿ عمـ االجتماع التربية أف " M.Weber"،"فيبر

تعالج قضايا سكسيكلكجية كتنظيمية كتربكية كتعميمية متعددة مف خبلؿ طرح عدد مف المفاىيـ عالجيا 
السمطة، القوة، الصراع، :  كغيره مف ركاد النظرية التنظيمية الكبلسيكية، كمف أىـ ىذه المفاىيـ"فيبر"

، كغيرىا مف المفاىيـ التي تعكس طبيعة المدارس المكانة أو الييمنة، واألىداف، والوسائل، واالتصال
لكف مع تطكر الكقت كتنكع اىتمامات المتخصصيف في ... كنكع مف التنظيمات البيركقراطية الحديثة 

مجاؿ السكسيكلكجيا ، ركزت التحميبلت عمى تناكؿ البناءات الداخمية كالقضايا الفرعية، كالعمميات 
كاألنشطة، كالعقبات التنظيمية التي تكجد داخؿ تنظيمات المدارس أك التركيز عمكما عمى الكظائؼ 

 3.التنظيمية أك مظاىر الخٌمؿ في ىذه الكظائؼ، أك ما ينبغي أف تككف عميو بصكرة عامة

مع منتصؼ الستينات كخبلؿ عقد السبعينات بدأ منظكر التنظيـ يحدث كيطكر التحميبلت التي      
، فمقد ظيرت بعض الدراسات السكسيكلكجية ...تركز عمى المدرسة أك المؤسسات التربكية عمكما

، مثؿ سكسيكلكجيا ...المتخصصة أك التي تندرج كفركع عممية متميزة تحت عمـ اجتماع التربية الجديد
المدرسة، الذم بدأ  يركز عمى دراسة بعض القضايا السكسيكلكجية اليامة، مثؿ عبلقة المدرسة 
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بالمجتمع، كالمنظكرات السكسيكلكجية في دراسة المدرسة، كالمدرسة كتنظيمات اجتماعية، كعمميات 
. التفاعؿ كالصراع، كالتعاكف كالسمطة، كالضبط، كالفئات أك الييئات المكجكدة بالمدرسة

خبلؿ عقد السبعينيات كالثمانيات، نجد أف منظكر التنظيـ بدأ االىتماـ بدراسة بعض القضايا     
السكسيكلكجية كالتربكية اليامة داخؿ المدرسة، كذلؾ عف طريؽ االستفادة مف خبراء عمماء التربية 
كالنفس، كظيرت ىذه التحميبلت تحت مسميات فرعية أخرل تندرج تحت فركع عمـ اجتماع التربية 
الجديد، مثؿ سكسيكلكجيا الفصؿ الدراسي، أك سكسيكلكجيا التدريس، كقد عالجت ىذه الفركع بعض 
القضايا اليامة مثؿ، العبلقة بيف التبلميذ كالمدرسيف، كأنماط التفاعؿ الرسمي كغير الرسمي داخؿ 
الفصؿ الدراسي، كانساؽ السمطة، كالييبة، كالمكانة، كأسمكب التدريس، ككسائؿ التدريس كالتعميـ، 

كالمناىج كالمقررات الدراسية، كالبيئة الفيزيقية كالمكانية داخؿ المدارس، كعممية صنع القرارات الدراسية 
داخؿ الفصؿ الدراسي أك المدارس، كمشكبلت العممية التعميمية، كمستكيات التحصيؿ الدراسي كغير 

 1...ذلؾ

إف ىذا المنظكر ركز عمى دراسة المدرسة باستخداـ كحدات التحميؿ الصغرل كالكبرل، عف 
، أك عف طريؽ ...طريؽ االىتماـ بدراسة القضايا كالعمميات الداخمية بالمدارس أك الفصكؿ الدراسية

االىتماـ بدراسة المدرسة باعتبارىا تنظيـ اجتماعي يتأثر بطبيعة األنساؽ الفرعية الكبرل في المجتمع 
الكبير الذم يكجد فيو، كلقد ظيرت بكضكح بعد نظرية النسؽ المفتكح كالتي ركزت اىتماماتيا لتحميؿ 
البناءات الداخمية لممدارس كعبلقتيا بالعكامؿ الخارجية، ككيفية تأثيرىا عمى تشكيؿ القرارات كالعمميات 
التربكية، كتحديد المناىج التعميمية كالدراسية كالسيما تأثير البيئة المحمية كالمجتمع المحمي أك القكمي 

 2.الخارجي

 

 :االجتماعي والتغير المدرسة-ب
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 .101 ،نفس المرجع، ص ، عمم اجتماع المدرسةّ  عبد اهلل محمد عبد الرحماف- 2



79 
 

 طرؼ مف كيككف قصد كبدكف بقصد المجتمعات مف مجتمع أم في االجتماعي التغير يحدث     
 قصد غير عف التغير كيككف المؤسسات، ىذه إحدل ىي كالمدرسة لو، المككنة االجتماعية مؤسساتو

 مف لعمؿ ا في االجتماعية المؤسسات كتآزر بتعاكف المنتظـ التغير يككف حيف في منتظـ، كغير بطيئا
 .المنتظـ غير االجتماعي التغير عف ينجر ما تضمف كبذلؾ أجؿ،

 بؿ تبلمذتيا سمكؾ في جذرم تغير إحداث لكحدىا المدرسة باستطاعة أف المربيف بعض يرل    
حداث  أف اآلخر البعض يرل بينما المجتمع، دعائـ تثبيت يمكنيا كما نفسو، المجتمع بناء في تغير كا 
 ألف كذلؾ جذرية، غير بصكرة كتعديميا تبلمذتيا في السمكؾ أنماط تغير عمى فقط قادرة المدرسة
 في ثقافية لضغكط معرضكف فيـ التبلميذ، كعمى عمييا قكم تأثير لو ثقافي كسط في تقكـ المدرسة
ذا ، األسرية حياتيـ  عمى ترقية تعمؿ فيي لتبلميذىا، الظاىرم السمكؾ نمط تغير المدرسة استطاعت كا 
 أف ،إال أجمو مف المدرسة تعمؿ ما كىذا كالميارات العادات تككيف طريؽ عف كذلؾ الشخصية حياتيـ
 خبرات نتيجة تنمك القيـ ألف المجتمع، ثقافة في األساسية القيـ أنماط تغير لكحدىا تستطيع ال المدرسة

 الجيؿ في تؤثر التي المتعددة االجتماعية المؤسسات إحدل إال ما ىي كالمدرسة ليا، حصر ال
 ذلؾ كيصعب ذلؾ، لتحقيؽ كبيرا جيدا بذلت إذا القيـ تمؾ تغير استطاعت إف المدرسة كعمى الناشئ،

 لتبلميذىا تقدمو ما خبلؿ مف جميا يظير االجتماعي التغير في المدرسة أثر إف المجتمع رفضيا إذا
 إليو، ينتمكف لذم ا المجتمع عمى ينعكس الذم األمر الفكرم، نمكىـ اتجاه في تعمؿ خبرات مف

 .المستقبؿ في قرار كأصحاب سياسييف قادة سيشكمكف التبلميذ ىؤالء فبعض

 :اجتماعي كنظام  المدرسة-ج

 كمف معينة، كمبادئ أسس عمى تقكـ آخر اجتماعي نظاـ كأم كىي اجتماعي، نظاـ المدرسة تعد   
 لدييـ ىؤالء بحكـ لمعممييـ تابعكف فالتبلميذ المشركعة، السمطة لممدرسة بالنسبة األسس ىذه أىـ

 تشكؿ التي الداخمية العبلقات عمى السمطة مبدأ كينسحب التبلميذ إلييا يحتاج التي كالميارة المعرفة
 .البعض بعضيـ المعمميف بيف أك كزمبلئيـ التبلميذ بيف سكاء المدرسة،

 كتقاليدىا طرائقيا أيضا كليا األفراد عمى تقكـ منظمة ككنيا بحكـ اجتماعي نظاـ المدرسة أف كما    
 بالمدرسة، المتصميف مف كغيرىـ كالتبلميذ المعمميف سمكؾ تحدد كبالتالي ثقافتيا تشكؿ التي الخاصة

 بذلؾ يتصؿ كما كالفشؿ كالنجاح كالردمء الجيد السمكؾ معايير تحدد التي ىي المدرسة ثقافة أف كمع
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 فالتبلميذ أحيانا، متضاربة بؿ متجانسة غير عناصر عمى الثقافة تحتكم ىذه فإف ككسائؿ أىداؼ مف
 األدنى الحد ليـ يكفؿ ما بمقدار إال أنفسيـ يجيدكا أال أنفسيـ إلى نظرتيـ تككف قد المثاؿ سبيؿ عمى

 1.العمـ تحصيؿ في جيدىـ قصارل يبذلكا أف منيـ يتكقعكف معممييـ أف حيف في لمنجاح

 المجتمع كىك أال األكبر االجتماعي النظاـ مف جزءا لككنيا اجتماعي نظاـ تمثؿ المدرسة أف كما   
 تؤثر المدرسة أف كما منو ىامة جكانب كتعكس المجتمع ىذا مع كمتداخمة معقدة عبلقة كلممدرسة
 ذات االجتماعية التغيرات أف يعني كىذا التبلميذ، تشكيؿ في دكرىا خبلؿ مف المجتمع في بدكرىا
 تؤثر الجديدة كاالقتصادية السياسية المعتقدات أك العيش أك لمتكسب الجديدة الطرؽ مثؿ الكاسع المجاؿ

 عف تنعزؿ أف يمكف ال كالمدرسة المناىج، كمحتكل التدريس كطرؽ المدرسة أىداؼ عمى النياية في
 .يشيدىا التي بالتحكالت تتأثر كىي المجتمع في األمكر مجريات

 كبيف بينيا تشكمت قد تربكية كمؤسسة بأنيا لنا يتضح االجتماعي بالنظاـ المدرسة عبلقة إلى كبالنظر
 لمتبلميذ، الممقنة كاألفكار التربكية األساليب في صراع شبو ىناؾ أصبح حيث ىكة، المجتمع ثقافة
 عمييا تركز التي الخمقية القيـ بيف كتنافرا تناقضا يعيش المجتمع بأف يبلحظ كمو، ىذا مف بالرغـ

 المختمفة، المعارؼ اكتساب عمى تعمؿ التي تمؾ أك الخمؽ بتشكيؿ تعنى التي تمؾ سكاء المدرسة،
 تكجيو في لفاعميتيا الخمقية القيـ فقداف عميو يترتب الذم األمر الحياة كاقع في العممية كالممارسات

 غير التربية أكساط في يركج ما ىذا مف كاألخطر ليا، معنى ال جكفاء ألفاظ مجرد إلى لتتحكؿ السمكؾ
 يككف ىنا ك المدرسية، المقصكدة التربية تأكيدىا عمى تحرص التي لتمؾ متناقضة بقيـ المقصكدة
 في فاعميتيا القيـ تفقد كفيما لمطفؿ، الداخمي التمزؽ كيككف التناقض، كيككف السمكؾ في االزدكاج
 يفقد المدرسة، كخارج داخؿ بينيا فيما تتناقض قيـ بيف لبلختيار الطفؿ يتعرض كحينما السمكؾ تكجيو

 األدكار نسؽ حسب لممدرسة االجتماعي البناء طبيعة ،كتتحدد2كاستمراره  كرقيو كحدتو أسباب المجتمع
.  كالتبلميذ كالمديريف التدريس ىيئات مف الفئات لطبيعة كنتيجة بدكره يتحدد الذم العمؿ كتقسيـ كالقيـ

                                       
 68،ص1997 ،عالـ الكتب ،القاىرة، أصول التربية: محمد منير مرسي 1
 36-35ص ،ص1983 ،مكتبة االنجمك المصرية،القاىرة،المدرسة وبناء اإلنسان: عبد الفتاح تركي 2
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 عممية إطار في اليكمية، االجتماعية الحياة مف معينة أنماط لو كبناء اجتماعي المدرسة تعتبر كما   
 فئات مف غيرىـ أك المدرس أك لمتبلميذ األدكار تحدد ك ، المدرسية كالثقافة االجتماعية كالتنشئة التعمـ

. المجتمع في المكجكدة الفئات مف فئة كؿ تحتمو التي كالمراكز العمؿ تقسيـ خبلؿ مف المدرسة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 :خالصة

عف أم  أىمية تقؿ ال اجتماعية كمؤسسة المدرسة أف لنا يتضح الفصؿ ىذا في تقدـ ما خبلؿ مف    
 في المجتمع سكاء مف ناحية األىداؼ كالغايات اك مف ناحية الكظائؼ التي تسعي إلي أخرممؤسسة 

 تعجز بؿ كحدىا بيا القياـ كاألسرة تستطيع مؤسسة اجتماعية  ال المدرسة تحقيقيا في المجتمع كميمة
 مسؤكلياتيا مف كثير عف كتخمت األسرة قيـ سمطة كضعفت الحياة، أمكر تعقدت أف بعد عنيا

 الكافية الفرص إتاحة عمى القادرة الكحيدة المؤسسة ىي المدرسة كصارت األخرل، المجتمع لمؤسسات
 كؿ ذلؾ في مستخدمة كاسعة جديدة آفاؽ مف تييئو كما التعميمية، الخبرات إلكسابيـ لمتبلميذ

 لممراحؿ كتعدىـ المطمكب الثقافي المستكل إلى تكصميـ التي البلزمة كالمادية البشرية اإلمكانيات
 منيـ فرد كؿ تعد كبذلؾ كتنميتيا، باستثمارىا تقكـ ثـ كاستعداداتيـ ميكليـ كتكتشؼ المتتابعة التعميمية

 .تناسبو التي المينة إلى
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 :تمييد

إف كؿ ما يصادفنا في محيطنا الذم نعيش فيو بما يحتكم مف أشياء مادية كأشخاص كأفكار     
يشد انتباىنا بقكة كيثير فينا تساؤالت عديدة ,كأحداث كعبلقات ككضعيات سكاء كانت بسيطة أك معقدة 

حكؿ ماىية ىذه المكضكعات أك عبلقتنا بيا إلي غير ذلؾ مف التساؤالت المختمفة كىذا يؤدم بنا إلي 
محاكلة التعرؼ كفيـ ىذه المكضكعات  مف أجؿ اتخاذ السمككات المناسبة كالتصرفات المبلئمة لئللماـ 

تساعدنا عمي إدراؾ ما يحدث مف حكلنا  (عقمية)بيا كلذلؾ يتـ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ عممية ذىنية 
حيث تعرؼ ىذه العممية ,كتأكيمو مف خبلؿ تاريخ كؿ كاحد منا كمعارفو السابقة كعبلقتو باآلخريف 

فالتصكرات  ىناؾ كجكد بشرم بدكف كجكد تصكرات مبلزمة ليذا الكجكدليس  ألنو، الذىنية بالتصكر
كبما أف حياتنا اليكمية ال تخمك مف نظاـ التصكرات االجتماعية ،تقكد أعماؿ كممارسات البشر كتكجييا

فيي بدكرىا تممي عمي األفراد أفعاؿ تكجييـ كتعبر أيضا عمي اعتقاداتيـ كاتجاىاتيـ كايديكلكجياتيـ في 
 .الحياة

 كتعديؿ معالجة، خبلؿ مف بو المحيط العالـ مكاجية عمى األفراد تساعد فيي السياؽ ىذا في   
 عمى اعتمدنا فإننا االجتماعية بالتصكرات كلئلحاطة الجماعة، تكاجييا التي المشاكؿ كحؿ المكاقؼ،

 عبلقتو ذكر مع بو كالتعريؼ المصطمح ليذا التاريخية الخمفية تكضيح خبلليا مف سنحاكؿ نقاط عدة
بعادهكصفاتو ككظائفو األخرل بالعمكـ  الخ.. ،كا 
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 :لـمحة تاريخية عن مفيوم التصورات-1

 نسبيا،حداثة حديثا يعتبر إجرائي كمفيكـ كلكنو اإلغريقية، الفمسفة قدـ قديما مفيـك التصكر يعد    
بالمياديف  يتعمؽ فيما خاصة التطبيقات مختمؼ في أىميتو ثبتت أيف التربكم الخطاب في ظيكره

 قدامى لعمماء كدراسات أبحاث في كتجسدت برزت األىمية ىذه أف كالسيما البيداغكجية،
. كالمدركات المعرفية المفاىيـ ميداف في كغيرىـ ،" دكركيـ "،" كانط إيمانكيؿ":أمثاؿ
 االجتماعي، النفس عمـ ميداف في كثيرة نقاشات األخيرة سنة األربعيف خبلؿ المفيكـ ىذا أثار لقد   
يمكف القكؿ أف مفيـك التصكرات بحيث ,اإلنسانية العمكـ في مركزيا مكقعا يحتؿ أف إلى اليكـ ينحك كىك

ارتبط بشكؿ مباشر بالمجاؿ السكسيكلكجي التقميدم، ك حديثا بالسكسيكلكجية األكربية، خصكصا 
الفرنسية، كاحتؿ مكانة متميزة في األنظمة الفمسفية، استعمؿ في األدبيات الماركسية، ك اشتير 

اختصاصيف رئيسيف تبمكر مف خبلليما مفيـك التصكرات   غير أف ىناؾ،بالخصكص مع دكركايـ
ك عمـ النفس االجتماعي مف خبلؿ دراسات " دكركايـ"السكسيكلكجيا مع : االجتماعية كحقؿ لبلستقصاء

  1.فيشي ك جكدلي ك أبريؾ ك غيرىـمكسككسيرج "
 حينما االجتماعي التصكر  مفيكـ كعرؼ استعمؿ مف أكؿ "دكركايـ "ىناؾ مف يقكؿ أف إميؿ     
 مجمة في نشر لو مشيكر مقاؿ في كذلؾ الجماعية، كالتصكرات الفردية التصكرات بيف قارف

  .2لمدراسة مستقبل مكضكعا الجماعية التصكرات يعتبر بحيث ،" ـ 1898 "كاألخبلؽ الميتافيزيقيا"
أما مطمع القرف العشريف، فقد تناكلو كؿ مف بكاف كارم ك برككمي لتأسيس كيفية انتقاؿ الفكر قبؿ 

. العممي إلى الفكر العممي
 إنتاج بأف يؤمف الذم الماركسي النمكذج سيطرة إلى االجتماعي مفيـك التصكر تطكر تأخر يعكد   

 بيف ما كالمراتب التدرج آليات مفيكمية بأف يؤمف كما لمناس، المادم بالنشاط يرتبط لمتصكرات األفكار
 الحياة لغة التصكرات ىي أف بحيث النمط، ىذا لدراسة الكاممة الشرعية يعطي البنيات كأعمى أدنى

 ىذا بدأ المعرفة االجتماع كعمـ المعرفي النفس عمـ مف كؿ عرفو الذم التطكر مع كلكف الكاقعية،

                                       
1   Y.Maâche, M-S. Chorfi , A. Kouira , Série de conférences sur la représentation sociale; un concept a 

carrefour de la psychologie sociale et de la sociologie, les éditions de l' université Mentouri, Constantine, 

2002,p(07). 

 .1997كالطباعة،بيركت، لمنشر عكيدات،النفس عمم موسوعة :باكر فرانسكاز ك دكركف، ركالف 2

http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
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 كىذا النفس أالجتماعي كعمـ كالتاريخ، كاألنثركبكلكجيا، االجتماع عمـ في لو مكانة يأخذ المفيكـ
 يد عمي االجتماعي النفس عمـ ميداف في حدث التصكر االجتماعي لمفيكـ النكعي التطكر

 في دراستو نتائج كنشرت النفسي، لمتحميؿ المختمفة الجماعات تصكرات درس الذم "مكسككفيسي"
. كجميكره  النفسي صكرتو التحميؿ " :كتابو
 ىي كما الجميكر لدل عممية نظرية تنتشر كيؼ يفيـ أف الرائدة دراستو في "مكسككفيسي" أراد لقد   

 كاحد تصكر يكجد ال أنو اإلشارة مع الزمف، مف قرف نصؼ مركر بعد عمييا تطرأ التي التغيرات
 التحميؿ نحك العاـ كتكجييا بنائيا كمستكل محتكاىا في تختمؼ كىي تصكرات، بؿ النفسي لمتحميؿ
 1.االجتماعي االنتماء حسب أيضا تختمؼ كما النفسي،
كعميو فانو إذا كانت التصكرات تعتبر شكبل مف أشكاؿ المعرفة، فإنيا تعد كذلؾ نظاما مف      

أفراد اجتماعييف، مؤسسات )التفسيرات، التي تساىـ في بناء حقيقة مشتركة بالنسبة لكحدة اجتماعية 
فالتصكرات تحيط بمرحمة التفكير التصكرم فيي بيذا المعنى ك حدة الصكر ك المفاىيـ ك  (اجتماعية

التفسيرات المعطاة لممكاضيع ك األشياء المعيشة، كما أنيا طريقة في التفكير الممارس ك المكجو نحك 
التكاصؿ الفيـ ك التحكـ في المحيط االجتماعي المادم، ك تعبر كذلؾ عف العبلقات التي يقيميا 

 .األفراد ك الجماعات فيما بينيا مع المجتمع الكبير
بأف التصكرات عممية دينامية إلعادة بناء " فيشي مكسككسيرج "كخبلصة يمكف القكؿ عمى لساف     

الكاقع ك في نفس الكقت إمكانية تتيح لنا فيمو مف جديد ،كما أنيا عبارة عف حقائؽ مممكسة بإمكاننا 
بمكرتيا ك تمريرىا أك مصادفتيا بدكف انقطاع في الخطابات المفظية ك الحركات ك المقاببلت الجارم 

  2.بيا العمؿ مف طرؼ أفراد المجتمع داخؿ مجاالت متعددة ك مختمفة
مف ىذا المنظكر تتجمى أىمية التصكرات في ككنيا تفتح لنا آفاقا جديدة لمعرفة الحقيقة االجتماعية    

ك تعطينا تفسيرات كاضحة حكؿ تصكرات األفراد ك الجماعات حياؿ الظكاىر ك األحداث المعاشة مف 
طرفيـ، انطبلقا بطبيعة الحاؿ مف عمؽ التفاعبلت المكجكدة بينيـ ك بيف الكسط السكسيكثقافي الذم 

 . ينتمكف إليو

                                       
سماعيؿ  حميد1  .16 ،ص2007 األنيس، دار : قسنطينة،.االجتماعية والتصورات القيمي النسق:.سميماف قيرة،كبكمديف خركؼ،كا 

2 MOSCOVICHI,S : La psychanalyse, son image et son public. Paris, 2° éditions, 1976,P :501 

http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.maghress.com/city?name=Paris
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ليذا االعتبار نشير لمدكر الذم تمعبو التصكرات االجتماعية داخؿ أحداث التربية، بحيث تسمح لنا   
باالنتقاؿ مف الكصفي إلى التفسيرم، ك تضمف لنا الكساطة ما بيف األفكار ك األحداث، ما بيف النكايا 

ك الممارسات، كما تفتح لمتحميؿ آفاقا كبيرة لتفسير داللتيا ك خمفياتيا الفكرية ك الثقافية ك 
. عبلقة التصكرات االجتماعية بالكظيفة التربكية لممدرسة,االجتماعية

: فيــــوم العــــام لمتصورـــ الم2
 بمفاىيـ مرتبط تكضيح،ككنو إلى حاجة في يزاؿ كال الغمكض، بعض يشكبو كمصطمح التصكر   

 مف مجمكعة عمى سنعتمد كالغمكض المبس كالتخيؿ،كإلزالة كاإلدراؾ كالرأم كاالعتقاد كاالتجاه أخرل
. جمعيا مف تمكنا التي التعاريؼ
: المعني المغوي لمتصور   -

 في المغة العربية: 
فتصكر ,تصكرت الشئ بمعني تكىمت صكرتو ::( 1986 ) واإلعالم المغة في المنجد في ورد-
  1.لي
 كذلؾ كيدؿ شيء عمى منطبؽ عمؿ كؿ":كھ التصكر ،( 1971 )الفمسفي المعجم في جاء كما-

 2."اھكتآلؼ المعاني ھب ندرؾ الذم العقؿ عمى فعؿ
كمنو ,إذف يشير ىذا  التعريؼ إلي أف التصكر ىك فعؿ العقؿ كالذم يقـك بإحضار شئ كاف غائبا 

 .فالتصكر عممية بناء
 ":NORBERT SILLAMY مفيوم التصورات حسب قاموس نوربير سيالمي_

نما لمكاقع، بسيطة صكرة إرجاع مجرد ليس كىك الذىف، في حاضر الشئ جعؿ ىك التصكر  ىك كا 
نما لمكاقع مطابقة إرجاع صكرة مجرد ليس ىك التصكر إذف ذىنيه لنشاط بناء  ك بناء إعادة ىك كا 

  3 .المحيط لعناصر ذىني تشكيؿ
تمثؿ صكرتو ....تصكرا ,يتصكر,التصكر مف تصكر(:1990)أما في المعجم األساسي الروس_

 4.في الذىف ام حضكر الشيء كمثكلو أماـ العيف أك في الخياؿ بكاسطة الرسـ أك النحت أك المغة
                                       

 .746ص  مرجع سابؽ :واألعالم المغة في المنجد 1
 . مرجع سابؽ ،الفمسفي المعجم :صمبيا  جميؿ2
3 N.Sillamy : ‘’Dictionnaire de psychologie ‘’ Edition Bordas – Paris 1980 ; Page 590 
 .مرجع سابؽ :الروس األساسي العربي المعجم 4
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المنظـ تنظيما ألؼ بائيا الحظنا أف ىناؾ إشارة إلي اشتقاؽ المفظة وفي القاموس الجديد لمطالب   - 
 أم تمثؿ صكرتو كشكمو في تصكرا, يتصكر, تصكر: كىي عمي النحك التالي , فمعناىا ثانيا،أكال

 1.الذىف
 التصور في المغة الفرنسية :

كفي "   "representationكفي المغة االنجميزية  (représentation)التصكر في المغة في الفرنسية
نجدىا مف الفعؿ  (représentation) كاذا اخدنا الكممة الفرنسية  ""Répraesentatioالمغة البلتينية 

"representer"الذم اشتؽ بدكره مف الفعؿ البلتيني ""repraesentaer يعني استحضار الشيء اك 
 2.جعمو حاضرا 

 في المخزنة المعتقدات أك المعارؼ "أف التصكر يعني :  كمنو نستنتج مف ىذه التعريفات المغكية 
 في لكف كالتعميـ الخبرة التجربة، تأثير تحت يتغير أف يمكف التصكر مف النكع ذاھك ."الشخص ذاكرة
 .الثبات مف كبيرة درجة يممؾ العمكـ

 يـھمفا إلى اإلشارة نريد عندما "معتقدات أك معارؼ" عكض "تصكر" مصطمح كيستعمؿ
 .معيف مجاؿ في اھيمتمؾ التي كاألفكار الشخص
: المعني االصطالحي لمتصور-     ب

 . ىك استحضار األشخاص أك األشياء إلى الذاكرة أك الذىف:التصور-
 مرة لمكعي الشيء إظيار إعادة ىك التصكر بأف يرل: موسكوفيشي  سارج حسب التصور مفيوم-

 عممية ككنو جانب إلى محضة، تجريدية عممية يجعمو ما كىذا المادم، المجاؿ في غيابو رغـ ثانية
 ."فكرية إدراكية
 كما محسكس ىك ما بيف أم كالمدركات، المفاىيـ بيف العبلقة عف عبارة ىك التصكر بأف أيضا يرل   
 مف تختمؼ المعالجة ىذه ،ك(معمكمة حادثة، فكرة، (خارجيا مثيرا الفرد يتمقى عندما يتـ ك مجرده ىك
 مثؿ ذاتية غير كعكامؿ التككيف، المينة،: مثؿ الفرد بشخصية تتعمؽ ذاتية عكامؿ آخر حسب إلى فرد

 3.التصكر يتككف التفاعؿ ىذا نتيجة ك المجتمع ك العائمة

                                       
  .مرجع سابق : القاموس الجديد للطالب 1
2 Le robert collège.. Paris. France.(1998). 

3  Serge Moscovici :‘’La psychanalyse, son image et sa public‘’ Ed:PUF; Paris 1976 –P40 
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إذا كاف عدد أصدقائؾ ثبلثة كعشركف فإف لديؾ ثبلثة كعشركف تصكرا اك : جورج دوىايمليقكؿ - 
. تمثبل
التصكرات ىي الكيفية التي يكظؼ بيا الفرد  " : DEVELAY (1985 ) (M) تعريف دوفالي-

 "بصكرة شخصية معمكماتو السابقة لمكاجية مشكؿ معيف خبلؿ كضعية معينة
 كالجدير بالذكر، أف التصكرات يمكف أف تتنكع بتنكع الكسط االجتماعي الذم ينتمي إليو الفرد، كىكذا 

كما يمكف أف تختمؼ  نجد فرقا كاضحا بيف التصكرات إذا انتقمنا مف كسط قركم إلى كسط حضرم،
باختبلؼ المنشأ االجتماعي لؤلفراد كانتماءاتيـ االجتماعية، كىذا ما جعؿ بعض عمماء النفس 

. يخكضكف في تدقيؽ مفيـك التصكر
التصكر ىك كؿ ما يعبر عنو الفرد شفكيا أك بكاسطة ":CLEMENT (1991) (P) تعريف كميمان  -

  1".إنجاز، سكاء كاف طفبل، أك بالغا، قبؿ التعمـ أك بعده، إزاء كضعية معينة
 :كعميو يمكف القكؿ مف ىذه التعاريؼ أف

     ،التصكرات عالـ مفاىيمي تمتزج فيو المعرفة العممية بمعطيات المذاىب الفكرية
، كؿ ىذه األنساؽ تدٌعـ بكاسطة ...كاالتجاىات االجتماعية، كاألبعاد النفسية،كالسيككلكجية

 .الممارسات االجتماعية التي يقكـ بيا اإلنساف
  ذا كاف التحميؿ الذم يقكـ بو الباحث قصد التعرؼ في ىذه التصكرات عمى ما ىك مطابؽ كا 

لممعرفة العممية أك ما  ىك مف قبيؿ إفرازات البيئة االجتماعية الثقافية فيذا ال يعني أف ىذه 
 .البنيات العقمية منفصمة كما ىك الشأف بالنسبة لمذكاء االصطناعي

  كأخيرا فإف التصكرات قابمة لمتطكير، كبما أنيا بنية ضمنية، فأكؿ مرحمة في ىذه السيركرة
يجاد أنماط التفاعبلت بيف ىذه  التطكرية، ىي تحميميا قصد تفكيؾ العناصر المككنة ليا كا 
العناصر مف أجؿ اكتشاؼ ما تختزنو مف معمكمات مضمرة، لما ليا مف دكر فاعؿ يمكف 

 2.استغبللو في سيركرة التحكالت المعرفية التي ستطكليا
 :التصورات مع المتداخمة المفاىيم بعض -  ب

                                       
 ppt: http://www.ppt2txt.com/r/8c704608 معطيات حول مفيوم التصور 1
2

 .نفس المرجع 

http://www.ppt2txt.com/r/8c704608
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يعتمدىا  التي ك منو، القريبة ك التصكر بمفيكـ الصمة ذات المفاىيـ مف مجمكعة ىناؾ     
 بيف التداخؿ الكبير إلى راجع ذلؾ كلعؿ معناه، تؤدم ك التصكر مفيكـ تحمؿ كمرادفات البعض
ستحاكؿ الباحثة   ,مسبقا تحدد قد التصكرات مفيكـ لككف نظرا ك المفاىيـ ىذه ك التصكر طبيعة
 التصكر مفيكـ بيف االلتباس القائـ إلزالة معو المتداخمة األخرل المصطمحات مفاىيـ إلى التطرؽ
 :يأتي كما إدراجيا تـ كالتي المفاىيـ، كباقي

 والرأي التصور: 
 حكؿ كضعيتو يحدد ذىني تصكر أخرل جية مف ك جية، مف مكقفو الفرد فييا يبدم فكرة الرأم ف  إ

 .1لمقياس قابمة لفظية لظاىرة استجابة في عنو كتعبر لممجتمع معارض مشكؿ
 واالتجاه التصور: 

 ك تشابو ك التقاء نقط عدة يمثبلف فيما االجتماعي النفس عمـ مف استمدا كاتجاه تصكر ،المفيكماف فإ
 فيعرؼ بينيما، التمييز يفضمكف المؤلفيف أغمبية أف غير اآلخر مكاف في الكاحد أحيانا يستخدماف
 االتجاه
 حكؿ الفرد يكتسبيا التي فالمعمكمات المكضكع، لطبيعة إيجابا اك سمبا لبلستجابة االستعداد بأنو عمكما
 كالنمطية األحكاـ كعمى المكضكعية عمى تعتمد التي المعتقدات مف مخزكنا تككف معيف مكضكع
 ال انو غير نسبيا، مستقرة كىي المكاقؼ، ك السمككات ، االتجاىات تنظـ، كتتطكر تتغير أف ليا كيمكف
 كما. عنيا تنجـ التي لمسمككات بالنسبة كمطكرة مشتركة العمكـ عمى ىي ك مباشرة مبلحظتيا يمكف
 .البعًديةي  التنظيمية، البنائية، متتابعةه مقاربات ثبلثة إدراج إمكانية عمى تأكد
 تعتمد المنظكر ىذا مف االجتماعي، التصكر مف أدنى تسمسميا االتجاه يعد البنائية نظر كجية فمف   

 اجتماعي، مستكل تستمـز فيي أكسع، مستكل عمى اإليديكلكجية األنظمة عمى االجتماعية التصكرات
 .اجتماعية بمجمكعة جماعة تربط التي الصمة يبرز االتجاه أف يعني مما
 ألف عميو يعتمد ال الخصائص أساس عمى االجتماعية التصكرات ك االتجاىات بيف التمايز ىذا إف   

 2.فردية بترددات جماعي كاقع عف يعبراف المفيكميف

                                       
 1    Moscovici. S: Introduction à la psychologie sociale. paris: lidiarie la rousse .(1972)  
2 Sales-wuillemin. E: Psychologie sociale expérimentale de l’usage: représentation sociale, 

catégorisation et attitudes. Perspectives nouvelles.Paris: L’harmattan. (2005) PP(15 - 16)              
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 واالعتقاد  التصور: 
 كبالكسائؿ الحياة بأىداؼ االجتماعية، بالمرجعية متعمؽ اقتناع اك ثابتة فرضية ف االعتقاد    إ

 كالمعتقد اإلنسانية السمككات بتصنيؼ أيضا متعمؽ انو كما المبتغى، اليدؼ إلى لمكصكؿ المقصكدة
 ذلؾ يككف ك مكاقؼ، اك أشخاصا كاف سكاء معيف مكضكع حكؿ معارفو ك الفرد لتصكرات تنظيـ ىك

 أف كما لبلتجاه، المعرفي التجسـ بمثابة باالتجاه، فالمعتقدات كينتيي الرأم مف يبدأ حيث تدريجيا
  1.كالمعارؼ كالمدركات التصكرات مف مجمكعة المعتقد

 واإلدراك التصور: 
 التتابع في سيركرات عدة تتطمب التي ك أساسا نشطة حالة اإلدراؾ يعتبر الحديث النفس عمـ ف  إ

 التصكر لعممية سابقا يككف اإلدراؾ فاف عميو ك .المكضكع عمى التعرؼ إلى التنبيو مف ينتقؿ الذم
 2.المكضكع عمى التعرؼ بعد يحدث الذم

 والصورة التصور: 
 االجتماعي، ك الفردم التصكر مكضكع تثير بؿ الكاقع، إنتاج إعادة في تنحصر ال الصكرة ف        إ

 الصكرة تدرس ك .الكممات ك بالمعاني األشياء تربط بحيث المجردات، فيـ عمى التصكرات تساعد كما
 .األفراد خياؿ باكتشاؼ تسمح اسقاطية أك تصكيرية بتقنيات االجتماعي النفس عمـ في
 كبيذا الكثيرة المحسكسات مقابؿ في ثابتة ألشياء صؼ ك ىي الصكرة أف إذا نستخمص أف يمكف ك

 .المحسكس غير كجكد عف الصكرة تعبر
 والقيم التصور: 

 ك مجتمع األساسية ألم المعتقدات مف القمب بمثابة تككف ك أىميتيا ليا كتصكرات أفكار ىي القيـ
 تنظيمات أنيا عمى القيـ تعرؼ ك المجتمع، ك الجماعة معاير تقكـ أساسة ل عؿ مقياسا تشكؿ ىي

 ك ضمنية أك صريحة متفاكتة تقديرات في تتمثؿ ك المعاني أك األشخاص نحك معممة انفعالية معقدة
 أك استجابات ليست فيي بالرفض كينتيي بالتكقؼ يمر ك بالتقبؿ يبدأ متصؿ عمى التقديرات ىذه تمتد
 مثير ىك بؿ سمكؾ ليس الجميع عميو اتفؽ فما لمسمكؾ اجتماعية مثيرات أك محددات ىي إنما ك سمكؾ
 .لمسمكؾ

                                       
1 Maache. Y, Chorfa, M. S, Koura. A. (2002): La représentation sociale: un concept à carrefour de 

la psychologie sociale et de la sociologie. Constantine: éditions de l’université mentouri.P(15) 
2 cadet. B. (1998): psychologie cognitive. Paris: press éditions.P(118) 
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 والتعميم التصور: 
 التعميمية لمعممية الحقيقي الشريؾ بمثابة اھأعتبر حيث التصكرات عف جيمي ميشاؿ تحدت لقد  

  معتمدا في ذلؾ عمي الصكرة التي يشكميا المعممكف حكؿ المتعمميف مبرزا إياىا بأنيا مينية مادامت 
كما تحدث عف صكرة المعمميف اتجاه ,ترتبط باألىداؼ كالطرائؽ التي تتبناىا المؤسسة التعميمية

 ىذه الصكرة تحددىا طبيعة العبلقات فيما بينيـ حيث ميدت ىذه الفكرة التي إليالمتعمميف فخمص 
 حجرات الدارسة اذا اعتبرنا الفكج الدراسي كسيمة إليناقشيا ميشاؿ الطريؽ لمتصكرات بالدخكؿ 

بيداغكجية تتبمكر ضمف أفراده المعرفة بكاسطة التصكرات ماداـ التعميـ يعتمد عمي الكضعية التعميمية  
. 1أم كضعية المشكمة

 كؿ مفيـك مف المفاىيـ يضيؼ لمتصكرات شيئا ما  حيث يساىـ في التأثير فييا أفيمكف القكؿ       
كالتي تساىـ في بناء التصكرات ..,اتجاه, قيمة,اعتقاد ,فالتصكرات االجتماعية ترتبط بكؿ ما ىك رأم ,

كمفيـك التصكر ,فبالرغـ مف التداخؿ بيف ىذه المفاىيـ النفسية كاالجتماعية ,حكؿ مكضكع ما 
  التحميؿ كالتصنيؼ لمختمؼ األشياء التي يتعرؼ أنشطة يبقي حاصؿ األخير ىذا أف إال,االجتماعي 

 يتـ معالجة تمؾ الرمكز إدراكيةعمييا كيقـك باستحضارىا  انطبلقا مف رمكزىا في الكاقع كبعممية ذىنية 
 .فيتشكؿ التصكر

  :التصور  أبعاد3
 نفسية داللة ذك مكضكع " الشخص بيا يصنع التي الكيفية" ىك التصكر  إفR.Kaes"  حسب -

 ما إلى بالرجكع ذلؾ يتـ بؿ العدـ مف تصكره يبني ال الفرد بأف يدؿ ما ىذا كثقافية ك اجتماعية
 المعمكمات مف انطبلقا الكاقع مف تصكره يبني فالفرد فيوه نشأ الذم مجتمعو في رصيد مف اكتسبو

 ك لمتكيؼ كتؤىمو ذاكرتو، في راسخة تظؿ كالتي الحكاس، طريؽ عف عمييا تحصؿ التي كالخبرات
 النفسي، : سياقيا في لمتصكر أبعاد ثبلثة  "R.Kaes"، كيحدداآلخريف مع التعامؿ ك التفاعؿ

: كىي فيو كتتطكر تظير كالتي الثقافي، ك االجتماعي
 
 

                                       
1

 .93مرجع سابؽ   :محمد مسمـ 
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 األول البعد-      أ
 مف كبير عدد عمى يقكـ باعتباره نفسي نشاط كىك الفرد، طرؼ مف الكاقع بناء عممية ىك التصكر

  .الكاقع مكضكعيا المعمكمات مف جممة بناء في المتكررة اإلدراكات
 الثاني البعد-      ب
 معبر ظاىر تاريخي يعتبر ك ثقافي نتاج ككنو في يتمثؿ الثاني البعد فإف"R.Kaes"كايس  .ر حسب
 تاريخي سياؽ في دائما تسجؿ ىي تاريخيا ظاىر ثقافي كمنتكج التصكرات أف بمعنى اجتماعياه عنو
 العبلقات تطكر ك االجتماعي، السياسي المشركع بطبيعة أساسا كالمتميزة الكاقعية لمكضعية تابع

  كاإليديكلكجية االجتماعية
 منتكج ككنيا ناحية مف أما محدده زمني إطار في ىذا ككؿ لممجتمع المككنة الطبقات لمختمؼ     
 ك الطبقية مكانتو مف إنطبلقا الكاقع مع يتفاعؿ فرد كؿ أف إلى تكحي فيي اجتماعيا عنو معبر ثقافي

 إنتماء عف تعبر كالقيـ الطقكس ك المعتقدات مف جممة تحمؿ فئة كؿ حيث بيا، يقكـ التي النشاطات
. فئة لكؿ المرجعي باإلطار يسمى  ىذا ك .ليا أصحابيا
 الثالث البعد-      ج

 كالتفاعبلت العبلقات مف معقد نسيج داخؿ يسجؿ التصكر أف حيث االجتماعي، البعد في يتمثؿ ك
االجتماعية  العبلقات كجكد دكف ممكنا غير التصكر يجعؿ الذم الشيء بمجتمعو، الفرد تربط التي
 1.النفسي االرتياح لو تحقؽ ال التي
 .اجتماعية ك ثقافية نفسية، : أبعاد ثبلثة لو االجتماعي التصكر بأف نستخمص ىنا ك
 التصور تركيبة-4 

 لمتصكر، المعرفية لمبناءات المككنة لمعناصر الدقيؽ التعريؼ محاكلة عند كبيرة صعكبة الباحث يجد
 بأنيا إلييا يضيؼ مف كمنيـ" S. MOSCOVICIمف اآلراء  عالـ" أنيا عمى إلييا يشير مف فمنيـ

 ) : "R.Kaes" المعتقدات مف مجمكعة)

                                       
1
 R.Kaes : Image de la culture chez les ouvriers, T4 traité des sciences pédagogiques.T6 

Paris 1968.p(118) 
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 التصكر محتكل لتحميؿ  ،S. MOSCOVICI مف المقترحة المقاربة عمى إجماع ىناؾ أف إال   
. التصكر حقؿ المكقؼ، ، المعمكمات : كىي أساسية ثبلثة أبعاد مف مركب بأنو يرل حيث

 المعمومات-      أ
 محيطو مف الفرد يكتسبيا كالتي معيف، مكضكع حكؿ المكتسبة المعارؼ مف مجمكعة كىي    

 اآلخريفه مع االحتكاؾ طريؽ عف أك اإلعبلـ أك كسائؿ شخصية، تجارب طريؽ عف االجتماعي
 كمية عمى اعتمادا كاقعو يككف الفرد أف حيث لمتصكر األساسية العناصر إحدل ىي كالمعمكمات

 .تنظيميا في اعتمدىا التي الكيفية ك المكتسبة المعمكمات كنكعية
  الموقف-      ب
 تجاه كعاطفية انفعالية استجابة خبلؿ مف عنو يعبر حيث لمتصكر، المعيارم الجانب كىك     

. معيف أك مكضكع لفكرة إيجابي أك سمبي اتجاه يككف قد المكضكع
 كاقعو مع كيندمج يتفاعؿ فيك منيا، مكقفا يتخذ أف بعد إال المعمكمات يمتقط ال الفرد أف بمعنى .

 مكقفا اتخاذ مف يمكف مما المباشر لمتفاعؿ نظرا جمعيا تـ التي كاألفكار القيـ مجمكع مف انطبلقا
 .بالرفض أك بالقبكؿ سكاء

  التصور حقل-       ج
 عف يعبر التصكر حقؿ أخرم بعبارة أم كترجمتيا، الفرد بحكزة التي المعمكمات إدخاؿ في يتمثؿ    
 التصكر في التجريد درجة خبلؿ مف الكاقع ىذا كمميز،مكحد  ككؿ يظير الذم المعقد النفسي الكاقع

 األفكاج أف أم.“المنظمة اآلراء مف بمجمكعة S. MOSCOVIC : ”عنو  يعبر حيث كبناءه كتنظيمو،
 1.خاصة معايير حسب مختمفة بطريقة المحتكل عناصر كتنظـ ترتب االجتماعية

  : التصور أنواع5-
 : كىي لمتصكر أنكاع ثبلثة ىناؾ  

   الذاتي التصور-أ
 لو فإف األخر مع االتصاالت في ميمة كظيفة التصكر كاف فإذا لذاتو، بالفرد الخاص التصكر كىك

 صكرة إلعطاء بحاجة الفرد أف حيث النفس، مع االتصاؿ في كتتمثؿ أىمية تقؿ ال أخرل كظيفة
 . بالفرد المحيطة االجتماعية بالعكامؿ يتأثر ك شخصي ك فردم ىك ىنا الذاتي لذاتو،كالتصكر

                                       
1
 Serge Moscovici : La psychanlyse, son image et sa public . Ed : PUF ; Paris 1976, P( 69) 
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  : الغير تصور-ب
 يككف مكضكعي خارجي مستكل ذك كاآلخر األنا، في يتمثؿ داخمي أحدىما مستكييف، ذك تصكر كىك
 الفرد كىنا .ما مكضكع أك ما، جماعة ما، شخص نتصكر؟ كمف ماذا في تتمثؿ مختمفة أشكاؿ عمى
 1.التصكر مكضكع مف ذاتو يجرد تصكره عممية في

 la représentation sociale: االجتماعي التصور-ج
 يتقاسـ، حيث اجتماعية، كحدة كسط فمستمر التكك ألنو اجتماعيا الجماعي  التصكرJodelet تعتبر 

 يخؿ أف دكف المتبادؿ، التأثير ك التفاعبلت دينامية خبلؿ مف معينة اتجاىات كيتبادؿ أفرادىا كيشترؾ،
 2.االجتماعي اإلنتاج شركط حسب بالتكازف ذلؾ
: مفيوم التصورات االجتماعية _6
 الصعب مف أنو بسيكلة ندرؾ يمكننا مف خبلؿ التعريفات السابقة كالنشأة التاريخية ليذا المفيـك أف   
 برؤل تتناكلو إنسانية تخصصات عدة في مركزيا مفيكما ككنو دقيقا إلماما المفيكـ بيذا اإللماـ جدا

 .مختمفة كمنيجيات
 :تعريف التصورات االجتماعية-أ
أف التصكرات االجتماعية تتأسس عمى شكؿ قيـ : "، إذ يقكؿإميل دوركايمسنتطرؽ ىنا إلي تعريؼ    

كما إنيا . ك معايير كأفعاؿ كعادات ، كىي تمثؿ إنتاج اجتماعي تتأثر بالتجديد كالتطكر في الحياة
تتشكؿ انطبلقا مف األكضاع كالمكاقؼ ك الميكالت الثقافية ك التي تحكـ رؤية المجتمع إلى العالـ، كما 

  3.تحكـ أنماط تفكيره كأسمكب عيشو كالمعايير المعتمدة فيو حسب األكلكيات
 ككأمثمة عمى ذلؾ في مجتمعنا، مجمكعة مف العادات كالقيـ ك السمككات كاآلداب التي نػتمسؾ   بيا 

. كنمارسيا في حياتنا اليكمية في مختمؼ المؤسسات االجتماعية التي نعيش فييا
أف مفيـك التصكرات يكتسي بعدا اجتماعيا، فالتصكرات ىي أنظمة تفسير  Jodelet جودلي يرل 

  . كيفية سير عبلقاتنا مع العالـ ك مف اآلخريف كما تكجو ك تنظـ سمككياتنا ك اتصاالتنا االجتماعية

                                       
1 Abric J.C ; ‘’ Image de tache, image du partenaire et coopération de jeu, In cahier de 
psychologie,1983 Page 71 

2
 Jodelet. D, Paredes. E. C: pensée mythique et représentation sociale. Paris: L’Harmattan.2010.p78    

 .70 صمرجع سابؽ، : أكزم أحمد 3
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ىي شكؿ مف أشكاؿ المعرفة، منتجة اجتماعيان كمقتسمة، تستيدؼ غاية عممية كتسعى إلى بناء كاقع "
  1.مشترؾ لمجمكعة اجتماعية

 :كىي االجتماعية التصكرات مف أساسييف جانبيف في التعريفيف ىذيف يشترؾ    
 حكؿ كآراء كاتجاىات كصكر خكاطر ك معمكمات مف المعارؼ تحت يندرج قد كما معارؼ أنيا :أكال

 .الفردم -المعرفي الجانب يبرز مما التصكر مكضكع
 تككف لمتصكر· المككنة العناصر أف أم :االجتماعي الصعيد عمى يككف كبنائيا صياغتيا أف :ثانيا

 العناصر ىذه بيف التفاعؿ أف كما االجتماعي، الجانب يبرز مما المجتمع أفراد بيف كمتقاسمة مشتركة
 .المجتمع ىذا داخؿ السائدة كالمعايير كالقيـ الثقافية المرجعية األطر حسب يتـ
 أنيا معيف،أم مكضكع حكؿ الجماعة ضمف الفرد لدل المنتجة المعرفة مف شكؿ ىي أخرل كبعبارة 

 الجماعة ضمف تجاربو مع بالتنسيؽ الشخصية، الفرد خبرات عف تنتج التي كاألفكار الصكر مجمكعة
. اإليديكلكجية ك الثقافية مرجعيتو خبلؿ كمف معيا كيتفاعؿ إلييا ينتمي التي
 داخؿ التكاصؿ ك كالتحكـ لفيـ مكجية عممية تفكير طرؽ أك نماذج" أيضا جودلي حسب ىي    

 2.كالفكرم المادم االجتماعي، المحيط
 ليا كالتي معرفية -اجتماعية أنظمة عف عبارة" :يمي كما فيعرفيا موسكوفيتشي سارج أما     
الحياة  في خبللو كالتكاصؿ كترتيبو الكاقع لفيـ مكجية نظرية خمفية كىي بيا، خاصة كلغة منطؽ

 3.لمفعؿ كالمكجو المرشد بدكر تقكـ أنيا كما اليكمية،
 المعايير حسب كالمرفكض منيا المقبكؿ كتحديد كالتصرفات السمكؾ تكجيو كىك جديدا جانبا مضيفا

لدل  منتجة منظمة معرفة فيي .ليا المنتجة االجتماعية الجماعة داخؿ السائدة كالثقافة كاإليديكلكجية
  .كخطابات تصرفات عنيا تتكلد كالتي معيف مكضكع حكؿ الجماعة مع بالتفاعؿ الفرد

 ك مف خبلؿ ما ذكر مف تعار يؼ مختمفة لمتصكرات أالجتماعية يمكف اعتبارىا جممة مف المعارؼ 
االجتماعية ك اآلراء ك االتجاىات ك الخبرات التي يصدرىا أفراد مجتمع ما حكؿ مكضكع أك حادثة، 

                                       
1
 Jodelet Denise: "La représentation social" : Un domain en expansion” in Denise Jodelet, Les 

représentations sociales, Puf, Paris.1990(p360)                   
2 Jodelet Denise: "La représentation social" : Un domain en expansion” in Denise Jodelet, Les 
représentations sociales, Puf, Paris.1990(p360)        
3 Moscovici S: représentations sociales dictionnaire de psychologie Larousse (1992 ) p(368) 
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 .كما تسيؿ االتصاؿ فيما بينيـ ك تساعد عمى فيـ ك تفسير مختمؼ عناصر بيئتيـ
فعممية بناء الكاقع تتـ دكما بشكؿ جماعي، فمنذ الصغر تعمؿ المدرسة ك العائمة كالمسجد ككسائؿ 

اإلعبلـ دكرا أساسيا في تثبيت ك ترسيخ طرؽ التفكير، بعدىا تعمؿ الجماعات ك النكادم ك الجمعيات 
 .التي ننتمي إلييا عمى تبادؿ القيـ ك األفكار ك النماذج، ك كميا تساىـ في تعديؿ إدراكي لمبيئة

لذلؾ يمكف القكؿ أف التصكرات  االجتماعية ىي التقاء الخبرة الفردية بالنماذج االجتماعية حكؿ     
 كجكدىـ برمتو أك مجتمع  معيف حكؿ جزئية مف كجكدىـ أفراد معرفة يبنييا أنيا,طريقة تناكؿ الكاقع

 تفسير اجتماعي لؤلحداث بحيث  يصبح بالنسبة لؤلفراد المنتميف لذلؾ المجتمع الحقيقة بذاتيا أنيا
 كعميو فاف التصكرات االجتماعية ىي مسألة اجتماعية، فاتصالنا ك انتماءاتنا المختمفة ىي التي تعطي 

ك نأخذ منيا معارفنا كمعتقداتنا كقيمنا التي تسمح لنا بأف نتقاسـ مع اآلخريف نظرة مشتركة لؤلشياء 
كتككيف تصكر مشترؾ بيف مجمكعة مف األفراد ينتمكف إلي مجتمع كاحد تربطيـ نفس العادات كالتقاليد 

كالتفكير مثؿ تصكر الكالديف لممدرسة في المجتمع الجزائرم كما تؤديو ىذه المدرسة مف كظائؼ 
. متنكعة في ظؿ التطكرات كالتحكالت الحاصمة في المجتمع

: يمكف حكصمة معظـ التعاريؼ الخاصة بالتصكرات االجتماعية كما يمي   
  التصور بموضوع الفرد تربط االجتماعية التصورات: 

 يتأثر أف ذلؾ عف كيترتب ما، شخص بو يقكـ )مكضكع( ما لشيء تصكر ىك اجتماعي تصكر كؿ
 ليسا كالشخص فالمكضكع المتصكر، كالشخص المتصكر المكضكع مف كؿ بخصائص التصكر
 كتمؾ ىك، لخصائصو كفقا بناؤىا ليعيد المكضكع خصائص الشخص يستممؾ حيث تماما، منفصميف

 كأف ليا كجكد ال المكضكعية الحقيقة أف تعتبر التي االجتماعية  التصكرات نظرية في مركزية نقطة
 .ذاتيا الحقيقة ىي لمشخص بالنسبة بناؤىا أعيد أم متصكرة، حقيقة ىي حقيقة كؿ

التصكر  مكضكع بناء كيعيد يستدؿ عارؼ كائف ىك بؿ السمككيكف، يعتقد كما آلة ليس فاإلنساف
 اجتماعي معرفي بناء ىي االجتماعية التصورات: 

كلكف  طريقتو، كعمى ذىنو في بيئتو مف األشياء بناء الفرد يعيد إذ عقمي، بناء ىك اجتماعي تصكر كؿ
فإف  سابقا ذكرنا ككما فييا، يتبمكر التي االجتماعية بالظركؼ تأثره ىك االجتماعي التصكر خصكصية
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 يتأثراف بدكرىما المذيف المتصكر كالمكضكع المتصكر الشخص مف كؿ بخصائص تتأثر التصكرات
 باآلخريف، االتصاؿ طريؽ عف اكتسابيا يتـ التي االجتماعية كالمعايير كاإليديكلكجيات كالقيـ باألفكار

  1.أفراد عدة بيف مشتركة اجتماعية خصائص أنيا كباختصار
 أك االنتماء جماعة كقيـ لمعايير كفقا كتككينو تربيتو تمت معرفيا، إنتاجا المتصكر الفرد يعتبر كما     
 التفاعبلت أثناء منو مفركغا  أمرا يصبح لمتصكرات االجتماعي الطابع فإف كعميو كالمجتمع، الكسط

 اجتماعية، عبلقات نتاج ىي ت فالتصكرا لمتفكير، االجتماعي التطبيع كأثناء األفراد بيف االجتماعية
 .المغة بكاسطة المجتمع كثقافة لقيـ ناقمة كىي
 التصورات في واالختالف التشابو: 

 عف جاىزة بناءات نتعمـ أننا يعني كىذا كمؤسساتيا، التربية بكاسطة إلينا تنتقؿ تصكراتنا معظـ   
 تقاسميا ليتـ لمفرد االجتماعية لمخصائص كفقا اجتماعيا بناؤىا يتـ فالتصكرات بنا، يحيط الذم العالـ
فالجماعات  معينيف، أفراد يخص أم محمي، تقاسـ دائما ىك لمتصكرات التقاسـ ىذا كلكف الناس، بيف

 العممية، الخبرات نفس كال كاأليديكلكجيات كالمعايير القيـ نفس بالضركرة تتقاسـ ال المختمفة االجتماعية
المدرسة  حكؿ النقاشات مثؿ ،بيئتنا قضايا حكؿ الحادة االجتماعية النقاشات يفسر ما ىذا كربما

 إلى تتكقؼ مثبل القضية ىذه حكؿ فمكاقفنا ،2)الخ...إصبلحيا ككيفية كسمبياتيا، ايجابياتيا( ككظائفيا
 أخر قضايا عمى ينطبؽ نفسو كالشيء ،الخ...كالمعمـ كالثقافة التربية حكؿ تصكراتنا عمى بعيد حد

  .االنتحار أك كالعنؼ كالبطالة
 يحممكنيا، الذيف لؤلفراد االجتماعي االنتماء "طابع" جية مف تحمؿ االجتماعية فالتصكرات عميو     
 نفس يحممكف ال الذيف اآلخريف عف بالتميز األفراد ليؤالء تسمح ثانية جية كمف ضماف ىكيتيـ، فيي

 .مختمفكف ككأنيـ ليـ كيبدكف التصكرات
خصـــائص التصورات االجــتماعية -ب
: إلي أف لمتصكرات االجتماعية حمس خصػػائص رئيسية كىي"  Blin"يشير  

                                       
 منتكرم جامعة منشكرة، غير دكتكراه، رسالة ،الجزائر في والمرض لمصحة االجتماعية التصورات :بكمديف سميماف 1
 .17ص ، 2004قسنطينة،،
 .18نفس المرجع ،ص2
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 ما بمكضكع المرتبطة االجتماعية التصكرات فمحتكل : لموضوع تصور دائما ىي التصورات 
 )جماعة أسرة، فرد،) الفاعؿ أخرل جية مف ك جية، مف ...( شخصية حدث، عمؿ، انجاز )

 ك ةعبلؽ إذف فيك ألحد ما لشيء تصكر ىك اجتماعي  تصكر فكؿ اآلخره مع عبلقة في
 ."بدؿ الحضكر " ىك الشيء تصكر أف حيث مف الشيء غياب يعني اجتماعي تصكر كجكد

 عممية فيك ، مزدكج طابع ذات عممية ىك التصكر :إدراكي و فكري طابع ليا التصورات 
 .المادم المجاؿ في غيابو رغـ الكعي إلى الشيء إعادة كعممية فكرية، إدراكية 

 مع رمزية عبلقة في االجتماعي التصكر إف : داللة وذات رمزية ميزة ليا التصورات 
 حكؿ ممركزة إلشكالية بالنسبة كبيرة أىمية ذات الخاصية كىذه معنى، تمنحو فيي مكضكعو
 .قؿ الفاعميف يعطيو الذم كالمعنى الميني النشاط

 حسب  بنائية كىي :بنائي ك تركيبي طابع ليا التصوراتPiagetنما لمكاقع  كنسخة  ليس  كا 
 .الفاعؿ دكر يبرز مما لو بناءا

 مف جزاء االتصاؿ في يستمـز ترتيبا التصكر :اإلبداع ك االستقاللية طابع ليا التصورات 
 االتجاىات عمى تأثير ليا االجتماعية فالتصكرات الجماعي أك الفردم لئلبداع االستقبللية
 .كالسمككات

 الفرد، فيو يتطكر الذم المجتمع بيئة حسب التصكرات تتحدد : اجتماعي طابع ليا التصورات 
 الطابع إلى كباإلضافة غيره مع مستمر تفاعؿ في فيك مجتمعو عف بمعزل يعيش ال فالفرد
 مف اجتماعيا طابعا أيضا التصكرات تكتسي األفراد، نظر ككجيات اآلراء في المتمثؿ النفسي
 1.االجتماعي كاالتصاؿ التفاعؿ خبلؿ

نـــــاء التصورات االجتـــــماعية  ب-ج
التك ضيع  كاإلرساء :لقد كضع سارج مػػػػػكسكػػكفػػػتشي عمميتيف لبناء التصكر االجتماعي كىما      
 التوضيع عممية Objectivation)  ) 
 األمر يتعمؽ ك مكضكع التصكر عمى المحتكية المعارؼ تنظيـ سيركرة ىك ك جدا، معقدة عممية ىي

 بأف نستخمص ىنا ك كاقعية صكر إلى المجردة النظرية العناصر مف االنتقاؿ خبللو مف يتـ بميكانيـز

                                       
1،Blin. j. F: Représentations, pratiques et identités professionnelles.Paris: l’harmattan 1997 
p(71-72) 
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 التحديد ك تجسيميا، ك التشكيمية النكاة باستقرار حيث التصكر، لمكضكع بنائية عممية ىك التكضيع
 . )اإلرساء )ىي ك الثانية لمعممية األرضية ىيأنا قد نككف لعناصرىا الفضائي
 اإلرساء  عممية(L’encrage) 
 الفكرم الجياز داخؿ الممثؿ لممكضكع معرفي إدراج أم كمكضكعو، لمتصكر إجماعي ترسيخ ىي

 الشكمي بالبناء يقكـ الذم بالتكضيع األمر يتعمؽ ىنا ك .عنو الناتجة التحكالت ك مسبقاه المكجكد
 .معاني شبكة في التصكر إدماج أم المعرفة ليذه االجتماعي التحذر عمى اإلرساء يعمؿ بؿ لممعرفة،
 أف حيف في التصكر تككيف عممية كصؼ عمى قادريف يجعمنا التكضيع أف إلى بالقكؿ نستخمص      
  .اليكمية استعماالتنا في التصكر بيا يمارس التي الكيفية عف يعبر اإلرساء

 :االجتماعية التصورات وظائف-د
 حيث لمكاقع، الداؿ التنظيـ ك المغكم ك المعرفي المنتكج بيف الربط االجتماعية التصكرات تتيح   

 إذف االجتماعية فالتصكرات عمميا، ك كظيفيا ك مفيكما الكاقع بيا يصبح التي بالطريقة األمر يتعمؽ
 :التالية الثبلثة الكظائؼ في االجتماعية التصكرات دكر اختزاؿ السمككات يمكف تكجيو ك لفيـ كسيمة
 المعرفة وظيفة Fonction de savoir : 
 ك استيعاب بيدؼ إدماجيا ك المعارؼ اكتساب االجتماعييف لمفاعميف االجتماعية التصكرات تتيح
 المرجعي اإلطار تحديد خبلؿ مف االجتماعي، التكاصؿ عممية في ميما دكرا تمعب كما الكاقع، تفسير

 " Le savoir naïf الساذجة المعرفة " كنشر نقؿ كذا ك االجتماعي، التبادؿ فيو يجرم الذم المشترؾ
 .التكاصؿ ك الفيـ أجؿ مف الفرد بو يقكـ الذم الدائـ الجيد تكضح التي

 اليوية وظيفة Fonction identitaire : 
 ىكية إعداد خبلؿ مف االجتماعيه الحقؿ في الجماعات ك األفراد بمكضعة الكظيفة ىذه تسمح

 الفرد فتصكر تاريخيا، ك اجتماعيا المحددة القيـ ك المعايير أنظمة مع متماشية كشخصية اجتماعية
 عمى الحفاظ بيدؼ ذلؾ ك التعبيرية، إنتاجاتيا ك خصائصيا لبعض مفرط بتقييـ متأثر انتمائو لجماعة
 المراقبة في ىاما دكرا بتصكراتيا المتأثرة الجماعة ىكية تمعب كىكذا الجماعة، ليذه إيجابية صكرة

 التنشئة سيركرة خبلؿ مف خاصة ك أعضائيا، مف كاحد كؿ عمى تفرضيا التي االجتماعية
 .االجتماعية
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 التوجيو وظيفة Fonction d'orientation : 
 الكاقعه (système de pré-décodage) تشفير لفؾ أكلي كنظاـ االجتماعية ت التصكرات تعمؿ
 ، مكاجواؿ  الشخص ك المتناسبة العبلقات نمط ك الكضعية مف الغايات يحدد كدليؿ تعمؿ إذ

 مف بعد، فيما سمككاتو تحدد التي ىي األخر الجماعات أك انتمائو جماعة ك ذاتو عف الفرد فتصكرات
 فعؿ لكف ،1معينة اجتماعية كضعية في مقبكؿ غير ىك ما ك بو كمسمكح شرعي ىك ما تحديد خبلؿ

 عمى تسقط التي التكقعات ك اإلستباقية اإلدراكات خبلؿ مف ذلؾ مف أبعد إلى يذىب أف يمكف التصكر
 الكاقع ىذا إلخضاع تيدؼ التي التأكيبلت كذا ك ترشيحيا، ك المعمكمات انتقاء خبلؿ مف ك الكاقع،
 .شالمعا

 التبرير وظيفة Fonction justificatrice : 
 تجاه االجتماعيكف الفاعمكف يتبناىا التي السمككات ك المكاقؼ تبرر أف االجتماعية لمتصكرات يمكف

 2المنافسة الجماعات أفراد أك شركائيـ
 :االجتماعية التصورات تعديل-و

 الممارسات في تعديؿ إلى )االجتماعي أك الطبيعي المعرفي، المادم، ( لممحيط الدائـ التعديؿ يؤدم
  .االجتماعية اتكرالتص لمستك عمى تعديبلت إلى بدكرىا األخيرة ىذه تؤدم حيث االجتماعية،

 لكف العكس، أك محيطية المركزية العناصر تصبح عندما االجتماعي لمتصكر البنيكم التغير يحدث
 يتضمف ال ظرفية أك إيديكلكجية ألسباب المحيطي الجياز مف لجزء المفرط التنشيط أف يركف البنيكييف
 3.مركزم نظاـ إلى الجياز ىذا تحكؿ بالضركرة

 الخارجية العكامؿ إلى Guimelli جيممي ك Rouquette روكات ، Râteau رطو مف كؿ يشير
 متكررة األخيرة ىذه تككف أف بشرط التصكر، في يراتتغي تحدث أف يمكف التي السمككات ك المحيطية

 جماعة في ممكضع ك خاص بشكؿ تطبؽ ك معنكية، ك مادية قيمة كذات ما، جماعة داخؿ
 4.اجتماعية

                                       
1

جامعة , مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية , التصورات االجتماعية  مدخل نظري, مكمف بككش الجمكعي– احمد جمكؿ  
 .182-181 ص ص2014افريؿ ,العدد السادس,الكادم 

 (,182) نفس المرجع،ص2
3 Flament C., Rouquette M. L. Anatomie des idées ordinaires. Paris, Armand Colin. (2003), p.(23) 
4 Seca J. M.. Les représentations sociales. Paris, Armand Colin, (2005) p.(139) 
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 :أشكاؿ ثبلثة عادة يتخذ االجتماعية  التصكرات )تحكيؿ( تعديؿ لكف     
 مقاوم تعديل Transformation résistante : 
 االجتماعية التصكرات مع محدد لكقت متكافقة الجديدة الممارسات تككف عندما التعديؿ ىذا يحدث

 األفكار، لمستك عمى مقبكلة يرات تفس عمى كتحصؿ ظرفية، أك ىامشية التناقضات كتككف المكتسبة،
 مع المتبناة السمككات تكييؼ عمى قادر المحيطي الجياز أف كما محفكظة، تبقى فالنكاة المركزية

 مرحمة بعد التصكر بذلؾ فيتغير قاعدة، االستثناءات تصبح  المتزايد التكرار مع كلكف القائـ، النظاـ
 .ألجياؿ تدكـ أف يمكف الطكؿ متفاكتة انتقالية
 تدريجي تعديل Transformation progressive : 

 النكاة خصائص بعض مع صراعيا ك متناقضا كضعا الجديدة المكاضيع تخمؽ ال الحالة ىذه في
 .لمنظاـ التصكراتي تدريجي تحكؿ فيحدث المركزية،
 عنيف تعديل Transformation violente : 
 أزمات عممية، اكتشافات كبيرة، كارثة( كاسحة الجديدة المعمكمات تككف عندما التعديؿ ىذا يحدث
 بيف يخمؽ الذم راعبالص مرتبط التعديؿ فيذا القائـ، التصكر لقكاعد إخضاعيا يستحيؿ ،)مختمفة
التصكر،  قبضة ك الفعؿ ضركرة

 1.إتباعيا الكاجب التكيفية المعايير الجديدة المؤسساتية أك الفيزيقية  الضركرات فتممي 
 :االجتماعية التصورات جمع لطرق منيجية مقاربة-7

 اليكـ سمحت قياس كتقنيات نماذج ك بنظريات األخيرة سنكات العشر منذ االجتماعية التصكرات أثريت
 المطركحة، االجتماعية المشكبلت لمختمؼ التجريبي الصدؽ ك بالتنبؤ المعنييف الباحثيف لمختمؼ
 إلى جية مف تيدؼ التي ك طرؽ عدة استخداـ تتطمب االجتماعية التصكرات دراسة أف ك خاصة
 تنظيـ لمعرفة أخرل جية مف ك االجتماعية لمتصكرات المككنة العناصر إظيار عمى العمؿ ك الكشؼ
 ىذه مركزية مف التحقؽ مف أيضا تتمكف قد ك لمتصكر المركزية النكاة عف الكشؼ ك العناصر ىذه

 متعددة منيجية مقاربة تطبيؽ الباحثكف حاكؿ األىداؼ ىذه لتحقيؽ المكضح، كتسمسميا العناصر
 :متتالية مراحؿ في تنتظـ لمتصكرات

 
                                       

1
 Flament C., Rouquette M. L. Anatomie des idées ordinaires. . (2003)  P(14)                  
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 :االجتماعية التصورات محتوى عن النسقي الكشف-أ
 نمكذجيف ضمف أدرجت االجتماعية التصكرات محتكل لجمع طرؽ عدة الباحثكف اكجد
 :ىاميف
 االستفيامية الطرق - 
 ىذه تككف التصكر،قد مكضكع يخص ما في معارفيـ ك األفراد عبارات جمع عمى الطرؽ ىذه تعتمد

 لجمع استخداما األكثر ك اليامة األدكات مف االستمارة ك المقابمة تعتبر ك رمزية أك شخصية العبارات
 طرؽ تكجد كما التصكر، مكضكع حكؿ عبارات صكرة في المتشكمة ك االجتماعية التصكرات محتكل
 البيانية، الدعائـ ك الرسكمات المستقرئة، البطاقات كتقنية كاالستمارة، المقابمة مف كؿ جانب إلى أخرل

  .1المكنكغرافية المقاربة
 :المقابمة   -
 مجمكعة باتفاؽ ك االجتماعية التصكرات عف لمكشؼ أداة أىـ االستمارة فيو اعتبرت الذم الكقت في
 ذلؾ في شكمت المكجية، المقابمة بالخصكص نذكر ك المعمقة المقابمة تقنية ظيرت الباحثيف، مف

 ىارزليتش دراسة نذكر ك االجتماعية لمتصكرات المتناكلة الدراسات لكؿ ضركرية طريقة الكقت
 حتى لكف المجاؿ، ىذا في الدراسات أشير مف اعتبرت التي ك المرض ك الصحة حكؿ    ( 1969)

 فاف االجتماعية التصكرات دراسة في براعتو ك أىميتو سجؿ قد ( 1969 ) موسكوفيشي كاف إف ك
 بكاسطة تترجـ ك تنقؿ تقنية شيء كؿ قبؿ فيي اإلشكاالت، مف مجمكعة يطرح المقابمة استعماؿ
 معقد، نشاط ىك الخطاب"إف (1981)  بقكلو" قريس" GRise " ما أكده ىذا ك الخطاب انتاجات
 ما عادية، لغة يستعمؿ المستجكب فاف فحسبو صعبا، التحميؿ تجعؿ التي ك الجكانب ببعض يتصؼ
 عدـ فاف ما، لمجتمع الحاالت بعض في انو ذلؾ عمى زد ،"إيضاحية لقكاعد يخضع الخطاب يجعؿ
 التداعيات إف الفيـ، صعبة التمقائية ك الحرة التداعيات تمؾ يجعؿ القكاعد ىذه في التحكـ مف التمكف

