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قال رسول هللا ﴿صلى هللا علٌه وسلم﴾" مــن لــم يشكــر النــاس لــم يشكـــر
اهلل "

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا
نحمد هللا تعالى ونشكره على نعمته وعلى عونه وتوفٌقه ،الذي ٌسر لنا وأعطانا الصبر
إلنجاز هذا العمل المتواضع الذي نرجو أن ٌكون فً مٌزان حسناتنا ونرجوه أن ٌتجاوز
عن كل خطأ.
أتقدم بالشكر واالمتنان إلى األستاذة الفاضلة التً لم تبخل علً بنصابحها وتوجهاتها
وتعلٌماتها األستاذةٌ :حٌاوي نجاة.
وإلى أساتذتً األجبلء الذٌن أكن لهم كل االحترام واإلجبلل والذٌن لم ٌبخلوا علً بكل
ما أوتوا .وأخص بالذكر "األستاذة بلقواس زرفة ،واألستاذة شٌن سعٌدة ،واألستاذة علٌا
سماح  ،واألستاذة حسنً هنٌة ،واألستاذ شالة "
وأتقدم بالشكر خاص إلى الطالب واألخ "محمودي عماره ،سنة أولى دكتوراه " الذي
كان نعم األخ و لم ٌبخل علً بمساعدته وكان واقؾ معً طٌلة انجاز هذا العمل وأتمنى
له التوفٌق والنجاح فً حٌاته العلمٌة والعملٌة.
وعرفانا بالجمٌل أتقدم بالشكر الجزٌل إلى كل من ساعدنً فً إنجاز هذا العمل من
قرٌب أو بعٌد ولو بكلمة طٌبة .
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مقدمــــــــــــــة :
إن موضوع التنشئة السياسية كان ومازال مجاالً لمدراسات النظرية ،ففي العصر القديم كرس
الفالسفة والمفكرون جزءاً من وقتيم وجيدىم في البحث عن أنجح الطرق لتنشئة فئات اجتماعية معينة
سياسياً .وبينما ركز بعضيم عمى غرس قيم الحب والخير والقيم الفاضمة بغية إيجاد المواطن الصالح ،
كما حدث في الحضارة الصينية ركز البعض عمى معاني الطاعة والقديس واإلخالص كما حدث في
الحضارة الفرعونية  ،وأىتم آخرون بتنشئة فئة الحكام باعتبارىا محور الحياة السياسية وغايتيا في نفس
الوقت كما فعل أفالطون بالنسبة لمحضارة اليونانية .
وفي العصر الحديث  ،وبعد انييار المجتمع التقميدي  ،انشغل الكثير من مفكري الغرب بقضية
الحفاظ عمى التماسك االجتماعي وشرعية الدولة والسمطة في ذات الوقت الذي يشيد فيو النظام العام
صراعات مستمرة بين األفراد والجماعات وأسفرت المناقشات عن ظيور اتجاىين أساسيين  ،اتجاه
يدعوا إلى دراسة الظروف التي يتحقق في ظميا االتفاق واإلجماع السياسي  ،واتجاه آخر يدعوا إلى
دراسة الصراع السياسي بين فئات المجتمع المختمفة  ،ومن ىذين المنظورين تمثل دراسة التنشئة
السياسية مسألة بالغة األىمية سواء في تحميل اإلجماع والشرعية أو في تفسير الصراع.
وتكمن أىمية التنشئة السياسية في كونيا أداة ىامة لتحقيق اإلجماع السياسي من خالل بث المفاىيم
والقيم السياسية العامة إلى قطاع كبير من المواطنين وعمى نحو يحقق دعماً لمنظام السياسي  ،ويقمل
من احتماالت االضطراب السياسي  .وتمعب المدرسة دو اًر ىاماً في ذلك من خالل السعي نحو إقامة
تفاىم بين أبناء الفئات االجتماعية المختمفة واستقطابيم جميعاً حول مشاعر الوالء لمنظام القائم،
واإلحساس بالوطنية واالنتماء لممجتمع.
فنظم التعميم يمكن أن يكون عامل من عوامل عدم االستقرار والتماسك بين .ومن ىنا تقدم جميع
الدول  ،وخصوصاً دول العالم الثالث عمى وضع سياسة تربوية متضمنة األىداف التي تبغي الدولة
تحقيقيا من العممية التربوية  ،واخضاع جميع المدارس سواء المدارس التابعة لمدولة أو المدارس
الخاصة لإلشراف الحكومي من أجل أن تسيم جميعاً في تحقيق أىداف الدولة .
ويبدو أن االىتمام بموضوع التنشئة السياسية في الفكر الغربي بدأ ينخفض في السنوات األخيرة ألن
المفاىيم والقيم السياسية مستقرة وراسخة  ،وىذا بالطبع عكس ما كان يحدث في الستينات والسبعينات

من القرن العشرين وقت أن أزدىر موضوع التنشئة السياسية في حين تزايد االىتمام بيذا الموضوع في
المجتمعات النامية نتيجة لعدم استقرار وتحديد القيم السياسية  ،ولذلك فقد ظير في السنوات األخيرة
عدد كبير من الدراسات العربية في ىذا المجال  .وتعد الجزائر أحد ىذه المجتمعات  ،فالمتغيرات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية تستوجب العمل عمى إكساب الفرد المفاىيم والقيم واالتجاىات
السياسية المناسبة في ضوء المتغيرات الجديدة وذلك عن طريق المؤسسات التعميمية وما تقدمو
لتالميذىا من ثقافة سياسية في المناىج الدراسية في المستويات المختمفة.
ومع التسميم بأىمية المؤسسات التربوية غير النظامية والدور الذي يمكن أن تقوم بو  ،إال أن
التنشئة السياسية من خالل المؤسسات التربوية النظامية يبقى ليا الدور األكبر لكونيا عممية منظمة
ومنتظمة  ،فيي منظمة ألنيا تتم عن طريق مقررات دراسية توضع خصيصاً ليذا الغرض ويقوم
بتدريسيا معممون مؤىمون  ،وىذا يتم بطريقة منتظمة حيث يتعرض ليا التالميذ طوال فترة دراستيم
بالتعميم العام  ،أي منذ دخوليم المدرسة وحتى تخريجيم منيا.
كما ترجع أىمية المدرسة إلى كونيا تأتي في أىم سنوات تكوين االتجاىات والقناعات
السياسية لمناشئ  ،حيث تتفق الدراسات السابقة عمى أن التشكيل السياسي موجود مسبقاً في مرحمة ما
قبل ا لمدرسة وأن أكثر مراحل نموه أىمية تتم بين سن المدرسة وأن أكثر مراحل نموه أىمية تتم بين
سن إحدى عشرة وخمس عشرة سنة  ،وىو ما يؤكد عمى أىمية التنشئة السياسية في مرحمة التعميم
األساسي والسيما الحمقة الثانية منيا.
وتنجز المدرسة في الجزائر تنشئتيا السياسية باالعتماد عمى متغيرات عدة و ىي  :المناىج
الدراسية و المواد التي تحتوييا ،فالمعمم الذي يقوم بذور القدوة لمطفل و أخي ار طبيعة المناخ السائد في
المدرسة  .لكن تبقى المناىج الدراسية ميما اختمفت أساليب تنظيميا تؤدي الدور األساسي في عممية
التنشئة السياسية من خالل غرس القيم و أنماط السموك السياسي من جيل إلى آخر  ،و تؤثر تمك
القيم عمى سموكيات و معتقدات تمك األجيال و تنفرد مقررات مناىج التربية المدنية و منيج التاريخ
بيذا الدور كونيما أثرى من غيرىما في القيم و المعتقدات السياسية ،فضال عن مناىج المغة العربية و
التربية الدينية .

ونظ اًر لتزايد أىمية التنشئة السياسية في ظل المتغيرات المحمية واإلقميمية والعالمية ،ودور
مؤسسات التنشئة المختمفة خصوصا دور المدرسة في ىذا المجال ،من ىنا كان اىتمامنا بيذا
الموضوع" دور المدرسة في التنشئة السياسية لمتمميذ من وجية نظر أساتذة مادة االجتماعيات"
ىذا ما حاولنا دراستو من خالل خطة بحث التي اشتممت عمى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
الفصل األول :والذي كان عبارة عن فصل تمييدي يتضمن اإلشكالية والفروض وأسباب وأىمية
اختيار الموضوع  ،وكذا أىداف الدراسة وتحديد المفاىيم والدراسات السابقة.
الفصل الثاني :والذي يعتبر بداية الجانب النظري والذي تحت عنوان .المدرسة والمعمم ،حيث
يحتوي عمى أوال :المدرسة :تعريف وخصائص المدرسة ،أىمية وأىداف المدرسة ،وظائف المدرسة،
أىداف المدرسة الجزائرية ثانيا :المعمم :تعريف المعمم ،شروط إعداد المعمم ،خصائص المعمم ،سمات
المعمم الفعال.
الفصل الثالث :والذي تحت عنوان .التنشئة السياسية لمتمميذ.أوال :التنشئة السياسية .تعريف
التنشئة السياسية تطور عممية التنشئة السياسية ،أىداف التنشئة السياسية ،مؤسسات وقنوات التنشئة
السياسية ،ثانيا :التمميذ والتنشئة السياسية ،.تعريف التمميذ ،خصائص التمميذ ،دور المدرسة في التنشئة
السياسية.
الفصل الرابع :ويتمثل في الدراسة الميدانية ،ويتضمن مجاالت الدراسة وعينة ومنيج الدراسة
ومجتمع البحث ،وكذلك أدوات جمع البيانات ،وأيضا خاص بتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائج
العامة ،وكذاك خاتمة ومالحق.

 /1اإلشكالية
 /2أسباب اختيار الموضوع
 /3أىمية وأىداف الدراسة
 /4مفاىيم الدراسة

-1اإلشكالٌة:
ٌشهد العصر تطورا سرٌعا فً المعارؾ والمكتسبات فً شتى المٌادٌن والمجاالت ولم تعد
مجاالت ووسابل التربٌة فً عصرنا الحدٌث مجرد مجموعة من المواعظ الكبلمٌة والقٌم التً ٌنقلها
المعلم إلى المتعلم ،بل هً عبارة عن العملٌة قابمة على أسس علمٌة تمكن الفرد المتعلم بأن ٌلعب
دوره فً مجتمعه ،وتساعده على تحقٌق انسجامه من داخل النسق االجتماعً الذي ٌعٌش فٌه عن
طرٌق مؤسسات تربوٌة وتعلٌمٌة مختلفة ،فتعد المدرسة من المؤسسات الفعالة والمؤثرة  ،حٌث تعتبر
هذه األخٌرة مؤسسة ذات طابع تعلٌمً تربوي حدٌثة فً تارٌخ اإلنسانٌة.لكن قبلها مرت البشرٌة
بمراحل متعددة ومختلفة فً نقل المعارؾ من جٌل إلى جٌل فكانت تنتقل عن طرٌق التنشبة األسرٌة
وذلك قبل اختراع الكتابة 3200ق.م  ،وبظهور اللؽة "وعاء الثقافة "أصٌخ باإلمكان نقل المعرفة ،فقد
انتقل التعلٌم من األسرة إلى المعابد والمساجد حٌث ارتبط التعلٌم فترة طوٌلة بتعلٌم أمور الدٌن
وبعض أمور الدنٌا ،وٌمكن القول أن المدرسة قد مرت بمراحل عدة أثناء تطورها إبتداءا من المدرسة
البٌتٌة "األسرٌة" مرورا بالمدرسة القبلٌة وتكون بواسطة الجماعة عن طرٌق العادات والتقالٌد
والعرؾ ،أما مع تزاٌد مخزون العقل البشري من المعرفة والمهارات والخبرات أصبح من
الضروري تطوٌر الوسابل المتخصصة فً عملٌة نقل التراث الثقافً وتزوٌد األفراد بالخبرات
والمهارات ،ومن ثم أخذت المدرسة شكبل مختلفا ومؽاٌرا عما سبق.فظهرت المدرسة الحقٌقٌة أي
بشكلها الحالً التً تمثل مركز العبلقات االجتماعٌة المتداخلة والمعقدة ،وهذه العبلقات االجتماعٌة
هً المسالك التً ٌتخذها التفاعل االجتماعً .
فالمدرسة الحدٌثة مؤسسة تربوٌة تعلٌمٌة متأسسسة وفق ألسس وقواعد تعلٌمٌة مقننة
ومدروسة  ،حٌث تعتمد على أسلوب أو منهج تربوي مقنن وهادؾ داخل مؤسسة مهٌكلة ومنظمة
ومنسقة بٌن مختلؾ فروعها وأقسامها عن طرٌق أشخاص ذوي خبرات ومهارات وذوي شهادات
متخصصة فً هاذ المجال مقسمٌن على مختلؾ األقسام حسب تخصص كل شخص داخل أقسام
بٌداؼوجٌة تحتوي هذه األخٌرة على معلمٌن وتبلمٌذ ومادة علمٌة ٌتم إٌصالها إلى التلمٌذ عن طرٌق
المعلمٌن وفق مقرر أو برنامج تربوي هادؾ.فالمدرسة ثقافة خاصة باعتبارها وسٌلة فعالة ومؤثرة
فً تكوٌن وتنشبة األفراد "التبلمٌذ" فً مختلؾ المٌادٌن والمجاالت وتزوٌده بالمعلومات المختلفة
والحقابق من أجل فهم الواقع ومحاولة التأقلم ومساٌرة معه ،كما ٌتلقى التلمٌذ نشاطات صفٌة وال
صفٌة من شأنها تطوٌر معارفه وأفكاره من أجل تنشبته تنشبة صحٌحة فً المجاالت المختلفة خاصة
السٌاسٌة منها من خبلل نقل القٌم السٌاسٌة إلى التلمٌذ من أجل تنشبته تنشأة سٌاسٌة هادفة.
وتساهم المدرسة بدور كبٌر ومؤثرة فً صٌاؼة نمط األفراد من خبلل ما تقوم به من وظابؾ فً
تعمٌق الشعور باالنتماء للمجتمع وبناء الشخصٌة الوطنٌة التً تتفاعل مع محٌط الذي تعٌش فٌه

وتعزٌز وؼرس القٌم اإلٌجابٌة من عادات وتقالٌد وتوجهات وأفكار سٌاسٌة وتنشبة السّلوك السٌّاسً
للفرد ،من خبلل ما تقوم به التنشبة السٌاسٌة بتأثٌرها اإلٌجابً على تنمٌة هذه القٌم واالتجاهات
ومساعدة المؤسسات البنٌوٌة للمجتمع فً مواجهة مفصلة التخلؾ الحضري وذلك عندما ٌحسن
.

استؽبللها والتخطٌط لها بشكل جٌد .

إن التنشبة السٌاسٌة تختلؾ اختبلؾ البٌبة والظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة التً ٌعٌشها المجتمع
فعملٌة التنشبة مرتبط إلى حد كبٌر بطبٌعة الكٌان السٌاسً وما ٌسوده من أٌدٌولوجٌة وما ٌـَ َت َب ّناه النظام
القابم من سٌاسات وأسالٌب فً تنظٌم المجتمع وتوجٌهه نحو هدؾ مشترك.
إن موضوع التنشبة السٌاسٌة ورؼم العدٌد من الدراسات التً تناولته إال أنه مازال ٌحتاج
إلى المزٌد من الجهود البحثٌة وخاصة فً المجتمعات ال ّنامٌة وهذا راجع إلى التخلؾ فً هذه
المجتمعات .إن تطور التنشبة السٌاسٌة راجع إلى ما تساهم به برامجها التً تساعد األفراد فً فهم
الطرق واألسس و األسالٌب التً من شأنها المساهمة فً تحقٌق األهداؾ المسطرة كما تساعد على
بقاء النظام السٌّاسً وتطوره من خبلل ؼرس القٌم السٌاسٌة بصورة مباشرة وهذا راجع إلى طابعها
الؽٌر سٌاسً حٌث تساهم بتنشبة األفراد تنشبة كامنة عكس المؤسسات والمنظمات السٌاسٌة األخرى
المتعلقة بالتنشبة السٌاسٌة بصورة مباشرة.
إن تفاعل األفراد مع المؤسسات التربوٌة والسٌاسٌة ٌكسبهم تجارب وخبرات من شأنها تطور
أفكارهم واتجاهاتهم.
وتنجز المدرسة تنشبتها السٌاسٌة باالعتماد على متؽٌرات عدة وهً :المناهج الدراسة والمواد
التً تحتوٌها وطبٌعة المناخ السابد فً المدرسة وأخٌرا المعلم الذي ٌعد عنصر فعال من عناصر
المؤثرة والمساهمة بشكل كبٌر فً توصٌل مختلؾ القٌم واالتجاهات للفرد "التلمٌذ" عن طرٌق التنشبة
المدرسٌة وفق برنامج أو مقرر مبنً على أسس علمٌة حول جملة ومجموعة من المواد والمقاٌٌس
المبرمجة التً بواسطتها ٌتم توصٌل المعلومات ومختلؾ القٌم من المعلم إلى التلمٌذ وذلك عن طرٌق
نشاطات صفٌة وؼٌر صفٌة التً ٌقوم من خبللها ترسٌخ مختلؾ القٌم خاصة السٌاسٌة منها.
ومن خبلل ممارسة معلمون مادة االجتماعٌات لعملهم كممارسة األنشطة وتطبٌق المناهج
الدراسٌة ُت َكون له فكرة و دراٌة واتسام دقٌق عن معرفة دور المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة.
وانطبلقا

مما

تقدم

ٌتبادر

إلى

أدهاننا

طرح

التساؤل

الرئٌسً

التالً:

 كٌف تساهم المدرسة فً التنشئة السٌاسٌة لدى التالمٌذ من وجهة نظر المعلم؟ومن أجل ضبط وتحدٌد اإلشكالٌة نحتاج إلى طرح جملة من التساؤالت التالٌة:
 كٌؾ تساهم المضامٌن التعلٌمٌة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم؟ كٌؾ تساهم األنشطة الصفٌة والبلصفٌة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم؟ /2أسباب اختٌار الموضوع :ال بد أن لكل موضوع بحث مجموعة من األسباب تدفع القابمٌن علٌه

إلى الخوض فٌه بالبحث والدراسة وقد دأب الباحثون فً تقارٌر بحوثهم تقسٌم مجموع هذه األسباب
إلى األسباب الموضوعٌة.
وموضوع هذه الدراسة قد تم اختٌاره لعدة أسباب ذاتٌة وموضوعٌة وتتمثل فٌما ٌلً :
 -1-2األسباب الذاتٌة:
 حب المعرفة العلمٌة وحب اكتساب كم معرفً حول موضوع دور المدرسة فً التنشبةالسٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم.
 التحضٌر لنٌل شهادة علمٌة جدٌدة وهً شهادة الماستر فً علم االجتماع التربٌة. االهتمام الشخصً بموضوع بموضوع المدرس الرؼبة فً تقدٌم معلومات عن التنشبة السٌاسٌة . -2-2األسباب الموضوعٌة :
 توضٌح الؽموض الموجود حول كٌفٌة تنشبة التلمٌذ تنشبة سٌاسٌة فً المرحلة المتوسطة. توضٌح الدور الفعال للمدرسة فً التنشبة السٌاسٌة . تطبٌق اإلجراءات المنهجٌة المكتسبة خبلل المسار الدراسً فً شكل بحث علمً منظم. /3أهمٌة وأهداف الدراسة:
-1-3أهمٌة الدراسة:
إن كل عمل ٌقدم علٌه اإلنسان له أهمٌته التً دفعتنا به للقٌام به وأهمٌة موضوع "دور
المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم " التً ٌنتمً إلى القٌم الوطنٌة التً نحن
بحاجة إلٌها أكثر من وقت آخر  ،ولهذا ٌسعى التطرق إلٌها بشكل علمً ودقٌق وتكمن أهمٌة هذا
الموضوع فً إثراء البحث العلمً ومحاولة التعرؾ على دور المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ
وكذلك محاولة التعرؾ على آراء بعض المعلمٌن فً مقررات التً تحتوي على التنشبة السٌاسٌة
للتلمٌذ .وتكمن أٌضا أهمٌة هذه الدراسة الوقوؾ عند وجهات نظر المعلمون الذي من خبلل رأٌهم
ٌتضح لنا اإلجابة الصحٌحة على التساوالت الفرعٌة وفً األخٌر تكمن أهمٌتها فً محاولة التعرؾ
على إمكانٌة وجود تنشبة سٌاسٌة فً المدرسة الجزابرٌة .
 -2-3أهداف الدراسة :تهدؾ هته الدراسة إلى تحقٌق جملة من األهداؾ بما ٌتوافق مع
اإلمكانٌات والقدرات المتاحة فً هذا المجال ،وتجلت فً النقاط التالٌة:
 /1معرفة دور المعلم ومدى فاعلٌته فً ؼرس القٌم السٌاسٌة والطرق واألسالٌب المتبعة فً ذلك.

 /2معرفة رأي المعلم فً البرنامج المقترحة من الوزارة التً لها عبلقة بالتنشبة السٌاسٌة .
 / 3محاولة التعرؾ على اتجاهات السٌاسٌة للتلمٌذ من خبلل المعلم

.

 /4معرفة مدى تأثٌر التلمٌذ باتجاهات وأفكار المعلم السٌاسٌة.
 /4تحدٌد مفاهٌم الدراسة :فً هذا الجزء من الدراسة بعض المصطلحات التً سٌتردد ذكرها
فً الفصول التالٌة والتً تعتبر من لمصطلحات الربٌسٌة فٌها وهً
-1-4الدور:
إن مفهوم الدور عند بعضهم إلى تلك األفعال التً ٌقوم بها الفرد بشكل ٌتوافق مع طبٌعة البناء
االجتماعً فً المجتمع وٌتبلءم معه.
وٌنظر إلٌه البعض األخر باعتبار أنه سلوك الفرد فً موقؾ تحدده عبلقات اجتماعٌة معٌنة
إضافة إلى هذا فهناك من ٌنظر إلٌه باعتبار إنه السلوك أو مجموعة األسالٌب التً ٌؤدي بها الفرد
السلوك المطلوب أو مجموعة األسالٌب التً ٌؤدي بها الفرد السلوك المطلوب أو المتوقع منه فً
موقؾ ما حسب المعاٌٌر الخاصة .

1

وٌعرفه البعض على أنه فرع من التنظٌم االجتماعً وفرع من أجزابه وإذا وجدت األدوار
"2

وجد التنظٌم لٌحددها فً ضوء المعاٌٌر والتوقعات والمطالب التنظٌمٌة.

وجاء فً كتاب "مفاهٌم أساسٌة فً علم النفس االجتماعً "أنه ٌمكن تعرٌؾ الدور االجتماعً
بأنه عبارة عن نمط منظم من المعاٌٌر فٌما ٌختص سلوك فرد ٌقوم بوظٌفة معٌنة فً الجماعة
،والدور شًء مستقل عن الفرد الذي ٌقوم بهذا الدور  ،فالفرد بشر أما الدور فهو ٌحدد السلوك أو
ٌعبر عن االنفعال وٌحدد األقوال .3
التعرٌف اإلجرائً:
هو عبارة عن مجموعة من األفعال التً ٌقوم بها الفرد وكذلك ما ٌتوافق تلك األفعال مع
المجتمع وٌتبلءم معه كما أنه عبارة عن سلوكات لؤلفراد العبرة عن موقؾ ما تحدده عبلقات
اجتماعٌة معٌنة.

 -1نخبة من المتخصصين  ،عمم االجتماع األسري ،الشركة العربية المتحدة لمتشويق والتوريدات ،القاىرة 2008،
ص.174
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 -جابر نصر الدين  ،لوكيا الياشمي:مفاىيم أساسية في عمم االجتماع ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ،مخبر

التطبيقات النفسية والتربوية ،جامعة منتوري ،قسنطينة "الجزائر "  2006،ص .113

-2-4المدرسة:
هً تلك المؤسسة االجتماعٌة التً أنشأها المجتمع عن قصد لتولً تربٌة األجٌال الجدٌدة ،كما أنها
األداة التً تعمل مع األسرة على تربٌة الطفل وتكٌفه مع الجدٌدة،كما أنها األداة التً تعمل مع األسرة
على تربٌة الطفل وتكٌفه مع الحٌاة فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ،ومن هنا تتبع األهمٌة البالؽة للمدرسة
كمؤسسة تربوٌة ،وأثرها الكبٌر فً المجتمع واإلنسانٌة عامة على حد قول بسمارك"إن الذي
ٌدٌر المدرسة ٌ،دٌر مستقبل الببلد".4
وكما ٌقول "دٌوي " بإمكان المدرسة أن تؽٌر نظام المجتمع إلى حد معٌن ،وهو عمل تعجز
عنه سابر المؤسسات االجتماعٌة.
ذلك ألن المدرسة تنظمها تنظمها اعتبارات سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة لتحدٌد مسؤولٌات
محددة  ،وهذه المؤسسة لها مجموعة من القواعد والترتٌبات واإلجراءات الخاصة بها.

"5

التعرٌف اإلجرائً:
إن المدرسة تساهم بدور كبٌر ومؤثر فً صٌاؼة نمط حٌتة األفراد من خبلل ما تقوم به من
وظابؾ فً تعمٌق الشعور باالنتماء للمجتمع وبناء الشخصٌة الوطنٌة التً تتعامل مع المحٌط الذي
ٌعٌش فٌه وتعزٌز وؼرس القٌم اإلٌجابٌة من عادات وتقالٌد وتوجهات وأفكار سٌاسٌة وتنشبة السلوك
السٌاسً للفرد.
ـ ونقصد نوع المدرسة فً دراستنا هذه المدرسة المتوسطة.
 -3-4المدرسة المتوسطة:
هً تلك الفترة الدراسٌة الممتدة ما بٌن المرحلة االبتدابٌة التً تمثل بداٌة التعلٌم العام
والمرحلة الثانوٌة التً تمثل نهاٌته وٌلتحق بها التلمٌذ بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة
االبتدابٌة.

"6

ومدة الدراسة فً هذه المرحلة ثبلث سنوات ٌ،عقد فً نهاٌتها امتحان عامٌ،حصل الناجح فٌه
على شهادة إتمام الدراسة المتوسطة "الكفاءة المتوسطة"والتً تؤهله لبللتحاق بإحدى مدارس التعلٌم
العام أو المهنً. 7".
التعرٌف اإلجرائً :

 -4إبراىيم ناصر ،أسس التربية ،الطبعة الخامسة ,دار عمار ،عمان ،2000 ،ص .171
 -5نفس المرجع  ،ص .170
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وتكمن أهمٌة المرحلة المتوسطة فً كونها تتٌح المزٌد من الفرص لكً ٌحقق الطالب انتماء
أعمق إلى ثقافته األصلٌة فضبل على أنها تتٌح المزٌد من الفرص لتنمٌة قدرات واستعدادات الطلبة .
 -4-4التنشئة :
لقد وردت لمصطلح تنشبة عدة تعرٌفات  ،وشروحات فً العدٌد من القوامٌس ،وبمختلؾ
اللؽات من بٌن ها "الروس الصؽٌر"الذي ٌعرفها بأنها العملٌة التً ٌستبطن من خبللها الطفل العناصر
المتنوعة من البٌبة الثقافٌة المحٌطة به" قٌم ،معاٌٌر ،تعابٌر رمزٌة ،وقواعد السلوك" وٌندمج فً
"8

الحٌاة االجتماعٌة

وعلٌه فإن التنشبة كمصطلح ٌطلق على توجٌه الكابن البشري الذي ٌولد عاجزا وجاهبل
اجتماعٌا ،وإكسابه لثقافة الجماعة التً ٌعٌش بٌنها ،وطرق السلوك والتفكٌر فٌها حتى ٌنمو لٌصبح
فردا ٌقوم بدوره الفعال كعضو فً جماعته" . 9
التعرٌف اإلجرائً:
ومن هذا ٌتحدد مدلول مصطلح التنشبة على أساس أنها أداة تنتقل من خبللها أنماط التفكٌر
،واإلحساس ،والسلوك من جٌل إلى جٌل خبلل فترة زمنٌة عن طرٌق األفراد الناضجٌن.
 -5-4التنشئة السٌاسٌة:
لٌس لمفهوم التنشبة السٌاسٌة تعرٌؾ واحد محدد ولكن تتعدد تعرٌفات بقدر تعدد ما تناولوه
بالدراسة وٌمكن التمٌٌز بٌن اتجاهٌن فً هذا الصدد:
1ـاإلتجاه األول  :وهو األكثر شٌوعا فٌنظر إلٌها باعتبارها عملٌة تعلٌم القٌم والتوجهات
السٌاسٌة

بواسطة

أدوات

التنشبة

األسرٌة

فاألسرة

والمدرسة

ووسابل

اإلعبلم

وهً العملٌة التً ٌتم من خبلل نقل الثقافة السٌاسٌة للمجتمع من جٌل إلى جٌل وترتبط كمفهوم
بمفاهٌم أخرى مثل الشرٌعة والوالء والمواطنة وتهدؾ إلى تحقٌق االستقرار فً العبلقة بٌن الشعب
والدولة .وعرفها "المتوفى " بأنها اكتساب لثقافة سٌاسٌة معٌنة وهً عملٌة مستمرة ٌتعرض لها المرء
طٌلة حٌاته بدرجات متفاوتة وتطلع بها جملة من المؤسسات االجتماعٌة والسٌاسٌة كاألسرة والمدرسة
وجماعة الرفاق والحزب السٌاسً وأدوات األعبلم
وعرفها "راش" بأنها العملٌة التً ٌسٌر األفراد بمقتضاها متوحدٌن مع النظام السٌاسً لدرجة
تحدد مدى مداركهم السٌاسٌة وردود أفعالهم إزاء الظاهرة السٌاسٌة

-le petit la rousse. Dictonnaire encyclopédique –paris-Larousse. 1996 p-943

8

 -9محمد لبيب النحيحي ،األسس االجتماعية لمتربية ،الطبعة " , 8بيروت ،دار النيضة العربية " ،1981،ص 174

-2االتجاه الثانً :القابل بأن التنشبة السٌاسٌة هً عملٌة تطورٌة ٌتبنى من خبللها اإلفراد
تواجهات سٌاسٌة وأنماط للسلوك السٌاسً وهو ما ٌسمح من وجهة نظرهم للفرد بدرجة أعلى من
.

االختٌار اإلرادي لقٌمة وتوجهاته فً مرحلة ما بعد الطفولة

وٌندرج تحت هذا االتجاه تعرٌؾ "جرٌنشتٌن" أن التنشبة السٌاسٌة تعنً كل أنماط التعلٌم السٌاسً
الرسمً وؼٌر الرسمً المخطط وؼٌر المخطط فً كل مراحل الحٌاة.
هذان هما االتجاهٌن الربٌسٌان فً تحدٌد مفهوم التنشبة السٌاسة فرؼم ما بٌنهم من اختبلؾ إال
أنها ٌقدمان نظرة متكاملة للمفهوم ٌمكن من خبللها تحدٌد عناصر مفهوم التنشبة السٌاسٌة فٌما ٌلً:
-1التنشبة السٌاسٌة عملٌة مستمرة ٌتعرض لها الفرد فً مختلؾ مراحل حٌاته.
-2التنشبة السٌاسٌة هً عملٌة تعلم لقٌم واتجاهات اجتماعٌة ذات داللة سٌاسٌة .
-3تلعب التنشبة السٌاسٌة أدوار ربٌسٌة ثبلث
:نقل الثقافة السٌاسٌة من جٌل إلى جٌل ،خبلق الثقافة السٌاسٌة ،تم تؽٌٌر الثقافة السٌاسٌة "
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التعرٌف اإلجرائً:
هً عملٌة مستمرة وشرط ضروري لنشاط الفرد كما أنها عملٌة تعلٌم القٌم واتجاهات
وتوجهات سٌاسٌة وذلك بواسطة قنواتها كالمدرسة ،وهً كذلك تنقل الثقافة السٌاسٌة من جٌل إلى جٌل
وفً مختلؾ األزمنة وٌتعرض إلٌها الفرد طٌلة حٌاته لكن بدرجات متفاوتة وذلك عن طرٌق النشاط
الصفً واالصفً والمنهاج والمعلم.
-6-4التلمٌذ:
هو كل فرد سلم نفسه للمعلم لٌتعلم منه أي أنه فرد متلقً للعلم كما ٌعرؾ على أنه أساس العملٌة
التعلٌمٌة من أجله أسست المدارس وتواجد الكم الهابل من المعلمٌن فٌها،والؽرض األساسً هو إعداد
هذا اإلنسان الصؽٌر للحٌاة وبناء شخصٌته وتأهٌله.
كما ٌعرؾ على أنه الطفل البالػ الذي ٌتلقى التعلٌم من معلمٌه فً قاعة الصؾ ،والمقصود هنا
تلمٌذ المرحلة المتوسطة الذي ٌتراوح عمره بٌن 11سنة إلى  15سنة .
-7-4المعلم:

-1كمال المتفى",أصول النظم السياسية المقارنة" ,شركة الربيعان لمنشر والتوزيع ،الكويت ،1987،ص ص
.332،335

هو الوسٌط بٌن المجتمع والمدرسة ،وٌعنً بتربٌة وتوجٌه تبلمٌذه للمساعدة فً تطوٌر المجتمع
ضمن إطار السٌاسة التعلٌمٌة للدولة واألهداؾ التربوٌة النابعة من تعالٌم اإلسبلم ،بحٌث تتوفر فٌه
ؼزارة المادة واإللمام بأهداؾ التدرٌس والمهارة فً ربط وتخطٌط برامج النشاط

" 11

إن المعلم من أهم عناصر العملٌة التعلٌمٌة إلى جانب أن المعلم الجٌد ٌؤثر فً طبلبه لكونه
أكثر اتصاال بهم ،فمنه ٌتعلم كٌؾ ٌفكرون ،وكٌؾ ٌستفٌدون مما تعلمون فً سلوكهم،ولو كانت
المناهج ؼٌر جٌدة والوسابل ؼٌر متوفرة ،ومهما تطورت تكنولوجٌا التعلٌم ال ٌمكن االستؽناء عن
المعلم

12

التعرٌف اإلجرائً:
ٌعد المعلم من أهم عناصر العملٌة وهو ٌقوم بالتدرٌس وتوجٌه التبلمٌذ وذلك لتطوٌر المجتمع
وهو أٌضا ٌؤثر فً طبلبه لكونه أكثر اتصاال بهم وذلك من خبلل مجموعة من المواد والمقاٌٌس
المبرمجة التً بواسطتها ٌتم المعلم توصٌل المعلومات ومختلؾ القٌم للتلمٌذ عن النشاطات الصفٌة
والؽٌر

صفٌة

التً

من

خبللها

ٌتم

ترسٌخ

مختلؾ

القٌم

خاصة

السٌاسٌة

منها.