 النفسية الميكانيزمات استعماؿ شعكرية ال أك شعكرية بطريقة سكاء تشجع ما مقابمة في االستداللية
 المقابمة كضعية أخرل جية مف نتائجيا، صدؽ في الكثكؽ إشكالية تعيد التي االجتماعية، ك المعرفية

 المدركة، األىداؼ مثبل، المضمكف في المتمثمة ك الكضعية فيذه قصدية، غائية، تفاعمية، كضعية ىي
 أيف النكعي، ك المنطقي اإلنتاج تحدد أف يمكف كميا التدخبلت، طبيعة ك الحكار،نكع صكرة ك شكؿ

                                       
1   . Abric J.C.  OP .Cit.p(61) 
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 ذك ك المستجكب يتحممو مكقؼ أك رأم عف يعبر ما ك المضمكف يخص ما بيف التمييز يصعب
 كؿ ك المحتكل تحميؿ بطرؽ االستعانة يستمـز المقابمة تقنية استعماؿ فاف األخير في ثابت خاصية
 التي ك الحديثة لمطرؽ بالنسبة حتى التفسير ك لمترجمة أكسع كبشكؿ خاضعة الطرؽ ىذه مف طريقة
 مف بيا المسمـ المقاربات ىذه فاف بذلؾ المحمميف، قراءات في التذبذبات ك الذاتية مف التجرد مف تتمكف
 إدراج ضركرة إلى تشير إنما بحث، أم في كحدىا المقابمة تقنيات باستعماؿ تسمح ال الباحثيف طرؼ
 القكؿ يمكننا بذلؾ المجمعة، المعمكمات في التعمؽ كذا ك تنظيـ ك تفحص قصد مكممة أخرل تقنيات

 إلى ك االجتماعي التصكر محتكل مف لبلقتراب ما حد إلى المقابمة سمحت إذا ما حالة في انو
 االجتماعية التصكرات تنظيـ ىيكمة عمى بالحصكؿ يسمح ال فيذا األفراد، طرؼ مف المطكرة المكاقؼ

 .جدا نادرة حاالت في إال بنيتيا الداخمية كذا ك
 :االستمارة - 

 فنجاحيا التصكرات االجتماعية، دراسة في المستعممة التقنيات أىـ مف كالمقابمة كذلؾ االستمارة تبقى
 بتداخؿ تسمح فاالستمارة تقنية المقابمة، فعكس عدة، ألىداؼ كالشرح التفسير عمى قدرتيا في يبدك

 لنا تسمح كما لممحتكل، الكمي التحميؿ لمتصكر، االجتماعي المظير في الكمية األساسية المظاىر
 مجتمعات بيف أك ما مجتمع في المفارقة ك المفسرة العكامؿ بتكضيح األجكبة تنظيـ عف بالكشؼ
 ىذه مف التفسيرية، بمحاكرىا مقارنة المدركسة بالمجمكعات الخاصة الكضعيات عف لمكشؼ مختمفة
 يدعـ االجتماعية التصكرات دراسة في المطبقة المعطيات تحميؿ لطرؽ الحديث التطكر فاف النظرة

 مف تحد التي ك المعيارية سمة لبلستمارة، األساسية الميزات مف ك لمتصكرات المفضمة الكضعية
 األفراد،تفترض لتداعيات العبلقات بمختمؼ المرتبطة كالمتغيرات المعمكمات لجمع الذاتية التبعات
 فعكس المكاضيع المتناكلة، يخص ما في نفسو الباحث بكاسطة محتكاىا انتقاء الكاقع في االستمارة
 التساؤالت تتجنب التي ك المطركحة التساؤالت بحصر األفراد تداعيات بالضركرة تحدد فيي المقابمة
 إذ مبحكث،/باحث العبلقة إلى االستمارة دينامية في آخريف ك "بورديو"أشار  قد ك باألفراد الخاصة
 انتماءا األقؿ أك الكاقعية غير األسئمة عمى حتى شيء، أم عمى اإلجابة عمى األفراد تقكد أف يمكف
 1المكضكع إلى
 

                                       
1 . Abric J.C. OP .Cit.p(61) 
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 :البحث بطاقات -  
 الطرؽ استعماؿ عند صعكبات األفراد فييا يكاجو التي الدراسات في التقنية ىذه تستعمؿ    

 المقاربات مف التقنية ىذه استنباط تـ قد ك االستمارات ك المقاببلت في المتمثمة ك الكبلسيكية
 العممية ىذه تمثؿ المقترحة، البطاقة مف انطبلقا الرسكمات مف سمسمة لؤلفراد تقدـ حيث االسقاطية،

 بيانية إثارة طريؽ عف لكف ك شفكيا األفراد استثارة يتـ ال بحيث تكجييية، النصؼ المقاببلت مف نكع
 التعبير عمى األفراد يشجع الدعائـ مف النكع ىذا أف تظير األبحاث ك الدراسات إف مرسكمة، أم

 ك الباحث طرؼ مف أكلي تحميؿ يستكجب ذلؾ أف إال الكبلسيكية، بالمقابمة المنتقاة لؤلجكبة بالنسبة
 بمعنى التعبير، ك بالشرح عبلقتيا الصكرية، أشكاليا المكاضيع، اختيار إلى كميمو نزعتو يضبط الذم
 عمييا المتحصؿ األجكبة تحميؿ فاف أخيرا أخرل، جية مف المراقبة صعبة ك ميمة فيي جية فمف آخر

 التداعيات إعادة بكاسطة تعقيدا أكثر تجعمو المضمكف، تحميؿ في الكبلسيكية الصعكبات إلى باإلضافة
 المرجعية، األطر ك المعايير عمى قراءتيا في االعتماد دكف بالغمكض تتميز ما فغالبا مجازية، أكثر ك

 .كاضح مقنف مرجعي إطار التقنية ليذه فميس
 : البيانية الدعامات و الرسوم -

انشغاالت  نفس مع تشترؾ المستقرأة، البطاقة باستعماؿ الميتميف الباحثيف انشغاالت إف      
 جمع أنكاع مف نكع باستعماؿ التداعيات بتسييؿ تصكراتيـ، لقبكؿ لؤلفراد البيانية االنتاجات مستعممي
 التصكرات حكؿ األبحاث مف استثنائية حالة إنيا المجتمع، مع تناسبا ك تبلءما األكثر المعطيات
 أيف التصكر مكاضيع بعض لدراسة كذلؾ ك مجنكف/جنكف بالثنائية المتعمقة ك لؤلطفاؿ االجتماعية

 ميمقراـ ك جكدليو "D. Milgram  Jodelet et (1976) فأعماؿ ىاـ جد المفظي غير البعد يككف
 المصطمحات اغمب سجمكا ك "باريس" لمدينة االجتماعية التصكرات درسكا فقد مبلحظ، مثاؿ حسفاؾ"

 التي ك الحيزية أم المكانية باألفكار يسمى ما أك لفظي غير نسؽ ذات فيي األفراد، استعمميا التي
 ك ميمة ك خاصة المعطيات جمع منيجية سجمكا الباحثيف ىؤالء كممات، شكؿ عمى ترجمتيا يصعب
 مف سمسمة رسـ منيـ يطمب إذ لممدينة، األفراد تصكرات لكصؼ جدا غنية ك حقيقية نتائج تعطي التي

 خبلؿ فمف بالتالي ك سكانيا ك المكاني تنظيميا حيث مف نظرىـ كجية مف باريس لمدينة البطاقات
 :مراحؿ 3 تضـ المعتمدة المنيجية المقاربة أف نبلحظ المذككرة األبحاث

 .رسكـ سمسمة أك رسـ إنتاج -
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 .الرسكمات ىذه مف انطبلقا لؤلفراد المفظي التعبير -
 .1البياني لمرسـ المككنة لمعناصر الكمي التحميؿ -

 بمعنى لئلنتاج، المنظمة العناصر بسيكلة ك إيصاؿ في المساىمة التحميؿ، ىذا مف فالفائدة      
 ففي لمتصكر، المككنة العناصر بتكضيح تسمح أنيا إلى باإلضافة لمنتج، لمتصكر المركزم لممدلكؿ
 أك العناصر حكؿ منتظمة ك مبينة مجمكعة ىي بؿ لمعناصر تجميع ليست الرسكمات ىذه فاف الكاقع

 المركزية العناصر حكؿ فرضيات تشكيؿ ك المضمكف عف بالكشؼ إذف تسمح إذ المركزية، المدلكالت
. لمتصكر

 الذكر، السابقة بالطرؽ مقارنة االستعماؿ صعبة ك معقدة ك طكيمة طريقة ىي:المونوقرافية المقاربة-
 إلى بالرجكع االجتماعي التصكر محتكل بجمع تسمح بحيث االنثركبكلكجية، الطرؽ مف مستمدة مباشرة

 .D أعماؿ إف الجماعة،  طرؼ مف المستخدمة االجتماعية بالممارسات عبلقاتو دراسة ك سياقو
Jodelet  ككنت العبلجية الكحدة في العقمي لممرض االجتماعية التصكرات حكؿ (1989)جكدليو 

 مدار فعمى المقاربات، مف النكع ليذا المكضحة األمثمة أحسف ك الباىرة النجاحات إحدل أعيننا أماـ
 :التحميؿ مف مستكيات عدة بإجراء سمحت متعددة تقنيات استعماؿ تـ سنكات، أربع

 المؤسسة المشاركة،· المبلحظة حكؿ المستيدؼ لمكسط تدريجي اختراؽ :االنثركغرافية التقنيات 
 .المككنيف مف شبكة استعماؿ ك

 معالـ حسب· تكزيعيا ك الدراسة لمجتمعات اإلحصائية بالمعرفة تسمح :سكسيكلكجية دراسات 
 .مدركسة

 الببلد،· تاريخ حكؿ ركايات أك قصص الحاؿ، عركض محتكل تحميؿ :التاريخية التحاليؿ 
 .المحمية الشعبية العادات تحميؿ

 التفاعبلت،· ك لمسمككيات مباشرة مبلحظات المعمقة، المقاببلت :االجتماعية النفسية التقنيات 
 لمسمككات لدراسات مباشرة بتقنيات دعمت التي ك جكدليو طرؼ مف المثارة المقابمة إدارة

 المكجية، أك مباشرة المقاببلت الغير ألجؿ العمكـ عمى المستعممة التقنيات تختمؼ الثقافية،
 ك لو العامة الخاصية مف يجب االنطبلؽ لممكضكع، الكاسع التشكؿ مف االنطبلؽ فعكض
  الفكرة ىذه لتكضيح ذلؾ عف مثاال نعطي

                                       
1 . Abric J.C. OP .Cit.p(64). 
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المبلحظة  الممارسات تكضيح أك اليكمية، الحياة عناصر مثبل، المريض كصؼ انطبلقا مف   
 فرص التي تممؾ التصكرات بإيضاح أيضا تسمح فإنيا األبحاث، ك الدراسات تداعيات لتسييؿ
 1.الكبلسيكية المقاببلت في التخفي مف قكية

 :التداعوية الطرق -  
 مف األخيرة التقنية ىذه تتككف إذ الحر، التداعي ك التداعكية الخريطة مف كؿ الطرؽ ىذه ضمف يندرج
 كممة خبلؿ مف منو يطمب األفراد،بحيث طرؼ مف المنتجة الكممات مف مجمكعة أك كممة أك لفظة
 مثاال نعطي ك المطركح بالمكضكع العبلقة ذات الذىف في تتبادر التي العبارات كؿ يعطي أف حث
 ك "المخدرات" ىي المثير فالكممة الجزائرم، الشباب عند لممخدرات االجتماعية التصكرات ذلؾ، عمى
 ك داللة تعطي ك تفسر التي ك العبارات مف مجمكعة األفراد ينتج قد الحث، التداعي تقنية خبلؿ مف

 التداعيات ك األفكار مف الخ ...التقميد الذات، إثبات المشاكؿ، مف كاليركب ىذه الحث لكممة معنى
 2.المفحكص يظيرىا التي

 ك بترجمة تساىـ مرجعية أنظمة عف تعبر عرضو تـ ما عمى بناءا االجتماعية التصكرات إف      
 عمى ك بإيديكلكجي المجتمع العبلقة ذات بالظكاىر عنو المعبر ك لؤلفراد االجتماعي الكاقع تفسير

فيي شكمية رمزية كالمتنكعة، المتعددة المتعددة خصائصيا حسب التصكرات ىذه تتبايف اختبلفيا،
دراكية فكرية أيضا،كما تتسـ التصكرات بطابعيا البنائي بمعني احتكائيا دائما  بفضؿ بنيتيا المزدكجة كا 
عادة بناء في الحقؿ التصكرم ،ما يجعميا عممية أك سيركرة  إبداعية منظمة ،كؿ  عمى نشاط بناء كا 

ىذه الخصائص تجعميا ذات أىمية بالغة في تكجيو سمككاتنا لتظير في مختمؼ صكر التفاعؿ 
 .  االجتماعي

     نظرا لما تكتسيو التصكرات االجتماعية مف كظائؼ فعالة في دراسة الظكاىر االجتماعية حاكؿ 
الباحثيف الكشؼ عف مضمكنيا كبنيتيا الداخمية ليسيؿ استخداميا في مجاؿ العمكـ االجتماعية ،ك 

تكصمكا إلى مجمكع عناصر منتظمة حكؿ نكاة مركزية كأخرم محيطية تشكؿ مظير لمفكر االجتماعي 
كالحامؿ لمجمكعة مف المعتقدات المكلكدة جماعيا ،كالمحددة تاريخيا إذ تضمف ىذه األخيرة ىكية 

 .كاستمرار جماعة اجتماعية 
                                       

1
 Y.Maâche, M-S. Chorfi , A. Kouira , Série de conférences sur la représentation sociale; un concept a carrefour de 

la psychologie sociale et de la sociologie, les éditions de l' université Mentouri, Constantine, 2002, p 28,29) ). 
2  Y.Maâche, M-S. Chorfi , A. Kouira. OP .Cit.p(29)     
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 خـــــــــالصـــــــــــــــة   
رغـ تعدد زكايا كجيات النظر التي تناكلتو ,  التصكر االجتماعيأففي األخير يمكننا القكؿ       

فيك عممية دينامية ذات طابع بنائي لممكاضيع التي نعيشيا في الكاقع مف جكانبو ,بالدراسة كالبحث 
كىذا بفضؿ ما يحممو مف خصائص عمي مستكم بنيتو  كما يتمتع بو مف ميزات ,النفسية كاالجتماعية 

فيك ميداف كاسع لمبحث ككسيمة ىامة لمكشؼ عف مختمؼ  التفاعبلت ,كدقة في مضمكنو ك بنائو 
 العديد مف المكاضيع التي كاف يصعب دراستيا إلىفمف خبللو تـ التطرؽ ,المككنة لمنسيج االجتماعي 

كليذا حاكلنا في ىذا الفصؿ أف نبيف مدم أىمية كبركز التصكرات االجتماعية في مجاؿ العمـك ,
فانو ,كرغـ محاكلة اإللماـ بو , مفيـك معقد نكعا ماإليمف مفيـك بسيط كعادم ,اإلنسانية كاالجتماعية 
 التصكرات االجتماعية  في العمـك أف,كيمكف استخبلص مف كؿ ىذه المعمكمات , يعتبر كثير التشعب 

أشكاؿ  ,كفيـ المحيط كالتحكـ بو ,اإلنسانية كاالجتماعية كأشكاؿ لمفكر العممي المكجو نحك االتصاؿ 
ىذه ,ىذه العمميات ,تأتي مف العمميات المعرفية العامة كالعمميات الكظيفية المطبكعة اجتماعيا 

مف جية كمف جية  أخرم ليا عبلقة ,العمميات األخيرة ليا عبلقة  بمعالجة المثيرات  االجتماعية 
 .بتأثيرات االنتماء االجتماعي لؤلفراد
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: تمييد 

 يركز حيث لمتمميذ، التعميمي السياؽ في ىامة مرحمة االبتدائي التعميـ تعتبر المدرسة االبتدائية ك    
 بأدكاره االضطبلع عمى قادرا ، مجتمعو في فعاال فردا يككف حتى ، شاممة تنمية التمميذ تنمية عمى

 رفع عمى قادرا ىكيتو عمى غيكرا كمكاطنا األكمؿ الكجو عمى كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية
 مف تقدمو كما أىداؼ مف تسطره ما خبلؿ مف ذلؾ كيتحقؽ العكلمة، تفرضيا التي المختمفة التحديات
 .تعميمية مضاميف

 أنو البمداف،حيث مف بمد ألم التربكم النظاـ في االبتدائي التعميـ يمعبو الذم الدكر ألىمية نظرا    
 كمف كالحككمات الدكؿ أكلتو فقد التالية التعميمية المراحؿ إلى التمميذ يييئ الذم القاعدم التعميـ يعتبر
 الدعكات تزايد مع خاصة كاالجتماعية االقتصادية التنمية لتحقيؽ منيا سعيا بالغة أىمية الجزائر بينيا
 المتزايد التعقيد كمكاجية الدكؿ كازدىار رقي تحقيؽ سبيؿ في البشرم العنصر عمى التركيز ضركرة إلى

 التعميـ في المعتمدة, كالتعديبلت اإلصبلحات مختمؼ ىك ذلؾ عمى يدؿ ما أكثر كلعؿ لممجتمعات،
 . التربكية األنظمة التي عرفتيا

 األمـ منظمة أكلتيا فقد االبتدائي التعميـ بيا المدرسة االبتدائية ك تحظى التي لؤلىمية أيضا نظرا     
 كالذم األساسي بالتعميـ اىتماميا غرار عمى كبيرة أىمية "اليكنسكك " كالثقافة كالعمكـ لمتربية المتحدة
 مف كذلؾ النامية الدكؿ في خاصة لتطكيره الجيكد مف الكثير كبذلت منو، جزء االبتدائية المرحمة تعتبر
 .التعميـ مف بيذه المرحمة كىذا الصنؼ االىتماـ ضركرة إلى تدعك التي تكصياتيا مجمؿ خبلؿ
براز االبتدائي التعميـ مفيـك المدرسة االبتدائية ك تكضيح نحاكؿ سكؼ الفصؿ ىذا خبلؿ كمف  كا 

 التعرض بعد كعبلقة المدرسة االبتدائية بالمجتمع  كذلؾ لو المككنة العناصر كبعض ككظائفيا أىميتيا
 . االستقبلؿ منذ الجزائرية التربكية المنظكمة شيدتيا التي التطكرات مختمؼ عف لمحة ذكر إلى

 :المدرسة االبتدائية - 1
: تعريف المدرسة االبتدائية-أ
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 التعميـ فرص كتمنحيـ مبلئمة مدرسية ظركؼ الدراسة سف البالغيف لؤلطفاؿ تكفر تربكية بنية     
 العثرات سر كيقييـ ، حياتيـ في فعاؿ أثر لو يككف الذم المتكازف كالتككيف السميـ النمك ليـ كتضمف
 .المعرفة كأساسيات التعمـ أدكات طريؽ عف الفشؿ عكامؿ كيجنبيـ

كالمدرسة االبتدائية ىي المرحمة األكلي مف التعميـ األساسي اإلجبارم التي مدتيا خمس سنكات     
كىي مرحمة إكساب التمميذ المعارؼ األساسية كتنمية الكفاءات القاعدية في مجاالت التعبير الشفيي 

كالكتابي كالقراءة كالرياضيات،كالعمـك كالتربية الخمقية،كالمدنية ك اإلسبلمية،كما تمكف المدرسة االبتدائية 
التمميذ مف الحصكؿ عمي تربية مبلئمة ،كتكسيع إدراكو لجسمو كلمزماف كالمكاف،كباالكتساب التدريجي 

لممعارؼ المنيجية ،باعتبارىا مكتسبات ضركرية تضمف لمتمميذ متابعة مساره الدراسي في المرحمة 
 1.التعميمية المكالية بنجاح

 :كمف تعريؼ المدرسة االبتدائية نتطرؽ إلي تعريؼ التعميـ االبتدائي
 :االبتدائي التعميم تعريف- ب    

 مربكف يتكالىا نظامية تربية لمطفؿ تتيح فرصة أكؿ " :بأنو االبتدائي التعميـ" رابح تركي " يعرؼ
 محدد األىداؼ، كاضح تربكم بمنيج تتميز التي المدرسة داخؿ -معممكف -التربكم فنيـ في مختصكف
 مؤسساتو عمى باإلشراؼ الدكلة تقكـ التعميـ مف ىامة مرحمة فيك الخاصة ككسائمو أدكاتو لو الخطط،
 األىداؼ يساير تككينا األفراد تككيف في األساسية المبنات كضعت قد تككف كي كمعنكيا ماديا كترعاىا

 ".2لممجتمع العميا كالخيارات
 المدرسة في ، المتأخرة طفكلتو خبلؿ الطفؿ يتمقاه الذم التعميـ مف نكع " :بأنو بيدلي ربيف يعرفو كما

 بالمدارس كالممتحقيف عقميا المتخمفيف ماعدا التبلميذ كؿ أم تقريبا األطفاؿ كؿ تستكعب التي االبتدائية
 3".متميزة دراسية شعب أك فركع أساس عمى منظمة كليست المستقمة،

: المدرسة االبتدائية في الجزائر-2
كىرثػىًت الجزائر، بعدما استرجعت سيادتيا منظكمة تربكية كانت أىدافيا تتمثؿ في محك الشخصية 

إذف كاف مف البلـز أف تغير ىذه المنظكمة شكبل . الكطنية كطمس معالـ تاريخ الشعب الجزائرم
                                       

 (.10)،ص2009 ،الجزائر،522،المديرية الفرعية لمتكثيؽ،العدد،النشرة الرسمية لمتربية الوطنية:كزارة التربية الكطنية 1
 (25)،صمرجع سابؽ ،أصول التربية والتعميم:تركي رابح -  2
 (152)،ص1982لبناف، بيركت ، ط د كالنشر، لمطباعة لبناف دار ، الشاممة المدرسة: :بيدلي ربيف-  3
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كتعكض بمنظكمة جديدة تعكس خصكصيات الشخصية الجزائرية اإلسبلمية كلكف كاف مف  كمضمكنا
 .الٌصعب أف يغير ىذا النظاـ بيف عشية كضحاىا

 : كلقد ركزت المدرسة االبتدائية في الجزائر لبناء الشخصية الكطنية عمي مجمكعة مف األساسيات
 . ما يستحقاف مف العنايةالجزأرةاالختيار الكطني بإعطاء التعريب ك -
 .االختيار الثكرم بتعميـ التعميـ كجعمو في متناكؿ الٌصغار كالكبار-
 .االختيار العممي بتفتح التعميـ نحك العصرنة كالتحديث كبالتحكـ في العمـك كالتكنكلكجيا-

 :تكرست بالفعؿ ىذه االختيارات األساسية عمى النحك التالي
بالفعؿ أرتفع عدد التبلميذ بصفة مطردة منذ االستقبلؿ حتى بمغ ما يقرب مف ربع  :ديمقراطية التعميم-

كحده أكثر مف سبع مبلييف مف األطفاؿ  (االبتدائي)عدد السكاف، حيث يستقبؿ التعميـ القاعدم 
كما ارتفعت نسبة تعميـ البنات، كبذلت  ، %100إلى ما يقرب مف  % 20كارتفعت نسبة التعميـ مف 

كأعدت ليذا . مجيكدات عظيمة في شأف إنجاز المؤسسات التعميمية كالتككينية في جميع أنحاء القطر
 .الشأف برامج خاصة لفائدة بعض الكاليات المحركمة

عبلكة عمى مجانية التعميـ كٌفرت الدكلة الكتاب المدرسي لتبلميذ التعميـ االبتدائي أضؼ إلى ذلؾ      
كاستفاد العديد مف .  داخمية ابتدائية لفائدة أبناء الرحؿ26تكفير اإليكاء لمكثير مف التبلميذ كتأسيس 

 .األطفاؿ مف المنح كالمطاعـ المدرسية
ـٌ 64/ 63شرع ابتداء مف السنة الٌدراسية  :التعـريـب-  في تعريب الٌسنة األكلى مف التعميـ االبتدائي كت

. تدعيـ المغة العربية فيما تبقى مف السنكات األخرل 
عبر  شرع في تدريس التاريخ كالتربية المدنية كالجغرافيا فيما بعد بالمغة العربية 1967كابتداء مف سنة 

ـي الدركس كالحساب يمنح بالمغة العربية في طكر التعميـ ،أطكار التعميـمختمؼ   ككذلؾ أصبح تعمي
 ،فصارت منذ ذلؾ الكقت المغة الفرنسية تدرس كمغة أجنبية ال غير. االبتدائي انطبلقا مف نفس الٌسنة

 أف التككيف في جميع المعاىد التكنكلكجية لمتربية أصبح أيضا يعطى بالمغة العربية ريجدر الذؾكما 
 .بالنسبة لجميع األنماط

 كالتأطير كالتشريع ، محتكيات كبرامج التعميـ مثمما شممت مكظفي التعميـالجزأرةقد شممت  :الجـزأرة-
كىكذا أصبح جميع األطفاؿ الجزائرييف يدرسكف لغتيـ . 1964المدرسي بالتدريج ابتداء مف سنة 

منذ ذلؾ الكقت شرع أيضا . الكطنية ككذلؾ تاريخ كجغرافية الجزائر كالتربية اإلسبلمية كالقرآف الكريـ
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في جزأرة الكسائؿ التعميمية كمنيا الكتاب المدرسي عف طريؽ المعيد التربكم الكطني الذم أٌسس في 
المعمميف الفرنسييف المدارس كاف مف الضركرم أف نجدى غادر معظـ كبىعدى ما ، 19621 ديسمبر 31

ـٌ تكظيؼ مئات مف المكظفيف بمستكل ثقافي ضعيؼ كبدكف كفاءة تربكية كعممت كزارة  البىديؿ كبالفعؿ ت
التربية جادة عمى تككينيـ كرفع مستكاىـ الثقافي كالميني عف طريؽ األٌياـ التربكية كالتربصات القصيرة 

كرغـ ىذه المجيكدات الجبارة، كاف مف المزكـ أف نستعيفى بالتعاكف  .كالك رشات الصيفية بالخصكص
 فتمت في العشرية األكلى إعارة الكثير مف المتعاكنيف مف األقطار العربية الشقيقة ككذلؾ مف ،األجنبيٌ 

 أسندت لمجزائرييف كحدىـ جميع المناصب ذات المسؤكلية عمى 1970ابتداء مف سنة ، دكؿ أخرل
ـٌ القىضاءي عمى ، المستكيات جميع كبفضؿ مضاعفة الجيكد كاإلكثار مف المعاىد التكنكلكجية لمتربية ت

 .التعاكف األجنبي في التعميـ االبتدائي كالمتكسط كأيضا في التعميـ الثانكم
إٌف النظاـ التربكم الذم كىرثناه مف العيد القديـ، كاف يتسـ باالزدكاجية مف حيث  :توحيد التعميم- 

 1964فتـ ابتداء مف سنة . إذف كاف مف الضركرم أف نعمؿ عمى تكحيده،اليياكؿ كالبرامج كالشيادات
تكحيد البرامج بيف المدارس االبتدائية كمدارس التعميـ العاـ مف جية، كالمدارس التي كانت تابعة 

كما قامت الكزارة بتكحيد االمتحانات . لجمعية العمماء الجزائرييف كالمصادؽ عمييا مف جية أخرل
.  كالميسابقات

ٍيؿ كىيما مف      ا لمتعميـ، انطمقت جممة كاسعة النطاؽ لمقضاء عمى األمٌية كالجى مف جية أخرل كتىٍدًعيمن
 .مخٌمفاًت االستعمار

 :التعميم ديمقراطية-
 اختبلؼ عمى المكاطنيف جميع متناكؿ في كجعمو التعميـ تعميـ ىك التعميـ بديمقراطية المراد    

عطاء مكاطف لكؿ حؽ كالمعرفة العمـ طمب أف أساس كعمى ،االجتماعية طبقاتيـ  الحظكظ نفس كا 
 عدد أرتفع كبالفعؿ ،االمتيازات ك الفكارؽ كمحك االجتماعية كالعدالة لممساكاة تجسيدا المكاطنيف لجميع
 كاف الذم التبايف تقمص كقد السكاف، ربع مف يقرب ما بمغ حتى االستقبلؿ منذ مطردة بصفة التبلميذ
  2.بالغا ارتفاعا البنات تعميـ نسبة ارتفعت كما كالحضرية الريفية المناطؽ بيف مكجكدا
كما اىتمت كزارة التربية بتعميـ كتككيف كؿ مف يرغب في رفع مستكاه الثقافي كىذا عف طريؽ      

                                       
 http://www.wadilarab.com ،لتعميم الجزائري بعد االستقاللا :حمد اليادم بف سقنيـ-  1
 .165-164،ص ص2006،كزارة التربية الكطنية مدرية التككيف ،الجزائر،مادة التربية وعمم النفس:زكريا محمد كآخركف-  2

http://www.wadilarab.com/t8237-topic#ixzz3aaxAuohN
http://www.wadilarab.com/t8237-topic#ixzz3aaxAuohN
http://www.wadilarab.com/t8237-topic#ixzz3aaxAuohN
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 . المركز الكطني لتعميـ التعميـ ليذا الغرىض1969فأسِّسى سنة . المراسمة كاإلذاعة
ـٌ       شامؿ إصبلح بعد أكثر مف عشر سنكات حافمة بمجيكدات في سىبيؿ تشييد المدرسة الجزائرية، ت

يرمي إلى تغيير المنظكمة التربكية تغييرنا جذريا عمما بأف اليدؼ مف المياـ المسندة لممدرسة الجزائرية 
ًتنىا العربية اإلسبلمية  .تتمثؿي قبؿ كؿ شيء في بناء شخصية أصيمة كنشر حىضارى

بعد المراحؿ االنتقالية المعقدة التي عشناىا، شرع في التفكير في منظكمة تربكية جديدة كقامت     
 الذم ىك بمثابة 1976 أفريؿ 16فتجسدت ىذه الجيكد في اتخاذ أمر . الكزارة بعٌدة تجارب ميدانية
 يتضمف ىذا النص تنظيـ التربية كالتككيف، فيستمد ىذا النظاـ الجديد ،أرضية تعتبر قانكنا مىٍدرىسينا

 .ينص عمى الخصكص مباًدئو مف القيـ العربية اإلسبلمية ك
 . الدكلةاختصاص كتعميـ استعماؿ المغة العربية كجعؿ النظاـ التربكم مف إجبارية التعميم ومجانيتو-
: المواثيق الرسمية المنظمة لمتربية والتعميم في الجزائر-أ

مف بيف المكاثيؽ الرسمية التي ركزت التربية كالتعميـ في الجزائر كمدم أىمية ىذا الجانب أم التربية 
. كالتعميـ كخاصة التعميـ القاعدم في بناء كتطكر الدكلة

 بيان أول نوفمبر: 
بؿ ىك مرجع لكؿ ما ,يعد بياف أكؿ نكفمبر مف المكاثيؽ الراسخة كاألصمية في تاريخ الجزائر

جاء مف بعده مف قرارات كدساتير ،حيث إف كبطريقة غير مباشرة يبرز البياف إف ما يجب 
تحقيقو ال يتأتي إال بالتربية كالتعميـ ،كىذا تمميح غير معمف عمي أىمية التربية في بناء 

.  المجتمع كالدكلة
 برنامج طرابمس: 

: يمي   ،كجاء فيو ما1962انعقد مؤتمر طرابمس في جكاف 
إحياء  تجديد الثقافة الكطنية كالتعريب المتدرج لمتعميـ -
تكسيع النظاـ التعميمي عف طريؽ تكفير التعميـ لمجميع كفي كؿ المستكيات  -
 1. جزأرة البرامج مف خبلؿ تكييفيا لكاقع الببلد-
  1963دستور عام: 

                                       
 (118)،ص1997ا،الجزائر،1،دار األمة ،طأبعاد األزمة في الجزائر،المنطمقات ،االنعكاسات ،النتائجحسف بركة،-  1
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يعد أكؿ دستكر لمجزائر المستقمة ،جاء في ظركؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية صعبة 
عرفتيا الببلد كقتيا ،كفي فصمو المتضمف  لمحقكؽ األساسية المكجكدة في باب المبادئ 

 إالالتعميـ إجبارم  كالثقافة في متناكؿ الجميع بدكف تميز  :كاألىداؼ األساسية التي جاء بيا 
 1.كحاجيات الجماعة  ما كاف ناشئا عف استعدادات كؿ فرد 

  1976ميثاق عام: 
جاء ىذا الميثاؽ بعد ما رسمت القيادات العميا لمببلد اإلستراتيجية الخاصة التي عمي الجزائر 

: قيادة كشعبا تتبعيا ،كأكد عمي أف الثركة الثقافية ترمي إلي ثبلثة أىداؼ
 اليكية الجزائرية تحقيؽ لمتنمية الثقافيةأف لالتأكيد عؿ  
 الرفع الدائـ لمستكم التعميـ المدرسي كالكفاءة التقنية 
  اعتماد أسمكب في الحياة ينسجـ مع الثكرة االشتراكية. 

:  تضمنت ما يمي 1976 مف دستكر 66كالمادة 
لكؿ مكاطف الحؽ في التعمـ -أ
جبارم بالنسبة لمدة المدرسة األساسية في أطار الشركط المحددة -ب التعميـ مجاني كا 

. بالقانكف
تسير الدكلة عمي أف تككف أبكاب التعميـ كالتككيف الميني كالثقافة مفتكحة بالتساكم أماـ -ج

 2.الجميع
  1996دستور عام:  

:  المبادئ العامة لمنظاـ التربكم كىيل منو كالتي تنص عؿ53المادة 
مجانية التعميـ -أ
ديمقراطية التعميـ -ب
تكفؿ الدكلة بتنظيـ المنظكمة التربكية  -ج

                                       
 (.6)، ص1963دستور الجزائر،:الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-  1
  (.30)،ص 1976دستور :الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 2
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لقد أكدت جميع ىذه المكاثيؽ عمي تمسؾ الدكلة الجزائرية بالتعميـ، كلقد أعطت لو الجزائر حصة     
األسد مف اىتماماتيا ،ىذا الف التعميـ ميـ جدا في تقدـ األمـ كما انو عممية تستمر باستمرار الحياة 

 1.بدال مف أف يعتبر نشاط مقيد بزماف معيف في حياة الفرد
 : خصائص المدرسة االبتدائية 3-

نستخمص جممة خصائص المدرسة االبتدائية مف خبلؿ ما يتميز بو تعميميا االبتدائي كمف        
 :خصائصيا انيا تكفر

 كافية  قاعدية تربية لمجميع يضمف فيك مكحدة تربية األطفاؿ لمجمكع يضمف إذ :مكحد تعميـ
 كالنفسية المعرفية جكانبيا مف األطفاؿ لشخصيات الشامؿ النمك عمى تساعد كمتكاممة
 .كالحركية

 كاقعا  بجعمو ديمقراطية يحقؽ طرد أك عائؽ دكف المتصؿ كدكامو المكحد طابعو بفضؿ
 .مممكسا

 نسبيا قصيرة منتيية، مرحمة االبتدائي التعميـ. 
 المكالية التعميمية لممرحمة التمميذ تييئ تمييدية مرحمة االبتدائي التعميـ .
 الكقت  في كىك المكاطنيف لجميع أساسي حؽ بو االلتحاؽ أم إلزامي تعميـ االبتدائي التعميـ

 .2عميو كاجب ذاتو
: أىداف المدرسة االبتدائية-4

يتفؽ المختصكف عمي أف المدرسة االبتدائية تعمؿ كفؽ أىداؼ كثيرة كمتعددة عادة ما    
 بكاسطتيا تجعميـ يتكيفكف مع الكسط الذم إذترتبط بالمكاد الدراسية المقررة عمي المتعمميف ،

.  الممارسةأكيعيشكف فيو ذلؾ مف خبلؿ معارؼ تقدميا ليـ سكاء بالتمقيف ،البناء 
كمف ثـ فإف أىداؼ التعميـ في المدرسة االبتدائية ، ال يمكف تحديدىا بمعزؿ عف طبيعة نمك 
المتعمـ،كاف السياسة التربكية المتبعة في الجزائر كخاصة في المرحمة االبتدائية ،تتجسد مف 

خبلؿ المجيكدات الجبارة التي تبذؿ لصالح ىذه المرحمة مف التعميـ،كترمي  إلي تحقيؽ جممة 
: مف األىداؼ التي يمكف تمخيصيا في ما يمي

                                       
 (.55)،ص1993،دار النيضة العربية ،لبناف،التعميم األساسي بين النظرية والتطبيق:حسف محمد حساف -  1
 (12،11) ،ص2003،الجزائر، االبتدائي التعميم من الثانية السنة لمناىج المرفقة الوثيقة :الكطنية التربية كزارة-  2



117 
 

 الحضارم تككيف اإلنساف الجزائرم المتكامؿ كالمتكازف الشخصية،الذم يعتز بانتمائو 
كالركحي ،كيتفاعؿ مع قيـ مجتمعو ،كيكاكب عصره ،كيثؽ في قدراتو عمي التغير 

 .كالتطكير 
 لمعمؿ  كالمييأة المتكسطة األطر بتكفير كاقتصاديا اجتماعيا الببلد تنمية في اإلسياـ

 .الكطني النشاط قطاعات إلييا تحتاج كالتي
 لكؿ فرص التعميـ بتكفير ظبلليا في كالسير مدلكليا كتعميؽ التعميـ ديمقراطية تأكيد 

 تحقيؽ إلى بالتالي كالتكصؿ التعميـ في المشركع حقو مف االستفادة مف فرد كتمكينو
 .المتعمـ المجتمع

 - إلى كسبيبل المجتمع لذاتية كمحققا الكطف بقضايا مرتبطا كجعمو التعميـ تأصيؿ 
 القكمي الكعي كتعميؽ ، جية مف الكطنية الكحدة لتحقيؽ كأداة تحقيؽ مطامحو

 .أخرل مف جية الحضارم كاالنتماء
 إلييا المسند بالدكر كتقكـ المجتمع مسيرة تكاكب كجعميا المدرسة تطكير.. 
 تربية  عميو تقكـ كمبدأ كاتخاذىا المتعمميف نفكس في كاإلسبلمية العربية القيـ ترسيخ

 مكاطف تككيف ىك تحقيقو المراد األساسي المطمب ألف كسمككا، كعقيدة فكرا المكاطف
 .بتاريخو معتز السامية بقيمو مؤمف اإلسبلـ بأخبلؽ صالح متشبع

 شخصية في كالتكامؿ التكازف تحقؽ التي كالخبرات كالميارات المعارؼ تنكيع 
 .كجكده كتحقيؽ نفسو كاكتشاؼ إمكانياتو تنمية لو المكاطف كتتيح

 العممية التربية أبعاد مف بعدا باعتبارىا بيا كاالىتماـ التكنكلكجية الثقافة تنمية 
 1.الحضارم التطكر أسس مف المعاصرة كأساسا

 في  كتنميتيا غرسيا يجب التي الحضارية القيـ مف قيمة كجعمو اليدكم العمؿ تأصيؿ
كسابيـ الشباب نفكس  العمؿ حب كغرس لممارستو القدرة عميو تقكـ الذم األساس كا 
 .فيو العامميف قيمة نفكسيـ كتقدير في

                                       
،الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف مادة التربية وعمم النفسرية التككيف،مكزارة التربية الكطنية،مد-  1

 .169-167 ص،ص2007بعد،الجزائر،



118 
 

 فيـ  في التكامؿ ىذا كاستخداـ العممية، كتطبيقاتيا العممية المادة بيف التكامؿ إحداث
 .العصرية الحياة متطمبات مع كالتكيؼ المحيط ظكاىر

 كاالستفادة تكظيفيا عمى كتدريبيـ االتصاؿ ككسائؿ التعمـ أدكات المتعمميف إكساب 
كسابيـ المجاالت، جميع منيا في  عمى قادريف تجعميـ التي المغكية الكفاية كا 
 .كتفكير تعمـ ككسيمة كتفاعؿ كأداة اتصاؿ المغة استخداـ

 تساؤالتو  عف كتجيب المتعمـ لحاجات تستجيب عامة بصفة التعميمية العمميات جعؿ
 التي المكاقؼ مع لمتفاعؿ كتييئتو كسمككو تفكيره في نكعي تغيير إحداث إلى كتسعى
 . 1تكاجيو

: الغــايات التربوية لممدرسة االبتدائية
تسعي المدرسة االبتدائية مف خبلؿ منظكمتيا التربكية كمف خبلؿ المناىج التعميمية ،إلي تحقيؽ     

دماج القيـ المتعمقة باالختيارات الكطنية اآلتية : إيصاؿ كا 
 كتشمؿ تنمية معني القانكف كاحترامو ،كاحتراـ الغير كالقدرة عمي : قيم الجميورية والديمقراطية

 . االستماع اآلخر ،كاحتراـ سمطة األغمبية ،كاحتراـ حقكؽ األقميات
 كتشمؿ ضماف التحكـ في المغات الكطنية،كتثميف اإلرث الحضارم،خاصة مف :قيم اليــوية

خبلؿ معرفة تاريخ الكطف كجغرافيتو ،كاالرتباط برمكزه ،كالكعي باليكية ،كتعزيز المعالـ 
الجغرافية كالتاريخية ،كالركحية كالثقافية ،التي جاء بيا اإلسبلـ،ككذا بالنسبة لمتراث الثقافي 

  .كالحضارم لؤلمة الجزائرية
 كتشمؿ تنمية معني العدالة االجتماعية ، التضامف كالتعاكف،كذلؾ بتقديـ :القيم االجتماعية

 .مكاقؼ االنسجاـ االجتماعي كاالستعداد لخدمة المجتمع ،كتنمية ركح االلتزاـ كالمبادرة 
 كتشمؿ تنمية حب العمؿ كالعمؿ المنتج المككف لمثركة ،كاعتبار الرأسماؿ : القيم االقتصادية

 2.البشرم أىـ عكامؿ اإلنتاج، كالسعي إلي ترقيتو كاالستثمار فيو بالتككيف كالتدريب كالتأىيؿ

                                       
 .(170)صمرجع سابؽ،،مادة التربية وعمم النفسرية التككيف،مكزارة التربية الكطنية،مد-  1
، الديكاف الكطني لممطبكعات سنوات05-06أطفال في سن -منياج التربية التحضيريةكزارة التربية الكطنية ، 2

 .7-6،ص2004المدرسية،الجزائر،
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 االستدالؿ كالتفكير النقدم ،كالتحكـ في لتشمؿ تنمية الفكر العممي ،كالقدرة عؿ:القيم العالمية 
كسائؿ العصرنة ،كاالستعداد لحماية حقكؽ اإلنساف بمختمؼ أشكاليا كالدفاع عنيا كالحفاظ 

 1.عمي المحيط ،ككذا التفتح عمي الثقافات كالحضارات العالمية
 :األطوار التعميمية األساسية في المدرسة االبتدائية -5

يمكف التعميـ في المدرسة االبتدائية التمميذ مف تمقي تربية سميمة ،كتكسيع تصكره لمزمف 
كما يمكف مف االكتساب التدريجي .كالمكاف،كتنمية ذكائو ،كمياراتو اليدكية ك المادية ك الفنية 

. لممعارؼ المنيجية،كيحضره لمكاصمة دراستو في المتكسط في أحسف الظركؼ 
: كينقسـ التعميـ في المدرسة االبتدائية الجزائرية إلي األطكار التالية

 كيعرؼ بطكر اإليقاظ كالتمقيف :(السنتان األولي والثانية)الطور األول :
يشحف ىذا الطكر كؿ تمميذ بالرغبة في التعمـ كالمعرفة ،فيمكنو مف البناء التدريجي لتعمماتو 

: األساسية،كذلؾ بػػػ
 كفاءة عرضية أساسية يتـ بناؤىا أنيا إذاالتحكـ في المغة العربية شفييا ،قراءة ككتابة ،-

.  كافة المكادلتدريجيا اعتمادا عؿ
 .بناء المفاىيـ األساسية لمزماف كالمكاف-
 مف الكفاءات العرضية األساسية لممرحمة ىذه أخرالمكتسبات المنيجية التي تشكؿ قطبا -

الكفاءات التي تغطي المعارؼ (بالنسبة لجميع المكاد )الكفاءات العرضية ستكمميا 
كالمنيجيات  الخاصة بكؿ مجاؿ مف المكاد ،مثؿ حؿ المشكبلت ،معرفة األعداد ،التعرؼ 

  عمي األشكاؿ كالعبلقات المكانية ،اكتشاؼ عالـ الحيكاف كالنبات ،األشياء المصنعة البسيطة 
الدخكؿ إلي )كالرياضيات ،(التعبير الشفيي ،القراءة ،كالتعبير الكتابي) المغة العربية   إف

ف لـ إ(مختمؼ أشكاؿ التفكير كاالستنتاج ،كعرفة األرقاـ ،كالتحكـ في آليات العمميات الحسابية
.   يتحكـ فييا التمميذ يمكف أف تسيء لمستقبمو ،فيتطمب ذلؾ دعما كمعالجة بيداغكجية 

 
 

                                       
 (.7)المرجع سابؽ،ص نفس كزارة التربية الكطنية ،- 1
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  كيعرؼ بطكر التعمؽ في التعممات :(السنتان الثالثة والرابعة)الطور الثاني
  :األساسية

    يشكؿ التحكـ الجيد في المغة العربية بالتعبير الشفيي كالكتابي ،كفيـ المنطكؽ كالمكتكب قطبا     
التربية الرياضية )أساسيا لتعممات ىذه المرحمة ،كيشمؿ ىذا التعمؽ أيضا المجاالت األخرل لممكاد 

 1.(،التربية العممية كالتكنكلكجية ،التربية اإلسبلمية،التربية مدنية، كمبادئ المغة األجنبية األكلي
 كيعرؼ بطكر التحكـ في المغات األساسية:(السنة الخامسة )الطور الثالث: 

ال سيما التحكـ في المغة العربية قراءة ككتابة ،التعبير الشفيي كالكتابي ، أف تعزيز التعممات األساسية 
. ،كمعارؼ في مجاالت أخرم تشكؿ اليدؼ الرئيسي ليذه المرحمة

 مف الكاجب في نياية مرحمة التعميـ االبتدائي ،أف يبمغ المتعمـ تحكمو في المغات األساسية درجة ال إف
. يمكف أف يعكد إلي األمية بعدىا

: أىداف أطوار التعميم االبتدائي         - 
يشكؿ الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائي فترة أساسية في تمدرس التمميذ ،إذا في فترة اإليقاظ كالتعمـ -أ

معرؼ القراءة )األكلي ىذه يتحدد بشكؿ اكبر نجاح اك إخفاؽ المدرسة كأثناء ىذا الطكر األكؿ تبني 
  (كالكتابة كالحساب

. كيمكف الطكر الثاني مف تعميؽ التعممات األساسية ،كتعميـ المغة األجنبية األكلي - ب
كيمكف الطكر الثالث مف التحكـ في المغات األساسية ،كفحص مدم اكتساب كفاءات مف المكاد -ج

 2.ككفاءات عرضية يستيدفيا التعميـ االبتدائي
 :ةاالبتدائي المدرسة وظائف-6

 :ليـ تكفر بأف المتعمميف لجميع قاعدية تربية بمنح االبتدائية المرحمة تضطمع     
إف المكاثيؽ الكطنية تنص عمي أف المغة العربية عنصر أساسي لميكية الثقافية  :العربية المغة تعمم -

لمشعب الجزائرم ،كال يمكف فصؿ شخصيتنا عف المغة الكطنية التي تعبر عنيا ،كليذا فاف تعميـ 
تقانيا ككسيمة عممية خبلقة يشكبلف احدم المياـ األساسية لممجتمع  استعماؿ المغة العربية كا 

                                       
1

،الديكاف الكطني لممطبكعات المجنة الوطنية لممناىج،منياج السنة الخامسة ابتدائيكزارة التربية الكطنية،-  
 .38-37،ص2009المدرسية،الجزائر،

 (.38)مرجع سابؽ،ص،المجنة الوطنية لممناىج،منياج السنة الخامسة ابتدائيكزارة التربية الكطنية،-  2
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 القراءة عمى القدرة في يتحكمكفيركزكف في ىذه المرحمة القاعدية لمتبلميذ عمى أف  بحيث، 1الجزائرم
 إشباع لغرض كالمستكل الكضع يناسب بما كتحريرا، مشافية غيرىـ مع كالتكاصؿ كالتعبير الميسرة
 مجاؿ في عميا درجة المتعمـ يبمغ أف ىك ذلؾ مف كالغرض كالمجتمعية منيا المدرسية الفردية حاجاتيـ

 .كاستعماليا كفيميا استيعاب المعرفة
 التحميؿ تقنيات إكساب مف يمكنيـ :والتكنولوجية والرياضية العممية األسس يتضمن تعميما -

 لنشاطات جدا المبكر باإلدراج المبادرة تمت ذلؾ أجؿ مف ، كالجامد الحي العالـ كفيـ كاالستدالؿ
 كالتجريب كالتفكير ،المبلحظة عمى أظافرىـ نعكمة منذ التبلميذ حمؿ قصد كالتكنكلكجية العممية التربية
 المجاؿ المرحمة ىذه في كيفسح ، اليكمية لمحياة تقنية أك طبيعية أشياء حكؿ أكلية معرفة ببناء

 دراستيا كتككف ، التبلميذ انشغاالت مف كاألقرب حيكية كاألكثر لبلستيعاب قابمية األكثر لمرياضيات
 ك كاالكتشاؼ كالتفكير كالحساب البحث حيث مف غيرىا مف تككينا أكثر حقيقي رياضي نشاط مكضكع
 .رياضية بمغة الكتابة

 كالخمقية كالمدنية كالجغرافية التاريخية األبعاد ذات المعمكمات كالسيما  :االجتماعية العموم تعميم -
 بالقكانيف العمؿ في ببلدىـ بو تضطمع الذم بالدكر المتعمميف تكعية التعميـ ىذا يتيح بحيث كالدينية،

 المكاطنة لترقية المطابقة كالمكاقؼ السمكؾ إكسابيـ إلى ييدؼ كبحيث ، االجتماعي التطكر تحكـ التي
 .العالـ عمى كالتفتح كالتضامف ،كالعدالة التسامح كقيـ ، اإلنساف كحقكؽ كالجماعية الفردية كالحرية
 أدكاره، بمختمؼ الكطني ماضيو المتعمـ استرجاع إلى المرحمة ىذه تتكجو التاريخي البعد يخص ما ففي
 الخاصة العناية عمى ينصب االىتماـ فإف الجغرافي البعد أما أخرل، عمى تاريخية حقبة تفضيؿ دكف

 .العربي كالمغرب الجزائر بجغرافيا
 كيفية الطفؿ كتعميـ ، المتعمـ لدل المكاطنة حس ترقية إلى تيدؼ المدنية التربية يخص فيما    

 كمساعدة الذاتي الضمير تككيف إلى باإلضافة مسؤكال، ك مستنيرا مكاطنا يصبح أف إلى االرتقاء
 اآلخريف كمعرفة بالغير كاالتصاؿ التحاكر في تتمثؿ حياتية، كمكاقؼ سمككات اكتساب عمى المتعمـ
 .معيـ كالتعاكف

                                       
 (.26) ،مؤسسة كنكز الحكمة،الجزائر،صاإليديولوجيتعريب التعميم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح :أحمد ناشؼ- 1
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 كعقائديا،ركحيا المتعمـ شخصية تككيف في المساىمة إلى فتيدؼ اإلسبلمية التربية يخص فيما أما     
 1.كالبيئي كاالجتماعي األسرم الكاقع مع ينسجـ تككينا كخمقيا،

 مف كيمكنو الجمالية األحاسيس المتعمـ في يكقظ فني بتعميـ أيضا االبتدائية المرحمة كتضطمع
 تشجيع عمى كالعمؿ الميداف ىذا في المختمفة المكاىب إبراز إلى كيؤدم الثقافية الحياة في المساىمة

  .نمكىا
 طريؽ عف التعبير إلى المتعمـ لحاجة ىي االبتدائية المرحمة في األكلكية فإف المكسيقية التربية أما     
 الجزائرم الثقافي بالتراث المتصمة كاالجتماعية الكطنية الشعرية المقطكعات إنشاد خبلؿ مف الغناء
. كحديثو قديمو
 جسمو يعي المتعمـ جعؿ منيا اليدؼ بدنية تربية المتعمميف بمنح االبتدائية المرحمة تضطمع كما      
 كاحتراـ الجيد لبذؿ حب مف الرياضية الركح مبادئ عمى كيتربى لصحتو بالنسبة الرياضة أىمية كيعي
 2.كالمنافسة  المعبة لقكاعد

: مكونات المدرسة االبتدائية- 7
 المعمم: 

 تربية في الرئيسي العامؿ فيك ، التعميمية العممية في تؤثر التي المتغيرات أىـ مف المعمـ يعتبر   
 يتعدل إذ عاتقو، عمى تقع كبيرة كأدكار أعباء مف يحممو لما ، لمتعمـ المناسب الجك تييئة كفي المتعمـ
 إال كجو أكمؿ عمى دكره يحقؽ أف يستطيع كال ، التربكية األىداؼ تحقيؽ ليشمؿ المعارؼ نقؿ مف دكره
 في التأثير عمى كقادرا زمبلئو بيف قدكة تجعمو الصفات أك الخصائص مف مجمكعة فيو تكفرت إذا

 .العممي مردكدىـ تقكيـ في فعاؿ بدكر القياـ كبالتالي  تبلميذه تحصيؿ
 ، التعميـ مينة ليكاجو كأكاديميا معرفيا المعمـ بإعداد االىتماـ الحديثة المدرسة أكلكيات مف أصبح لذا

عطائو  العممية في الزاكية حجر ىك فالمعمـ المعارؼ كأحدث بأكفر تبلميذه لتزكيد الكافي االستعداد كا 
 التعميمية العممية جكىر ىك كىذا بينيما االنسجاـ إحداث مف بد فبل ، محكرىا ىك كالمتعمـ التعميمية
 .ليا ىدؼ كأسمى

                                       
1

 .12-11 ،ص2003،الجزائر، االبتدائي التعميم من الثانية السنة لمناىج المرفقة الوثيقة :الكطنية التربية كزارة-  
 (.12) ،صالمرجع نفسو 2
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 أنيا إال التعدد كاالختبلؼ ىذا رغـ كلكف ، كالعمماء الكتب بتعدد المعمـ تعاريؼ ك مفاىيـ تعددت كلقد
 :يمي ما نذكر التعاريؼ ىذه بيف كمف المعنى كنفس الغرض نفس إلى تؤدم
 الذم فيك ، التعميمية العممية لنجاح عنصر أىـ ىك": بأنو المعمـ الدكسرم مبارؾ بف إبراىيـ يعرؼ  

 مدل في كالتأثير ، كمتطمباتو التدريس أعباء حمؿ عف المسؤكؿ كىك فييا كيؤثر التعمـ عممية يقكد
 1."تككينيا إلى المدرسة تسعى التي كالمكاقؼ كالميارات كالمعارؼ لمخبرات التمميذ اكتساب

 بحكـ األجياؿ تربية عف المسؤكؿ كىك التعميمية العممية قكاـ ىك ":بأنو بركات خميفة محمد يعرفو كما
 ينقؿ معمـ مجرد ليس فيك نكاحييا، جميع في شخصياتيـ في يؤثر فإنو ، بالتبلميذ اليكمية اتصاالتو
نما ، الدراسة بمكضكعات عقكليـ كيمؤل ، لمتبلميذ المعمكمات  ألنو بكثير ذلؾ مف أشمؿ كظيفتو كا 

 2.كخمقيا كعقميا جسميا التبلميذ لشخصيات لمرب
 المعمم صفات: 

 كبعض كالكتابة ،القراءة يعرؼ شخص أم يشغميا كظيفة أك ، لو مينة ال مف مينة التعميـ مينة تعد لـ
 التي المعقدة الميف مف التعميـ أضحى بؿ ، الماضي في يحصؿ كاف كما كاألدبية الدينية المعارؼ
 العميا كالمعاىد كالجامعات متخصصة عممية مؤسسات في يشغميا لمف خاص إعداد إلى تحتاج
 .المعمميف إلعداد
عدادىـ،المجتمع أبناء تنشئة في أدكاره لخطكرة نظرا الحاضر، الكقت في المعمـ أىمية تزايدت لقد      كا 
 مربي بؿ ، معرفة ناقؿ ليس اليكـ المعمـ ألف ، تعقيداتيا بكؿ المعاصرة كالحياة تنتظرىـ التي لممياـ
 ، أنشطتيـ يشاركيـ مكاىبيـ، كصقؿ شخصياتيـ إنماء فيو ما إلى يكجييـ ، تبلميذه عمى يشرؼ
 كالعامؿ ، المستقبؿ عقكؿ بناء أساس كمينتو المعمـ تجعؿ أمكر مف ذلؾ غير إلى ، مشاكميـ كيتفيـ
 .شخصياتيـ تشكيؿ في الحاسـ
 تشترط المتقدمة الدكؿ بعض إف بؿ ، التعميـ مينة يتكلى مف الختيار كقكاعد شركط تكجد ليذا    
 األمر يقؿ كال ،التعميـ سمؾ في لقبكلو معيار كأىـ العالي، الدراسي كتفكقو ، الشخ حياة تاريخ سيرة
 النكاحي في المعمميف كتدريب لتأىيؿ مكثفة جيكد تبذؿ حيث ، الغد معممي كتأىيؿ إلعداد أىمية

                                       
 (.07)،ص2000،الرياض،2،مكتب التربية العربي،طاإلطار المرجعي لمتقويم التربوي:إبراىيـ بف مبارؾ الدكسرم -  1
 (.47)،ص1995،الككيت،3،دار القمـ،طعمم النفس التعميمي:محمد خميفة بركات- 2
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كسابيـ كاالجتماعية كالنفسية كالمينية األكاديمية  التي المتكاممة الشخصية الصفات أك المكاصفات كا 
 . فييا النجاح مف كتمكنيـ ، التعميـ مينة لتقمد تؤىميـ
 :ىي  لممعمـ الزمة كأسس التربكم الفكر في استقرت التي الصفات ىذه بيف كمف
 الشخصية الصفات : 
 ذلؾ غير إلى كمثابرتو كتعاطفو صبره ، كأخبلقو اتزانو حيث مف الخاصة الصفات عمى تشتمؿ    
 كالكضكح المغكية، طبلقتو حيث مف بالتدريس الخاصة الصفات أيضا كتشمؿ ، الحميدة الصفات مف
 ىذه تشمؿ كما كالمناقشة، كاإلثارة الحركة في كأسمكبو كتبسيطيا الدراسية المادة كعرض الشرح في

 كذلؾ ، خارجيا أك كالمدرسة الفصؿ داخؿ سكاء ، بيـ كعبلقتو التبلميذ مع بتعاممو يتعمؽ ما الصفات
 كاىتماماتيـ ميكليـ كاحتراـ ، كالبحث لمتفكير كدكافعيـ عقكليـ كاستثارة التبلميذ مع تجاكبو حيث مف

 .أنشطتيـ  كمتابعة قدراتيـ كمراعاة
 األكاديمية الصفات: 
 فيو، تخصص الذم العممي الفرع في تخصصو مجاؿ في كمؤىبل معدا المعمـ يككف أف تتضمف    
 إلى كاألفكار المعارؼ عمى تكصيؿ كقادرا تخصصو، في الدقيقة الشاممة بالمعارؼ ممما يككف بحيث
 1.معارفو كترتيب أفكاره تنظيـ عمى كقادرا عقكليـ، يناسب بما التبلميذ
 المينية الصفات: 
 السنكم لمتدريس التخطيط عمى قدراتو حيث مف التدريس مينة في المعمـ مكاصفات تتضمف     

 عرض في المميز بو كأسمك مكضكع كؿ يناسب بما التدريس طرؽ استخداـ عمى كقدراتو ، كالشيرم
ثارة الدراسية المادة  المكاضيع مف بغيره كربطو كاستيعابو،الدرس مكضكع لفيـ كدكافعيـ التبلميذ عقكؿ كا 

 ، األمثؿ كتكظيفيا التعميمية الكسائؿ استخداـ عمى المعمـ كقدرة ، التبلميذ حياة في السابقة كالخبرات
 كمتابعة القصكر، نكاحي إلى كتكجيييـ التبلميذ ،كتقكيـ البلصفية ك الصفية األنشطة بمختمؼ كالقياـ
 2.الدائـ نمكىـ
 المعمم مسؤوليات: 

                                       
 (.416)،ص2003،عماف،األردف،2،دار المنياج لمنشر كالتكزيع،طأصول التربية:احمد عمي الحاج 1
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 التي التعميمية المرحمة كفي التخصص في اختمفكا ميما المعمميف جميع بيف مشتركة مسؤكليات ىناؾ 
  :المسؤكليات ىذه أبرز كمف بيا يعممكف

 :والتدريس التعميم -
 لمتبلميذ، بتعميميا ككمؼ فييا تخصص التي الدراسية المادة مف متمكنا المعمـ يككف أف يتطمب ىذا  
 .المادة ىذه تعميـ بكيفية دراية عمى يككف أف ينبغي كما
 :التالميذ تثقيف-
 ينبغي بؿ ، تخصصو عند المعمـ يتكقؼ أف ينبغي ال إذ المعمـ مسؤكليات مف ىامة مسؤكلية ىي   
 كالقضايا بؿ ، المجتمع كقضايا بالبيئة المادة يربط العامة لمثقافة مناخ تييئة الفصؿ مف يبدأ أف

 .التبلميذ قدرات مع تتعارض ال بطريقة كالعالمية القكمية
 :المعرفة عن البحث عمى التالميذ تدريب-
نما ، كالتحفيظ التمقيف عمى المعمـ دكر يتكقؼ أف ينبغي ال إذ   عممو أف المعمـ يدرؾ أف ينبغي كا 

 بؿ شخصيات يخمؽ ال أخرل بمغة أك سمبية، شخصيات كيخمؽ المجتمع كيفسد التعميـ يفسد التمقيني
 .كالتجديد كاالستقصاء ،كالبحث التفكير إلى تبلميذه المعمـ يدفع أف كجب ىنا كمف ليا، ممات فيو
 :وتوجيييم التالميذ إرشاد-

 .1كالتكجييي اإلرشادم دكره بأىمية كيقيف دراية عمى يككف أف ينبغي لذا كمرشد، مكجو المعمـ
 :النظام وحفظ والديمقراطية الحرية مناخ تييئة-
نما فراغ في تحدثاف ال كالديمقراطية الحرية ألف األمريف بيف تعارض ال  عاـ مجتمعي إطار في كا 

 ، نظاـ الحرية إف ،بؿ الفكضى حاؿ بأم الحرية تعني كال ، أيضا حرية فمآلخر حرية لؾ أف ،ككما
 يتيح كأف بالحرية تبلميذه يشعر كأف ، فصمو في ديمقراطي مناخ خمؽ إلى المعمـ يسعى أف الميـ كمف
 إلى يسعى الكقت ذات كفي كالقرارات السياسات رسـ في يشارككا كأف ، يريدكف عما التعبير فرص ليـ
 .الخارج مف عمييـ مفركض أنو يشعركا كأال التبلميذ داخؿ مف النظاـ ينبع أف
 :والبيئة باآلباء االتصال-

                                       
،دار الفكر  بيئة التعميم والتعمم النظرية والممارسة في الفصل والمدرسةإدارة: حجيإسماعيؿاحمد -  1

 (.32)،ص2000،القاىرة،مصر،1العربي،ط
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 أمكر كأكلياء كمدرستو فصمو بيف كالتفاعؿ لبلتصاؿ كقنكات ركابط خمؽ عف مسؤكؿ المعمـ    
 كالبيئة كالبيت تربكم ككسيط المدرسة بيف كتكامؿ تعاكف ىناؾ يككف حتى ، الخارجية كالبيئة التبلميذ
 1.المربي الكسيط ىي كحدىا المدرسة فميست ، أيضا تربكم ككسيط كالمجتمع

مكانة ووضع المعمم في المدرسة الجزائرية 
إف تغيير األكضاع كالظركؼ االجتماعية في المجتمع الجزائرم نظرا لمتأثيرات الخارجية كالداخمية    

قد أثرت في جميع المعمكمات ،كال سيما المجاؿ التربكم باعتباره القطاع التربكم ذك طابع استراتيجي 
كجب االىتماـ بو،كالتكفؿ بمشكبلتو ،نظرا لخصكصياتو المحكرية كالحساسة،ذلؾ انو عصب الحياة 

إذا أحببت أف تعرؼ ثقافة بمد مف الببلد "ككبر"ألم مجتمع يريد التطكر كالرقي كفي ىذا اإلطار قاؿ 
. فانظر إلي مدارسيا

لف يصمح المسممكف حتى يصمح عمماؤىـ كصبلح " عبد الحميد بف باديس"في ىذا الشأف قاؿ      
ذاكىذه إشارة عمي دكر المعمـ كمينة التعميـ ،.المسمميف إنما يصؿ إلييـ عف طريؽ عممائيـ  كاف كا 

الحاؿ كذلؾ فإف إعادة االعتبار لكينة التعميـ كمف كرائيا المعمـ كالتكفؿ بمشكبلتو كمعاناتو ىك 
. بالضركرة أخذ بأىـ المشكبلت كأحقيا في معالجة مشكبلت المجتمع األخبلقية كاالجتماعية

كما إف التطكر االقتصادم كاالجتماعي كالتطكرات التكنكلكجية كاالتصالية التي شيدتيا الببلد      
. أثرت سمبا عمي مكانة كنظرة ككضعية المعمـ ،كمكانتو اقتصاديا كاجتماعيا 

 عممية أم لنجاح اليامة القضايا مف كتككينو المعمـ إعداد عممية أف يتضح ما سبؽ خبلؿ     مف
 أف تؤكد الدراسات مف فالكثير ، تعميمي نظاـ أم في المعمـ يمثمو الذم الياـ لمدكر نظرا كذلؾ تعميمية
 ما إذا الحياة إليو تعكد قد الميت كالمنيج تدريسيا عمى يقدر ال معمـ يد في تمكت قد الدراسية المناىج

.   جيدا  إعدادا المعمـ إعداد أىمية ببساطة نتصكر أف يمكف ىنا كمف ، متفتحا قديرا معمما كجد
 التمميذ: 

 التربية ظيكر بعد خاصة التعميمية لمعممية المشكمة العناصر مف أساسي عنصر التمميذ يعتبر  
 بإشراكو كذلؾ تعميمي، عمؿ بأم القياـ أثناء اىتماـ مركز كجعمو بو االىتماـ بضركرة كمناداتيا الحديثة

 شخصيتو كطبيعة نمكه خصائص مع التعميمية البرامج محتكل تكييؼ عمى كالعمؿ التعميمية العممية في

                                       
 (.33)مرجع سابؽ،ص: حجيإسماعيؿاحمد -  1
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 تنمية عمى كيعمؿ قدراتو مع تتناسب معارؼ اكتساب لو يتسنى حتى كاتجاىاتو ميكلو احتراـ ككذا
 .جكانبيا جميع مف شخصيتو

عمي انو العنصر األساسي كالميـ كالمشكؿ إلطار العبلقة المدرسية المككنة أساسا "    يعرؼ التمميذ 
مف المعمـ ك التمميذ ،لذلؾ يجب عمي المعمـ ف يككف ممما بخصائص التمميذ حتى يضمف نجاح لعممو 

 "اليكمي
 مف المعمـ تمكف العكامؿ ىذه أىـ كمف العكامؿ مف بجممة كيتحقؽ يرتبط التعميمية العممية فنجاح    
 الكاقع ففي ، بيا يتميزكف التي كالخصائص بالمتعمميف الكاسعة كمعرفتو يدرسيا التي التعميمية المادة
 زمبلئو لبقية مطابقة نسخة منيـ الكاحد يعتبر ال أم األصؿ طبؽ كاحدة صكرة جميعا ليسكا التبلميذ إف
 لو ، بذاتو قائما فردا يعتبر تمميذ ككؿ زمبلئو بقية عف بيا يتميز خصائص لو منيـ كاحد فكؿ ،

 1.بو خاصة كحاجات ميكالت ك مكاىب لو كما لتحقيقيا يسعى أىداؼ كلو الخاصة شخصيتو
 المدرسة في التمميذ يقضييا التي العمرية المرحمة عمى كالتربية النفس عمـ في المختصكف كيطمؽ

 بالمدرسة الطفؿ التحاؽ ببداية المرحمة ىذه تبدأ حيث " كالمتأخرة الكسطى الطفكلة مرحمة" االبتدائية
 مرحمة في الدخكؿ عمى الطفؿ يشرؼ المرحمة ىذه كبنياية ، منيا تخرجو بنياية كتنتيي االبتدائية
 .المراىقة قبيؿ مرحمة عمييا البعض يطمؽ لذا المراىقة
 :التالية النقاط في نجمميا الخصائص مف بمجمكعة المرحمة ىذه طفؿ كيتميز
 الجسمية الخصائص: 

 ، الجسمي لمنمك بالنسبة ىدكء مرحمة أنيا في تتمثؿ المرحمة ىذه خصائص مف خاصية أىـ إف  
 حيث كمف ، سـ25 تتجاكز تكاد ال نيايتيا إلى بدايتيا مف المرحمة ىذه في الطكؿ في الزيادة أف حيث
 الجسمي الطفؿ نمك أف كالخبلصة عاـ كؿ كمغ 2 مف بأكثر يزيد ال أنو حيث سرعتو تقؿ الطفؿ كزف
 أكثر تصبح كحركتو تقكل فحكاسو النكع في لمتحسف الفرصة يتيح بمقدار ببطء يمتاز الفترة ىذه في
 .كعمقا اتساعا تزداد الحسية كخبرتو يتضاعؼ كنشاطو دقة

 الحسية الخصائص: 
 الطفكلة( السابقة المرحمة عف كالمتأخرة الكسطى الطفكلة مرحمة خبلؿ الحسي اإلدراؾ ينمك    

 الطفؿ قدرة في ممحكظ تقدـ يمحظ أنو إال السابقة المراحؿ في الحكاس نمك اكتماؿ مف فبالرغـ )المبكرة
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 كبيرة بدرجة األخير ىذا يتحسف اإلبصار مجاؿ ففي ، الخارجية لممكضكعات الحسي التمييز عمى
 يتميز الكسطى الطفكلة في إبصاره كاف أف بعد بصره مف القريبة األشياء يمارس أف الطفؿ كيستطيع
 :عمى قادرا سنكات 7 ك 6 طفؿ يككف أف يجب العيف تطكر يكتمؿ كعندما، النظر بطكؿ

 .الرؤية عف الناتجة االنطباعات كبيف الحركات بيف التنسيؽ -
 .مختمفة اتجاىات مف يرل عندما حتى نفسو ىك يبقى الشيء أف إدراؾ -
 1.المسافات تقدير عمى القدرة مثؿ بو المحيط الحيز في المختمفة المكاقع إدراؾ -

 يتذكؽ أف يستطيع ال الطفؿ لكف السابعة السنة نياية في تنضج فإنيا السمع لحاسة بالنسبة أما     
 بمغ قد الحسي النضج يككف التاسعة تماـ كفي ، الكاحد النغـ ذات البسيطة المكسيقية األلحاف إال

 2.النضج ليذا نتيجة البيئة عمى كسيطرة سيادة تكسبو التي األمكر يمارس أف الطفؿ كيحاكؿ أقصاه
 الحركية الخصائص: 
 األصابع أنامؿ كحركات الدقيقة الحركات عمى السيطرة ضعيؼ السادس عامو في الطفؿ يزاؿ ال      

 الثامنة كفي األداء في دقة إلى يحتاج ال الذم النشاط بأنكاع العناية إلى المناىج تتجو أف يجب كلذلؾ 
 كتتـ ، الحركة في تناسؽ يحدث لذلؾ كنتيجة األطفاؿ عند العقمية الميارة في النمك يزداد العمر مف

 دلت كقد الخط كدركس كالرسـ الكتابة تتطمبو الذم األمر باألنامؿ دقة األكثر الحركات عمى السيطرة
 المرحمة ىذه نياية كفي عشر، الثانية إلى الثامنة مف بسرعة نمكىا في تطرد القدرة ىذه أف التجارب
 المكسيقية اآلالت عمى العزؼ تعمـ الحركية مياراتو لو كتتيح طكيمة لمدة يكتب أف الطفؿ يستطيع
 ىذه نسمي لذلؾ ، كاألداء الحركة في دقة إلى يحتاج الذم النشاط مف ذلؾ كغير اليدكية كاألشغاؿ
 حكاسو يستغؿ أف يريد عممي المرحمة ىذه في الطفؿ فإف أيضا كليذا كالنشاط الحركة بمرحمة المرحمة
 المدخؿ النشاط ىذا كيعتبر الخ...الكتابة أك الرسـ في أك األشياء صنع في أك المعب في سكاء كميا،