ـــ والمقصود هنا المعلم فً المرحلة المتوسطة فً مادة االجتماعٌات والتربٌة المدنٌة .
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 -12زين الدين مصمودي :دور المدرس في العممية التربوية التعميمية،مجمة الرواسي اإلصالح االجتماعي

والتربوي ،باتنة الجزائر ،العدد  ،10جانفي –فيفري  1994ص. 10
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-5الدراسات السابقة:
ٌعتبر البحث العلمً سلسلة مترابطة األجزاء  ،وال بد أن ٌستعٌن الباحث فٌها بكافة البحوث
والدراسات التً تناولت نفس الظاهرة التً تم اختٌارها من طرؾ الباحث  ،فالدراسات السابقة هً
كل الدراسات واألبحاث واألطروحات والرسابل الجامعٌة التً تناولت نفس الظاهرة التً ٌتناولها
الباحث.
إن أهمٌة عرض الدراسات السابقة تكمن فً تكوٌن خلفٌة نظرٌة عن موضوع البحث  ،وبالتالً
االستفادة من مجهودات اآلخرٌن والتبصر بأخطابهم .

13

والدراسات السابقة إما أن تكون مطابقة  ،وٌشترط فٌها اختبلؾ مٌدان الدراسة  ،أو تكون
دراسات متشابهة وفٌها ٌدرس الباحث الجانب الذي ٌتناول بالدراسة .

14

كما توفر الدراسات السابقة للباحث المعلومات النظرٌة والشواهد الواقعٌة والتارٌخٌة لتكون
انطبلقة ٌبنى على أساسها الباحث أفكاره وٌطرح توجهاته كما تساعده فً جمٌع مراحل البحث  ،كما
ٌمكن مقارنة نتابجه بنتابج هذه الدراسات ومن بٌن هذه الدراسات السابقة ماٌلً:
 -1-5الدراسات المحلٌة:
الدراسة األولى :دراسة قامت بها الباحثة "كرٌمة حوامد" تحت إشراؾ األستاذ أحمد باي
بعنوان "دور المدرسة فً التنشئة السٌاسٌة لتالمٌذ الطور الثانً من التعلٌم األساسً" بوالٌة باتنة
لنٌل شهادة لٌسانس فً التنظٌم السٌاسً واإلداري بجامعة العقٌد الحاج لخضر –باتنة –قسم العلوم
السٌاسٌة .سنة 2005.2004ولقد حاولت اإلجابة على التساؤل الرئٌسً التالً:
 مامدى مساهمة المدرسة كمنظمة تربوٌة فً تكوٌن وتنمٌة ثقافة سٌاسٌة لدى التبلمٌذالجزابرٌٌن؟.
وفً سٌاق هذا التساؤل الرئٌسً حاولت اإلجابة على التساؤالت الفرعٌة التالٌة :
 هل تلعب المدرسة الجزابرٌة فضبل عن دورها التعلٌمً كقناة ذات فاعلٌة من قنواتالتنشبة السٌاسٌة؟.
لماذا ٌجع الباحثٌن السٌاسٌٌن سلبٌات التجربة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة الى ؼٌابالتنشبة السٌاسٌة؟.وما دور المدرسة فً ذلك؟.
وتمثلت مبررات اختٌار الموضوع فً اآلتً:

 13فضٌل دلٌو ،دراسات في المنهجية  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ، 0111 ،ص . 00
 14رشٌد زرواتً ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية  ،دار هومة  ،الجزائر  ، 0110 ،ص
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البحث لمعرفة الطرق والوسابل التً أدت إلى تحقٌق الدٌمقراطٌة فً األنظمة الموجودة فًالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأوربا الؽربٌة التً تكاد تكون مثالٌة والكشؾ عن األسباب التً ساعدت
على استقرارها وبقابها .
معرفة كٌفٌة تحقٌق أهداؾ تربوٌة ذات طابع سٌاسً من خبلل النظام التعلٌمً .ولقد اعتمدت هذه الدراسة على أكثر من منهج ألن موضوع البحث ٌركز على دور النظام
التعلٌمً فً عملٌة التنشبة السٌاسٌة  ،إذ فرضت الدراسة العودة إلى التارٌخ أي استخدام المنهج
التارٌخً للتطرق لؤلصول التارٌخٌة والفلسفٌة لعملٌة التنشبة السٌاسٌة  ،ومنهج المسح االجتماعً
الذي ٌقوم على تقرٌر وتحلٌل الوضع الراهن للظاهرة موضوع البحث  ،وتفسٌره بهدؾ الوصول إلى
بٌانات ٌمكن تصنٌفها ومعالجتها وتعمٌمها ،واالستفادة منها واإلفادة بها .
تم استخدام تقنٌة االستبٌان لجمع المعلومات عن طرٌق استمارة تتضمن مجموعة من األسبلة
المتعلقة بالموضوع ،إضافة إلى أداة تحلٌل المضمون لجمع وتحلٌل المعلومات الخاصة ببعض الكتب
المدرسٌة ،وقد تم اختٌار كتابا التربٌة المدنٌة والتارٌخ للسنة السادسة من التعلٌم األساسً كموضوع
للتحلٌل .
وتوصلت الدراسة جملة من النتائج أبرزها :
 دور المدرسة فً عملٌة التنشبة السٌاسٌة بالجزابر ٌتأثر بطبٌعة الوضع االجتماعًوالثقافً والسٌاسً القابم فً كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع.
التنشبة السٌاسٌة هً عملٌة اكتسابٌة وتلقٌنٌة مستمرة تنطوي على مختلؾ أنماطالتعلٌم السٌاسً وؼٌر السٌاسً الذي ٌتعرض له الفرد من مختلؾ المؤسسات االجتماعٌة
وبمختلؾ األسالٌب بهدؾ اإلبقاء على ماهو قابم فً المجتمع وتأكٌد وجود النظام السٌاسً
واستمراره أو تؽٌٌر الوضع القابم .
 ما تقدمه المدرسة وما تتضمنه الكتب المدرسٌة ال ٌعكس الواقع الذي ٌعٌشه المجتمع ،وال ٌواكب مسارات نطور ونؽٌر أوضاعه .
 إن ما تقدمه الكتب المدرسٌة من معلومات  ،وما تحث علٌه من تصرفات وسلوكاتال ٌتوافق مع ما ٌجسده المحٌط والبٌبة المدرسٌة من مظاهر سلوكٌة ومعاملة .
-1 -5الدراسات األجنبٌة:
دراسة قام بها الباحث" آن هسٌنػ " hsiang annبعنوان "التنشئة والمشاركة السٌاسٌة
"فً نٌوٌورك الصادر عام . 2004
ولقد هدفت هذه الدراسة إلى :

التعرؾ على أثر التنشبة السٌاسٌة والتوصل فً المجتمع  ،كما هدفت إلى الحد من البلمباالة(الفتور) السٌاسٌة لدى الشباب وتعزٌز المشاركة السٌاسٌة عندهم .
وقد استخدم الباحث فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً  ،وقام بإجراء دراسة مٌدانٌة
طبقت على عٌنة بلؽت  310شاب من الذٌن لدٌهم فتور سٌاسً فً مدٌنة نٌوٌورك  ،وتوصلت هذه
الدراسة إلى النتائج التالٌة :
لمراكز التنشبة السٌاسٌة أثر كبٌر فً تعزٌز االنتفاء والمواطنة وتعزٌز المشاركة السٌاسٌةوالحد من الفتور السٌاسً لدى الشباب .
 ضرورة وجود برامج لتوعٌة ،وإرشاد الشباب سواء فً المنزل أو من خبلل وسابل اإلعبلمنومن خبلل المنهاج الدراسً لتعزٌز قٌم الدٌمقراطٌة واالقتدار السٌاسً والمشاركة السٌاسٌة .
وقد اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالٌة فً تناول كل منهما لموضوع التنشبة السٌاسٌة
بالبحث والدراسة  ،كما اتفقتا فً استخدام نفس المنهج العلمً  ,أال وهو المنهج الوصفً التحلٌلً ،
ولكنهما اختلفتا فً كون الدراسة السابقة تستهدؾ الشباب فً مدٌنة نٌوٌورك  ،بٌنما الدراسة الحالٌة
تستهدؾ اتجاهات أساتذة مادة التارٌخ على مستوى المتوسطات الواقعة بإحدى الوالٌات الجزابرٌة
،كما ركزت الدراسة السابقة على التنشبة والمشاركة السٌاسٌة معا  ،بٌنما ركزت الدراسة الحالٌة على
دور المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة.

أوال :المدرسة .
 /1تعريف وخصائص المدرسة
 /2أىمية وأىداف المدرسة
 /3وظائف المدرسة
 /4أىداف المدرسة الجزائرية
ثانيا  :المعمم.
 /1تعريف المعمم
 /2شروط إعداد المعمم
 /3خصائص المعمم
 /4سمات المعمم الفعال

تمهٌد:
إن المدرسة مؤسسة متخصصة للتعلٌم حدٌثة فً تارٌخ اإلنسانٌة،إال أنها تعتبر المدرسة مصدرا
متمٌزا من مصادر التنشبة السٌاسٌة  ،و هً أول مؤسسة رسمٌة تربوٌه ٌرتبط بها الفرد فً حٌاته،
وظٌفتها القٌام بالدور التربوي و العلمً الذي ٌرٌده المجتمع ،وتساهم المدرسة بدور كبٌر و مؤثر فً
صٌاؼة نمط حٌاة األفراد من خبلل ما تقوم به من وظابؾ فً تعمٌق الشعور باالنتماء للمجتمع ،و
بناء للشخصٌة الوطنٌة التً تتفاعل مع المحٌط الذي تعٌش فٌه  ،و تعزٌز و ؼرس القٌم االٌجابٌة من
عادات و تقالٌد و توجهات و أفكار سٌاسٌة و تنشبة السلوك السٌاسً للفرد بعد األسرة بواسطة
منهاجها التربوي المقنن والهادؾ  ،وهٌكلها التنظٌمً المنظم والمنسق بٌن وحداته وأجزابه .
أوال  :مفهوم المدرسة  :تحت هذا العنوان سنتطرق إلى إعطاء تعارٌؾ للمدرسة التً تعد
المؤ سسة التربوٌة التً أنشأها المجتمع لتنفٌذ أهداؾ النظام التعلٌمً وكذا سنذكر خصابصها مرورا
بأهمٌة وأهدافها وذكر وظابفها وفً األخٌر سنتطرق إلى خصابص المدرسة الجزابرٌة
/1تعرٌف وخصائص المدرسة :قد حاول الكثٌر من الباحثٌن والعلماء تحدٌد تعرٌؾ المدرسة :
فنجد الباحث "مٌنشٌن وشٌرو"ٌعرفها بأنها مؤسسة اجتماعٌة تعكس الثقافة التً هً جزء من المجتمع
،وتنقلها إلى األطفال كاألخبلق ورأي المجتمع ومهارات خاصة ومعارؾ ،فهً نظام اجتماعً
مصؽر ٌتعلم فٌه األطفال القواعد األخبلقٌة والعادات االجتماعٌة واالتجاهات وطرق بناء العبلقات مع
اآلخرٌن
وٌمكن أن ٌنظر إلى المدرسة بأنها نظام فرعً مرتبط بالنظام االجتماعً والتربوي.

"15

أما "الرنولدكلوس" ٌصؾ المدرسة على أنها نسق منظم من العقابد والقٌم والتقالٌد  ،وأنماط التفكٌر
والسلوك التً تتجسد فً بنٌتها وفً أٌدٌولوجٌتها الخاصة .

16

فً حٌن ٌرى "شسمان" أن المدرسة

 -15مصباح عامر ،التنشئة االجتماعية والسموك اإلنحرافي لتمميذ المدرسة الثانوية ،دار األمة ،2003،ص ص
.110،111

 -16عمي أسعد وطفة ،عمي جاسم الشياب ،عمم االجتماع المدرسي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع
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هً شبكة من المراكز واألدوار التً ٌقوم بها المعلمون والتبلمٌذ ،حٌث ٌتم إكساب المعاٌٌر التً تحدد
لهم أدوارهم المستقبلٌة فً الحٌاة االجتماعٌة .

"17

والباحث " أبو راس الناصر" ٌعرفها بأنها هً التً تبنى لدراسة العلم ،أي تعلٌمه وتعلمه،وهً
خاصة بالتعلٌم الثانوي والعالً.

18

وٌعرفها"محمد صقر" إنها مؤسسة اجتماعٌة من مؤسسات التنشبة االجتماعٌة دورها تكوٌن لؤلفراد
"19

من مختلؾ النواحً فً إطار منظم وفق مبادئ الضبط االجتماعً .

أما عصمت مطاوع ٌقول بأنها مؤسسة اجتماعٌة التً أنشأها المجتمع عن قصد ووظٌفتها األساسٌة
تنشبة األجٌال الجدٌدة لما ٌجعلهم أعضاء صالحٌن فً المجتمع

20

وٌعرفها "رابح تركً" أن المدرسة هً فً الحقٌقة والواقع المعبر الذي ٌمر فٌه الطفل من حٌاة
المنزل إلى الحٌاة االجتماعٌة الحقٌقٌة ومن هنا ٌجب أن ال تكون المدارس مجرد بناٌة للتعلم كما
ٌسمونها وأن تتحول إلى مجتمعات حٌة للتربٌة بأوسع معانٌها.

21

أما الباحث "أحمد إسماعٌل حجً "ٌرى أن المدرسة ككل وحدة اجتماعٌة أو مجتمع ذو طابع خاص
،إنها لٌست فقط مكان للتعلٌم ،ولكنها وحدة اجتماعٌة ٌشترك جمٌع أفرادها من الكبار والصؽار
"المدرس والتبلمٌذ" فً حٌاة عامة ٌخضعون لنظام أو دستور وٌكونون بأسالٌبهم المتعددة جماعة
راضٌة متعاونة.

"22

وٌعرفها أٌضا الباحث"عبد المنعم المٌبلوي"بأن المدرسة منظمة اجتماعٌة

متخصصة فً توجٌه النشا والشباب وبٌبتها بٌبة اجتماعٌة .

5

-17أبو القاسم سعد هللا ،تارٌخ الجزائر الثقافً ،الطبعة الثانٌة المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر  ،ص .281
 -1محمد جمال صقر ،اتجاهات فً التربٌة والتعلٌم ـدار المعارؾ  ،ص .93
-2نفس المرجع ،ص .100

 -3تركً رابح عمارة ،أصول التربٌة والتعلٌم ،الطبعة الثانٌة ،المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر ،1990،ص .194
 -4أحمد إسماعٌل حجً ،إدارة بنٌة التعلٌم والتعلم "النظرٌة والممارسة فً الفصل والمدرسة" دار الفكر العربً
،مصر  ،2000ص ص . 224 ،223
 -5حسن عبد الحمٌد رشوان ،التربٌة والمجتمع " دراسة فً علم اجتماع التربٌة " المكتب العربً الحدٌث ،مصر،
 ،2002ص . 67

كما أن هناك من ٌعرفها كما ٌلً بأن المدرسة هً المؤسسة التربوٌة المقصودة والهامة التً أنشأها
المجتمع لتنفٌذ أهداؾ النظام التعلٌمً.

23

وهناك تعرٌؾ آخر للمدرسة بأنها المؤسسة المتخصصة التً أنشأها المجتمع لتربٌة وتعلٌم صؽار
نٌابة عن الكبار الذٌن منعتهم مشاؼل الحٌاة وحالت دون تفرؼهم للقٌام بتربٌة صؽارهم

24

وقد عرفها "جون هولت " المدرسة ٌجب أن تكون المكان الذي ٌجد فٌه الناس ما ٌرؼبون فٌه
" 25

،والمكان الذي ٌساعدهم فً تطوٌر القدرات واالستعدادات التً ٌرؼبون بتطوٌرها.

إن المدرسة هً تلك المؤسسة العمومٌة التً ٌعهد إلٌها دور التنشبة االجتماعٌة لؤلفراد وفق
منهاج.
وبرنامج ٌحددهما المجتمع حسب فلسفته والمدرسة بشكل عام مؤسسة عمومٌة أو خاصة ،تخضع
لضوابط محددة ،تهدؾ من خبللها إلى تنظٌم فاعلٌة العنصر البشري ،بحٌث تنتج وتفعل وفق إطار
منظم ٌضبط مهام كل فبة ،وٌجعلها تقوم بعملها الخاص لكً ٌصب فً اإلطار العام وٌحقق األهداؾ
والؽاٌات المرؼوب منه.
ومن خبلل هذه التعارٌؾ ٌمكن استخبلص مجموعة من الخصائص وهً كاألتً :
 /1تتكون المدرسة من عدد من المدرسٌن والمتخصصٌن فً جمٌع نواحً األنشطة والتخصصات
،فالتلمٌذ ٌتلقى العلم والمعرفة وٌكتسب على أٌدٌهم المهارة والخبرة ،وٌكتسب االتجاهات والقٌم
والعادات الخاصة بمجتمعه.
/ 2المدرسة بناء فٌزٌقً وتنظٌمً ٌختلؾ من الناحٌة البابٌة عن المستشفٌات والمصانع واإلدارات
الحكومٌة  ،فالتصمٌم البنابً للمدرسة ٌراعً فٌه أوال المدخل  ،المكاتب الربٌسٌة للمدٌرٌن
ومساعدٌهم من النظار وأٌضا السكرتارٌة ٌ،تم الفصول الدراسٌة  ،وتعتبر األقسام الربٌسٌة هً التً
تستحوذ على البناء الفٌزٌقً الكلً للمدرسة  ،وٌشؽلها كل من المدرسٌن والتبلمٌذ وتشمل أماكن
الجلوس للتبلمٌذ ومكان المدرس فً المقدمة  ،باإلضافة إلى وجود أماكن اللعب واألكل " مطاعم "
وأماكن صحٌة وفً اإلدارة هنا الخدمة النفسٌة واالجتماعٌة والحسابات والنقل المدرسً والمكتبة
والمعامل.

26

 - 23منٌر مرسً سرحان  ،فً اجتماعٌات التربٌة  ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت "لبنان "
،1981ص .195
-24عبد المنعم المٌالوي ،أصول التربٌة ،مؤسسة شباب الجامعة  ،اإلسكندرٌة مصر  ،0110،ص 011
-25هانً عبد الرحمن الطوٌل  ،صالح أحمد أمٌن عبابٌة ،المدرسة التعلقة "مدرسة المستقبل" دار وابل للنشر
 ،2003،ص .18

/ 3تمثل المدرسة مركز للعبلقات االجتماعٌة المتداخلة والمعقدة.
ٌ / 4سود المدرسة الشعور باالنتماء أي الشعور بالحنٌن ،فالذٌن ٌتعلون فً المدرسة ما ٌرتبطون بها
وٌشعرون بأنهم جزء منه وأنها تمثل فً حٌاتهم فترة مهمة.
 /5لكل مدرسة ثقافة خاصة  ،هذه الثقافة تتكون فً جزء منها من أخبلق التبلمٌذ مختلفً األعمار
وفً الجزء اآلخر المدرسٌن وهً الوسٌلة الفاعلة فً ارتباط الشخصٌات المكونة للمدرسة ببعضها
البعض.
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وقد لخص الباحث "إبراهٌم ناصر "أ هم خصائص المدرسة فً النقاط التالٌة :
 /1إن المدرسة بٌبة تربوٌة كبٌرة الحجم  ،تسمح للتلمٌذ بنٌل المركز الذي ٌناسبه دون إحساسه
بالضٌاع

،

بؽض

النظر

إلى

حالة

القلق

التً

تنتابه

فً

السنوات

األولى.

 / 2إن المدرسة مبسطة وموسعة ومصفٌة  ،موسعة ألنها تعمل على توسٌع معارؾ التبلمٌذ ومداركهم
 ،وتلخص لهم مختلؾ المراحل التارٌخٌة وتربطها بواقعهم الٌوم ،ومبسطة ألنها تبسط المواد
المعرفٌة والمهارات المدرسٌة المعقدة  ،فهً تقوم بتفكٌكها عبر مراحل وتبدأ من البسٌط إلى المعقد
ومن القرٌب إلى البعٌد ،والمحسوس إلى المجرد ،وكونها ظاهرة فهً تسعى إلى توحٌد مٌول التبلمٌذ
حسب فلسفة المجتمع القابم على التعاٌش والتفاهم واحترام اآلخرٌن  ،كما أنها تقوم بتصفٌة التراث
الثقافً فً الشوابب التً لم تعد مناسبة للحٌاة المعاصرة . 28
 /2أهمٌة وأهداف المدرسة :تكمن أهمٌة المدرسة فً كونها المصنع الذي ٌتم فٌه تحوٌل المادة
الخام إلى إنتاج قابل لبلستهبلك فهً الوسط االجتماعً الذي ٌتم فٌه صقل شخصٌة الطفل وبناؤها
بناءا سلٌما حتى ٌتحول الفرد من مجرد طفل قلٌل الخبرة إلى إطار ذي إمكانات وقدرات اجتماعٌة
ومعرفٌة وخلقٌة.

-26حسٌن عبد الحمٌد رشوان  ,التربٌة والمجتمع "دراسة فً علم اجتماع التربٌة"،المكتب العربً الحدٌث،
اإلسكندرٌة " مصر"  ،2006ص .67
-27عبد هللا الرشدان ،علم االجتماع التربٌة  ،دار الشروق للنشر والتوزٌع ،األردن ،1999ص.52
 -28إبراهٌم ناصر  ،علم االجتماع التربوي  ،دار الجٌل  ،بٌروت "لبنان " ص 80

وقد أجرٌت المزٌد من الدراسات حول معرفة أهمٌة المدرسة بالنسبة لشخصٌة الطفل ،فوجد أن
المدرسة

التً

تقوم

بإرضاء

حاجات

التلمٌذ

هً

أفضل

المدارس

.
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فالمدرسة هً المحٌط االجتماعً الذي ٌتم نقل الطفل من محٌط األسرة الضٌق إلى االنفتاح على
اآلخرٌن وعلى المجتمع الواسع ،كما إنها تؤدي إلى تدعٌم الكثٌر من المعتقدات واالتجاهات والقٌم
الحمٌدة التً تكونت لدى الطفل فً البٌت  ،وتمكنه من تعلم طرق التفاعل اإلٌجابً مع أ قرانه
،ومحٌط

مدرسته

وتدربه

على

ممارسته

العبلقات

اإلنسانٌة

مع

ؼٌر ه
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كما تبدو أهمٌة المدرسة فً تنمٌة القدرة العقلٌة لؤلطفال وخاصة تنمٌة الذكاء فقد أكدت "كرٌست
وٌلمان" من خبلل مجموعة من الدراسات قامت بها على دور الحضانة .أنه ٌمكن أن ٌحدث تؽٌٌر
دابم فً المستوى العقلً خبلل سنة أو سنة ونصؾ ،وٌستمر من أربع سنوات إلى ثمانً سنوات.
وفً دراسة أخرى أكدت الباحثة على أن مجرد الدوام على مدرسة الحضانة كان ٌؽٌر القابلٌات
العقلٌة تؽٌٌرا دابما ،وٌتٌح لؤلفراد أن ٌحصلوا على نتابج أفضل خبلل كل دراساتهم الثانوٌة أو
"31

العالٌة.

وفً الحقٌقة أن المدرسة تمثل التعلٌم النظامً فً المجتمع وال تخفً أهمٌة هذا التعلٌم فً بناء
الطاقات وتفجٌر القدرات الكامنة فً الفرد.
فاستنادا إلى مجموعة من الدراسات األمبرٌقٌة التً أجرٌت حدٌثا  ،فنجد أن التعلٌم النظامً هو
أعظم العوامل أهمٌة فً النمو االقتصادي واالجتماعً  ،وإن زٌادة اإلنفاق تستخلص من إنتاج
اقتصاد الدولة .وإن التعلٌم بصفة عامة ٌ ،سهم فً زٌادة دخل األفراد ورفع مستوى معٌشتهم وٌقلل
من الفروق االجتماعٌة .كما أن التعلٌم الثانوي ٌسهم بدرجة أكبر مما ٌسهم به التعلٌم االبتدابً والتعلٌم
العالً فً التوزٌع الدخل بٌن السكان

32 .

وٌمكن حوصلة أهمٌة المدرسة فً النقاط التالٌة:
 -29محمود عبد الرحمن الجندي  ،التأدٌب بٌن المدرسة اإلسالمٌة والمدرسة الحدٌثة مجلة كلٌة الدعوة ،العدد،
،05،1988ص 187
 -30محمد مصطفى زٌدان ونبٌل السمالوطً ،علم النفس التربوي ،جدة ،دار الشروق  ،1987،ص .27
-31وتوكلٌنبرع،علم النفس االجتماعً ،ترجمة  ،حافظ الجمالً ،مطبعة جامعة دمشق  ،دمشق  ،ص .361
-32أحمد مهدي عبد الحلٌم  ،مناهج التعلٌم االبتدائً فً الدول العربٌة  ،ندوة نحو تربٌة أفضل لتلمٌذ المرحلة
االبتدابٌة فً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة المجلد األول ،الدوحة ،دار الكتب القطرٌة،1992،ص . 21

/1المدرسة تمثل المجتمع المحلً للطفل الذي ٌشعر فً بٌبته االجتماعٌة بذاته ووجوده وشخصٌته من
خبلل شؽله لمعتقد بٌداؼوجً فً القسم ومناداته باسمه وأمره بفعل واجبات منزلٌة ومحاسبته علٌها
،وتلقٌه الخبراء أو العقاب على سلوكه وتصرفاته .

.

/ 2محٌط المدرسة هو المحٌط الذي تنصهر فٌه تفاعبلت التبلمٌذ وتزعاتهم الشخصٌة وخصابصهم
الفردٌة ودوافعهم النفسٌة ،وخبلل هذا التفاعل واالنصهار ٌتم تعدٌل سلوك التبلمٌذ وضبطه واالرتقاء
بمستوى التكٌؾ والتوافق االجتماعً والتحصٌل المدرسً.

.

/3ال ٌقتصر دور المدرسة على تلقٌن العلم والمهارات الفنٌة بقدر ما ٌربط دورها بتوجٌه الفكر
وتكوٌن شخصٌة الطفل ،وتوجٌه النمو االجتماعً الوجهة التً ٌرتضٌها المجتمع  ،فهً المحٌط الذي
ٌتربى فٌه الطفل وٌتلقى فٌه قواعد السلوك واآلداب ،والمحٌط الذي ٌطٌع فٌه اجتماعٌا بشكل ٌجعله
فعاال فً المجتمع
/4تظهر أهمٌة المدرسة فً كونها األداة التً بواسطتها ٌتلقى الطفل التراث الفكري والثقافً فً
المجتمع،فً المجتمع ،فً اختصار كبٌر للزمن،وبشكل منسجم فً أحداثه وقٌمه وأخبلقه وأبعاده
الحضارٌة.
/5المدرسة هً المنبر الذي تبسط فٌه أٌدٌولوجٌة الدولة  ،وتوجهاتها الفكرٌة والقومٌة  ،وتشرح
وتفسر وتبرز أهمٌتها حتى تتمكن أجٌال المجتمع من نشرها وتبنٌها والدفاع عنها.
/6المدرسة هً المحٌط االجتماعً المنظم الذي ٌفجر طاقات المجتمع وٌوجهها حسب احتٌاجات
المجتمع واهتماماته".

33

والذي ٌهمنا فً إبراز أهمٌة المدرسة كونها تتصؾ بعدة ممٌزات هً :
أـ المدرسة بٌئة تربوٌة  :فهً لم تعد مكان للتعلٌم فقط حٌث لم تعد تكتفً بنقل المعلومات إلى األفراد
وحشو عقولهم بالمعارؾ بقدر ما تهتم بتربٌة الفرد من جمٌع مكوناته "العقل والجسم والنفس والروح"
وهكذا تحاول المدرسة أن تكون بٌبة تربوٌة ٌنشأ فٌها الفرد متزن الشخصٌة ،مضبوط العواطؾ
عارفا ما علٌه وما له من حقوق وواجبات قادرا على خدمة نفسه ومجتمعه .
ب/المدرسة بٌئة للتعلم ٌ :ذهب التلمٌذ للمدرسة لتقً المعارؾ والمعلومات والمهارات التً ٌطلب
منه حفظها ،كما نجد أن المدرسة توفر بٌبة صالحة للكشؾ عن قدراته واستعداداته ومواهبه الفطرٌة
-33مصباح عامر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 142،141

وإمداده بالوسابط واألدوات التً ٌستطٌع من خبللها تحقٌق رؼباته وتنمٌة إمكاناته.
ج/المدرس وصل بٌن العلم والعمل  :لقد أصبح العمل الٌوم ٌقوم على أساس راسخ من العلم كما أن
.

العلم ٌقوم على أسس واضحة من العمل والتطبٌق .