 معيا كالتعامؿ األشياء مبلحظة طريؽ عف العامة كمدركاتو أفكاره تتككف حيث العقمي لنمكه الطبيعي
دراؾ كممارستيا  3.منيا المتشابو كغير المتشابو كا 
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 العقمية الخصائص : 
 بعضيـ اختبلؼ رغـ األطفاؿ لدل العامة العقمية الخصائص بعض بظيكر المرحمة ىذه تمتاز    
 في األطفاؿ أف عمى العممية األبحاث كتدؿ ، الخصائص ىذه مف منيـ كؿ نصيب في بعض عف
 في يبدأ الطفؿ كأف العقمي المنطقي التعميؿ عمى القدرة لدييـ ليس المتأخرة الطفكلة مرحمة بداية

 .سنة 12 ك 11 بيف فيما التعميؿ ىذا استخداـ
 العمميات مصطمح بياجي كيستخدـ ، المادية العمميات مرحمة اسـ المرحمة ىذه عمى بياجي يطمؽ    

 المرحمة ىذه طفؿ يستطيع كثيقة معرفية منظكمة تشكؿ التي العقمية النشاطات أك األعماؿ لكصؼ
 كثيؽ نحك عمى مرتبطة أنيا إال المنطقي التفكير حدكث عمى تدؿ التي العقمية العمميات ممارسة

 العمميات مرحمة تمثؿ ذلؾ كمع ، الماضية بالخبرات أك ، المممكسة المادية كاألفعاؿ بالمكضكعات
 عمى يترتب فيما التفكير عمى قادرا أصبح فقد لمطفؿ، المنطقي التفكير مجاؿ في كبيرا تطكرا المادية
 حالة كتتجو المممكس المادم المستكل عمى ،كلكف المستقبمية بالحكادث كالتنبؤ نتائج مف األفعاؿ
. اآلخريف  نظر كجية فيـ عمى قادرا الطفؿ يغدك حيث الضعؼ إلى الذات عمى التمركز
 االجتماعية الخصائص: 

 العبلقات ىذه نطاؽ كلكف االجتماعية النزعة عنده تقكل عمره مف السادسة الطفؿ يبمغ عندما   
 المرحمة ىذه نياية في االجتماعية عبلقاتو دائرة تتسع حيف في ، السف ىذه في محدكد االجتماعية

 ، االبتدائية بالمدرسة االلتحاؽ فرصة لمطفؿ تتاح المرحمة ىذه ففي ، الزمبلء مف أكبر عددا لتشمؿ
 المدرسة طريؽ فعف ، شخصيتو بناء في تساىـ متنكعة اجتماعية عبلقات تككيف عمى يتدرب كفييا
 مستكل يخالؼ مستكل عمى اآلخريف األفراد مع االجتماعي التفاعؿ ضركب عمى الطفؿ يتدرب
 كاليكايات الميكؿ الطفؿ يمارس كفييا كالخبرات المنافسات بأنكاع حافمة فالمدرسة ، األسرم التعامؿ
 .كالكاجبات الحقكؽ عمى كيتدرب
 :التالية النقاط في نمخصيا أف يمكف االجتماعي النمك في أخرل خصائص ىناؾ      

 يكجو زعيـ أك لرائد بالخضكع كيرضى كيحب الفريؽ لركح يخضع المدرسة في لعبو في الطفؿ أف -
 .أمثالو الصغار مع ألفتو كتزداد الجماعة، نشاط

 كتقديرىـ الناس إكبار مكضع يككف أف كيحب ذاتيتيا كيدرؾ بالجماعة يتصؿ السف ىذه في الطفؿ -
 .االجتماعية بمكانتو الشعكر عنده ينمك أم إليو، الكبار انتباه جمب دائما كيحاكؿ
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 المفاىيـ الطفؿ يدرؾ ال الفترة ىذه كفي ذركتيا، تبمغ حيث المنافسة عنصر الفترة ىذه في يظير -
 عمى القدرة بعد يبمغ لـ الطفؿ ذكاء كألف محسكسة غير ألنيا الدينية المعتقدات عمييا تنطكم التي
 كاف ما الديف مف فقط يفيـ أف الطفؿ يستطيع المتأخرة الطفكلة بداية ففي ، المعنكية النكاحي إدراؾ
 ، المجردة الدينية المفاىيـ بعض يفيـ أف الطفؿ يستطيع كالتاسعة الثامنة سف في ثـ ، مممكسا كاقعيا
 كالبعث المكت مثؿ الغامضة الغريبة النكاحي إلى المرحمة ىذه بداية في الدينية الطفؿ أسئمة كتميؿ
 نياية في اإلجابات ىذه مثؿ يناقش أف، عمى استعداد كلكنو إجابات مف يتمقاه بما كيقتنع ، كالكالدة
 1.المتأخرة  الطفكلة مرحمة

 المعمـ عمى ينبغي الخصائص مف بمجمكعة يتميز االبتدائية المرحمة تمميذ         يمكف القكؿ أف
 األىداؼ تحقؽ أف التعميمية لمعممية أريد ما إذا كذلؾ الطفؿ كتعميـ تربية في منيا كاالستفادة معرفتيا
 .المنشكدة
 فنجاح ، التعميمية المناىج بناء عند الخصائص ىذه مراعاة ينبغي فإنو ذلؾ إلى إضافة        
 مع التعميمية البرامج كمضاميف محتكيات تكافؽ ضركرة عمى كذلؾ يتكقؼ التعممية التعميمية العممية

. كاالنفعالية كالحركية كالحسية العقمية الخصائص
: األسرةالعالقة بين المدرسة و

 إف العبلقة بيف األسرة كالمدرسة ىي عبلقة تبادلية يجب أف تكثؽ حتى تخدـ الطرفيف، فالمدرسة      
ىي مؤسسة اجتماعية داخؿ المجتمع، كجدت لتعميـ أبنائو كحفظ تراثو، كقيادتو لمتغيير الذم يؤدم إلى 

كتفسيرىا  تقدمو كازدىاره، فالمدرسة كجدت لتحقيؽ حاجات األسرة بصفة خاصة كالمجتمع بصفة عامة 
منو، فيي   ، فالمدرسة داخؿ ىذا البناء االجتماعي ليست منعزلة في كجكدىا، بؿ ىي جزء ال يتجزأ 

تكاجو العممية  ال تستطيع أف تعيش بمعزؿ عما يدكر في المجتمع، فيناؾ الكثير مف المشاكؿ التي
التعميمية داخؿ المدرسة، قد تككف الحمكؿ البلزمة ليا تقع خارجيا، كلذلؾ فقد أنشأت مجالس اآلباء 
كالمعمميف كالمجالس المدرسية، بدافع إيجاد قنكات اتصاؿ دائمة بيف المدرسة كاألسرة، كىناؾ الكثير 

الصمة فيما بينيما،  مف األنشطة كالبرامج المدرسية التي يمكف لمكالديف المشاركة فييا، مف أجؿ تكثيؽ 
 .كعميو فقد أنشأت التربية الحديثة ما يعرؼ بمجالس اآلباء

                                       
 وطرق األسبابموسوعة تنمية الطفل ومشكالتو النفسية التربوية واالجتماعية،:عبد المجيد سيد احمد منصكر-  1

 (.300)،2003،دار قباء،القاىرة،العالج
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لقد أكدت الدراسات كاألبحاث أف المدرسة كسيمة أساسية لنمك المجتمعات، كتطكير تراثيا       
كفي ىذا . كثقافتيا الحضارية، كمكاكبتيا لممعطيات المعاصرة مف تقدـ عممي كتكنكلكجي كثكرة معرفية

المجاؿ فالمدرسة بحاجة إلى رعاية كاممة مف المؤسسات المجتمعية األخرل لمنيكض بيا كتمكينيا مف 
حاطتيا بالظركؼ المناسبة التي تكفؿ ليا   تحقيؽ رسالتيا، كأيضان حمايتيا مف  فاعمية األداء، كا 

كما أف ىناؾ العديد مف الدراسات .التحديات الخارجية كالداخمية ، التي قد تعكؽ أدائيا كدكرىا الحقيقي 
التي أكدت عمى العبلقة بيف أكلياء األمكر مازالت محدكدة لعدة عكامؿ، منيا غياب الكعي الكافي 

. ألىمية الدكر الذم تقـك بو مجالس اآلباء كعزكفيـ عف المشاركة الفاعمة
: تعريف مجالس اآلباء-    أ
ىك أحد التنظيمات االجتماعية داخؿ المدرسة كالذم يستيدؼ تحقيؽ الترابط بيف المؤسسة     

 رعاية الطبلب تربكيا كالمشاركة في تنمية فيالتعميمية كالمجتمع المحمى مف أجؿ زيادة فاعميتيا 
 . 2009 / 9 / 3 في 220المجتمع المحمى ك يتـ العمؿ بو بمكجب القرار الكزارم رقـ 

: الفمسفة التي يقكـ عمييا مجمس اآلباء
تقـك فمسفة مجمس اآلباء كالمعمميف عمى قاعدة أساسيو مف منطؽ تكامؿ األدكار بيف األسرة كالمدرسة •

شباع الحاجات النفسية كاالجتماعية لمطبلبفيكالمجتمع   .  تحقيؽ التنشئة االجتماعية لمنشء كا 
التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمى أحد أساسيات النيكض بالمجتمع لذا يجب أف يككف حيكيا •

 . كفعاال
 1.المشاركة كالبلمركزية االيجابية أساس نجاح المؤسسة التعميمية في أداء رسالتيا عمى الكجو األكمؿ •

  :أىدف مجالس اآلباء
 : بالمدارس إلى تحقيؽ األغراض اآلتية  تسعي مجالس اآلباء 

تكثيؽ الصبلت كالتعاكف المشترؾ بيف اآلباء كالمعمميف كأعضاء المجتمع المدني في جك يسكده   -
 .االحتراـ المتبادؿ مف أجؿ دعـ العممية التعميمية كرعاية األبناء 

كسابيـ المعمكمات كالمعارؼ كالقيـ األخبلقية   - العمؿ عمى تأصيؿ الديمقراطية في نفكس الطبلب كا 
 . كاالتجاىات السميمة التي تساعد عمى تعميؽ ركح االنتماء لممجتمع كالكطف

                                       
،دراسة تحميمية،دراسة مقدمة لمؤتمر اإلصبلح المدرسي دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي:بمقيس غالب الشرعي-  1

 .20 دبي ،ص2007 افريؿ 19-17تحديات كطمكحات،جامعة اإلمارات المتحدة العربية،
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 . تحقيؽ البلمركزية في اإلدارة كالتقكيـ كالمتابعة كصنع كاتخاذ القرار-
تشجيع الجيكد الذاتية كالتطكعية ألعضاء المجتمع المدني لتكسيع قاعدة المشاركة مجتمعية  -

 . كالتعاكف في دعـ العممية التعميمية
تعبئة جيكد المجتمع المحمى مف أجؿ تكفير الرعاية المتكاممة لمطبلب بصفة عامة كرعاية الفئات -  

 . بصفة خاصة (مكىكبيف - فائقيف – معكقيف  )الخاصة منيـ 
إبداء الرأم بيف المدرسة كأعضاء المجتمع المدني حكؿ أساليب االرتقاء بالعممية التعميمية كالتغمب  -

 . عمى المشكبلت كالمعكقات التي تعترضيا
تقرير أكجو الصرؼ كالمتابعة عمى ميزانية المجمس كعمى المكارد الذاتية لممؤسسة التعميمية كالتصرؼ  

 . فييا بما يدعـ العممية التعميمية كالتربكية كيحقؽ الرعاية المتكاممة ألبنائنا الطبلب
تعظيـ دكر المدرسة في خدمة البيئة كالمجتمع المحمى كالعمؿ عمى التغمب عمى مشاكميا كتحقيؽ   -

 .طمكحاتيا
القكؿ إف المجتمع أكجد المدرسة مف أجؿ خدمة أبنائو كأعدادىـ لمكاجية التحديات االجتماعية    

كاالقتصادية كالثقافية التي تمر بيا المجتمعات اليـك ، كحتى يتحقؽ ذلؾ البد مف إحداث الفاعمية 
كالتأثير الفعمي بيف األفراد  كالمجتمع كقياـ كبلن منيـ بمسئكلياتو المستقبمية تجاه المدرسة ك تفعيؿ 

 .دكرىا إزاء المجتمع
 :تصور المجتمع لوظيفة المدرسة   

تنظر المجتمعات إلى المدرسة نظرة تختمؼ عف سائر المؤسسات، كتفترض فييا قدرا مف المحافظة 
 كيسمح المجتمع بأمكر كثيرة في الشارع .كاالنضباط أكثر مما تفترضو في سائر مؤسسات المجتمع

كالصحافة ككسائؿ اإلعبلـ ال يسمح بيا في المدرسة، ككثير مما يمارسو الناس بكؿ حرية خارج 
كىي نظرة ليست قاصرة عمى مجتمع بعينوه فالمجتمعات .المدرسة ال يمكنيـ ممارستو داخؿ المدرسة

 .المنحمة ىي األخرل تعد فييا المدرسة أكثر مؤسسات المجتمع انضباطان 
يعقد الكالديف عمى المدرسة آماال كاسعة، كينظركف إلييا بقدر مف الثقة يختمؼ عف أم مؤسسة      
كثير مف اآلباء ال يسمح البنو أف يشارؾ في نشاط خارج المدرسة، أما حيف يككف النشاط  ؼأخرل

 .مرتبطا بالمدرسة كتحت إشرافيا فمعظـ ىؤالء ال يترددكف في المكافقة
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العديد مف اآلباء كاألميات يتصمكف بالمدرسة يطمبكف منيا أف تحؿ مشكبلت تربكية يجدكنيا في     
أكالدىـ،كاآلباء األميكف يصعب إقناعيـ بتغيير أساليبيـ التربكية، لكف حيف تككف المطالبة مف المعمـ 

 .1أك المدرسة فإنيـ يستجيبكف كيغيركف كثيران مف قناعاتيـ
كما ينظر اآلباء أيضا إلى المدرسة بكصفيا السبيؿ الذم يضمف ألبنائيـ مكانا أفضؿ في دائرة     

الحياة االجتماعية في المستقبؿ، كمف ىذا المنطمؽ يحرصكف عمى استمرار أطفاليـ في الرىاف 
المدرسي لفترات زمنية أطكؿ قدر اإلمكاف كذلؾ ألنيـ يعتقدكف بأف أطفاليـ سيحصدكف في النياية 

كمف جية ثانية يرل اآلباء في . فكائد كبيرة مف االستمرار في عممية التمدرس عمى فترات طكيمة
المدرسة رمزا لمجتمع ىرمي مقسـ إلى طبقات اجتماعية كلذلؾ فإف كثيرا مف الشباب يرفضكف 

 2.االنضماـ إلى ىذا النظاـ كيرفضكنو
 إلى أنو كيؼ ما كاف مكقؼ اتجاه الطمكحات األسرية بالقبكؿ أك الرفض، فإف مارينيكما يشير     

 إف تأثير مارجور بانكستأثيرىا عمى مردكديتو الدراسية غالبا ما يككف إيجابيا، كما يبيف كيؤكد 
. طمكحات األبكيف يككف كاضحا حتى عمى مشركعو الدراسي المستقبمي

   كما أف التحسف في مستكيات المعيشة قد أدم إلي ازدياد طمكحات األفراد في الحياة،ك أكضح 
مظير لذلؾ ىك التعميـ ،فاآلباء تزداد رغبتيـ في تعميـ أبنائيـ كيزداد تطمعيـ إلي استمرار التعميـ حتى 

 3.الجامعة أك ما بعدىا،كاختيار التبلميذ لتخصصاتيـ يتحدد غالبا بآماليـ كأماؿ أكليائيـ 
 نحك اآلباء  تصكراتكانت فإذا األبناء عمى تنعكس، كالتعميـ المدرسة نحك اآلباءفطمكحات كتصكرات 

 المدرسة نحك اآلباءتصكرات  كتتأثر صحيح، كالعكس كذلؾ األبناءتصكرات  كانت إيجابية المدرسة
 :أىميا عكامؿ بعدة كالتعميـ

 المتعمميف غير مف أكثر كالتعميـ المدرسة في أبنائيـ يرغبكف المتعمميف اآلباء إف :والثقافة التعميم -أ
 .التعميـ  المدرسة كنحك إيجابية  بنظرةيتميزكف لككنيـ ،األحياف مف كثير في
 الكثير في كاليدكية البسيطة الميف أصحاب مف لمتعميـ ميبل أكثر العميا الميف أصحاب :المينة -ب
 بعممو األب دكر تقمص عمى ليساعدكىـ التعميـ في أبنائيـ بترغيب يتميزكف حيث األحياف، مف

                                       
 . مرجع سابؽ: محمد بف عبد اهلل الدكيش - 1
  .مرجع سابؽأزمة المدرسة وتناقضاتيا،دكتاتورية الديبمومات،: عمي اسعد كطفة  -2
 (.159)،ص1998،عالـ الكتب، القاىرة،المدرسة والتمدرس:مرسي محمد منير - 3
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 المدرسة في أبنائيـ يرغبكف كاليدكية البسيطة الميف أصحاب اآلباء مف العديد ىناؾ كلكف كمينتو،
 .اليدكية الميف كمعاناة تعب عف أبنائيـ إبعاد بقصد كالتعميـ

 إيجابية التعميـ نحكتصكراتيـ  تككف كالمتكسطة العميا الطبقة مف اآلباء :االجتماعية الطبقة -ج
 المستكل ذكم اآلباء أف القكؿ كيمكف الطبقي، المركز عمى لمحفاظ التعميـ إلى أبنائيـ فيدفعكف

 ذكم اآلباء مف فيو ،ألبنائيـ كترغيبا لمتعميـ ميبل أكثر كالمتكسط العالي كاالجتماعي االقتصادم
  التصكراتتؤثر أخرل ناحية كمف ناحية مف ىذا المنخفض، كاالجتماعي االقتصادم المستكل
 المدرسة في كحبا كعمما تحصيبل أكثر كتجعميـ األطفاؿ سمكؾ عمى كالمدرسة التعميـ نحك االيجابية
 1.كالتعميـ

  اآلباء المدرسية كالمينية ليست مجرد طمكحات فردية خالصة،     عميو يمكف القكؿ أف طمكحات
ألف ىذه الطمكحات تصدر عف كاقع اجتماعي أك بيئة اجتماعية معقدة، تتداخؿ فييا المعطيات 

فالطمكحات تتغاير بتغاير البنية االقتصادية ، كالمناخ الثقافي كاالجتماعي لمعائمة ، . كالقرائف كالدالالت
كىذا يعني أف . كنمط المدرسة كالنمط المغكم السائد ،كغير ذلؾ مف متغيرات الكسط االجتماعي

الطمكحات المدرسية كالمينية تأخذ صكرة ظاىرة اجتماعية، كذلؾ ألف النجاح المدرسي يرتيف بعدد 
كبير مف المتغيرات االجتماعية التي تتعمؽ بالكضع االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي الذم يحيط 

. باألفراد كيؤثر في مختمؼ لحظات تقدميـ كنجاحيـ في المدرسة كالمينة كالتعميـ
ذا أردنا التعرؼ عمي  تصكرات األسر الجزائرية لممدرسة كجب عمينا التعرؼ عمي تاريخ المدرسة  كا 

. الجزائرية كمكقؼ الجزائرييف مف التعميـ
: لمحة تاريخية عن المدرسة الجزائرية وموقف الجزائريين من التعميم

 العربي التعميـ ىك 1830 عاـ في الفرنسي االحتبلؿ قبيؿ الجزائر في منتشرا كاف الذم التعميـ إف    
 العممية،كمعاىده الدراسات مف كقميؿ كاألدبية كالمغكية الدينية الدراسات عمى أساسا يقكـ الذم اإلسبلمي

 الدارسيف كبيرا،لدرجة أف انتشارا الجزائر في منتشرة كانت كقد ,كالزكايا كالمساجد القرآنية الكتاتيب ىي
 ككفرة ككثرة المتعمميف القرآنية المدارس كثرة مف اندىشكا االحتبلؿ، غداة الجزائر في التعميـ لمكضكع
 .األكقاؼ كمحبلت الكقفية كالمداخيؿ التعميـ أجؿ مف المسخرة الكسائؿ

                                       
 .88-87،ص2000،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف،الطفل واألسرة والمجتمع:حناف عبد الحميد العناني-  1
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 كمرحمة ابتدائية مرحمة التعميـ، مف مرحمتاف كجدت الحقبة تمؾ في أنو إلى اإلشارة تجدر     
 كالكتابة القراءة يعرفكف تقريبا الجزائرييف العرب كؿ" أف 1834 سنة فاليرم الجنراؿ كتب ثانكية،كقد

 1.قرية كؿ في مدرستاف تكجد حيث
 عشر فقد أشار انو في قسنطينة التاسع القرف في الجزائرية الحياة درس الذم "إيميرم األستاذ" أما    

 مدارس (7 ) كسبع كمراكز لمتعميـ تستعمؿ مسجدا ( 35 ) كثبلثكف خمس يكجد قبؿ االحتبلؿكحدىا 
 فقد االبتدائية المدارس طالب ،كبخصكص 900 ) )كتسعمائة ( 600 ) ستمائة مابيف يحضرىا ثانكية
 2.تمميذا ( 1350 ) كخمسكف كثبلثمائة الؼ يرتادىا مدرسة( 90 ) تسعكف ىناؾ كاف
 مف الثاني بتاريخ الفرنسي الشيكخ مجمس إلى لو تقرير في "ككمبس مكريس " السيد كما يعترؼ   

 " :فيقكؿ بعده كتقمصيا االحتبلؿ قبؿ الجزائر في كازدىارىا التعميـ حركة بانتشار 1894 سنة فبراير
 يجمسكف كالمعرفة لمعمـ المتعطشيف الناس مف غفيرا جميكرا يشمؿ الجزائر أرض في العالي التعميـ كاف
 عمكـ أيضا يتمقكف بؿ ,فحسب كقكانينيا الشريعة عمكـ عنيـ يتمقكف ال محترميف عمماء شيكخ حكؿ

 فقد ,الجزائر في الفرنسية السمطات يرض لـ الذم األمر ،نتيجة فكاف ,كالييئة كاآلداب الرياضيات
 مف نخبة فييا التدريس يتكلى كاف ,كالعالي كالثانكم االبتدائي لمتعميـ مدرسة ألفي مف أكثر ىناؾ كانت

 عف فضبل ىذا ,كالمعرفة لمعمـ المتعطش الناىض الشباب مف كانكا الطبلب أف كما ,األكفاء األساتذة
 ." لطبلبيا العربية المغة بتمقيف تعنى كانت التي المساجد مئات
 العممية المعاىد ألكبر مراكز كمازكنة ,كبجاية ,كتممساف ,كقسنطينة ,الجزائر :مدف كانت لقد     

 3.االحتبلؿ قبؿ الجزائر في كالتربكية
 بو كالجدير كتمسكيـ يكلكنيا لمتعميـ الجزائريكف كاف التي األىمية تبيف كاألقكاؿ المعطيات ىذه إف     

 عمى يسيركف كانكا فاآلباء الخيرية، كالمؤسسات األفراد جيكد عمى يقكـ كاف التعميـ ىذا أفٌ  بالمبلحظة
 .العبادة مف جزء كاف العمـ كحب الجميع تقدير مكضع كالمتعمـ المعمـ ككاف أطفاليـ تعميـ

                                       
،الجزائر،الشركة الكطنية لمنشر 1900،1930الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء الثاني:ابك قاسـ سعد اهلل  1
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 انتشارا انتشر التعميـ أف إالٌ  تعميمية، سياسة كجكد كعدـ رسمي كجياز الدكلة غياب مف الرغـ كعمى
 كيعممكف ,كالثقافة العمـ يشجعكف عامة بصفة  أف الجزائريكف كعميو يكمف القكؿ، المناطؽ كؿ شمؿ
. الكطف ربكع في التعميـ نشر عمى

:   بعــد االحتـــالل
 الجزائر في كجدكىا التي كالتعميـ التربية لحركة األكلى السنكات في االحتبلؿ رجاؿ يتعرض لـ     

 ,لسيطرتيـ المختمفة الببلد نكاحي بإخضاع عنيا مشغكليف كانكا ألنيـ مباشرة بطريقة إلييا قبؿ دخكليـ
 قرار بو كنعني .البعيد األمد في الحركة تمؾ عمى القضاء في كبير تأثير لو كاف قرارا اتخذكا كلكنيـ
 ثـ 1830 سنة سبتمبر 8 في " بكرمكف دم " الجنراؿ أصدره الذم اإلسبلمية األكقاؼ عمى اليد كضع
 حؽ " عمى ينص 1830 سنة ديسمبر 7 في األكؿ لمقرار مكمبل آخر قرارا االحتبلؿ قادة أصدره

 1." الكراء أك بالتأجير الدينية في األمبلؾ التصرؼ
 الكثرة مف األكقاؼ ككانت بميمتو النيكض في األكقاؼ عمى كميا اعتمادا يعتمد كاف فالتعميـ       
 األكقاؼ عمى أيدييـ االحتبلؿ رجاؿ كضع عندما لذلؾ ,كبير بسخاء عمييا لئلنفاؽ دخميا يكفي بحيث

كالتربية،كعمى اثر ىذا االحتكار لؤلكقاؼ  التعميـ غير أخرل أغراض في دخميا في كتصرفكا اإلسبلمية
 المدرسة إلى أكالدىـ إرساؿ عف األىالي كامتناع ، ميمتو أداء عف الجزائر في التعميـ اإلسبلمية تكقؼ

 الفرنسي التعميـ مف تخكفا الجزائريكف أظير حيث جية كىجرة المعمميف مف جية أخرم ه مف الفرنسية
 الفرنسية، الثقافة لمقاكمة المقاطعة أسمكب كاتخذكا الفرنسية المدارس إلى أكالدىـ إرساؿ عف كامتنعكا

 باإلضافة ىذا شخصيتيـ، عمى لمقضاء كمحاكلة تيديدا لمقيـ التي يحممكنيا التعميـ ىذا في رأكا أنيـبؿ 
 الحذر مكقؼ يبلزمكف األىالي جعمت التي العكامؿ مف ".األشراؼ مصطفى ذكرىا أخرل عكامؿ إلى
: يمي ما لمجميع متاحا يكف لـ أنو رغـ الفرنسي التعميـ مف

 .االحتبلؿ بداية في العربية الثقافة صمكد -
رساليـ الصغار الشباف اختطاؼ -  .العسكرية الثانكية المدارس في لبلنخراط فرنسا إلى كا 
 2. 1868ك 1867 بيف الجزائرييف األطفاؿ مف اآلالؼ كتنصير بتعميد الفرنسية قياـ السمطات -

                                       
 .144،ص المرجع نفسو 1
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 يكف لـ اتخذ الذم المقاطعة فأسمكب كليذا، األفعاؿ الجزائرييف بيذه تصكرات في ارتبط فالتعميـ إذف
نما ضد ذاتوه حد في التعميـ ضد مكجيا  أرسمكا الجزائرييف أف ذلؾ، عمى كالدليؿ .تحديدا الفرنسية كا 
 كما مقدسا، كاجبا ذلؾ اعتبار عمى لتعميميـ، الجباؿ في المرابطيف كزكايا كتكنس المغرب إلى أكالدىـ
. التعميـ في بحقيـ كاالعتراؼ ألبنائيـ المدارس بتأسيس بالمطالبة أخرل جية مف قامكا
 بصفة بالتعميـ المطالبيف فمف أخرل، أحيانا كالحزبي أحيانا، الفردم الشكؿ تأخذ كانت المطالب ىذه   

 اىتمت التي األحزاب فتكلتيا الجماعية المطالب أما1العربي ، بف كمحمد رحاؿ بف محمد مثبل فردية
 كاف الذم الشمالية، إفريقيا نجـ حزب :منيا كنذكر السياسية، مطالبيا ضمف كأدرجتيا التعميـ بقضية

 العمماء كجمعية العربية المدارس كخمؽ التعميـ مستكيات بجميع التمتع في الجزائرييف حؽ مطالبو، مف
 مطمب إلى كطكرتو التعميمي بالمطمب كتنظيـ كانفردت 1931 عاـ المطمب ىذا طكرت التي المسمميف
 مدارس تؤسس كأف الكاقع أرض عمى كالتطمعات المطالب تجسيد في الفضؿ إلييا كيرجع جماىيرم
 .الفرنسية لئلدارة خاضع غير منظـ عصرم حر تعميـ نكاة أصبحت

 تجاه التعميمية سياستو تتميز كانت الذم الفرنسي التعميـ يقابمو كاف العربي التعميـ ىذا    
 كنكعية إلييـ تقدـ كانت التي البرامج كنكعية العدد حيث مف الحدكد أضيؽ في الجزائرييف،بحصرىا

 في المكظفيف مف معينة "فئة" تككيف منيا الغرض ككاف التعميـ ليذا المخصصة كالميزانية الكسائؿ
 2".الفرنسية  اإلدارات

 % 99 كفرنسيا االبتدائية المرحمة في المائة في مائة فرنسيا بالجزائرييف الخاص التعميـ جعؿ الذم إف
 العممي مستكاىـ كرفع الجزائرييف تثقيؼ إلى ذلؾ كراء مف ييدؼ يكف لـ كالعالية الثانكية المرحمتيف في

 كاالندماج الفرنسة كفرض الفرنسية البكتقة في صيرىـ ىك األكبر ىمو كاف بؿ أبدا كالحضارم
 المدرسة " ىي الجزائر أبناء لتعميـ أنشئت ابتدائية فرنسية مدرسة أكؿ كانت كقد،عمييـ كالتجنيس
 عدة مختمفة فترات في أعقبتيا ثـ 1836 عاـ في الجزائر مدينة في أنشئت التي "اإلسبلمية الفرنسكية
 . مدارس

                                       
 لمطباعة الحداثة ،دار عباس،بيركت فيصؿ:،ترسوسيولوجية دراسة. الحديث الجزائر تاريخ ، جغمكؿ القادر  عبد1

 .145-144ص1971كالنشر،
 .145،مرجع سابؽ،صالتعميم القومي والشخصية الوطنية: رابح تركي 2



138 
 

 ، 1850 عاـ في إال منظمة بصفة فيو الشركع يقع لـ لمجزائرييف بالنسبة االبتدائي التعميـ أف غير    
 أبناء لتعميـ المدارس مف عدد إنشاء عمى نص الذم (جكيمية)يكليك  14 مرسكـ صدر حيث

 ممحكظة زيادة المدارس ىذه عدد زاد (1852،1870)الثالث"نابميكف" اإلمبراطكر كفي عيد الجزائرييف،
 أربعيف مركر بعد كذلؾ ابتدائية مدرسة (36)1870  سنة اإلمبراطكرية نياية في بمغ مجمكعيا حيث
 1.تمميذا 13000 إلى تمميذا 646 مف تبلمذتيا عدد ارتفع كما الجزائر إلى االحتبلؿ دخكؿ عمى عاما
 اإلصبلحات" لجنة إلى الجزائر في التعميـ عف عاما تقريرا الجزائر أكاديمية مدير قدـ 1944 عاـ ففي

 االبتدائية المدارس في العمـ يتمقكف الذيف الجزائرييف األطفاؿ عدد بأف ": قكلو فيو جاء "اإلسبلمية
 أما ,دراسيا فصبل 1908 عمى تشتمؿ مدرسة 699 في دراستيـ يتمقكف طفؿ ألؼ 100 يبمغ الفرنسية

 في دراستيـ يتمقكف طفؿ ألؼ 200 فيبمغ المذككرة الفترة في العمـ يتمقكف الذيف الفرنسييف األطفاؿ عدد
 يقدر كاف الجزائرييف السكاف عدد بأف العمـ مع ىذا ,دراسيا فصبل 4200 عمى تشتمؿ مدرسة 1400
المتعمميف  األطفاؿ نسبة كاف ,نسمة ألؼ 800 بحكالي يقدر األكركبييف كعدد نسمة مبلييف 8 بحكالي

 فقط %8 سكل الجزائرييف أبناء بيف النسبة ىذه تتجاكز ال بينما % 100 ىي األكركبييف أبناء بيف 
 الجزائرييف حظ أمثاؿ 4.5 يقابؿ االبتدائية المدارس في التعميـ مف الفرنسييف حظ فإف كبالجممة."

 2.منيا
 بكاسطة كاإلدماج الفرنسة عممية كىي جدا خطيرة بعممية االستعمار القياـ حاكؿ ىذه الفترة خبلؿ    

 فرد -اهلل رحمو– باديس بف الحميد عبد الشيخ الخطر ليذا فتفطف ,تجنيسو كاقتراح لغتو كنشر تعميمو
كقاؿ  عميو

                        شعب الجزائر مسمم          والي العروبة ينتسب 
                       من قال حاد عن أصمو        أو قال مات فقد كذب 
                       أو رام إدمــاجا لــو              رام المحال من الطمب 

 جمعية لكال المسممة الجزائرية الشخصية كمعيا أرضيا في تضمحؿ أف العربية المغة كادت     
 ابتدائية مدارس فتح في شرعت كالتي 1931 مام 05 في تأسست التي الجزائرييف المسمميف العمماء

                                       
 .(23)  ص 1990بيركت ،2،ط ، دار الغرب اإلسبلمي 2، جآراء في تاريخ الجزائر و أبحاث: سعد اهلل قاسـ  أبك 1

 .(178)، ص1984 الجزائر 84 مجمػة الثقافػة، العدد، ،وضـع النساء و الفتات الجزائريات في التعميم: تركي رابح 2



139 
 

 العربية المغة استرجاع بضركرة منيـ إيمانا مدرسة 150 مف يقرب ما الحرة المدارس عدد فبمغ حرة
لمكانتيا،كما قامت بتحديث المنظكمة التعميمية التي انتقمت مف المرحمة التقميدية إلي المرحمة الحديثة 

 ىذه تأسيس لعرقمة كسعيا في ما كؿ الفرنسية اإلدارة ،كأصبح التعميـ كظيفيا،كفي المقابؿ بذلت
 1.منيا الكثير كأغمقت المدارس
ىي المصنع الذم يصنع عقكؿ األجياؿ الصاعدة كيعد القادة  "ابن باديسالمدرسة كما يراىا       

أف "فيرماإلبراىيمي أما ."كالمفكريف الذيف يقكمكف بعممية التغير الثقافي كالحضارم في المجتمع
 2"كاألمة التي ال تبني المدارس تبني ليا السجكف"المدرسة ىي جنة الدنيا كالسجف ىك نارىا

ناثا ذككرا الجزائر أبناء تعميـ إف  إلى يعكد كىذا كالرفض القبكؿ بيف يتأرجح ظؿ االحتبلؿ فترة طكؿ كا 
 :رئيسييف عامميف
 كأبناءىـ تكفره فرنسا كانت الذم التعميـ عف الجزائرييف رضي عدـ في كيتمثؿ : وطني األول العامل
 اإلسبلمي كالديف العربية المغة مف خاؿ تعميـ ألنو لتعميميـ أنشأتيا التي القميمة الفرنسية المدارس في

لى ,لمجزائر اإلسبلمي العربي كالتاريخ  ,بصمة كاإلسبلمي العربي بالعالميف الجزائر يربط ما كؿ كا 
 مقكمات مع تتعارض كميا األمكر كىذه ,كلغتو كمناىجو كأىدافو فمسفتو كفي أجنبي فيك كبذلؾ

 .البداية منذ حذرا مكقفا الجزائريكف كقؼ كلذلؾ الجزائرم لمشعب اإلسبلمية العربية الشخصية
 بيف كاسع نطاؽ عمى التعميـ نشر خطر مف فرنسا خكؼ إلى يعكد كىك:استعماري الثاني العامل

 كتسخيره,كيسر بسيكلة الجاىؿ الشعب عمى السيطرة يمكف حيث ,الجزائر في كجكدىا عمى الجزائرييف
 3.المتعمـ الشعب بخبلؼ كأىدافو االستعمار خدمة في

:   بعد االستقالل
 لتحقيؽ كأداة شرعيتيا يدعـ عنصرا فيو كرأت القطاع بيذاالببلد  في الرسمية السمطات اىتمت    

 آفاؽ بفتح ـتوطمكحا ليـ يحقؽ شرعيا مطمبا األفراد فيو رأل كما انتيجتيا، التي التنمكية السياسة
 :في تتمثؿ سياسة الدكلة تبنت األىداؼ ىذه كلتحقيؽ كالعمؿ التعميـ

  .كمجانيتو التعميـ ديمقراطية
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  .كالعممي التقني التكجو .التعريب .الجزأرة
عادة الفرص تكافؤ مبدأ إلقرار ىذا      يككف شاممة اقتصادية تنمية كتحقيؽ الكطنية الشخصية إحياء كا 

 لتكحيد":بمحسف.ع الباحث السياؽ،يقكؿ ىذا كفي الجزائرية، المؤىمة العاممة كاليد اإلطارات عمادىا
ضفاء كدمقرطتو كتعميمو كالتككيف التعميـ تدكيؿ عمى الدكلة اعتمدت المجتمع، كتحديث  الطابع كا 
 كتكجيات مسار عمى مسيطرة كمكاد كتقنية عممية مكاد بإدخاؿ ككسائمو مضامينو عمى كالتقني العممي

 1. االجتماعي كالصعكد التمدرس
 اإلطارات، كتخرج كالمعاىد كالجامعات المدارس كأنشأت المككنيف أماـ االتمجاؿ فتحت ىكذا    

تيـ قدرا لتطكير كاإلمكانيات التسييبلت مف الكثير ليـ كقدمت كالسكف الكظيفة الدكلة ليـ كضمنت
مكانياتيـ  .خارجو أك بالكطف العميا الدراسات مزاكلة مثؿ  كا 

 مف األسر مف الكثير فاستفادت الحقكؽ، ىذه بضماف يسمح الكقت، ذلؾ في السياسي اإلطار كاف    
 لمترقية األساسية الكسيمة تمثؿ المدرسة كأصبحت كاجتماعية كرمزية مادية امتيازات عمى أبنائيا خبلؿ

 كالرؤل كالمعارؼ األبجدية تكصيؿ في السياسية السمطة نجحت فقد" .الجديدة لؤلجياؿ االجتماعية
 كسيمة كالنخبة المكاطنيف عرؼ في كالتعميـ المدرسة كأصبحت كالمعزكلة الريفية المناطؽ إلى الجديدة
 2.االجتماعي كالحراؾ لمصعكد ىامة كأداه كالمادم كالميني االجتماعي لمرقي ممتازة
 إذ العالي إلى االبتدائي مف المستكيات كافة إلى بالنسبة كىذا المدرسة لتعريب إجراءات اتخاذ تـ كقد
 المعاصرة أصناؼ عمى التفتح في اإلرادة عف كالتعبير الكجداني الجزائرييف مطمب تحقيؽ سياؽ في

 .كاليكية الثقافة لتأصيؿ تاريخي بانجاز" لقياـ خبلؿ مف الدكلة حاكلت كاالجتماعية الفكرية
 في انتياج استمر العالي التعميـ أف إال الثمانينات، في األساسية المدرسة كأحدثت فعميا، ذلؾ تـ كقد

 اجتماعية تفرقة خمؽ مما مفرنسة، كتكنكلكجيا دقيقة كعمكـ معربة اجتماعية عمكـ المغة، ثنائية
 الفرنسية لممياديف كالمغة كاالجتماعية األدبية لممياديف العربية لغة،المغة لكؿ ميداف بتخصيص
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 اضطرابات إلى أدل كاالحتجاج، الرضي عدـ مف جكا خمؽ ما ىكك،كالعممية كالمالية االقتصادية
 1. لمجامعة الفكرم بالتعريب تطالب
 ظيكر مع المجتمع، مشركع ضمف كمكانتيا فعاليتيا كحكؿ المدرسة دكر حكؿ التساؤالت بدأت     
 كما التعميمي النظاـ مردكد كضعؼ البطالة كتفاقـ البتركؿ سعر كتدىكر 1986 في المالية األزمة
 لحاممي السابقة كاالمتيازات بالمطالب التكفؿ عف تعجز الدكلة جعؿ أزمات مف ذلؾ عف ترتب

 منذ المطبؽ التنمية لنمكذج المثمى الكسيمة كالتربية التككيف نظاـ كاف كبينما، الجامعية الشيادات
 الصراعات كبدأت التنمكية، اإلستراتيجية ىذه في النظر إعادة التسعينات منذ بدأت االستقبلؿ،
 مستكل كتدني المغات كتدريس التعميـ محتكل مثؿ القضايا مختمؼ حكؿ السياسية اإليديكلكجية
 بريقو يفقد لممدرسة الجذاب كالطابع يتصدع التعميـ، يخص فيما االجتماعي اإلجماع كبدأ المككنيف،
. عمؿ مناصب يجدكا لـ الذيف كالخريجيف كالميمشيف الراسبيف عدد بازدياد
 المدرسة أصبحت أف اتوتبعا مف كاف التسعينات مف بدءا الجزائر عاشتيا التي السياسية األزمة إف    
 الجزائرية التربكية االتياـ لممنظكمة أصابع فكجيت كالمجتمع المدني، النخبة غالبية لعنة محؿ فجأة
 .اإلرىاب  منبتأنيا القكؿ في يتردد لـ مف كمنيـ بالمنككبة نعتيا مف فمنيـ
 تاريخ طبعت التي كالسياسية االجتماعية األزمات مسؤكلية المدرسة مف ىذا المنطمؽ،حممت    

أنيا  كيعتبر المدرسة في الثقة يفقد الشباب مف الكثير فجعمت االستعماره بعد ما فترة طيمة الجزائر
 كمفرنسيف معربيف بيف كاألدبية، العممية الفركع بيف المغكية التفرقة طريؽ عف اجتماعيا تفاكتا تنتج
 مع تتماشى ال محافظ طابع ذات آخركف اعتبرىا كما الثانية، حساب عمى األكلى الفئة ميمشيفك

 . العالمية التحكالت
 في اإلصبلح ىذا أىداؼ أحد  بحيث تمثؿ التربكية المنظكمة تحكير في الجزائر شرعت ىكذا      
 مردكدية كزيادة التعميـ نتائج كتحسيف المستكيات مختمؼ في لمتبلميذ النكعية جيدة تربية تأميف

المدارس كمحاكلة المحافظة عمي ثقة كتصكرات المجتمع ليا كذلؾ مف خبلؿ القياـ بكظائفيا األساسية  

 :تحديات التي تواجو المدرسة الجزائرية

                                       
،دار الكتاب تطور التعميم الثانوي وآفاقو في الجزائر وبقية دول المغرب العربي:ميبلد رقيؽ  1
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 األلفية كبداية الثانية األلفية مف األخيرة العشرية في الجزائرمالمجتمع  أف الدالئؿ مف كثير تشير     
 زالت ال التي التحكالت كىي كالتربية، كاالقتصاد السياسة في عديدة جكانب مست تحكالت يعرؼ الثالثة
 في كمبلمحيا تيامدارا كشؼ كيمكف المدني،  المجتمعأك السياسي المجتمع في إف سجاؿ كمحؿ قمقة

 كصؼ في متفقة  أنياىي منيا تخريجو يمكف ما ككؿ كالشعبي، كالتربكم كاإلعبلمي السياسي الخطاب
 كؿ فيو يرل الذم البديؿ المشركع طرح بصدد تككف حينما تختمؼ لكنيا بالضعيؼ التربكم الكضع
 في الديمقراطي البعد بتكريس تتعمؽ تساؤالت بشأف كاحدة إجابة تقدـ ال فيي المنقذ، أنو تصكر

عادة التربية، عمى العمكمي اإلنفاؽ ككجكه حجـ كترشد التربكية، المنظكمة  المضاميف في النظر كا 
 تيافضاءا تنكع رغـ الخطابات تمؾ حكامؿ كدراسة الجزائر، في التربية كمبادئ أىداؼ كضبط التعميمية
 الخارج، كتحديات الداخؿ متغيرات في كرأم مكقؼ منيما لكؿ أساسيف تياريف في تمتقي  أنياتشير
 أكثر تغيرات مف العالـ يعرفو ما في تفسيره يجد الحدة ىذه قإصبلح كضركرة التعميـ عف الحديث كلعؿ
 عدـ في رغبة لسابقتيا استجابة ما بشكؿ ىي األخيرة فيذه متمممبلت، الداخمي الكضع يشيده مما

 .المناكرة أك الحر التحرؾ عمى القدرة فاقد ىامش في التكاجد أك التخمؼ
 يتغير أف يجب كيؼ عف يدكر الحديث بدأ كالثقافة االقتصاد في الكبيرة التغيرات فأماـ       

 ،كمف جانب أخر ضركرة األخرل بالثقافات الكعي زيادة ضركرة عمى اآلراء بعض التعميـ،كتؤكد
 باعتباره العامؿ األساس في عممية التعميـ ،فإذا كاف المعمـ عمى كفاءة تأتي المناىج االىتمام بالمعمم

كأما إف كاف رأس العمميات (المعمـ)كالمقررات كطرائؽ التمقيف ميسرة سيمة بفضؿ مستعمميا الكؼء
ضعيفا فبل يمكف أف تنجح المناىج كال المقررات كال طرائؽ التمقيف ميما كانت راقية ،كمف ىنا  (المعمـ)

 .فمممعمـ دكر ىاـ في بناء المجتمع الذم يتطمبو ىذا القرف
 كىذا الجانب يرتبط بالسياسات كالبرامج كربط ذلؾ االىتمام بتخطيط السياسة المغوية    كذلؾ 

دراؾ لمحاضر  بالكعي التاريخي كاإلرث الحضارم كاستخبلص الدركس كالعبر مف التجارب ،كا 
كتحتاج المدرسة الجزائرية المعاصرة إلى خطة سياسية اك قرار سياسي .كتحدياتو كالتحسب لممستقبؿ 

  .1يجعؿ األفكار التي ينتجيا الباحثكف محؿ تطبيؽ

                                       
 .78-77،ص2009 الجزائر،1،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،طفي قضايا التربية:صالح بمعيد  1
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لـ يشيد العالـ في تاريخو الطكيؿ النقمة المتسارعة مثمما  :االىتمام والتحكم في التقنيات المعاصرة
يشيدىا في الكقت الراىف ،لذلؾ فاف مكاكبة التغيير أضحت امرأ حتميا،كيعني في ميداف التعميـ بأنو ال 

 :بد مف جكدة التعميـ كالتعمـ ،كىذا يستدعي النقاط التالية
 .التمكف مف المغة العربية كالمغات الحية األخرل -
 .التمكف مف القدرة الرقمية كاستخدامات المعمكماتية -
 .التمكف مف استخدامات العمـك كالتسمح بالتفكير العممي-

 .التسمح بالقيـ الدينية كاألخبلقية: كأما مف الجانب االجتماعي
 . الصحة البدنية كالعقمية-
 .التجند لمحاربة الظكاىر المخربة لمبيئة كالتطكرات المناخية -

      إف انفتاح المدرسة عمى محيطيا أك إدماجيا فيو يظؿ أمرا صعبا لمغاية في ظؿ الشركط 
المجتمعية الراىنة،كمع صعكبة االندماج ىذه تطرح صعكبة تأىيؿ ركادىا لكسب الرىانات كرفع 

التحديات كرىانات المدرسة الجزائرية التي تطمح اف يتضمنيا الكتاب المدرسي ،كتعمؿ المدرسة عمى 
 :غرسيا في الطفؿ لمحاربة االتكالية كالفكر الخرافي

 التحدم المعرفي 
  التحدم التكنكلكجي 
 تحدم التكاصؿ المغكم الكاحد 

    فمطمكب مف المدرسة الجزائرية أف تعد إطارات يكاجيكف العكلمة المعرفية كالعكلمة القيمية كغيرىا 
بعادىا التي  مف تجميات العكالـ األخرل ،لفيـ كمكاجية المنافسة المعرفية كالتكنكلكجية بكؿ تجمياتيا كا 
تقتضييا التحكالت العالمية الكاسحة،كالمقصكد بيذا ىك التحديث التربكم الذم يعني تحييف أك تطكير 

كىي دعكة إلى إعادة صياغة منظكمتنا المعرفية اعتمادا "المكضكعات المقررة في  البرامج الدراسية 
حاضرا بفاعمية  (كنتـ خير امة أخرجت لمناس)عمى معايير عقبلنية تجعؿ المنظكر الحكيـ قالي تعالي

كاالعتماد عمى الذات الكطنية قدر اإلمكاف "في كاقعنا الحالي كما كاف حاضر بقكة في ماضينا المجيد
،حيث أكدت الممارسة التعميمية ميدانيا فشؿ كؿ المشاريع التربكية المستكردة ،كليا جزء في تردم 

مستكاىا العممي،كاغمبيا ال يراعي األىداؼ الخاصة بالمحيط ،كالمدرسة جزء مف ىذا المحيط تتفاعؿ 
 :داخؿ المجتمع كخارجو،كنعتقد أف نجاح المدرسة مرىكف بتحقيؽ



144 
 

  إطارات جزائرية التكجو 
 إطارات ليا شمكلية الرؤية 
  مدرسة جزائرية كطنية المرامي كاألىداؼ كقكمية الغايات 
 1برامج جزائرية اإلنتاج ،عممية المضاميف،تقنية المحتكيات كالكسائؿ 

 خـــــالصــــة    

 المرحمة االبتدائية ىي األساس الذم تبنى عميو المراحؿ التعميمية التالية حيث إنيا تمثؿ        إف
قاعدة اليـر التعميمي، كبقدر ما تحققو مف تنمية في شخصيات تبلميذىا ترتقي عمميتا التعميـ كالتعمـ 

 .في مراحؿ التعميـ األخرل التي سكؼ يمتحؽ بيا التمميذ بعد انتيائو مف تمؾ المرحمة
فالمرحمة االبتدائية تكفر لتبلميذىا أساسيات اإلنساف كفرد ككعضك في جماعة كما تييئ لو أساسيات 

 لذا فالتعميـ االبتدائي في أم دكلة مف الدكؿ يناؿ أىمية كبرل في نظاميا التعميمي ،المكاطنة الصالحة
لما لو مف دكر أساسي في رقييا كتقدميا حيث يمثؿ الميداف الذم يمتقي فيو جميع أبناء المجتمع 

ليحصمكا منو عمى أساسيات مختمؼ المعارؼ، كيكتسبكا منو الكثير مف الخبرات كالميارات المفيدة ليـ 
 االىتماـ متزايدان بيذه المرحمة مف المسئكليف عف التعميـ بصفة عامة ،حيث أصبحفي حياتيـ المستقبمية

كالمسئكليف عف التعميـ االبتدائي بصفة خاصة، باإلضافة إلى اىتماـ رجاؿ التربية بيا حيث يتصدكف 
لكضع مناىجيا كخططيا الدراسية حرصان منيـ عمى تكفير المقكمات األساسية التي تساعد عمى 

 حيث يتحقؽ ذلؾ باستثمار قدراتو ،تحقيؽ النمك الشامؿ كالمتكامؿ مف كافة الجكانب لطفؿ ىذه المرحمة
عداده لمحياة الكريمة كتربيتو عمى المشاركة في الحياة االجتماعية كخدمة البيئة، ىذا إلى جانب  كا 

كسابو االتجاىات السميمة كالعادات الصحيحة التي تفيده  شباع رغباتو المشركعة كا  االىتماـ بميكلو كا 
 .في حياتو اليكمية حيف االلتزاـ بيا

 
 

 

                                       
 (.81)نفس المرجع السابق ص:صالح بلعٌد  1
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د يــــــــــــهـــتم 

 .ةـــــــدراســــــــــــــاالت الـــــــ مج-1 

  .ي ــــــــكانــــــــــــــجال المـــــــالم-أ

  .يــــــــــانــــــــــزمـــــــجال الــــــالم-ب

 .ريــــــــــــــشـــــــــــــال البـــــالمج-ج

 .ةــــــــــدراســــــــــــــــينة الــــــــــــ ع-2

  .ة ـــــــــدراســــــــــــــج الـــــــيـــــ من-3

 .اناتــــــــيـــــــمع البـــــــ أدوات ج-4

 .حـــــــــــظـــــــةمالـــــــــــال-أ

 .أداة قياس االتجاىات-ب

 . األساليب اإلحصائية المستخدمة-5
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 :تمييد

إذا كانت الدراسة النظرية في البحكث العممية تفيد الباحثيف في الكشؼ عف الخصائص العامة     
لمظكاىر كالقكانيف التي تحكميا، فإفَّ الدراسة الميدانية تفيد الباحثيف باعتبارىا المحؾ الختبار مدل 

 .صدؽ التساؤالت أك الفرضيات التي انطمؽ منيا الباحث

عميو فاف ىذا الفصؿ يتناكؿ مجمكعة مف العمميات ك الخطكات  العممية ، القائمة عمى  تحميؿ     
فالميداف ىك محطة أساسية في الحقائؽ كالمعطيات المتحصؿ عمييا عف كاقع مكضكع البحث ،

البحكث كالدراسات السكسيكلكجية اإلمبريقية مف أجؿ الكصكؿ إلى حقيقة أك جممة مف الحقائؽ العممية 
كالمكضكعية، كىذا كمو لف يتأتى إال إذا أحسف الباحث االستخداـ األمثؿ كالصحيح لمناىج كأدكات 

ك أداة الدراسة (المكانية كالزمنية)، بحيث يتضمف كصفا لعينة الدراسة كمحدداتيا البحث اإلمبريقي
إضافة إلي إجراءات تطبيقيا بمختمؼ أساليبيا اإلحصائية المختمفة كالتي تعبر في مجمميا عمي كاقع 

. الدارسة ميدانيا مف خبلؿ التأكد مف فرضياتو إما بإثباتيا أك نفييا 
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  :مجاالت الدراسة المكانية والزمنية -1

: المجال المكاني-        أ

     يتمثؿ في المكاف أك الحيز الذم اجرم فيو البحث حكؿ مكضكع الدراسة ،كبالنسبة لمكضكع 
مف كجية نظر -التصكرات االجتماعية لكظيفة المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائرم-دراستنا 
كالتي بمغ مدينة تقرت  ػػػ فقد أجريت ىذه الدراسة في  مؤسسات التعميـ االبتدائي ب-الكالديف
مف مجمؿ المدارس %10مدارس ابتدائية كذلؾ بنسبة  (6 )لابتدئيو كقد كقع اختيارنا عؿ (66):عددىا

الذم بمغ  (السنة الخامسة) الطكر األخير أك المرحمة االنتقالية مف التعميـ االبتدائي لبحيث ركزنا عؿ
تمميذ بالسنة الخامسة ابتدائي،كقد اختيرت المدارس اآلتية بطريقة 367فييا عدد التبلميذ بيذه المدارس 

: عشكائية

: ابتدائية المجاىد تمرني موسي -     
 مساحة لبمدية النزلة ،تتربع عؿ (حي المنار)مؤسسة لمتعميـ االبتدائي ،تقع بعيف الصحراء          
،كتـ افتتاحيا في المكسـ الدراسي 1993 تـ إنشاؤىا بتاريخ ²ـ304 المبني منيا ²ـ2464
أفكاج دراسية،فكج في (6)قاعات لمتدريس ك (6) ل تعمؿ بنظاـ الدكاـ الكاحد، تحتكم عؿ1994/1995

السنة األكلي كفكجيف في السنة الثانية كفكج في السنة الثالثة كفكج في السنة الرابعة كفكج في السنة 
( 198)معمميف منيـ معممة فرنسية ،كلقد بمغ العدد الجمالي لمتبلميذ  (7)الخامسة ،كما يكجد بيا 

تمميذ لممكسـ  (42)منيـ إناث ،كقد بمغ عدد تبلميذ السنة الخامسة  (91)منيـ ذككر ك (107)تمميذ، 
. 2015/2016الدراسي 

 1:ابتدائية حركاتي العايش-ب
 المبني منيا ² ـ8805  تقع بعيف الصحراء بمدية النزلة ،دائرة تقرت تتربع عمي مساحة     

قاعة لمتدريس  (13 )لـ تعمؿ بنظاـ الدكاميف تحتكم عؿ1991 تـ إنشاؤىا بتاريخ ² ـ6074,25
فكج دراسي ،فكج في القسـ التحضيرم كثبلثة أفكاج في السنة األكلي كثبلثة أفكاج في السنة (16)ك

الثانية،كثبلثة أفكاج في السنة الثالثة كثبلثة أفكاج في السنة الرابعة كثبلثة أفكاج في السنة الخامسة، 
                                       

1
 (.4 و3)انظر الممحق رقم  
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( 325)تمميذا، (630)فرنسية، كلقد بمغ العدد اإلجمالي لمتبلميذ  (3)معمـ منيـ (19)كما يكجد بيا 
. 2015/2016تمميذ لممكسـ الدراسي (82)إناث ،كقد بمغ عدد تبلميذ السنة الخامسة (305)ذككر ك

: ابتدائية تماسيني عبد الرحمن- ج
 ²ـ5920 مساحة ل،تتربع عؿ- تقرت-(بمدية النزلة)مؤسسة لمتعميـ االبتدائي ،تقع بعيف الصحراء      

 ل، تعمؿ بنظاـ الدكاـ الكاحد، تحتكم عؿ18/12/1985 تـ إنشاؤىا بتاريخ ²ـ1040المبني منيا 
فكج دراسي ،فكجيف في القسـ التحضيرم ،كفكجيف في السنة األكلي (12)قاعة لمتدريس ك (15)

كفكجيف في السنة الثانية كفكجيف في السنة الثالثة كفكجيف في السنة الرابعة كفكجيف في السنة الخامسة 
( 215)تمميذ،  (420)فرنسية ،كلقد بمغ العدد الجمالي لمتبلميذ  (2)معمـ منيـ  (14)كما يكجد بيا 
تمميذ لممكسـ الدراسي  (42)منيـ إناث ،كقد بمغ عدد تبلميذ السنة الخامسة  (205)منيـ ذككر ك

2015/2016 .
: ابتدائية تاتاي محمد الصادق-د

 المبني ²ـ2500،تتربع عمي مساحة - تقرت-(2)مؤسسة لمتعميـ االبتدائي ،تقع بحي الرماؿ      
قاعة  (12) ل، تعمؿ بنظاـ الدكاميف ، تحتكم عؿ2003فيفري  تـ إنشاؤىا بتاريخ ²ـ300منيا 

فكج دراسي ،فكج في القسـ التحضيرم، كفكجيف في السنة األكلي ،كثبلثة أفكاج في  (14)لمتدريس ك
السنة الثانية كثبلثة أفكاج في السنة الثالثة كفكجيف في السنة الرابعة كثبلثة أفكاج في السنة الخامسة 

( 262)تمميذ،  (507)فرنسية ،كلقد بمغ العدد الجمالي لمتبلميذ  (2)معمـ منيـ  (16)،كما يكجد بيا 
تمميذ لممكسـ الدراسي  (90)منيـ إناث ،كقد بمغ عدد تبلميذ السنة الخامسة  (245)منيـ ذككر ك

2015/2016. 1 
: ابتدائية الطالب بابا- ل
 تـ ²ـ990 المبني منيا ²ـ1700 مساحة ل،تتربع عؿ- تقرت-مؤسسة لمتعميـ االبتدائي تقع بدائرة    

 ة دراسيأفكاج(8) لمتدريس كاتقاع (9) ل، تعمؿ بنظاـ الدكاـ الكاحد، تحتكم عؿ1976إنشاؤىا بتاريخ 
فكج في القسـ التحضيرم، كفكجيف في السنة األكلي ،كفكج في السنة الثانية كفكج في السنة الثالثة 

فرنسية ،كلقد بمغ   (1)معمـ منيـ  (8)كفكج في السنة الرابعة كفكجيف في السنة الخامسة ،كما يكجد بيا 
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منيـ إناث ،كقد بمغ عدد تبلميذ  (91)منيـ ذككر ك (108)تمميذ،  (199)العدد الجمالي لمتبلميذ 
 . 2015/2016تمميذ لممكسـ الدراسي  (42)السنة الخامسة 

: ابتدائية طرية مخموف-
، 1993 تـ إنشاؤىا بتاريخ ²ـ3600مؤسسة لمتعميـ االبتدائي تقع ببمدية النزلة ،تتربع عمي مساحة     

فكج دراسي ،فكجيف في القسـ (14)قاعة لمتدريس ك (12) لتعمؿ بنظاـ الدكاميف ، تحتكم عؿ
التحضيرم، كفكجيف في السنة األكلي ،كثبلث في السنة الثانية كثبلثة في السنة الثالثة كفكجيف في 

فرنسية ،كلقد بمغ العدد  (2)معمـ منيـ  (15)السنة الرابعة كفكجيف في السنة الخامسة ،كما يكجد بيا 
منيـ إناث ،كقد بمغ عدد تبلميذ السنة  (235)منيـ ذككر ك (243)تمميذ،  (478)اإلجمالي لمتبلميذ 

 2016.1/ 2015تمميذ لممكسـ الدراسي  (70)الخامسة 
: سبب اختياري ليذي المرحمة من التعميم-

يرجع سبب اختيارم ليذه المرحمة ،لككنيا مرحمة ميـ جدا في حياة التمميذ،فيي البداية الحقيقية     
كسابيـلعممية التنمية  الفكرية لمدارؾ التبلميذ  كالميارات المختمفة مف كتابة   المعرفةكسائؿ استقاء كا 

 المدرسة كلديو الكثير مف إلىفالطفؿ في ىذه السف يدخؿ كقراءة ،كعمـك متنكعة كنشاطات مختمفة، 
 دكر المدرسة كالمعمـ فيأتي مف البيئة التي يعيش فييا أكالميارات كالمكاىب تعمميا كاكتسبيا مف البيت 

برازىافي كيفية صقؿ تمؾ المكاىب كالميارات  ىنا  ككـ نبلحظ اإلبداعية كتنميتيا لزيادة قدرات الطفؿ كا 
 المدرسة في سف السادسة كىك يعرؼ يقرا كيكتب كيحفظ الكثير مف إلى يدخؿ األطفاؿ كثير مف أف

.  كيجيد الرسـ كغيرهاألناشيد
 مف يكجييـ كيبنييـ البنياف السميـ كيغرس في نفكسيـ إلى في ىذه السف بحاجة ماسة األطفاؿ    إف

 يكتشؼ الطفؿ نفسو كيشعر بشخصيتو ككرامتو كنحف أيضافي ىذه المرحمة . حب المدرسة كالتعميـ
 أك بقسكة مف قبؿ المعمـ أك بخشكنة نفسيا عندما يعامؿ يتأثر األطفاؿنبلحظ ذلؾ فيناؾ الكثير مف 

 .مف التبلميذ 
بقدر االىتماـ بيذه المرحمة يصبح الفرد قادران عمى اإلسياـ في تقدـ المجتمع كالنيكض بو، كتشكؿ    

كفي ىذه  .ىذه المرحمة مف التعميـ البيئة الثانية لمطالب بعد األسرة التي تسيـ في تككينو الشخصي
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المرحمة يكٌكف المعمـ كالطالب معان طرفٍي العممية التعميمية، كعمى قدر اىتماـ كؿ منيما يصبلف إلى 
النتائج المرجكة مف التعميـ كما يحقؽ تطمعات المجتمع كمتطمباتو، كتعد ىذه المرحمة القاعدة األساسية 

 لممراحؿ التالية، كىي مرحمة عامة تشمؿ أبناء األمة جميعان،ليذا التبلميذالتي يرتكز عمييا إعداد 
 تمثؿ القاعدة ألنيا كمراقبة تككينيـ في ىذه المرحمة الحساسة بأطفاليـ األكلياءالحظنا مدم اىتماـ 

 لـ يتككف التمميذ جيدا في ىذه المرحمة فانو إذا ألنولبناء مسار التمميذ كتحضيره لممراحؿ التالية 
 ىذه المرحمة أىميةسيكاجو العديد مف الصعكبات كالمشاكؿ في المرحمة المتكسطة كالثانكية،كما تنبع 

 : كالتي مف بينياألخر التي تسطرىا في مسار تعميـ التبلميذ مف طكر األىداؼكحساسيتيا مف 
  :أىداف التعميم في المرحمة االبتدائية

سنكات (09)   حيث أف مرحمة التعميـ االبتدائي تشكؿ المرحمة القاعدية في التعميـ األساسي ذم تسع 
مف القانكف (44)فانو ييدؼ إلى جانب مرحمة التعميـ المتكسط في إطار ميمتو المحددة في المادة 

 :عمى الخصكص إلى مالي08/04التكجييي لمتربية الكطنية 
 :45المادة 
 تزكيد التبلميذ بأدكات التعمـ األساسية المتمثمة في القراءة كالكتابة كالحساب. 
  منح المحتكيات التربكية األساسية مف خبلؿ مختمؼ المكاد التعميمية التي تضمف المعارؼ

 :كالميارات كالقيـ كالمكاقؼ التي تمكف التبلميذ مف 
 . الكفيمة بجعميـ قادريف عمى التعمـ مدل حياتيـ تاكتساب الميارا_
تعزيز ىكيتيـ بما يتماشي كالقيـ كالتقاليد االجتماعية كالركحية كاألخبلقية النابعة مف التراث _

 .الثقافي المشترؾ
 التشبع بقيـ المكاطنة كمقتضيات الحياة في المجتمع _
تعمـ المبلحظة كالتحميؿ كاالستدالؿ كحؿ المشكبلت كفيـ العالـ الحي كالجامد ككذا _

 .السيركرات التكنكلكجية لمصنع كاإلنتاج
 .تنمية إحساس التبلميذ كصقؿ الركح الجمالية كالفضكؿ كالخياؿ كاإلبداع كركح النقد  فييـ_
 . كتطبيقاتيا األكلية ؿالتمكف مف التكنكلكجيات الجديدة لئلعبلـ كاالتصا_
 .العمؿ عمى ظركؼ تسمح بنمك أجساميـ نمكا منسجما كتنمية قدراتيـ البدنية كاليدكية_
 .تشجيع ركح المبادرة لدييـ كبذؿ الجيد كالمثابرة كقكة التحمؿ_
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التفتح عمى الحضارات كالثقافات األجنبية كتقبؿ االختبلؼ كالتعايش السممي مع الشعكب _
 .األخرل

 .1مكاصمة الدراسة أك التككيف الحقا_
 تربية إسبلميةن قكاميا القرآف نصان كركحان في خمقو  التبلميذتثبيت العقيدة اإلسبلمية كتربية 

قامة الصبلة كأخذه بآداب  كسابو الميارات الحركية المرتبطة بالكضكء كا  كجسمو كعقمو، كا 
السمكؾ كالفضائؿ، كأف تتككف لمتبلميذ الجكانب الكجدانية المصاحبة لمعبادات مثؿ الخشكع 

تنمية الميارات األساسية المختمفة كخاصة الميارات المغكية، كالتعرؼ عمى أصكؿ  .كالتعاكف
كساب التبلميذ ميارات رسـ الحركؼ كالكتابة الصحيحة بخطٍّ جيد، كحب القراءة  األبجدية كا 

كالكتابة كتعكيد التبلميذ عمى المحادثة كالتعبير عما يشاىدكنو مف رسـك كصكره إلطبلؽ 
تزكيد الطالب بالقدر المناسب مف المعمكمات في مختمؼ  ، المغكم المكجكد لدييـ المخزكف

 تكالمياراالمكضكعات كتنمية الميارات العددية بمعرفة الجمع كالطرح كالقسمة كالضرب 
 بنعـ اهلل عمى نفسو كبدنو كبيئتو الجغرافية كاالجتماعية، كذلؾ ليحٌسف التمميذعريؼ ، تالحركي
عبلقتو بمف حكلو، كيستغؿ نعـ اهلل التي خمقيا مف نباتات كحيكانات، كغير ذلؾ فيما التمميذ 

تنمية العمؿ اليدكم لو كرفع شأنو بما  .يرضي اهلل سبحانو كتعالى كبما ينفع نفسو كبيئتو
  لو لمجميعالمتكافرةيقدمو لنفسو كاآلخريف، ليككف ممف يقدـ النشاطات كاإلبداعات 

 ما عميو مف حقكؽ ككاجبات كفؽ سٌنو كغرس حب الكالديف كما حكلو في التمميذتعريؼ 
تكليد الرغبة لديو في حب العمـ كالعمؿ الصالح،  .نفسو، ككذلؾ حب الكطف كاالنتماء إليو
 .كاالستعداد لممراحؿ القادمة في حياتو

   ىذا بالنسبة ألىداؼ التعميـ االبتدائي في جميع األطكار االبتدائية ،أما في ىذه الدراسة فقد ركزت 
الباحثة عمى الطكر األخير كالمتمثؿ في السنة الخامسة ،فيذه المرحمة ميمة جدا بحيث يجب عمى 
 :التمميذ لبلنتقاؿ ليذه السنة أف تتكفر فيو مجمكعة مف الكفاءات المعرفية كمبلمح معينة مف بينيا

 :مممح الدخول إلى السنة الخامسة من التعميم االبتدائي-
    مممح الدخكؿ إلى السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي ىك مممح الخركج مف السنة الرابعة كالذم 

 :يتكقع فيو أف يككف المتعمـ قادرا عمى
                                       

 .24،ص2012، ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي:محمد الصالح حثركبي1
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 .القراءة المسترسمة التي يبرز فييا ميارتو بانسجاـ-
تمخيص ما يقرأ كتحكيؿ ما يفيـ في نشاط التعبير إلى معمكمات ترتبط بما يعيشو في محيطو كبما -

دراؾ الصمة الرابطة بيف المككنات األساسية لمنص كتقديميا تقديما منظما  .يحسو كيشاىده،كا 
تكظيؼ التراكيب المفيدة كالجمؿ الكاممة لبناء أفكاره كالتعبير عف مشاعره كمكاقفو مف خبلؿ األفعاؿ -

 .التي يعتمدىا إليصاؿ ما يريده 
 .فيـ التعميمات كاستقرائيا لتحرير نصكص يستعمؿ فييا مكتسباتو المختمفة بكيفية مبلئمة-
 .النحكية ،الصرفية،االمبلئية،في تركيب الجممة كحسف استعماليا:التعرؼ عمى كظيفة القكاعد المغكية -
 .استظيار جممة مف القطع الشعرية كالتعبير عف تمثمو لممحفكظ تمثبل داال عمى الفيـ -
نتاج - تذكؽ الجانب الجمالي لمنصكص ،كمبلحظة بعض األساليب األدبية لمنسج عمى منكاليا،كا 

خبارية كسردية ككصفية  1.نصكص محكرية كا 
 :مممح الخروج من السنة الخامسة من التعميم االبتدائي-

 :مممح الخركج مف السنة الخامسة أك مممح المتعمميف في نياية مرحمة التعميـ االبتدائي
 -:المعرفي–الجانب العقمي     -

قراءة كؿ السندات المكتكبة بطبلقة مناسبة لمستكاه كباحتراـ ضكابط النصكص مف حركات كعبلمات -
 .الكقؼ ،كبأداء معبر

 .فيـ ما يقرا كتككيف حكـ شخصي عف المقركء-
 .فيـ الخطاب الشفكم في كضعية تكاصمية دالة كالتجارب معو -
التعبير الشفكم السميـ الذم يعكس درجة تحكمو في المكتسبات السابقة،كالمناسب لمكضعيات -

 .التكاصمية المتنكعة
 .كتابة نصكص متنكعة استجابة لما تقتضيو الكضعيات كالتعميمات-
 .حفظ النشيد الكطني -
 .االطبلع عمى تاريخ كجغرافية الكطف-

 .حفظ قدر مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ

                                       
 .11 ،ص2011،الجزائر ،جكاف الخامسة من التعميم االبتدائي(5)مناىج السنة:مديرية التعميـ األساسي،المجنة الكطنية لممناىج 1
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 .المعرفة العممية لمظكاىر الطبيعية كالقكانيف التي تسير بعضيا-
 .اكتساب المعارؼ األساسية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ككاجبات المكاطف-
 .تمييز بعض التشكيبلت المكسيقية اآللية كبعض القكالب البسيطة-

 -:المياري–الجانب الحس حركي    -
 .القدرة عمى ىيكمة كتنظيـ المعرفة المكتسبة-
 .القدرة عمى التحميؿ كالتركيب حسب مستكل نمك المتعمـ-
 .(منطؽ االستنتاج)القدرة عمى التفكير المنطقي السميـ -
 .القدرة عمى تحكيؿ المسمكع إلى مكتكب كفؽ الضكابط كالقكاعد-
 .(...البحث- التكسيع- التمخيص–تسجيؿ المعمكمات )اكتساب المعرؼ المنيجية -

 :االجتماعي–الجانب الوجداني   -
 ,اكتساب االستقبللية كالتفكير الناقد كركح المبادرة-
 .القدرة عمى التخيؿ كاإلبداع-
 .الشعكر باآلخر كالتسامح كاحتراـ الذات كالغير-
 .اكتساب ركح االنضباط كالنظاـ كالعمؿ الجماعي-
 .حب إتقاف العمؿ-
 .تجسيد القيـ األخبلقية في السمكؾ اليكمي-
 1.إكساب حب الكطف كركح االنتماء كالتضامف االجتماعي -
 .احتراـ المحيط االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي-
 .(...التصحر- التمكث–الفقر )التضامف مع المشكبلت المطركحة -
 

 
 
 
 

                                       
 .48مرجع سابؽ،ص:محمد الصالح حثركبي 1



154 
 

:  المجال الزماني-        ب

غالبا ما تتجو البحكث الميدانية ، إلى ربط المجاؿ الزماني بالفترة التي تعقب مباشرة إتماـ مرحمة       
البحث النظرم كالشركع في الدراسة االستطبلعية مف أجؿ تطبيؽ األدكات المستخدمة في الدراسة كىذا 

ىك الشائع، إال أنو في ىذه الدراسة كجب اإلشارة إلى أف ىذه الدراسة انطمقت في االستطبلع حكؿ 
المكضكع قبؿ الشركع في الجانب النظرم مف أجؿ ضبط إشكالية الدراسة، ككذلؾ خبلؿ فترات البحث 

.  النظرم، كىذا حتى يتسنى لمباحثة اإللماـ بكافة المعطيات الضركرية في ىذه الدراسة

 عدد المدارس االبتدائية في كؿ ه لمحصكؿ" تقرت"حيث تـ التنقؿ إلى مديرية التربية بمدينة     
حيث قمنا بأخذ نسبة معينة مف كؿ مقاطعة إدارية لكي نحصؿ عمي "تقرت"مقاطعة إدارية بمدينة 

بعض التنكع في المدارس االبتدائية،كبعدىا تـ التنقؿ إلي لمؤسسات التعميـ االبتدائي التي تـ اختيارىا 
عطائيـ تصكر  بطريقة عشكائية لمتعرؼ عمى كاقع ىذه المؤسسات كالتقرب مف أفراد عينة الدراسة كا 

عاـ حكؿ مكضكع الدراسة،كقد حددت فترتيا مف منتصؼ شير ديسمبر إلي بداية شير افريؿ 
،حيث تـ جمع الكثائؽ كالسجبلت كما تـ إجراء بعض المقاببلت مع المدراء كالمعمميف 2015/2016

 . بحكـ أنيـ في نفس الكقت أكلياء لتبلميذ كيعايشكف الكسط المدرسي ككؿ ما يحدث فيو 
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: المجال البشري-      ج

انحصر المجاؿ البشرم لمدراسة في عينة مف أكلياء تبلميذ السنة خامسة ابتدائي، الذيف طبؽ 
عمييـ المقياس، كقد تـ اختيار مجتمع الدراسة ىذا لتكفره عمى الخصائص التي تتكافؽ مع التساؤالت 

 .التي انطمؽ منيا البحث 

يبّين العدد اإلجمالي ألفراد مجتمع البحث تبعًا لممؤسسات  (01)الجدول رقم
: الدراسةالتعميمية التي أجريت فييا 

العدد اإلجمالي ألولياء تالميذ المؤسسات التعميمية 
السنة الخامسة 

النسبة  

المئوية 

 11,41 42المجاىد تمرني موسى 

 22,28 82حركاتي العايش 

 11,41 42تماسيني عبد الرحمان 

 24,45 90تاتاي محمد الصادق 

 11,41 42الطالب بابا 

 19,02 70 طرية مخموف 

 100 368المجموع 

      مف خبلؿ المعطيات المكضحة في الجدكؿ اعبله يتضح أف أفراد مجتمع البحث يتكزعكف بأكبر 
كذلؾ نظرا لحجـ المؤسسة كالكثافة السكانية  %24,45بنسبة  "تاتاي محمد الصادق"نسبة في ابتدائية 

 كىي كذلؾ تمتاز بحجميا %22,28بنسبة " حركاتي العايش"حكليا،كتأتي بعدىا مباشرة ابتدائية 
 كأخير تأتي بنفس %19,02بنسبة " طرية مخموف"ككثافتيا مف حيث المتمدرسيف،كيمييا ابتدائية 

بنسبة "المجاىد تمرني موسي ،تماسيني عبد الرحمان ،الطالب بابا"النسب الثبلث مدارس األخرل ،
 .كىذا راجع لصغر حجـ ىذه االبتدائيات كقمة الكثافة حكليـ %11,41كؿ كحدة 
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يبّين العدد اإلجمالي ألفراد مجتمع البحث تبعًا لممؤسسات التعميمية  (01)رقمالشكل  
 الدراسةالتي أجريت فييا 

 

: عينة الدراسة-2

فنقكؿ أف الكماؿ في البحث العممي ىك أف نستعمـ عمى كؿ عناصر مجتمع البحث الذم نيتـ     
بدراستو إال أنو ككمما كاف العدد اإلجمالي لبعض المئات مف العناصر كمما أصبح صعبا ،كقد يصبح 

مف المستحيبلت عندما نصؿ إلي المبلييف،لذلؾ كجب عمينا أف نقـك بأخذ عينة مف ىذا المجتمع 
العينة ما ىي إال مجمكعة فرعية مف "الكبير محاكليف أف تككف ممثمة ليذا المجتمع الكبير ،بحيث أف

التصكرات االجتماعية لكظيفة المدرسة – كنظرا لطبيعة مكضكعنا 1"عناصر مجتمع بحث معيف
فانو ليس بمقدكرنا تغطية كؿ المدارس مف كجية نظر الكالديف ،– في المجتمع الجزائرم االبتدائية 

 التصكرات التي يحمميا الكالديف تجاه كظيفة المدرسة ،لذا لجأنا لاالبتدائية في مدينة تقرت  لمتعرؼ عؿ
. إلي اخذ عينة ممثمة لمجتمع البحث

                                       
 (.125)، ص2000،األردف مؤسسة الكراؽ،عماف ،،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية:مركاف عبد المجيد إبراىيـ - 1

11,41

22,28

11,41
24,45

11,41

19,02

العدد االجمالي لمجتمع  البحث تبعا للمؤسسات التي 
اجريت فيها البحث

المجاهد تمرنً موسى

حركات العاٌش

تماسٌنً عبد الرحمن

تاتاي محمد الصادق

الطالب بابا

طرٌة مخلوف
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 في ىذه الدراسة العينة العشكائية البسيطة،حيث يتـ االختيار فييا بطريقة عشكائية مف      استخدمنا
المجتمع األصمي،كذلؾ بإعطاء كؿ فرد  نفس الفرصة ،فالطريقة العشكائية تعطي فرص متكافئة لجميع 

. أفراد مجتمع البحث لممشاركة كالظيكر في العينة

إلى ثبلث مقاطعات إدارية ،كذلؾ لمتنكيع في " تقرت"ختيار عينة الدراسة الحالية قسمت مدينة    ال
المدارس كعدـ حصر الدراسة في منطقة محددة ،كذلؾ لمحصكؿ عمى مدارس مختمفة تعكس الكاقع 

مدارس مكزعة عمى الثبلث 06كعدـ اقتصار الدراسة عمى فئة معينة مف المدارس،حيث تـ اختيار 
مف عدد % 10مقاطعات إدارية بكاقع مدرستيف في كؿ مقاطعة إدارية بحيث تشكؿ في مجمميا 

المدارس الكمي الذم يمثؿ مجتمع الدراسة ،كقد بمغ عدد التبلميذ الذيف يدرسكف في السنة الخامسة 
 تمميذ كبما أف مجتمع البحث متجانس في كؿ مقاطعة إدارية  قمنا باستخداـ العينة العشكائية 368

 ،المنتظمة الختيار نسبة مف التبلميذ كذلؾ عف طريؽ االختيار بالقكائـ المدرسية الخاصة بالتبلميذ
يعني تـ اختيار االسـ األكؿ مف كؿ قائمة كعدـ اختيار االسـ الذم بعده، كىكذا حتى  أخر القائمة 

كبالتالي يصبح % 50 تمميذ بنسبة 184كالقكائـ كميا كبيذا أصبح عدد التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ 
  .ا كلي184عندنا عدد أكلياء أمكر التبلميذ 

كزعت االستمارات عمى األكلياء كقمنا بعممية الفرز فكاف ىناؾ نقص في بعض االستمارات كالبعض 
 .استمارة163األخر لـ يتـ اإلجابة عنيا فتـ إلغاء بعضيا حيث أصبح لدينا 
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: خصائص عينة الدراسة -   
: التوزيع الّنوعي لمفردات العينة يبّين (02)الجدول رقم

( %)يةئوالنسبة الم (ك)التكرارالتوزيع النوعي 

 54,60 89ذكر 

 45,39 74أنثى 

 100 163المجموع 

     مف القراءة اإلحصائية لمعطيات الجدكؿ المكضحة اعمي يتضح أف مفردات عينة البحث ،قد 
 المبلحظ أف ىناؾ تقارب %45.39 في حيف بمغت نسبة اإلناث %54.60تفكؽ فييا الذككر بنسبة 

المعبرة عف الفارؽ بينيما فارقا كبيرا،كيمكف إرجاع ىذا %13بيف الجنسيف ،حيث ال تشكؿ نسبة 
االختبلؼ النكعي إلى عكامؿ اجتماعية كثقافية كانت سائدة في المجتمع الجزائرم الذم كاف فيو الرجؿ 
كالكالد ىك المسؤكؿ األكؿ عمي شؤكف األسرة في جميع المجاالت  بما فييا الخاصة بتمدرس األبناء 
براز مكانتيا في  ككؿ الشؤكف المتعمقة بالمدرسة ،كلكف مع التطكر الحاصؿ كمع خركج المرأة لمعمؿ كا 

المجتمع كتحمميا مسؤكليات خارج البيت أدم إلى تقمص مسؤكليات الرجؿ كرب األسرة لذا كانت 
 .النسبة متقاربة

:التوزيع الّنوعي لمفردات العينة يبّين (02) رقمالشكل

  

54,60

45,39

التوزيع النوعي لمفردات العينة 

ذكر 

انثى
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 :الفئة العمريةتوزيع مفردات العينة حسب  يبّين (03)الجدول رقم

( %)يةئوالنسبة الم (ك)التكرار الفئة العمرية

 55.21 90 45أقل من 

]45- 55[  55 33.74 

]55- 65]  18 11,04 

 100 163المجموع 

 نالت اعمي نسبة مف 45     مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية يتبف لنا أف الفئة العمرية التي اقؿ مف 
 %33.74بنسبة  ] 55 -45[كتمييا مباشرة الفئة العمرية مف %55.21مفردات العينة بنسبة 

كالذم يفسر  ،%11,04التي نالت اقؿ نسبة كذلؾ بنسبة  [ 65 -55[كأخيرا الفئة العمرية 
عمي الفئات األخرل ىك نكع المرحمة المدركسة المرحمة 45ارتفاع نسبة الفئة العمرية التي اقؿ مف 

االبتدائية كالتي مف طبيعة المجتمع الجزائرم انو مجتمع فتي فيو نسبة الشباب تفكؽ النسب األخرل 
 .مقارنة بالمجتمعات األخرل 

الفئة العمريةتوزيع مفردات العينة حسب  يبّين (03) رقمالشكل
 

 

 

55,2133,74

11,04

توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية

45اقل من 

]45 -55 [

]55 -65 ]
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 :المستوي التعميميتوزيع مفردات العينة حسب  يبّين (04)الجدول رقم

( %)يةئوالنسبة الم (ك)التكرار  المستوي التعميمي

 4.90 08 دون المستوي

   28,22 46 ابتدائي

 16 26 متوسط

 27,60 45 ثانوي

 23.31 38 جامعي

 100 163 المجموع

     مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المكضحة في الجدكؿ يتبيف لنا أف أعمي نسبة لمفردات العينة فيما يخص 
 كتمييا مباشرة كبفارؽ قميؿ جدا مستكم الثانكم بنسبة %28.22المستكم التعميمي ىي مستكم االبتدائي كالتي قدرت بػػػ 

 الخاصة بمستكم المتكسط ،كأخيرا %16 يأتي المستكم الجامعي ،كبعدىا تأتي بنسبة %23.31 كبنسبة 27.60%
 .  تحصمت عمييا مفردات العينة التي لـ تحضي بفرصة التعميـ أك الدخكؿ لممدرسة%4.90نسبة 

: المستوي التعميميتوزيع مفردات العينة حسب  يبّين (04) رقمالشكل

 

 

 

4,09

28,22

16
27,6

23,31

توزيع مفردات العينة حسب المستوي التعليمي

دون المستوي

ابتدائً

متوسط

ثانوي

جامعً
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:  لمفردات العينةالوضعية المينية يبّين (05)الجدول رقم

( %)يةئوالنسبة الم (ك)التكرار الوضعية المينية

 50.30 82 يعمل

 41.71 68 ال يعمل 

 8 13 متقاعد

 100 163 المجموع

     المبلحظ مف المعطيات اإلحصائية لمفردات العينة الخاصة بالكضعية المينية أف اعمي نسبة 
 أم أف نصؼ مفردات العينة %50.30تمثمت في الفئة التي تعمؿ مف مفردات العينة ،كذلؾ بنسبة  

تعمؿ ،كالنصؼ األحر مف مفردات العينة كاف مابيف الفئتيف المتبقيتيف ،حيث نالت الفئة التي ال تعمؿ 
 أم أنيا قريبة جدا مف النسبة األكلي ،كاقؿ نسبة كانت لفئة المتقاعديف حيت تمثمت %41.71نسبة 
 .مف مفردات العينة%8في 

  : لمفردات العينةالوضعية المينية يبّين (05) رقمالشكل

 

    

50,3
41,71

8

الوضعية المهنية لمفردات العينة

ٌعمل

الٌعمل

متقاعد
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 :المنيــــج المستخــــدم-3

،فاف مصطمح 1يشير مفيـك المنيج إلي الكسيمة التي نتكصؿ بيا إلي مظير مف مظاىر الحقيقة 
المنيج مف ىذا التعريؼ ىك مجمكعة مف الخطكات المنظمة كالعمميات العقمية الكاعية كالطرؽ الفعمية 

، فعممية تحديد نكعية المنيج في أم بحث 2التي يستخدميا الباحث لفيـ الظاىرة مكضكع دراستو
سكسيكلكجي تتعمؽ بطبيعة مكضكع دراسة كما تتطمبو مف إجراءات منيجية تساعد الباحث لمكصكؿ 

 .إلي نتائج عممية تخص بحثو

 االبتدائية في المجتمع التصورات االجتماعية لوظيفة المدرسة"كفقا لطبيعة مكضكع ىذه الدراسة      
يسمح بكصؼ  المنيج الكصفي التحميمي ،الذم ل اعتمدنا عؿ"من وجية نظر الوالدين الجزائري

.   3كما ىي في الكاقع كتحميميا كمحاكلة إعطائيا تفسيرا عمميا كمنطقيا المشكمة المراد دراستيا

يعرؼ عمي انو كصؼ طبيعة كسيمات خصائص مجتمع معيف أك مكقؼ أك جماعة : المنيج الوصفي
 دراسة الظاىرة كما ىي قائمة في الحاضر بقصد لأك ىك كؿ استقصاء ينصب عؿ،أك فرد معيف

 1.تشخيصيا ككشؼ جكانبيا كتحديد العبلقات بيف عناصرىا

قد استعنا بيذا المنيج الكصفي في دراسة عبلقة كظائؼ المدرسة بالتصكرات االجتماعية لمكالديف     
ككصفيا في بداية األمر مع الزيارة االستطبلعية ،كبعد الدراسة الميدانية كزعت االستمارات ثـ كاف 

. تحميؿ كتفسير نتائجيا

مف خبلؿ ىذا المنيج سنحاكؿ كصؼ كتحميؿ كتفسير تصكرات الكالديف لكظيفة المدرسة     

 

 

                                       
 .15،ص1992،مكتبة غريب،القاىرة،منيجية العموم االجتماعية: صبلح الديف مصطفي الفكاؿ1
 .136،ص1995،المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية،6،طالعمم والبحث العممي دراسة في منياج العموم:حسيف عبد الحميد احمد رشكاف2
 .46 ،ص1985،، المكتب الجامعي الحديث،بيركت ،لبناف-الخطوات المنيجية إلعداد البحوث العممية-البحث العممي:محمد شفيؽ3
 .129،ص2005، ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث: عمار بكحكش كمحمد محمكد الذنيبات- 1
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 :أدوات جمع البيانات-4

القياـ ببحث كصفي ليس عمؿ عشكائي يقتصر عمى جمع المعطيات، بقدر ما ىك بحث عممي     
ممنيج يستمـز تكفر جممة مف األدكات الخاصة الستقصاء الحقائؽ مف الميداف، كىذه األدكات تسمح 

- لمباحث التكجو مباشرة لمكاقع، كما أنيا تعتبر بمثابة حمقة كصؿ بيف اإلشكاؿ الذم انطمقت منو
كالكاقع المراد دراستو ضمف عمؿ منيجي  تحٌدده كؿ أداة كفقان  لجممة الخصائص التي -  الباحثة
 .تفرضيا

: بناءن عمى ذلؾ فقد اعتمدت الباحثة عمى أدكات أساسية في البحث الميداني السكسيكلكجي كىي    
. المبلحظة، المقابمة، ك استمارة قياس االتجاه

: المالحظة-    أ
ىي تقنية مباشرة لمتقصي العممي، تسمح بمبلحظة مجمكعة ما بطريقة غير مكجية مف اجؿ القياـ    

 1.عادة بسحب كيفي بيدؼ فيـ المكاقؼ السمككية
   تكمف أىمية المبلحظة في ىذا البحث في ككنيا الكسيمة األسيؿ كاألنجع في مراقبة السمكؾ 

، باعتبارىا تحدث بشكؿ المالحظة البسيطةاإلنساني كجمع بيانات حكلو، كلقد استخدمت الباحثة 
تمقائي، كفي ظركؼ عادية كذلؾ مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي قامت بيا مف خبلؿ زياراتيا 

كمما سيؿ ىذه العممية ككف الباحثة تعمؿ في احدم مؤسسات التعميـ المتكررة لممؤسسات التعميمية 
عمى  يجرم داخؿ المؤسسة مف عبلقات كتكاصؿ مبلحظة اؿكاالبتدائي مما جعميا دائمة االطبلع 

 ..كبعض المشكبلت التي تحدث بيف األكلياء كالمعمميف كالمدير فيما يخص تمدرس أبنائيـ 

 

 

 

                                       
 .(358)،ص 1997مصر، :  ، مكتبة اإلشعاعالمنيج العممي والعموم االجتماعية السيد عمي شتا، - 1
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:  قياس االتجاىاتاستمارة-    ج
 :مفيوم االتجاه-        

 القبمة كالمكضع الذم نتكجو إليو كنقصده، كالتي تعني" الكجية " كممة اتجاه مشتقة مف  :لغة        -
 1."ككجو الكبلـ السبيؿ الذم نقصده

 ، أكؿ مف "Herbert Spencer"،"سبنسر ىربرت"  يعتبر المفكر االنجميزم :اصطالحا-     
إف كصكلنا إلى أحكاـ صحيحة في :"، حيث كتب1862إستخدـ مصطمح االتجاه بشكمو األكلي عاـ 

مسائؿ مثيرة لكثير مف الجدؿ، يعتمد إلى حد كبير عمى اتجاىنا الذىبي كنحف نصغي إلى ىذا الجدؿ 
 2"أك نشارؾ فيو 

تنظيـ مف :" عمى أنو فقد عرؼ االتجاه بناءن عمى المككف المعرفي" Rokeach" ،"روكيش"     أما
المعتقدات لو طابع الثبات النسبي حكؿ مكضكع، أك مكقؼ معيف، يؤدم بصاحبو الى االستجابة 

 1" بشكؿ تفضيمي
رد فعؿ :" عمى أنو فقد عرؼ االتجاه في ضكء المككف الكجداني" Bruvold" ،"بروفولد"    أما 

 2".كجداني، إيجابي أك سمبي، نحك مكضكع مادم، أك مجرد أك نحك قضية مثيرة لمجدؿ
 ىك :"فقد عرؼ االتجاه في ضكء المككف السمككي عمى أنو"ALLPORT "،"جوردون ألبورت   "

إحدل حاالت التييؤ كالتأىب العقمي العصبي التي تنظميا الخبرة،كما يكاد يثبتو االتجاه حتى يمضي 
. 3مؤثران كمكجيا الستجابات الفرد لؤلشياء كالمكاقؼ المختمفة فيك بذلؾ ديناميكي بشكؿ عاـ

  يبلحظ أف التعريفات السابقة الذكر ركزت في تعريفيا لبلتجاىات عمى مككف كاحد في حيف أىممت  
 ىاري"المككنات األخرل، ليذا كجب إعطاء تعريفان شامبلن لبلتجاه الذم نجده في التعريؼ الذم قدمو 

ىك المكاقؼ التي يتخذىا األفراد في مكاجية القضايا :"  الذم يرل أف االتجاه "H.Apshaw "،"أبشو

                                       
. 65ص. 2000،لبناف-بيركت: دار صادر لمطباعة كالنشر ، لسان العرب،ابف منظكر  1
. 178، ص1965القاىرة،: ، مكتبة النيضة المصريةالسموك االجتماعي لمفرد وأصول اإلرشاد النفسيحمد مصطفى زيداف، 2

. 24، ص2000القاىرة،  : ،المجمد الثاني،دار قباءدراسات في عمم النفس االجتماعيعبد المطيؼ محمد خميفة ، 1
 .90،ص1999القاىرة، : ، دار الفكر العربي-أسسو وتطبيقاتو-عمم النفس االجتماعيزيف العابديف دركيش،  2
.  92 ،ص2008،الجزائر: ، ديكاف المطبكعات الجامعية محاضرات في المنيجية لطالب عمم االجتماعجازية كيراف ،3
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كالمسائؿ كاألمكر المحيطة بيـ، بحيث يمكف أف نستدؿ عمى ىذه المكاقؼ مف خبلؿ النظر إلى 
: االتجاه باعتباره بناء يتككف مف ثبلثة أجزاء ىي

األكؿ يغمب عميو الطابع المعرفي، كيشير إلى المعمكمات التي لدل الفرد كالمتعمقة بيذه القضايا *
. كالمسائؿ

الثاني سمككي كيتمثؿ في األفعاؿ التي يقـك بيا الفرد أك يعمؿ عمى الدفاع عنيا أك تسييميا فيما *
. يتصؿ بمثؿ ىذه القضايا

. 1الثالث انفعالي كيعٌبر عف تقكيمات الفرد لكؿ ما يتصؿ بيذه القضايا*
: خصائص االتجاه- 

استجاباتو  مف أك الظاىر اإلنساف سمكؾ في تأثيره خبلؿ مف عميو نستدؿ فرضي تككيف  ىكاالتجاه  -
 2كاالستجابة المثير بيف يقع كامف المفظية، كىك متغير غير أك المفظية 

 .جديدة خبرات مف الفرد لو يتعرض لما نتيجة مكتسب االتجاه   -
. الفرد معو يتعامؿ الذم االجتماعي السياؽ ظركؼ لتأثير استيعاب ىك   -
 تبعا الفرد استجابات كتكجو بو ترتبط الذم المثير أك المكضكع حسب كتختمؼ االتجاىات تتعدد   -

 . المثير ىذا لطبيعة
 إال يتككف، أف بعد كيستمر يستقر فيك النسبي، بالثبات كالقضايا المكضكعات نحك االتجاه يتصؼ  -
 . معيف مكقؼ في الفرد يككنيا التي الخبرات نتيجة كالتعديؿ لمتغيير قابؿ أنو
 1.المستقبؿ في بالسمكؾ التنبؤ في استخداميا مف بيا يتميز التي الثبات درجة تسمح   -
 :استمارة قياس االتجاه - 

      كىي احد أدكات جمع البيانات األكثر استخداما كمبلئمة في البحكث الكصفية ،كتعد األداة 
األساسية لجمع البيانات في ىذه الدراسة ،كجاءت باقي األدكات المستعممة مكممة كمدعمة ليا كقد 

أداة لجمع البيانات المتعمقة بمكضكع "أخذت الكثير مف الكقت كالجيد في إعدادىا،كتعرؼ عمى أنيا 

                                       
 .58 ،ص1992،لبناف-بيركت:،دار النيضة العربية سيكولوجية العالقة بين مفيوم الذات واالتجاىاتعبد الفتاح دكيدار، 1

 136 .ص القاىرة،،د ت،، عالـ الكتب5، طعمم النفس االجتماعيزىراف،  السبلـ عبد حامد 2
 .140-137، ص ص2003مصر،، المكتبة االنجمك مصرية-بين النظرية والتطبيق-عمم النفس االجتماعي:الجبالي حسني1
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بحث محدد عف طريؽ استمارة يجرم تعبئتيا مف قبؿ المستجيب،إضافة إلى أنيا تقرب الباحث مف 
  1".المبحكثيف،إذا كانكا متكاجديف في أماكف متفرقة  

    مف أىـ ما تتميز بو االستمارة ىك تكفيرىا لمكثير مف الكقت كالجيد عمى الباحث ،كيقصد بيا 
 .مجمكعة مف األسئمة المصممة لجمع البيانات البلزمة عف مشكمة البحث أك الدراسة

    الغاية مف كضع االستبياف ىك الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة ال يمكف لمباحث مبلحظتيا بنفسو 
في المجاؿ المبحكث،ككف المعمكمات ال يممكيا إال صاحبيا،كتستقي المعمكمات في االستبياف عمى 

شكؿ بيانات كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنات رقمية أك كيفية تعبر عف مكاقؼ كأراء المبحكثيف مف 
قضية معينة ،كعميو لقد استخدمنا االستبياف المقنف الذم يستخدـ لجمع المعمكمات الكمية ذات العبلقة 
بقياس درجات االىتماـ بمكضكع ما لدل جميكر معيف أك معرفة مدل سيطرة فكرة معينة في أكساط 

 2.محددة
 كأداة استمارة قياس االتجاه       انطبلقا مف طبيعة مكضكع الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة عمى 

عداد استمارة لقياس  منيجية لجمع البيانات الميدانية مف المبحكثيف ،كذلؾ مف خبلؿ قيامو بتصميـ كا 
 .التصورات االجتماعية لوظيفة المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائري من وجية نظر الوالدين

كيتمثؿ اليدؼ مف إعداد مقياس االتجاىات الخاص بمكضكع الدراسة الحالية في التعرؼ عمى طبيعة 
 .التصكرات االجتماعية لمكالديف لكظيفة المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائرم

: "(THE Likert Scale"مقياس ليكرت):بناء مقياس االتجاه-  
  " Likert " ليكرت   نظرا لكجكد عدة طرؽ لقياس التصكرات فقد قامت الباحثة باختيار طريقة      

ألنو األنسب في تناكؿ مكضكع الدراسة، كما أنو يتبلءـ مع مختمؼ اإلمكانيات المادية كالزمنية 
بعدة خصائص تميزىا عف غيرىا مف الطرؽ حيث   " Likert " ليكرت لمباحثة ،كتتميز طريقة المتاحة

 :تتمثؿ ىذه الخصائص في 
 .تعتبر طريقة شاممة كدقيقة كما تتميز بالثبات_ 
تعتمد عمي تجربة كؿ عبارة مف عبارات المقياس،كما أنيا ال تعتمد عمي المحكميف لتقدير أكزاف _ 

 .العبارات 

                                       
 .71،ص2002األردف،،3ط ،دار كائؿ لمنشر،أساليب البحث العممي ف العموم االجتماعية واإلنسانية: فكزم غرايبية كآخركف 1
 .223،ص2003، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر،مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال:احمد بف مرسمي 2
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 .تمثؿ الدرجة العميا فييا االتجاه االيجابي،أما الدرجة الدنيا فيي تمثؿ االتجاه السمبي_ 
 .تعتمد ىذم الطريقة عمى صياغة عبارات ايجابية كأخرم سمبية_ 

مف عدد فردم مف الدرجات المتباينة   "Likert " ليكرتيتككف مقياس االتجاه مف باستخداـ طريقة _ 
حيث ال يقؿ مجمكعيا عف ثبلثة ،كال يزيد عف احد عشرة درجة في اغمب األحياف ،كتتدرج ىذه 

الدرجات مف المكافقة المطمقة التي يمثميا اعمي كزف في المقياس ،الى المعارضة المطمقة التي يمثميا 
ادني كزف فيو،بينما تمثؿ الدرجة الكسطي نقطة الحياد بيف المكافقة كالمعارضة ،كمف ثـ فقد يتككف 

،كتمثؿ أشدىا 3مف ثبلث درجات ،تمثؿ في أشدىا في المكافقة الكزف رقـ   " Likert " ليكرتمقياس 
درجة الحياد بيف طرفي المكافقة كالمعارضة ،كما 2 بينما يمثؿ الكزف رقـ 1في المعارضة الكزف الرقـ

 كتمثؿ أشدىا في المعارضة 5يمكف أنت يتككف مف خمسة درجات تمثؿ أشدىا في المكافقة الكزف رقـ 
 3.1 ،بينما درجة الحياد بينيما الكزف رقـ 1الكزف رقـ 

تبعا لنكع العبارة ،بمعني أف   " Likert " ليكرت      يتغير تكزيع األكزاف عمى الدرجات في مقياس 
تكزيعيا في حالة العبارة االيجابية يختمؼ عف تكزيعيا في حالة العبارة السمبية ،كيمكف تكضيح ىذه 

 :العممية مف خبلؿ الجدكليف التالييف

 :مقـــياس ليكرت بثالث درجات
 :الثالثي" ليكرت"يبين توزيع األوزان عمى الدرجات في مقياس  (06)جدول رقم 

            الدرجـــــات
 نوع العبارة

 غـــير مــــــوافق محــــايــــد مـــــوافق

 1 2 3 عبــارة ايجــابية
 3 2 1 عبــارة سمبية

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ايجابية العبارات أك سمبيتيا تعكد إلى خمفية المبحكثيف كطبيعة كسطيـ      
ينبغي عمى المرأة أف تعكد إلي "الثقافي كعمى الباحث مراعاة ذلؾ ،فمثبل قد يعتبر البعض عبارة 

 2.عبارة سمبية كيعتبرىا البعض اآلخر ايجابية"ميمتيا الطبيعية لبلعتناء بالزكج ك األكالد في المنزؿ
                                       

 .246-245ص ص،2014لنشر،الجزائر،ؿ،دار ىكمة  واالجتماعيةاإلنسانيةمدخل إلى منيجية البحث في العموم  :فضيؿ دليك 1

 (.247)نفس المرجع ،ص 2
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ذك ثبلث   "Likert "ليكرتكما يمكف اإلشارة إلى أف الباحثة في ىذه الدراسة قد اعتمدت عمى مقياس 
درجات الف أفراد العينة تجاكبكا مع المقياس الثبلثي بطريقة ايجابية ،كقد اختارت الباحثة مقياس 

بيف مستكيات تعميمية مختمفة ،ألنو قد يككف لدل بعض أفراد " الكالديف"ليكرت الثبلثي لتنكع المبحكثيف
كذلؾ لتدني  ،العينة نكع مف الصعكبة في تمييز بيف التقديرات كاألكزاف في المقياس ذك الخمسة درجات

 .المستكم الثقافي لبعض المبحكثيف
 1:عمى النحك اآلتي"ليكرت "  يمكف تمخيص إجراءات عمؿ مقياس     
كتصكرات  عبارة تتعمؽ باتجاىات 100يقـك الباحث بإعداد مجمكعة كبيرة مف العبارات قد تصؿ إلى *

. كمشاعر األفراد نحك أم مكضكع مف العبلقات العامة مثار البحث
 إلى غير مكافؽ  تقدـ العبارات إلى عينة تجريبية، كيطمب منيـ تحديد إجاباتيـ المتدرجة مف مكافؽ *

. لكؿ عبارة
 لكؿ عبارة مف العبارات مع األخذ بعيف االعتبار اختبلؼ طريقة (03-01) تعطى درجات مف*

. (االيجابية كالسمبية)معاممة العبارات المكاتية كالعبارات غير مكاتية
 20جمع درجات العبارات لكؿ مبحكث كمقارنة المجمكع مع الحد األقصى لمدرجات فإذا كاف لدينا *

 60=3"×20 :عبارة فإف الحد األقصى لمدرجات ىك
 ، كلك افترضنا أف مجمكع درجات أحد المبحكثيف كاف 20=1×20: بينما الحد األدنى لمدرجات ىك

 ، فإف معنى ذلؾ أف اتجاىاتو إيجابية نحك مكضكع البحث، مقارنة مع شخص 40عمى سبيؿ المثاؿ 
.  مثبل25آخر مجمكع درجاتو 

، كأما االستبيافعمؿ تحميؿ لكؿ عبارة، بحيث نصؿ إلى أكثر العبارات صبلحية لمقياس إلبقائيا في *
تمؾ العبارات غير معبرة عف االتجاىات الحقيقية بحيث ال تحٌيز بٌيف االتجاىات السمبية كاإليجابية 

. فيمكف حذفيا مف استمارة االستبياف
: لبلتجاىات عمى النحك اآلتي " ليكرت" طبقت الباحثة مقياس   

 محاكر رئيسية (04)    مف خبلؿ صياغة المقياس المكٌكف مف مجمكعة محاكر تمثمت في أربعة 
تضمف األكؿ منيا البيانات الشخصية لمفردات عينة الدراسة، أما المحكر الثاني تضمف عبارات تعكس 

 ك، يندرج تحت ىذا المحكر عبارات تجيب لممدرسة االبتدائية في الجزائر (المعرفية)الكظيفة التعميمية
                                       

 .334، ص2008األردف، -عماف: ىرافز، دار -مفاىيم وممارسات- العالقات العامة: محفكظ أحمد جكدة 1
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الكظيفة تتماشى كعنكاف المحكر الثاني، أما المحكر الثالث تضمف ىك األخر عبارات تعكس 
 تتماشى ك الجزائرية، يندرج تحت ىذا المحكر عبارات تجيب في المدرسة االبتدائية (التربكية)األخبلقية

لممدرسة  (الفنية)الكظيفة االقتصادية كالمحكر الثالث، أما المحكر الرابع كاألخير تضمف عبارات تعكس 
 . تتماشى كعنكاف المحكرك يندرج تحت ىذا المحكر عبارات تجيب االبتدائية،
 :يبين عدد العبارات  كل محور ونسبتيا بالنسبة لمقياس ليكرت (07)جدول رقم 

 نسبة العبارات بالنسبة لممقياس عدد العبارات  محاور المقياس
% 40,81 20 (معرفية)الوظيفة التعميمية
% 34.69 17 (تربوية)الوظيفة األخالقية
% 20.40 10 (فنية)الوظيفة االقتصادية

% 99,99 49 المجموع

 في ضكئيا استمارة قياس االتجاه تبعان متيتٌبف مف الجدكؿ المكضح أعبله الكيفية التي ت       
 فرعية يندرج تحت كؿ سؤاؿ مجمكعة مف العبارات لتساؤالت الدراسة، كالتي قسمت إلى ثبلث تساؤالت

التي تدؿ عنو ،حيث بمغت العبارات الخاصة بالكظيفة التعميمية لممدرسة االبتدائية أعمى النسب بالنسبة 
بإشكالية اليكية التي تنعكس  كىذا ما يتعمؽ بالتمقيف كالتدريس ك%40.81لممقياس،كالمعبر عنيا بنسبة 

كتمييا مباشرة العبارات المتعمقة بالكظيفة األخبلقية كالمعبر ة م التعميـ المتعمقة بالكظيفة في المضاميف
 كالمتعمؽ  عمى المنظكمة التربكيةطرحعمى اإلشكاؿ الذم فيك يدؿ كىذا إف دؿ  %34.69عنيا بنسبة 

القيـ كالمعايير التي يتـ استدخاليا في الفرد الجزائرم الذم كقع بيف فكي ك بإشكالية التربية الخمقية،
 %20.40، كتمييا مباشرة العبارات المتعمقة بالكظيفة االقتصادية بنسبة كماشة الخصكصية كالعالمية

. لتعبر ىذه العبارات كيفية تمكيف الفرد مف الجانب االقتصادم كالتعرؼ عمى مبادئ االقتصاد األكلية
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:يبين عدد العبارات  كل محور ونسبتيا بالنسبة لمقياس ليكرت (06)شكل رقم 

 
 صدق وثبات المقياس: 
 الصدق الظاىري لممقياس: 

 :لمتأكد مف صدؽ المقياس الظاىرم تـ عرض في صكرتو األكلية عمى بعض األساتذة 
 ك األستاذة •••• ك األستاذة  بكلسناف فريدة •••زمكرم .  ك د••لمياء بكبيدم. د•د لعياشي عنصر.أ

كمبلئمتيا  (كاضحة ،غير كاضحة) كقد طمب مف كؿ محكـ تحديد كضكح كؿ فقرة•••••بميكشات رفيقة 
لمقياس بكجو عاـ ،كقد طمب مف كؿ محكـ كذلؾ حذؼ أك إضافة فقرات أخرم إذا رأل  أف ثمة فقرات 

 .لـ ترد في المقياس
 ثبات المقياس: 

 مف أجؿ ضماف ثبات المقياس، حاكلت الباحثة التركيز عمى العبارات المككنة لممقياس مف حيث   
دالالتيا ككضكحيا، مع االبتعاد عف العبارات غير دالة، كأف تعبر كؿ عبارة عمى معنى كاحد، ككذا 

ارتباط كؿ عبارة بالمحكر الذم أدرجت تحتو، ككذا المؤشر المعبر عنو، ككذا تنكع العبارات بيف 
 المكجبة
" تـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ لبلستمارة كمحاكر الدراسة  بكاسطة برنامج الحزمة اإلحصائية     

spss" حيث أظيرت ثباتا مرتفعا   مف أجؿ تحديد االتساؽ الداخمي لممقياس. 
 

40,81

34,69

20,4

عدد العبارات ونسبتها بالنسبة للمقياس

الوظٌفة التعلٌمٌة

الوظٌفة االخالقٌة

الوظٌفة االقتصادٌة
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: األساليب اإلحصائية المستخدمة-5   

    األساليب المستخدمة ترتبط ارتباطا كثيقا بنكع الدراسة، ككذا المنيج كاألدكات المستخدمة، كعميو 
: بناءن لما تطمبتو ىذه الدراسة مف إجراءات منيجية تـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية

 مف أجؿ كصؼ خصائص مفردات العينة، كتحديد استجاباتيـ إزاء :التكرارات والنسب المئوية-   
. محاكر المقياس المطبؽ

:  تـ ذلؾ بكاسطة:كيفية استخراج الوسط الحسابي المرجح*

 03  مستكيات، تككف في حالة العبارة االيجابية مف03حددت اإلجابة عمى كؿ عبارة في المقياس ب-
، أما في حالة العبارة السمبية ( التي تعكس غير مكافؽ01الدرجة كالتي تعكس مكافؽ إلى الدرجة 

. ( التي تعكس غير مكافؽ03 مكافؽ إلى الدرجة 01الدرجة )فتككف مف 

: أما فيما يتعمؽ بحساب الكسط الحسابي المرجح لبلتجاه فيي تحسب حسب القانكف اآلتي-

األكزاف ×   مجمكع التكرارات                                           
=                                   ـ  

   عدد مفردات العينة                                            
 فاقتيا فاالتجاه ايجابي، أما إف إذا، مقياس ليكرت في 02ثـ نقارف النتيجة النيائية بالدرجة الحيادية  

. كانت أقؿ فاالتجاه سمبي
    حيث ستقـك الباحثة بحساب اتجاىات مفردات العينة مف خبلؿ االعتماد عمى طريقة الكسط 

الحسابي المرجح لبلتجاه عمى مستكل كؿ عبارة ، ثـ حساب المتكسط الحسابي لبلتجاه عمى مستكل 
 :1العبارات الخاصة بكؿ محكر، كفئات المقياس مقسمة كاألتي
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                           تجــــــــــــــــــاه سمبي قوي جد 1.33الى اقل من 1من _

                            اتجـــــــــــــــاه سمبي قوي1.66الى اقل من 1.33من _

                      اتجــــــــــــاه محـــــــــــايد يميل إلى السمبية2الى اقل من 1.66من أكثر من _

                                                اتجـــــــــــاه محـــــــــــايــد3_ 

                   اتجاه محايد يميل إلى االيجابية2.33الى اقل من  2من أكثر من _

                         اتجاه ايجابي قوي2.66الى اقل من 2.33من _

                                اتجاه ايجابي قوي جدا3الى 2.66من _

 ( بفئاتو الثالث اتجاىا مترددا] 2.33الى1.66[يمكن اعتبار المجال)
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.دــــــــيــــــهــــــــمت  

الوظيفة التعميمة بمحورعرض وتفسير المعطيات الخاصة . -1  

بمحور الوظيفة األخالقيةعرض وتفسير المعطيات الخاصة  -2  

الوظيفة االقتصاديةعرض وتفسير المعطيات الخاصة بمحور  -3  
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 :تــــميــيد

    مرحمة البحث الميداني تتطمب مف الباحث أف يتخذ جممة مف اإلجراءات المنيجية، كالتي تتحٌدد 
في ضكئيا المعطيات الضركرية لمبحث بعد عمميات التدقيؽ كالتمحيص التي تتطمبيا األدكات 
المستخدمة تبعان لكؿ دراسة، تمييا فيما بعد مرحمة عرض النتائج كتحميميا مف أجؿ إعطاء بعدان 

سكسيكلكجيان في التحميؿ، يتجاكز التحميؿ الكٌمي المعٌبر عنو بمغة األرقاـ إلى التحميؿ الكيفي الٌذم 
يرتبط بالمجتمع التي نشأت فيو الظاىرة قٌيد البحث، كمدل تأثرىا بمختمؼ المجاالت االجتماعية 

كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية، إال أفًّ ىذه الدراسة إلى جانب أنيا تبحث في مختمؼ العكامؿ المؤثرة 
ركزت باألساس عمى تصكرات الكالديف لكظيفة المدرسة الجزائرية معتمديف في في الظاىرة المدركسة،

 .ذلؾ عمى استمارة قياس االتجاىات 

 :ليذا تـ تقسيـ الدراسة إلى المحاكر األساسية اآلتية
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 :لممدرسة  (معرفية)مـــحور الوظيفة التعميمية-1

يركز ىذا المحكر عمى الكظيفة التعميمية التي تقـك بيا المدرسة ،فالمدرسة ىي احدم مؤسسات 
 بالقدر  التمميذتزكيدالمجتمع الرئيسية التي تقدـ الخدمات التعميمية التي يتكقعيا المجتمع منيا ؾ

المناسب مف المعمكمات في مختمؼ المكضكعات، كتنمية الميارات العددية بمعرفة الجمع كالطرح 
 ،ككؿ ما يحتاجو التمميذ في ىذه المرحمة،كفيما يمي سكؼ نعرض  الحركيتكالمياراكالقسمة كالضرب 

 .لكنفسر معطيات كؿ محكر عمى حد

( معرفية)يبين عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمحور الوظيفة التعميمية (08) جدول رقم 
 .لممدرسة

                               الشدة
 العبارة

 موافق
 

شدة  محـــايد غير موافق
 المحور

 % تكرار % تكرار % تكرار
 2.28 4.90 8 61.96 101 33.12 54 يخطأ ابني كثيرا في نصوص القراءة

يستطيع ابني التمييز بين النص الوصفي 
 والنصوص األخرى

92 56.44 50 30.67 21 12.88 2.25 

 2.42 6.13 10 25.76 42 68.09 111 يعبر ابني عن فيمو لفقرة شفويا
 2.15 4.29 7 39.87 65 55.82 91 ال يجد ابني صعوبة في تحرير تعبير كتابي
يستخدم ابني القاموس لمبحث عن معاني 

 الكممات الجديدة
93 57.05 59 36.19 11 6.74 2.20 

 2.10 1.22 2 54.60 89 44.17 72 يعجز ابني عن حل التمارين بمفرده في البيت
 2.16 4.90 8 39.26 64 55.82 91 يعبر ابني عن فيمو لفقرة كتابيا

 2.63 4.29 7 79.75 130 15.95 26 يواجو ابني صعوبة في التعامل مع النقود
 2.53 2.45 4 75.46 123 22.08 36 يواجو ابني مشكمة في تحديد التوقيت الزمني

المدرسة تقوم بتوجيو ابني إلي اكتشاف 
 المعارف بنفسو

91 55.82 52 31.90 20 12.26 2.23 

 2.18 22.69 37 29.44 48 47.85 78تعرف المدرسة ابني عمي كيفية توزيع 
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 السكان
المدرسة تعمم ابني عمي أىم أحداث وأبطال 

 تاريخ الجزائر
150 92.02 12 7.36 14 8.58 3.00 

تمكن المدرسة ابني من تمييز الموقع 
 الجغرافي لموطن

135 
       

82.82 18 11.04 10 6.13 2.71 

 2.55 8.58 14 17.79 29 73.61 120 تساعد المدرسة ابني في التعرف عمى بيئتو
 2.42 4.90 8 26.38 43 68.71 112 تنمي المدرسة القدرات الجسمية البني 

 2.84 3.06 5 6.13 10 90.79 148 المدرسة تعمم ابني كيفية الحفاظ عمى البيئة
 2.62 7.97 13 14.62 24 77.30 126 تعرف المدرسة ابني بالظواىر الطبيعية

 2.52 7.97 13 19.63 32 72.39 118 ابني قادر عمي التعبير عن أرائو 
المدرسة تكسب ابني التحمي بالجرأة لمتدخل 

 والمناقشة والمحاورة
114 69.93 40 24.53 9 5.52 2.45 

 2.68 4.90 8 13.49 22 81.59 133 المدرسة تعمل عمي تحسين طريقة تفكير ابني
 2.44  شــــــــدة المــــــــحـــــــــــــــور

يمثؿ الجدكؿ المكضح اعمي عرض الستجابات األكلياء لمعبارات الخاصة بالمحكر األكؿ لمتساؤؿ      
األكؿ المتعمؽ بالكظيفة التعميمية لممدرسة الجزائرية ،كالمبلحظ استجابات األكلياء في ما يتعمؽ بالعبارة 

ايجابية ضعيفة قد جاءت ،"يخطأ ابني كثيرا في نصوص القراءة "الخاصة بـــ األكلي مف المقياس 
حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة  2.28تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ 

األكبر  ىذا يبيف أف النسبة%33.12 غير الموافقين بـــفي حيف سجمت أراء %61.96غير موافق بـــــ
مف األكلياء راك أف أكالدىـ ال يخطئكف كثيرا في نصكص القراءة ،أم أف التمميذ في ىذه المرحمة مف 

   .التعميـ قادر عمى قراءة النصكص بطبلقة دكف التعثر في القراءة آك الخطأ كثيرا أثناء القراءة 

يستطيع ابني التمييز بين النص الوصفي "  في     أما العبارة الثانية من المقياس والمتمثمة
ايجابية تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ فقد جاءت ىي كذلؾ "  والنصوص األخرى

ف نسبة مف األكلياء يؤكدكف أف أبنائيـ في ىذه المرحمة مف التعميـ كفي ىذا الطكر  أىذا يبيف 2,25
حيث مثمت  ،األخير مف التعميـ االبتدائي يستطيعكف التميز بيف النص الكصفي كالنصكص األخرل
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 في حيف سجمت أراء غير المكافقيف %56,44بــأعمى نسبة ممف يكافقكف ىذا االتجاه 
 .كالتي مثمت االتجاه الحيادم%12.88لتسجؿ في األخير نسبة %30.67بـــــ

نجد أف استجابات "يعبر ابني عن فيمو لفقرة شفويا "    أما العبارة الثالثة من المقياس والمتمثمة في
حيث مثمت اعمي نسبة عمى  2,42 بــايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر األكلياء، جاءت

تصكرات األفراد غير المكافقيف  %25.76في حيف سجمت نسبة  %68.05 بـــمستكم العبارة  مكافؽ 
ىنا أف نسبة  ،المالحظ كالتي مثمت نسبة الحياد اقؿ نسبة  %6.13 كما سجمت نسبة ،لعبارة المقياس

كبيرة مف األكلياء اقركا أف أبنائيـ في ىذه المرحمة مف التعميـ قادريف أف يعبركا شفكيا عمى مكضكع 
معيف ،فالتعبير الشفيي مف أىـ كسائؿ التخاطب كاالتصاؿ بالغير كتبادؿ كجيات النظر ،فالكبلـ 
يعتبر مف أىـ ألكاف النشاط المغكم لمصغار كالكبار ،كقد أكضحت الدراسة التي قاـ بيا المربي 

لمعرفة مجاالت النشاط التعبيرم في المجتمع األمريكي أف ىناؾ ثبلثة كسبعيف  (جكلسكف)األمريكي 
نشاطا لغكيا ،كاف غالبية ىذه األنشطة تندرج تحت التعبير الشفكم ،كمف الجدير بالذكر أف الطفؿ 
يتعمـ التعبير الشفكم قبؿ التعبير الكتابي فيك يتكمـ قبؿ أف يكتب ،كيرتكز ىذا التعبير عمى ثبلثة 

كاألفكار كالمعاني التي تراكد الفكر كالتي يسعي المتعمـ إلى تجسيدىا لنقميا إلى :أركاف أساسية 
المرسؿ إليو ،ككذا األلفاظ كالعبارات كىي اإلطار المادم الذم تصاغ فيو المعاني كاألفكار،كأخيرا 

 .ترتيب األفكار كالمعاني كحسف تنسيقيا

عطاء التعميمات،    كما يشمؿ التعبير الشفكم المحادثة ،المناقشة، كحكاية القصص ، كالنكادر ،كا 
دارة االجتماعات كغيرىا مف األنشطة الشفكية  .1كا 

 نجد أف "ال يجد ابني صعوبة في تحرير تعبير كتابي" مف المقياس المتمثمة في   أما العبارة الرابعة 
 2,15ايجابية ضعيفة تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ استجابات األكلياء  قد جاءت 

في حيف سجمت غير مكافؽ بنسبة  %55.82حيث مثمت اعمي نسبة عمى مستكم العبارة مكافؽ 
،نبلحظ أف استجابات األكلياء جاءت متقاربة بيف  %4.29 أما الحياد فقد جاءت بنسبة 39.87%

الرفض كالتأييد ،أم أف ىناؾ مجمكعة البأس بيا رأت أف أبنائيا ال يجدكف صعكبة في العبير الكتابي 
عف مكضكع ما،فالتعبير الكتابي إلى جانب الخط ،كاإلمبلء كالتطبيقات الكتابية فرع مف فركع الكتابة 
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كيعتبر أىـ ما ترمي إليو نشاطات المغة في المناىج الجديدة ،انو نشاط إدماجي يستثمر فيو المتعمـ 
مكتسباتو المختمفة ،فيكظؼ األساليب التعبيرية مستعينا في ذلؾ بقكاعد الكتابة الكاضحة،فالتمكف مف 

 .ممارسة التعبير الكتابي ميـ جدا في نياية ىذه المرحمة مف التعميـ االبتدائي

   فالتعبير الكتابي مف الناحية التربكية ييدؼ إلى إكساب التبلميذ القدرة الكتابية المعبرة عف األفكار 
بعبارات صحيحة سميمة ،كخالية مف األخطاء ،كتدريبيـ عمى الدقة في اختيار األلفاظ المبلئمة 

 1.،كتنسيؽ األفكار كترتيبيا ،كجمعيا،كربط بعضيا ببعض

يستخدم ابني القاموس لمبحث عن معاني "  في    أما العبارة الخامسة من المقياس المتمثمة
 ،بمعني 2.20ايجابية ضعيفة تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــ  فقد جاءت " الكممات

أف ىناؾ مجمكعة مف األكلياء رأت أف  أبناءىـ في ىذه المرحمة يستخدمكف كيستعينكف بالقامكس 
في حيف سجمت  %57,05لمبحث عف معاني الكممات مثمت اعمي نسبة ممف يكافقكف ىذا االتجاه بػػػ 

رغـ أف ىذا االتجاه كاف ايجابيا ضعيفان أقربو إلى الحياد ، إال أٌنو  %36,19بــــأراء غير المكافقيف 
 األكلياء نحك استخداـ أبنائيـ لمقامكس لمبحث عف معاني يعٌبر عمى أف ىناؾ ميؿ ايجابي لبعض

                                         .الكممات في ىذه المرحمة مف التعميـ االبتدائي في المدرسة الجزائرية 

 "يعجز ابني عن حل التمارين بمفرده في البيت" في    أما العبارة السادسة من المقياس المتمثمة
ايجابية ضعيفة تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر نجد أف استجابات األكلياء  قد جاءت 

عمى عبارة المقياس كىي اعمي نسبة في حيف %54.60حيث مثمت نسبة الذيف ال يكافقكف  2.10بـــ
نبلحظ ىنا أف الفارؽ قميؿ بيف النسبتيف ،بمعني أف مجمكعة مف  %44.17سجمت نسبة المكافقيف 

األكلياء كالتي سجمت أعمى نسبة رأت أف ابناىـ قادريف عمى حؿ التماريف بمفردىـ في البيت ،في حيف 
 .كىي نسبة الحياد  %1.22سجمت اقؿ نسبة 

قد جاءت " يعبر ابني عن فيمو لفقرة كتابيا" بػػػ    أما العبارة السابعة من المقياس والمتعمقة
حيث  2,16 ايجابية ضعيفة تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ استجابات األكلياء،
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 %39.26في حيف سجمت غير مكافؽ بنسبة  %55.82مثمت اعمي نسبة عمى مستكم العبارة مكافؽ 
 .  %4.90أما الحياد فقد جاءت بنسبة 

   نبلحظ أف استجابات األكلياء في ما يخص العبارات السابقة قد جاءت في معظميا ايجابية ضعيفة 
تميؿ لمحياد كالتي ركزت كثيرا عمى الجانب المغكم مف قراءة ككتابة كاسترساؿ ،فتمكف التمميذ في ىذه 
المرحمة مف القراءة بسيكلة مف الكتاب المدرسي يجعمو قادرا عمى تنمية ممكتو المغكية ،فتعميـ المغة 

العربية في ىذه المرحمة يعتبر تعزيزا لمكتسبات المتعمـ السابقة كترسيخا لممبادئ المغكية األساسية التي 
تسمح لو بالتحكـ في القراءة كالكتابة كالتكاصؿ في كضعيات مختمفة كذلؾ قبؿ انتقالو إلى مرحمة 

 .التعميـ المتكسط 
   فإذا حؿ المتعمـ كبر المشكبلت المتعمقة بالتكاصؿ الكتابي كالشفكم ،اقبؿ في المرحمة البلحقة عمى 
التعممات المختمفة برصيد مف المعارؼ المغكية كالثقافية يؤىمو لمزاكلة الدراسة ،بحيث يككف المتعمـ في 

نتاج خطابات شفكية كنصكص  نياية السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي قادرا عمى قراءة كفيـ كا 
كقراءة كؿ السندات المكتكبة بطبلقة .الحكارم كاإلخبارم كالسردم كالكصفي "كتابية متنكعة األنماط 

،فإف القراءة تعمؿ عمى إحداث النقمة النكعية في المجتمع ،فبالقراءة تتفجر طاقات اإلنساف ك يأخذ 1
الفكر مكانو فالمدرسة الجزائرية في ىذه المرحمة الحساسة مف التعميـ كالمرحمة القاعدية تحث الطفؿ 
عمى القراءة كالتركيز عمييا في مناىجيا مف خبلؿ ساعة المطالعة كالتطرؽ لمقصة ألنيا تعتبر ابرز 
أنكاع أدب األطفاؿ ،كيقـك ذلؾ عمى إثارة عكاطؼ كانفعاالت لدم الطفؿ ،إضافة إثارتيا لمعمميات 

العقمية المعرفية كاإلدراؾ كالتخيؿ كالتفكير،كالقدرة عمى التحكـ في البني األساسية لمغة األـ ،حيث يتـ 
، كىذا التكييؼ ييتدم إلى 1تطكيعيا كتكيفيا حسب متطمبات األغراض التعميمية لكؿ طكر مف األطكار

التكازف بيف التعبير الشفاىي كالتعبير الكتابي حتى ال يحدث خمؿ أك رككد في إحدل المككنات 
األساسية لمممكة المغكية ،فالمغة ظاىرة اجتماعية يجسدىا الكبلـ كظاىرة فردية ،كممارسة الكبلـ ىي 
التي تمكف مف التحكـ في النسؽ المغكم العاـ ،كلذلؾ البد مف تنمية القدرة الكبلمية إلكساب آليات  

 .الجممة في بنائيا عف طريؽ التمرف 

                                       
 .11مرجع سابق،ص:مناهج السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً 1
 .133مرجع سابق ،ص:صالح بلعٌد  1
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  إف مممح الخركج مف السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي ىك أف يككف المتعمـ قادرا عمى قراءة كؿ 
السندات المكتكبة بطبلقة مناسبة لمستكاه كباحتراـ ضكابط النصكص مف حركات كعبلمات الكقؼ 

كبأداء معبر ،كما يجب أف يككف قادرا عمى فيـ ما يقرأ كتككيف حكـ شخصي عف المقركء كقادرا كذلؾ 
 .عمى التعبير الشفكم السميـ الذم يعكس درجة تحكمو في المكتسبات السابقة

  يمكف القكؿ أف الكفاءة الختامية لنياية السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي الخاصة بالمغة ىي أف 
نتاج خطابات كنصكص كتابية متنكعة األنماط الحكارم :يككف المتعمـ قادرا عمى قراءة كفيـ كا 

 1. كاإلخبارم كالسردم كالكصفي
قد جاءت " "يواجو ابني صعوبة في التعامل مع النقود"  المتمثمة في   أما العبارة الثامنة من المقياس

حيث مثمت اعمي نسبة عمى  2.63 ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدربــــاستجابات األكلياء،
 الحياد أما %15.95 بنسبة موافق  في حيف سجمت%79.75غير موافق مستكم العابرة 

بمعني أف نسبة  كبيرة مف األكلياء  يركف أف أبنائيـ في ىذه المرحمة مف التعميـ االبتدائي ال ،4.29%
يكاجيكف صعكبة في التعامؿ مع النقكد أم أنيـ في ىذه المرحمة قادريف عمي التميز ك يعرفكف 

الحساب،كىذا مف خبلؿ مادة الرياضيات التي تسمح باكتساب المعارؼ ،كتساىـ في نمك قدرات التمميذ 
الذىنية كبناء شخصيتو كدعـ استقبلليتو كتسييؿ مكاصمة تككينو مستقببل ،كما تكسبو أدكات مفيكماتية 
جرائية مناسبة تمكف التمميذ مف القياـ بدكره بثقة كفاعمية ،الرياضيات حاضرة في المحيط االجتماعي  كا 

كاالقتصادم كاإلعبلمي كالثقافي لئلنساف أكثر مف أم كقت مضي خاصة مع تطكر الكسائؿ 
،األمر الذم يتطمب التحكـ التدريجي ...التكنكلكجية لمحساب السريع مثؿ ألآللة الحاسبة ك الحاسكب 

في ىذه الكسائؿ مف قبؿ التمميذ ،ففي ىذه المرحمة مف التعميـ االبتدائي أم الطكر األخير المتمثؿ في 
السنة الخامسة تعطي األكلكية لمكاصمة تطكير كفاءات الحساب الذىني المتمثمة في النتائج المحفكظة 

كالحساب المتمعف فيو المضبكط ،فالحساب الذىني يكفر كسائؿ مراقبة النتائج المتحصؿ عمييا 
 .بالحاسبة ،كالحساب المتمعف فيو يسمح باإلدراؾ الضمني لمخكاص المستعممة في العمميات

                                       
 .11مرجع سابؽ،ص: مناىج السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي1
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  إف مممح تمميذ المرحمة االبتدائية يتحقؽ في نياية السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي،حيث يكتسب 
الكفاءات الرياضية المحددة لمرحمة التعميـ االبتدائي التي تسمح لو بمكاصمة تعميمو في المرحمة 

 .المكالية

كىنا "يــواجــو ابني مشكمة في تــحديد التوقيت الزمني"  المتعمقة بػػػػ   أما العبارة التاسعة من المقياس
حيث مثمت اعمي  2.53 ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدربــــأيضا جاءت استجابات األكلياء،

 الحياد أما %22.08 بنسبة موافق  في حيف سجمت%75.46غير موافق نسبة عمى مستكم العابرة 
نرم ىنا أف النسبة األكبر مف األكلياء رأت أف أبنائيـ ال يكاجيكف مشكمة في تحديد  ،2.53%

التكقيت الزمني، في ىذه المرحمة تعرؼ المدرسة المتعمـ عمي ظاىرة الفصكؿ كمردىا دكراف األرض 
 . حكؿ الشمس كالتعرؼ عمى تطكر قياس الزمف كمعرفة التكقيت  

المدرسة تقوم بتوجيو ابني إلي اكتشاف المعارف  "المتمثمة في   أما العبارة العاشرة من المقياس 
ايجابية ضعيفة تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ حيث جاءت االستجابة " بنفسو
غير في حيف سجمت  %55.82 أعمى نسبة عمى مستكل العبارة قدرت بػػػموافقبحيث مثمت  2,23
نبلحظ ىنا أف نسبة ليس بالقميمة جاءت بالحياد، الخاصة  %12.26 كنسبة %31.90 نسبة موافق

تصكراتيا معارضة حيت أنيا ال ترم أف المدرسة تقـك بتكجيو أبنائيـ إلى اكتشاؼ المعارؼ بنفسيـ بؿ 
أصبحت تشكؾ نكعا ما في دكر المدرسة، فالمدرسة كما ىك معركؼ عنيا مؤسسة تربكية اجتماعية 
ذات دكر اجتماعي في تنشئة الفرد لتحمؿ مسؤكلياتو ك،كالكعي بمحيطو كىي بمثابة مصنعا يصب 
المعارؼ كالمعمكمات كمصنع الحياة االجتماعية لمطفؿ، فبالرغـ مف التحديات التي تكاجييا المدرسة 
كاإلشكاليات سكاء عمي المستكم التربكم كالتعميمي أك عمي المستكم المجتمعي فيي تحاكؿ دائما 

 .الحفاظ عمي دكرىا كصكرتيا في المجتمع 

تــعرف المدرسة ابني عمي كيفية توزيع " كالمتعمقة بػػػ   أما العبارة الحادي عشر من المقياس 
ايجابية ضعيفة تميل نحو الحياد بمتوسط حسابي مرجح جاءت فييا استجابات األكلياء  " السكان
 غير  في حيف سجمت%47.85موافق حيث مثمت اعمي نسبة عمى مستكم العابرة  2,18قدر بـــ 
نبلحظ أف نسبة ليس بالقميمة جاءت استجاباتيا  ،%22.69 الحياد أما %29.44 بنسبةموافق 

محايدة أك باألحرل ال تدرم  ما إذا كانت المدرسة تعرؼ أبنائيـ عمى كيفية تكزيع السكاف ،ىذا يبيف 
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أنيـ ليس ليدييـ اطبلع عمى ما تقـك بو المدرسة فيما يخص العممية التعميمية ،ففي ىذه المرحمة مف 
التعميـ تقـك المدرسة بتعريؼ المتعمـ عمي تكزيع السكاف في الكطف كالتعرؼ عمى الظاىرة 

المناطؽ الكبرل )الديمكغرافية،كالكثافة السكانية كنشاط السكاف في الجزائر،مف خبلؿ التعرؼ عمى 
لمتمركز السكاني في الجزائر،الكثافة السكانية الحسابية ،الكثافة الحقيقية ،العكامؿ المتحكمة في تكزيع 

 .ىذا يمكف المتعمـ مف ربط العبلقات بيف اإلنساف كنشاطو االقتصادم حسب اإلقميـ  (السكاف

المدرسة تعمم ابني عمي أىم أحداث وأبطال  " كالمتمثمة في    أما العبارة الثانية عشر من المقياس 
ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر لقد جاءت ىنا استجابات األكلياء " تاريخ الجزائر

 غير موافق  في حيف سجمت%92.02موافق  حيث مثمت اعمي نسبة عمى مستكم العابرة 3.00بـــــ
نبلحظ ىنا أف نسبة كبيرة جدا مف األكلياء تصكرك أف المدرسة ،%8.58 الحياد أما %7.36 بنسبة

تعمـ أبنائيـ أىـ أحداث كأبطاؿ التاريخ الجزائرم ،أم أف المدرسة في ىذه المرحمة مف التعميـ تيتـ 
بتعميـ الفرد التاريخ الخاص بكطنو ككيؼ نمي كتطكر عبر التاريخ كاىـ األبطاؿ الذيف ضحكا مف اجمو 

فتعميـ تاريخ األمة ىك مف أىـ الكظائؼ ك األدكار التي تقـك بيا المدرسة ،فالتاريخ يعتبر ضمير 1
األمة لذلؾ فاف التاريخ المشترؾ يعتبر إلي جانب المغة المشتركة مف أىـ عكامؿ الشخصية ،فيك أىـ 
دعائـ القكمية ،فاألمة الكاحدة ىي التي ليا تاريخ عاـ مشترؾ ،ذلؾ أف التاريخ بكصفو السجؿ الثابت 
لماضي األمة كديكاف مفاخرىا كثبتا بانجازاتيا في كؿ المياديف ،فيك الذم يحدد إلي درجة كبيرة آماليا 

كأمانييا كعمى ىدل منو في الغالب تسير مف حاضرىا إلى مستقبميا ، فتدريس التاريخ في التعميـ 
االبتدائي ال يرمي فقط إلى إكساب المتعمـ معارؼ مكسكعية أك مفاىيـ كأفكار تتطمب تحرير كدراسة 

معقدة بقدر ما ىي نشاط تربكم تحسيسي ،يساعد بالدرجة األكلي عمى إثارة كتنمية ركح المبلحظة لديو 
كتنظيميا كتدقيقيا ،فيتـ تدريبو عمى التعمـ بالممارسة كبذؿ الجيد ليتفتح مجاؿ االستكشاؼ لديو 
 .كالتساؤؿ باىتماـ عما يراه كيسمع بو مف أحداث رغبة في فيميا ضمف سياقيا كالتعبير عنيا 

    كما يرمي تدريس التاريخ في ىذه المرحمة إلى إيقاظ مدارؾ التمميذ الحسية كالفكرية كتنميتيا اتجاه 
المحيط االجتماعي الذم يعيش فيو ،بناء الحاسة التاريخية لديو مف خبلؿ تنمية قدرتو عمى ضبط 
شباع فضكلو نحك التاريخ الكطني كتككيف  معالـ تاريخية كفيـ التغير كالتحكؿ المصاحب لمزمف كا 

                                       
 .34،مرجع سابق،صالتعليم القومي والشخصية الجزائرية:تركً رابح  1
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االتجاىات كالقيـ بما يمكنو مف اتخاذ المكاقؼ المناسبة لسنو، كنظرا ليذه المكانة التي يحتميا التاريخ 
فاف المدرسة تكلي اىتماما كبير في ىذا الجانب ،كال احد أكثر مف المدرسة قادرا عمي القياـ بيذا الدكر 
فاالستجابات االيجابية مف طرؼ األكلياء فيما يخص ىذا المكضكع دليؿ عمى مدل إمكانية المدرسة 

 .مف نقؿ التاريخ كالتراث لؤلفراد

تمكن المدرسة ابني من تمييز الموقع الجغرافي " مف المقياس المتعمقة بػػػػ     أما العبارة الثالث عشر
حيث مثمت  ،2.71ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدربـــفكانت استجابات األكلياء  " لموطن

 أما %11.04 بنسبة غير موافق  في حيف سجمت%82.82موافق اعمي نسبة عمى مستكم العابرة 
نبلحظ أف األكلياء يركف أف المدرسة تمكف أبنائيـ مف تمييز المكقع الجغرافي لمكطف  %6.13الحياد 

الف مف أكلكيات المدرسة ىي أف تعرؼ الفرد بمكقع كطنو كحدكده كميزات مكقعو مف خبلؿ مادة 
الجغرافيا فالجغرافيا مادة عممية تجمع بيف معطيات معرفية كعممية مف مختمؼ المكاد ،كتستجيب الى 
الكثير مف الحاجيات األساسية لئلنساف ،كىي مككف أساسي لمتربية تساعد عمى حؿ مشكبلت حياتية 
مف خبلؿ تنمية البعد المكاني كاكتشاؼ العبلقات القائمة بيف السكاف كمجاليـ الجغرافي،كما يكتسب 
المتعمـ كفاءات في ىذه المرحمة مف التعميـ تمكنو مف أف يتصرؼ بشكؿ مسؤكؿ في بيئتو كمحيطو 
القريبيف بعد استكشاؼ مجالو الجغرافي ك التمكقع كالتنقؿ  في محيطو القريب كفؽ معالـ جغرافية 

إقميما كعالميا كشرح )مناسبة ،كاف يككف المتعمـ قادرا عمى رسـ خريطة الجزائر كتحديد مكقع الجزائر 
،كالكشؼ عف أىمية مكقع الجزائر كتنكع مجاليا الجغرافي مف الناحية السكانية (تنكع االنتماء

 .كاالقتصادية كالبيئية

" تساعد المدرسة ابني في التعرف عمى بيئتو":  مف المقياس كالمتمثمة في   أما العبارة الربعة عشر
 ،حيث مثمت اعمي 2.55قدر بــ"ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح "فقد جاءت استجابات األكلياء 

 الحياد أما %17.79 في حيف سجمت غير مكافؽ بنسبة %73.61موافق نسبة عمى مستكم العبارة 
نبلحظ أف نسبة كبيرة مف األكلياء رأت أف المدرسة تساعد أبنائيـ في التعرؼ عمى  %8.58بنسبة 

البيئة ككيفية الحفاظ عمييا ،ففي ىذه المرحمة مف التعميـ يتعرؼ المتعمـ عمي كيفية المحافظة عمى 
المكارد الطبيعية كثركات ببلده انطبلقا مف ربط العبلقة بيف نشاط اإلنساف كاالستفادة مف مجالو 

 .الجغرافي كالبيئي المتنكعيف كيتخذ إجراءات كقائية كيحافظ عمى البيئة 
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ىنا "تنمي المدرسة القدرات الجسمية البني:"  مف المقياس كالمتمثمة في     والعبارة الخامسة عشر
حيث مثمت أعمى نسبة  2.42قدر بــ"ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح "استجابات األكلياء جاءت 

 أما الحياد %26.38غير موافق بنسبة  في حيف سجمت %68.71موافق غمى مستكم العبارة 
ىنا النسبة األكبر مف األكلياء أكدت أف المدرسة تنمي القدرات الجسمية ألبنائيـ،ذلؾ  %4.90بنسبة 

أف المدرسة تعتبر التربية البدنية مادة إلزامية كجزء ال يتجزأ مف المناىج الرسمية في جميع المراحؿ 
التعميمية ،كىي مادة دراسية تساىـ مف خبلؿ أنشطتيا المختمفة في تنمية مؤىبلت المتعمـ كتحقيؽ 
مكانياتو،كعميو فنشاط التربية  عطائو الفرصة لمتعبير عف ذاتو ،كا  النجاعة الحركية فرديا كجماعيا كا 
البدنية يحتؿ مكانة ىامة في حياة المتعمـ  باعتباره يرتكز عمى المعب الذم ال يمكف تجاكزه ،أك 

 .االستغناء عنو كذلؾ لما يتضمنو مف تربية شاممة بدنية كفكرية كاجتماعية
    كما أف أىداؼ التربية البدنية ال تنحصر في تككيف كبناء الجسـ فقط كما ىك شائع في كثير مف 
األكساط بؿ تتدخؿ بشكؿ مباشر كتساىـ بقسط كافر  في تنمية كتطكير شخصية المتعمـ بكؿ أبعادىا 

الحركية أك المعرفية ك العبلئقية، فيي تمكف المتعمـ مف اكتشاؼ جسمو كمحيطو كمعرفة حدكد :
 .مقدرتو لمتدخؿ بأماف كسبلمة،كما يتمكف مف استثمار حركية جسمو كتسييرىا ألداء مياـ دقيقة كفعالة
كتبقي الحاجة إلى الحركة تحتؿ مكانة كبيرة فيي مرحمة العصابات ،إذ بقدر ما يبحث الطفؿ عف 
استقبلليتو عف البيت كمحيطو العائمي ،بقدر ما يسعي إلى إيجاد مكانة لو ضمف مجمكعات يعبر 

 .كيكشؼ مف خبلليا عف قدراتو 

فممارسة التربية البدنية كالرياضية تفرض عمى الطفؿ أف يتحمى بالشجاعة ك المبادرة في أدائو       
لمميارات الرياضية كتنمي أيضا قكة الصبر كالتحمؿ مف أجؿ إنياء التماريف كما طمب المعمـ في جك 

كما تمكنو مف تنمية كتأسيس تقدير الذات، مف خبلؿ تنمية الثقة بالنفس بدنيا ك نفسيا ك ، تنافسي
 . صكرة ك مفيـك جيد لمذات الجسميةتككيف

كما أف التربية البدنية كالرياضة المدرسية كمنيج تربكم ظمت الحارس األميف ك المستكدع 
األصيؿ لمقيـ ك المعاني التربكية النبيمة ، حيث تختار الميارات ك األنشطة ك السمككيات بعناية لتحقيؽ 

قيـ ك حصائؿ ك خبرات سمككية مرغكبة ، ككثيرا ما ينظر لمتربية البدنية عمى أنيا نظاـ لمقيـ التي 
تبني الشخصية اإلنسانية الناضجة المتمسكة بالخمؽ القكيـ ، ك لطالما أتخذ مف الرياضة نمكذجا ك 
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قدكة لمخمؽ المقبكؿ اجتماعيا ، ك كثيرا ما امتدحت الركح الرياضية ك األخبلؽ الرياضية ك القيـ 
الرياضية كالتعاكف ك التفاىـ ك العمؿ كفريؽ ك المعب النظيؼ كقيـ ك معاني لصيقة بالتربية البدنية ك 

 1.الرياضية
جاءت "المدرســة تــعمم ابني كيفيــة الحــفاظ عمى البيئــة: " مف المقياس    أما العبارة السادس عشر

 حيث مثمت أعمى نسبة 2.84ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــ"استجابة األكلياء 
 %3.00 أما الحياد بنسبة %6.13غير موافق  في سجمت %90.79موافق عمى مستكل العبارة 

نبلحظ أف األكلياء يركف أف المدرسة تيتـ بتعميـ األبناء كيفية الحفاظ عمي بيئتيـ مف خبلؿ مجمكعة 
 التي تعمؿ عمى تحقيقيا لخدمة كاالجتماعيةالمدرسة ليا أىدافيا التربكية ؼالنشاطات التي يتعممكنيا 

 الحديثة في التربية التي ترمي إلى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة االتجاىاتفقد ظيرت ،البيئة كالمجتمع
 .كربط البيئة بالمدرسة

لقد أدخمت العديد مف دكؿ العالـ برامج نظامية في التربية البيئة بالمراحؿ التعميمية المختمفة        ؼ
فدكر المدرسة ال يقتصر كمؤسسة تعميمية فقط لكف  مف أجؿ المحافظة عمى البيئة المحمية كمقكماتيا،

 أىمية كتعميمو النشء ليا دكر كبير كمؤسسة تربكية في خمؽ السمككيات االيجابية كتربية الجيؿ أصبح
عمؿ المدرسة جنبا لجنب مع البيت يعطي ثماره لبناء الجيؿ ؼ ،البيئة كالمحافظة عمييا في حياتنا 
 صنع القرارات االيجابية في كأيضا في التعامؿ مع البيئة اإلنسانيةالمنشكد الذم يمتمؾ العادات كالقيـ 

 .2النشءالتصدم لقضايا بيئية حساسة نتيجة حسيـ ككعييـ البيئي الذم غرستو فييـ المدرسة منذ 

عدادتنمية المكاىب لمتبلميذ      فمف اجؿ  تقـك المدرسة  ، قدراتيـ بتفاعميـ االيجابي مع قضايا البيئةكا 
جراءاتيا بعيدا عف المدرسة ألجكاء رحبلت ميدانية أك جكالت خضراء كإعدادبنشاطات متنكعة   كا 

 أيضاكما تقـك  ، الحقكؿ الزراعية أك الشكاطئ أكالغابات أك الصارمة كزيارات ميدانية لحدائؽ الحيكاف 

جؿ أ كالتعبير مف اإلنشاءبتشجيع التبلميذ لقراءة القصص ذات التكجو البيئي كال ننسى استغبلؿ مادة 
 تقميؿ أك بالبيئة اإلنساف كمدل اىتماـ األرض كاجبات لمتبلميذ تحبذ فييـ كتابة القصص حكؿ إعطاء
   ليا اإلساءةالممكثات مف خبلؿ الرفؽ بالبيئة كعدـ  نسبة

                                       
 .76،ص2000 القاىرة ، ،1 ،  دار الفكر العربي ، طمناىج التربية البدنية المعاصرة: أميف أنكر الخكلي ك جماؿ الديف الشافعي  1
 http://einalbashaactive.yoo7.com دور المدرسة في حماية البيئة،: مقاؿ بعنكاف 2
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 . خمؽ سمكؾ بيئي سميـ لمطفؿ لو اثر مستقبمي كما تحاكؿ المدرسة مف خبلؿ كظيفتيا 
 ما بيف التعميـ كالمعرفة كتشجيع المشاركة ىي مفتاح لؤلطفاؿغرس القيـ الخضراء في سف مبكرة ؼ

 مف ىـ إليجادالتغيير عمى المدل الطكيؿ لتنمية قدراتيـ في نبذ العادات كالسمككيات البيئية السيئة  
 كأساليبكىنا يبرز دكر المدرسة بغرس طرؽ , بمستكل القدكات في اعتماد نيج بيئي ذك رؤية خضراء 

 . 1 في حياتناأىمية مشاركتيـ ليا أف األطفاؿتمكف 

إنو تجمع في إطار جغرافي كطبيعي .فالمجتمع ليس تجمعان لبشر كمكاطنيف في فضاء مطمؽ         
محدد،مما يعني أنو كالبيئة في تفاعؿ مستمر،فإذا تحسنت حاؿ البيئة انتعش المجتمع كتأمنت لو أجكاء 

  .التفكير في حاضره كمستقبمو، كالعمؿ المثمر في الظركؼ كافة

جاءت استجابة " تــعرف المدرســـة ابني بالظــــواىر الطبيعيـــــة" مف المقياس العبارة السابعة عشر
 حيث مثمت اعمي نسبة عمى مستكم 2.62بـــ  ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر"األكلياء
نبلحظ ،%7.97 أما الحياد بنسبة %14.62غير موافق  في حيف سجمت %77.30موافق العبارة 

مف خبلؿ النسب أف األكلياء يركف أف المدرسة تعرؼ أبنائيـ بأىـ الظكاىر الطبيعية كتأثيرىا عمي 
الظاىرة الطبيعية، ىي كٌؿ عمؿو خارج عف إرادة اإلنساف، أم ليس لو يىد في المناطؽ كالتجمع البشرم ؼ

يران كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلمطار كالثمكج، كبعضيا  إنجازه أك حدكثو، كبعض ىذه الظكاىر تككف خى
نظران ألٌف الظكاىر الطبيعٌية مكجكدةه كدائمة الحدكث . تككف ميدٌمرة كحاؿ الزالزؿ، كاألعاصير، كالبراكيف

فيي ال تىحتاج إلثباتو بالمطمؽ، كما أٌنيا مىعركفةه منذ القدـه حيث إٌف بعض األقكاـ كالشعكب القديمة 
،فالمدرسة مف خبلؿ قد ذيىمت مف ىذه الظكاىر كذكرتيا في مدٌكناتيا، كرسمتيا في كيكفيا كمعابدىا

برامجيا تعرؼ التبلميذ بكؿ ىذه المعمكمات اليامة التي تخص الظكاىر الطبيعية كأسباب حدكثيا 
يتعرؼ التمميذ عمى البيئة –كفكائدىا، فيعتبر نشاط الجغرافيا في التعميـ االبتدائي الذم مف خبللو 

مككنا أساسيا في التنمية الشاممة لشخصية المتعمـ  فيي تساعده عمى حؿ مشكبلت حياتية -الجغرافية
 .مف خبلؿ تنمية البعد المكاني كاكتشاؼ العبلقات القائمة بيف اإلنساف كبيئتو الطبيعية كاالجتماعية

     فالجغرافيا تمكف المتعمـ مف الفيـ السميـ لمفضاء الجغرافي كمفيـك المسافة كالظكاىر المتعمقة 
الخ بما يساعده عمى التحكـ في المصطمحات كالمفاىيـ الخاصة بالمادة كتمكنو ...بالتكزيع الجغرافي 

                                       
 http://www.rudaw.net ، دور المدرسة في التوعية البيئية: عمر المنصكرم  1
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مف إيجاد التفسيرات العممية لمظكاىر الطبيعية كالعناصر الفاعمة كالمتحكمة في كجكدىا كتطكرىا بما 
 .يكلد لديو االرتباط باألرض كالحفاظ عمى مكارد محيطو كببلده كحسف استغبلليا كفرد حر كمسؤكؿ

في التعميـ االبتدائي ىي إيقاظ مدارؾ التمميذ الحسية - الجغرافيا–     اليدؼ مف تدريس ىذه المادة 
كالفكرية كتنميتيا تجاه المحيط الذم يعيش فيو،كذلؾ تحسيس المتعمـ بالعناصر األساسية التي تككف 

مجاؿ جغرافي بخصائصو المتميزة )محيطو كالعبلقات التي تربط بعضيا ببعض كما ينتج عف تفاعبلتيا
، عبلقات األفراد بمحيطيـ الطبيعي كتفاعميـ معو كالذم يظير في طريقة معيشتيـ "الطبيعية كالبشرية"

 .(كاستغبلليـ لممكارد التي تتكفر فيو كفي درجة التأقمـ كالتأثير فيو

    كما تيدؼ إلى تمكيف المتعمميف مف التمكقع كالتحديد كالتنقؿ باستخداـ الخريطة،ككذلؾ تكسبيـ 
االتجاىات ،تضاريس،الخريطة )القدرة عمى تكظيؼ مختمؼ المفاىيـ كالمصطمحات الخاصة بالمادة 

كماف تيدؼ أيضا إلى تعريؼ المتعمـ عمى البيئة الجزائرية كخصكصيتيا الجغرافية  (....،المكقع
 .1كاالقتصادية

ىنا جاءت استجابة "ابني قــــادر عمي التـــعبير عن أرائـــــو:" مف المقياسأما العبارة الثامنة عشر     
حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكم 2.52قدر بـــــ ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجحاألكلياء 
  .%7.97 أما الحياد %19.63غير موافق في حيف سجمت  %72.39موافق العبارة 

المدرســـة تكسب ابني التحمي بالجـــرأة لمتدخــــل :"  مف المقياسعشر    أما العبارة التاسعة
 2.45قدر بـــــ ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجحجاءت استجابة األكلياء "والمناقشـــة والمحــاورة

غير موافق  في حيف سجمت %69.93موافق بــحيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة  
  %5.52 أما الحياد 24.53%

ىنا " المدرســــة تـــعمل عمي تحسين طريقـــة تـــفكير ابني:" مف المقياس     أما العبارة العشرون 
 حيث مثمت أعمى 2.68قدر بـــــ ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجحجاءت استجابة األكلياء 
 أما الحياد %13.49غير موافق  في حيف سجمت %81.59موافق نسبة عمى مستكم العبارة 

4.90%. 