وهكذا ٌتضح أن المدرسة تتٌح لؤلطفال التجع التلقابً بما ٌهٌا إعادة تكوٌن عبلقات اجتماعٌة جدٌدة
مبنٌة على أحاسٌس ومشاعر وتطلعات ،وتشكل دوافع وأهداؾ مشتركة ،إذا كانت المدرسة مركز
البناء العقول واألجسام السلٌمة فإنها فً الوقت نفسه تتمتع بكٌان اجتماعً ٌساعد التلمٌذ لٌكون وسٌلة
لنقل
ما ٌستوعبه إلى أسرته وإلى المجتمع بأسره
ــ

ونظرا

ألهمٌة

المدرسة

"34

تسعى

لتحقٌق

األهداؾ

التً

سٌتم

ذكرها:

بؽض النظر عن كون المدرسة مؤسسة اجتماعٌة أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته األساسٌة
،وتجعل منهم أفرادا صالحٌن فً المجتمع إال أنها تسعى أٌضا إلى تحقٌق جملة من األهداؾ نذكر
منها :
/1الكشؾ عن قدرات التبلمٌذ ومٌوال تهم واستعداداتهم الفردٌة ،ومحاولة تنمٌتها وتطوٌرها ،وهذا
متوقؾ على اهتمام المعلم بتبلمٌذه ومعرفته للمتؽٌرات التً تطرأ على نمو التلمٌذ فً كل مرحلة
عمرٌة ٌمر بها فً حٌاته ،وبالتالً انتقاء األسالٌب التربوٌة الناجحة التً تتفق معها ،ومن هنا تبرز
الحاجة إلى تكوٌن عبلقة متٌنة بٌنه وبٌن تبلمٌذه لتحقٌق تقارب أكثر فٌها بٌنهم ،وجعل التلمٌذ هو
المحور الدابم للعملٌة التربوٌة .
/ 2تعد المدرسة مصدرا على قدر كبٌر من األهمٌة فً تلقً المعارؾ والمعلومات والحقابق وتنمٌة
القدرات العقلٌة واألدابٌة واالستعدادات الفطرٌة للتبلمٌذ ،وكذلك تنمٌة عقلٌة االبتكار واإلبداع
واالجتهاد والتحرر من قٌود الواقع المعرفً ،وبهذا فهً مركز إشعاع فكري ثقافً تربوي ٌ،هدؾ إلى
تهذٌب السلوك اإلنسانً وتقوٌمه وتوجٌهه وإعداده لمواجهة مختلؾ المواقؾ االجتماعٌة.
 /3خلق شخصٌة متكاملة للتلمٌذ ٌستطٌع من خبللها مواجهة المواقؾ المختلفة  ،وإكسابه الخبرات
األزمة من أجل تطوٌر شخصٌته،فإنها تفتح لهم المجال للنقاش والحوار وتشجعهم على التعبٌر عن
اآلراء والمواقؾ بكل حرٌة ،وتؽرس لدٌهم المٌل إلى التجدٌد واالبتكار واإلبداع وحب اإلطبلع.
 -34مراد زعيمي ،مؤسسات التنشئة االجتماعية  ،دار قرطبة لمنشر ،الجزائر،2007،ص.85

 -35مصباح عامر  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .120،112
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/4تدرٌب التلمٌذ على الحرٌة واالستقبللٌة ،وتحمل المسؤولٌة ،فكلما استشعر التلمٌذ هاتٌن الصفتٌن
،كلما كان قادرا على إبراز قدراته ومهاراته ومواهبه  ،وتطبٌعه على قٌم وعادات وتقالٌد مجتمعه
الذي ٌنتمً إلٌه
/5إعداده لفهم الحٌاة االجتماعٌة ومتطلباتها ،وتعمل المدرسة على توفٌر األسباب والوسابل التً
تمكنه من مواجهة المشاكل والصعوبات التً ٌصادفها فً حٌاته الٌومٌة  ،وتعلمه الصبر واالعتماد
على النفس .وكذا النظام كأن تعلمه االهتمام بأدواته المدرسٌة وهندامه ونظافته ونظافة محٌطه ،كما
تعلمه طرق التعامل الصحٌحة سواء داخل أسرته أو مع الشرابع االجتماعٌة األخرى.
وتهدؾ المدرسة أٌضا إلى دفع التلمٌذ لبلهتمام بمختلؾ العلوم اإلنسانٌة ،واالجتماعٌة والسٌاسٌة
والدٌنٌة ،وتعلمه األخبلق وتساعده على تكوٌن رصٌد ثقافً متنوع.
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/3وظائف المدرسةٌ :رى "جوٌل روسنً "أن وظٌفة المدرسة ال تقؾ عند حدود نقل المعارؾ
الموجودة فً بطون الكتب فحسب ،وإنمافً عملٌة دمج هذه المعارؾ فً أوساط المعنٌٌن بها ،
وٌنظر"جون دٌوي" إلى المدرسة بأنها مؤسسة اجتماعٌة تعمل على تبسٌط الحٌاة االجتماعٌة
واختزالها فً صورة أولٌة بسٌطة ،وفً قول آخر "لـدٌوي " بأن المدرسة هً قبل كل شا مؤسسة
أوجدها المجتمع إلنجاز عمل خاص ،هو الحفاظ على الحٌاة االجتماعٌة وتحسٌنها،وتكمن وظٌفة
المدرسة كما ٌرى "كلوس" فً تحوٌل مجموعة من القٌم الجاهزة والمتفق علٌها اجتماعٌا  ،وقد
مارست المدرسة هذا الدور فً العصور الوسٌطة كما هو الحال فً القرن التاسع عشر.
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/1الوظٌفة السٌاسٌة للمدرسة ٌ :رسم كل مجتمع السٌاسة التً ٌرتضٌها لنفسه  ،والتً تحقق له
ؼاٌاته وأهدافه فً مختلؾ مجاالت الحٌاة ومٌادٌنها،والسٌاسة هً أداة المجتمع فً توجٌه الطاقات
والفعالٌات المجتمعٌة نحو أهداؾ منشودة ومحددة وهً بالتالً معنٌة بتحقٌق التوازن بٌن جوانب
الحٌاة االجتماعٌة ومؤسساتها المختلفة ،وتقوم بٌن مؤسسة السٌاسٌة معنٌة بتحدٌد أهداؾ التربٌة
وؼاٌاتها وبتحدٌد إستراتٌجٌات العمل المدرسً ومناهجه ،لتحقٌق أؼراض سٌاسٌة اجتماعٌة قرٌبة أو

 -36طالب محمد سعٌد ورشواش ،أنٌس عبد الخالق ،عوامل التربٌة الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  ،دار النهضة
العربٌة ،بٌروت،2000،ص94
-37عمي أسعد وطفة ،عمي جاسم الشياب  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .33

بعٌدة المدى ،وؼالبا ما ٌنظر إلى المدرسة بوصفها حلقة وسٌطة بٌن العابلة والدولة لتحقٌق الؽاٌات
االجتماعٌة التً حددها المجتمع لنفسه

. 38

ومن أهم األدوار السٌاسٌة التً تلعبها المدرسة هً :
أـ التأكٌد على الوحدة القومٌة للمجتمع.
ب ـ ضمان الوحدة السٌاسٌة.
ج ـ تكرٌس االٌدولوجٌا السابدة.
د ـ المحافظة على بٌبة المجتمع الطبقٌة.
رـ تحقٌق الوحدة الثقافٌة والفكرٌة.
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 /2الوظٌفة االقتصادٌةٌ :كمن العامل االقتصادي فً أصل نشوء المدرسة وخاصة فً مرحلة
الثورة الصناعٌة األولى التً تطلبت وجود ٌد عاملة ماهرة قادرة على استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة
المتطورة،وكان على المدرسة فً هذه المرحلة أن تلبً حاجات الصناعٌة النامٌة من الٌد العاملة
المؤهلة ،وماتزال المدرسة تسعى إلى تلبٌة احتٌاجات التكنولوجٌا الحدٌقة من فنٌٌن ،وخبراء ،
وعلماء ،وأٌد عاملة  ،ثم بدأت المدرسة ترتبط تدرٌجٌا وعلى نحو عمٌق مع المؤسسات االقتصادٌة
اإلنتاجٌة ،وتجسد ذلك فً المدارس الفنٌة والمهنٌة ،التً تتصل بشكل مباشر بعجلة اإلنتاج الصناعً
المتطور.
 /3الوظٌفة الثقافٌة للمدرسة:
تعد الوظٌفة الثقافٌة من أهم الوظابؾ التً تتوالها المؤسسات المدرسٌة  ،فالمدرسة تسعى إلى تحقٌق
التواصل والتجانس الثقافٌٌن فً إطار المجتمع الواسع  ،فالمدرسة تسعى إلى تحقٌق التواصل
والتجانس الثقافٌٌن فً إطار المجتمع الواسع  ،وتأخذ وظٌفة المدرسة الثقافٌة أهمٌة متزاٌدة وملحة
ازدادت حدة التناقضات الثقافٌة واالجتماعٌة بٌن الثقافات الفرعٌة القابمة فً إطار المجتمع الواحد
كالتناقضات االجتماعٌة  ،والعرقٌة  ،والجؽرافٌة  ،وهً التناقضات التً تكمن أن تشكل عامل كبح
ٌعٌق تحقٌق وحدة المجتمع السٌاسٌة  ،ومدى تواصله الثقافً وتفاعله االقتصادي وتجلت أهمٌة هذه

 -38نفس المرجع ،ص . 34

-39طارق السيد ،عمم االجتماع المدرسي  ،مؤسسة شياب الجامعة ،اإلسكندرية  ،2007 ،ص .16

المسألة فً مرحلة نشوء وتكوٌن األسواق القومٌة فً أوروبا فً مرحلة الثورات البرجوازٌة  ،وهً
الثورات التً اقتضت وجود ثقافة واحدة لمجتمع اقتصادي واحدة.
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 /4وظائف المدرسة الحدٌثة :
تحدث الباحث "طارق السٌد " عن وظابؾ المدرسة وسنحاول أن نلخصها فً النقاط التالٌة :
/ 1إن وظٌفة المدرسة منذ القدٌم تشٌر إلى دورها فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة والتربوٌة واألخبلقٌة
.

لؤلطفال وصؽار السن .

/2تقوم المدرسة فً العصر الحالً بتطوٌر قدرات التبلمٌذ  ،وذلك بتأهٌلهم الستٌعاب المعارؾ من
مختلؾ العلوم والتكنولوجٌا الحدٌثة .
 / 3تشارك المدرسة فً تطوٌر قدرات التبلمٌذ على عملٌة النقد العقبلنً بهد توسٌع مدارك التبلمٌذ.
 /4تساهم المدرسة فً نقل الثقافة وبقابها فً الجٌل الحالً وتناقلها لؤلجٌال القادمة.
لقد حدد " طارق السٌد " إضافة إلى ما سبق عرضه من وظابؾ المدرسة التنشبة االجتماعٌة
وتطوٌر قدرات التبلمٌذ وتأهٌلهم الكتساب كم هابل من المعارؾ ،كما أنها تقوم بنقل الثقافة من جٌل
إلى جٌل وتشارك فً تطوٌر قدرات التبلمٌذ العقلٌة  ،أي التحلٌل والربط فاالستنتاج بمنطق بهدؾ
توسٌع مداركهم ،وبذلك ٌتوفر لدٌنا أفراد متخصصٌن فً العلوم.
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وٌتفق الباحث "عبد هللا محمد عبد الرحمن" مع الباحث " طارق السٌد " فً وظابؾ المدرسة الحدٌثة
ولخص وظابفها فٌما ٌلً :
ــ نقل الثقافة فً المجتمع من جٌل آلخر.
ـــ تزوٌد المجتمع بالمبدعٌن والمجددٌن.
ــ للمدرسة وظٌفة اقتصادٌة
ــ للمدرسة وظٌفة سٌاسٌة .

 -40سعٌد إسماعٌل علً  ،نشأة الفكر التربوي وتطوره ،عالم الكتب القاهرة  ،2002،ص ص ""266 264

-41طارق السٌد  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص . 20،18

.

فالمدرسة تقوم بعملٌة االنتقاء االجتماعً ،وذلك من خبلل االختبارات التً ٌمتحن فٌها التبلمٌذ
والتً تظهر مستوٌاتهم التعلٌمٌة مرحلة بعد مرحلة  ،فٌظهر من المتفوقون من سٌصبحون قادة
سٌاسٌٌن فً المجتمع  ،أطباء ،علماء ،مدرسٌن..........،الخ.
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ثانٌا:مفهوم المعلم:
ٌعد المعلم بحق أحد المتؽٌرات الهامة فً العملٌة التعلٌمٌة بما ٌتبعه مع تبلمٌذ فصله من أسالٌب
تحثهم على التفكٌر وتطلق عنان قدراتهم وخٌاراتهم نحو األفكار الجدٌدة المتمٌزة ولهذا سنتطرق إلى
تعرٌؾ المعلم وكذا الشروط المناسبة إلعداد المعلم مرورا بخصابص وسمات المعلم الفعال.
:1تعرٌف المعلم :المعلم إنسان مرشد وموجه وهو المتخصص الذي ٌعمل على إٌصال المعارؾ
والخبرات التعلٌمٌة للمتعلم ،وذلك باستخدام وسابل وأسالٌب فنٌة تحقق هذا اإلٌصال والمعلمون
ٌؤلفون جماعة مهنٌة مثمرة فً المجتمع ٌ ،حفظون هذا التراث وٌنقلونه إلى األجٌال الجدٌدة ،وهم
بهذا ٌرسخون القٌم والعادات والنظم والتقالٌد ،وٌبنون األمة ببنابهم ألبنابها ،وبأٌدٌهم ٌشكلون رجاالت
المستقبل  .ولم ٌعد ٌخفً فً وقتنا الحالً على أحد المشتؽلٌن أو المهتمٌن بقطاع التربٌة والتعلٌم ما
لدور المعلمون أهمٌة فً العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة،وخاصة شخصٌة التلمٌذ  ،وهذا راجع حسب بعض
الدراسات واإلحصابٌات إلى أن عدد الساعات التً ٌقضٌها الطفل بٌن جدران المدرسة أصبحت أكثر
من تلك التً ٌقضٌها مع والدٌه فً البٌت ومن هنا تبدأ المهمة الموكلة للمعلم ،من حٌث أن دوره لم
ٌعد تلقٌنٌا بل أصبح تربوٌا تعلٌمٌا فً آن واحد ،وأصبح المعلم القناة الرسمٌة الثانٌة بعد األسرة التً
تنقل من خبللها ثقافة المجتمع للطفل،كما أنه المسؤول عن تنقٌة ثقافة التلمٌذ من كل الشوابب التً
علقت بها من خبلل جماعة الرفاق وؼٌرها من القنوات األخرى ،كما ٌقول "توما جورج " [إن الطفل
ٌدخل المدرسة بعد أن ٌكون قد أخذ جزءا كبٌرا من التربٌة من األسرة وجماعة اللعب
واألصدقاء،ومن كل ما ٌحٌط به منذ والدته  ،ولهذا ال نتصور أنه ٌكتسبها عند دخوله المدرسة ،بل
ٌدخل المدرسة وهو مزود بكل هذا الموروث السلوكً والثقافً] " .

43

-42عبد هللا محمد عبد الرحمن،علم االجتماع المدرسة  ،دار المعرفة الجامعٌة األزاربطة "اإلسكندرٌة "  ،2001ص
.21
- 43توما جورج خوري ،المناهج التربوٌة  ،موتكزاتها ،وتطبٌقاتها /المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر
والتوزٌع،بٌروت ،لبنان ،1983،ص .40

فالمعلم هو المسؤول عن تنقٌة هذه الثقافة والسلوك وإعادة صٌاؼة نماذجا لتفكٌر  ،لدى التلمٌذ
صٌاؼة سلٌمة تتماشى وخطط التنمٌة الشاملة للمجتمع ومن هذا المنطلق فإن هناك مجموعة من المهام
ملقاة

على

المعلم،وقد

عاتق

ذكرها

األستاذ

أحمد

أبو

هبلل

فٌما

ٌلً:

 إثارة الدافعٌة والرؼبة عند التلمٌذ . التخطٌط للدرس.
 تقدٌم المعرفة
 توجٌه التعاٌش بٌن التبلمٌذ وإدارته.
 إرشاد والمحافظة" .

44

وللقٌام بهذه المهام  ،على السلطة التربوٌة أن توفر له مجموعة من الحقوق التً تساعده على تأدٌة
مهامه  ،كما علٌه أن ٌتحلى بمجموعة من الصفات منها حبة لمهنة التعلٌم وتكوٌنه الجٌد وإلمامه
بالعلوم اإلنسانٌة  ،خاصة علم النفس والتربٌة واالجتماع  ،وأن ٌكون ذو شخصٌة قوٌة ومنضبطة
وحامل لمثل ‘ ،إضافة إلى سعة الصدر وتقبل النقد واالعتراؾ بجهود التبلمٌذ وهذا حتى ٌكون
جدٌرا بما قٌل فً شأنه :
قم للمعلم وفٌه التبجٌل  ...كاد المعلم أن ٌكون رسوال
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 /2شروط إعداد المعلمٌ :تمركز إعداد المعلم فً عالمنا المعاصر إلى ثبلث محاور ربٌسٌة هً
:اإلعداد الثقافً ،واإلعداد األكادٌمً واإلعداد المهنً  ،واختٌار هذه الجوانب نابع من طبٌعة عمل
المعلم واألدوار التً ٌمارسها ،حتى ٌتمكن من القٌام بعمله  ،والنهوض بأعبابه،واالرتقاء بمستواه،
46.

وتحسٌن تأهٌله وتدرٌبه

وتأتً أهمٌة اإلعداد الثقافً  :للمدرس من الدور االجتماعً المطلوب منه بوصفه قٌادة من
قٌادات المجتمع ،ومرجعا لطبلبه فً مختلؾ الموضوعات والقضاٌا ،فالثقافة العامة ضرورٌة لكل
معلم بصفته مربٌا فً عصر تضخم فٌه التراث اإلنسانً وظهرت فٌه أهمٌة وحدة المعرفة.