                                       
 .241-240ص مرجع سابؽ ص: محمد الصالح حثركبي 1
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    المبلحظ مف خبلؿ ىذه العبارات الثبلث األخيرة كالمركزة أكثر عمي تنمية التفكير كالتعبير عف 
كساب التمميذ جرأة لممحاكرة كالمناقشة جاءت استجابات األكلياء فييا مابيف ايجابية كايجابية  الرأم كا 
قكية ،أم أف األكلياء يركف أف المدرسة تكسب ابناىـ القدرة عمى التعبير عف أرائيـ كتكسبيـ القدرة 

عمى المحاكرة كالمناقشة بكؿ ثقة ،كما أنيا تعمؿ عمى تحسيف كتنمية التفكير ،فتنمية التفكير مف أىـ 
فالتفكير ال يحدث في فراغ بمعزؿ عف محتكل معيف أك الميمات التي تسعي المدرسة إلى تحقيقيا 

 بؿ إف عممية التعميـ كالتعمـ عمى إطبلقيا ،مضمكف، كما أف تعميـ التفكير كتعممو ال يحدثاف فػي فراغ
التعميـ مف أجؿ ؼ ،محككمة بعكامؿ عديدة تشكؿ فػي مجمميا اإلطار العاـ أك المناخ الذم تقع فيو

 في عممية التفكير أك كضعيـ في مكاقؼ تتطمب منيـ التبلميذالتفكير أك تعميـ التفكير يستيدؼ إدماج 
 إلى فرص لمتعبير عف آرائيـ كمناقشة كجيات نظرىـ مع التبلميذكما يحتاج  ،ممارسة نشاط التفكير
 1. ،ىذا يساعد في تطكر الفكر كتنميتو زمبلئيـ كمع معممييـ

كجدنا أنو يحتكل  القرآف الكريـ اىتمامان شديدان بالعقؿ كالتفكير، ككمما بحثنا في اإلسبلـ اىتـ     كما 
َلْو َأنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَمى َجَبٍل )بالفكر، يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى  عمى الكثير مف اإلشارات التي تتعمؽ

 البقرة ،آية (...لَّرََأْيَتُو َخاِشعًا مُّبَتَصدِّعًا مِّْن َخْشَيِة المَِّو َوِتْمَك اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ 
ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة ) ،كفي تأكيد الحكمة كفضميا قكلو تعالى كقكلو تعالى 269

أف ىذه اآليات تؤكد عمى أف . 21الحشر، آية(... َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا اأَلْلَبابِ 
التفكير فريضة إسبلمية، كأف العقؿ الذم يخاطبو اإلسبلـ ىك العقؿ الذم يعصـ الضمير كيدرؾ 

القرآف  كما أف. الحقائؽ كيميز بيف األمكر كيكازف بيف األضداد كيتدبر كيحسف اإلدراؾ كالرؤية
ال يذكر العقؿ إال في مقاـ التعظيـ كالتنبيو إلى كجكب العمؿ بو كالرجكع إليو، كال تأتي اإلشارة  الكريـ

إليو عارضة كال مقتضبة في سياؽ اآلية، بؿ ىي تأتي في كؿ مكضع مف مكاضعيا مؤكدة جازمة 
بالمفظ كالداللة، كتتكرر في كؿ معرض مف معارض األمر كالنيي التي يحث فييا المؤمف عمى تحكيـ 

ٍجر عميو   1.عقمو أك يبلـ فييا المنًكر عمى إىماؿ عقمو، كقبكؿ الحى

                                       
 http://www.jarwan-center.com ،عماف العربية ،جامعةالمدرسة التي تنمي التفكير واإلبداع:فتحي عبد الرحمف جركاف1

 .17،المكتبة العصرية،بيركت، د ت،صالتفكير فريضة إسالمية:عباس محمكد العقاد 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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معظـ دكؿ العالـ تعيش عمى ثركات تقع تحت أقداميا كتنضب بمركر " يقكؿ مفكر ياباني       
 .الزمف، أما نحف في الياباف فنعيش عمى ثركة فكؽ أرجمنا تزداد كتعطي بقدر ما نأخذ منيا

ىؿ : التفكير نشاط طبيعي، ال يستغني عنو اإلنساف في حياتو اليكمية كلكف قد يتساءؿ البعض      ؼ
يحتاج اإلنساف أف يتعمـ كيؼ يفكر ؟ أك ليس اإلنساف مفكران بطبيعتو؟ كالجكاب عمى ذلؾ أف اإلنساف 
في حاجة إلى تعميـ طرؽ التفكير، كالتدريب عمى مياراتو كحاجتو ألف يتعمـ كيؼ يتكمـ ككيؼ يعامؿ 

كيرل كثير مف عمماء النفس أف الطفؿ يتعمـ الكثير مف التفكير قبؿ أف يدخؿ المدرسة مف . الناس
أسرتو كلكف عمى رجاؿ التربية إيجاد الظركؼ التي تعمؿ عمى تطكير ميارات التفكير إلى أف تصؿ 

 ،كىذا ما تسعى إليو المدرسة مف خبلؿ الكظائؼ التي تقـك إلى حد اإلتقاف كالتفنف كاالستخداـ الفعاؿ
الكثيريف مف رجاؿ التربية يفضمكف تدريس كتنمية ميارات التفكير ضمف المنيج المدرسي ،كذلؾ ؼ بيا،

حتى يستطيع أف يستخدـ المتعمـ ىذه الميارات في مكاقؼ الحياة المختمفة خاصة إذا كانت 
المكضكعات كالقضايا التي يدرسيا في المنيج المدرسي ذات عبلقة كاضحة بالمكاقؼ الحياتية في 

 .المجتمع

يتفؽ الجميع عمى أف التعميـ مف أجؿ التفكير أك تعمـ ميارتو ىدؼ ميـ لمتربية ، كعمى     كما 
كيعتبر كثير مف المدرسيف ، لتبلميذىاالمدارس أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف أجؿ تكفير فرص التفكير 

 إال ، عمى التفكير ىدؼ تربكم يضعكنو في مقدمة أكلكياتيـ التمميذكالتربكييف أف ميمة تطكير قدرة 
ال يكفر خبرات قد أف ىذا اليدؼ غالبان ما يصطدـ بالكاقع عند التطبيؽ ، ألف النظاـ التربكم القائـ 

 .كافية في التفكير 
 فرصان كي يقكمكا بميمات تعميمية نابعة مف فضكليـ أك لمتبلميذ تييئ تحاكؿ أفإف مدارسنا      

مبنية عمى تساؤالت يثيركنيا بأنفسيـ ، كمع أف غالبية العامميف بالحقؿ التعميمي كالتربكم عمى قناعة 
 ، كيؤكدكف عمى أف ميمة المدرسة ليست عممية حشك التبلميذكافية بأىمية تنمية ميارات التفكير لدل 

 .بالمعمكمات ، بقدر ما يتطمب األمر الحث عمى التفكير ، كاإلبداعالتبلميذ عقكؿ 
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 :لممدرسة (تربوية)محور الوظيفة األخالقية- 2

 بالقدر  التمميذتزكيد      يركز ىذا المحكر عمى الكظيفة األخبلقية التي تقـك بيا المدرسة المتمثمة في 
مف التربية األخبلقية ، فالتربية األخبلقية ىي الميمة األساسية كالمركزية لممدرسة ،فيي تكلد المناسب 

األفكار كالمشاعر كتؤسس لمعقؿ األخبلقي ،كما تعمؿ عمى تكجيو السمكؾ كتنظيمو عبر نظاـ مف 
القكاعد العممية، فالطفؿ يقضي الطكر األكؿ مف طفكلتو في األسرة،أما الطكر الثاني فيقضيو في 
المدرسة حيث يبدأ في الخركج مف دائرة األسرة ك يتمقف مبادئ الحياة االجتماعية التي تحيط بو 

،كتسمي ىذه المرحمة مرحمة الطفكلة الثانية ،فيذه الفترة تعتبر فترة دقيقة في تككيف الطابع الخمقي 
،ففي المدة التي تسبؽ ىذه الفترة يككف الطفؿ في سف صغيرة جدا كتككف حياتو الفكرية ضعيفة 

،كحياتو الكجدانية فقيرة كساذجة ،كال تسمح حالتو النفسية حينئذ بتككيف تمؾ العناصر المعقدة التي تقـك 
عمييا حياتنا الخمقية ،كلكف عندما يتخطي الطفؿ ىذه المرحمة كيصؿ إلى السف المدرسية يتحتـ عمينا 
تمقينو مبادئ األخبلؽ كاف نيتـ أكثر مف ذم قبؿ بتيذيب الشعكر الخمقي كصبغتو بصيغة عقمية كذلؾ 

 .بإخضاعو شيئا فشيئا لمبادئ التفكير العقمي

 ،فما تقـك بو المدرسة مف التككيف 1     فالمدرسة بحكـ كضعيا ىي األداة المنظمة لمتربية الكطنية 
الخمقي كالتربية الخمقية لمطفؿ يمكف بؿ يجب أف يككف عمى غاية كبيرة مف األىمية ،فاف جزءا كبيرا 
مف ىذه الثقافة األخبلقية بؿ أىـ جزء فييا  ال يمكف تمقيو في أم مكاف آخر ،فمذلؾ فاف المدرسة 

 .ينظر إلييا عمى أنيا خير مركز يحقؽ لنا الثقافة األخبلقية في السف التي نحف بصددىا
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لممدرسة( تربوية)يبين عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمحور الوظيفة األخالقية (09)جدول رقم   

                                      الشدة
 العبارة

 موافق
 

شدة  محـــايد غير موافق
 المحور

 % تكرار % تكرار % تكرار

 2.73 5.52 9 10.42 17                                 84.04 137 تعزز المدرسة لدي ابني قيم التعاون
 

 2.71 4.90 8 11.65 19 83.43 136 تعمم المدرسة ابني أىمية النظام في الحياة
تشجع المدرسة ابني عمي المشاركة في األنشطة 

 واألعمال المدرسية
138 84.66 19 11.65 6 3.68 2.73 

 2.61 13.49 22 12.26 20 74.23 121 تعمم المدرسة ابني االعتماد عمي نفسو 
ترغب المدرسة ابني عمي تقبل النقد الموضوعي 

 والتحمي بروح رياضية
92 56.44 39 23.92 32 19.63 2.32 

 2.29 7.97 13 31.28 51 60.73 99 تساىم المدرسة في اندماج ابني في المجتمع
 2.58 4.29 7 77.30 126 18.40 30 ال تعمل المدرسة عمى تنمية روح المسؤولية لدى ابني

 2.60 4.29 7 17.79 29 77.91 127 تحدد المدرسة البني واجباتو نحو أسرتو واآلخرين
 2.39 9.20 15 25.76 42 65.03 106 تعود المدرسة ابني عمي آداب االستماع

 2.36 10.42 17 26.38 43 63.19 103 تساعد المدرسة عمي تكوين ميول فنية لدي ابني
 2.67 4.29 7 14.11 23 81.59 133 المدرسة تعمم ابني معني االنتخاب

العمم،النشيد )الوطنية ابني يعي جيدا دالالت الرموز
 (الوطني

132 80.98 19 11.65 12 7.36 2.69 

 2.77 4.29 7 9.20 15 86.50 141 تساىم المدرسة في بناء شخصية ابني
حق التعميم )تعمم المدرسة ابني حقوقو في المجتمع

 (،الصحة
146 89.57 12 7.36 5 3.06 2.82 

 2.85 3.06 5 5.52 9 91.41 149 تعمم المدرسة ابني احترام اآلخرين
 2.49 7.36 12 21.47 35 71.16 116 تعزز المدرسة لدي ابني مبدأ االعتذار والمسامحة 

الغش )يتعمم ابني الخصال السيئة من المدرسة،مثل 
 (والكذب

33 20.24 118 72.39 12 7.36 2.52 

 2.59  شـــــدة المـــــحـــور
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يمثؿ الجدكؿ المكضح اعمي عرض الستجابات األكلياء لمعبارات الخاصة بالمحكر الثاني       
 ،كالمبلحظ استجابات بتصورات الوالدين  لموظيفة األخالقية لممدرسة الجزائريةلمتساؤؿ الثاني المتعمؽ 

تـــعزز المدرســـة لدى ابني قيم "األكلياء في ما يتعمؽ بالعبارة األكلي مف المقياس كالمتمثمة في 
حيث  ،2.73ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــجاءت  استجابات األكلياء "  التعاون

الحياد  أما %10.42غير موافق  في سجمت %84.04موافق مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 
نبلحظ أف األكلياء يركف كيؤكدكف عمى أف المدرسة تعزز لدم التمميذ قيـ  ،%5.52جاءت بنسبة 

التعاكف كتحث عميو مف خبلؿ مناىجيا كنشاطاتيا ،فالتعاكف ىك عبارة عف مساعدة الناس لبعضيـ 
البعض في أعماؿ الخير ،كفي كؿ األمكر التي تقبؿ المشاركة كقد أمرنا اهلل سبحانو كتعالى بالتعاكف 

 الف التعاكف ركف أساسي {كتعانكا عمى البر كالتقكل كال تعاكنكا عمى اإلثـ كالعدكاف}:كذلؾ عندما قاؿ 
مف أركاف المجتمع السميـ ،كفي التعاكف تحقيؽ المصمحة العميا لممجتمع كالجماعة اقدر مف الفرد عمى 

التفكير كالتطكير بسبب ما تمتاز بو الجماعة مف تنكع في الميكؿ كالقدرات كمستكيات الميارة في 
ما لم يكن ىذا التعاون فال يحصل الفرد عمى قوت وال " في مقدمتوابن خمدوناألداء ،ككما يقكؿ 

كىذا يعني أف كاجب الفرد مف اجؿ المجمكع ككاجب الجماعة اف تتعاكف لسد  "غذاء وال تتم لو حياتو
 .1حاجات المحتاجيف كالمعكزيف 

    قد قاـ عمـ االجتماع بتعريؼ التعاكف عمى انو آلية يقـك بيا جماعة مف األفراد مف اجؿ أف يصمكا 
إلى المنفعة العامة كىذا يعتبر عكس التنافس الذم يحدث بيف األشخاص ،كالذم يككف الغرض ىك 

 .منفعة الشخص فقط

إف التعاكف يعتبر ضركرة مف ضركريات الحياة ،كذلؾ الف اإلنساف  ال يمكنو أف يقـك بإيجاز كؿ 
األمكر كحده ،كلف يقدر عمى النجاح في أم شي إذا كاف كحده ،الف النجاح كانجاز الشيء بشكؿ 

مميز يحتاج إلى تعاكف ،فالتعاكف يكفر الكقت كالجيد كلو أىمية كبيرة في حياة الناس ،حيث أنيا تعمؿ 
عمى ربط المحبة بينيـ، فالتعاكف يجعؿ الناس يتعممكف حسف المعاممة كالعديد مف الصفات الجيدة التي 

 كإلقاءيجب أف يتصؼ بيا كؿ مسمـ،كالمدرسة مف خبلؿ نشاطاتيا تنمي قيـ التعاكف في التبلميذ 
،فتنمية قيـ التعاكف في التبلميذ يجعميـ يتعاكنكف في عمييـ قصص مف الكاقع تحث عف التعاكف 
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 بأعماؿالقياـ المذاكرة مع بعض كفي نظافة المدرسة كغيرىا مف األمكر التي يمكف أف يتعاكنكا فييا ؾ
 . عمى مجمكعتيف مما يجعميـ يتشاكركف كيتشارككف التبلميذ تثقيفية كتقسيـ كمسابقاتتحتاج الجماعة 

 بيف مكجكدة تككف أف التي يجب األشياء أىـ تنمية قيـ التعاكف بيف افرد المجتمع يعتبر مف       إف
 المجتمع ، حيث خمقنا اهلل أفراد عمى كافة بالفائدة المجتمع الكاحد ، حيث يعكد ىذا التعاكف أفراد

، فقد خمؽ اهلل عز كجؿ كؿ فرد في األخرسبحانو كتعالى بالدنيا لكي نتعاكف كلكي يساعد كؿ منا 
 ، ليذا ال يصبح ىذا المجتمع نافع كمميز األخرالمجتمع لو دكر يقـك بو كفي النياية يكمؿ كؿ مف 

 النتيجة عمى كافة المستكيات ، لرفع شأف ىذا المجتمع في النياية ، كىذه ىي أفراده بتعاكف إال
 كمف أحسف مف المدرسة كمؤسسة اجتماعية تقـك بمثؿ ىذه المياـ فالمجتمع  مف التعاكفالمرجكة

 .كأفراده أككميا بيذه الميمة 

 تعمم المدرسة ابني أىمية النظام في " مف المقياس كالمتمثمة في     أما فيما يخص العبارة الثانية
 حيث 2.71ايجابية قوية جدا بمتوسط  حسابي مرجح قدر بـــــ فقد جاءت استجابات األكلياء " الحياة

 %11.65غير موافق في حيف سجمت  %83.43موافق مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 
تعميـ أبنائيـ النظاـ  ،فاألكلياء يركف أف أكثر مؤسسة قادرة عمى فيما يخص الحياد %4.90كنسبة  

في الحياة ىي المدرسة بحكـ نظاميا كنشاطاتيا كبحكـ أف التمميذ يقضي معظـ كقتو فييا، فإكساب 
 ك األسباب أىـالنظاـ احد ؼ الفرد القدرة عمى النظاـ كالتنظيـ في حياتو ميـ جدا لمفرد كالمجتمع ،

 أف اإلنساف أراد إذا عمـ التنمية البشرية ففي  األعماؿ تعتمد عمى التقدـ ك عمى انجاز التيالمسببات 
 النجاح سكاء كاف نجاحا أسباب أىـينيى عمؿ لديو عميو بتنظيـ ذلؾ العمؿ تنظيما جيدا ك النظاـ احد 

 كقت في يريد الشخص انجازىا ك التي غير ذلؾ مف المجاالت أك العمؿ في نجاحا أك الدراسة في
 .قصير

إف النظاـ في حد ذاتو عامؿ  "إميل دوركايم في كتابو التربية األخالقية    كيقكؿ ىنا عالـ االجتماع 
مستقؿ مف عكامؿ التربية لو ذاتيتو الخاصة،إذ أف في الشخصية األخبلقية عناصر أساسية ال ترجع 
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كبالنظاـ كحده نستطيع أف نعمـ الطفؿ االعتداؿ في رغباتو كالحد مف شيكاتو كتحديد . إال إليو
 1" .مكضكعات نشاطو،كاف في ىذا التحديد لدعامة مف دعائـ السعادة كالصحة األخبلقية

التجٌمؿ، كالمحافظة عمى : جميع نكاحي حياة اإلنساف، سكاء حياتو الفرديةه مثؿيشمؿ النظاـ     ؼ
الكفاء بالمكاعيد، كالقياـ باألعماؿ المككمة إليو، : النظافة، كااللتزاـ بالكقت، أك حياتو االجتماعيةه مثؿ

حتى لك اختمفت الطرؽ التي يتبعيا الفرد لتطبيقو، فمثبلن تطبيؽ النظاـ داخؿ األسرة الكاحدة يختمؼ عف 
تطبيؽ النظاـ في المجتمعات العسكرية أك مجتمع العمؿ، فعندما ينظر الفرد إلى أٌف النظاـ مطمب 

 فتعمـ النظاـ كااللتزاـ ديني يحث عميو الديف اإلسبلمي كجميع الرساالت السماكية فإنو يستشعر أىميتو
 تحقيؽ ،حفظ حقكؽ األفراد في المجتمع، كحماية الضعيؼ منيـ مف سمطة القكم كسمب حقكقوم بو 

المساكاة بيف أبناء المجتمعه فعند تطبيؽ النظاـ كاالنضباط عمى جميع األفراد ال يشعر أحد بأفضميةو 
 أداء األعماؿ بالشكؿ األفضؿ كعمى أحسف كجوو، ،لآلخريف عميو، مما يحافظ عمى ترابط الجميع معان 

 القدرة عمى السيطرة ،فعند تطبيؽ النظاـ يستطيع الفرد اإلبداع كاالبتكار في ظؿ األماف كحفظ الحقكؽ
 .عمى المجتمع كأفراده، كتحديد صبلحيات كؿ فردو أك مجمكعةو، كحماية المجتمع مف الفكضى

ابتدءا مف األسرة إلى  لديو ة المحيطة التي يكتسبيا الفرد مف البيئة العادأك ةالنظاـ ىك الطريؽ     ؼ
 المراتب ألعميكاليدؼ منيا ىك التتبع ككضع ىدؼ معيف لمكصكؿ المدرسة تـ نحك المجتمع الكبير،

. بالنظاـ 

 ككقت لمعب كالترفيو ، جيدا دركسو ينظـ كقتو جيدا ما بيف مذاكرة الذمكالطالب المنظـ ىك      
 عممو الكقت ، كأعطى مكانوفي كؿ فرد نظـ كقتو كؿ ،إذاككذلؾ المؤسسات  كالعامؿ كربة البيت ،

الف ، متحضر كمتقدـ راقيفسكؼ نصبح مجتمع ، نفسو كقتا مف الترفيو كالتسمية كأعطى  الكافي
 .كميـ في حياة األفراد لذلؾ تركز المدرسة عمى تعميـ النظاـ مف خبلؿ نشاطاتيا النظاـ  نصؼ العمؿ

تشجع المدرسة ابني عمي المشاركة في "  كالمتمثمة في       أما العبارة الثالثة من المقياس
ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر جاءت استجابات األكلياء "األنشطة واألعمال المدرسية

غير موافق  في حيف سجمت %84.66موافق بـــ حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكل العبارة 2.73بــــ
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مف خبلؿ استجابات األكلياء نجد أنيـ يتصكركف أف  %3.68الحياد بنسبة  أما %11.65نسبة 
المدرسة تشجع أبنائيـ عمى المشاركة في األنشطة المدرسة كاألعماؿ الخاصة بالمدرسة الف ىذه 

 .األنشطة كخاصة البلصفية ميمة جدا في تككيف شخصية الطفؿ 

       فمقد أصبحت المدرسة اليكـ حقا مؤسسة اجتماعية تضطمع بدكر ىاـ في تييئة الفرص لتحقيؽ 
النمك الشامؿ لمتمميذ ،كأعداده لممكاطنة الصالحة ،كعمينا أف ندرؾ أف النشاطات المدرسية لـ تعد مجرد 
نشاط حركي جسمي يرمي إلى تمريف العضبلت كباقي أعضاء الجسـ كتقكيتيا ،بؿ أصبح فنا تربكيا 

متقنا جعمت لو الطرؽ الحديثة في التربية أصكؿ كقكاعد كأىداؼ خبلقة ،ىذا ينسجـ مع غايات 
 .كمرامي النكاحي األخرل لمعممية العممية التربكية المتكاممة

 الفصؿ، في الدرس عف أىمية يقؿ ال تربكم مجاؿ       فالنشاطات البلصفية التي تقـك بيا المدرسة 
 تعمميا يصعب كصفات ميارات فيو يتعممكف كما ،حاجاتيـ كيشبعكف ميكليـ، عف التبلميذ فيو يعبر إذ
 اليدكم، العمؿ كاحتراـ النفس، كضبط ،المسؤكلية كتحمؿ يرىـ، غ مع التعاكف مثؿ العادم، الفصؿ في

تقاف  .مياراتو بعض كا 
 أك النشاط، مف تكثر أف أك تنيض، ال أك بالنشاط مدارسنا تنيض أف في ليست األساسية العبرة      
نما منو، تحد  ،أىدافو بتحديد كذلؾ نشاط، كؿ مف التربكية الغاية عمى المدرسة تحرص أف في كا 

  بصيرة بو القائميف التبلميذ إكساب إلى يؤدم الذم النحك عمى كتنفيذه بصيرة، عمى لو كالتخطيط
كتحسيف  خبراتو، لتجكيد التكجيو حسف مف المزيد يحقؽ  تقكيمو عمى نحكثـ خبلقة، كأفكارنا كميارة
 .ككطنو مجتمعو، كمستقبمو،كخيرحاضره  خير فيو لما أفكاره كبمكرة ،كالكبير الصغير عالمو نحك رؤيتو
 الذم األثير المبرمج النشاط ذلؾ بأنو (البلصفي )الحر المدرسي النشاط يعرؼ،العمـك  كجو عمى
 بشكؽ كيمارسو التمميذ ، عميو يقبؿ كالذم التعميمي، البرنامج مع يتكامؿ نحك عمى المدرسة تنظمو
قباؿ  نمك إلى تؤدم التي التربكية األىداؼ المدرسي النشاط برنامج يحقؽ الحاؿ، ىذه في .تمقائي كا 
 التربكية االتجاىات في المكظفة كقدراتو المحببة، ىكاياتو تنمية ثـ مف التمميذ، خبرة في كاتساع
 .المرغكبة
 كفنية، كاجتماعية، ثقافية، :عديدة متنكعة جكانب المدرسي النشاط يتضمف ل، أخر بكممات      

 ألنيا ، بينيا التفريؽ الصعب كمف كمتكاممة، متداخمة النشاط جكانب جميع أف المؤكد كمف كرياضية،
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 أف منطمؽ مف جكانبيا، جميع مف التمميذ شخصية تشكيؿ غايتو كاحد ىدؼ عند جميعيا تمتقي
 .التجزئة تقبؿ ال متكاممة كحدة التمميذ، شخصية
 األىداؼ فيو تتحقؽ الفصؿ،  داخؿ يحدث عمى ما قيمة يقؿ ال ،الفصؿ خارج النشاط إف       
  :اآلتية المنشكدة التربكية
 شباع ميكليـ، عف التبلميذ لتعبير حيكم ؿ مجا النشاط  قد ع تشب لـ حاجاتيـ التي إذا كا 

 الصحة يدعـ بأنكاعو النشاط أف ذلؾ بمدرستيـ،ػ كضيقيـ لمتمرد، كميميـ جنكحيـ، إلى تؤدم
 النفسية

 مكاجية في مؤثر بارز بدكر تقكـ أف تستطيع التي المدرسة أجيزة بيف فمف المدرسة، في لمتبلميذ    
 المدرسي النشاط جمعيات خاص، بشكؿ االنتمائية عاـ ،كحاجاتيـ بكجو النفسية التبلميذ حاجات
 .المختمفة

ا الفرد عمى تمح االنتمائية الحاجات أف المعركؼ مف      ىذه إلشباع يسعى فالفرد شديدنا، إلحاحن
ذا لو، كانتمائو مجتمعو في تقبمو مدل فييا يؤكد اجتماعية، عبلقات بإقامة الفطرية، الحاجة  تتكفر لـ كا 

 في فييا مرغكب غير -أخرل كسائؿ إلى يمجأ فقد ،المجتمع منيا يرضى التي اإلشباع سبؿ لو
 مف عصابة إلى أك ،متطرفة جماعة إلى كاالنضماـ إلشباعيا – الكبير أك الصغير مجتمعو

 . لمجتمعةالمناىضة العصابات
 أف يمكف ط النشا فبيذا الفصؿ، في تعمميا يصعب أشياء النشاط ىذا خبلؿ التبلميذ يتعمـ 

 ليـ يتسنى ال التي ،العمميةك كالعممية كالخمقية االجتماعية كالخبرات بالميارات التبلميذ يتزكد
 كضبط المسؤكلية، كتحمؿ ـ، غيره مع التعاكف مثؿ الفصؿ، جدراف بيف اكتسابيا غالبنا

 شخصيات  يجعؿ مما ، ذلؾغير إلى اليدكم، العمؿ كاحتراـ التخطيط، في كاإلسياـ النفس،
 1.كاعية مسؤكلة ناضجة  التبلميذ

 كالمكاىب الميكؿ ىذه عف لمكشؼ كفرصة كمكاىبيـ، التبلميذ ميكؿ لتنمية كسيمة النشاط، 
 .الصحيح كالميني التعميمي التكجيو تكجيييـ عمى يعيف

 التعميمية، المكاقؼ لمكاجية   قابميةأكثر كيجعميـ ،لمتعمـ التبلميذ استعداد يثير النشاط 
 .ليـ المدرسة تقدمو ما كاكتساب

                                       
 .15،16ص صد ت ،عماف،"مفيومو وتنظيمو وعالقتو بالمنيج"النشاط المدرسي: فيمي تكفيؽ محمد مقبؿ1
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نما لممعمكمات، تمقيف مجرد ليست المدرسة كظيفة إف      يتيحأف شأنو مف ما كؿ تكفير ىي كا 
 إلى تنميتياك الخبلقة  كقدراتيـميكليـ معرفة فضبل عف الدائـ، الشامؿ الصحيح النمك لتبلميذىا
  .بناء صالح اجتماعي اتجاه في كمو ىذا يصاغ ممكف، حد أقصى

 ىذا يحدث كلف ، البيئةمؤثرات مع النفسية التبلميذ قكل تفاعؿ عف ينتج التربكم النمك ىذا إف
يشعركف بيا  النفسية،حاجاتيـ  البيئة مؤثرات في كاف إذا إال لمنمك، منو بد ال الذم التفاعؿ

شباعيا لسدىا كينشطكف  ،نشاطيـ الستثارة المبلئمة الكسائؿ ليـ أف تييئ المدرسة كميمة ، كا 
رشادىـ  .المنشكد الغرض تحقيؽ إلى تؤدم التي االتجاىات  نحككا 

 كتنظيـ تكجيو في كبرل مسؤكلية المدرسة عمى كاىؿ  يقع أنو      مف خبلؿ ىذا الطرح يمكف القكؿ  
 أبنائيـ، في ممينا يفكركا أف كالمربيف كاألميات اآلباء عمى ك ، حاجاتيـ تشبع بحيث التبلميذ، أكقات
 شخصية تشكيؿ في األمثؿ األسمكب  األكقات ىذه مف يجعمكا كأف فراغيـ، ألكقات قضائيـ كيفية كفي
 .كببلدىـ كانتماء لمجتمعيـ  حكيمة، مسؤكلة بحرية المتحميةكالنفسية  االجتماعية أكبادىـ فمذات
 كالمراىقيف األطفاؿ فراغ يممئكا أف كمعمميف أباءن  المربيف عمى أف :عموان اهلل عبد يقكؿ  السياؽىذا في
 بالنشاط  ابدأنيـأجيزة كعمى بالقكة، عضبلتيـ  كعمى بالصحة، أجساميـ عمى يعكد بما خاصة، منيـ

عداد القكة  ،لمرياضة صالحة كنكادم ،البرمء كالميك لمعب أماكف ليـ ييسركا لـ فإف كالحيكية،  ،كا 
  .انحرافيـ إلى غالبنا سيؤدم ذلؾ فإف اليادؼ، كنزىات لمنشاط ،لمتدريب  كمسابح
 جاءت "تعمم المدرسة ابني االعتماد عمي نفسو  "مف المقياس المتمثمة فيالعبارة الرابعة     

 حيث مثمت أعمى نسبة عمى 2.61قدر بـــمرجح ايجابية قوية بمتوسط حسابي استجابات األكلياء 
الحياد بنسبة  أما %12.26غير موافق  في حيف سجمت %74.23موافق بــمستكم العبارة 

كالمبلحظ ىنا أف األكلياء يركنا أف المدرسة تعمـ أبنائيـ االعتماد عمى أنفسيـ في القياـ  ،13.49%
بالكاجبات سكاء في المدرسة أك المنزؿ أك المحيط الخارجي أم أنيا تعمـ التمميذ االستقبللية كاف يعتمد 

 .عمى نفسو ال عمى غيره 

 بالرغبة في تيذيب أخبلؽ جيؿ األطفاؿ كالشباب، كغرس القيـ       فالمدارس منذ نشأتيا ارتبطت
فييـ، عبلكة عمى تزكيدىـ بالمعرفة كالعمكـ، كمازلنا حتى اليـك نؤمف بأف المدرسة ىي تمؾ المؤسسة 
التي تمتـز بمعايير تعميمية تفرضيا األنظمة كسياسات الدكؿ، كما تطبؽ مناىج دراسية محددة، كتعمِّـ 

 الميارات البلزمة، كتمقنيـ السمكؾ الصحيح، كىي مؤسسة تسعى لتعميـ الطبلب النظاـ التبلميذ
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كاالنضباط، كتممؾ كسائؿ عديدة لتحقيؽ ذلؾ، فيي صاحبة الحؽ في التقييـ كالتكجيو كمنح الدرجات، 
 مف المدرسة  إذا لـ يخضع  التمميذكفرض العقاب إذا اقتضى األمر، كالذم قد يصؿ إلى فصؿ

 .لؤلنظمة، كيطكِّع نفسو كميكلو لمتعميمات

إال أف التكجيات الحديثة التي أصبحت مكضع قبكؿ مف الغالبية، تركز عمى أف المدرسة ىي  
مؤسسة داخؿ مجتمعات ديمقراطية، تتبنى مثاليات إنسانية عمى رأسيا أف األطفاؿ كالشباب الذيف 
يضعيـ األىؿ أمانة في يد المدرسة، ىـ أشخاص مستقمكف، لكؿ منيـ ميكلو كتفرده، كمف حقو أف 

الخاصة بو، كيقكم في نفسو القدرة عمى  (األنا)يتمتع بالحرية، كأف تتكفر لو مساحات يدعـ فييا 
ا إلى مف يفكر لو كيكجيو كيرشده، كبالتالي يككف قادرنا عمى  االستقبللية، كأف تجعمو غير محتاج دكمن

 .التصرؼ بمفرده، كأف يشؽ طريقو إلى النضج كاالعتماد عمى النفس

 تسيـ حيث تقـك الكثير مف المدارس بخطكات عممية لتنمية االعتماد عمى النفس لدل طبلبيا،   
في إدارة المدرسة، مثؿ مجمس الصؼ كانتخاب المتحدث الخاصة بالتبلميذ ىياكؿ المشاركة قياـ في 
ليست صفقة يتمتع بيا اإلنساف كاالعتماد عمى النفس االستقبللية كما أف  كؿ مرحمة، تبلميذباسـ 

بصكرة مطمقة، بؿ دائما ما تككف مرتبطة بمجاؿ ما أك بإطار محدد، كيسرم ىذا األمر عمى 
 الفبلني أكثر استقبللية كاعتمادنا عمى النفس مف  التمميذاالستقبللية في التعمـ، فيمكف القكؿ مثبل إف

، كما يمكف أف يككف المعيار ىك تمميذيف العبلني، أم يككف معيار القياس ىك المقارنة بيف التمميذ
 مقارنة الخامس قد أصبح أكثر استقبلالن كاعتمادنا عمى النفس في الصؼ تمميذاالنمك العمرم، فنرل أف 

 التمميذ، كذلؾ يمكف أف يككف المعيار مرتبطا بمجاؿ ما، فنقكؿ إف الرابعبما كاف عميو في الصؼ 
ا إلى المساعدة في إجراء التجارب  الفبلني قادر عمى حؿ مسائؿ الرياضيات بمفرده، لكنو يحتاج دكمن

. المعممية في مادة الكيمياء

 يحتاج إلى سمكؾ داعـ مف المعمـ، التمميذيشير عمماء النفس في أبحاثيـ المنشكرة حديثا إلى أف      
، كمف ذلؾ أف يتيح المعمـ الكثير مف االعتماد عمى النفس كالعمؿ الذاتيحتى يكتسب ىذه القدرة عمى 

، لكي يجربكا القياـ بالعمؿ بأنفسيـ كبدكف مساعدة منو، كأف يكتشفكا بأنفسيـ نتائج لتبلميذهالمجاالت 
ما قامكا بو، كقدرتيـ عمى االستفادة مف ىذه الفرصة، بدالن مف أف يتممكيـ الخكؼ مف العكاقب، كلذلؾ 
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لديو، كىك األمر الذم يتحقؽ مف خبلؿ التجربة تمك  (األنا)يحتاج الطالب إلى الثقة بالنفس، كقكة 
 .األخرل، كأف يجد التشجيع مف المعمـ، كالقبكؿ مف زمبلئو

 بقدر التبلميذتكمف ميارة المعمـ في قدرتو عمى الحفاظ عمى التكازف داخؿ الصؼ، بيف تمتع    
مناسب مف االستقبللية كالثقة بالنفس، دكف أف يعني ذلؾ االستغناء عف كجكده، كالذم ال تقتصر 

، لكف في إطار مف التكامؿ التمميذ تمميذاأىميتو فقط عمى التشجيع، بؿ يظؿ المعمـ ىك المعمـ، كيظؿ 
يقدـ المعمـ ،بحيث في العمؿ بنفسو، كتجربة قدراتوالتمميذ كاالعتراؼ المتبادؿ بشخص اآلخر، كحؽ 

 .1 التحدم تمك اآلخر، ككمما اجتاز أحدىـ العقبة تمك األخرل، اكتسب المزيد مف الثقة بالنفسلتبلميذه

، كيركف أف التبلميذ البعض عمى ىذا التكجو القائـ عمى تشجيع االستقبللية لدل ضاعتر  لقد 
 قادريف عمى التعمـ بدكنيـ، التبلميذالنتيجة الحتمية لذلؾ عمى المدل الطكيؿ ىي أف يجعؿ المعممكف 

 قد اعتادكا عمى االعتماد عمى أنفسيـ، التبلميذأم أف يصبح المعمـ ببل فائدة في المدرسة، ماداـ 
 كتتكفر لدييـ حالينا برامج الكمبيكتر التي تسيـ في التخمي عف المعمـ، فيؿ ىذا الخطر قائـ؟

رغـ كؿ ما يقاؿ عف الثكرة التقنية، كالبرامج التعميمية التي تكفر أفضؿ شرح لمعمكـ، فإف المعمـ 
، كعمى مساعدتو عمى تككيف التمميذمازاؿ يمتمؾ مميزات ال تكفرىا أم أجيزة، كىي القدرة عمى تشجيع 

شخصيتو، كىك األمر الذم ال يمكف أف يقكـ بو أم برنامج كمبيكتر، المعمـ كحده ىك الذم يقدر عمى 
تنمية الميارات البشرية، كعمى صناعة اإلنساف، القادر عمى تحديات العالـ في القرف الحادم 

 .كالعشريف

 تتمثؿ في معمـ يسيـ في بناء اإلنساف، لكف الشرط الضركرم لتحقيؽ ذلؾ، ىك أف التمميذحاجة   
 كتحفيظو الدركس، كال أف يمارس التمميذيدرؾ المعمـ ذلؾ، أف يعرؼ أنو لـ يعد مطمكبنا منو تمقيف 

الضغكط كالقير عميو، حتى يطابؽ النمكذج المحفكر في خيالو، بؿ عميو أف يمتمؾ القدرة عمى أف 
 تمميذ، ال أف يعمميـ فقط، عميو أف يدرؾ أف كؿ تبلميذهيستمع، ال أف يتحدث فقط، عميو أف يتعمـ مف 

عبارة عف إنساف مستقؿ، لو فكره كشخصيتو كتفرده، كأف ميمتو كمعمـ تقكـ عمى مساعدة ىذا اإلنساف 

                                       
1 http://www.almarefh.net   التالميذدور المدرسة في زرع االعتماد عمى النفس لدى  

http://www.almarefh.net/
http://www.almarefh.net/
http://www.almarefh.net/
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 لميارة االعتماد عمى النفس التمميذعمى أف يشؽ طريقو في عالـ المستقبؿ، كأف يسيـ في امتبلؾ 
. كالعمؿ المستقؿ، كبذلؾ يظؿ كجكده ىامنا في العممية التعميمية اليكـ كغدنا كبعد غد

دخاؿ عمميات تعميمية    فالمدرسة تسعي دائما لتحقيؽ ىذه الشركط مف خبلؿ القياـ بكظائفيا كا 
كمناىج جديدة تكاكب العصر تجعؿ مف التبلميذ قادريف عمى االعتماد عمى النفس كالمشاركة بأفكارىـ 

ك أرائيـ ىذا ما جعؿ المدرسة تتبني عممية المقاربة بالكفاءات التي تجعؿ التمميذ محكر العممية 
 .التعميمة 

 ترغب المدرسة ابني عمي تقبل النقد " كالمتمثمة في   أما العبارة الخامسة من المقياس
ايجابية تميل نحو الحياد بمتوسط فقد جاءت استجابات األكلياء "الموضوعي والتحمي بروح رياضية

 في %56.44موافق بـــ حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 2.32حسابي مرجح قدر بـــ
نبلحظ أف نسبة البس بيا مف    %19.63 بنسبة الحيادأما  %23.29 بنسبة غير موافقسجمت 

األكلياء يركف أف المدرسة تعكد التمميذ عمى تقبؿ النقد المكضكعي بطريقة عقمية منطقية كفي نفس 
فالمدرسة تربي المتعمـ عمى االنفتاح العقمي .الكقت التفكير بطريقة سممية تكافؽ مستكاه التعميمي 

لآلخريف كلؤلفكار المكركثة ، لذلؾ فيي تدربو عمى  العمياء،كعمى التفكير الناقد لتحرره مف التبعية 
كال يقتصر التفكير الناقد . أساليب استخداـ العقؿ كالمنطؽ دكف استعجاؿ في الكشؼ عف الحقائؽ 

نما يتعداىا إلى التفكير في العمؿ كالمسببات ، كطرح التساؤالت حكؿ  عمى نقد ظكاىر األشياء ، كا 
القضايا المثارة التي تسبب األزمات هكذلؾ لكي يككف لمخبرات التي يحصؿ عمييا المتعممكف معنى 

لى اتخاذ قرارات . كقيمة كأثر  فالتفكير بمنطؽ يقكد المفكر إلى كشؼ النقاب عف كجو الحقيقة ، كا 
 .صائبة

 عمى تكظيؼ العقؿ ، كعمى حسف اإلصغاء لآلخريف ، كاحتراـ آرائيـ  التبلميذيشجع المعممكف     
كىـ يعممكنيـ متى يستمعكف ، ككيؼ يسألكف كيجيبكف ، . كمحاكمتيا بالمنطؽ الكاضح كالحجة البٌينة 

أك يدلكف بآرائيـ مف منطمؽ أف التفكير المنطقي كالحكار السميـ يقكداف إلى النجاح ، كاف الخطأ في 
  . التفكير يقكد إلى خطأ في االستنتاج
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 عمى تقبؿ النقد ، ألنو ليس كؿ التبلميذلكي ينجح المعممكف في ميمتيـ ه فإف عمييـ أف يعٌكدكا       
ما يفكركف بو سميما ، ككؿ إنساف معرض لمخطأ في القكؿ كفي الفعؿ ، كالبحث عف الحقيقة ىك 
 .الطريؽ المؤدم إلى النجاح ، كالكصكؿ إلييا يتطمب استخداـ األساليب العممية في التفكير بميارة

اختبار : في المغة العربية تفيد  (نقد  ) مادة       فإذا جئنا إلى تبيف مفيـك التفكير الناقد فنجد أف
كبناء عميو ، فإف تدريب المتعمميف عمى التفكير الناقد يككف . الشيء لتمييز الجيد مف الردمء 

إلكسابيـ ميارة التمييز بيف الصكاب كالخطأ كبيف الصحيح كالزائؼ ، فيتمكنكا بذلؾ مف تقكيـ مسيرتيـ 
الذم يعتمد :"  الناقد ىك التفكير،كفي االصطبلح يمكف القكؿ أف التفكيرباتجاه إتقاف العمؿ كاإلبداع فيو

عمى التحميؿ كالفرز كاالختيار كاالختبار لما لدل الفرد مف معمكمات بيدؼ التمييز بيف األفكار السميمة 
 1.كاألفكار الخطأ

يساعد المتعمـ عمى قبكؿ النقد ، كعمى االستفادة مف :تكمف أىمية التفكير الناقد في أنو كما      
يمكف المتعمـ مف استيعاب آراء اآلخريف ، كيزكده ،كذلؾ مبلحظات اآلخريف حكؿ ما يطرحو مف أفكار

. بالقدرة عمى تمحيصيا كاالستفادة منيا

ىي أكال تدريبيـ عمى أساليب التفكير :     مف العكامؿ التي تدرب المتعمميف عمى التفكير الناقد 
المنطقي كذلؾ كجكد القدكة الصالحة التي تدرب المتعمـ عمى خطكات الكصكؿ لمحقيقة ،كفيـ األسباب 

 .بحكار ىادئ يعتمد عمى األدلة ،كعمى احتراـ الرأم كالرأم األخر دكف تحيز 

    السماح ليـ بتحدم األفكار المطركحة بحرية ،كتقبؿ النقد المكجو ألفكارىـ برحابة صدر كالدفاع 
 .عف كجيات نظرىـ   بالحجج بما يكسبيـ الثقة بأنفسيـ

    كما أف ىناؾ مجمكعة مف األدكات يكظفيا  المعممكف لتنمية القدرة عمى التفكير الناقد لدل 
تبلميذىـ كفي نفس الكقت إكسابيـ القدرة عمى تقبؿ النقد الف تنمية القدرة عمى التفكير الناقد تؤدم 

بالضركرة إلى تمنية القدرة عمى تقبؿ النقد بكؿ ركح رياضية كرحابة صدر ،كمف مف ابرز ىذه األدكات 

                                       
عمى الساعة 16/04/2018تاريخ الزيارة،التفكير الناقد وأىميتو لمعممية اإلبداعية: نادية أماؿ شرقي1

11:22،http://www.edutrapedia.illaf.net/  

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=624
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=624
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=624
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عطاء التبلميذ كقتا كافيا  التي يكظفيا المعممكف ىي طرح األسئمة السابرة المنكعة التي تحفز التفكير ،كا 
 .1لمتفكير في اإلجابة عنيا

   فالمدرسة مف خبلؿ المعممكف كالنشاطات الصفية ك البلصفية يمكف أف تسيـ في جعؿ المشاركة 
االجتماعية لمتبلميذ أكثر فعالية عف طريؽ تعميـ ميارات التفكير الناقد ،كتشجيعيـ عمى أف يصبحكا 
مكاطنيف صالحيف عف طريؽ تعميميـ الميارات الضركرية لصنع القرار التي تعتمد عمى أسس ثابتة 
كليس عمى شعارات زائفة ،إضافة إلى أف الذم يكتسب القدرة عمى التفكير الناقد يصبح منفتح عمى 

 .األفكار الجديدة كال يتعصب لرأيو 

لخمقو ىك المفكر كالمدرسة أف المفكر الذم تتطمع التربية    Richard Paulريتشارد باول      يرم
     كىذا المفكر . الناقد كالمبدع ه ألنو يتمتع بميارات تفكير سامية ، إضافة إلى أف ممارساتو تتسـ بالعدؿ

تربى بالقدكة الحسنة عمى االستقبللية ، كعمى التبصر كالتعمؽ في الميارات الميكانيكية ، كعمى احتراـ 
. آراء اآلخريف

 "تساىم المدرسة في اندماج ابني في المجتمع " كالمتمثمة في       أما العبارة السادسة من المقياس
 حيث 2.29بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ  ايجابية تميل نحو الحيادفقد جاءت استجابات األكلياء 

غير موافق  في حيف سجمت %60.73موافق بنسبة مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 
نسبة جيدة مف األكلياء يركف أف المدرسة  تساىـ ھنا نالحظ أن  %7.97 بنسبة الحياد أما 31.28%

في اندماج أبنائيـ في المجتمع كتساعد التبلميذ عمى التطبيع االجتماعي ،فالمدرسة تشكؿ مكانا 
 تقـك بتقديـ برامج تساىـ مف خبلليا أساسيا لمتحصيؿ العممي كمرحمة أكلية  لبلنخراط االجتماعي فيي

 .في تاميف االندماج االجتماعي لمتمميذ 

 أف إلىعك مد ىك التي الجماعة في تدريجيا الفرد إدخاؿ مكضكعيا إدماجية، عممية ىي التربية       إف

 عامة كبصفة نشاطيا، كأنماط كمشاعرىا، كعاداتيا بمعتقداتيا كاف يتمسؾ فييا، فاعبل عضكا يككف

 كاألسرة التنشئة عممية في رئيسيا دكرا تمعب التي كالمؤسسات الجماعات مف كثير كىناؾ .مصيرىا

 المسمكعة الثقافية كالكسائط اإلعبلـ ككسائؿ النكادم إلى إضافة العبادة كأماكف الرفاؽ كجماعة كالمدرسة

                                       
 .32-30 ص صدار الخميج لمطباعة كالنشر ،د ت،،الخيال التاريخي والتفكير الناقد:محمد عبد اهلل الخكالدة 1
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 حياتو كتكجو الطفؿ لتأطر تتدخؿ حيث التنشئة لعممية كمفركضة حتمية كسائط كميا.كالمرئية كالمكتكبة

 المؤسسات تمؾ اختبلؼ مف الرغـ كعمى حياتو طكؿ الدكر ىذا في كتستمر المبكرة مراحميا في كتشكميا

 النمط نحك ينحك بحيث كوكسمك كمعتقداتو الطفؿ قيـ تشكيؿ في جميعيا تشترؾ أنيا إال أدكارىا في

 تٌمثؿ كالمجتمع كالمدرسة البيت بيف العبلقة كمما الشؾ فيو أف  كاجتماعيا كخمقيا دينيا فيو المرغكب
الجك العائمي إلى الجك  مف الفرد انتقاؿ الفالكثيؽ، التعاكف تستمـز تربكية عممية ألٌنيا ىامة، تربكية قضية

 عمى ـ تقك عبلقات إلى كاأللفة العاطفي االتصاؿ عمى تقكـ شخصية، عبلقات مف انتقاؿ ىك المدرسي،

تظير  مرحمة إلى الذاتي التمركز مرحمة مف الفرد انتقاؿ أخرل بعبارة أم. االجتماعية المعايير كالضكابط
 فييا إمكانيات

 كالبراىيف األٌدلة كتقديـ كالحكار الفيـ عمى قادرا ليصبح...كالمعب العمؿ في اآلخريف مع  االرتباط    
         المدرسي التحصيؿ عمى يساعد الذم الجماعي كالتعاكف االندماج مرحمة ىي نظره،كىذه كجية إلبراز
 لمفرد االجتماعي اإلدماج عمميات في ىاما دكرا المدرسية التربية تمعب اإلطار ىذا كفي .ألكانو بٌشتى
. 1مع معايير الجماعة الفرد تكييؼ عممية كفي المجتمع، في

 سيجد الذم الفرد، حياة في ىاـ حدث في حد ذاتو يعتبر المدرسة إلى الدخكؿ باف القكؿ يمكف      
 اجتماعي تفاعؿ عبلقات يقيـ أف كعميو األنداد، مف جماعة مع منتظمة بصفة لمتكاجد مضطرا نفسو
 . ذاتوحكؿ المتمركز الطفؿ عمى يسيرة ليست التجربة كىذه تماما، معو يتشابيكف ال أفراد مع
 يصنع أف كعميو لو، بالنسبة محايدا عاطفيا كسطا حياتو في سيدرب الفرد ألكؿ مرة  المدرسة ففي
 مع يتكيؼ أف كألكؿ مرة عميو الكالديف، بحب فيو يحظى أف دكف المدرسي الكسط في مكانا لنفسو

 . متعددةجماعات كسط كائنا نفسو سيجد كألكؿ مرة منيا، عانى أف لو يسبؽ لـ ضغكط
 بكظيفة تقكـ التي األسرة، بعد المجتمع في اليامة الرسمية التعميمية المؤسسة المدرسة تعتبر كما     

 كانفعالينا كعقمينا جسمينا الطفؿ لنمك المناسبة، الظركؼ كتكفير المتطكرة، الثقافة كنقؿ التربية،
 المتجانس األسرة مجتمع مف يخرج فالطفؿ.االجتماعية كاألدكار المعايير مف المزيد كتعمـ كاجتماعينا،

 الشخصيات كتبايف االجتماعي المجاؿ في ة،ىذا االتساعالمدرس كىك تجانسا األقؿ الكبير المجتمع إلى

                                       
،مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،العدد دور المؤسسة التربوية في إدماج الفرد في المجتمع:خميفة عبد القادر،فاطمة سالمي 1
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 كتقدير كالكاجبات بالحقكؽ إحساسو كتدعـ االجتماعية تجاربو مف تزيد الطفؿ معيا يتعامؿ التي
 .1الغير مع التعامؿ آداب كتعممو المسؤكلية،

 الدراسية كالبرامج المناىج خبلؿ مف كالكجدانية، كاالجتماعية الفكرية التكجييات تمرر فالمدرسة    
 المدرسة تقدـ ،كما كالكطف المجتمع نحك كتكجيو الطفؿ شخصية تبني بؿ فقط، المعرفة تنقؿ ال التي

 كأنماط كالنظاـ السمطة ممارسة خبلؿ ،مف آخر جيد التنشئة في التعميمي الجيد ىذا إلى إضافة
 المرغكبة النماذج تحدد أنيا أم كالرفاؽ، التعميمي الجياز كمع الدراسي الفصؿ في العبلقات
 التنشئة عممية في مؤثرا إسياما تساىـ المدرسة جدراف بيف التربية عمميات أف نبلحظ كىكذا.لمسمكؾ

 كأفراد أنفسيـ مابيف فيو يكفقكف حيث التبلميذ فيو يعيش صغير مجتمع عف عبارة االجتماعية،فيي
 كتحمؿ الجماعي العمؿ عمى يتدربكف الصغير المجتمع ىذا في كىـ فيو، يعيشكف الذم المجتمع كبيف

دراؾ لمقانكف كاالمتثاؿ كالمشاركة المسؤكلية  ما بقدر يأخذ المدرسة في فالطفؿ، كالكاجب الحؽ معنى كا 
 مرحمة تمثؿ المدرسة لذلؾ،كالتضحية كالتساىؿ بالتسامح تتسـ التي األسرية المعاممة عكس عمى يعطي
 فيي لمطفؿ، النفسي الفطاـ مراحؿ مف ميمة
 تتناسب كتقنيات كأساليب طرؽ بكاسطة كالتعديؿ بالتيذيب المنزؿ صاغو الذم القالب تتعيد     

 .األطفاؿ كحاجيات كخصكصيات
 كالجماعةه الفرد بيف ،أك التطبيع االجتماعي ليست عممية صراع دائـ  االجتماعية التنشئة     فعممية 

نما كسابو الفرد، تشكيؿ إلى سعى تفالجماعة .بينيما كعطاء أخذ عممية كا   مجتمعو، خصائص كا 
 باألمف يشعر لكي الجماعة، إلى االنتماء تحقيؽ إلى الفرد يسعى عينو، الكقت كفي .ثقافتو كتشريبو
ا كاجتماعينا، شخصين  تكيفنا حقؽ كمعاييرىا، جماعتوالتـز قيـ  فإذا .النفسي كاالحتماء كاالنتماء  .ناجحن

 كتركيبيا أىدافيا يبلئـ الذم العاـ، اإلطار إلى تردهضغكطنا، الجماعة عميو مارست عمييا، خرج إذا أما
( الجمعي بالضمير )يسمى ما كىذا كاستمرارىا، كحدتيا عمى تحافظ لكي فيياه الحياة كأصكؿ كبناءىا

 عمى القيـ، منظكمة إطار ،في الجماعي الضبط سياسة الجماعة تمارس حيث دوركايم إميل عند
 لكف. لمقانكف خارقا يعتبر عنيا يخرج مف ككؿ الجماعة، كمبادئ لقيـ إخضاعيـ أجؿ مف األفراد
 أك بالعقاب إما الفرد إلييا ينتمي التي المؤسسة نكع حسب  االجتماعيكالضبط التأديب طريقة تختمؼ
عادة المكافأة طريؽ عف  .اإلدماج كا 

                                       
 .7مرجع سابق ،ص: خلفٌة عبد القادر ،فاطمة سالم2ً
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 أىمية عمى االجتماعي النفس عمـ في األبحاث مف أكدت العديد المدرسي، الكسط في      
 الذاتي، تمركزه مف كالتخفيؼ جماعتو في الطفؿ إلدماج ناجحة كسيمة ،باعتبارىا الجماعة ديناميكيات

 دكرا المدرس يمعب كىنا. األطفاؿ جميع فيو يشارؾ جماعي تنشيط عف طريؽ التعميـ إلى تيدؼ فيي
 بياتتمسؾ  التي الشركط كفؽ معيـ، التكافؽ مف كتمكينو أنداده مع الفرد إدماج في كأساسيا ىاما

 شخصية في نمك ىاـ ىك أمر األـ أك لؤلب كبديؿ الطفؿ مع التعامؿ عمى فقدرة المدرس الجماعة،
 ما كثيرا فالتبلميذ بشخصيتو، كينطبعكف يٌمثمكنو فيـ ،لمتبلميذ النمكذج أك القدكة بدكر يقكـ فيك الطفؿ،

 .يستمدكنيا مف المدرسيف أخرل باتجاىات آباءىـ اتجاىات عف يستعيضكف
 نطاؽ ففي كالمجتمع، الجماعة في الفرد إدماج إلى تسعى المدرسة في التربية     يمكف القكؿ أف 

 ديناميكية أساليب طريؽ عف االندماج عمى حتى يتعكد الذاتي تمركزه مف الفرد إخراج يتـ المدرسة
أف "دوركايم"،ىنا يرم االجتماعية كالحياة الفردية الحياة بيف كصؿ ىمزة بمثابة ىي فالمدرسة الجماعة،

دماجو في بيئتو  المدرسة تنقؿ لمطفؿ قيما ثقافية كأخبلقية كاجتماعية يعتبرىا ضركرية لتشكيؿ الراشد كا 
 1."ككسطو
 كفي ، السميمةاالجتماعية التنشئة عممية غياب في يتـ أف يمكف ال الجماعة في الفرد إدماج      لكف

 ال كىذا كالكطنية، المحمية البيئة كمقكمات كتقاليد عاداتتمس  ال التي المكضكعية الشركط مف إطار
كالمدرسيف،كتفيميـ لعممية الدمج كأىدافيا،فعممية التنشئة االجتماعية  اآلباء كعي طريؽ عف  إاليتٌأتى

تعتبر مف أكلي العمميات االجتماعية كأخطرىا شأنا في حياة الفرد ،فقد أدركت المجتمعات البشرية 
قديميا كحديثيا خطكرة ىذه العممية ،لذلؾ كانت الدعكة كاضحة إلى ضركرة تكفير عناية كرعاية خاصة 

بالطفؿ كتنشئتو التنشئة االجتماعية السميمة،مف اجؿ المحافظة عمى استمرار العادات كالتقاليد 
 . 1كالخصائص االجتماعية لممجتمع

ليس "حيث يتحدث عف التربية في قكلو "مالك بن نبي"لمباحث " ميالد مجتمع"     كما نجد في كتاب 
اليدف منيا أن نعمم الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميمة،ولكن اليدف أن نعمم الفرد فن الحياة 

ىنا يتحدث عف التنشئة االجتماعية التي تعمؿ عمى تكامؿ الفرد 2"مع زمالئو أي نعممو كيف يتحضر

                                       
 .62،ص1982 قسنطينة ،،1،ط ،دار البحث لمطباعة كالنشر1 ،جالتربية واإلدارة بالمدارس األساسية:محمد الطيب العمكم  1
 .139-138ص ،ص1987 ،بيركت ،لبناف،دراسة عن التربية في البالد العربية،المكتبة العصرية:مسارع حسف الراكم 1
 .55،ص1987ترجمة،عبد الصبكر شاىيف،دار الفكر، دمشؽ،سكريا،،1ج ،"ميالد مجتمع"مشكالت الحضارة: مالؾ بف نبي2
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في جماعة اجتماعية كتدمجو في المجتمع لي يصبح قادرا عمى التكيؼ االجتماعي ،كىنا تبرز كظيفة 
 .المدرسة طبعا بعد األسرة في ليا دكر كبير في ىذه العممية

 ،فيي تسعي 1فالمدرسة مف أىـ أىدافيا جعؿ الفرد مندمجا في الحياة العامة كمتفتحا عمى األخر     
الكصكؿ بالمتعمـ إلى أف يككف في مستكم ما ينتظر منو مف معرفة كسمكؾ ليندمج في الكسط 

االجتماعي كالمجتمع عامة عمى نحك يحقؽ التكازف في ذات الطفؿ مف جية كفيما بينو كبيف المجتمع 
 2.مف جية أخرم

فميمة التطبيع االندماج االجتماعي ليس عممية قاصرة عمى المدرسة فحسب ،بؿ تتقاسميا في ذلؾ 
األسرة بحكـ أنيا المؤسسة االجتماعية األكلي التي تحتضف الطفؿ، كالمدرسة تكمميا،فالمدرسة كاألسرة 
تتشاركاف معا في رعاية الطفؿ ،فإذا كانت األسرة ىي أكلي المؤسسات االجتماعية التي تستقبؿ الطفؿ 
منذ كالدتو فترعاه ،كتيتـ بو كبحاجاتو الخاصة ،فاف المدرسة ىي مف تمييا مباشرة فتستقبمو في سف 

السادسة مف عمره ،فتتكفؿ بتعميمو كتربيتو ،كتتكلي تنمية مختمؼ القدرات الفكرية كالخمقية كاالجتماعية 
 .لديو ،حتى يصؿ إلى سف االنخراط في الحياة االجتماعية
في دراستيا عن عالقة " حنان مالكي "الباحثة      يمكننا اإلشارة ىنا إلى النتائج التي تكصمت إلييا 

 في تنشئة الطفؿ ،حيث تكصمت إلى إف األسرة كالمدرسة األسرة والمدرسة وتكامميما الوظيفي
 فاألسرةتتكامبلف مف خبلؿ المشاركة في الدكر التربكم ،فالعبلقة بيف األسرة كالمدرسة  عبلقة تبادلية 

 يتبلءـ الذم بالشكؿ كالتعميـ،بالتربية التبلميذ ىؤالء تتناكؿ التي ىي كالمدرسة بالتبلميذ المدرسة تكرد
 .المجتمع كمتطمبات تتماشى التي كمياراتيـ قدراتيـ مع

 ال تعمل المدرسة عمى تنمية روح المسؤولية " كالمتمثمة في     أما العبارة السابعة من المقياس
 حيث 2.58ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــ  فقد جاءت استجابات األكلياء "لدى ابني

موافق بنسبة  في حيف سجمت %77.30موافق  غيرمثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 
أم أف األكلياء ىنا ال يكافقكف عمى أف المدرسة ال تعمؿ عمى  ،%4.29الحياد بنسبة  أما 18.40%

 .تنمية ركح المسؤكلية عند أبنائيـ بؿ بالعكس مف ذلؾ يركف أنيا تنمي ركح المسؤكلية لدم أبنائيـ

                                       
 .75،ص2009،العدد الخامس،جكاف الرىانات األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي في الجزائر: مجمة دفاتر المخبر1
 .55صمرجع سابؽ،: خالد المير ،إدريس قاسمي 2
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 –المنياج  ): لممدرسة الدكر الفاعؿ كالميـ في تعزيز الشعكر بتحمؿ المسؤكلية كأقصد بالمدرسة 
  ( البيئة التعميمية – كالبلصفية –المعمـ األنشطة الصفية 

ينبغي أف يظير تعزيز الشعكر بتحمؿ المسؤكلية كغرس ركح االحتراـ كصكالن لغرس الثقة  : المناىج- 
كتظير في األنشطة , في نفس التمميذ مف خبلؿ مفردات المنياج فتظير لغة الخطاب المكجية لمتمميذ 

المتعمقة في كؿ كحدة كمادة سكاء األنشطة الصفية أك البيتية في األسئمة التي تطرحيا المادة في 
 . النصكص التي تحتكم عمييا المادة 

كبيف المعمميف , فالمغة المينية اإليجابية بيف اإلدارة كالمعمميف  : المغة المينية السائدة في المدرسة- 
كبيف المعمميف كالتبلميذ ليا دكر في بناء شخصية التمميذ كمف األسباب ,كبيف اإلدارة كالتبلميذ ,أنفسيـ 

التي تضعؼ شخصية التمميذ استخداـ لغة غير مينية مسمكعة مف معمميو قد يفضي إلى شعكر سمبي 
 .لدييـ 

ما يتعمـ تجعمو أكثر ؿمشاركة التبلميذ في رسـ خطة   :مشاركة التبلميذ في التخطيط لما يتعممكف- 
كال بد لو حتى يككف فاعبلن أف يعرؼ ,إيجابية كتعطيو ثقة بنفسو لتحمؿ المسؤكلية كشعكر باالحتراـ 

 كيؼ أتعمـ ؟- لماذا أتعمـ ؟         - ماذا أتعمـ ؟      : - اإلجابة عف األسئمة التالية 

يمعب المعمـ دكران كبيران في تنمية الثقة في نفكس تبلميذه كلعؿ تعاممو اليكمي مع تبلميذه  :المعمـ - 
ـ السمكؾ كأف يشكؿ العقؿ  : " جون لوكىك األساس كفي ذلؾ يقكؿ  إف أعظـ عمؿ لممربي ىك أف يقكِّ

ف في نفسو فكرة عف النكع , كمبادئ الفضيمة كالحكمة , كأف يغرس في تمميذه العادات الطيبة ,  كأف يككِّ
كأف يعكده النشاط كالحيكية كاالجتياد في أداء , اإلنساني كيقكده إلى حب ما ىك حميد كجدير بالثناء 

ف كاف , ما يعمؿ كالتمميذ غالبان ما يككف صكرة عف معممو فإف كاف المعمـ مترددان كاف التمميذ مثمو  كا 
التصرؼ في المكاقؼ الحرجة أك المكاقؼ التي تحتاج إلى قرار سريع فإف الطالب قد  يحسف المعمـ ال

ليكف ما تبدأ بو مف إصبلح :" يرحمو اهلل مكصيان مؤدب أكالد الخميفة الرشيد –يككف مثمو قاؿ الشافعي 
أكالد أمير المؤمنيف إصبلح نفسؾ فاف أعينيـ معقكدة بعينيؾ فالحسف عندىـ ما تستحسنو ، كالقبيح 

ىناؾ العديد مف طرائؽ التدريس التي تقدـ فييا المباحث الدراسية :طرائؽ التدريس - عندىـ ما تكرىو 
كغرس االحتراـ مف أىميا الطرائؽ المتمركزة حكؿ , كتحمؿ المسؤكلية,المختمفة تنمى الثقة بالنفس

 . . . التعميـ الذاتي لعب األدكار , التعميـ التعاكني –التمميذ كالتعميـ القائـ عمى الحكار 
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 االنخراط في مجمكعات النشاط –في مثؿ الحديث في اإلذاعة المدرسية  :األنشطة البلصفية - 
فيذه األنشطة تزيد مف ثقة التمميذ . . . الرحبلت –اإللقاء -الثقافي–المدرسي كالنشاط االجتماعي 

 .بنفسو كتعكده تحمؿ المسؤكلية كتشعره باالحتراـ 

كدراسة صكر مف حياة الصحابة كالتابعيف بالكقكؼ عمى جكانب القكة : المطالعة في سير العظماء - 
كمعرفة مكاطف اإلبداع لدييـ كؿ ذلؾ يشحف في قمكب التبلميذ الثقة المفعمة , في شخصياتيـ 

 كاالقتداء بيذه الشخصيات 

كتنظيـ مدخميا , لتنظيـ البيئة المدرسية بداية مف شكؿ بناء المدرسة  :تنظيـ البيئة المدرسية- 
 . ..كالمكحات الجدارية كالرسكمات المنتشرة في أنحاء المدرسة , كالعبارات التي تكتب عمى الجدراف 

تحمؿ المسؤكلية ميارة إضافة لككنيا قيمة سمككية إنسانية مف الممكف بؿ يجب تدريسيا كدمجيا في ؼ
المنياج المدرسي بعناية مقصكدة بذاتيا منذ كقت مبكر متتابع ، كتراعى خطكة خطكة ، كيكمان بعد يكـ 

ؿ المعمميف أف يككف لدييـ صؼ يتسـ بالنظاـ كالسبلسة في األداء كذلؾ لف .  كأعظـ ما يرجكه جي
يتحقؽ بالعممية األكاديمية أك التنظيمية فقط بؿ بتنمية الشعكر بالمسؤكلية لدل التبلميذ لتحقيؽ النظاـ 
أك النمك العقمي فالنجاح بتحقيؽ النظاـ يحقؽ نجاح العممية التعميمية مما يكجب إشراؾ جميع التبلميذ 

 .في مسؤكلية إدارة الصؼ التعميمية كالتنظيمية 

تكزيع الميمات بيف أعضاء الصؼ ، كالعمؿ عمى :      مما يعزز الشعكر بالمسؤكلية لدل التبلميذ 
متابعة الميمات يشعر كبلن منيـ بمسؤكليتو ثـ يأتي دكر المعمـ في تعزيز ثقتيـ بأنفسيـ إذ الثقة جزء 

 .ال يتجزأ مف الشعكر بالمسؤكلية

الكاجبات المنزلية كاألنشطة الصفية التي يكمؼ بيا التبلميذ إذ ليس الميـ مف ىذه األنشطة      كذلؾ 
الكصكؿ لمنتيجة النيائية ه كلكف األىـ الكسائؿ المطركقة ، كالجيد المبذكؿ ، كتقدير ىذا الجيد 
،ىنا كالمحاكلة ىك ما يتكلد لدل التبلميذ مف الثقة بالنفس كبالتالي الشعكر بتحمؿ األعماؿ كمسؤكليتيا
المعممكف يركف أف الكجبات المنزلية لدكر في تنمية ركح المسؤكلية لدم التبلميذ فتجعميـ يعتمدكف 

عمى أنفسيـ في القياـ بالكجبات ،كفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى ما تكصمت إليو الدراسة التي قاـ 
تصورات المعممين وأولياء أمور تالمذة   بجامعة  اليرمكؾ دمشؽ بعنكاف "خالد محمد العمري"بيا 
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 لمكاجبات كالتعميمية التربكية القيمةحيث تكصؿ إلى أف "الصفوف الثالثة األولي نحو الواجبات البيتية
ا محكرنا تشكؿ األكلى الثبلثة الصفكؼ لتبلمذة البيتية  األمكر أكلياء يعتقد التي المحاكر مف ميمن

 لمتمميذ مساعدنا عامبل تشكؿ ألنيا .الدراسية التمميذ حياة في كجكدىا كضركرة بأىميتيا كالمعممكف
،ككذا أف لمكاجب الدراسية الحصة بانتياء تنتيي ال ربما التي التعميمية العممية أىداؼ بمكغ في كالمعمـ

البيتي أىمية كبيرة سكاء مف الناحية التعميمية أك التربكية فيك يسعي مف خبللو إلى تحقيؽ أىداؼ 
 .متعددة 

أسرتو واآلخرين  تحدد المدرسة البني واجباتو نحو"  كالمتمثمة في     أما العبارة الثامنة من المقياس
 حيث مثمت أعمى 2.60ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــجاءت استجابات  األكلياء " 

الحياد أما %17.79غير موافق بنسبة  في حيف سجمت %77.91موافق نسبة عمي مستكل العبارة 
نبلحظ ىنا أف األكلياء يركف أف المدرسة تحدد كتعرؼ أبنائيـ بكاجباتيـ نحك أسرتيـ ،% 4.29بنسبة 

 كيفية القياـ بالكاجب لك نحك اآلخريف فالمدرسة في ىذه المرحمة مف التعميـ تعمـ التمميذ كتكجيو عؿ
 كقيمتيا في الحياة كدكرىا األسرة بأىمية أكال  كىذا مف خبلؿ تعريفو اآلخريف كنحك كأسرتونحك نفسو 

 إلىيؤدم   يصمح المجتمع كبالتالي كجب الحفاظ عمييا كاجتناب مااألسرةفي المجتمع كاف بصبلح 
  .ىدميا

    فاألسرة ىي الكحدة األساسية في بناء المجتمع تقـك بتربية األطفاؿ حتى تمكنيـ مف القياـ بكاجبيـ 
، 1كضبطيـ ليصبحكا أشخاصا يتصرفكف بطريقة اجتماعية ،كيككنكف مع بعض كحدة اقتصادية

 .كالمدرسة بالتعاكف مع األسرة تكمؿ ىذه الميمة الكبيرة كالصعبة 

فقد "  تعود المدرسة ابني عمي آداب االستماع" كالمتمثمة في أما العبارة التاسعة من المقياس     
 حيث مثمت أعمى نسبة 2.39ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــجاءت استجابات األكلياء 

الحياد بنسبة  أما %25.76غير موافق  في حيف سجمت %65.03موافق عمى مستكم العبارة 
المبلحظ ىنا أف األكلياء يركنا أف المدرسة تعكد أبنائيـ آداب االستماع مف خبلؿ كظائفيا  9.20%

ال شؾ أف االستماع الجيد مف مستقبؿ الرسالة التعميمية كالتربكية ىك الخطكة األكلى ؼ كمناىجيا ،

                                       
 .551،ص1970،مكتبة االنجمك مصرية،القاىرة ،مصر،عمم اجتماع الصناعي:عبد الباسط محمد حسف 1
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ف حسف تمقي الرسالة التربكية التعميمية يعتمد في المقاـ األكؿ عمى إحساف  لمتأثير التربكم كالسمككي كا 
 , االستماع إلييا كاإلنصات

قد عمـ القرآف العظيـ ذلؾ كأدب شريؼ مف آداب تمقي الرسالة القرآنية فأمر باالستماع لو     
َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأْنِصُتوا َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ "في قكلو تعالىكاإلنصات    ،و(204:األعراؼ) 1"َواِ 

َفَبشِّْر : "_سبحانو_لقد بشر اهلل عباده الصالحيف الذيف يحسنكف االستماع كالعمؿ بما سمعكا، فقاؿ 
 (.18، 17: الزمر) 2"ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنوُ 

 المقدمة الطبيعية لغالب العمميات الفكرية كالعقمية المكجية لمسمكؾ ذهإف عممية االستماع لو      
كالسماع ىك مفتاح الفيـ كالتأثر كاإلقناع .. البشرم التنمكم سكاء كاف تعميميا أك تدريبيا أك تكجيييا

 .كالتشبع باألفكار 
ننا نستمع أحيانا بدكف كعي فإذا اجتمع مع االستماع كعي يككف اإلصغاء كىك سماع األذف     إ

كاإلصغاء الفعاؿ ىك االستماع كاإلنصات المركز لمجمكعة مف المعمكمات حكؿ مكضكع , بكعي كتفيـ
 كىك ميارة ميمة إذ إنو يبني نكعا مف الثقة كالمكدة المتبادلة ،ما لغرض التفيـ الكامؿ لذلؾ المكضكع

كيعزز التفاىـ كالتكاصؿ كمعظـ المشاكؿ التي تحدث في العبلقات بيف الناس يككف عدـ اإللماـ بيذه 
  .الميارة سببان رئيسان فييا

لقد كشفت بعض الدراسات أف اإلنساف العادم يستغرؽ في االستماع ثبلثة أمثاؿ ما يستغرقو في      ؼ
القراءة كىك مف كسائؿ التعمـ التي تساعد المتعمـ عمى تمقي المعمكمات، كفي حالة األطفاؿ فإف مدة 
االستماع تعد مدة حضانة لبقية الميارات المغكية لدل الطفؿ، إذ إف المتحدث يعكس في حديثو المغة 

 .التي يستمع إلييا في البيت كالبيئة
، كما أف أداء المتحدث كليجتو كطبلقتو تؤثر في المستمع كتدفعو إلى محاكاة ما استمع إليو     

كاالستماع ىك األساس في التعمـ المفظي في سنكات الدراسة األكلى كالمتخمؼ قرائياى يتعمـ مف االستماع 
أكثر مما يتعمـ مف القراءة، بؿ قد صكر أحد الكتاب العبلقة بيف ميارات المغة مف حيث ممارسة الفرد 

                                       
 .204اآلٌة :سورة االعراف 1
 .18اآلٌة :سورة الزمر 2
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إف الفرد العادم يستمع إلى ما يكازم كتابان كؿ يكـ، كيتحدث ما يكازم كتابان كؿ أسبكع، »: ليا قائبلن 
 .كيقرأ ما يكازم كتابان كؿ شير، كيكتب ما يكازم كتابان كؿ عاـ

تعمـ حسف االستماع قبؿ أف تتعمـ حسف الكبلـ "يقكؿ قدماء العرب في فضؿ االستماع كأىميتو    
  "".فإنؾ إلى أف تسمع كتعي أحكج منؾ إلى أف تتكمـ

فمكال عممية الركاية كاالستماع . فعف طريؽ االستماع انتقؿ التراث الثقافي كالحضارم عبر األجياؿ
ففي تمؾ العصكر كاف ،كالحفظ ىذه لضاعت مف التراث اإلنساني حضارات كالندثرت أمـ بثقافتيا

المتكمـ ىك مصدر الثػقة كالصدؽ ككاف المستمع يفترض الصدؽ كالنزاىة في المتكمـ الذم كاف يتحمى 
  بيذه الصفات في معظـ األحياف

حيث إف السمع حاسة تستغؿ ليبل كنيارا، "كأكضح البعض أىمية حاسة السمع كتقديميا عمى البصر 
كفي الظبلـ كالنكر، في حيف أف المرئيات ال يمكف إدراكيا إال في النكر، كما أف اإلنساف يمكنو أف 

 .يدرؾ األصكات مف مسافة قد ال تصؿ إلييا الرؤية

مف سمات ىذا العصر أف الكبلـ كاالستماع أىـ كسائؿ االتصاؿ، ليذا كاف مف الضركرم       
تدريب الطفؿ حتى يصبح مستمعان جيدان يعرؼ آداب االستماع كيمارس أنماط االستماع المختمفة 

 .1بمستكيات تناسب إدراكو كنمكه المغكم كالمفظي
أف ندرب أطفالنا كتبلميذنا عمى تنمية ىذه الميارة بكفاءة، كفعالية سكاء في حياتنا االجتماعية أك       

،  كالمدرسة كمؤسسة تربكية تركز عمي تعميـ كتعكيد التمميذ حسف االستماع كآدابو كأىميتو المدرسية
مف خبلؿ أنشطتيا فتمثؿ مادة التربية المكسيقية مادة ميمة في ما يخص تعميـ التبلميذ حس اإلصغاء 
كاالستماع فيي تمعب دكرا ىما في بناء شخصية الطفؿ ىذا الف مفاىيميا تعتمد كثيرا عمى األساليب 
التربكية ،فيي تعكد الطفؿ عمى التفكير المنطقي المنظـ كما تغرس الحس الجمالي لديو  كتساعده في 
التغمب عمى صعكبات النطؽ كالتمفظ ،فيي تنمي الحاسة السمعية كاإلدراؾ الحسي لدل الطفؿ ،كتعكده 

أصكات )عمى آداب االستماع كتقاليده ،فالتربية المكسيقية تدرب األذف عمى التمييز بيف األصكات 
  .1(....طبيعية ،أصكات بشرية ،أصكات آلية

                                       
 http://kenanaonline.com ، الميارات التربويةىاالستماع واإلنصات أول: خالد ركشو 1
 .128مرجع سابؽ ص:مناىج السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي 1
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أشارت دراسات كثيرة في أكربا كأمريكا إمكانية تفكؽ تمميذ المرحمة االبتدائية في الدراسة كفقان      لقد 
لتفكقو في ميارات االستماع كعندما يتعرؼ التمميذ عمى نمطو االستماع فإنو يستطيع أف يطكر نفسو 

 .في االستماع كفى فنكف المغة بؿ كفى عممية التعميـ كالتعمـ كفى تحصيمو الدراسي أيضان 
فقد "  تساعد المدرسة عمي تكوين ميول فنية لدي ابني"  كالمتمثمة فيوالعبارة العاشرة من المقياس
 حيث سجمت أعمى نسبة 2.36ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــجاءت استجابات األكلياء 

الحياد بنسبة  أما %26.38غير موافق بنسبة  في سجمت %63.19موافق عمى مستكم العبارة 
نبلحظ ىنا أف المدرسة في تصكرات األكلياء قادرة عمى مساعدة كتعميـ كتككيف لدل أبنائيـ  10.42%

  فكما نيتـ بالجانب المعرفي كةالفف جزء ال يتجزأ مف عممية التربيميكؿ فنية كذكؽ كحس فني، ؼ
 الجمكد كالجفاؼ فالفنكف إلى لمجانب الكجداني حتى ال نحيؿ حياة الطفؿ أىمية نكلي أفالميارم عمينا 
 .تعد غذاء لركحو

 كاستشعار العيف ة مف خبلؿ تأمؿ الطبيعةالتنمية الكجدانية لمطفؿ كما ذكر فبلسفة الطبيع تبدأ     
 .فالطفؿ الذم يعتاد عمى الجماؿ يستثيره المنظر القبيحألكانيا، لمجماؿ كالتناسؽ في 

بؿ ىك السبيؿ لتيذيب النفكس كتنمية الممكات العقمية ... الفف ليس لمترفية فقط كما يعتقد البعض     ؼ
 تبدأ منذ الطفكلة كداخؿ مكعبلقة اإلنساف بالفف التشكيؿ، مسارىا الصحیم إذا ما كضعت ؼةكاالبتكاری

 المدرسة لتأخذ م التربية كالتكجيو كتتعمؽ تمؾ العبلقة ؼماألسرة باعتبارىا النكاة األكلى كاألساس ؼ
 يقكدىا منيج متكامؿ لمتربية الفنية مكاكب لمحداثة مءمجاال أكسع كفكرا أشمؿ كرؤية جمالية لكؿ ش

 التي تقـك خبلؿ تعدد األنشطة البلصفيوؼ،كالتطكر التكنكلكجى ممػا يعػزز تعاليػـ الجمػاؿ عند الصغار
 كتكتشؼ مكىبتو فبل يكجد نكع كاحد قيعرؼ الطفؿ ميكؿكحصة التربية الفنية التشكيمية  بيا المدرسة 

، فمف خبلؿ ىذه الحصص نقيس عميو التميز  كالذكاء بؿ ىناؾ جانب يميز كؿ طفؿ عف اآلخر
يستطيع التمميذ التعبير عف ذاتو كميكالتو ،فالتربية الفنية التشكيمية تعطي تككينا متكازنا لؤلجياؿ 

المتمدرسة قصد تطكير قدراتيـ كاإلبداع كالتخيؿ ككذلؾ حب االطبلع كاالستقبللية كالحس النقدم 
 .كالمبلحظة 

 فقد " المدرسة تعمم ابني معني االنتخاب"     أما العبارة الحادم عشر مف المقياس كالمتمثمة في 
 حيث مثمت أعمى 2.67ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــجاءت استجابات األكلياء 
الحياد  أما %14.11غير موافق نسبة  في حيف سجمت %80.59موافق نسبة عمى مستكم العبارة 
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 نبلحظ ىنا أف المدرسة في نظر األكلياء تعمـ أبنائيـ معني االنتخاب كحرية االنتخاب %4.29بنسبة 
 فاالنتخابات ىي الكسيمة اٌلتي بمكجبيا يختار المكاطنكف األشخاص اٌلذيف يسندكف إلييـ مياـ ممارسة ،

 (....البمدٌية– البرلمانٌية – االنتخابات التٌأسيسٌية )الٌسيادة أك الحكـ نيابة عنيـ سكاء كاف ذلؾ سياسٌيا 
كال تعٌد االنتخابات مؤٌسسة قانكنٌية ،(....اقتصادٌيا– ثقافٌيا – اجتماعٌيا  )أك في مختمؼ المجاالت 

. حديثة حيث أٌنيا كجدت في العصكر القديمة كاعتمدتيا عٌدة أمـ مثؿ الٌركماف
 يمكف اعتبار االنتخاب كاجب كحٌؽ فيك يعٌد كاجب مف جية أٌنو منبعث مف التزاـ المكاطف كما 

بتسيير شؤكف الببلد اٌلتي ينتمي إلييا كتقتضيو ضركرة المساىمة في تطكيرىا كما يعٌد أيضا حٌقا يمنحو 
القانكف لممكاطف يمٌكنو مف حٌرٌية اختيار مف ينكبو في تسيير الٌشؤكف ألٌنو يتعٌذر عميو أف يباشر تمؾ 

. المياـ بنفسو
مثؿ اختيار رئيس ميـ جدا تعميـ التبلميذ في الفصكؿ معنى كممة انتخابات ك ندربيـ عمييا     ؼ

 اختيار احد التبلميذ مف المدرسة باالنتخابات يككف لو حؽ أبداء رأيو نيابة عف ،الفصؿ باالنتخابات 
التبلميذ في كيفية تطكير المدرسة فبلبد أف نبدأ بالطبلب مف سف أكلى ابتدائي حتى يككف عندنا جيؿ 

 1.يعرؼ قيمة االنتخابات
ىناؾ عبلقة كثيقة بيف التجربة االنتخابية داخؿ المدارس كممارسة الطبلب لبلنتخابات العامة ؼ     

فيما بعد حيث ترسخ التجربة األكلي القكاعد األساسية كالمفيـك األكؿ عف االنتخابات بشكؿ عاـ كأف 
اإلدارة تيتـ إلي حد كبير بإجراء االنتخابات الطبلبية لتشكيؿ االتحادات المدرسية في جميع المدارس 

ف الطبلب الذيف لدييـ كعي قيادم يقبمكف  التابعة ليا ككذلؾ تشكيؿ االتحاد عمي مستكم اإلدارة ككؿ كا 
  .بشدة عمي خكض التجربة باعتبارىا كسيمة إلثراء معارفيـ كقدراتيـ القيادية

تؤكد الدكتكرة كريستيف زاىر األستاذة بكمية التربية جامعة بكرسعيد أف فكرة غرس الثقافة      
 ىي فكرة جيدة كلكنيا تحتاج إلي خطكات تنفيذية االبتدائي التعميـ تبلميذاالنتخابية في نفكس كعقكؿ 

 في مرحمة التعميـ التبلميذتختمؼ مف مرحمة التعميـ االبتدائي عف التعميـ اإلعدادم مكضحة أف 
االبتدائي بالصفكؼ األربعة األكلي سيككف مف الصعب بالنسبة ليـ تفيـ معني االنتخابات كالفرؽ بيف 

 مضيفة أف تمؾ الفترة سكؼ يككف مف األفضؿ كالشكرلالمرشح كالناخب ككظائؼ مجمس الشعب 
تكصيؿ تمؾ المعمكمات عبر أفبلـ كرتكنية تتناسب مع المرحمة العقمية لمطبلب كتخصيص أفبلـ 

                                       
 http://mawdoo3.com ، معني االنتخاباتأطفالكمعمموا : فرحوأبك محمد 1
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لمطكر كرتكف قصيرة مف مسمسؿ بكار تتناكؿ الثقافة االنتخابية كأىدافيا بالنسبة لممجتمع كبالنسبة 
 االبتدائي فإنو يمكف غرس الثقافة االنتخابية في عقكؿ الطبلب عبر االتحادات األخير في التعميـ

 حيث يككف الطالب أكثر قدرة عمي إدراؾ الفكائد التي سكؼ تعكد عميو مف اختيار القيادات ،الطبلبية
. 1الطبلبية القادرة عمي تمبية مصالحو

فالمدرسة مف خبلؿ برامجيا كنشاطاتيا تعرؼ التمميذ كتعممو المعني الحقيقي لبلنتخاب ىذا يساعد 
 .التبلميذ  عمى الفيـ كتنمية اإلحساس بالكطنية كحقو في االنتخاب كتعكيده عمى حب الكطف

  ابني يعي جيدا دالالت الرموز" كالمتمثمة في       أما العبارة الثانية عشر من المقياس
ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي  فقد جاءت استجابات األكلياء "(العمم،النشيد الوطني)الوطنية

 في حيف سجمت %80.98موافق حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة  2.69مرجح قدر بــ
األكلياء ىنا يركنا أف المدرسة تقـك بتعريؼ  %7.36الحياد بنسبة  أما %11.65غير موافق بنسبة 

أبنائيـ معني الكطنية مف خبلؿ تعريفيـ بالرمكز الكطنية مثؿ أىمية العمـ كقيمتو الكطنية كالنشيد 
 .الكطني
رمزه لكحدة األمة، كتعبير عف كحدة ..إف العمـ الكطني مثؿ النشيد الكطني، كالعممة الكطنية      

كما أف العمـ الكطني .الشعكر، كالتضحيات،، كالمطامح، كالقيـ الخالدة لمشعب الجزائرم كتضحيتو
الجزائرم ظٌؿ رمز تكاصؿ بيف مختمؼ األجياؿ الجزائرية مف جية، كأداة تعميؽ لممبادئ كاألسس التي 

كلمعمـ كالنشيد الكطني دكر في بث الركح الكطنية كالشعكر باليكية 1،يقكـ عمييا المجتمع الجزائرم
حب الكطف يبدأ مف حب األسرة كىك حب أكثؽ مف أم منطؽ في الكجكد ؼ الكطنية ،كحب الكطف ،

 الكطنية عف ارتباط مجمكعة مف البشر بأرض محددة يجمع بينيـ تعبرك… ككنو ىاجس كطني جميؿ
 كالكطنية في المغة تعني أرض اآلباء ،رمز كعمـ كنشيد كطني، كيربطيـ ىدؼ ككفاؽ ككئاـ كجداني

ه فالكطنية انتماء ككالء لقيـ كمبادئ، كاعتزاز كافتخار كتاريخيةكفييا إشارة إلى اعتبارات عاطفية، 
. بأرض كتراث

                                       
 http://www.ahram.org.eg/archive ،االنتخابات والسياسة الوعي الغائب عن تالميذ المدارس: مركة ىيثـ سعد الديف1

 http://www.aswat-elchamal.com ، ،تواصلأمجادىوية ،..العمم الوطني الجزائري :بشير خمؼ 1
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مف المتعارؼ عميو أف برامج التربية عمى الكطنية كالمكاطنة تأخذ أشكاالن متعددة كصكران شتى       
لتصؿ إلى أىدافياه فمنيا برامج كمناىج دراسية تغطي كافة المراحؿ التعميمية كتتطكر بتطكر النضكج 
العقمي لمنشء لتصؿ إلى عمؽ الشباب فتداعب خياليـ كتبلمس كجدانيـ كتصاحب تطمعاتيـ، كمنيا 

رشادات إعبلمية  .1ما يككف برامج تكعية كا 
 األفراد تعد حيث كالمتميز، الكبير الدكر ليا التربية لميمة المجتمع أنشأىا التي األكلى كالمؤسسة 

 كعادات بأخبلقيات تطبيعيـ عمى كالعمؿ أبنائو، كتربية كتقدمو، المجتمع حفظ في بمسؤكلياتيـ لمقياـ
 .المجتمع كقيـ
 ثقافة في بدكرىا كتؤثر كمبادئو كأفكاره كتقاليده كمعتقداتو كمعاييره المجتمع بقيـ تتأثر فالمدرسة     

 االجتماعية العبلقات شكؿ في أم االجتماعي، التنظيمي بنائيا في المدرسة أىمية كتبدك المجتمع
 ىذه كؿ كتعمؿ العبلقات مف كغيرىا كالتبلميذ كالمدرسيف اإلدارييف بيف المدرسة، داخؿ كاألفقية اليرمية

      . 2 كالمثابرة كالتنافس كالطاعة الكالء مثؿ كمعايير قيـ غرس عمى المدرسة داخؿ التنظيمات
 كتابو في عمي إسماعيؿ سعيد الدكتكر طرحو الذم كالمتميز الياـ التساؤؿ طرح يمكف ىنا      
 ىكية عمى الحفاظ ىؿ" :المجتمع ىكية عمى الحفاظ في التربية لدكر تناكلو أثناء العامة، التربية أصكؿ
 . ؟"بيا كتعنى التربية تتحمميا التي المسؤكليات ضمف يدخؿ كتراثو المجتمع

 صانع اإلنساف أف ":ركسك جاؾ جاف" الفرنسي كالفيمسكؼ المفكر طرحيا التي بالفرضية يجيب      
رادة تاريخو  تاريخو، أحداث ينقؿ الذم ىك اإلنساف أف أم ،"كىكيتيا حضارتيا تبني التي ىي األمـ كا 
 تراث نقؿ يمكف طريقيا عف التي الفعالة األداة ىي كالتربية ، آخر إلى جيؿ مف حضارتو كيحمؿ
 . 1كغيرىا كالجامعات كالمعاىد المدارس، طريؽ عف المكاطنيف حياة في كغرسيا كىكيتو المجتمع
 النفكس في تغرس أف تستطيع التي الكحيدة األخبلقية البيئة ىي المدرسة أف" دكركايـ نظر في     
 ،كىذا يحبو ككيؼ الكطف يعرؼ كيؼ الطفؿ فييا يتعمـ أف  خبلليا مف يمكف  كالتي الكطف حب

 .2"لمدكلة األخبلقي التككيف في اليكـ المدرسة تحققو الذم العظيـ األثر أىمية مصدر ىك بالضبط

                                       
 http://www.alfalq.com ،التربية عمى الوطنية والمواطنة:عزيزة الطائي 1
 .161-157ص ص ،التربية والمجتمع رشكاف، أحمد الحميد عبد حسيف 2
 .36ص ،2007 األردف، عماف، المسيرة، دار .أصول التربية العامة عمي، إسماعيؿ سعيد 1
 .78مرجع سابق،ص: إمٌل دوركاٌم 2
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دماج إيصاؿ إلى التعميمية المناىج خبلؿ مف تسعى التربكية المنظكمة فاف الصدد ىذا في       القيـ كا 
 الجغرافية، المعالـ كتعزيز باليكية، كالكعي ،الكطف برمكز كاالرتباط الكطنية باالختيارات المتعمقة

 لؤلمة كالثقافي الحضارم لمتراث بالنسبة ككذا اإلسبلـ، بيا جاء التي كالثقافية كالركحية كالتاريخية
 .الجزائرية

 لممجتمع كالكطنية كاإلسبلمية العربية اليكية عمى لممحافظة يسعى الجزائرمه التربكم النظاـؼ     
 كما الجزائرم لممجتمع الكطنية الكحدة كتحقيؽ الثقافي، كمكركثو كحضارتو بتاريخو كالتمسؾ الجزائرم،

لى مسمـ الجزائر شعب) باديس بف الحميد عبد العبلمة مقكلة تؤكده  .(ينتسب العركبة كا 
طاراتو ىياكمو كبكؿ الجزائرم التربكم النظاـ يسعى حيث  الشعب تماسؾ في المساىمة إلى كمككناتو كا 

 بعد جيؿ ألبنائو كنقميا كحضارتو كتاريخو كمكركثو ثقافتو كنشر األمازيغي، العربي المسمـ الجزائرم
 .1جيؿ

فقد  " تساىم المدرسة في بناء شخصية ابني "مف المقياس كالمتمثمة في     أما العبارة الثالثة عشر 
حيث مثمت أعمى  2.77ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــجاءت استجابات األكلياء 
 أما الحياد %9.20  غير موافق بنسبةفي حيف سجمت %86.50موافق نسبة عمى مستكل العبارة 

نبلحظ ىنا أف األكلياء أيدكا بشدة عمى أف المدرسة تعمؿ كتساىـ في بناء كتككيف  %4.29بنسبة 
شخصية أبنائيـ ،فالمدرسة  مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع بقصد تنمية شخصيات أبنائو مف 

الصغير تنمية متكاممة عف طريؽ التربية التعميـ ليصبحكا أعضاء صالحيف في ىذا المجتمع كمنتجيف 
عداده لمحياة المستقبمية كتساعده  فيو إذ أف المدرسة ىي البيئة الثانية التي يتكاصؿ فييا نمك الطفؿ كا 

 . عمى التكيؼ االجتماعي كتككيف األسس األكلية لمحقكؽ كالكاجبات كالقيـ األخبلقية
 كصياغة شخصٌيتو، تككيف في كالمباشر الكبير التأثير كليا لمطفؿ، الثانية الحاضنة ىي المدرسةؼ     
 الطفؿ شخصٌية عمى التأثير في أساسٌية أربعة عناصر تشترؾ المدرسة كفي سمككو، معالـ كبمكرة فكره،

  :كىي كسمككو،
 كينزلو كفير، كاحتراـ كبير باىتماـ إليو كينظر حسنة، كقدكة ساميان  مثاالن  المعٌمـ يرل الطفؿ إفٌ :المعمـ
  .بشخصٌيتو كيتأثر كينفعؿ بو، كيقتدم يحاكيو دائمان  كىك نفسو، في عالية مكانة

                                       
 لمحككمة، العامة كاألربعكف،األمانة الخامسة السنة ،04 العدد. الجريدة الرسمية الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجميكرية 1

 (.08)،ص2008 يناير27الرسمية،الجزائر، المطبعة
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 أثرىا تترؾ كسكناتو، حركاتو كجميع بؿ لمتبلميذ، كمعاممتو كمظيره كسمككو كثقافتو المعمـ فكممات
  .كتبلزمو حياتو في فتظير الطفؿ، نفسٌية عمى الفٌعاؿ
  :التالية المؤثرات عبر الطفؿ شخصٌية عمى كطابعيا بصماتيا تترؾ المعٌمـ شخصٌية إفٌ      
 يشعر أف دكف نفسو، في أثره غالبان  يترؾ الذم كاإليحاء التقميد طريؽ عف معٌممو مف يكتسب الطفؿ-

 1.بذلؾ الطفؿ
 .كترشيدىا كتكجيييا كتنميتيا الطفؿ مكاىب اكتشاؼ -
 في التربكمٌ  دكره كيتعاظـ المرٌبي، مسؤكلٌية تتعاظـ كبذا كتقكيمو، كتصحيحو الطفؿ سمكؾ مراقبة -

  .اإلسبلمٌية التربية
 بالمعارؼ التمميذ تزكيد عمى جيكده الحاضر الكقت في الناجح المربي المعمـ دكر يقتصر فبل

 لتبلميذه كاالنفعالي االجتماعي التكافؽ حسف عمى القدرة تحقيؽ مسؤكلية نفسو يحمؿ بؿ كالمعمكمات
 .العممي التحصيؿ بجانب عنايتو إلى باإلضافة
 مكاىب تنمية عمى تساعدنا التي كالخطط كالعممٌية، التربكٌية المبادئ مف مجمكعة كىك:الدراسي المنيج
عداده كصقميا، الطفؿ  صالحان، كتربكٌيان  سميمان  الدراسيٌ  المنيج يككف كلكي ،لمحياة صالحان  إعدادان  كا 
  تجاىيا، مسؤكلٌيتو كيتحٌمؿ التربية، عممٌية في ميٌمة أساسية أمكر ثبلثة يعالج أف لو فينبغي
  :كىي
 ىك خاٌصة، األكلى مراحمو في الدراسيٌ  المنيج كضع في األساس العنصر إفٌ  :التربكم الجانب -

 في النبيمة كاألخبلؽ الجميمة القيـ غرس عف المسؤكؿ ىك الدراسيٌ  فالمنيج اليادؼ، التربكمٌ  العنصر
 كالسمكؾ السميمة، االجتماعٌية الحياة عمى الطفؿ يعٌكد أف ينبغي الذم كىك نفسٌيتو، كفي الطفؿ ذىف

 كالمعٌمـ، الكالديف كطاعة كاألناقة، كالنظافة كالشجاعة كالتعاكف كالحبٌ  كالصبر كالصدؽ السامي،
لخ   ...كا 
 السٌيئة كالعادات كانحرافاتيا، االجتماعٌية البيئة أخطاء تصحيح عف المسؤكؿ ىك التربكم الجانب كىذا

  .البالية كالتقاليد كالخرافات

                                       
 /http://alrai.com 21:13عمى الساعة 9/2/2018،تاريخ الزيارة كيف تنشأ المدرسة شخصية الطفل:فيصؿ غرايبو 1
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 كلمجتمعو، لو النافعة كالمعارؼ العمكـ مبادئ الطفؿ تدريس يشمؿ كىذا :كالثقافي العممي الجانب -
 كغيرىا الفنٌية أك المغكٌية أك األدبٌية أك الرياضٌية أك العممٌية أك االجتماعٌية أك منيا الطبيعٌية كانت سكاء
  .مستكل كأرقى مضمكمان  أعقد كمعارؼ عمكمان  المستقبؿ في يتعٌمـ ألف تؤىٌمو التي
 في يتمثؿ،كأكثر نقؿ لـ إف السابقيف، الجانبيف عف أىمية يقؿٌ  ال الجانب كىذا :الجانبي النشاط -

 كالجسمٌية كالفنٌية كالعممٌية األدبٌية ممكاتو كصقؿ مداركو، كتكسيع مكاىبو، كتنمية الطفؿ، تشجيع
 الفنٌية األعماؿ كسائر كالخياطة، كالتطريز كالنحت كالرسـ المدرسٌية النشرات ككتابة كالعقمٌية،كالخطابة

 النشاطات كمختمؼ بؿ المدرسٌية، الرحبلت إقامة في كالمشاركة الكشفٌية كاأللعاب الرياضة أك األخرل،
  .كاإلبداع كاالكتشاؼ كاالختراع االبتكار إلى لدفعو األخرل،
 التربية أىداؼ يستكعب أف يستطيع فإنو الناجحة، الطريقة بيذه الدراسي المنيج كضع فإذا      

 .المفيد الصالح الجيؿ تنشئة في المنشكدة أغراضيا يحقؽ كأف الصالحة،
 الخمقٌية، كالحاالت النفسٌيات مختمؼ فيو تتبلقى الذم االجتماعيٌ  الكسط بو كنعني :الطبلبي المحيط ػ

 يحمميا التي كالمشاعر السمكؾ مف متنٌكعة كأنماط كالتقاليد، األعراؼ مف االجتماعٌية كاألكضاع
  .زمبلئيـ إلى بدكرىـ كحممكىا كأسرىـ، بيئاتيـ مف اكتسبكىا كالتي المدرسة، إلى معيـ التبلميذ
  .كاالكتساب كالمبلزمة االحتكاؾ طريؽ عف ذلؾ يتبادلكف األطفاؿ فنرل
 السمكؾ أنماط مف بالمتناقضات زاخران  األساس ىذا عمى سيككف الطبلبيٌ  الكسط أف الطبيعيٌ  مف      

  .النافع المستقيـ كمنيا الضاٌر، المنحرؼ منيا فتجد كالمشاعر،
 سمككان  منيـ يسمؾ مف كخصكصان  الطبلبٌي، السمكؾ بمراقبة تيتـٌ  أف المدرسة عمى لزامان  يككف لذا      
 االجتماعيٌ  السمكؾ كتشجيع اآلخريف، التبلميذ إلى سريانو كمنع كتصحيحو، تقكيمو عمى فتعمؿ ضارا،
  1.اآلخريف حقكؽ احتراـ عمى كالتدريب التعاكف ركح كتنمية النافع

 الكثير كالكثير، كلكف مف أىـ األشياء التي يتعمميا الطالب داخؿ المدرسة،  التبلميذالمدرسة تيعمـ     ؼ
 المزيد مف األصدقاء، فكؿ شخص منا ميما كبر ال كاكتسابىي القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف، 

يمكف أف ينسى أصدقائو الذيف تعرؼ عمييـ في المدرسة، فيـ بالنسبة لنا أصدقاء العمر، الذيف لف 

                                       
 

1
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، كبالتالي فنحف مدينيف لممدرسة بيذا الفضؿ، ألنيا منحتنا أصدقاء لف تمنحنا الحياة أخرليتكرركا مرة 
 .،كالقدرة عمى تككيف الصدقات كالتعامؿ مع اآلخريف دليؿ عمى نمك الشخصيةمثميـ

 بالخجؿ كالخكؼ كالضيؽ، كف يشعرـ، ستجدهـ في أكؿ يـك دراسي لوأطفاليـإلى لك ينظر الكالديف 
كمعظـ األطفاؿ يبككف بحرقة كيطمبكف مف األىؿ عدـ الذىاب إلى المدرسة، كلكف بعد مركر أشير 

 كحده في الصباح الباكر، يستيقظ كثيران، لمدرجة التي تجعؿ بعضيـ كا قد تغيرأطفاليـ يجد قميمة 
كيجيز حقيبتو قبؿ النكـ، كيرتب مبلبسو كييتـ بكؿ التفاصيؿ الصغيرة، حتى يذىب إلى مدرستو كىك 

ب المدرسة، ألنو حميندـ، كىذا دليؿ عمى قدرة المدرسة عمى قتؿ شعكر الخكؼ كالقمؽ، كجعؿ الطفؿ م
 .يجد بيا كؿ كسائؿ الراحة

تعمم المدرسة ابني حقوقو في   " كالمتمثمة في  الربعة عشر من المقياسأما العبارة        
ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي فقد جاءت استجابات األكلياء "(حق التعميم ،الصحة)المجتمع

 في حيف سجمت% 89.57موافق  حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكل العبارة 2.82مرجح قدر بــــــ
نبلحظ أف نسبة كبيرة مف األكلياء أكدت عمى أف % 3.06أما الحياد % 7.36غير موافق بنسبة 

 .أخره ...المدرسة تقـك بتعميـ أبنائيـ حقكقيـ في المجتمع كحؽ التعميـ كالصحة إلى 

 مجتمعنا كجدت فأينما مجتمع، أم استقرار في األساس حجر ىك اإلنساف حقكؽ عمى الحفاظؼ       
 أفراد مف فرد لكؿ اإلنساف حقكؽ لتعميـ أف فيو شؾ ال كما .حقكقو عمى مطمئننا إنساننا كجدت مستقرنا

دخاليا المجتمع  كاحتراميا أكالن، حقكقو فيـ تعزيز في كبيرنا مردكدنا كاقع، إلى كتحكيميا ثقافتو في كا 
 كرفاىية كطنو تنمية في بفعالية المشاركة إلى يدفعو مما ثانينا كالحرية بالكرامة كالشعكر عمييا كالحفاظ
 مشركع الجكىر في ىك اإلنساف حقكؽ تعميـ فأ ،كماالتجربة أيدتو ما كىذا .السبلـ كحفظ مجتمعو
 كاالضطياد، القمع صكر جميع مف لتحررىـ البلزمة األساسية بالمعارؼ اإللماـ مف الناس لتمكيف
 تشمؿ اإلنساف حقكؽ ثقافة أف كما ،العامة كالمصالح األفراد حقكؽ تجاه بالمسؤكلية الشعكر كغرس

 مبادئ مع تنسجـ التي كاألعراؼ كالتقاليد الثقافي كالتراث كالسمككية، الذىنية البني ك القيـ مجمكعة
 .الثقافة ىذه تنقؿ التي التنشئة ككسائؿ اإلنساف، حقكؽ

 الجماعي الكعي في تجذيرىا ك اإلنساف حقكؽ ثقافة نشرت التي اإلعبلـ كقنكات التنشئة فكسائؿ      
 ،القبيؿ ىذا مف مشركع لدعـ األمثؿ المجاؿ ىي المدرسية كالحياة المدرسة تظؿ كلكف متعددة،
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 أنشطتيا كتخضع كالتأىيؿ، كالتنشئة التعميـ في المحددة كظائفيا ليا اجتماعية مؤسسة فالمدرسة
 التككيف طكر في المكاطنيف تكعية األىداؼ تمؾ تتضمف كعندما .منيا المرجكة لؤلىداؼ كفقنا لمتخطيط
 اإلنساف حقكؽ ثقافة نشر في المدرسة دكر فإف غيرىـ، حقكؽ تجاه كبمسؤكلياتيـ اإلنسانية بحقكقيـ
 .المقاييس بكؿ حاسمنا يصبح
 المثاؿ، سبيؿ عمى الدكلية العفك كمنظمة كاليكنسكك العالمية، المنظمات بعض قامت فقد لذا       
 تعميـ كيفية حكؿ كالبالغيف األطفاؿ مع يتعاممكف ممف كغيرىـ لممعمميف إرشادية كقكاعد أدلة بنشر
 كحتى االبتدائي قبؿ ما مرحمة مف الدراسي المنياج في بذلؾ التدرج أك لمبالغيف، اإلنساف حقكؽ
 .الثانكية المرحمة
 إيجابية سمككيات تنمية عمى المبكرة االبتدائية المراحؿ في العمؿ يمكف أنو المنظمات ىذه ترل       
 االبتدائية المراحؿ كفي ،المسؤكلية بركح كالتحمي التنكع كقبكؿ كالتعاكف، كالعدالة اآلخريف باحتراـ تتعمؽ

دماج أعمؽ، نحك عمى السابقة كالقيـ المفاىيـ تناكؿ يمكف المتقدمة  حكؿ تدكر أخرل أنشطة كا 
 حقكؽ كاتفاقية اإلنساف لحقكؽ العالمي لئلعبلف المبسطة كالصيغ كقكانينو المجتمع كحقكؽ المكاطنة
 .كىكذا الطفؿ
 (السمبي التمقي كليس) كالبالغيف األطفاؿ لدل التعميـ عممية في كالتفاعؿ المشاركة منيجية لعؿ      
 في تنطكم حيث اإلنساف، بحقكؽ المتعمقة كالمعارؼ كالمكاقؼ الميارات تناكؿ عند مبلءمة األكثر ىي
 كاحدة إجابة عمى كليس معينة، مسائؿ حكؿ المختمفة النظر كجيات مف العديد عمى األحياف مف كثير
 .«صحيحة»

تضٌمنت اتفاقٌية حقكؽ الٌطفؿ أربعان كخمسيف ماٌدةن تضمف حقكؽ الٌطفؿ في مختمؼ مجاالت       لقد 
حٌؽ الحياة يضمف حٌؽ الحياة أك حٌؽ الكجكد : الحياة كمف أىـٌ الحقكؽ التي حًفظتيا ىذه االتفاقٌية

لمٌطفؿ الحٌؽ في العيش منذ لحظة كالدتو، كالتمتُّع بإمكانٌية النمٌك كبمكغ سٌف الرُّشد، كيشمؿ ىذا الحٌؽ 
زأىيف أساسيَّيف، ىما الحٌؽ في حماية حياة الٌطفؿ منذي الكالدة، كالحٌؽ في البقاء عمى قيد الحياة كالنمٌك : جي

بشكؿ ميناسب، كما يشمؿ تعريؼ حٌؽ الحياة الحؽَّ بعدـ القتؿه مٌما يعني أٌف عمى الدُّكؿ حماية 
بة ممارسات  األطفاؿ مف ميسبِّبات الكفاة جميعيا التي تشمؿ عدـ إخضاًعيـ إلى عقكبة اإلعداـ، كميحارى

قتؿ األطفاؿ جميعيا، كيشمؿ حٌؽ الحياة أيضان ضركرة تكفير السُّبيؿ الميبلًئمة لنمٌك الٌطفؿ، كالتمتُّع 
 حٌؽ الٌتعميـ يضمف حٌؽ ،بالٌرعاية الصحٌية، كالٌتغذية الميتكاًزنة، كالٌتعميـ الجٌيد، كالعيش في بيئة صحٌية
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الٌتعميـ لمٌطفؿ الحصكؿ عمى تعميـ جٌيد لؤلطفاؿ جميعيـ دكف تفريؽ، كيجب حفظ حٌؽ الٌطفؿ في 
الٌذىاب إلى المدرسة، كالحصكؿ عمى الفيرىص الميبلئمة لمساعدتو عمى النمٌك كبناء مستقبمو، كالكصكؿ 

إلى كٌؿ سيبيؿ الٌتعميـ ببل تفريؽ، كالحصكؿ عمى المعرفة بأنكاعيا جميعيا، كيبدأ الٌتعميـ مف التعميـ 
القراءة، : األساسٌي كالميارات األساسٌية التي تسمح لمٌطفؿ بمتابعة تعميمو اإلعدادٌم كالثانكٌم، مثؿ

كالكتابة، كما يشمؿ حٌؽ الٌتعميـ تأىيؿى األطفاؿ، كمساعدتىيـ عمى تنمية شخصٌياتيـ كىكاياتيـ، إلى 
جانب قدراتيـ الجسدٌية كالعقمٌية، مٌما يساعد عمى صقؿ شخصٌية الٌطفؿ، كبناء جيؿ ييحافظ عمى الًقيىـ 

 يضمف حٌؽ الٌصحة لمٌطفؿ الحصكؿ عمى جميع الخدمات الصحٌية كؼحٌؽ الصٌحة ،أما الميجتمعٌية
الٌتطعيمات البلزمة لمحفاظ عمى صٌحة الٌطفؿ الجسدٌية، كالعقمٌية، كالنفسٌية، كالحصكؿ عمى عناية 

عيفة كاليٌشة كمناعتيـ المحدكدة، ككقايتيـ مف األمراض ض طبيعة األطفاؿ اؿتناسبة صة خامصح
الٌسارية كغير الٌسارية، كاألمراض الكراثٌية، كسكء الٌتغذية، كغيرىا مف األمراض، كيشمؿ حٌؽ الصٌحة 
حصكؿ األطفاؿ عمى تكعية صحٌية كافية لمساعدتيـ عمى المحافظة عمى صٌحتيـ، كذلؾ عف طريؽ 

 .إلى أخره... تعاليـ الٌنظافة كالصٌحة، ككقايتيـ مف مخاطر األمراض الميعًديةإتباع
     فحقكؽ اإلنساف إذا اتصمت بالمجتمع كتماسكو ،تمثؿ عامبل مساعدا عمى إقامة عبلقات بصفة 
ذا اتصمت بالتنمية تمثؿ أساسا لتحقيؽ التنمية في مفيكميا الشامؿ  دائمة أساسيا التفاىـ كاالحتراـ ،كا 
ذا اتصمت بالسمطة السياسية فإنيا تمثؿ ضمانا النتقاؿ السمطة بصفة سميمة كحماية المجتمع مف  ،كا 

 .االنقبلبات كاليزات 
     التربية عمى حقكؽ اإلنساف انجح كسيمة لكقاية اإلنسانية مف مخاطر االنتياكات بمختمؼ أشكاليا 

،كما إف ىذه التربية  استثمار فعمي لتأسيس مجتمع يقدر فيو الفرد كيحتـر ،أم أنيا تربية مف اجؿ 
 1.حقكؽ اإلنساف تؤسس لحمايتيا كالدفاع عنيا 

   ال تكتفي المدرسة بالتربية الحقكقية بحشد الذىف بمعمكمات حكؿ الكرامة كالحرية كالمساكاة كغير 
ذلؾ مف الحقكؽ ،بؿ أنيا تقـك أيضا عمى أساس أف يمارس المتعمـ تمؾ الحقكؽ كاف يؤمف بيا كجدانيا 
،كاف يعترؼ بيا كحقكؽ لآلخريف كاف يحترميا كمبادئ ذات قيمة عميا ،إنيا ليست تربية معارؼ لمتعمـ 

                                       
 ، المعيد الكطني لحقكؽ دليل المدرس في التربية عمى حقوق اإلنسان: عمارة بف رمضاف،صالح الطرابمسي 1

 .20،ص2001اإلنساف،
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نما ىي تربية قيـ لمحياة كالمعيش،انطبلقا مف أف  التبلميذ ال يريدكف أف يتعممكا حقكؽ اإلنساف "فقط ،كا 
نما أف يعيشكىا في تعميميـ حتى تككف ليا اكبر فائدة عممية بالنسبة إلييـ  1.فقط،كا 

فقد "  تعمم المدرسة ابني احترام اآلخرين "كالمتمثمة في     أما العبارة الخامس عشر من المقياس 
 حيث مثمت أعمى 2.85ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــجاءت استجابات األكلياء 
الحياد  أما %5.52غير موافق بنسبة   في سجمت %91.41موافق نسبة عمى مستكل العبارة 

نبلحظ ىنا أف معظـ األكلياء يركنا أف المدرسة تعمـ أبنائيـ احتراـ اآلخريف ابتدءا مف  %3.06بنسبة 
فاالحتراـ ىك  احتراـ الكالديف إلي احتراـ المعمـ كزمبلئيـ في المدرسة كاحتراـ الناس خارج المدرسة ،

التي يتمتع بيا الشخص الذم يمتمؾ األخبلؽ كالسمكؾ الجيد، كال تكتمؿ منظكمة أحد القيـ اإلنسانية 
 ،كيعني تقدير اإلنساف لآلخر بغض النظر عف لكنو أك نسبو أك القيـ دكف تكافر االحتراـ في الشخص

  .ثقافتو، بؿ التقدير راجع لصفتو اإلنسانية فقط

صفة إيجابية يتصؼ بيا الشخص " بأنو لبلحتراـ بكضع تعريؼ مبسط االجتماعقاـ عمماء     
 األخر ىك الدليؿ عمى المحبة كالتقدير، كخاصةن إف كاف فاحتراـ" كيستخدميا في تعاممو مع اآلخريف

 بما يميؽ مع خبرتو كمكانتو، كيتحقؽ ذلؾ باألدب في األحاديث كاحتراموأكبر منا سنان لذا عمينا تكقيره 
 معو في أم رأم فبل تككف ىناؾ أم اختبلفنا احتراـمعو فبل يككف الصكت مرتفع أثناء الحديث، كذلؾ 

االحتراـ ، فاحتراـ اآلخريف يككف نابعا مف حب بيف البشر دكف قيمة لؿد ككجفبل إساءة منا تجاىو 
احتراـ النفس أكال أم أف يككف اإلنساف محترما لنفسو مف خبلؿ تعامبلتو كآداب سمككو مع اآلخريف 

،فدليؿ الحياة ىك احتراـ النفس فعمى اإلنساف أف يحتـر نفسو حتى ينعكس ذلؾ االحتراـ عمى اآلخريف 
 . حاجتو لمماء كالطعاـ كاليكاء ا تماثؿ تماـلبلحتراـحاجة اإلنساف ؼ ،

 في أبناء شعبو، ىذا بجانب االحتراـال يرتقي أم مجتمع كال يسمك كال يتقدـ إذا لـ يتـ زراعة ؼ      
 األفراد، احتراـ العمؿ، احتراـ، باالحتراـأم أمة راقية لـ تبمغ مكانتيا الرفيعة إال ؼ  ،النبؿ كاألصالة

االحتراـ،كالمجتمع  األجناس كؿ ىذا يجعؿ ىناؾ أمة تستحؽ احتراـ األدياف، احتراـ الطبقات، احتراـ
يزرع ىذه القيمة مف خبلؿ المؤسسات االجتماعية التي أنشاىا ،كالتي مف بينيا المدرسة التي ليا الدكر 
الفعاؿ في نقؿ ىذه القيـ فيي بدكرىا تكمؿ الدكر الذم بدأتو األسرة ، فمف خبلؿ مادة التربية اإلسبلمية  

                                       
 .9،ص1989،األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،مبادئ تدريس حقوق اإلنسان 1
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تقـك المدرسة بزرع كتثبيت ىذه القيمة في التبلميذ مف البداية ألف العمـ كالتعميـ ال يتكافقاف مع قمة 
 . االحتراـ ،فزرع قيمة االحتراـ في الطفؿ منذ الصغير تجعمو قادرا عمى تقبؿ كتعمـ جميع القيمة الخمقية

ال يحاكؿ أحد أف يبحث في .  بصدؽاالعتذارالطمب بأدب، الشكر بذكؽ،  : االحتراـمف مظاىر ك
اآلخر عف كجيو الثاني حتى لك كاف متأكد أنو إنساف سيء، إنما يكفي أف ىذا الشخص يحترمؾ 

 1.كيظير لؾ أفضؿ جانب منو

 القيمة فيي السماكية، األدياف بيا كؿ اىتمت القيمة اإلنسانية العامة التي ىي االحتراـقيمة       ؼ
 كينجح االجتماعيةالتي تجعؿ اإلنساف يستطيع عمؿ عبلقات تربطو بغيره مف األفراد فتنجح العبلقات 

المجتمع ككؿ، فعدما يحتـر اإلنساف حقكؽ اآلخريف المعنكية كالكرامة كالحرية كالديانة، ككذلؾ ىناؾ 
. حقكؽ مادية كحقو في العيش بسبلـ سكؼ تسكد ركح المحبة المجتمع

فزرع ركح االحتراـ يحتاج إلى كقت ,      لبلحتراـ صكر متعددة محسكسة أكثر منيا مممكسة 
لبلستماع إلى الطفؿ االستماع كليس السماع إلى ما يقكلو، كالتفاعؿ معو فيما يقكؿ بأريحية كطكؿ باؿ 

إذ ال يكجد تمميذ كال سيما في الصفكؼ األكلية إال كيكد أف يحدث معممو عف قصة أك حادثة كقعت . 
كالمعمـ ىنا يستمع لتمميذه كأنو يستمع لصديؽ مقرب لو كىذا يجرم كىك يعمـ أف باقي الصؼ ! لو 

فالمعمـ ىنا بحاجة إلى نفس . ينتظركف دكرىـ ه ليسردكا لو قصصيـ كيشرككه في مشكبلتيـ كآرائيـ 
طكيؿ كباؿ أكثر اتساعان فذلؾ ليس مضيعة لكقت الحصة كما يعتقد بؿ يخدـ المصمحة التعميمية 

كىـ بالمقابؿ , المعمـ يستمع كيحتـر قضاياىـ , برمتيا ه بؿ مف صميـ المصمحة األكاديمية 
سيحترمكف ما يقكلو المعمـ، كيستمعكف إليو فالكقت الذم يقضيو في االستماع إلييـ استثمار لحسف 

ففي ىذه الحالة يصكب التمميذ .تجاربيـ كحبيـ لممعمـ كبالتالي لممادة التعميمية التي يقـك بيا المعمـ 
 . نظره ، كيكجيو بكامؿ حكاسو كمشاركاتو كمداخبلتو لممعمـ 

المغة المستخدمة كنكع الكممات التي ينتقييا المعمـ ، كنبرة صكتو :       تنمية ركح االحتراـ مف خبلؿ 
تدلؿ عمى نكع االحتراـ كالتعامؿ الراقي الذم يستخدمو مع تبلميذه فيعكس بدكره أيضان الكممات كنبرة 

 . الصكت التي يستخدميا التبلميذ فيما بينيـ بؿ أسمكب العرض أيضان 
                                       

1
 http://www.al-jazirah.com ،االحترام المتبادل بين أفراد المجتمع أمر مطموبعبد اهلل بف راشد السنيدم، 
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فدائمان نطالب التبلميذ .     االحتراـ شيء البد أف نعطيو مزيدان مف العناية ، ليتسنى لنا الحصكؿ عميو
بأف يظيركا االحتراـ في سمككياتيـ كلكف ىذا المطمب ال يجب أف يككف مف طرؼ كاحد يقدمو التمميذ 

فمبادئ االحتراـ دقيقة تحتاج إلى عناية فائقة ، كحساسية مفرطة لشعكر  (المعمـ )لصاحب السمطة 
فاالحتراـ شعكر ييٍبنى في قرارة النفكس يشعر بو التمميذ مف خبلؿ مجمكع تعبيرات الجسـ , اآلخريف 

المنطكؽ منيا كالمشاىد فييا فإذا خالؼ المنطكؽ المشاىد كاف ىناؾ اضطراب في فيـ الرسالة 
 . المكجية مما يؤدم إلى رفضيا

       االحتراـ يحتاج إلى حصافة كدقة مبلحظة ككقت لينظر المعمـ في قسمات الكجكه كيتمعف فييا 
رىاؽ أـ  ليستشؼ منيا ما يحممو التبلميذ مف شعكر ىؿ يشعر التبلميذ بنشكة كمتعة أـ بتعب كا 

بصعكبات تعمـ مما يجعؿ التفاعؿ مع كؿ تمميذ يتسـ بالخصكصية التي تشعر بالحب كاالحتراـ كأف 
 .ىناؾ مف يفيمو 

تعزز المدرسة لدي ابني مبدأ االعتذار   " عشر من المقياس والمتمثمة فيالسادسأما العبارة       
 حيث 2.49ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ  فقد جاءت استجابات األكلياء "والمسامحة

 أما %21.47 غير موافق  في حيف سجمت%71.16موافق مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 
نبلحظ ىنا أف األكلياء يركف أف المدرسة تعزز لدل أبنائيـ مبدأ االعتذار كالمسامحة   %7.36الحياد 

،كالمدرسة مع ظيكر ثكرة عممية كتكنكلكجية جديدة ىي في جكىرىا ثكرة إعبلمية كاتصالية تتمثؿ في 
الحاسكب كالشبكات العالمية كاألقمار الصناعية كينجـ عف ذلؾ تنافس إعبلمي كتعممي في مستكم 

العالـ كؿ ىذه العكامؿ تفرض عمى المدرسة  أف تربي الجيؿ الناشئ عمى مبادئ التعايش السممي مع 
اآلخريف كالتسامح كاالعتذار كحقكؽ اإلنساف زيادة عمى قيـ كالطيب كاالعتداؿ كالصدؽ كالكاجبات نحك 

 .العائمة كالكطف 

      إف تنشئة الطفؿ كتربيتو عمى ثقافة التآخي كالتسامح كاحتراـ كحب اآلخريف كاالنفتاح عمى 
المجتمعات األخرل كنبذ التعصب بجميع أشكالو الدينية كالمذىبية كالطائفية كالعرقية ىي مسؤكلية 

المدرسة كاألسرة معا فاألسرة تبدأ ىذه المسؤكلية الكبيرة كالمدرسة تكمميا عف طريؽ المناىج التي تسنيا 
 . التربية الكطنية
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يتعمم ابني الخصال السيئة من  " عشر من المقياس والمتمثمة في السابعة العبارة   أما
ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر فقد جاءت استجابات األكلياء "(الغش والكذب)المدرسة،مثل 

 في حيف سجمت %72.39غير موافق  حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 2.52بـــ
المبلحظ ىنا أف األكلياء ال يكافقكف عمى أف المدرسة تعمـ  %7.36الحياد أما  %20.24موافق

أبنائيـ الخصاؿ السيئة مثؿ الغش كالكذب كالى ذلؾ مف الخصاؿ السيئة بؿ عمى العكس مف ذلؾ ففي 
تصكرىـ أف المدرسة تنيي أبنائيـ عف ىذه الخصاؿ السيئة كتعمميـ الخصاؿ الحميدة ،فمثؿ ىذه 

يمكف لؤلبناء أف يتعممكىا خارج محيط المدرسة ،كالمدرسة بدكرىا  (...الغش ،كالكذب )الخصاؿ السيئة 
تحاكؿ بكؿ مجيكداتيا أف تحارب مثؿ ىذه الخصاؿ ،فالغش مثبل كما اجمع عميو الباحثكف ىك عبارة 
سمكؾ ال أخبلقي كغير تربكم ينمك عف شخصية غير سكية كغير ناضجة تتصؼ بالخكؼ ،القمؽ 

 .،العجز، السمبية ،ضعؼ اإلرادة ،كضعؼ الثقة بالنفس

 خبلؿ مف الفرد لدم ينمك الغش سمكؾ أف عمى كاالجتماعية كالتربكية النفسية الدراسات تؤكد      
 اجتماعية تربكية بيئة خبلؿ مف يتطكر ما غالبان  الغش سمكؾ كأف كاالجتماعية، األسرية التنشئة عكامؿ
 صغره في الغش عمى تعكد الذم اإلنساف أف عمى الدراسات ىذه تؤكد كما لذلؾ، المناسب المناخ تكفر
 عمى بؿ فقط الفرد عمى ليس خطكرة يشكؿ قد مما الكبر، في السمكؾ نفس يسمؾ أف يستبعد ال فإنو

 ما غالبان  فإنو المدرسية حياتو خبلؿ الغش عمى تعكد الذم الفرد فإف أخرل ناحية كمف.أيضان  المجتمع
 .األخرل الحياتية المجاالت في السمكؾ نفس يمارس
 مجتمع منيا يخمك قمما التي الظكاىر مف المدرسية كالكاجبات االمتحانات في الغش ظاىره تعتبر      
 تحضره، كدرجة المجتمع لثقافة كفقان  كطرقة الغش كسائؿ كتتعدد .المعاصرة المجتمعات مف

مكانات تتناسب كسائؿ تستخدـ البسيطة فالمجتمعات  طبلب يستخدـ بينما المجتمعات، تمؾ كا 
 .تطكران  أكثر كسائؿ تحضران  األكثر المجتمعات
 ، اجتماعية ك نفسية تربكية أسرية، عكامؿ تأثير كتحت تدريجيان  تكتسب عادة ىي الغش عادة    إف 
 عمما اعتبر كقد.بالغش يقكـ الذم الفرد لدم كفكرم نفسي كاستعداد شخصية عكامؿ تأثير تحت كذلؾ
 الغش عادة أف العمماء كجد كقد.سكية غير عادة بمثابة الغش عادة كاالجتماع النفس كعمماء التربية
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 في الخطأ ك المحاكلة أسمكب العادة، ىذه تكرار مرات عدد الفرد، تكقعات السابقة، الغش بخبرات تتأثر
 .الراجعة التغذية كعمميات التعزيز عمميات ، كالعقاب الثكاب االكتساب، عممية
 مف مجمكعة تقرره السكم غير أك السكم السمكؾ سكاء البشرم السمكؾ أف االجتماع عمماء يرل    

 الرغبات القكل ىذه كتمثؿ ، السمكؾ بيذا القياـ نحك الفرد تدفع التي الدافعة القكل أك المثيرات
 بيف األفراد التفاعؿ بكاسطة يتقرر ذاتو في كالسمكؾ .كالميكؿ االتجاىات األىداؼ، الحاجات،
 السمكؾ أشكاؿ أحد ىي الغش كعممية.ما جماعة في الفرد عضكية خبلؿ كمف ، ببعض كعبلقاتيـ

 يةؿالعـ عمييا تقكـ التي األسس يناقض كما ، المجتمع في اليامة القيـ يناقض سمكؾ كىك ,السكم غير
 .الغش عممية في اليامة العكامؿ مف تعتبر لمتمميذ االجتماعية الخمفية أف الباحثكف بيف كلقد.التربكية
 العكامؿ إلي يرجع األسباب ىذه بعض أف كجد كقد الغش إلي تؤدم التي األسباب أك العكامؿ كتتعدد

لي نفسو الطالب إلي يعكد اآلخر كبعضيا األسرية،  الثالث كالبعض ,كاتجاىاتو كقدراتو شخصيتو كا 
 كالنظاـ المقرر الدراسي المنيج طبيعة مثؿ المدرسة داخؿ كالتعميمة التربكية العكامؿ إلي يرجع

 مباشر بشكؿ تساىـ العكامؿ ىذه أف كجد كقد.االختبارات كظركؼ المعمـ كفاءة كذلؾ السائد المدرسي
 . الغش نحك الطالب دفع في مباشر غير أك

 مف يعانكف كأميات أباء جكد عمى مؤشر ىك الغش نحك االتجاه أف العمماء مف الكثير يرل     
 اآلباء ىؤالء مثؿ فإف ككذلؾ السميـ، التكجيو تكجييـ أك أطفاليـ تربية عف ينشغمكف تجعميـ مشكبلت

 اآلباء تكجيو سكء فإف ذلؾ إلي كباإلضافة.لممذاكرة المناسبة كالبيئة الكافي الكقت أطفاليـ يعطكف ال
 األطفاؿ مف بغيره طفميـ مقارنيف كالتفكؽ مرتفعة درجات عمى لمحصكؿ الشديد إلحاحيـ أك لؤلطفاؿ

 1.المعمـ أك األسرة أرضا أجؿ مف الغش نحك الطفؿ اتجاه مف يزيد أف شأنو مف
عبلقة مباشرة بالكذب كالتحايؿ ، فمثبل عندما يتأخر الطالب عف الدكاـ يختمؽ     ظاىرة الغش ليا 

 ليتخمص مف العقاب كالمساءلة ، كىكذا شيئا فشيئا يتعمـ حاالت اإلدارة بالكذب عمى األعذارالطالب 
يكتشؼ حاالت الغش ، كبيذا فػأف ىذه   الأكيراقب جيدا   المدرس الأف كجد إذاالغش ، كبخاصة 

 كمما ضعفت الرقابة المدرسية كغاب الردع كالعقاب كساد التبلميذ أكساطالظاىرة تبدأ باالنتشار بيف 

                                       
- ،جامعة بف غازم ،المجمة الميبية العالمية،العدد الثانياألبعاد االجتماعية لظاىرة الغش في االمتحانات:سعد محمد حسيف 1

 .11-9ص ،ص2015مارس 
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 أكلياء بتأثير عبلقات أك فعمتيـ أثار صغار كلـ يدرككا أنيـ الذيف يغشكف بدعكل التبلميذالتستر عمى 
.  المدرسيفأك ةبأال دار األمكر

    لمقضاء عمى مثؿ ىذه الظكاىر كالسمككات السمبية المنتشرة بيف التبلميذ المدرسة دائما تقـك 
بمجيكدات تحاكؿ فييا القضاء عمى ىذه السمككات السمبية ،كلكف المدرسة لكحدىا دكف دعـ األسرة  

 فمعمـ كاألكلياء تككف ىذه الميمة كالمسئكلية صعبة في ظؿ ىذا التطكر السريع كاالنفجار المعمكماتي ،
يتجدد ، كالمعرفة تتنكع ، كمصادر العمـ تزداد ، كبقدر ما تقكـ بو األسرة كمؤسسات التعميـ مف تعاكف 
فيما بينيـ كتضافر مجيكداتيـ كمف اختيار سميـ النتقاء ثقافة الطفؿ بقدر ما تككف فرص الطفؿ في 

 .النمك الثقافي أرحب كأكسع 

     يتكقؼ تأثير دكر كؿ مف األسرة كالمدرسة عمى الطفؿ كتنشئتو ثقافيان بمدل ما يككف مف تناغـ 
كانسجاـ  كتفاىـ لكبل الدكريف دكر األسرة ، كدكر المدرسة لذلؾ ظيرت الحاجة إلى ضركرة انتقاء ما 
يقدـ لمطفؿ مف كسائط ثقافية متعددة سكاء في المنزؿ أك المدرسة لتبلئـ ليس فقط قيـ ، كأخبلؽ ، 

كأفكار ، كمعتقدات المجتمع الذم يعيش فيو الطفؿ ه كلكف أيضان حاجات نمك الطفؿ في ىذه المرحمة 
فاألمؿ معقكد عمى األسرة كمؤسساتنا التعميمية ، كاإلعبلمية في دعـ كتنمية القيـ . الدقيقة مف العمر 

كأساس لتكليد األفكار كتنمية اإلبداع لدل أطفالناه لمكاجية ىذه التحديات التي تكاجينا في مدارسنا 
ؿ العالـ فييا مف مجتمع صناعي إلى مجتمع معمكماتي فالمسؤكلية  إضافة إلى أننا أماـ تحديات تحكَّ
إذف مشتركة لرسـ البرامج التطكيرية ه لتنمية القيـ لدل األطفاؿ فيي عممية تربكية تعميمية تعمُّمية ال 

 .تخميك منيا مناىجنا التعميمية
 :لممدرسة (فنية)محور الوظيفة االقتصادية-3

    يركز ىذا المحكر عمى الكظيفة االقتصادية التي تقـك بيا المدرسة ،فالمدرسة في جانبيا 
مؤسسة إنتاجية تطرح نتاجا مف الشيادات كالناس في أسكاؽ العمؿ، كىك بأنيا كصؼ تاالقتصادم 

نتاج تتبايف أىميتو كجكدتو بتبايف المدة الدراسية، كنكع الدراسة كالفرع العممي، كمدل أىمية 
 كغني عف البياف إف المدرسة ،االختصاص في سكؽ العمؿ كفقان لمبدأ العرض كالطمب االقتصادم