-44توما جورج خوري ، ،مرجع سابق ،1983،ص .40
 -45أحمد أبو هبلل  ،تحلٌل عملٌة التدرٌس ،عمان  ،األردن  ،مكتبة النهضة اإلسبلمٌة ،1979 ،ص . 15
 -46محمد محمود الحٌلة  ،مهارات التدرٌس الصفً،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة 2002،م ـ،1423
ص. 29

وكلما زادت ثقافة المعلم العامة كان أقدر على كسب ثقة تبلمٌذه والتأثٌر فٌهم ،وساعده ذلك على
نضج شخصٌة وأتساع أفقه وإدراكه،والثقافة العامة هنا ال تقتصر فقط على اللؽة القومٌة واللؽة
األجنبٌة والفلسفة والجؽرافٌا والتارٌخ واالقتصاد وؼٌرها ولكنها تعنً بتنمٌة وتكوٌن اتجاهات ثقافة
مختلفة عند المعلم كحب القراءة الناقدة  ،وتتبع التطورات العلمٌة والتكنولوجٌا  ،واألحداث الفنٌة
واألدبٌة ،وتنمٌة الحس المرهق والذوق الرفٌع  ،وتقدٌر الجمال.
وتأتً أهمٌة اإلعداد األكادٌمً :للمعلم من االنفجار المعرفً الذي ٌشهده العصر الذي نعٌش فٌه
والذي جسد فكره التخصص ،وهذا ٌفرض ضرورة تعمق المعلم فً مجال تخصصه كشرط لنجاحه
فً القٌام بدوره كخبٌر فً المادة الدراسٌة ،كما ٌقتضً من المعلم أن ٌكون متجددا فً معلوماته
باستمرار وؼٌر روتٌنً وهناك اتجاهات فٌما ٌتصل بإعداد المعلمٌن األكادٌمً  ،أحدهما ٌنادي بأال
ٌتخصص المعلم بأكثر من مٌدان واحد ،حتى ٌتحقق له أكبر قدر ممكن من األتساع األفقً والرأسً
.

فً دراسته

أما االتجاه اآلخر فٌرى إعداد المعلم فً مجالٌن على األقل من مجاالت التخصص كالرٌاضٌات
والفٌزٌاء والكٌمٌاء ،أو الجؽرافٌا واللؽة اإلنجلٌزٌة ،وٌرى أنصار هذا االتجاه أنه ضرورة اجتماعٌة
تفرضها ظروؾ الببلد النامٌة ،وانتشار المدارس فً مناطق ذات كثافة سكانٌة منخفضة .
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وأخٌرا نأتً إلى اإلعداد المهنً الذي ٌمٌز المعلم بالفعل عن ؼٌره من العاملٌن فً مختلؾ المجاالت.
وتهدؾ الثقافة المهنٌة إلى إكساب معلم المستقبل أسرار مهنة التدرٌس وأصولها .
وٌشتمل البرنامج المهنً ناحٌتٌن هامتٌن هما:
/1الحقابق العلمٌة المتعلقة بالمتعلم وشخصٌة ونموه العقلً والجسمً واالنفعالً واالجتماعً ،وما
ٌفرضه هذا النمو من واجبات تربوٌة على المعلم.
/2الحقابق المتعلقة بأهداؾ العملٌة التربوٌة وطبٌعتها بالنسبة للفرد وللمجتمع ،وشرط التعلم وطرق
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التدرٌس وؼٌر ذلك من األمور التً تساعد المعلم على إجادة مهنته.

 -47عمان عبد الزؼول وشاكر عقله المحامٌد ،سٌكولوجٌة التدرٌس الصفً ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة
2007 ،ـ ،1427ص . 36
 -2عماد عبد الرحيم الزغول ،وشاكر عقمو المحاميد  ،مرجع سابق 31 ،

/3خصائص المعلم ٌ :مكن ألي شخص أن ٌجعل من نفسه معلما فً ظل الظروؾ التً تمر بها
العملٌة التعلٌمٌة ونظامها التعلٌمً ،وسٌاسة القوى العاملة ،لكن ال ٌستطٌع كل من ٌقؾ أمام مجموعة
من التبلمٌذ أن ٌصؾ نفسه بأنه معلم ناجح إال إذا توفرت فٌه جملة من الصفات التً ٌتصؾ بها
المعلم

الناجح

،وكذا

جملة

من

الخصابص

التً

نذكر

منها

النقاط

التالٌة

:

أـ الخصائص الجسمٌة :من المتفق علٌه أن المعلم الفعال ٌجب أن ٌكون صحٌحا بدنٌا ،خال من
األمراض والعاهات المزمنة ،واألمراض المعدٌة ،وعٌوب النطق ،وعٌوب مخارج األلفاظ ،وصفة
السمع والبصر والقصر الشدٌد أو الطول الشدٌد تلك الخصابص التً ٌكون لها تأثٌر سلبً على أداء
المعلم داخل الصؾ.
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فمهنة التعلٌم تقتضً بذل جهد كبٌر ،فالصحة المناسبة والحٌوٌة الجسمٌة تمثل شرطا هاما لتحقٌق
تعلٌم ناجح ،وأن ٌكون مقبوال فً هٌأته ،لكً ال ٌكون محل انتقاد لتبلمٌذه،وملفتا لتعلٌقاتهم

"

ب ـ الخصائص الشخصٌة  :على المعلم أن ٌكون ذا شخصٌة قوٌة ال تؤثر فٌه أتفه األمور أو تتؽلب
علٌه حالته النفسٌة أو الشعورٌة  ،وأن ٌكون متحكما فً سلوكه عند الؽضب وأن ٌترٌث قبل إصدار
أحكام على التبلمٌذ وعقابهم وأن ٌعً كٌؾ ٌعامل األمور التً تصادفه
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وإن ٌؤدي رسالته على أكمل وجه دون أي تأثٌر من طرؾ أهوابه واهتماماته الخاصة،وأن تكون له
الشجاعة الكافٌة فً مواجهة المواقؾ ،وأن ٌكون متقببل لمختلؾ اآلراء التبلمٌذ الؽرٌبة واألفكار
المتنوعة واألسبلة المختلفة .
ج ـ الخصائص األكادٌمٌة والمهنٌة  :فالمعلم الناجح ٌجب أن ٌكون له خصابص تمٌزه فً مجال
تخصصه ،بأن ٌكون على دراٌة بكل جدٌد فً تخصصه باإلطبلع الدابم فً الكتب ،والمجاالت
العلمٌة كذلك ،هذا باإلضافة إلى معرفته بالثقافة السابدة فً مجتمعه وفً مختلؾ المجاالت وأن ٌكون
مؤهبل علمٌا ونفسٌا وتربوٌا  ،له القدرة على التعامل مع عالم المعلومات واالتصال وما ٌواجهه الٌوم

"51

من تحدٌات فً العالم .

 -1مصطفى عبد السميع ،سيير محمد حوالة ،إعداد المعمم وتنمية وتدريبو ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،األردن ،
 ،2005ص .94
-2السيد سالمة الخميسي ،التربية والمدرسة والمعمم  ،قراءة اجتماعية وثقافية ،دار الوفاء ،مصر  ،2000،ص 270،

دـ الخصائص العقلٌة  :العمل التعلٌمً ٌتطلب ذكاء مناسبا ،وٌكون فوق المتوسط على األقل حٌث
ٌساعده على تشكٌل رؤٌة تربوٌة واتخاذ قراراته التعلٌمٌة المتعلقة بالجوانب المختلفة ،وأن تكون له
قدرة عالٌة من التفكٌر العلمً والتفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد  ،وحل المشكبلت التً تصادفه داخل
الصؾ أو خارجه ،وله القدرة على التحلٌل والتفكٌك والتركٌب والتطبٌق والقدرة على فهم وإستعاب
المعلومات وتبسٌطها وتوصٌلها للتبلمٌذ بسهولة مراعٌا فً ذلك الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ ،فبل
ٌتحٌز لتلمٌذ على آخر 52".وهناك من ٌقسمها إلى قسمٌن :
/1الخصائص المعرفٌة  :فحصٌلة المعلم المعرفٌة وقدراته العقلٌة وأسالٌب التعلم التً ٌتبعها فً أثناء
قٌامه بعملٌة التعلم تمثل عوامل مهمة فً تواصل وتوجه الطلبة نحو عملٌة التعلم.
وٌمكن

تصنٌؾ

الخصابص

المعرفٌة

للمعلم

الفعال

على

النحو

التالً

:

ـ اإلعداد األكادٌمً والمهنً :فاإلعداد المهنً واألكادٌمً للمعلم مرتبط إٌجابٌا بفعالٌة التعلم
والمعلمون الذٌن ٌتفوقون فً مٌدان العمل هم المعلمون المؤهلون مهنٌا وأكادٌمٌا.
ـ اتساع المعرفة واالهتمامات :فاإلعداد المهنً واألكادٌمً للمعلم مرتبط إٌجابٌا بفعالٌة التعلم
والمعلمون الذٌن ٌتفوقون فً مٌدان العمل هم المعلمون المؤهلون مهنٌا وأكادٌمٌا.
ونرى كذلك المعلم الناجح والفعال لٌس كؾء فً مٌدان تخصصه فقط وإنما لدٌه أٌضا اهتمامات
متنوعة وسعة إطبلع تجعله أكثر فعالٌة وقادرا على إبهار التبلمٌذ مما ٌجعلهم ٌثقون فٌه أكثر.
ـ المعلومات المتوافرة للمعلم عن طبلبه :تشكل كمٌة المعلومات التً تتوافر لدى خصابص المختلفة
لطلبته عنصرا مهما فً التعلم الفعال وقد تبٌن من الدراسات والبحوث التً أجرٌت فً هذا الصدد
إلى أن هذا النوع من المعلومات ٌرتبط على نحو وثٌق بفعالٌة التعلٌم واتجاهات الطبلب نحو الدراسة
والمعلمٌن .والمعلم الناجح هو الذي ٌعرؾ الكثٌر عن طلبته ،أسمابهم ،قدراتهم ومستوٌات نموهم
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وتحصٌلهم .

 -51توفيق أحمد مرعي ،محمد محمود الحيمة  ،المناىج التربوية الحديثة  ،مفاىيميا ،وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا
 ،دار المسيرة لمنشر ،الطبعة األولى  2004ص 35

 - 2حسان الجياللي ،التربية وتحدي العولمة ،دفاتر المخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات
الراىنة،العدد األول ،جامعة محمد خيضر  ،بسكرة  ،الجزائر  ،سبتمبر  2005،ص .253
-1الترتوري ،محمد والقضاة ،محمد ،المعمم الجديد ،دليل المعمم في اإلدارة الصفية الفعالة  ،دار الحامد لمنشر والتوزيع
 ،عمان ،2006ص ص .55 54

/2الخصائص الشخصٌة  :أهم الخصابص الشخصٌة للمعلم وعبلقتها بالتعلم الناجح :
تشٌر الدراسات التً أجرٌت حول أثر الخصابص الشخصٌة للمعلمٌن على مستوٌات التحصٌل
الدراسً للطلبة  ،أن األطفال والمراهقٌن الذٌن ٌواجهون بعض الصعوبات المدرسٌة والمنزلٌة
قادرون على التحسٌن السرٌع عندما ٌرعاهم معلمون قادرون على تزوٌدهم بالمسؤولٌة ،وأن هناك
ارتباطا بٌن تلك الخصابص والخصابص المعرفٌة للمعلمٌن  ،وأن المعلمٌن الذٌن ٌتمٌزون بالتسامح
تجاه سلوك طلبتهم ودوافعهم وٌعبرون عن مشاعر ودٌة حٌالهم ٌتقبلون أفكارهم وٌشجعونهم على
"" 54

المساهمة فً النشاطات الصفٌة المختلفة ،هؤالء المعلمون هم أكثر فعالٌة من ؼٌرهم.
 /4السمات الشخصٌة للمعلم الفعال:
 االتزان والمودة.
 التعاون واالتجاهات الدٌمقراطٌة.
 التعاطؾ ومراعاة الفروق الفردٌة.
 المظهر الشخصً والمزاح المرح.
 العدل وعدم التحٌز .
 االهتمامات بمشكبلت التبلمٌذ .
 السلوك الثابت والمنسق.
 انسجام الثواب والعقاب.

 الحماس  :أن مستوى الحماس المعلم فً أداء مهنته التعلٌمٌة ٌؤثر فً فاعلٌة التعلٌم على نحو
كبٌر أي أنه توجد عبلقة إرتباطٌة اٌجابٌة بٌن حماس المعلم ومستوى تحصٌل طلبته.


اإلنسانٌة  :المعلم الفعال هو المعلم " اإلنسان " الذي ٌتصؾ بما تنطوي علٌه هذه الكلمة من
معنى ،وهو القادر على التواصل مع اآلخرٌن والمتعاطؾ والودود والصادق والمتحمس
55 ".

والمرح والدٌمقراطٌة والمنفتح والمبادر والقابل للنقد والمتقبل لآلخرٌن

 -2الترتوري محمد والقضاة محمد ،مرجع سابق ،ص .56
-1الزبيدي سممان عاشور ،اإلدارة الصفية الفعالة في ضوء اإلدارة المدرسية الحديثة ،مطابع الثورة العربية الميبية
،طرابمس  ،2001،ص .65

 المعلم الجٌد الفعال هو من ٌؤمن بذاته أوال ومن ثم ٌستطٌع إٌصال كل شا للطبلب وقتها
وٌجب أن ٌكون له صفات كثٌرة أهمها الصبر وحب الطبلب وقبولهم وعدم التعالً والشرح
"56

الوافً بطرٌقة بمفهومهم هم ولٌس بمفهومه هو.
خالصة الفصل :

إن للمدرسة دور كبٌر وفعال فً بناء شخصٌة الفرد وتنشبته تنشبة صحٌحة وهذا من خبلل ما
تقدمه من معارؾ ومعلومات عن الواقع المعاش بمختلؾ أشكاله وأنماطه ،عن طرٌق مناهجه
ومقرراتها التربوٌة ،وهذا من أجل تنشبة الفرد سٌاسٌا ....الخ و السعً نحو إقامة تفاهم بٌن أبناء
الفبات االجتماعٌة المختلفة واستقطابهم جمٌعا ً حول مشاعر الوالء للنظام القابم ،واإلحساس بالوطنٌة
واالنتماء للمجتمع  ،ومن ثم فإن نظم التعلٌم ٌمكن أن ٌكون عامل من عوامل عدم االستقرار
والتماسك بٌن األفراد .لذا ٌستوجب وضع سٌاسة تربوٌة متضمنة األهداؾ التً تبؽً الدولة تحقٌقها
من العملٌة التربوٌة ،وإخضاع جمٌع المدارس سواء المدارس التابعة للدولة أو المدارس الخاصة
لئلشراؾ الحكومً من أجل أن تسهم جمٌعا ً فً تحقٌق األهداؾ  ،وتكوٌن جٌل من شأنه إعطاء
إضافات وتقدٌم خدمات للمجتمع من خبلل القٌم التً اكتسبها  ،مما ٌساعده على تحدٌد مختلؾ
اتجاهاته .

-2قطامي يوسف ،سيكولوجية التعمم والتعميم الصفي  ،دار الشروق  ،عمان  ،1998ص 3

أوال :التنشئة السياسية.
 /1تعريف التنشئة السياسية
 /2تطور عممية التنشئة السياسية
 /3أىداف التنشئة السياسية
 /4مؤسسات وقنوات التنشئة السياسية

ثانيا :التمميذ والتنشئة السياسية.
/1تعريف التمميذ
 /2خصائص التمميذ
 /3دور المدرسة في التنشئة السياسية

تمهٌد:
تعتبر التنشبة السٌاسٌة إحدى الوظابؾ التً ٌقوم بها النظام السٌاسً من خبلل أجهزته المختلفة فً
مرحلة معٌنة من مراحل حٌاة الفرد االجتماعٌة والسلوكٌة ،هذا وال ٌستطٌع أحد أن ٌنكر الدور الذي
تلعبه المؤسسة االجتماعٌة األولى وهً األسرة فً حٌاة الفرد ،فاألهمٌة الوظٌفٌة للتنشبة هً أنها
تعمل علً استمرارٌة ودٌمومة الثقافٌة فً المجتمع والتً تساعد بدورها علً استمرارٌة البنٌان
السٌاسٌة الموجودة  ،وٌتم ذلك علً أنها عملٌة تعلم وتعلٌم وتربٌة وتقوم علً التفاعل االجتماعً ،
وتهدؾ علً اكتساب الفرد (التلمٌذ)سلوكا ومعاٌٌر واتجاهات مناسبة الدوار اجتماعٌة معٌنة تمكنه
من مساٌرة جماعته والتوافق االجتماعً معها  ،وتكسبه الطابع االجتماعً وتسٌر له االندماج فً
الحٌاة االجتماعٌة عن طرٌق قنوات ووسابل ومؤسسات من شأنها تعمل على تنشبة التلمٌذ (الفرد)
تنشبة سٌاسٌة وتنمٌة المعرفة السٌاسٌة له عن طرٌق المدرسة .
أوال  :مفهوم التنشئة السٌاسٌة :تحت هذا العنوان سنتطرق إلى إعطاء تعرٌؾ للتنشبة
السٌاسٌة التً تمثل حلقة وصل هامة بٌن النظم االجتماعٌة والسٌاسٌة للمجتمع ،وكذلك سنتطرق إلى
معرفة تطور التنشبة السٌاسٌة مرورا بأهمٌتها وفً األخٌر ذكر مؤسسات وقنوات التنشبة السٌاسٌة.
/1تعرٌف التنشئة السٌاسٌة :إن التنشبة السٌاسٌة كمصطلح هً حدٌثة فً تراث علم االجتماع
السٌاسً ،واستخدام ألول مرة من طرؾ "هربرت هاٌمان" كعنوان لكتاب له نشر عام 1959م.
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فالتنشبة السٌاسٌة وإن كانت تشكل أحد المفاهٌم المحورٌة فً الكتابات االجتماعٌة  ،والسٌاسٌة
المعاصرة ،وتستقطب محاور العدٌد من علماء االجتماع السٌاسً الذي ٌحاولون إٌجاد نظرٌة عامة
لها إال أنها ال تزال فً مرحلة مبكرة من تطورها المنهجً والتحلٌلً

. 58

ونفهم من هذا التعرٌؾ أن "هاٌمان " اعتبر التنشبة السٌاسٌة جزءا من عملٌة معقدة هً التنشبة
السٌاسٌة.
وبعد هاٌمان ظهرت تعارٌؾ عدٌدة للمصطلح من بٌنها :

-1عبد الهادي الجوهري ،أصول علم االجتماعً السٌاسً،الطبعة الثانٌة ،المكتبة الجامعٌة  ،مصر ،اإلسكندرٌة
 ،2000،ص 37
 -58محمود حسن إسماعٌل  ،التنشئة السٌاسٌة :دراسات فً دور أخبار التلفزٌون  ،دار نشر للجامعات ،مصر ،
 ،1997ص . 22

ـــ فـأنطونً أورٌم ٌرى أن التنشبة السٌاسٌة "هً عملٌة ٌتم من خبللها إكساب األفراد لنسق
"59

من المعتقدات والقٌم  ،والمعاٌٌر  ،واالتجاهات التً توجد فً المجتمع.

ـــ وحسب "كنٌت النجتون" التنشبة السٌاسٌة تعبر فً أوسع مضامٌنها عن كٌفٌة نقل المجتمع
لثقافة السٌاسٌة من جٌل إلى جٌل
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ــ فً ٌعرفها "ألموند وبوٌل " أنها ذلك الجزء من عملٌة التنشبة الذي ٌقوم بتشكٌل االتجاهات
السٌاسٌة على أنها أساس أن التنشبة هً طرٌقة التً ٌكتسب األطفال من خبللها قٌم واتجاهات
مجتمعهم .
أما "فرٌد جرنشتٌن" فٌرى أن التنشبة السٌاسٌة هً عملٌة التلقٌن الرسمً  ،وؼٌر الرسمً،
المخطط ،وؼٌر المخطط للمعلومات ،والقٌم والمهارات السٌاسٌة  ،وخصابص الشخصٌة ذات
الدالالت السٌاسٌة ،وذلك فً كل مرحلة من مراحل الحٌاة عن طرٌق المؤسسات المختلفة فً
المجتمع.

61

ـ ف ٌما ٌعرفها "لٌفٌن روبار" هً إكساب الفرد الستعدادات سلوكٌة تتفق مع استمرارٌة قٌام
الجماعات

،

والنظم

السٌاسٌة

بأداء

الوظابؾ

الضرورٌة

للحفاظ

على

وجودها

ـ "ولٌام مٌتشل" ٌرى أن التنشبة السٌاسٌة هً محاولة تدرٌب الناس على أن ٌفعلوا ما ٌتطلبه النظام
،أي اكتساب

المعاٌٌر ،والقٌم والمهارات المرؼوبة والمفٌدة فً هذا المجتمع.
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ـ أما" نورمان أدلر وتشارلز هارنجتون" فٌرٌان أن التنشبة السٌاسٌة تعنً بعملٌة تعلم القٌم ،
"63

واالتجاهات السٌاسٌة ذات المؽزى السٌاسً.

ـ "كاردٌز " ٌعرفها بكونها الوسٌلة التً عن طرٌقها ٌتم التوافق الجمعً  ،وتهدؾ إلى جعل
أعضابها ٌقبلون كل من المعاٌٌر والطرابق ،أو القٌم واألدوات االجتماعٌة،وذلك حتى ٌكتسب كل من
"64

األعضاء شخصٌته األساسٌة.

 -1عبد هللا محمد عبد الرحمن  ،علم االجتماع السٌاسً ،النشأة التطورٌة واالتجاهات الحدٌثة والمعاصرة ،دار
النهضة العربٌة ،2001،ص . 435
 -60محمود حسن إسماعٌل ،مرجع سابق ،ص .22
 -3جبرابٌل ألموند ،بوٌل وروبرت مندت  ،السٌاسٌة المقارنة ،إطار نظري  ،ترجمة محمد زاهً بشٌر المؽٌربً ،
جامعة قارٌونس  ،لٌبٌا ،1996،ص .87
-62عبد الهادي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .39
 -5محمد علً محمد  ،أصول االجتماع السٌاسً  ،دار المعرفة الجامعٌة مصر ،1986ص .226
 -64محمود حسن إسماعٌل ،مرجع سبق ذكره ،ص .23

ـ أما وجهة نظر الثبلثً"رٌشارد وكارن داوسن ،وكٌنٌث بروٌت عن التنشبة السٌاسٌة تتلخص
فً كونها العملٌة التً ٌكتسب الفرد من خبللها توجهاته السٌاسٌة الخاصة  ،ومعارفه  ،ومشاعره ،
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وتقٌٌماته لبٌبته ومحٌط السٌاسً.

ـ "محمد السوٌدي "ٌ :رى أن مصطلح التنشبة السٌاسٌة ٌستخدم لوصؾ العملٌة التً ٌكتسب
الفرد من خبللها اتجاهاته نحو السٌاسة  ،وٌعرفها بأنها العملٌة التً ٌصبح الفرد من خبللها واعٌا
"66

بالنسق السٌاسً ،والثقافة ،ومدركا لهما.

ـ "ومحمد علً العوٌنً" :التنشبة السٌاسٌة هً العملٌة التً بمقتضاها ٌكتسب الطفل ثم البالػ
المعتقدات السٌاسٌة ....
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ـــ التنشئة السٌاسٌة هً عملٌة اجتماعٌة تشمل جمٌع أسالٌب التعلٌم السٌاسً ،التً تمارس
على الفرد بصورة مباشرة عبر مختلؾ مراحل حٌاته من طرؾ مؤسسات اجتماعٌة رسمٌة وٌنتج
عنها بصورة مقصودة ،تشكل قٌم ،واتجاهات ،وقواعد سلوكٌة لدى كل فرد بصفته مواطنا فً نظام
سٌاسً معٌن.
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 /2تطور عملٌة التنشئة السٌاسٌة:
التنشبة السٌاسٌة عملٌة ٌكتسب الفرد من خبللها قٌما ،واتجاهات سٌاسٌة ال تقتصر على مرحلة
معٌنة ،أو سن محددة من عمر اإلنسان  ،فهً تبدأ فً سن مبكرة من طفولة الفرد وتستمر طول حٌاته
،إذ تتراكم خبراته عبر الزمن لتزٌد من وعٌه بالبٌبة التً ٌعٌش فٌها،ومن نموه السٌاسً حتى ٌصبح
له سلوكه السٌاسً وموقفه الخاص عند نضجه

.

وٌشٌر العدٌد من المفكرٌن من بٌنهم "لوسٌان باي" إلى أن تطور عملٌة التنشبة السٌاسٌة ٌتم عبر
ثبلثة مراحل :
ــ مرحلة تحدٌد انتماء الطفل لثقافة ،تارٌخ  ،ونظام معٌن.

 -65محمد عبد الرحمن ،مرجع سبق ذكره ،ص . 444
 -66رٌتشارد وكارل داوسن ،وكٌنٌث بروت ،التنشئة السٌاسٌة :دراسة تحلٌلٌة ،ترجمة مصطفى عبد هللا أبو القاسم
حشٌم ،محمد زاهً محمد المؽٌرتً  ،جامعة ٌونس  ،لٌبٌا بن ؼاري  ،1998 ،ص .57

 -67محمد السوٌدي  ،علم االجتماع السٌاسً :مٌدانه وقضاٌاه ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزابر ،ص 168
 -68محمد علً العوٌنً  ،العلوم السٌاسٌة ،دراسة فً األصول والنظرٌات والتطبٌق ،عالم الكتب  ،مصر  ،ص
.252

ــ مرحلة تفهم الطفل لهوٌته ،ونمو إدراكه للعالم السٌاسً واألحداث السٌاسٌة .
ــ مرحلة مشاركة الفرد فً الحٌاة السٌاسٌة من خبلل عملٌات التصوٌت أو تولً المناصب السٌاسٌة .
وهذه المراحل الثبلث تدل على أن التنشبة السٌاسٌة تتطور بتطور نمو الفرد .
1ـ مرحلة الطفولة:
ٌعتبر األطفال جزءا من المجتمع السٌاسً ٌتوجب على النظام السٌاسً االهتمام بهم وتربٌتهم
لٌصبحوا مواطنٌن قادرٌن على القٌام بأدوار سٌاسٌة ،واجتماعٌة معٌنة فً المستقبل ،ألن سلوك الفرد
الناضج هو عبارة عن مردود لعملٌات التنشبة فً مرحلتً الطفولة والمراهقة .
والطفولة هً سنوات من العمر ٌقضً الفرد بعضها األول بشكل ٌختلؾ عن ؼٌره قبل أن ٌنتقل إلى
عالم ٌتساوى فٌه معهم  ،وٌخضعون لنفس المناهج والبرامج التعلٌمٌة ،هو عالم المدرسة ،
ولهذا فالتنشبة السٌاسٌة للطفل تتم عبر مرحلتٌن:
أـ مرحلة الطفولة المبكرة :أثبتت الدراسات أن التنشبة السٌاسٌة للطفل تبدأ فً سن الثالثة من
عمره ،حٌث ٌبدأ بالتطلع للتعرؾ على ما ٌثٌر انتباهه  ،وفهم ما ٌجري حوله  ،لكن ذلك ال ٌعنً أنه
سٌكتسب المفاهٌم السٌاسٌة بل ستقتصر عملٌة التنشبة على اكتساب للمهارات االجتماعٌة كاالرتباط
عاطفٌا برموز بلده كالعلم الوطنً  ،وهٌكل وصورة نظامه السٌاسً كالشرطً ...كما ٌبدأ إعجابه
باألشٌاء المحلٌة،ووعٌه بالبٌبة الخارجٌة التً تشكل جزءا من خبرته الشخصٌة كالحدابق والمبلعب
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ب ـ مرحلة الطفولة العادٌة أو المتقدمة "قبل المراهقة ":
تبدأ هذه المرحلة بالتحاق الطفل بالمدرسة التً تعد إحدى القنوات الهامة فبعملٌة التنشبة
السٌاسٌة ،من خبلل مناهجها الدراسٌة والعبلقات االجتماعٌة التً ٌكونها الطفل  ،والتً تربطه سواء
بمدرسٌه ،أو بزمبلبه  .فالمدرسة هً الوسط الذي ٌكتسب فٌه الفرد أنماطا جدٌدة من السلوك ،
وٌتعرض فٌه لخبرات كثٌرة خاصة أن الطفل فً سن التمدرس ٌمٌل مٌبل خاصا لتقلٌد ومحاكاة الكبار
والمحٌطٌن به خاصة من ٌعجب بشخصٌتهم كما ٌكون شؽوفا محبا لئلطبلع  ،وٌزٌد حماسه لمعرفة
البٌبة التً ٌعٌش فٌها ،والوطن الذي هو جزء منه  ،والعالم الكبٌر الذي حوله  ،ولذلك تكثر أسبلته كما
ٌزداد شعوره بوجوده سلطة خارجٌة ٌمثلها كل من المدرس والمدٌر وٌجب احترامها وطاعتها كل
هذا ٌؤهله لعملٌة التنشبة السٌاسٌة إذ ٌبدأ أوال بمعرفة الفصل بٌن األدوار الفردٌة التً ٌقوم بها
 -69حسن إسماعٌل  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .31،32

األشخاص،واألدوار الجماعٌة التً تقوم بها المؤسسات  ،فٌدرك مثبل أن ربٌس الجمهورٌة هو جزء
من النظام الحكومً ،وأن الصورة المثالٌة ال تتعلق بشخصهم وإنما تتعلق بالمؤسسة السٌاسٌة التً
ٌمثلونها
،ثم ٌبدأ بإصدار األحكام النقدٌة .
إال أن فهمه ال ٌزال ؼٌر ناضج وإذا سبل عن شا ال ٌستطٌع فهمه وإدراكه ٌجنح إلى الفردٌة ،
وبمرور الزمن تزداد قدرته على التعلم ،واإلدراك للمفاهٌم كما ٌزداد تعقدها وتماٌزها من معاٌٌر
الكبار ،ومع نهاٌة هذه المرحلة ترسخ فً ذهنه صورة عن مؤسسات وعملٌات النظام السٌاسً
،ومفاهٌمها
المجردة من حكومة ،دٌمقراطٌة،تصوٌت،حرٌة ،مواطنة....الخ.
تعتبر مرحلة الطفولة أنسب المراحل لعملٌة التأهٌل السٌاسً ألنها تعتبر مرحلة نمو المفاهٌم
"70

السٌاسٌة.

2ـ مرحلة المراهقة:
المراهقة هً مرحلة أو فترة ٌشهد فٌها الفرد تؽٌٌرا ربٌسٌا ،وتطورا هاما  ،من النواحً
الجسمانٌة
والنفسٌة واالجتماعٌة ،تمتد عادة بٌن 13ـ  18سنة.
تكتسب التنشبة السٌاسٌة للمراهقٌن اهتماما خاصا من قبل علماء االجتماع السٌاسً ،باعتبارهم
الفبة التً تتحمل قٌادة العمل السٌاسً آجبل أم عاجبل ،فهم مستقبل المجتمع ،ونجاحهم فً تحمل
مسؤولٌاتهم  ،وقٌامهم بأدوارهم المستقبلٌة مرهون بنجاح عملٌة تنشبتهم السٌاسٌة ومدى مشاركتهم فً
"" 71

بناء وتؽٌٌر مجتمعهم .

ـ وتكتسً هذه المرحلة أهمٌتها بتحمل الشباب لبعض واجبات المواطنة " الخدمة العسكرٌة ،
االنتخاب "...والشعور بالمسؤولٌة االجتماعٌة  .فتكثر محاوالتهم لفهم ومناقشة المشكبلت االجتماعٌة
العامة والسٌاسٌة  ،وتظهر لدٌهم أسالٌب للتقٌٌم واإلدراك السٌاسً  .فٌما تصبح انتماءاتهم
وارتباطاتهم السٌاسٌة بارزة المعالم  ،ومشاعرهم العاطفٌة تجاه المؤسسات والسلطات  ،والرموز
 -70عبد الهادي الجوهري ،مرجع سبق ذكره ،ص .46

 -71محمود حسن إسماعٌل  ،مرجع سبق ذكره ،ص . 33

السٌاسٌة أكثر دعما بمعرفة أدوار ووظابؾ كل منها ،والشا الذي زاد من أهمٌة هذه المرحلة ،هو
معاٌشة الشباب لمؤسسات جدٌدة كاألحزاب  ،التنظٌمات السٌاسٌة  .....التً تزٌد من ثراء فهمه ،
ووضوح اتجاهاته بشكل قد ٌؤثر فً سلوكه السٌاسً  ،وتجعله ٌتناقض مع نمط السلوك الناتج عن
التنشبة األولٌة  ،وؼٌرها راض على قرارات الحكومة الحالٌة  .فمن خبلل السلوك السٌاسً الجدٌد قد
ٌؤثر المراهق بالقوة أو الضعؾ على النظام السٌاسً من حٌث القدرة على معالجة القضاٌا
االجتماعٌة الهامة.
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إذن فالمراهقة هً مرحلة تنمو فٌها حدة االنتباه  ،ومستواه وٌتطور فٌها تفكٌر الفرد مما ٌساعد
على فهم وإستعاب المعلومات  ،والقٌم السٌاسٌة المختلفة.
 /3مرحلة النضج :
تولً دراسات التنشبة السٌاسٌة لهذه المرحلة قدرا معقوال من التحلٌل ألن تنشبة الفرد الناضج
وإن كانت تتوقؾ على ما تلقنه من قٌم واتجاهات ومعرفة سٌاسٌة خبلل مرحلتً الطفولة والمراهقة
إال أنها تستمر إلى أبعد من هاتٌن المرحلتٌن  ،إذ تضاؾ إلٌهما خبرات جدٌدة خاصة وأن الفرد
الناضج ٌخضع لمؤثرات جدٌدة تنشبه على قٌم واتجاهات قد تتعارض مع ما تراكم لدٌه من معارؾ
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وقٌم سابقة  ،مما ٌؤدي إلى حدوث تؽٌرات  ،وتعدٌبلت جوهرٌة فً السلوك السٌاسً.