تمعب دكرا ىاما في زيادة الدخؿ القكمي، كتحقيؽ النمك االقتصادم في البمداف المتطكرة النامية عمى 
. حد سكاء 
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 استيبلكية خدمة مجرد األمكاؿ ال استثمار لرؤكس أنيا عمىالمدرسية  لمتربية ينظر أصبح لقد     ؼ
 إلي باإلضافة المستقبؿ في مضاعفة أرباحا يعطى سكؼ اليكـ التعميـ عمى ينفؽ ما كأنو لؤلفراد تقدـ
 اإلنتاجية قدراتيـ مضاعفة مف تمكنيـ التي كالخبرات بالمعارؼ األفراد بتزكيد تقكـالمدرسية  التربية أف

إلى دائما تسعى ،كما االقتصادم النمك نتيجة كتقمباتو العمؿ ظركؼ مع التكيؼ مف األفراد كتمكيف
  .تمبية احتياجات التكنكلكجيا الحديثة مف فنييف، كخبراء، كعمماء، كأيد عاممة

لممدرسة( فنية)يبين عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمحور الوظيفة االقتصادية (10)جدول رقم   

                                         الشدة
 العبارة

 موافق
 

شدة  محـــايد غير موافق
 المحور

 % تكرار % تكرار % تكرار

 2.47 11.65 19 20.24 33 68.09 111 تعمم المدرسة ابني معني االدخار والتوفير
 2.69 6.13 10 12.26 20 81.59 133 تساىم المدرسة في تنمية قيم حب العمل البني
تحث المدرسة ابني عمى كيفية ترشيد استيالك 

 الغذاء
127 77.91 21 12.88 15 9.20 2.65 

تدرب المدرسة ابني عمى االستخدام العقالني 
 لمطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا

117 71.77 23 14.11 23 14.11 2.57 

 2.79 6.13 10 7.36 12 86.50 141 تحث المدرسة ابني عمى آداب استخدم الماء
تعرف المدرسة ابني بأىمية الوقت وقيمتو في 

 الحياة
138 84.66 

 
18 11.04 7 4.29 2.73 

 2.42 15.33 25 20.85 34 63.80 104 تعمم المدرسة ابني معني اإلنفاق وقيمتو
ابني ال يعرف المميزات األساسية لمنشاط 

 (صناعة،زراعة،تجارة)االقتصادي
65 39.87 82 50.30 16 9.81 2.10 

تساىم المدرسة في حصولي ابني عمى عمل 
 يناسبو بعد إنياء دراستو

110 67.48 29 17.79 24 14.72 2.49 

 2.60 7.36 12 15.95 26 76.68 125 الشيادة الجامعية تحسن الوضع المادي البني
 2.53  شـــدة المـــــحـــور 
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     يمثؿ الجدكؿ المكضح اعبله عرضا الستجابات األكلياء لمعبارات الخاصة بالمحكر الثاني 
لمتساؤؿ الثالث المتعمؽ بالكظيفة االقتصادية لممدرسة الجزائرية ،كالمبلحظ ىنا جاءت استجابات 

تعمم المدرسة ابني معني االدخار "األكلياء في ما يتعمؽ بالعبارة األكلي مف المقياس كالمتمثمة في 
حيث مثمت أعمى نسبة عمى مستكل  2.47ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــــ "والتوفير
 %11.65الحياد فبنسبة  أما %20.24غير موافق  في حيف سجمت %68.09موافق العبارة 

 .،نبلحظ ىنا أف األكلياء يركف أف المدرسة تعمؿ عمى تعميـ أبنائيـ معنى االدخار كالتكفير  

      فالمدرسة مف خبلؿ برامجيا تحاكؿ إدخاؿ المجاؿ المفاىيمي مف الحياة العممية لدل التمميذ 
،كتعممو ممارسة بعض القكاعد في التعامؿ  االقتصادم ،بحسف التسكؽ كاإلنفاؽ، كما تعمميـ كيفية 

يرل خبراء التربية أف تعميـ ك كعمى العكس مف ذلؾ اعتماد االدخار كالتكفير،1محاربة التبذير كاإلسراؼ
عطائو ثقة بنفسو   .الطفؿ االدخار ىك تشجيع لو عمى التصرؼ السميـ كا 

كتحتاج       فاالدخار سمكؾ حميد ينظـ الحياة االقتصادية لؤلفراد كالمجتمعات بضكابط شرعية،
األسرة في ممارسة حياتيا إلى نظاـ اقتصادم كمالي يمكنيا مف خبللو تمبية رغبات أفرادىا 

كاحتياجاتيـ اآلنية كالمستقبمية، خصكصان في حاؿ األزمات أيان كاف نكعيا، كىذا األمر يتطمب منيا أف 
، ظاىرة قديمة قدـ إدراؾ اإلنساف كىي تعني االحتفاظ بالشيء في «االزدىار»تتجو بجدية إلى نظاـ 

كقت الرخاء لكقت الشدة، كقد ضرب اهلل لنا مثبلن في كيفية تنظيـ مكارد الببلد كاالستعانة بالرخاء عمى 
قاؿ تزرعكف سبع سنيف دأبنا فما حصدتـ فذركه في سنبمو }: الشدة عمى لساف نبيو يكسؼ، قاؿ تعالى

 1.، كىي مف الفضائؿ كالسمككيات الحميدة التي يعممنا إياىا ديننا الحنيؼ {إال قميبلن مما تأكمكف

يعتبر االدخار كاحدا مف أىـ كسائؿ تحسيف المعيشة كزيادة الثركة كفيو محاكاة لفطرة اإلنساف      
 منضبطة كفؽ ما أراد اهلل دكف بخؿ اك تقتير ة لمماؿ كرغبتو في االحتفاظ بو كلكنيا كسيمة مباحقكحب

ككذلؾ فاف االدخار . كالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كلـ يقتركا ككاف بيف ذلؾ قكامنا}-: حيث يقكؿ عز كجؿ

                                       
 .45مرجع سابق ،ص:مناهج السنة الخامسة  1

1
عمي 4/5/2018،تاريخ الزيارة االدخار سموك حميد ينظم الحياة االقتصادية لألفراد والمجتمعات بضوابط شرعية :عبد هللا متولً 

 www.alraimedia.com ،15:09الساعة
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فضيمة تساىـ في بث الشعكر بالمسؤكلية كاإلحساس بالكاجب لدل المدخر ككذلؾ تنمي عنده الرغبة 
في المشاركة االقتصادية كتحبب إليو المساىمة في بناء اقتصاده الخاص كاقتصاد ببلده، كتجعمو 

 .يشعر بقيمة نفسو كبأىميتو كشخص فاعؿ في المجتمع 

يبقى التعامؿ مع االدخار مثمو مثؿ باقي األمكر األساسية في حياة الطفؿ كالتغذية أك القراءة أك 
 كىذه النظافة، إذ ينبغي الحرص عمى تعميـ الطفؿ االدخار، ككأنو يتعمـ كيؼ يكتب الحركؼ كينطقو

 .ميمة تشترؾ فييا األسرة كالمدرسة معا

 "تساىم المدرسة في تنمية قيم حب العمل البني " في       أما العبارة الثانية من المقياس والمتمثمة
 حيث سجمت 2.69ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــفقد جاءت استجابات األكلياء 

 %6.13الحياد فبنسبة  أما %12.26غير موافق  في حيف سجمت %81.59موافق أعمى نسبة 
نبلحظ ىنا أف األكلياء يتصكرف  أف المدرسة تساىـ في تنمية قيمة حب العمؿ لدل أبنائيـ ،فيي مف 

خبلؿ برامجيا كأنشطتيا تبرز ليـ أىمية العمؿ في حياة الفرد كالمجتمع ككيؼ بالعمؿ ينمي الفرد 
العمؿ ىك أساس بناء المجتمع، حيث أنو ال يستطيع ؼ قدراتو كيصبح قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية ،

 إتقاف بعمؿ أبناء الكطف مف خبلؿ حرصيـ عمي االرتقاء بكطنيـ مف خبلؿ إالمجتمع النيكض 
 التيالعمؿ،  كالحرص عميو  فيك الذم يجعؿ لمكطف شأف بيف دكؿ العالـ ىناؾ الكثير مف الدكؿ 

 . دكؿ العالـأغنى مف أالفكانت غير متقدمة كلكف بفضؿ سكاعد أبنائيا نيضت كأصبحت 

العمؿ السنكم الذم يقـك بو كؿ شعب ىك الرصيد الذم يمده " في ىذا الصدد" آدـ سميث "      يقكؿ 
لذلؾ  بكافة ضركريات الحياة ككمالياتيا مما يستيمكو كؿ سنة، كتككف دائما إما مف النتاج المباشر

كانت تمؾ المرة األكلى في تاريخ الفكر االقتصادم ." العمؿ، كمما يشتريو ذلؾ الناتج مف الخارج
األكربي التي أكد فييا آدـ سميث عمى أف العمؿ اإلنساني ىك مصدر الثركة الحقيقية لؤلمة، كىي 

يؤكد آدـ سميث ك ،د السياسي في العصر الحديثاالعبارة التي أحدثت انقبلبا جذريا في دراسات االقتص
عمى أف الثركة التي تنتج بكؿ اختبلفاتيا ترجع إلى العمؿ باألساس، كليس إلى قكل الطبيعة كما كاف 

كبدكف عمؿ اإلنساف تظؿ ىذه القكل كاألرض كما بباطنيا . سائدا في الفكر االقتصادم السابؽ عميو
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تستطيع أف تشبع رغبات  مف كنكز كما فكقيا مف خيرات غير ذات نفع، فيي عبارة عف مكارد أكلية ال
 1.البشر إال إذا بذؿ فييا عمؿ إنساني، عمى سبيؿ االستغبلؿ كاستخراج المنافع

إف الدخؿ الذم يقصده آدـ سميث ىك نتيجة تعاكف . كالعمؿ في نظر سميث ىك العمؿ الكمي لممجتمع
كالثركة تتعاظـ طبقا لنكعية العمؿ الذم يقدمو أفراد األمة ... كافة الشعب بطبقاتو الزراعية كالصناعية

 .كىك يكمف في العبلقة بيف العمؿ الكمي كحجـ السكاف

ال أحد يشؾ في أىمية العمؿ سكاء لمفرد أك المجتمع أك الدكؿ، كالدكؿ كالمجتمعات تقاس ؼ       
جديتيا كتقدميا باىتماميا بالعمؿ، كالدكؿ المتقدمة في العصر الحاضر لـ تصؿ إلى ىذا المستكل مف 

التقدـ في العمـك كالفضاء كالتقنية إال بجدية أبنائيا في العمؿ، كأسبلفنا المسممكف السابقكف لـ يبنكا 
حضاراتيـ اإلنسانية الكبيرة إال بإخبلصيـ في العمؿ، كلقد حصؿ التراجع كالتأخر لممسمميف في الكقت 

الحاضر لعدـ جديتيـ في العمؿ مع أف الديف اإلسبلمي يحث عمى العمؿ الجاد، فاإلسبلـ اعتبر 
 .العمؿ حؽ لكؿ مسمـ، كحارب البطالة آلثارىا السمبية عمى المجتمعات كاألسر

إكساب الطِّفؿ قكاعد تحمُّؿ المسؤكليَّة ،ؾ      لغرس حب العمؿ في الطفؿ الكثير مف االيجابيات
تنمية القيـ ،ككذا نمك الميارات االجتماعيَّة كالقدرة عمى القياـ بالمسؤكليَّات،ككاالعتماد عمى النَّفس

تنمية احتراـ الحقكؽ  ،كخمؽ الدَّكافع اإليجابيَّة عند األطفاؿ اتجاه العمؿ،ككالسُّمكؾ التَّعاكني عند الطِّفؿ
 ذ.كااللتزاـ باألنظمة كالقكاعد العامَّة

فكؼ األكلى مف عمر الخمس سنكات       يعتبر العمر المناسب لتحبيب الطفؿ لمعمؿ م بدأ مف الصُّ
ف مفاىيمو لمتَّعاكف كالعمؿ مع الجماعة  بدخكؿ الطِّفؿ في بيئة المدرسة، حيث تتشكَّؿ فييا قدراتو، كتتككَّ

انو بمساعدة كالمساعدة، فتتسع لديو مدارؾ األمكر كمفيكـ اإلنجاز كالسَّعي لتحقيؽ النَّجاح، كما 
الطِّفؿ بيئة خصبة ،ؼ األكلياء عمى تعريؼ أبنائيـ بالعمؿ كأىميتو يميدكف ذلؾ لمساعدة ميمة المدرسة 

                                       
 5/5/2018،تاريخ الزيارة سميث وايميل دوركايم مقارنةأدامنظرية تقسيم العمل في المجتمع عند : احمد رياض1

 www.anfasse.org/20:20الساعة
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لمتعمُّـ، ككمَّما اجتيدت األـ في العناية بو، زاد نضجان، كنتجت عنو ثمار مف المعرفة كالنُّمك الفكرم 
 1.كالشَّخصي، كتييئة الطِّفؿ الستقباؿ حبِّ العمؿ كمتعتو

العمؿ عبادة، فيك أصؿ الحياة البشرية فبل حياة بدكف عمؿ فاإلنساف عميو أف كيمكف القكؿ ىنا أف 
 حياتنا جميعان كىك أساس تحقيؽ أىدافنا مكلمعمؿ أىمية كبيرة ؼ. يعمؿ العمار الككف كتنظيـ حياتو

 بو يكتمؿ جزء مف مكطمكحاتنا اليكمية، كعمى ىذه األرض خمقنا اهلل لنعمرىا كجعؿ لكؿ منا دكره الذ
 .طكر حياة البشرية كميا

تحث المدرسة ابني عمى كيفية ترشيد استيالك  " في     أما العبارة الثالثة من المقياس والمتمثمة
 حيث 2.65ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــفقد جاءت استجابات األكلياء  " الغذاء

أما  %12.88غير موافق  في حيف سجمت %77.89موافق سجمت أعمى نسبة عمى مستكم العبارة 
،نبلحظ مف استجابات األكلياء أف المدرسة تقـك بتدريب التبلميذ كيفية ترشيد  %9.20الحياد فبنسبة 

استيبلؾ الغذاء مف خبلؿ نشاطاتيا الصفية ك البلصفية ،فالمدرسة دائما تحث التمميذ عمى آداب 
 .األكؿ كعـ اإلسراؼ في االستيبلؾ 

 الغذائية لممكارد العالمية األسعار ارتفاع بسبب فقط ليس    فمترشيد استيبلؾ الغذاء أىمية إستراتيجية 
نما المدفكعات مكازيف عجز في تفاقـ مف إليو أدل كما  سياسي سبلح إلى الغذاء تحكؿ بسبب أيضان  كا 

 الطبيعة مف لتأمينيا كبيران  جيدان  تتطمب الغذائية فالمكاد أخرل جية كمف، التبعية كفرض لبلستقطاب
ف  الذيف عدد كيزيد فادحة خسائر أماـ الطريؽ يفتح ألنو مستيجف أمر منيا زائد أك فائض أم إلقاء كا 

 الماضي في كجدت التي الجميمة كالعادات األعراؼ كمف" يجدكنيا فبل األطعمة ىذه عف يبحثكف
ذا القمامة في كاحدة خبز كسرة تمقى ال أف القريب  األرض عمى صغيرة خبز كسرة أحدنا صادؼ ما كا 
 إليو تصؿ ال مكاف في يضعيا ذلؾ سبيؿ في كىك رأسو عمى يضعيا ثـ بشفتيو يقبميا كاف يسير كىك
 بؿ جانبان  البائت بالخبز تمقي تكف لـ كاألسر فيأكميا، يراىا أف لمطير يمكف مكاف في بؿ إنساف قدـ

 .1المبف أك الحساء أك الشكربة في تأكمو كأف الستخدامو جديدة طرائؽ في تتفنف كانت

                                       
 /www.sayidaty.net/node/ 20:05 على الساعة 5/5/2018تارٌخ الزٌارة  1
 .273،ص2002،القاىرة ، العربية اآلفاؽ دار، والمعاصرة األصالة بين األسرية القيم :الصفصافي المرسي 1
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كلممعمـ دكر ىاـ في ىذه العممية فيك الذم يعرؼ التمميذ أىمية ترشيد استيبلؾ الغذاء ،كاف يعرؼ 
 التمميذ بشكؿ مبسط عمى أىـ مصادر الغذاء كفائدة ترشيد استيبلكيا

تدرب المدرسة ابني عمى االستخدام العقالني   " في      أما العبارة الرابعة من المقياس والمتمثمة
ايجابية قوية بمتوسط حسابي فقد جاءت استجابات األكلياء "لمطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا

 في حيف سجمت %71.77موافق حيث سجمت اعمي نسبة عمى مستكم العبارة  2.57مرجح قدر بــــ
المبلحظ ىنا أف األكلياء يركف أف المدرسة  ،%14.11الحياد فبنسبة  أما %14.11غير موافق 

تدرب كتعمـ أبنائيـ عمى االستخداـ العقبلني لمطاقة الكيربائية كحسف استغبلليا كترشيد استيبلكيا 
،كىذا مف خبلؿ برامجيا كنشاطاتيا ،بحكـ أف الطاقة الكيربائية ميمة جدا كخاصة في عصرنا الحالي 

األشياء كاألكقات ،فالمدرسة مف خبلؿ نشاطاتيا تحاكؿ زرع ثقافة االستيبلؾ ،ألنيا تستخدـ في اغمب 
 الثقافة االستيبلكية مف المكاضيع الميمة كالحيكية التي العقبلني لمطاقة كىذا لمحفاظ عمييا ، فمكضكع

بات التركيز عمييا بشكؿ كبير في الكقت الحاضر بسبب انتشار ظاىرة االستيبلؾ المفرط كالذم يعد 
مف األنماط السمككية التي شاعت اليكـ في مجتمعاتنا بنسبة كبيرة كىذه األنماط تيقبؿ عمى االستيبلؾ 

متجاكزة درجة إشباع الحاجات الضركرية إلى إشباع الحاالت الثانكية، كتشير الدراسات إلى أف األنماط 
االستيبلكية متأصمة لدل الفرد منذ الصغر بالممارسة اليكمية ، كعميو فأف التربية السميمة عمى إكساب 

ثقافة استيبلكية صحيحة تتطمب غرس معارؼ كقيـ كممارسات سمككية مف خبلؿ نشر الكعي بيف 
صفكؼ الطمبة في المراحؿ التعميمية االبتدائية، لذا فأف لممدارس مف خبلؿ المعمميف دكرا بارزا في 

التنشئة االستيبلكية السميمة ال يقؿ شأننان عف دكر األسرة في غرس قيـ استيبلكية نحك ترشيد 
 .االستيبلؾ

لدل لمتقميؿ مف ىدر الطاقة تساىـ العديد مف الجيات في تكطيف كترسيخ الثقافة االستيبلكية      
األفراد، كتعد األسرة كالمدرسة أكؿ بيئتيف حاضنتيف ليا، فاألسرة تزكد الطفؿ بالقيـ مف خبلؿ سنكات 

حياتو األكلى كمف ثـ تككف المدرسة المكاف المناسب كاألساس لتمقي كتدريس كممارسة الطبلب 
لسمككيات يتـ االستفادة منيا في الحياة اليكمية، فبتكافؽ كتعاكف جيكد كؿ مف األسرة كالمدرسة 

 .كالمجتمع يتـ تعزيز قيـ الثقافة االستيبلكية الصحيحة كالجيدة
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تعد المرحمة االبتدائية في حياة الفرد مرحمة كضع البذكر األكلى لمشخصية التي يككف ليا دكر      
أساس في تبمكر مبلمحيا، إذ تكمف أىمية ىذه المرحمة في مراقبة األطفاؿ كتكجيو سمككيـ التكجيو 

السميـ الذم يعد أمرا ضركريا حتى يمكنيـ المشاركة في تنظيـ االستيبلؾ، لذا فأف المرحمة االبتدائية 
تعد مرحمة تربكية ىامة مف مراحؿ التعميـ المختمفة التي يطمؽ عمييا بمرحمة الطفكلة المتأخرة كالتي 

 سنة، إذ يتـ مف خبلليا تشكيؿ الصفات الشخصية لمطفؿ كتحديد 12 إلى 6تتراكح األعمار فييا بيف 
كما يسيؿ في ىذه ، اتجاىاتو كميكلو، فيي فترة المركنة كالقابمية عمى الحركة كالتعميـ كتطكير الميارات

السنكات تعديؿ السمكؾ كغرس االتجاىات االقتصادية نظرا لما يتمتع بو أطفاؿ ىذه المرحمة العمرية 
مف درجة عالية مف التقبؿ، لذا فأف إكساب الطفؿ لمقيـ االيجابية في ىذه الفترة تمثؿ حاجة ممحة يمكف 

لممعممة أف تسيـ بنصيب كبير منيا، فالمعممة ليا دكر تطبيقي في غرس القيـ االستيبلكية الجيدة 
كىي القدكة التي يقع عمى عاتقيا مسؤكلية تنشئة الجيؿ بتنشئة منسجمة كقيـ المجتمع الذم ينشأ فيو 

متمثمة بتنمية المعارؼ كالميكؿ كالقدرات كالعادات بحيث تتكلد لديو اتجاىات ايجابية نحك ترشيد 
االستيبلؾ كالمحافظة عمى الممتمكات العامة في المجتمع، ككنيا تتمتع بمجمكعة مف الخصائص 
الشخصية كاالجتماعية كالتربكية التي تميزىا عف غيرىا مف معممات المراحؿ العمرية األخرل، لذا 
تككف االتجاىات مدخؿ ضركرم لفيـ القيـ، إذ أنيا تعبر عف ميؿ الفرد نحك اتخاذ مكقؼ معيف أك 

فضبل عف ذلؾ فأنيا تمثؿ اآلراء االيجابية كالسمبية ،  تبنى فكرة ما في صكرة تفضيؿ أك عدـ تفضيؿ
، فكمما زادت ثقافة المعممة أك األسرة 1نحك مكضكع معيف حسب ميكؿ األشخاص كخبراتيـ كرغباتيـ

التربكية، كمما ارتقى ىذا الكعي االستيبلكي كأصبح أكثر قدرة عمى التصرؼ المتكازف كالرشيد بيف 
 .االستيبلؾ كاالستثمار كزاد مف قدرتيـ في غرس ىذه المفاىيـ االستيبلكية الصحيحة لدل الطبلب

تشير حسابات منٌظمة الطاقة العالمٌية، المبنٌية عمى أنماط استيبلؾ الطاقة الحالٌية، كفي ظٌؿ       
، إلى تزايد الطمب 2050التكٌقعات التي تشير إلى مضاعفة الطمب العالمي عمى الطاقة بحمكؿ العاـ 

يرتقب أف %.69كالنفط السائؿ بمعٌدؿ % 138، الغاز بمعٌدؿ %300عمى الفحـ الحجرم بمعٌدؿ 
يككف أثر ىذه الزيادات دراماتيكينا عمى المناخ العالمي، مٌما أدل إلى إطبلؽ دعكات إلجراء تغييرات 

                                       
مركز  ،اتجاىات معّممي المدارس لبرنامج إكساب الثقافة االستيالكية لمطمبة بٌداء ستار لفتة، محمد عبد الرزاق الصوفً،:الباحثان 1

،تاريخ 111 ص  ،جامعة بغداد،العراؽ، 33 كاالجتماعية العدد اإلنسانيةمجمة جيؿ العمـك   ،بحكث السكؽ كحماية المستيمؾ
 http://jilrc.com 19:25،عمى الساعة 6/6/2018الزيارة 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2017/07/33-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2017/07/33-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
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كيتمٌثؿ الخطر األكبر لؤلجياؿ القادمة في تشٌكه إحدل فقرات . أساسٌية في سياسات الطاقة العالمٌية
 1.االقتصادٌية، البيئٌية أك السياسٌية: نظاـ الطاقة

أىمية كبيرة في حياة اإلنساف كأصبحت ضركرة ممحة لو، كبما الكيربائية تشكؿ   الطاقة     عميو فاف
أف مصادر الحصكؿ عمييا تعتمد عمى النفط كالغاز كالمياه كىذه مصادر غير متجددة، لذا أصبح مف 

الضركرم التكجو بإجراءات تقنيف استيبلكيا كالحد مف اليدر فييا مف  خبلؿ الحث عمى إطفاء 
المصابيح المضاءة نيارا  كعدـ اإلسراؼ في استعماؿ األجيزة المنزلية الكيربائية كتكعية األصدقاء 

 .كالمقربيف بضركرة ترشيد استعماؿ الطاقة الكيربائية

" تحث المدرسة ابني عمى آداب استخدم الماء  " في     أما العبارة الخامسة من المقياس والمتمثمة
 حيث سجمت 2.79ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــــفقد جاءت استجابات األكلياء 

الحياد  أما %7.36غير موافق  في حيف سجمت %86.50موافق أعمى نسبة عمى مستكل العبارة 
نبلحظ ىنا أف نسبة كبيرة مف األكلياء تتصكر أف المدرسة تحث التبلميذ عمى آداب ،%6.13فسجمت 

عصب الحياة الرئيس كيعد مف أثمف المكارد يشكؿ الماء ؼ استخداـ الماء كعـ اإلسراؼ في استخدامو ،
المتكافرة عمى سطح األرض، إال أف اإلفراط في استعماليا ما يزاؿ يزداد بشكؿ مضطرد مما يستكجب 
غرس قيـ في ىذا المجاؿ لممحافظة عمييا كعدـ اإلفراط بيا مف خبلؿ الحث عمى تجنب ترؾ الحنفية 
تباع آداب استعماؿ المياه باألسمكب الصحيح، فضبل عف، غرس مفيكـ المسؤكلية  مفتكحة باستمرار كا 

 .المجتمعية كالحرص الدائـ بالمحافظة عمى الثركات الطبيعية
ف الحياة عصب الماء         تنمكية أكجو في استغبلليا يمكف كبيرة كميات صرؼ يعني ىدره كا 
 طكؿ عمى اإلنسانية الحضارات بتمركز الزمف مركر عمى المائية المكارد أىمية تجمت كقد أخرل،
 . الجرياف دائمة األنيار مجارم
 الدراسات إدارة عمييا كالطمب المتاحة المكارد بيف التكازف باختبلؿ يتمثؿ مائي عجز ىناؾ لكف     
  المائية
 كؿ في حاليا المتاحة المائية المكارد استعماالت في تبذيران  ىناؾ أف كالتقارير الدراسات تبيف      

 .اليدر مصادر أعمى حاليان  المتبعة الرم أساليب كتمثؿ الماء، تستيمؾ التي القطاعات
                                       

 عمى 6/5/2018 ،تاريخ الزيارة مصادر الطاقة المستقبمية وأثرىا عمى الواقع الجيوسياسي: العقيد الركف إسطفاف الشدياؽ 1
 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 19:19الساعة 
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 كشبو الجافة المناطؽ في منو األكبر الجزء لكقكع" المائية مكارده بندرة العربي الكطف يتميز      
 تمبي أف ليا يمكف كال قميمة المائية مكارده كذلؾ كقطرنا، المطرية اليطكالت معدالت كانخفاض الجافة

 لذا" كصيانتيا لحفظيا مناسبة إجراءات تتخذ لـ ما كالزراعي كالصناعي البشرم االستيبلؾ احتياجات
 الماء مف كبيرة كميات تستخدـ التي الرم طرؽ مف "بدال"فمثبل اليدر مف التخفيؼ عمى العمؿ يجب
  .1بالتنقيط الرم طريقة تنفيذ يمكف

 القادمة الحركب إف"يقاؿ األمطار كىطؿ المياه مخزكف عمى سمبان  أثرت التي المناخية التغيرات كبسبب
 في كاإلفراط البسيطة سطح عمى المكارد أثمف مف المياه أصبحت لذا 2"الماء أجؿ مف ستككف

 باإلضافة المياه استعماؿ تخص التي الحاسمة القرارات اتخاذ يستكجب مما يزداد يزاؿ ما استخداميا
 . المستيمكيف جميع قبؿ مف الماء عمى بالمحافظة تسمح التي البرامج تنفيذ ضركرة إلى
 :الماء استيبلؾ ترشيد أكجو كمف -
 " . األسناف كتنظيؼ األيدم غسيؿ أثناء في مفتكحان  الصنبكر ترؾ عدـ• الصنابير إغبلؽ مف التأكد•
 .كالممرات األرضيات كتنظيؼ السيارات غسيؿ عند المياه خراطيـ استخداـ عدـ•
  .الخ...الصنبكر تحت غسميا مف بدالن  بالماء مممكء إناء في كالخضراكات الفكاكو غسؿ•

 لدل الماء استيبلؾ ترشيد قيمة تثبيت في معمـ المرحمة االبتدائية دكر أف سبؽ مما الباحثة كتستنتج
  :التالية النقاط في يتمثؿ التمميذ

 كسائؿ – الطيي – الرم– الشرب – االستحماـ – النظافة : الماء لفكائد الصكر بعض عرضم أف•
 .الماء في تسير التي المكاصبلت

 .استخدامو مف االنتياء كعند مفتكحان  رؤيتو عند الماء صنبكر إغبلؽ إلى مباشرةن   التمميذكجوم أف •
 .الماء استخداـ آداب إتباع عمى التمميذ حثم أف •
 .الماء استعمالو أثناء في كامبلن  الصنبكر فتح عدـ إلى كجيوم أف •
 .األطفاؿ بقية أماـ تمقائيان  الماء صنبكر يغمؽ الذم التمميذ كافئم أف•
 .الماء استخداـ بكيفية يتعمؽ فيما الخاطئ كالسمكؾ السكم السمكؾ تبيف تكضيحية صكران  عرضم أف•

                                       
 .51،ص1990،دمشؽ ، ٣ ط ، استخداميا وترشيد العربي الوطن في المائية الموارد تنمية :شكقي أسعد 1
 . http://www.Dahsha.com ،اإلسالمي االقتصاد في واألخالق القيم دور ، يكسؼ القرضاكم 2
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 لؤلحياء كفائدتو الماء أىمية فييا تبيف – األربعة الفصكؿ خبرة  تدريسو أثناء في – قصة ركمم أف•
 .الفصكؿ جميع في

 تعرف المدرسة ابني بأىمية الوقت وقيمتو في " في      أما العبارة السادسة من المقياس والمتمثمة
 حيث 2.73ايجابية قوية جدا بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــــ حيث جاءت استجابات األكلياء "الحياة

 أما %11.04غير موافق  في حيف سجمت %84.66موافق مثمت أعمى نسبة عمى مستكل العبارة 
المبلحظ ىنا أف األكلياء مف خبلؿ تصكرىـ يؤكدكف عمى أف المدرسة تعرؼ  %4.29الحياد فبنسبة 

مفتاحا أساسيا لمنجاح، يشكؿ تنظيـ الكقت كحسف تدبيره ؼ أبنائيـ بأىمية الكقت كقيمتو في الحياة ،
 كيظير أثر النجاح بشكؿ بارز لدل فئة التبلميذ  إباف فترة ،ككسيمة عممية لتحقيؽ األىداؼ

االمتحانات السنكية، حيث يككف لتنظيـ الكقت كحسف تدبيره أثره البيف في خمؽ التكازف في حياتيـ ما 
نجاز األعماؿ بشكؿ منسؽ كمنظـ كبمستكل أفضؿ  .1بيف الكاجبات كالرغبات كاألىداؼ، كا 

إف الطفؿ إذا تعمـ : الفتاح دركيش أستاذ عمـ النفس بجامعة المنكفية قائبل يكضح الدكتكر عبد     
منذ الصغر كيؼ يستغؿ كقتو بشكؿ فعاؿ كسميـ فإنو بالتأكيد سيككف شخصية ناجحة بشكؿ عاـ سكاء 

 التحميلذلؾ عمى األسرة ..  البداية ميدركو الطفؿ ؼ قد ال الكقت دراسيا أك اجتماعيا كمفيـك تنظيـ
 التعامؿ مع الطفؿ كال تيمؿ احتياجاتو كرغباتو لكف بشرط أف يككف تعميـ الطفؿ لتنظيـ مبالصبر ؼ

 .كقتو منذ الصغر 

قياـ الطفؿ بسمكؾ معيف يتـ : تقكؿ الدكتكرة سامية قدرل أستاذ عمـ االجتماع بجامعة عيف شمس      
فإذا كاف الكالداف معتاديف عمى  الكقت  سمكؾ تنظيـكإتباعاكتسابو عف طريؽ التنشئة االجتماعية 

 سنكات كيمكف اتباع 5تنظيـ كقتيما سكؼ يكتسب الطفؿ ذلؾ بالتأكيد منذ الصغر كبالتحديد مف سف 
 .أسمكب التمقيف مع الطفؿ مف خبلؿ المحاكاة معو كغرس فيو أىمية تقسيـ الكقت

عندما يجد جميع مؤسسات التنشئة  الكقت تشير قدرل إلى قدرة استيعاب الطفؿ ألىمية تنظيـ     
كاحترامو كالتركيز عمى  الكقت كاألسرة كالحضانة كالمدرسة كجميع المحيطيف بو يتبعكف نظاـ تقسيـ
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 التنشئة االجتماعية باعتبارىا المجتمع الصغير بالنسبة لمطفؿ كالمؤسسة مأىمية دكر األسرة ؼ
 .1 تنشئتوماألساسية ؼ

يستطيع التمميذ أف يحكؿ كؿ خمية إلى ساعة عمؿ، يخصصيا ألداء كاجب مدرسي أك اجتماعي ، 
الميـ ىنا أف ينجز الطالب خبلؿ الساعة المحددة كاجبنا دراسينا، أك عمبلن آخر ميمنا ذا منفعة كفائدة 

كتنطبؽ إدارة ساعات اليـك الكاحد، عمى إدارة ساعات األسبكع، كالتي يككف مجمكع الساعات لدل .لو
 ساعة أسبكعية لمنشاط، كلقد أثبتت طريقة إدارة الكقت باألرقاـ، فعاليتيا في إيصاؿ 112الطالب 

 .العديد مف الناس إلى دفة النجاح كالتفكؽ

في النياية البد مف أف يككف لدل التمميذ قدكة حسنة حتى يمتـز بسمكؾ معيف، فإذا أراد األىؿ      
كا كذلؾ في تنظيـ كقتيـ، مع التأكيد عمى أىمية أف يككنكا اأف يككف التمميذ منظمان البد كأف يبدكالمعمـ 

 .صابريف في التعامؿ مع التمميذ كعمى ضركرة قياميـ بتشجيعو دائمان عمى فعؿ السمككيات اإليجابية

 فقد " تعمم المدرسة ابني معني اإلنفاق وقيمتو  "في      أما العبارة السابعة من المقياس والمتمثمة 
 ،حيث سجمت أعمى 2.42ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــــجاءت استجابات األكلياء 
الحياد  أما %20.85غير موافق  في حيف سجمت %63.80موافق نسبة عمى مستكل العبارة 

نبلحظ مف خبلؿ ىذا أف األكلياء لدييـ تصكر أف المدرسة تعمـ أبنائيـ معني ،%15.33فبنسبة 
 .اإلنفاؽ كقيمتو ككيؼ يتصرؼ الطفؿ اتجاه قيمة اإلنفاؽ

 اليكـ في مرات عدة ذلؾ يكف لـ إف يكـ كؿ في اإلنفاؽ الفرد مف تستكجب اليكمية الحياة إف      
 . الفرد تمـز التي االحتياجات جميع ذلؾ كيشمؿ لؤلسعار عالميان  ارتفاعان  اليكـ العالـ كيشيد الكاحد،
 حاجياتيـ كتطكر متطمباتيـ كتزايد عالية بمعدالت السكاف أعداد زيادة النفقات تزايد أسباب أىـ كمف
 األعماؿ كتفضيميـ المنتجة كالحرفية الزراعية الحياة عف االبتعاد إلى معظميـ جنكح إلى باإلضافة ىذا

  .االقتصادية بالمكازيف يخؿ مما تعبان  األقؿ المدنية
 مف المختمفة الفئات بيف النسبي التكازف كيقيـ األفراد بيف المادية الفكارؽ مف كثيرا يخفؼ كاإلنفاؽ      
 تحقيؽ كعمى اإلنفاؽ عمى يساعد األيدم في النقدية السيكلة كجكد ألف المادية اإلمكانات حيث
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 لمفقراء أمكاليـ مف جزءان  األغنياء إعطاء أف حيث ،الضركرية الحاجات تغطية إلى إضافة الكماليات
 كتزايد كالعمالة الطمب معدالت مف كالرفع كمضاعفتو اإلنتاجي النشاط حفز عمى يعمؿ اإلنفاؽ أف كما

 .الثركة
 إلى يؤدم،كالثركة تكزيع لحسف الضماف ىكا،منو مختمفة كاجتماعية اقتصادية آثار لو كاإلنفاؽ       

 خبلؿ مف العدالة تحقيؽ،كاإلنتاج زيادة عمى يعمؿ مما اإلنساني التعاكف قكامو متكافؿ مجتمع قياـ
 ".المتكاممة االقتصادية التنمية إلى يؤدم،كما األفراد بيف عادؿ تكزيع إجراء
 كؼ كلك المطالب كتشبع الحاجات تمبي حتى لتنتج الجماعة يدفع الذم ىك" اإلنفاؽ فإف كذلؾ    
 المجتمع كتأخر اإلنتاج عجمة لتعطمت كاإلمساؾ الشح عمييـ كغمب االستيبلؾ أك اإلنفاؽ عف الناس
  . سمع مف ينتج ما تستخدـ شرائية قكة كجكد لعدـ غيره عف
 كأمكاؿ نعـ مف لدينا ما فكؿ إليو حقيقتيا في ترجع لككنيا "األمكاؿ إنفاؽ إلى الناس دعا تعالى كاهلل  

 عمى السركر بيا كأدخؿ منيا عباده أقرض أك سبيمو في أنفقيا كمف تعالى هلل أصميا في ىي كثركات
 ".فيو مستخمفيف جعمكـ مما كأنفقكا" :تعالى قاؿ ، كثبتو عنو اهلل رضي قمكبيـ
 إلى الصغير الطفؿ يرشىد أف كيمكف،العامة الممكية كيحتـر الخاصة ممكيتو مف ينفؽ أف حقو مف الفردؼ

 تنفؽ فالدكلة تخريبيا كعدـ العامة الممكية عمى الحفاظ كيتعكد الصغر منذ الخاصة ممكيتو مف اإلنفاؽ
 1.عمييا كثيرة أمكاالن 
 منيا ينفؽ أف عمى كيتدرب مبكر كقت في الخاصة الممكية احتراـ الطفؿ يتعمـ أف يجب" أنو كما     
 ." مكافقتو دكف يستعمميا ال كأف غيره أغراض يستخدـ أف أراد إذا يستأذف أف كعميو غيره ممكية دكف

 الطفؿ كمحافظة الخاصة الممتمكات عمى المحافظة ضركرة إلى األطفاؿ ترشد أف المعممة كتستطيع
 .الخاصة مبلبسو أك كراساتو أك ألعابو عمى
 : كتشمؿ األمانة قيمة ىي مبلزمة أخرل قيمة الماؿ بإنفاؽ يتعمؽ فيما اإلنفاؽ بقيمة ترتبط كما

 تككيف إلى الميؿ - العامة الممتمكات عمى المحافظة لآلخريف المادية الحاجات عمى المحافظة"
 ".باألمانة يتصفكف أفراد مع عبلقات

 حب تبيف كاقعية أمثمة كضرب المستمرة مراقبتيـ: اإلنفاؽ في األمانة عمى األطفاؿ تربية كسائؿ كمف "
 .عنو كالبعد لمخائف ككراىيتيـ بو كثقتيـ لؤلميف الناس
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 السرقة مف تنفيره" : يممؾ مما بأمانة ينفؽ أف الطفؿ تعكد التي األساليب بيف مف يككف أف كيمكف     
 إظيار ثـ القصصي النشاط خبلؿ مف عمييا المترتبة كالنتائج بأضرارىا ،كتعريفو يممؾ مماال كاإلنفاؽ
 الطفؿ لدل عينية أشياء مف أك الماؿ مف اإلنفاؽ كاف كسكاء ،السارؽ ليا يتعرض التي العقاب جكانب
 تنظيميا يتـ التي الجيكد في لممشاركة األطفاؿ دعكة تتـ كقد ،بو قاـ الذم اإلنفاؽ بأىمية سيشعر فإنو
 - المختمفة المناسبات في لممحتاجيف األلعاب أك الطعاـ كتقديـ: الدينية المنظمات أك المدرسة في

 بعض يصبح أف ،كبمجرد المشاركة مف النكع ىذا مثؿ في يساىـ عندما بالسعادة يشعر ما فعادةن 
 مباشرة بطريقة االحتياجات تمؾ لتمبية يتحرككف نجدىـ فإننا اآلخريف الحتياجات مدركيف األطفاؿ

  1.جدان 
 اليكمي مصركفو مف جزء اقتطاع القادر يتعكد أف: الطفكلة أخبلقيات لدعـ الكاجبات أكجب مف إف "

 ألنو العاـ آخر نظيفان  ليككف المدرسي الكتاب عمى المحافظة الطفؿ يتعكد كأف المحتاجيف لمساعدة
 .الكتب إلى يحتاج  مف الكطفقطر في لو أخ إلى سيرسمو

 لذا خاص بشكؿ كلمطفؿ عاـ بشكؿ لمفرد كاالجتماعية االقتصادية اإلنفاؽ أىمية سبؽ مما تتضح -
 االيجابية القيـ لديو سينمي الصحيح اإلنفاؽ كتعكيده مبكر بشكؿ الطفؿ لدل اإلنفاؽ قيمة تنمية فإف

 .يكبر عندما العينية األشياء أك بالماؿ المرتبطة

كنستنتج مما سبؽ انو يمكف لممعمـ في التعميـ االبتدائي أف ينمي قيمة اإلنفاؽ لدل التمميذ بعدة أساليب 
 :منيا
 . الفرد منيا يستفيد التي كالمنافع الحاجات لشراء كضركرتو الماؿ بقيمة مبسطة بصكرة  التمميذتعريؼ•
 الماؿ إنفاؽ كيفية كضحمك معينة رياضية خبرة تدريسو أثناء في نقدية قطعان  عرضم أف لو يمكف•

 كتشرح
 . فقط الضركرية المفيدة األشياء شراء أىمية لمتمميذ

 لو كضحم أف ستطيعم لذا عميو الحصكؿ مقابؿ في مجيكد إلى يحتاج الماؿ أف  لمتمميذشرحم أف يمكف•
 المصركؼ طمب عند األىؿ دخؿ مراعاة كضركرة تكفيره سبيؿ في الكالداف يبذلو الذم التعب مقدار

 . الشخصية كالحاجات
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 أك الماؿ مف مبمغ تكزيع إف حيث اإلنفاؽ بقيمة المرتبطة العدالة قيمة التمميذ  لدل نميم أف ستطيعم•
 .متكافئيف أفرادىا سيجعؿ األطفاؿ مف معينة فئة عمى عينية أغراض مجمكعة

 ا مف فقط اإلنفاؽ كضركرة العامة كالممكية الخاصة الممكية بيف الفرؽ لمطفؿ كضحم أف ستطيعم•
 لممكية

 . تخريبيا كعدـ العامة الممكية احتراـ كبالمقابؿ الخاصة،
 التي األشياء أسعار ببعض الطفؿ تعريؼ في المنيج في الكاردة القصص ستثمرم أف المعمـ ستطيعم•

تاحة المتجر إلى اصطحابو األسرة مف طمبم أف -األسرة مع بالتعاكف - ستطيعم كما تخصو،  كا 
 .ثمنو كدفع بسيط شيء كاختيار البسيطة األشياء بعض لشراء لو الفرصة

 ابني ال يعرف المميزات األساسية " كالمتمثمة في        فيما يخص العبارة  الثامنة من المقياس
ايجابية تميل نحو الحياد استجابات األكلياء  فقد جاءت "(صناعة،زراعة،تجارة)لمنشاط االقتصادي

غير موافق  حيث مثمت أعمى درجة عمى مستكم العبارة 2.10بمتوسط حسابي مرجح قدر بـــ
نبلحظ ىنا أف نسبة  %9.81الحياد فبنسبة  أما %39.87موافق  في حيف سجمت 50.30%

الباس بيا مف األكلياء ال يكافقكف عمى أف المدرسة ال تعرؼ أبنائيـ بمميزات النشاط االقتصادم بؿ 
عمى العكس مف ذلؾ فالمدرسة تقـك بتعريؼ أبنائيـ عمى مميزات النشاط االقتصادم كىذا مف خبلؿ 

 مف ىذه المرحمة يكتشؼ التبلميذ المميزات اأنشطتيا كالمكاد التي تقدميا فمثبل في مادة الجغرافي
األساسية لمنشاط االقتصادم كالتعرؼ عمى الزراعة كالصناعة كالتجارة في بمده كأىمية كؿ نشاط 

بالنسبة القتصاد الببلد ،فالمدرسة تحاكؿ اف تنمي في التمميذ السمكؾ  االقتصادم مف خبلؿ التربية 
  لمفردالسمكؾ االقتصادمكتنمية تشكيؿ ىي االقتصادية التي تقـك بيا ،كالمقصكد بالتربية القتصادية 

إيمانيا كخمقيا كنفسيا كثقافيا كفنيا ،مف خبلؿ تزكيده بالثقافة الفكرية : المنبثؽ مف تككينو الشخصي
كمع عادات كنظاـ المجتمع كبالخبرات العممية االقتصادية كبما يتفؽ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 

. لتحقيؽ الحياة الرغدة الكريمة لتعينو عمى عمارة األرض كعبادة اهلل عز كجؿ

المدرسة ذات أىمية خاصة بعد األسرة ، بؿ ىي مف أىـ المراحؿ العمرية لمطفؿ،إذ تقـك بدكر     ؼ
تنمية ب  ،فيي تقكـتربكم كبير ليس في التربية االقتصادية كحدىا، بؿ في التربية عمى كجو العمكـ

مختمؼ جكانب شخصية المتعمـ بالعمـك كالمعارؼ التي تربيو تربية اقتصادية ك إسبلمية فينمى دينيا 
عداده ،كخمقيا بمعرفة القيـ االقتصادية  كتعد الميارات كالمعارؼ التي يكتسبيا الفرد خبلؿ تربيتو كا 
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عكامؿ ىامة في تحديد كظيفتو، لذلؾ تييئ المدرسة لممتعمـ البيئة التي يستطيع فييا إظيار قدراتو 
كتكجيو إلى ما يناسبو مف نكع التعميـ كالميف، ثـ تمده بالمعارؼ كالميارات الخاصة كالضركرية ألداء 

،تعرفو بالنشاط االقتصادم بداية بتعريفو بالنشاط الزراعي 1متطمبات الكظيفة كالعمؿ المراد القياـ بو
،يتعرؼ كذلؾ إلى طرائؽ تربية (قديـ كحديث)كأنماطو  (....حراثة ،زرع )كمراحؿ العمؿ الزراعي 

الحيكانات ،كيتعرؼ عمى طرائؽ صيد األسماؾ كتربيتيا ككذا التعرؼ إلى تنكع أشكاؿ النشاط 
االقتصادم كالى بعض أكجو النشاط التجارم حيث يستطيع مف خبلؿ تعرفو ليذه األنشطة أف يربط 

 .2عدة نشاطات بمنتجاتيا ككذا يدرؾ أىمية كؿ نشاط بشرم في تاميف بعض الحاجيات 

كال يقؼ دكر المدرسة ىذا في التربية االقتصادية عمى تربية الفرد، بؿ يتعداه إلى تنمية المجتمع     
اقتصاديا بإعدادىا ألفراده ليحتمكا أماكنيـ في مكاقع العمؿ كاإلنتاج كاستثمارىـ في ذلؾ خير استثمار، 
كمف ثـ استثمارىـ لثركات المجتمع كتنميتيا بما يعكد بالخير كالنفع عمى المجتمعات األخرل كالبشرية 

 .بأكمميا

تساىم المدرسة في حصولي ابني عمى عمل  " كالمتمثمة في       أما العبارة التاسعة من المقياس
ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر  فقد جاءت استجابات األكلياء "يناسبو بعد إنياء دراستو

غير موافق  في حيف سجمت %67.48موافق ،حيث سجمت أعمى نسبة عمى مستكل العبارة 2.49بــــ
، نبلحظ ىنا أف األكلياء يركف أف الدراسة كالتعميـ في %14.72الحياد فبنسبة  أما 17.79%

المدرسة يساىماف في حصكؿ أبنائيـ عمى عمؿ يناسب تعميميـ ،حيث يركف أف المدرسة ىي أكثر 
 .المؤسسات التي تضمف مستقبؿ أبنائيـ لمدخكؿ في سكؽ العمؿ

تعتمد سكؽ العمؿ أساسان عمى رأس الماؿ البشرم، ككف األصكؿ المممكسة عمى األراضي ما       ؼ
 قيمةىي إاٌل ثركات تطٌكرت بكجكد العنصر البشرم ككنو المؤثر الحقيقي في إنجاح سكؽ العمؿ لزيادة 

الناتج النيائي مف طريؽ االستثمار البشرم، كببل شؾ أف ىناؾ عبلقة طردية بيف االقتصاد كالتعميـ 
 .ألف االقتصاد يعمؿ عمى تكفير مستمزمات المنظكمة التعميمية

                                       
جامعة / مداخمة ألقيت خبلؿ المؤتمر العممي الدكلي السابع لكمية التربية ،تربية البناء عمى مفاىيم االقتصاد اإلسالمي:جماؿ بمبكال 1

 http://www.aldaawah.com ،20:29على الساعة 12/5/2018،تارٌخ الزٌارة 2014مارس / كاسط بالعراؽ آذار
 .59مرجع سابق ،ص:مناهج السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً  2
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يقرَّ غالبية العمماء بأف التعميـ استثماره كليس استيبلكان، ككنو ال يقؿُّ أىمية عف االستثمار في رأس     
الماؿ الطبيعي بؿ أكد بعض المتخصصيف عمى أنو يفكقو، كالسيما مع التقدـ في التكنكلكجيا الذم 

 .يحتاج إلى ميارات كمتطمبات خاصة لمتعامؿ معيا
    بما أف المدرسة تعد الخزاف الرئيس لممكارد البشرية التي تمج عالـ الشغؿ ،فقد كجدت نفسيا مطالبة 

بتحكيؿ كظيفتيا في ىذا االتجاه ،أم أنيا لـ تعد فضاء لتمقيف المعارؼ كالدرايات فحسب بؿ يتعيف 
عمييا أف تسعي إلى استثمار رأسماليا البشرم ،بيدؼ تأىيمو لحياة مينية كاجتماعية ناجحة ،كمف ىذا 

المنطمؽ أضحت كظيفة المدرسة ليس فقط تمقيف المعارؼ ،بؿ تجاكزت ىذه الكظيفة كأصبحت 
مسؤكلياتيا اكبر في ظؿ متطمبات سكؽ الشغؿ كالتحكالت االجتماعية الراىنة ،حيث تضطمع بدكر 
إكساب الدرايات كاالتقانات كحسف التكاجد ،كىي المككنات التي مف شانيا أف تخمؽ لدم المتعمـ فف 

حسف العيش ،أم التعامؿ مع مختمؼ الكضعيات ،مينية كانت أـ اجتماعية ،كبنكع مف المركنة كحسف 
التدبير كالنجاعة المطمكبة ،كما أف ىذه المككنات كفيمة بتربية المتعمـ عمى حسف المسؤكلية ،سكاء في 
إطار ميني أك اجتماعي ،بمعني الكعي بحقكقو ككاجباتو عمى حد سكاء كىك األمر الذم مف شانو أف 

 .1يخمؽ مكاطنا منتجا مف جميع النكاحي 
 الشيادة الجامعية تحسن الوضع " كالمتمثمة في      في ما يخص العبارة العاشرة من المقياس

،حيث 2.60ايجابية قوية بمتوسط حسابي مرجح قدر بــــفقد جاءت استجابات األكلياء " المادي البني
 أما %15.95غير موافق ،في حيف سجمت %76.68موافق سجمت أعمى نسبة عمى مستكل العبارة 

،نبلحظ أف األكلياء يتصكرنا أف الحصكؿ عمى الشيادة الجامعية يحسف  %7.36الحياد فبنسبة 
الكضع المادم ألبنائيـ،كيؤكدكف أف الدراسة في المدرسة كمكاصمة الدراسة كعـ  االنقطاع عنيا حتى 
الحصكؿ عمى الشيادة يؤدم إلى تحسيف الكضع المادم ألبناىـ كذلؾ طبعا بالحصكؿ عمى العمؿ 

 كالعائبلت األفراد تصكرات في خاصة بأىمية تحظى  الشيادة الزالتؼ ،العممية الذم يكافؽ الشيادة 
 العائبلت كمعاناة عمبل، يجد لـ الذم المتخرج الشباب عمى نبلحظو الذم اإلحباط مف الرغـ عمى
حرازىـ األبناء سعادة بيف يربطكف الذيف لممبحكثيف كذلؾ العالية النسبة ذلؾ يؤكد كما لذلؾه نتيجة  كا 
 المكانة مؤشرات بيف مف كتبقى األفراد حياة في ضركرية تبقى ،فالشيادة جامعية شيادة عمى

 إف :بقكلو الطمب ىذا النقيب حسف الباحث كيفسر .الفرد ينالو الذم االجتماعي كالتقدير االجتماعية
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نما فقط، العمـ طمب ليس يحدكىـ كاف بالمدارس، التحقكا الذيف..."  االجتماعي السمـ في الترقي حمـ كا 
 إلى الكصكؿ إلى تسعى فئات التعميـ مخرجات عمى غمبت كلذلؾ .الحككمية الكظيفة طريؽ عف

 األعمى، االجتماعية لممكانة رمزا إما كانت معينة، كظائؼ
 1.كمييما أك السمطة، أك الثركة إلى لمكصكؿ مفتاحا أك

مع مركر الكقت،  (رأس الماؿ المعرفي)كمما تطٌكرت الميارات المعرفية العممية فالدراسات أكدت انو 
مستكل االقتصادم لؤلفراد مما يدفع عجمة النمك االقتصادم لمتطكر بفضؿ ارتفاع مستكل اؿيتحسف 

تؤدم إلى قكة العمؿ - بطبيعة الحاؿ-التعميمي الذم يتناسب طرديان بنحكو أفضؿ مع سكؽ العمؿ ألنيا 
 .2كانضباطو كالسيما األكثر ميارة إلى زيادة النمك االقتصادم

أف تكسيع التعميـ الجٌيد ىك السبيؿ الكحيد المستطاع لتحقيؽ النمك االقتصادم عمى المدل      
الطكيؿ، كىذا ىك السبب في أف التركيز القكم كالمتماسؾ عمى التعميـ ييعد أمران أساسيان لنجاح جدكؿ 

 .أعماؿ التنمية العالمية
 يشيد أنو كما العالـ، بمداف معظـ منيا تعاني باتت حقيقية اقتصادية أزمة  يعيشاليكـ العالـ       إف

 محؿ الميكانيكية الطاقة إحبلؿ نحك كاتجاىان  الطبيعية، مكارده عمى كضغطان  متزايد سكاني تضخـ حالة
 التغييرات ليذه السمبي الكجو لمكاجية فعالة أداة االقتصادية بالقيـ التمسؾ يجعؿ مما اليدكية القكة

 .فييا الحاصمة اإليجابية التغيرات مف لبلستفادة ناجعان  كسبيبلن 
 أطكؿ لمدة كذلؾ الفرد منيا يستيمؾ التي المكارد عمى الحفاظ في كبيران  دكران  الترشيد لعبم فمثبلن       
 .اليدر االستخداـ ىذا يمنع كبحيث الحقة، لفترات المكارد ىذه استخداـ مف يمكنو بشكؿ
عادة الحاجات عمى الحصكؿ تيسير في اإلنفاؽ يفيد ككذلؾ  في الناس بيف عادؿ بشكؿ الثركة تكزيع كا 

 التي األزمات مكاجية كفي كالمقتنيات، األمكاؿ عمى الحفاظ في أساسيان  دكران  االدخار كيمعب، المجتمع
 .مناسبة بطريقة االستيبلؾ يرشد كما الفرد، تعترض أف يمكف
 العيش لقمة كسب إلى السبيؿ ىك فالعمؿ فرعية قيـ مف تتضمنو بما كذلؾأىمية كبيرة  العمؿ قيمة   ؿ

 .الحياة الستمرارية كسبيؿ لمفرد الضركرية الحاجات لتمبية كسيمة كىك شريفة بطريقة

                                       
 .240 ،صمرجع سابؽ:كرغدةب عائشة 1
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ال ينبغي أف يدفعنا الياجس االقتصادم كالتنمكم إلى     يمكف القكؿ انو بالرغـ مف كؿ ىذا فانو
التغاضي عف الغاية المثمى التي مف المفترض أف تسعى المدرسة إلى تحقيقيا، كالمتمثمة أساسا في 
التنزيؿ السميـ لمفمسفة التربكية التي تكجو النظاـ التعميمي ككؿ، كالتي تفرض عمى المدرسة القياـ 

في تككيف شخصية مستقمة ك متكازنة كمتشبعة بالقيـ - إلى جانب مؤسسات المجتمع األخرل– بدكرىا 
أم أف المدرسة إلى جانب دكرىا في إكساب الطبلب الميارات كالمعارؼ التي . اإليجابية لممجتمع

 .تؤىميـ لكلكج سكؽ العمؿ، يجب أف ال تتنازؿ عف دكرىا القيمي كاإلنساني
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 :نتائج الدراسة 

لبحث األكاديمي المرتكز عمى عامة ؿحصيمة تشكؿ  النتائج التي تكصمت إلييا األطركحة ىذه    
 مف خبلليا حاكلت الباحثة التركيز عمى  كظيفة  المدرسة كالتيالميدانية، المعطيات األدبيات النظرية ك

 عمى مرحمة التعميـ االبتدائي كبالضبط عمى الطكر األخير مف ىذه  مف خبلؿ تسميط الضكء الجزائرية
، حيث كجينا بحثنا نحك تصكرات األكلياء لكظيفة - السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي-المرحمة

التي كالمدرسة ،كذلؾ بتكزيع استمارة قياس االتجاىات عمى األكلياء لمتعرؼ عمى تصكرات ىؤالء 
،الوظيفة (معرفية)الوظيفة التعميمية :ىا في ثبلث كظائؼ أساسية لممدرسة كىي ناحصر

. (فنية)، الوظيفة االقتصادية(تربوية)األخالقية

إفَّ النتائج المتكصؿ إلييا ارتكزت عمى كظيفة المدرسة الجزائرية كبالضبط المرحمة االبتدائية التي      
تعتبر حجر األساس في تعميـ التمميذ كالقاعدة التي يرتكز عمييا فيي ميمة جدا في مسار التعميـ فإذا 
كانت بدايتيا سممية كمتينة قائمة عمى تعميـ قكم ذك كفاءة كنكعية فاف ىذا يؤثر في المراحؿ القادمة 

 تكنكلكجيا تقدـ ظؿ فيمف التعميـ،بحيث ال يمقي التمميذ صعكبات كبيرة في مرحمة المتكسط كالثانكم، ؼ
 الصناعة بعد ما مجتمعات مف جعؿ الذم النحك عمى المعرفة تفجر ك التكاصؿ ك المعمكمات
 التعمـ ىك تعميمي نظاـ ألم اآلف قائما يككف أف يجب الذم األساسي اليدؼ فإف معرفة، مجتمعات

 المتعددة، المعمكمات مصادر مع التعامؿ ك النشط ك اٌلذاتي التعمـ عمى التمميذ قدرة تنمية أم نفسو،
 تنمية إلى التعميمي النظاـ تكجيو خبلؿ مف تحقيقو الجزائر حاكلت اليدؼ ىذا الحياة، مدل التعمـ ليمتد
 ك األساسي اليدؼ ىي لتصبح ،"التعمـ" صيغة إلى "التدريس" صيغة مف كاالنتقاؿ التعمـ عمى القدرة

 تككينات ك تدريبات مف يصاحبيا ما ك بالكفاءات المقاربة تبنت التي ك التربكية المحكرم،فاإلصبلحات
 دليؿ لخير (المتكسط ك االبتدائي) بطكريو األساسي التعميـ مست التي التربكية العممية عمى لممشرفيف

 المرحمة في خاصة التمميذ بأف اعترافيا كعمى التعميمية المناىج بتطكير الجزائرية الدكلة اىتماـ عمى
 1.تربكية يبحث عنيا حاجات اجتماعية لديو إنساني كائف ىك االبتدائية

                                       
فرع عمـ النفس ، عمـك ق،أطركحة دكتكراالتصورات االجتماعية لدور المدرسة عند األحداث المنحرفين: نصيرة خبليفية1

 (. 112) ،ص2011/2012 ،السنة الجامعيةاالجتماعي،جامعة قسنطينة
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ىنا عمى تصكرات الكالديف لمكظيفة التي تؤدييا المدرسة في عصر        مف ىذا المنطمؽ ركزنا 
التكنكلكجيا كتكفر المعمكمات ،بحكـ أف األكلياء ىـ أكثر األشخاص المحتكيف بالمدرسة بما فييا 

المدير كالمعمميف ليستطمعكا عمى أحكاؿ أبنائيـ الدراسية كمدل قياـ المدرسة بكاجبيا ككظيفتيا المككمة 
إلييا مف طرؼ المجتمع ،بحيث أف تصكرات اآلباء تنعكس عمى األبناء فإذا كانت تصكرات اآلباء 

. نحك المدرسة  ككظيفتيا ايجابية كانت تصكرات األبناء كذلؾ كالعكس صحيح

 نحك التصكرات االجتماعية  شدة كؿ محكر     إفَّ تحميؿ ما جاء في استمارة قياس االتجاه مف 
   :مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي  في المجتمع الجزائرم مف كجية نظر الكالديفكظيفة المدرسة االبتدائية ؿ

يبين شدة اتجاه محاور الدراسة  (11)جدول رقم 

شـــــــــــدة االتــــجــــــــــــــــــــــــاه محـــــــاور المقيـــــــاس 
 2.44الوظيفة التعميمة لممدرسة 
 2.59الوظيفة األخالقية لممدرسة 
 2.53الوظيفة االقتصادية لممدرسة 
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                       نتائج جزئية تبعا لكل فرضية أو محور

 لممدرســـة االبتدائية في (معرفية)نتـــائــج تتعمق بمحــور تصورات الوالدين لموظيفـــة التعميمــية-1
 :الجزائر 

 في ىاما عنصرا ككانت المتمدرسيف مف متناىية أعدادا االستقبلؿ منذ الجزائرية المدرسة     شيدت
 عرفت كقد األسرة في العبلقات تغير العاـ، المستكل رفع المرأة، كعمؿ ،المجتمع شيدىا التي التغيرات

في  المبحكثيف رأم فما .أخرل أحيانا السمبي كلمنقد أحيانا االيجابي لمنقد تعرضت مختمفة إصبلحات
مدرسة اليـك كالكظيفة التي تقـك بيا؟،كىؿ المدرسة في تصكر الكالديف تقـك بكظيفتيا 

يتصكر الكالديف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة تعميمية "التعميمة؟،كانطبلقا مف الفرضية األكلي 
كىي  2.44بمغت شدة اتجاه المحكر الخاص بتصكرات الكالديف  لمكظيفة التعميمية لممدرسة  حيث "

  استمدت مف تصكرات المبحكثيف المتمثمة في أكلياء األمكر لتبلميذ المرحمة قيمة ايجابية قوية
- الطكر األخير مف ىذه المرحمة–االبتدائية كبالتحديد 

     فبالرغـ مف االنفجار المعرفي الحاصؿ ،كتكفر المعمكمات كانتشار كسائؿ االتصاؿ ،التي يمكف 
مف خبلليا أفراد المجتمع أف يتخمكا عف استقاء المعرفة مف المدارس ،إال أف ىذا لـ يحصؿ بؿ مازاؿ 
أفراد المجتمع كاألكلياء يبعثكف أبنائيـ لتحصيؿ المعرفة مف المدرسة ألنيـ يتصكركف أف المدرسة ىي 
 المؤسسة االجتماعية الكحيدة القادرة عمى تعميـ أبنائيـ تعميما نظاميا سميما يتكافؽ مع سنيـ بالتدرج ،

 أحاديثياه خبلؿ مف متمدرسكف، أطفاؿ ليا التي األسرة تتناكليا التي المكضكعات مف فالمدرسة
 ال بؿ ه األسرة تيـأصبحت  مكضكعات كميا الدراسي، كالبرنامج المعمـ، ككفاءة كالرسكب، فالنجاح،

.      الرسمية االمتحانات في أياـ خاصة المكاضيع ىذه لمثؿ التطرؽ مف البيكت مف بيت يخمك يكاد
فالمدرسة في تصكرات اآلباء مصدر العمـ كالمعرفة فيي القادرة عمى أداء ىذه الكظيفة أم نقؿ العمـ 

تقـك - التعميمية–فالمدرسة في إطار ىذه الكظيفة كالمعرفة كىذا مف خبلؿ النسب المبينة في الجدكؿ ،
 العممية ك األدبية ك التاريخية المعارؼ كتمقينيـ بيـإكسا مع كالحساب الكتابة ك األطفاؿ القراءة بتعميـ

       تدريجي كبشكؿ مستكل لكؿ المخصصة المكاد مختمؼ حسب محددة كمقررات برامج ،عبر المغكية ك
 إستراتيجية تكاصمية ميارات التبلميذ إكساب ك تحقيؽ تعميمية مرحمة كؿ خبلؿ المدرسة تسعى كما

 خبلؿ عاـ بشكؿ المدرسة دؼتو،ك اإلنساف حقكؽ ك الحضارية كباليكية بالعقيدة ترتبط ،كقيـ كمنيجية
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 تحتؿ كما اآلخر عمى كمتفتحا العامة الحياة في مندمجا يجعمو بشكؿ الفرد تككيف ك تعميـ الكظيفة ىذه
 حصرىا يمكف التي ،ك المدرسة عمى القائميف ك المربيف اىتمامات في األكؿ المركز التعميمية الكظيفة

 تزكيد ككذلؾ (العممي المنيج)الدراسة ك البحث ك التفكير في العممي األسمكب التبلميذ في إكساب
 ليـ كتتيح الحساب ك التعبير ك الكتابة ك القراءة التبلميذ كالعممية، تعميـ الصحيحة بالمعارؼ التبلميذ
. كمو ذلؾ تعمـ فرصة

    فمممدرسة االبتدائية مكانة جكىرية في نقؿ المعرفة لمتمميذ في الصغر فيي المؤسسة النظامية 
األكلى التي تستقبؿ التمميذ بعد األسرة ،لذا فإنيا تتحمؿ العبء األكبر في تنمية كتعميـ التمميذ ،كاليدؼ 

الجكىرم لمتعميـ االبتدائي تكفير أساسيات المعرفة كالثقافة الخاصة بكؿ مستكل،فالتحاؽ الطفؿ 
بالمدرسة كتمدرسو فييا يؤدم إلى تطكر نمكه المعرفي تدريجيا كتطكر طريقة تفكيره، كيعد عالـ النفس 

 أكؿ مف ربط النمك المعرفي لمطفؿ بالتمدرس عامة كتعمـ القراءة كالكتابة "السوفياتي فجوتسكي"
خاصة،كأدكات ثقافية كاجتماعية تطكر فكر الطفؿ كقد أكد ىذا الباحث عمى الدكر االيجابي الذم 

تمعبو المغة المكتكبة كنظاـ رمزم مجرد في تككيف مايسميو بالسيركرات الذىنية العميا،فالمدرسة في ىذا 
األكلي ىي أف المغة تشكؿ الصيغة السائدة في تبميغ المعمكمات : السياؽ تتميز بخاصيتيف أساسيتيف 

كاكتسابيا ،كالثانية ىي أف التدريس كالتعميـ يتماف خارج السياؽ الفعمي ،فالمدرسة بتقديميا مكاضيع 
كخارج سياقيا الطبيعي الذم تحدث فيو  (....المغكية كالرياضية)التعمـ عف طريؽ الرمكز آك بكاسطتيا 

تزكد الطفؿ بممارسات فكرية مجردة كغير سياقية ،لنأخذ مثبل تعمـ الرياضيات ففي التعمـ الطبيعي 
غير المدرسي يستعمؿ الطفؿ األعداد لحساب األشياء ،بحيث تكتسب ىذه األعداد في ارتباطيا 

باألشياء المحسكسة ،أما في المدرسة فاف الطفؿ عندما يتعمـ األعداد فيك ال يستعمميا لمعالجة أشياء 
.  خاصة ،بؿ يعالج األعداد مف خبلؿ األعداد 

ىي نفسيا األشياء،كذلؾ األمر بالنسبة لمغة ،فالطفؿ أثناء اكتسابو الطبيعي  (رمكز مجردة)   فاألعداد 
لمغة يتعمـ الكبلـ مف خبلؿ فعؿ التكاصؿ كال يتعمـ قكاعد لغكية صريحة مجردة بمعزؿ عف استعماليا 
في حاالت كاقعية ،أما في المدرسة فالعكس ىك الصحيح ،إذ أف الطفؿ يتمقي تعميما صريحا حكؿ 

الكتابة )المغة في حد ذاتيا بغض النظر عف السياؽ الذم تستعمؿ فيو لتصبح معرفة نظرية مجردة 
. ،إف الطفؿ في المدرسة ال يعالج الكاقع بالمغة بؿ يعالج المغة بالمغة (..،القراءة،النحك ،الصرؼ،
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    كؿ الحاالت التي يتـ فييا اكتساب المعارؼ خارج المدرسة أم الحاالت الطبيعية التمقائية غير 
المنظمة كالتي عادة ما تككف حاالت تعمـ ضمني ال يقدـ فييا لمطفؿ ام شيء حكؿ المعرفة التي ىك 

مطالب باكتسابيا ،بخبلؼ المدرسة التي ىي حاالت لمتدريس كبصفة عامة حاالت لمتككيف تتميز 
بتعميـ صريح ذم طابع نظرم صكرم، فالطفؿ إذا يأتي إلى المدرسة بمجمكعة مف التمثبلت المنظمة 
في إطار نظرم لكنيا بعيدة كمختمفة عف المعارؼ المدرسية التي ىي طبعا متأثرة بتصكرات كتمثبلث 

معارؼ الطفؿ بالمعارؼ الماقبؿ عممية ،كلكف نفضؿ  تسمييا باتفاؽ مع "فجكتسكي "الكالديف ،كيسمي 
عمى أساس أف اكتسابيا يككف تمقائيا كيعتمد عمى اإلدراؾ السطحي "بالساذجة"كثير مف الباحثيف 

كالمبسط مع االعتقاد الراسخ عمى أنيا الحقيقة ، أما المعارؼ التي تتبناىا المدرسة فيي عممية ألنيا 
ممنيجة كمكضكعية يمكف البرىنة عمى صحتيا ،كما أنيا اقرب إلى الحقيقة عمى مستكل التفسير 

. 1كالتنبؤ 
    فالمدرسة تفرض عمى الطفؿ  تفكيرا جديدا أساسو التجريد كالتعميـ مف خبلؿ الرمكز المغكية 

 .كالرياضية بيدؼ تصكره ذىنيا
 مختمؼ اكتسابو ك عاـ ثقافي مستكل بمكغو قصد     إذف المدرسة في ظؿ ىذه الكظيفة تعمـ التمميذ

 يضيؼ ك المنيجية ك الفكرية المعرفة أدكات في تحكميـ كذا ك التعميمية المكاد مجاالت في المعارؼ
 قدراتيـ ك النفسية ك الذىنية التبلميذ قدرات تنمية عمى تعمؿ المدرسة إف " بقكلو عامر مصباح

. 2"كالرمزية كالفنية المغكية التعبير أشكاؿ مختمؼ كاستعماؿ التكاصمية
     إذف فتصكرات الكالديف لكظيفة المدرسة التعميمية في خضـ كؿ ىذا ىي عبارة عف مجمكعة 

الرغبات كاألفكار ك التكقعات كالطمكحات التي يككنيا اآلباء حياؿ حياة أبنائيـ المدرسية كالتي ترتبط 
الظركؼ السكسيك اقتصادية لمكسط االجتماعي الذم طبعا بمستقبؿ أبنائيـ ،كالتي تتحكـ فييا مف جية 

ينتمكف إليو، ك المتغيرات المحيطة بمسار أبنائيـ التعميمي، سكاء عمى مستكل األبعاد العبلئقية 

                                       
 23-20ص ،ص2000،ديسمبر 1العمـك التربكية كالنفسية،المجمد ،العددمجمة ،النمو وسيرورة اكتساب المعارف:الغالي احرشاك،احمد الزاىر1

  .122ص ، 2003 الجزائر، ،1طاألمة، دار ،االبتدائية المدرسة لتمميذ االنحرافي السموك و االجتماعية التنشئة : مصباح  عامر2
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المكجكدة داخؿ المؤسسة، أك عمى مستكل طبيعة التقديرات التي يحصمكف عمييا مف جراء عمميات 
. التقكيـ

     يمكف القكؿ مف خبلؿ ما تطرقنا إليو أف أغمبية األكلياء يتصكركف أف المدرسة االبتدائية تقـك 
بكظيفتيا التعميمة المكمفة بيا مف قبؿ المجتمع الحاضف ليا كىذا طبعا مف خبلؿ النسبة كشدة المحكر 

 تبقي نسب قميمة مف األكلياء كاف تصكرىـ  قد تحققت،ىالفرضية األولالمبينة في الجدكؿ أم أف 
معارضا أم لـ يكافقكا عمى أف المدرسة مازلت تقكمكا بكظيفتيا التعميمية ،بالرغـ مف أنيـ يرسمكف 
أبناءىـ لمتمدرس، كىذا يفسر شيئا كاحدا أال كىك أف ىذه النسبة مف األكلياء المعارضيف أصبحكا 

يرسمكف أبناءىـ لممدارس مف أجؿ الحصكؿ عمى التكظيؼ في قطاع الدكلة أك القطاع الخاص، إذف 
فجكىر العبلقة المكجكدة بيف ىذه األسر المعارضة ك المدرسة، مرتبط في تصكرات الكالديف بالكسب 

ك ىذا . المادم ذم الصبغة النفعية، ك ألغى الجانب التعميمي ك التثقيفي الذم كاف مراىنا عميو سابقا
في اعتقادنا متغير جديد طرأ عمى البعد العبلئقي الذم كاف تاريخيا مثاليا كىذا يؤثر بالضركرة  بشكؿ 
سمبي عمى تصكرات األبناء لممستقبؿ التعميمي، خصكصا ك أف اآلباء في مثؿ ىذه الكضعية غالبا ما 
يساىمكف ىـ اآلخركف في الدفع باألبناء إلى االنقطاع عف الدراسة ماداـ الكاقع المدرسي لـ يعد قادرا 

ك مثؿ ىذا التصكر يحيمنا إلى . عمى تحقيؽ مثؿ ىذه التصكرات نتيجة األزمات كالتطكر الحاصؿ
كل تربية يرجى من ورائيا الرزق ال تعتبر "الذي صرح بأن " نتشو"بعض األفكار الفمسفية،  كنمكذج 

". تربية
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    لممدرســـة االبتدائية(تربوية)  نتـــائــج تتعمق بمحــور تصورات الوالدين لموظيفـــة األخالقية-2  

في الجزائر 
كىي  2.59  لقد بمغت شدة اتجاه المحكر الخاص بتصكرات الكالديف  لمكظيفة األخبلقية  لممدرسة  

  استمدت مف تصكرات المبحكثيف لمكظيفة األخبلقية التي تقـك بيا المدرسة حياؿ قيمة ايجابية قوية
التبلميذ ىنا جاءت تصكرات الكالديف ايجابية أم أنيا نسبة كبيرة مف الكالديف أيدكا فكرة أف المدرسة 

 كظيفة أف اعتبار يمكننا ذلؾ كعمى المجتمع مف جزء المدرسةؼ،تقـك بكظيفة أخبلقية حياؿ أبنائيـ 
 بتدعيـ المدرسة تقكـ أف بد فبل أخبلقيا، مجتمعا أردنا إذا عنيا، غنى ال كظيفة ىي األخبلقية المدرسة

 تسعى أف يجب "بياجيو" قاؿ كما ذلؾ، عكس ىك ما كمقاكمة تبلميذىا نفكس في األخبلقية القيـ
 في األساسية الحريات كتعزيز اإلنساف لشخصية متكامؿ نمك تحقيؽ إلى المدرسة في التربكية األىداؼ
 ،كيمكف"اآلخريف  لدل االستقبلؿ ىذا كتحتـر كاألخبلقي، الفكرم االستقبلؿ عمى يساعده بشكؿ ذاتو،

 عف فييا المرغكب يكتسبكف القيـ كجعميـ بيـ المحيط العالـ فيـ عمى تبلميذىا تساعد أف لممدرسة
  .الفعمية الممارسات طريؽ

 األخبلقية القيـ األطفاؿ تمقيف في ميـ دكر لدييا كمؤسسة تربكية المدرسةدوركايم رسالة       حسب
 العاـ لمسير تخضع حيث مجتمع بكؿ خاصة تككف التعميمية المعايير كىذه المجتمع، ليا يخضع التي
  .إلييا يخضع أف إليو ينتمي فرد كؿ عمى يجب كالتي لو،

حساف  يثار كا        كما تحرص المدرسة عمى تربية التمميذ كتعكيده عمى األخبلؽ الفاضمة مف صدؽ كا 
كتعاكف مع اآلخريف كتكقير لمكبار كرحمة بالضعفاء، كما تعمؿ عمى تيذيبو كتخميصو مف الخصاؿ   

السيئة مف كذب كأثرة كأنانية كقسكة، كذلؾ مف خبلؿ ما يمقف لو مف مبادئ كما يعرض عميو مف نماذج 
لذكم األخبلؽ الحسنة كما تحقؽ ليـ مف خير في حياتيـ،كلقد ركز الديف اإلسبلمي عمي أىمية 

َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع "األخبلؽ في بناء األمـ في الكثير مف المكاقع فقكؿ اهلل تعالي
َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما  *ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِميٌم 

" َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالمَُّو ُيِحبُّب اْلُمْحِسِنينَ  "كقكلو أيضا،"ُيَمقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّظ َعِظيمٍ 
أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوي اهلل وحسن "كقكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ

" إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"وقولو"الخمق
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احرصكا كؿ الحرص أف تككف " كىك يخاطب جميكرا مف المعمميف: الشيخ اإلبراىيمي    ىنا يقكؿ 
التربية قبؿ التعميـ كاجعمكا الحقيقة اآلتية نصب أعينكـ كاجعمكىا حاديكـ في تربية ىذا الجيؿ الصغير 

إن ىذا الجيل الذي انتم منو لم يأتي في خيبتو في الحياة من نقص في :،كىاديكـ في تككينو كىي 
نما خاب أكثر من نقص في األخالق فمنيما كانت الخيبة ومنيما كان اإلخفاق   1"العمم وا 

     التعميـ في المدارس عند ابف باديس ليس مجرد تمقيف المعارؼ مف غير أف يككف لذلؾ أساس 
فكرم أك غاية تربكية كاجتماعية، إنَّما التعميـ عنده رسالة تربكية ىادفة غايتيا بناء الذات اإلنسانية 
عداد الفرد لمحياة التي تنتظره، ألفَّ المحتكل المعرفي الذم يقدـ لممتعمميف ىدفو إكسابيـ الصفة  كا 

كىك اليدؼ المرجك مف – أم األثر الفكرم كاألخبلقي الذم تحدثو المعرفة - األدائية كالسمككية
َـّ فكظيفة التعميـ تتجاكز االقتصار عمى تمقيف المعارؼ كتعميـ كسائؿ اكتسابيا إلى تربية .التعميـ كمف ث

اإلنساف تربية شاممة، كىك حيف يتحدث عنو ال يفصمو عف التربية بؿ يجعمو أحيانا مرادفا ليا، كىك 
كمف ىنا نستنتج مدل أىمية الكظيفة األخبلقية التي تقـك بيا المدرسة  1.المفيـك الذم استعممو القرآف

في المجتمع ،ككيؼ أف األكلياء يقركف مف خبلؿ النسب كشدة المحكر المكضحة في الجدكؿ بايجابية 
 ، بالرغـ مف أف ىناؾ نسبة فرضيتنا الثانية قد تحققتتصكرىـ لمكظيفة األخبلقية لممدرسة،فيذا يعني 

مف األكلياء تصكرت أف المدرسة لـ تعد مخكلة بالقياـ بيذه الكظيفة بؿ أصبح تخرج أجياؿ دكف 
. أخبلؽ ،ممكف ىذا التصكر جاء مف فقداف ثقتيا بالمدرسة فيما يخص ىذه الكظيفة 

 
 
 
 
 
 

 

                                       
 .160،مرجع سابؽ ،ص: عبد المجيد بف عدة1
 http://www.oulamadz.org ،25/03/2018،تاريخ الزيارةالفكر التربوي الباديسي:عبد القادر فضيؿ 1
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   لممدرســـة االبتدائية (فنية) نتـــائــج تتعمق بمحــور تصورات الوالدين لموظيفـــة االقتصادية-3   
 :في الجزائر

" يتصكر الكالديف أف المدرسة تقـك بكظيفة اقتصادية في المجتمع "انطبلقا مف الفرضية التي طرحناىا 
  قيمة ايجابية قويةكىي  2.53جاءت النتيجة ايجابية كىذا مف خبلؿ شدة اتجاه المحكر التي بمغت  

استمدت مف تصكرات المبحكثيف لكظيفة المدرسة االقتصادية ،أم انو مف ىذه القيمة االيجابية 
المكضحة أعمى تؤكد عمى أف نسبة كبيرة مف الكالديف  يتصكركف أف المدرسة تقـك بكظيفة اقتصادية 

 فاالنتظارات األساسية لممجتمع تتحدد مف المدرسة كمف نظاـ التعميـ في إعداد كتأىيؿ .في المجتمع 
.  المكارد البشرية البلزمة لمكاجية تحديات التنمية في عالـ يتميز بالعكلمة الشاممة

 كتأسيس كالزاميتو التعميـ مجانية في خاصة تجمى مذىبل المدرسية تطكرا المؤسسات عرفت    فمقد
 عشر، السادسة سف غاية إلى التمدرس إجبارية كتمديد  بالتعميـ تتعمؽ قكانيف كسف المدرسيف نقابات

 حقيقية كضركرة األخير ىذا صار كقد المدرسي، النظاـ مف أحد ينفمت أف تصكر باإلمكاف يعد فمـ
. ليا االمتثاؿ المجتمع عمى يتعيف

 لذلؾ كنتيجة كالتعميـ بالمدرسة المتزايد االىتماـ يجسد كىذا المتعمميف، عدد تزايد لذلؾ     نتيجة
 شيدتيا التي المتكاترة التحكالت ظؿ ففي البشرية، المكارد في لبلستثمار سبيبل المدرسة أصبحت

 بأف تأكد الماضي القرف في السبعينات عقد مف ابتداء الخصكص كجو عمى الصناعية المجتمعات
 لدل المتكاجد كاإلبداع بالخمؽ رىينة ىي بؿ كحدىا، اآللة في حصرىا يمكف ال اإلنتاجية القدرة

 تتطمب بؿ فحسب المعرفية بالمكتسبات متعمقة ليست كمكاصفات مؤىبلت يحمؿ الذم البشرم العنصر
 الخزاف تعد المدرسة أف كبما كاألفكار، بالمقترحات كاإلسياـ المبادرة حسف مثؿ أخرل مزايا تكفر

 ىذا في كظيفتيا بتحكيؿ مطالبة نفسيا كجدت قد الشغؿ، عالـ تمج التي البشرية لممكارد الرئيس
 البشرم استثمار رأسماليا إلى تسعى أف عمييا يتعيف بؿ فقط المعارؼ لتمقيف فضاء تعد لـ أم االتجاه،
 .الناجحة كاالجتماعية المينية لمحياة كتأىيمو
 تضطمع بأف المدرسة تمـز الراىنة كاالجتماعية االقتصادية كالتحكالت الشغؿ سكؽ متطمبات      إف
 فف المتعمـ لدل تخمؽ أف شأنيا مف المككنات كىذه التكاجد، كحسف الخبرات كالمبادرات إكساب بدكر
 حسف عمى كتربيتو اجتماعية أـ كانت مينية الكضعيات مختمؼ مع التعامؿ قدرة أم العيش، حس

. ككاجباتو  بحقكقو كالكعي المسؤكلية
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 االقتصادم النمك كتحقيؽ القكمي، الدخؿ زيادة في ىاما دكرا تمعب المدرسة أف البياف عف      غني
سرا مرىكنا  اليكـ االقتصادية الحقيقة ىذه تبؽ سكاء، كلـ حد عمى النامية المتطكرة البمداف في

 اإلنتاج مستكل رفع في العممي التحصيؿ أىمية يدرككف الناس بدأ فمقد فحسب، باالختصاصييف
 ريمون يشير "الخصكص ىذا كفي القكمي، المستكل عمى كما الفردم المستكل عمى الدخؿ كمستكل
 في مكانيا تأخذ بدأت التعميـ صكرة أف كيؤكد الحراؾ االجتماعي كتابة األمر في ذلؾ إلى بودون
 مف المدرسة إلى ينظركف الناس بدأ حيث كعائدات، كاستثمار تكظيؼ عممية أنيا عمى الناس عقكؿ
تم التحقق من ايجابية الخ كىنا يمكف القكؿ انو  ...كالعائدات كالتكظيؼ كالطمب العرض مفاىيـ

. الفرضية الثالثة
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 نتائج عامة
 يمكف أف مف ىذه النتائج المتكصؿ إلييا انو بالرغـ مف التطكر الحاصؿ في مجاؿ في األخير  

المعرفة ككيفية استقائيا كبالرغـ مف الصعكبات كالمشكبلت التي كاجيت المدرسة الجزائرية إال أف  
تصكرات اغمب المبحكثيف لكظيفة المدرسة جاءت ايجابية تؤكد عمى أف المدرسة مازلت تقـك بكظائفيا 

المككمة ليا مف قبؿ المجتمع كمازالت تحافظ عمى مكانتيا فيي المؤسسة االجتماعية الكحيد القادرة 
. عمى أف تقدـ لؤلفراد تعميما نظاميا متدرجا حسب السف كالقدرات المعرفية 

 أنيا  الشؾبؿ المستقبؿ، مفاتيح فقط تمتمؾ ال ىي إذ األيسر نظر في فالمدرسة تكتسي أىمية متزايدة
 سف في األطفاؿ تستقبؿ فيي .االجتماعية تنشئتيـ كفي الشباب شخصية تككيف في حاسما دكرا تمعب
 التنشئة تنشئتيـ كمسؤكلية األكلى التربية تربيتيـ مسؤكلية األيسرة مع تتقاسـ بذلؾ كىي مبكرة،

 كاإلدماج المعرفة إيصاؿ يخص فيما التربكية المنظكمة محكر ىي فالمدرسة األساسية، االجتماعية
  .االجتماعي
 التنشئة عممية في لؤلسرة األساسي الشريؾ فيي األسر، لدل أبعاد تمثؿ مجمكعة فالمدرسة     إذف

 تنشئة في بدركىا تقكـ أف منيا، ينتظركف فيـ لذا .كالمعرفة كالكظيفة، المستقبؿ، كىي االجتماعية،
. مكاىبيـ كتبرز معرفيا كتككينيـ أخبلقيا األبناء
 عجمة لدفع كمؤىمة قادرة ككادر كخمؽ كتككيف بناء في ميمان  المدرسة دكر أف يتضح سبؽ     مما
.  خاصة بصفة كاألسرة عامة بصفة كالمجتمع األماـ، إلى االجتماعي كالحراؾ التقدـ
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 خـــــاتمــــــــة

 ،كاآلباء المتمدرسكف األبناء ييـ مكضكعا باعتباره الجزائرية األسرة اىتمامات ضمف مف الصدارة التعميـ يأخذ       
 كامتيازات مكاقع عمى الحصكؿ تحقيؽ في منيا ينتظرما  بدكرىا تعكس التي المدرسة إلى بالنظرة مرتبط االىتماـ كىذا
 صك ىو مضمونة مصداقية عن النظر وبغض المدرسي، النجاح سيبقى "شرقاوي قال كما نقكؿ لذا ،كرمزية مادية
 تراتبية ضمن مواقع أية الحتالل االجتماعي التنافس لعبة في المراىنة إمكانية لحاممو يتيح الذي المدرسي التمايز
 " المجتمعاتكل في الموجود االجتماعي اليرم
التصكر الذم يحممو الكالديف لممدرسة ككظيفيا  تفسر التي ىي األفراد تصكرات في المكجكدة المراىنات ىذه    ؼ

 يدؿ فإنما شيء، عمى دؿٌ  إف كىذا كيكشؼ لنا بطريقة غير مباشرة عمى الممارسات الكالدية في سبيؿ تعميـ أبنائيـ،
 في استمراره كفرص المدرسي، بنجاحو المرتبط االبف فمصير، التعميـ في كطمكحات آماؿ مفاآلباء  يضعو ما عمى
 المكقع ألف،عمييا نفسيا كتفرض الجزائرية األسرةتيـ  أمكر كميا عميياه المحصؿ الشيادة كنكعية التعميمي، السمـ

 .األسرة أفراد كؿ كاالجتماعية الرمزية امتيازاتو مف يستفيد السياؽ ىذانياية  في عميو المحرز كاالجتماعي االقتصادم
 جية كمف جية مف ىذا متنكعةه مزايا إلى تحكيميا يمكف استراتيجي بعد بانيا  مككف ذك تتميز بالمدرسة العبلقة إف    
،ىذا يبيف مدل التعميـ كالمدرسة المدرسي الرأسماؿ ىك اليـك المسيطر الرأسماؿ إف االجتماع عمماء يضيؼ كما أخرل

 .في المجتمع
الجميع يتفؽ عمى أف التربية ىي مف أجؿ أف يتكيؼ األطفاؿ مع كسطيـ االجتماعي، كأف تصبح ليـ القدرة عمى     ؼ

 ىناؾ مف يدعك بحماسة ال نظير ليا إلي اكتساب اليكية االجتماعية في جميع مياديف الحياة آنيا ك مستقببل،كعميو فانو
استنياض االعتبار اإلنساني في المدرسة ،كالي تزكيدىا بالطاقة التي تجعؿ منيا أكثر قدرة عمي اخترؽ جدراف العكلمة 

فالمدرسة بكصفيا مؤسسة تربكية أخبلقية سيقدر ليا ،،فالدكر التاريخي لممدرسة ال يمكف أف يككف خارج مدارات الحياة 
البقاء كاالستمرار ميما اعتراىا مف تحكؿ كتبدؿ كتغير،ذلؾ الف التاريخ يعممنا أف الحضارة ال يمكنيا أف تستمر في 

إن المعاىد الثقافية والمؤسسات التربوية ىي " ىنا لورين ايزليكتقكؿ الكجكد مف غير دفعة إنسانية أخبلقية ركحية ،
العمود الفقري الذي تقوم عميو حضارة بمد ما ،وقد أقيمت المدرسة تمبية لحاجة لنا ،عمينا أن نستجيب ليا ونمبييا 

المدرسة معنية اليـك بتفجير طاقة الركح ،ؼ "بشكل دائم ومنظم فال ندع استجابتنا ىذه لممصادفة أو أمرا مشكوك فيو
أن سعادة " الجانب اإلنساني في الحضارة ل مؤكدا عؿمارتن لوثركاألنسنة الضركرية لمحضارة كاإلنسانية كفي ىذا يقكؿ 

 جمال مبانييا العامة،ولكنيا تتوقف عمى عدد المثقفين من أو قوة حصونيا ى كثرة دخميا وال علىاألمم ال تتوقف عل
،كىذا يعني أف الحضارة ال تككف مف غير ركح كركح الحضارة تكمف "أبنائيا وعمي رجال التربية والعمم واألخالق فييا

 .في الجرعة اإلنسانية التي يجب عمى المدرسة أف تكفرىا لؤلجياؿ كالناشئة

 

 



258 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 
 

 قائمـــــة المراجــــــــــع
 المصادر: أوال
 القرآن الكريم-أ

 (.18)سورة الزمر اآلٌة 

. (135)اآلية سكرة آؿ عمراف
 (204)سورة األعراف اآلٌة 
(. 34،35)سكرة فصمت اآلية 

المعاجم والقواميس -ب
 قدمو الشيخ العبلبمي اعاد بناءه عمي الحرفة األكلي مف الكممة لسان العرب المحيط،:ابف منظكر .1

 .1988،بيركت،2،يكسؼ الخياط ،دار الخيؿ،كدار   المساف،المجمد
 .2000لبناف،-بيركت: دار صادر لمطباعة كالنشر ، لسان العرب،ابف منظكر .2
 1991الجزائر ،  المؤسسة الجزائرية لمكتاب ،: القاموس الجديد لمطالب .3
  1991 .المشرؽ،  دار بيركت، :واألعالم المغة في المنجد . 4
، كالثقافة لمتربية العربية المنظمة :الروس األساسي العربي المعجم . 5  1990كالعمـك
،مراجعة مأمكف الجيكم كآخركف،دار المنجد في المغة العربية المعاصرة:انطكاف نعمو كآخركف .6

 .2000المشرؽ،بيركت،لبناف،
  1971 .المشرؽ،  بيركت، دار ،الفمسفي المعجم :صمبيا جميؿ .7
 .باريسالمعجم الغربي الحديث الروس،:خميؿ الجر .8
 .1997كالطباعة،بيركت، لمنشر عكيدات،النفس عمم موسوعة :باكر فرانسكاز ك دكركف،  ركالف .9

 .1993(لبناف)اكاديميا لمنشر،بيركت :معجم العموم االجتماعية:فريديريؾ معتكؽ .10
11.  N.Sillamy  ‘’Dictionnaire de psychologie ’ Edition Bordas . Paris 

1980  
 

 

 

 

 



260 
 

 الكتب:ثانيا

 الكتب بالمغة العربية-أ

، دار الغرب اإلسبلمي بيركت 2، ط2، جآراء في تاريخ الجزائر و أبحاث: سعد اهللأبك قاسـ  -12
1990. 

،الجزائر،الشركة 1900،1930الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء الثاني:ابك قاسـ سعد اهلل -13
.الكطنية لمنشر كالتكزيع  

.  ، الطبعة الثانية المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر، تاريخ الجزائر الثقافيابك القاسـ سعد اهلل-14
 .2000عماف، ،5 ط كالتكزيع، لمنشر عمار دار ،التربية أسس :ناصر إبراىيـ-15
 .1996,لبناف ,بيركت الجيؿ، دار ،التربوي االجتماع عمم :ناصر إبراىيـ-16
،مكتب التربية اإلطار المرجعي لمتقويم التربوي:إبراىيـ بف مبارؾ الدكسرم -17

 .2000،الرياض،2العربي،ط
. 2005 األردف ،,عماف  لمنشر، كائؿ دار ،العائمة اجتماع عمم :الحسف محمد إحساف-18
 ،(والمدرسة  الفصل في والممارسة النظرية) والتعمم التعميم بنية إدارة :حجي إسماعيؿ أحمد-19
 .2000,الفكر العربي،مصر دار
 .1988, 2 طبعة ، البيضاء الدار – الجديدة النجاح ، مطبعةالمجتمع و الطفل : أكزم أحمد-20

، ديكاف المطبكعات الجامعية مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال:احمد بف مرسمي-21
 .2003الجزائر،

 .1991 ،الدار التكنسية لمنشر،تكنس،العموم التربوية:احمد شبشكب-22

. ،مؤسسة مناىج العالميةالتعبير الكتابي وأساليب تطويره:احمد عبد الكريـ الخكلي-23

 .2003،عماف،األردف،2،دار المنياج لمنشر كالتكزيع،طأصول التربية:احمد عمي الحاج-24

 ،كنكز 1،الجزءدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر:أحمد مريكش -25
 .2013الحكمة،



261 
 

 ،مؤسسة كنكز تعريب التعميم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح اإليديولوجي:أحمد ناشؼ-26
 .الحكمة،الجزائر

 ، ٣ ط ، استخداميا وترشيد العربي الوطن في المائية الموارد تنمية :أسعد شكقي-27
 .1990دمشؽ،

 .1960القاىرة، المصرية، األنجمك مكتبة سمعاف، كىيب :ترجمة ،والمجتمع التربية :أكتاكام.ؾ.أ-28

دار النمير لمطباعة كالنشر كالتكزيع , التكامل التربوي بين البيت والمدرسة,الخضراء عبد العزيز-29
 .2006,دمشؽ,

 لدنيا لكفاء ا دار ،(ثقافية  اجتماعية قراءة)والمعمم  والمجتمع التربية :الخميسي سبلمة السيد-30
 .2000اإلسكندرية، كالنشر، الطباعة

 الفنية، اإلشعاع كمطبعة مكتبة ، التربوي االجتماع عمم : الجكالني فادية شتا، عمي السيد-31
 ،1997اإلسكندرية، 

 .1997مصر، :  ، مكتبة اإلشعاعالمنيج العممي والعموم االجتماعيةالسيد عمي شتا، -32
 .2002القاىرة، ، العربية اآلفاؽ  ،داروالمعاصرة األصالة بين األسرية القيم :الصفصافي المرسي

محمد الجكىرم، المركز القكمي :السيد محمد بدكم،تقديـ : ،ترجمةالتربية األخالقية:إميؿ دكركايـ-33
 .2015لمترجمة،الجيزة،مصر،

 ، دار الفكر 1 ، طمناىج التربية البدنية المعاصرة: أميف أنكر الخكلي ك جماؿ الديف الشافعي -34
 .2000العربي ، القاىرة ، 

 .1990،الجزائر، 2، ديكاف المطبكعات الجامعية،طأصول التربية والتعميم:تركي رابح-35

 ،، ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالتعميم القومي والشخصية الوطنية:تركي رابح -36
 .1981،الجزائر،2ط



262 
 

 الجزائر 84، مجمػة الثقافػة، العدد، وضـع النساء و الفتات الجزائريات في التعميم: تركي رابح-37
1984. 

. القاىرة:، عالـ الكتب5، طعمم النفس االجتماعيزىراف،  السبلـ عبد حامد-38

،دار األمة أبعاد األزمة في الجزائر،المنطمقات ،االنعكاسات ،النتائجحسف بركة،-39
 .1997ا،الجزائر،1،ط

 العربي المكتب ،)التربية اجتماع عمم في دراسة( والمجتمع التربية : رشكاف الحميد عبد حسيف-40
 .2002مصر، الحديث،

،المكتب 6،طالعمم والبحث العممي دراسة في منياج العموم:حسيف عبد الحميد احمد رشكاف-41
 .  1995الجامعي الحديث،اإلسكندرية،

  .1993،دار النيضة العربية ،لبناف،التعميم األساسي بين النظرية والتطبيق:حسف محمد حساف -42

، المكتبة االنجمك -بين النظرية والتطبيق-عمم النفس االجتماعي،  الجبالي حسني-43
 .2003مصر،:مصرية

سماعيؿ حميد-44  : قسنطينة،.االجتماعية والتصورات القيمي النسق:.سميماف قيرة،كبكمديف خركؼ،كا 
 .2007 األنيس، دار

                            2000،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف،الطفل واألسرة والمجتمع: حناف عبد الحميد العناني-45

، ديكاف المطبكعات الجامعية ، محاضرات في المنيجية لطالب عمم االجتماعجازية كيراف ،-46
 . 2008الجزائر ، 

 مكتبة دار منشكرات ،2 ط ، الرحيـ حسف أحمد :ترجمة ، والمجتمع المدرسة : ديكم جكف-47
 .1978لبناف، بيركت، الحياة،

،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء سمسمة التكوين التربوي:خالد المير كادريس القاسمي -48
،2001. 



263 
 

 .1982لبناف، بيركت ، ط د كالنشر، لمطباعة لبناف دار ، الشاممة المدرسة: :بيدلي ربيف-49

، 1 ،دار الفكر ،طالديمقراطية وفمسفة التربية:زكرياء إسماعيؿ ابك الضبعات-50
 .2009عماف،األردف،

،كزارة التربية الكطنية مدرية التككيف مادة التربية وعمم النفس:زكريا محمد كآخركف-51
 .2006،الجزائر،

القاىرة، : ، دار الفكر العربي-أسسو وتطبيقاتو-عمم النفس االجتماعيزيف العابديف دركيش، -52
1999. 

 .2007 األردف، عماف، المسيرة، دار .أصول التربية العامة عمي، إسماعيؿ سعيد-53

 المعرفة دار ,(المشكالت، القضايا، المفاىيم، في نقدية رؤية )والمجتمع التربية : بدراف شبؿ-54
 2009 الجامعية،

 .2009 الجزائر،1،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،طفي قضايا التربية:صالح بمعيد -55

 .2004الجزائر،, عنابة كالتكزيع، لمنشر العمكـ دار ،التربوي االجتماع عمم :شركخ الديف صبلح-56

 .1992،مكتبة غريب،القاىرة،منيجية العموم االجتماعية:صبلح الديف مصطفي الفكاؿ-57
-اإلسكندرية:  ، مؤسسة شباب الجامعة أساسيات في عمم االجتماع المدرسيطارؽ السيد ، -58

 .2007  ،مصر

 دار ،1 ط ،االبتدائية المدرسة لتمميذ االنحرافي السموك و االجتماعية التنشئة : مصباح عامر-59
. 2003 الجزائر، األمة،

. ،المكتبة العصرية،بيركت، د تالتفكير فريضة إسالمية:عباس محمكد العقاد-60

 .1970،مكتبة االنجمك مصرية،القاىرة ،مصر،عمم اجتماع الصناعي:عبد الباسط محمد حسف-61

القاىرة،  : ،المجمد الثاني،دار قباءدراسات في عمم النفس االجتماعيعبد المطيؼ محمد خميفة ،-62
2000. 



264 
 

 .1983 ،مكتبة االنجمك المصرية،القاىرة،المدرسة وبناء اإلنسان:عبد الفتاح تركي-63

،دار النيضة العربية سيكولوجية العالقة بين مفيوم الذات واالتجاىاتعبد الفتاح دكيدار،-64
 .1992لبناف،-بيركت:

 ،دار عباس،بيركت فيصؿ:،ترسوسيولوجية دراسة. الحديث الجزائر تاريخ ، جغمكؿ القادر عبد-65
 .1971كالنشر، لمطباعة الحداثة

 .2009،منشكرات عالـ التربية،الدار البيضاء،1،طسوسيولوجيا المدرسة:عبد الكريـ غريب -66

،دار المعرفة الجامعية عمم اجتماع المدرسة:عبد اهلل محمد عبد الرحمف-67
 .2001،االزارطية،االسكندرية،

-اإلسكندرية: ، دار المعرفة الجامعيةعمم اجتماع التربية الحديثعبد اهلل محمد عبد الرحماف، -68
 .1998مصر ، 

. 1999 األردف، كالتكزيع، لمنشر الشركؽ دار ،التربية اجتماع عمم :الرشداف اهلل عبد-69

موسوعة تنمية الطفل ومشكالتو النفسية التربوية :عبد المجيد سيد احمد منصكر-70
 .2003،دار قباء،القاىرة،واالجتماعية،األسباب وطرق العالج

. 2004 مصر،,اإلسكندرية  الجامعة، شباب مؤسسة ،التربية أصول :الميبلكم المنعـ عبد-71
رأسمالية المدرسة في عالم متغير ،الوظيفة االستالبية لمعنف الرمزي :عمي اسعد كطفة -72

. 2011،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،دمشؽ،والمناىج الخفية
 المؤسسة الجامعية لمدراسات عمم االجتماع المدرسي: اسعد كطفة ،عمي جاسـ الشياب عمي-73

 .2004كالنشر كالتكزيع،

،مطابع عمار الموجو التربوي لممعممين في األىداف اإلجرائية وفنيات التدريس:عمي اكحيدة-74
. 1997قرفي،باتنة ،الجزائر،

، ديكاف مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث:عمار بكحكش كمحمد محمكد الذنيبات-75
 .2005المطبكعات الجامعية ،الجزائر،



265 
 

 ، المعيد دليل المدرس في التربية عمى حقوق اإلنسان: عمارة بف رمضاف،صالح الطرابمسي-76
 .2001الكطني لحقكؽ اإلنساف،

،دار كائؿ 3،طأساليب البحث العممي ف العموم االجتماعية واإلنسانية:فكزم غرايبية كآخركف -77
 .2002لمنشر،األردف،

،دار ىكمة لمطباعة مدخل إلى منيجية البحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية: فضيؿ دليك-78
 .2014كالنشر،الجزائر،

. ،عماف"مفيومو وتنظيمو وعالقتو بالمنيج"النشاط المدرسي:فيمي تكفيؽ محمد مقبؿ-79

،المغرب إصالح لتعميم بالمغرب ،المدخل الوحيد لتحقيق التنمية البشرية: كريـ حميدكش-80
،2009. 

،ترجمة،عبد الصبكر شاىيف،دار الفكر،الجزء "ميالد مجتمع"مشكالت الحضارة:مالؾ بف نبي-81
 .1987األكؿ،دمشؽ،سكريا،

 .2008األردف، -عماف: ، دار زىراف-مفاىيم وممارسات- العالقات العامة:محفكظ أحمد جكدة-82

 .2003 ، دار المناىج ، عماف،2 ، ط أصول التربية :محمد  أحمد عمي الحاج -83

، ،دار اليدل لمطباعة كالنشر الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي:محمد الصالح حثركبي-84
 .2012كالتكزيع، الجزائر،

،قسنطينة،دار البحث لمطباعة 1،ج1،طالتربية واإلدارة بالمدارس األساسية:محمد الطيب العمكم -85
 .1982كالنشر،

.  ،دار المعارؼاتجاىات في التربية والتعميممحمد جماؿ صقر ،-86

 1995،الككيت،3،دار القمـ،طعمم النفس التعميمي:محمد خميفة بركات-87

، المكتب الجامعي -الخطوات المنيجية إلعداد البحوث العممية-البحث العممي:محمد شفيؽ-88
 .1985الحديث،بيركت ،لبناف،



266 
 

، دار المعرفة مناىج البحث في العموم التربوية والنفسيةمحمد عبد الظاىر الطيب كآخركف، -89
 .1997مصر، -اإلسكندرية: الجامعية

. ،دار الخميج لمطباعة كالنشرالخيال التاريخي والتفكير الناقد:محمد عبد اهلل الخكالدة-90

 الجديدة، الجامعة دار ،الجودة مفاىيم ضوء في والمجتمع المدرسة :مجاىد عطكة محمد-91
. 2008 مصر، األزاريطة،

، مكتبة النيضة السموك االجتماعي لمفرد وأصول اإلرشاد النفسيمحمد مصطفى زيداف،-92
 .1965القاىرة،: المصرية

 .1997 ،عالـ الكتب ،القاىرة، أصول التربية:محمد منير مرسي-93
 .2006،منشكرات جامعة باجي مختار ،عنابة،الجزائر،مؤسسة التنشئة االجتماعية:مراد زعيمي-94

 .1998،عالـ الكتب، القاىرة،المدرسة والتمدرس:مرسي محمد منير-95

 مؤسسة الكراؽ،عماف ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية:مركاف عبد المجيد إبراىيـ-96
 .2000،األردف،

 .2000،دار النيضة العربية،لبناف،عمم النفس النمو: مريـ سميـ-97

 ،بيركت دراسة عن التربية في البالد العربية،المكتبة العصرية:مسارع حسف الراكم-98
 .1987،لبناف،

 الجزائر، التكزيع، ك لمنشر قرطبة دار ، 1 ط ، االجتماعي النفس عمم في مقدمة  :محمد مسمـ-99
 2007 

 ،دار األمة،ط التنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسة الثانويةمصباح عامر ،-100
1، 2003. 

،ترجمة حنفي بف عيسي،المؤسسة الكطنية الجزائر األمة والمجتمع:مصطفي األشرؼ-101
 .1983لمكتاب،



267 
 

،المركز الثقافي في المسألة التربوية ،نحو منظور سوسيولوجي منفتح:مصطفي محسف-102
 .2،2002العربي،الدار البيضاء،المغرب،ط

،دار الكتاب تطور التعميم الثانوي وآفاقو في الجزائر وبقية دول المغرب العربي:ميبلد رقيؽ -103
 .2010،الجزائر،1العربي،ط

عمم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية : عمى أسعد, كطفوالمدر :مختار صفكت كفيؽ-104
 .1998 ، مكتبة الفبلح لمنشر ك التكزيع ، الككيت 2 ، ط المعاصرة

دار العمـ كالثقافة ،لمطفل النفسي والتوفيق والمجتمع المدرس :رمختا صفكت كفيؽ-105
 2003لمنشر،القاىرة،

 لمنشر دار الثقافة ، والتوريث واإلنفاق الكسب بين اإلسالمية الشريعة في المال ،يكسؼ أحمد-106
 1991كالتكزيع،دمشؽ،

 األجنبيةالمراجع بالمغة :ثالثا
107-Abric J.C ; ‘’ Image de tache, image du partenaire et coopération 
de jeu, In cahier de psychologie ,1983.      
108-  Assocaition française de cliometri working papers n 10 2006 .                                                     
 

109-cadet. B: psychologie cognitive. Paris: press éditions. 1998. 
110-  Blin. j. F: Représentations, pratiques et identités 
professionnelles.Paris, l’harmattan 1997 .    

 

.111-Flament C., Rouquette M. L. Anatomie des idées ordinaires.   Paris, 

Armand Colin. 2003.   

112-Maache. Y, Chorfa, M. S, Koura. A. (2002): La représentation 

sociale: un concept à carrefour de la psychologie sociale et de la 

sociologie. Constantine: éditions de l’université mentouri. 

113-Moscovici. S: Introduction à la psychologie sociale. paris: lidiarie la ،
rousse.  . 1972  



268 
 

114-Jodelet. D, Paredes. E. C: pensée mythique et représentation 
sociale. Paris: L’Harmattan.2010.  
115-Jodelet Denise :   "La représentation social"   : Un domain en 
expansion” in Denise Jodelet, Les représentations sociales                       

                , Puf, Paris.1990. 

116- Raymond Boudon: Phillipe Besnard, Mohamed Cherkoui, Bernard 
Pierre Lécuyer;  Dictionnaire deSociologie, Larousse, Paris  .  
117-  Sales-wuillemin. E: Psychologie sociale expérimentale de 

l’usage: représentation sociale, catégorisation et attitudes. 

Perspectives nouvelles.Paris: L’harmattan ; 2005. 

118-R.Kaes : Image de la culture chez les ouvriers, T4 traité des 
sciences pédagogiques.T6 Paris 1968. 

119-Serge Moscovici :‘’La psychanalyse, son image et sa public‘’ 
Ed:PUF; Paris 1976 

120-  Y.Maâche, M-S. Chorfi , A. Kouira , Série de conférences sur la 

représentation sociale; un concept a carrefour de la psychologie sociale et de 

la sociologie, les éditions de l' université Mentouri, Constantine, 2002,. 

: التقارير والنشرات الرسمية- ثالثا

 الخامسة السنة ،04 العدد. الجريدة الرسمية الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجميكرية-121
 .2008 يناير27الرسمية،الجزائر، المطبعة لمحككمة، العامة كاألربعكف،األمانة

 . 1963دستور الجزائر،:الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-122

 . 1976دستور :الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -123

الخامسة من التعميم (5)مناىج السنة:مديرية التعميـ األساسي،المجنة الكطنية لممناىج-124
 2011،الجزائر ،جكاف االبتدائي



269 
 

 1989،األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،مبادئ تدريس حقوق اإلنسان -125

 522،المديرية الفرعية لمتكثيؽ،العدد،النشرة الرسمية لمتربية الوطنية:كزارة التربية الكطنية-126
 ،2009،الجزائر،

 االبتدائي التعميم من الثانية السنة لمناىج المرفقة الوثيقة :الكطنية التربية كزارة-127
 2003،الجزائر،

،الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف مادة التربية وعمم النفسرية التككيف،مكزارة التربية الكطنية،مد-128
 .2007عف بعد،الجزائر،

، الديكاف سنوات05-06أطفال في سن -منياج التربية التحضيريةكزارة التربية الكطنية ،-129
 .2004الكطني لممطبكعات المدرسية،الجزائر،

،الديكاف الكطني المجنة الوطنية لممناىج،منياج السنة الخامسة ابتدائيكزارة التربية الكطنية،-130
 .2009لممطبكعات المدرسية،الجزائر،

 االبتدائي التعميم من الثانية السنة لمناىج المرفقة الوثيقة :الكطنية التربية كزارة-131
 .2003،الجزائر،

 :المجالت والدوريات-رابعا

مجمة الدراسات , التصورات االجتماعية  مدخل نظري, مكمف بككش الجمكعي– احمد جمكؿ -132
 .2014افريؿ ,العدد السادس,جامعة الكادم , كالبحكث االجتماعية 

،مجمة العمـك التربكية النمو وسيرورة اكتساب المعارف:الغالي احرشاك،احمد الزاىر-133
 .2000 ،ديسمبر 1،العدد 1كالنفسية،المجمد 

،دراسة تحميمية،دراسة دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي:بمقيس غالب الشرعي-134
 افريؿ 19-17مقدمة لمؤتمر اإلصبلح المدرسي تحديات كطمكحات،جامعة اإلمارات المتحدة العربية،

 . دبي2007



270 
 

،مجمة دور المؤسسة التربوية في إدماج الفرد في المجتمع:خميفة عبد القادر،فاطمة سالمي-135
 . ،جامعة بسكرة2014 جكاف 15العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،العدد 

 ،جامعة بف غازم ،المجمة األبعاد االجتماعية لظاىرة الغش في االمتحانات:سعد محمد حسيف-136
 .2015مارس -الميبية العالمية،العدد الثاني

األكاديمية لمدراسات  ,وظائف ودور المدرسة في الوقاية من جنوح األحداث:عبد العزيز ديممي-137
جامعة حسيبة بف بكعمي , 2013جكاف ,10العدد ,قسـ العمكـ االجتماعية ,االجتماعية كاإلنسانية

 .الشمؼ,
،نحك رؤية تحميمية،مجمة التربية والمجتمع في زمن العولمة وأسئمة األولويات:عبد القادر تكمي-138

. ،جامعة بكزريعة،الجزائر2010يكليك 70التربية كاالبيستيمكلكجيا،العدد
،مجلة المضامين التربوية  لسيكولوجيا فرويد في مجال الطفولة المبكرة:علً أسعد وطفة-139

 2004، 12الطفولة والتنمٌة،العدد

 .2010،كانكف األكؿ،567،العدد التربية األخالقية في سوسيولوجيا دوركايم:عمي اسعد كطفة-140

 .55،2001 النبأ،عدد مجمة ،التنشئة وأنماط الشبابية التربية :خالد محمد-141

محكر التربية كالتعميـ كالبحث ، المدرسة والتطبيع االجتماعي: محمكد سبلمة محمكد اليايشة-142
 .2010/12/19-3220:الحكار المتمدف العدد،العممي

جامعة محمد ,مجمة العمـك اإلنسانية  ,مقومات التربية الحديثة في المدرسة:مراد بكقطاية -143
 .2002أكتكبر،- بسكرة–خيضر 

،العدد الرىانات األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي في الجزائر:مجمة دفاتر المخبر-144
 .2009الخامس،جكاف 

 :الرسائل الجامعية-خامسا

 غير دكتكراه، رسالة ،الجزائر في والمرض لمصحة االجتماعية التصورات :بكمديف سميماف-145
 2004قسنطينة،، منتكرم جامعة منشكرة،



271 
 

،أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في عمـ المدرسة الجزائرية واالستراتيجيات األسرية:عائشة بكرغدة-146
 2007/2008االجتماع التربية،جامعة الجزائر،كمية العمـك اإلنسانية ك االجتماعية،السنة الجامعية 

أطركحة لنيؿ دكتكراه دكلة -1925،1945-الخطاب النيضوي في الجزائر:عبد المجيد بف عدة-147
 2004،2005في التاريخ الحديث كالمعاصر،جامعة الجزائر،السنة الجامعية،

،أطركحة دكتكراه التصورات االجتماعية لدور المدرسة عند األحداث المنحرفين:نصيرة خبليفية-148
. 2011/2012عمكـ ،فرع عمـ النفس االجتماعي،جامعة قسنطينة،السنة الجامعية 

 :مواقع األنترنت : سادسا

نظرية تقسيـ العمؿ في المجتمع عند اداـ سميث كايميؿ دكركايـ مقارنة،تاريخ :احمد رياض-149
 www.anfasse.org/20:20 الساعة5/5/2018الزيارة

 ،20:04 عمى الساعة 7/5/2018الكقت في الحياة االجتماعية،تاريخ الزيارة:أسماء صقر-150
http://hawaamagazine.com 

 اإلسالمي، االقتصاد في واألخالق القيم دور ، يكسؼ القرضاكم،-151
http://www.Dahsha.com 

مصادر الطاقة المستقبمية كأثرىا عمى الكاقع الجيكسياسي ،تاريخ : العقيد الركف إسطفاف الشدياؽ-142
 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 19:19 عمى الساعة 6/5/2018الزيارة 

النظام التربوي والمناىج :كتحسيف مستكاىـ المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية-143
 http://www.infpe.edu.dz .53،ص2004،الجزائر،التعميمية

-http://www.aswat ىكية ،أمجاد ،تكاصؿ،..العمـ الكطني الجزائرم :بشير خمؼ-144
elchamal.com 

اتجاىات معٌممي المدارس لبرنامج إكساب الثقافة  بيداء ستار لفتة، محمد عبد الرزاؽ الصكفي،-145
مجمة جيؿ العمـك اإلنسانية كاالجتماعية   مركز بحكث السكؽ كحماية المستيمؾ، االستيبلكية لمطمبة،

http://hawaamagazine.com/
http://www.dahsha.com/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
http://www.aswat-elchamal.com/
http://www.aswat-elchamal.com/
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2017/07/33-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2017/07/33-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
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 19:25،عمى الساعة 6/6/2018،جامعة بغداد،العراؽ،تاريخ الزيارة 111ص  33العدد 
http://jilrc.com 

 مداخمة ألقيت خبلؿ المؤتمر العممي تربية البناء عمى مفاىيـ االقتصاد اإلسبلمي،:جماؿ بمبكال-146
عمى 12/5/2018،تاريخ الزيارة 2014مارس / جامعة كاسط بالعراؽ آذار/ الدكلي السابع لكمية التربية

 http://www.aldaawah.com ،20:29الساعة 

 http://kenanaonline.com االستماع كاإلنصات أكلي الميارات التربكية،:خالد ركشو -147

 http://einalbashaactive.yoo7.com دور المدرسة في حماية البيئة،-148

 http://www.almarefh.netدكر المدرسة في زرع االعتماد عمى النفس لدل التبلميذ -149

 21:30 عمى الساعة 13/5/2018تاريخ الزيارة : صادؽ عمي حسف-150
http://www.bayancenter.org 

: ،الجزائر ترفع التحدي:عبد الحؽ عباس-151
14/03/2016http://www.chihab.net/modules.php 

 ،25/03/2018الفكر التربكم الباديسي،تاريخ الزيارة:عبد القادر فضيؿ-152
http://www.oulamadz.org 

-http://www.al عبد اهلل بف راشد السنيدم،االحتراـ المتبادؿ بيف أفراد المجتمع أمر مطمكب،-153
jazirah.com 

 االدخار سمكؾ حميد ينظـ الحياة االقتصادية لؤلفراد كالمجتمعات بضكابط :عبد اهلل متكلي-154
 www.alraimedia.com ،15:09عمي الساعة4/5/2018شرعية،تاريخ الزيارة 

 http://www.alfalq.com التربية عمى الكطنية كالمكاطنة،:عزيزة الطائي-155

 16.20h 2014/02/15أزمة المدرسة وتناقضاتيا،دكتاتورية الديبمومات:عمي اسعد كطفة -156
http://www.almostshar.com 

http://jilrc.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1/
http://jilrc.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1/
http://jilrc.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1/
http://jilrc.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1/
http://www.aldaawah.com/
http://kenanaonline.com/
http://einalbashaactive.yoo7.com/
http://www.almarefh.net/
http://www.almarefh.net/
http://www.bayancenter.org/
http://www.chihab.net/modules.php
http://www.chihab.net/modules.php
http://www.chihab.net/modules.php
http://www.oulamadz.org/
http://www.al-jazirah.com/
http://www.al-jazirah.com/
http://www.alraimedia.com/
http://www.alfalq.com/
http://www.almostshar.com/
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 http://www.rudaw.net دكر المدرسة في التكعية البيئية، ،: عمر المنصكرم -157

 ،جامعة عماف العربية،المدرسة التي تنمي التفكير واإلبداع:فتحي عبد الرحمف جركاف-158
http://www.jarwan-center.com 

عمى الساعة 9/2/2018كيؼ تنشأ المدرسة شخصية الطفؿ،تاريخ الزيارة :فيصؿ غرايبو-159
21:13 http://alrai.com 

  ،h11:30،15:4:2014 كظائؼ المدرسة مف منظكر اجتماعي،:قاسـ عبد اهلل-160
http://assawsana.com 

 http://mawdoo3.com عممكا أطفالكـ معني االنتخابات،:محمد أبك فرحو-161
 http://www.wadilarab.com ،لتعميم الجزائري بعد االستقاللا: محمد اليادم بف سقني-162
 21.45h 2014/03/28إمكانيات مدارسنا،: محمد بف عبد اهلل الدكيش-163

،http://www.almurabbi.com 

 االنتخابات كالسياسة الكعي الغائب عف تبلميذ المدارس،:مركة ىيثـ سعد الديف-164
http://www.ahram.org.eg/archive/Youth-Education/News 

 ppt: http://www.ppt2txt.com/r/8c704608 معطيات حول مفيوم التصور-165

عمى 16/04/2018تاريخ الزيارةالتفكير الناقد كأىميتو لمعممية اإلبداعية،:نادية أماؿ شرقي-167
 /http://www.edutrapedia.illaf.net،11:22الساعة 

 عمى الساعة 7/5/2018أىمية تنظيـ الكقت بالنسبة لمتمميذ،تاريخ الزيارة :نكرا ميقاتي -168
19:14، http://www.studentguidemag.com 

 11:19http://allabout-school.com عمى الساعة14/12/2017تاريخ الزيارة-169

 www.sayidaty.net/node /20:05 عمى الساعة 5/5/2018تاريخ الزيارة -170

 

http://www.rudaw.net/
http://www.jarwan-center.com/
http://alrai.com/
http://alrai.com/
http://assawsana.com/
http://www.wadilarab.com/t8237-topic#ixzz3aaxAuohN
http://www.wadilarab.com/t8237-topic#ixzz3aaxAuohN
http://www.wadilarab.com/
http://www.ahram.org.eg/archive/Youth-Education/News
http://www.ppt2txt.com/r/8c704608
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=624
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=624
http://www.studentguidemag.com/
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 :ممخص الدراسة 

 :ممخص الدراسة بالمغة العربية-1  

 تركز ىذه الدراسة عمى التصكرات االجتماعية لممدرسة كالكظيفة التي تقكـ بيا في المجتمع ،كىذا 
لمدرسة ؿ االيجابيةتصكرات الكالديف بالتركيز عمى تصكرات الكالديف لكظيفة المدرسة االبتدائية، ؼ

 التكيؼ مع مختمؼ لفي الرفع مف مستكم أبنائيـ كقدرتيـ عؿتمعب دكرا كبيرا االبتدائية ككظيفتيا 
ألف المدرسة كمؤسسة اجتماعية تعبر عف أماؿ كطمكحات اآلباء لمستقبؿ ،المستجدات كالتحكالت 

 كالتسارع التكنكلكجي التطكر كمع، أبنائيـ  في جميع نكاحي الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
 تحقيؽ،ألنيا ال تقـك بعممية التمقيف فقط بؿ تتعداه إلى تعقيدا أكثر المدرسة ميمة أصبحت العممي
 النمك كتحقيؽ االجتماعية، كالتربية كالركحية، األخبلقية كالتربية البدنية، التربية ثـ  مثبل،الفنية التربية

 .المينية التربية  كأخيراالمعرفي،

 :بناءا عمى ذلؾ تـ صياغة  فرضيات الدراسة كاالتي 

 . االبتدائيةىناؾ تصكرات اجتماعية لمكالديف نحك كظيفة المدرسة:الفرضية العامة

: الفرضيات الجزئية

 .(معرفية)يتصكر الكالداف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة تعميمية-1

 .(تربكية)يتصكر الكالداف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة أخبلقية-2

 (فنية)يتصكر الكالداف أف المدرسة االبتدائية تقـك بكظيفة اقتصادية-3

كمف اجؿ التحقؽ مف فرضيات الدراسة تـ االعتماد عمى المعاينة باختيار عينة عشكائية مف مجتمع 
البحث ،كتطبيؽ المنيج الكصفي،إضافة إلى مجمكعة مف األدكات المنيجية التي تمثمت في أداة 

 . مف اجؿ قياس تصكرات الكالديف نحك الكظيفة التي تقـك بيا المدرسة ليكرتالمبلحظة كمقياس

 :خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
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ىذا يؤكد أف الكالديف يتصكركف أف المدرسة تقـك بكظيفة :لقد تحققت الفرضية الجزئية األولي -1
تجاه أبنائيـ أم تمقنيـ المعمكمات كالمعارؼ التي ىـ بحاجة إلييا كبشكؿ تدريجي (معرفية)تعميمة 
 .منظـ

 يعني أف الكالديف يتصكركف أف المدرسة تقـك بكظيفة :كما تحققت الفرضية الجزئية الثانية-2
 .بحيث تقـك بتنمية الجانب الخمقي لمتبلميذ كتعمميـ حسف التعامؿ (تربكية)أخبلقية

،مف  (فنية)الكالديف يتصكركف أف المدرسة تقـك بكظيفة اقتصادية: تحقق الفرضية الجزئية الثالثة-3
 .خبلؿ تعميـ أبنائيـ كتعريفيـ بالجكانب االقتصادية كالتعامؿ معيا

بالرغـ مف التغيرات التي تحصؿ في المجتمع مف جميع الجكانب إال إف المدرسة في تصكرات الكالديف 
 .كاألسرة الجزائرية مازالت تقـك بكظائفيا كمازاؿ المجتمع يعقد عمييا آمالو كطمكحاتو
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Study summary in English-2 

This study focuses on the social perceptions of the school and its function in 
society, by focusing on parents' perceptions of the primary school function، 
Parents' positive perceptions of primary school and their role play a major 
role in raising the level of their children and their ability to adapt to various 
developments and transformations،Because the school as a social institution 
reflects the hopes and aspirations of parents for the future of their children in 
all aspects of social life, economic and cultural, and with the technological 
development and scientific acceleration, the task of the school is more 
complex, because it is not only the process of indoctrination, but also to 
achieve art education, for example, then physical education, Spiritual, social 
education, cognitive growth, and finally professional education. 
Accordingly the hypotheses of the study were formulated as follows: 
General Hypothesis: There are social perceptions of parents towards 
primary school function. 
Partial Hypotheses: 
1. Parents imagine that the primary school has an educational (cognitive) 
function. 
2 Parents imagine that the primary school has a moral (educational) 
function.. 
3. Parents imagine that the primary school has an economic (technical) 
function. 
In order to verify the hypotheses of the study, the sampling was based on 
the selection of a random sample from the research community, the 
application of the descriptive approach, in addition to a set of methodological 
tools that were represented in the observation tool and the Likert scale in 
order to measure the parents' perceptions of the function of the school. 
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The study concluded the following results: 
1- The first partial hypothesis has been achieved: This confirms that 
parents perceive that the school is doing a teaching function towards their 
children, ieimparting the information and knowledge they need gradually and 
systematically 
2- The second partial hypothesis has also been achieved: It means that 
the parents believe that the school is doing a moral function so that it 
develops the congenital aspect of the students and learns them well. 
3- Check the third partial hypothesis: Parents believe that the school 
does an economic job by educating their children and introducing them to 
economic aspects and dealing with them. 
Despite the changes that take place in society in all respects, the school in 
the perceptions of the parents and the Algerian family is still performing its 
functions and the society still holds on to its hopes and aspirations. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

 

 يمثل استمارة قياس االتجاه لمتحكيم (1):ممحق رقم-

 يمثل استمارة قياس االتجاه بعد التحكيم (2):ممحق رقم-

 يمثل بطاقة فنية البتدائية المجاىد تمرني موسى (3):ممحق رقم-

 يمثل بطاقة فنية البتدائية حركاتي العايش (4):ممحق رقم-

 يمثل بطاقة فنية البتدائية تماسيني عبد الرحمان (5):ممحق رقم-

 يمثل بطاقة فنية البتدائية تاتاي محمد الصادق (6):ممحق رقم-

 يمثل بطاقة فنية الطالب بابا (7):ممحق رقم-

 يمثل بطاقة فنية البتدائية طرية مخموف (8):ممحق رقم-
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 التحكيم  استمارة( : 01)الممحق رقم 

عــــممـــــــــي ــــــــث الـــــــي والبــحـــــــــالـــــعميــــــم العــــــــوزارة الت

- رةــــــبـــــــسك– ضر ــــد خيـــــــــــــحمــة مــــــعـجـــــــام

 واالجتماعية اإلنسانيةوم ـــة العلـــكمي

 العموم االجتماعيةــم ــقسـ

:............... لــــ الفاضاألستاذإلى *

: طمـــب تحكيـــــم استمــــارة بحــــــث

التصورات  : مذكرة التخرج لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ اجتماع التربية حكؿ مكضكعإعداد    بيدؼ 
 عمى عينة –من وجية نظر الوالدين  االجتماعية لوظيفة المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائري

كالمشاركة في ضبط االستمارة ، نرجك مف سيادتكـ االطبلع عمى نمكذج  -من مدارس دائرة تقرت
 التي تركنيا في المكاف اإلجابةالعبارات التي تقيس فعبل مؤشرات ىذه الدراسة، مف خبلؿ اإلشارة إلى

 ."الثالثيمقياس ليكرت "ككف كفؽ تسق االستمارة ف ىذأالمناسب، عمما ب

شكرا عمى تعاكنكـ، كتكجيياتكـ القيمة التي ستؤخذ بعيف االعتبار 

صباح قصة: طالبة دراسات عميا*  
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: البيانات الشخصية: أوال
 ذكر            أنثى:  جنس الكالد-(1

 [         65-55[،         ] 55-45[  45أقؿ مف : السف-(2

دكف المستكم         ابتدائي         متكسط         ثانكم        : المستكل التعميمي- (3
 جامعي

 يعمؿ               ال يعمؿ             متقاعد:   الكضعية الميينة -(4 

 :محاور الدراسة: ثانيا
 

 
العــــــــبـــــــــــــــارات 

 اإلجابةبدائل 

س
قـــي
ت

س 
تقــي
ال 

حة 
ضـــــ

وا
 

 

حة
اض
رو
غي

 

      كثيرا في نصكص القراءةميخطأ ابف 01

     يعجز ابني عمى حؿ التماريف بمفرده في البيت 02
     يستخدـ ابني القامكس لمبحث عف معاني الكممات الجديدة 03
يستطيع ابني التمييز بيف النص الكصفي كالنصكص  04

 األخرل
    

     ال يجد ابني صعكبة في تحرير تعبير كتابي 05
     يكاجو ابني صعكبة في التعامؿ مع النقكد 06
     يعبر ابني عف فيمو لفقرة شفكيا 07

     المدرسة تقـك بتكجيو ابني إلي اكتشاؼ المعارؼ بنفسو 08
     يكاجو ابني مشكمة في تحديد التكقيت الزمني  09
     يعبر ابني عف فيمو لفقرة كتابيا 10
     تعرؼ المدرسة ابني عمي كيفية تكزيع السكاف 11
     المدرسة تعمـ ابني عمي أىـ أحداث كأبطاؿ تاريخ الجزائر  12
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     تمكف المدرسة ابني مف تمييز المكقع الجغرافي لمكطف 13
     تساعد المدرسة ابني في التعرؼ عمي بيئتو 14
     المدرسة تعمؿ عمى تحسيف طريقة تفكير ابني 15
     تعرؼ المدرسة ابني بالظكاىر الطبيعية 16
     المدرسة تعمـ ابني كيفية الحفاظ عمي البيئة 17
     تنمي المدرسة القدرات الجسمية البني 25
     تعكد المدرسة ابني عمي آداب االستماع 19
     تساعد المدرسة عمى تككيف ميكؿ فنية لدم ابني 20
     المدرسة تعمـ ابني معني االنتخاب 21
العمـ،النشيد )الكطنية ابني يعي جيدا دالالت الرمكز 22

 (الكطني
    

المدرسة تكسب ابني التحمي بالجرأة لمتدخؿ كالمناقشة  23
 كالمحاكرة

    

     ابني قادر عمى التعبير عف أرائو 24
     تعزز المدرسة لدم ابني قيـ التعاكف 25
     تعمـ المدرسة ابني أىمية النظاـ في الحياة 26
تشجع المدرسة ابني عمي المشاركة في األنشطة كاألعماؿ  27

 المدرسية
    

     تعمـ المدرسة ابني االعتماد عمي نفسو  28

ترغب المدرسة ابني عمي تقبؿ النقد المكضكعي كالتحمي  29
 بركح رياضية

    

     تساىـ المدرسة في اندماج ابني في المجتمع 30
     ال تعمؿ المدرسة عمى تنمية ركح المسؤكلية لدل ابني 31
     تحدد المدرسة البني كاجباتو نحك أسرتو كاآلخريف 32
     تساىـ المدرسة في بناء شخصية ابني 33
حؽ التعميـ )تعمـ المدرسة ابني حقكقو في المجتمع 34

 (،الصحة
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     تعزز المدرسة لدم ابني سمكؾ التكاضع 35
     تعمـ المدرسة ابني احتراـ اآلخريف 36
     تعزز المدرسة لدم ابني مبدأ االعتذار كالمسامحة  37
الغش )يتعمـ ابني الخصاؿ السيئة مف المدرسة،مثؿ  38

 (كالكذب
    

     تعمـ المدرسة ابني معني االدخار كالتكفير 39
     تساىـ المدرسة في تنمية قيـ حب العمؿ البني 40
تدرب المدرسة ابني عمى االستخداـ العقبلني لمطاقة  41

 الكيربائية كترشيد استيبلكيا
    

     تحث المدرسة ابني عمى آداب استخدـ الماء 42
     تعرؼ المدرسة ابني بأىمية الكقت كقيمتو في الحياة 43
     تعمـ المدرسة ابني معني اإلنفاؽ كقيمتو 44
     تحث المدرسة ابني عمى كيفية ترشيد استيبلؾ الغذاء 45
ابني ال يعرؼ المميزات األساسية لمنشاط  46

 (صناعة،زراعة،تجارة)االقتصادم
    

تساىـ المدرسة عمى حصكلي ابني عمي عمؿ يناسبو بعد  47
 إنياء دراستو

    

     الشيادة الجامعية  تحسف الكضع المادم البني 48
 

  

 

 

 

 

 

 
 



283 
 

 (02)الملحق رقم 
وزارة التعميــــــم العـــالي والبــحث العــــممـــــــــي 

- بـــــــسكرة– جـــــــامعة محمـــد خيـــــضر 
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

- قسم العموم االجتماعية-
:  بحــــــث حولاستمارة

 
 

 
 

تخصص عمم اجتماع التربية 
:    الدكتوراألستاذ إشراف   *            :    إعداد الطالبة*
  األزىر العقبي  *                 صباح قصة *

التصورات :  مذكرة التخرج لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ اجتماع التربية حكؿ مكضكعإعداد    بيدؼ 
 -من وجية نظر الوالدين - االجتماعية لوظيفة المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائري

االستبياف بكؿ صراحة كدقة كمكضكعية، كذلؾ بقراءة كؿ عبارة ثـ بمؿء  التكـر  مف سيادتكـ يرجى
 في أحد الخانات المكجكدة أماـ كؿ عبارة كالتي تعبر فييا عف رأيؾ، عمما بأنو ليس (×)كضع عبلمة 

ىناؾ إجابات صحيحة أك خاطئة، كالمعمكمات المقدمة سكؼ تستخدـ بسرية تامة، كال تستخدـ إال 
 .لغرض البحث العممي 

 مالحــظــــة :
.  أماـ كؿ عبارة(×)مف فضمؾ تأكد مف كضع عبلمة*
. ال تضع أكثر مف عبلمة أماـ كؿ عبارة*
. حدمتعامؿ مع كؿ عبارة عمى *

* شكرا عمى تعاونكم في إنجاز ىذا البحث العممي   * 
 2015/2016: السنة الجامعية

 

  التصورات االجتماعية لوظيفة المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائري

 - عمى عينة من مدارس دائرة تقرت–من وجية نظر الوالدين  -
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: البيانات الشخصية: أوال
 ذكر            أنثى:  جنس الكالد(1

 [         65-55[،       ] 55-45[  45أقؿ مف : السف-(2

دكف المستكم         ابتدائي         متكسط         ثانكم        : المستكل التعميمي (3
 جامعي

 يعمؿ               ال يعمؿ             متقاعد:   الكضعية الميينة (4 

 :محاور الدراسة: ثانيا
 

 
العــــــــبـــــــــــــــارات 

 اإلجابةبدائل 

 
 موافق

 
موافق غير 

 
 ال أدي

     كثيرا في نصكص القراءةميخطأ ابف 01

    يعجز ابني عمى حؿ التماريف بمفرده في البيت 02
    يستخدـ ابني القامكس لمبحث عف معاني الكممات الجديدة 03
يستطيع ابني التمييز بيف النص الكصفي كالنصكص  04

 األخرل
   

    ال يجد ابني صعكبة في تحرير تعبير كتابي 05
    يكاجو ابني صعكبة في التعامؿ مع النقكد 06
    يعبر ابني عف فيمو لفقرة شفكيا 07

    المدرسة تقـك بتكجيو ابني إلي اكتشاؼ المعارؼ بنفسو 08
    يكاجو ابني مشكمة في تحديد التكقيت الزمني  09
    يعبر ابني عف فيمو لفقرة كتابيا 10
    تعرؼ المدرسة ابني عمي كيفية تكزيع السكاف 11
    المدرسة تعمـ ابني عمي أىـ أحداث كأبطاؿ تاريخ الجزائر  12
    تمكف المدرسة ابني مف تمييز المكقع الجغرافي لمكطف 13
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    تساعد المدرسة ابني في التعرؼ عمي بيئتو 14
    المدرسة تعمؿ عمى تحسيف طريقة تفكير ابني 15
    تعرؼ المدرسة ابني بالظكاىر الطبيعية 16
    المدرسة تعمـ ابني كيفية الحفاظ عمي البيئة 17
    تنمي المدرسة القدرات الجسمية البني 25
    تعكد المدرسة ابني عمي آداب االستماع 19
    تساعد المدرسة عمى تككيف ميكؿ فنية لدم ابني 20
    المدرسة تعمـ ابني معني االنتخاب 21
العمـ،النشيد )الكطنية ابني يعي جيدا دالالت الرمكز 22

 (الكطني
   

المدرسة تكسب ابني التحمي بالجرأة لمتدخؿ كالمناقشة  23
 كالمحاكرة

   

    ابني قادر عمى التعبير عف أرائو 24
    تعزز المدرسة لدم ابني قيـ التعاكف 25
    تعمـ المدرسة ابني أىمية النظاـ في الحياة 26
تشجع المدرسة ابني عمي المشاركة في األنشطة كاألعماؿ  27

 المدرسية
   

    تعمـ المدرسة ابني االعتماد عمي نفسو  28

ترغب المدرسة ابني عمي تقبؿ النقد المكضكعي كالتحمي  29
 بركح رياضية

   

    تساىـ المدرسة في اندماج ابني في المجتمع 30
    ال تعمؿ المدرسة عمى تنمية ركح المسؤكلية لدل ابني 31
    تحدد المدرسة البني كاجباتو نحك أسرتو كاآلخريف 32
    تساىـ المدرسة في بناء شخصية ابني 33
حؽ التعميـ )تعمـ المدرسة ابني حقكقو في المجتمع 34

 (،الصحة
   

    تعزز المدرسة لدم ابني سمكؾ التكاضع 35
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    تعمـ المدرسة ابني احتراـ اآلخريف 36
    تعزز المدرسة لدم ابني مبدأ االعتذار كالمسامحة  37
الغش )يتعمـ ابني الخصاؿ السيئة مف المدرسة،مثؿ  38

 (كالكذب
   

    تعمـ المدرسة ابني معني االدخار كالتكفير 39
    تساىـ المدرسة في تنمية قيـ حب العمؿ البني 40
تدرب المدرسة ابني عمى االستخداـ العقبلني لمطاقة  41

 الكيربائية كترشيد استيبلكيا
   

    تحث المدرسة ابني عمى آداب استخدـ الماء 42
    تعرؼ المدرسة ابني بأىمية الكقت كقيمتو في الحياة 43
    تعمـ المدرسة ابني معني اإلنفاؽ كقيمتو 44
    تحث المدرسة ابني عمى كيفية ترشيد استيبلؾ الغذاء 45
ابني ال يعرؼ المميزات األساسية لمنشاط  46

 (صناعة،زراعة،تجارة)االقتصادم
   

تساىـ المدرسة عمى حصكلي ابني عمي عمؿ يناسبو بعد  47
 إنياء دراستو

   

    الشيادة الجامعية  تحسف الكضع المادم البني 48
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( 3):الممحق رقم 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية بوالية ورقمة 

 (أ)2 لإلدارةمفتشية التعميم االبتدائي 

تقرت 

بطاقة فنية لممؤسسة 

 (النزلة- المنار)تمرني موسى المجاىد ابتدائية :التسمية 

حي عين الصحراء بمدية النزلة : الموقع

 1993/1994 :اإلنشاءتاريخ 

 1994/1995تاريخ االفتتاح 

م 2464: اإلجماليةالمساحة 

م 304: المساحة المبنية

 06:                            عدد األفواج06: عدد الحجرات 

 91:                 اإلناث107:                      الذكور198:عدد التالميذ

 07:   الطاقم التربوي 

باردة :نوع الوجبة المقدمة 
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( 4):الممحق رقم 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية بوالية ورقمة 

 (أ)2 لإلدارةمفتشية التعميم االبتدائي 

تقرت 

بطاقة فنية لممؤسسة 

( عين الصحراء )حركاتي العايشابتدائية :التسمية 

حي عين الصحراء بمدية النزلة : الموقع

 1990 :اإلنشاءتاريخ 

 1990تاريخ االفتتاح 

م 8805: اإلجماليةالمساحة 

م 6074,25: المساحة المبنية

 16:                            عدد األفواج13: عدد الحجرات 

 305:                 اإلناث325:                     الذكور630:عدد التالميذ

 19:   الطاقم التربوي 

باردة :نوع الوجبة المقدمة 
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( 5):الممحق رقم 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية بوالية ورقمة 

 (أ)2 لإلدارةمفتشية التعميم االبتدائي 

تقرت 

بطاقة فنية لممؤسسة 

( عين الصحراء )تماسيني عبد الرحمان :التسمية 

حي عين الصحراء بمدية النزلة : الموقع

 18/12/1986 :اإلنشاءتاريخ 

 1986تاريخ االفتتاح 

م 5920: اإلجماليةالمساحة 

م 1040: المساحة المبنية

 12:                           عدد األفواج15: عدد الحجرات 

 205:                اإلناث215:                      الذكور420:عدد التالميذ

 14:   الطاقم التربوي 

باردة :نوع الوجبة المقدمة 
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( 6):الممحق رقم 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية بوالية ورقمة 

 (أ)2 لإلدارةمفتشية التعميم االبتدائي 

تقرت 

بطاقة فنية لممؤسسة 

(  2حي الرمال  )تاتاي محمد الصادقابتدائية :التسمية 

  بمدية تقرت2الرمال حي : الموقع

 2003فيفري  :اإلنشاءتاريخ 

 2004تاريخ االفتتاح 

م 2500: اإلجماليةالمساحة 

م 300: المساحة المبنية

 14:                            عدد األفواج12: عدد الحجرات 

 245:               اإلناث262:                     الذكور507:عدد التالميذ

 16:   الطاقم التربوي 

باردة :نوع الوجبة المقدمة 
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( 7):الممحق رقم 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية بوالية ورقمة 

 (أ)2 لإلدارةمفتشية التعميم االبتدائي 

تقرت 

بطاقة فنية لممؤسسة 

( تقرت )الطالب باباابتدائية :التسمية 

 العرقوب بمدية تقرت: الموقع

 1976 :اإلنشاءتاريخ 

 1978تاريخ االفتتاح 

م 1700: اإلجماليةالمساحة 

م 990: المساحة المبنية

 08:                          عدد األفواج09: عدد الحجرات 

 91:                 اإلناث108:                     الذكور199:عدد التالميذ

 08:   الطاقم التربوي 

باردة :نوع الوجبة المقدمة 
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( 8):الممحق رقم 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية بوالية ورقمة 

 (أ)2 لإلدارةمفتشية التعميم االبتدائي 

تقرت 

بطاقة فنية لممؤسسة 

 (النزلة) طرية مخموفابتدائية :التسمية 

 بمدية النزلة النصرحي : الموقع

 1993 :اإلنشاءتاريخ 

 1993تاريخ االفتتاح 

م 3600: اإلجماليةالمساحة 

م 2020: المساحة المبنية

 14:                            عدد األفواج12: عدد الحجرات 

 235:                اإلناث243:                     الذكور478:عدد التالميذ

 15:   الطاقم التربوي 

باردة :نوع الوجبة المقدمة 

 