 /3أهداف التنشئة السٌاسٌة :
تتمثل أهداؾ عملٌة التنشبة السٌاسٌة فً :
ــ تنمٌة المعرفة السٌاسٌة  :إذ تهدؾ التنشبة السٌاسٌة إلى تكوٌن الفرد سٌاسٌا وجعله ٌكتسب
قدرا من المعرفة  ،والفهم لما ٌدور حوله من مسابل سٌاسٌة كنظم الحكم  ،وتصرفات القادة وؼٌرها.
مما ٌنمً قدراته وٌساعده على تنظٌم خبراته وبنابها عن العالم السٌاسً الذي ٌحٌط به  ،وإن نمو
المعرفة

هو

أحد

العناصر

األساسٌة

والهامة

فً

تكوٌن

الشخصٌة

السٌاسٌة.

""1

 -72محمد علً محمد ،مرجع سبق ذكره  ،ص 2512
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 -إسماعٌل علً سعد  ،علم االجتماع السٌاسً بٌن السٌاسة واالجتماع  ،الطبعة األولى ،مصر  ،1999ص ص

372ـ . 373

ــ المشاركة واالندماج فً الحٌاة السٌاسٌة  :إن مظاهر االرتباط بٌن التربٌة والنظام السٌاسً هً
عملٌة تهٌبة األفراد للمواقع السٌاسٌة الهامة أو اختبار وانتقاء الصفوة السٌاسٌة كما ٌقول "مورفٌك
وذلك
من خبلل عدة عملٌات هً األدوات الربٌسٌة للتنمٌة السٌاسٌة وتتمثل فً :
ـ عملٌة التعبئة أو التجنٌد السٌاسً  :أي اندماج األفراد فً الحٌاة السٌاسٌة بشؽل مناصب
سٌاسٌة ،أو أداء أدوار سٌاسٌة بطرق رسمٌة "انتخاب  ،اختٌار" أو بطرق ؼٌر رسمٌة "تطوع ".
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ـ المشاركة السٌاسٌة  :أي تلك األنشطة اإلدارٌة التً ٌشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما فً
اختٌار حكامه  ،وفً صناعة السٌاسٌة العامة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر .والمشاركة السٌاسٌة قد
تكون إٌجابٌة بمشاركة الفرد فً مستوى من مستوٌات العمل والنظام السٌاسً التً تتدرج كما حددها
بعض العلماء كما ٌلً :


تقلد منصب سٌاسً أو إداري.



العضوٌة نحو منصب سٌاسً أو إداري.



العضوٌة النشطة فً التنظٌم السٌاسً " كالعضوٌة فً الحزب"



العضوٌة العادٌة فً التنظٌم شبه السٌاسً" كمؤسسات المجتمع المدنً "



العضوٌة النشطة فً التنظٌم شبه السٌاسً " كالنقابات العمالٌة"



المشاركة فً االجتماعات السٌاسٌة العامة " كالمعرفة والوقوؾ على

المسابل العامة"


المشاركة فً المناقشات السٌاسٌة ؼٌر الرسمٌة " كالمشاركة فً الهٌبات

التطوعٌة "
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االهتمام العام بالسٌاسة .

ــ كما قد تكون المشاركة السٌاسة سلبٌة  ،وتأخذ السلبٌة السٌاسٌة عدة صور أهمها :
ـ الالمباالة :أي عدم االهتمام باألفراد  ،والظواهر ـ وال بالمواقؾ االجتماعٌة بصفة عامة أو خاصة.
ـ الشك السٌاسً :فً أحوال وأقوال اآلخرٌن فً المجتمع خاصة القٌادات  ،والنظر أو الشعور بأن
العمل السٌاسً عمل ردئ  ،وأن الثقة فً رجال العمل السٌاسً أمر مستحٌل .
ـ الغربة السٌاسٌة  :أي شعور الفرد بأنه ؼرٌب عن العمل السٌاسً  ،والحكومة  ،وما ٌدور
-74عبد الهادي الجوهري ،مرجع سبق ذكره،ص ص 59، 55

 -75محمود حسن إسماعٌل  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .24

ـ

بالمجتمع.

االغتراب :وهو شعور الفرد بأن المجتمع والسلطة فٌه ال ٌحسان به  ،وال ٌعنٌهما أمره ،وبأنه ال قٌمة
له فً هذا المجتمع  ،وهذا الشعور ٌؤدي إلى تقلٌل الفرد من أهدافه  ،وفقدانه للحماس وللدافع والبعث
للمشاركة السٌاسٌة.
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ومن خبلل ما ترمً عملٌة التنشبة السٌاسٌة إلى تحقٌقه من أهداؾ تبرز أهمٌتها الكبرى بالنسبة
لؤلفراد والمجتمعات واألنظمة السٌاسٌة بصفة خاصة.
 /4مؤسسات وقنوات التنشئة السٌاسٌة :
التنشبة السٌاسٌة بحكم طبٌعتها تكاد تكون إحدى القوى المحافظة ألن ما ٌكتسبه األفراد من
أفكار سٌاسٌة  ،وتوجهات  ،وقٌم تشارك فٌه أجهزة عدٌدة  .وإن أي محاولة إلحداث تؽٌٌر ثقافً
موجه تعتبر فاشلة ألنه ٌتعذر إخضاع كل وسابل التنشبة السٌاسٌة نحو التؽٌٌر بل من الممكن ذلك عن
طرٌق صٌاؼة برامج محددة لهذا النوع من التوجٌه دون إؼفال أنها عملٌة تبدأ من الطفولة المبكرة ،
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وتساهم فٌها هٌبات ومنظمات عدٌدة بعضها رسمً  ،وبعضها اآلخر ؼٌر رسمً.
ومن أهم قنوات أو وسابل التنشبة السٌاسٌة:

/1األسرة  :هً أول قناة من قنوات التنشبة التً ٌتعرض لها الفرد  ،ولها تأثٌرات قوٌة ،
ودابمة
على شخصٌة الطفل الذي ٌقضً أول مراحل عمره فٌها.
وتمارس األسرة تأثٌرها التربوي على تنشبة الطفل من خبلل ثبلث زواٌا:
أ ـ المركز الخاص لألسرة :إذ تظل بمثابة المصدر الوحٌد الذي ٌرعى الطفل وٌلبً حاجات
المادٌة والمعنوٌة  ،مما ٌدفع الطفل إلى تقمص قٌم  ،واتجاهات والدٌه  ،وخاصة األم ألنها األكثر
مبلزمة
للطفل أثناء فترة التكوٌن األولى.

-76محمود حسن إسماعٌل  ،مرجع سبق ذكره ،ص .25
-77محمد علً محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص 254ـ .255

ب ـ فلسفة وقٌم األسرة  :فاألسرة تعكس نظاما لقٌم  ،واتجاهات اآلباء قد ٌكتسبه األبناء ،
وتجعلونه معٌارا لسلوكهم  ،كما قد ٌستوعبون دون أن ٌعلموا به ألن هناك تؽٌٌرا ٌفرض اختبلؾ قٌم
واتجاهات الجٌلٌن.
ج ـ طرق تربٌة الطفل  :وهً ال تقتصر على التلقٌن العلنً والمستتر للمعارؾ السٌاسٌة
واالجتماعٌة ،بل تتضمن كذلك األسالٌب التً تنتجها األسرة فً تربٌة الطفل  ،والتعامل معه  ،والتً
ٌكتسب من خبللها المعتقدات  ،واالتجاهات المختلفة
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ومن بٌن هذه األسالٌب :
 أسلوب ممارسة السلطة  :باعتبار األسرة هً أول نمط للسلطة ٌعاٌشه الطفل فإن قٌمةواتجاهات تتأثر بطرٌقة اآلباء فً ممارسة السلطة  ،وتولد فً نفوسهم قٌم اإلكراه والحب للشخصٌة
الدٌمقراطٌة  - .أسلوب اتخاذ القرارات داخل األسرة :إذ تلعب عملٌة تشجٌع المشاركة فً صنع
القرارات داخل األسرة دورا فً زٌادة إحساس الطفل بالكفاءة السٌاسٌة  ،وتوفر له مهارات التفاعل
السٌاسً  ،وتشجٌعه على المشاركة السٌاسٌة الفعالة فً النظام السٌاسً عند الكبر
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وفً العقود األخٌرة زاد دور األسرة فً التنشبة السٌاسٌة خاصة مع ثورة المساواة بٌن
الرجل والمرأة فً التعلٌم والعمل  ،وحول عبلقة كل منهما باالقتصاد  ،وبالنظام السٌاسً  ،مما ٌؤثر
بشكل ربٌسً على أنماط التجنٌد السٌاسً  ،والمشاركة السٌاسٌة  ،والسٌاسة العامة  .كما زاد تعرض
األطفال فً سن مبكرة لدور الحضانة  ،ورعاٌة الطفولة من تعدٌل تأثٌر  ،ودور األسرة فً التنشبة
بطرق مذهلة.
/2جماعات الرفاق :إذ ٌقر علماء السٌاسٌة عموما أن سلوك الفرد ٌتأثر بسلوك أقرانه ،
وأصدقابه  ،ومن هم فً سنه  ،أو على األقل متساوون معه  ،وٌقتضً معهم فترات طوٌلة فً محٌط
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الحً  ،أو المدرسة  ،أو العمل  ،أو مؤسسات اجتماعٌة أخرى.

وفٌما تبٌن أهمٌة الفرد جماعات الرفاق ودورها الفعال فً تشكٌل القٌم واتجاهات األفراد
خاصة السٌاسٌة منها ألن الفرد ٌشعر فً إطار ها بسهولة التكٌؾ مع البٌبة االجتماعٌة  ،والثقافٌة

 - 78محمود حسن إسماعٌل ،مرجع سبق ذكره  ،ص .36
 -79محمد حسن إسماعٌل  ،مرجع سبق ذكره.37 ،

 -80برابٌل ألموند وبنجام بوٌل وروبرت مندت ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ،94ـ.95

،كما ٌحس وٌرى أنها تحترم مبادئ الدٌمقراطٌة والمجال فٌها ٌتسع لتعدد اآلراء  ،وقبول النقاش
عكس ماتفرضه األسرة فً سٌطرة  ،وخضوع  ،وتحكم".
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ونظرا إلدراك دور جماعة الرفاق  ،وتأثٌرها على األفراد  ،نجد الٌوم أن األسس المثقفة تتدخل
الختبار أصدقاء ألبنابها منذ الطفولة.
 /3المؤسسات التعلٌمٌة:
وإن كانت األسرة هً المصدر األول واألساسً لتنشبة الفرد فإن المدرسة هً ثانً مصدر
ٌتحمل مسؤولٌة تعلٌم الفرد وتنشبته لٌصبح مواطنا صالحا فً مجتمعه وذلك من خبلل مناهجها
الدراسٌة  ،وكتبها التعلٌمٌة " تارٌخ ،جؽرافٌا ،تربٌة وطنٌة " وتكاملها مع سلوك المعلمٌن من جهة
،والمحٌط المدرسً من جهة أخرى فمن خبلل ما تؤدٌه من مهام لزٌادة الخبرات العلمٌة للمتدرسٌن
وإلنارة عقولهم فهً تؤثر فً فكرهم السٌاسً
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وتتمثل صور هذا التأثٌر فٌما ٌلً :
ــ المناهج المدرسٌة بما تتضمنه من معلومات فً الكتب المدرسٌة تعمل على تأهٌل الناشبة
لفهم الحاجات الوطنٌة ،وتطوٌر انتماءهم األصٌل لمجتمعهم وأرضهم  ،وتقوٌة إحساسهم البناء لما
ٌجري
فٌها من حوادث سٌاسٌة  ،وما ٌواجهها من قضاٌا وصعوبات.
وأن مقررات مواد التربٌة المدنٌة والتارٌخ هً أمثلة مباشرة موجهة لتحقٌق هذه
"83

األؼراض.

ــ بما أن المدرسة هً كٌان ؼٌر مستقل عن الواقع االجتماعً الذي ٌعٌش فٌه الطفل  ،فهً
تعكس ظروؾ هذا الواقع  ،وأحواله  ،وأفكاره أعضابه  ،وأنماط سلوكهم  ،وٌتبع للطفل فرصة فهم
التجربة الجماعٌة  ،كما ترعى العناصر المعرفٌة والفكرٌة له وتنمٌتها وتصعدها لبلرتقاء به إلى
المستوٌات االجتماعٌة والمهنٌة  ،وبهذا تكون المدرسة قد ساهمت فً نقل التراث الثقافً للمجتمع ،

 -81إسماعٌل علً سعد،مرجع سبق ذكره.375،
 -82إسماعٌل علً سعد ،علم االجتماع السٌاسً بٌن السٌاسٌة واالجتماع  ،مصر ،1999 ،ص .377

 -83محمد زٌاد حمدان  ،المناهج المدرسٌة المعاصرة  ،دار التربٌة الحدٌثة  ،عمان  ،2001،ص .27

وما ٌتضمنه من ثقافة سٌاسٌة  ،وساعدت على تشكٌل اختٌارات سٌاسٌة لدى األفراد تساعد فً تحدٌد
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مصٌرهم عند النضج.

كما ٌؤثر كل من مبادئ الدٌمقراطٌة التً تسود الجو المدرسً كحرٌة الرأي وحرٌة التعبٌر
والعمل الجماعً وما ٌنتهجه المعلم من أسالٌب فً التربٌة وما ٌتعلمه التلمٌذ من قٌم المنافسة الحرة ،
والحفاظ على الصالح العام  ،وما ٌنمو فٌه من روح المشاركة واالنتماء  ،واالستقبللٌة وما ٌتولد لدٌه
من مشاعر حب الوطن والوالء  ،واإلحساس بالتفاخر واالعتزاز على تنشبة الطفل سٌاسٌا  ،وٌختلؾ
لدٌه مستوى رفٌع من المعرفة بقواعد اللعبة السٌاسٌة فً المجتمع مما ٌهٌبه أكثر للمشاركة ،
والممارسة السٌاسٌة ،ولهذا تعد المدرسة األداة الرسمٌة التً تدعم استقرار  ،وثبات الدولة والنظام
السٌاسً بما تؽرسه فً نفوس األطفال من أحاسٌس التعلق والوالء  ،كما أن تقود المدرسة عملٌة
التؽٌٌر فً االتجاهات  ،وتتولى مهمة ؼرس إٌدٌولوجٌا جدٌدة  ،وتحقٌق معدالت نوعٌة فً التنمٌة
السٌاسٌة 85".وهذا ما ٌبرز اهتمام األنظمة السٌاسٌة المعاصرة بدور المدرسة فً المجتمع واعتمادها
علٌها للحفاظ على األبنٌة السٌاسٌة.
 /4األحزاب السٌاسٌة:
ٌبرز دور األحزاب السٌاسٌة فً عملٌة التنشبة السٌاسٌة خاصة فً الدول الدٌمقراطٌة  ،وتلك
التً تأخذ بنظام التعددٌة الحزبٌة.
والحزب هو مجموعة من األشخاص المنظمٌن  ،والذٌن تجمعهم فلسفة  ،أو إٌدٌولوجٌة ،
وٌهدفون إلى تحقٌقها مٌدانٌا ،وٌقصدون من وراء ذلك الوصول إلى السلطة وممارستها ".لؤلحزاب
السٌاسٌة العدٌد من الوظابؾ التً تؤدٌها  ،والتً تعكس دورها فً عملٌة التنشبة السٌاسٌة  ،وأهم
هذه الوظابؾ:
 التأطٌر السٌاسً واإلٌدٌولوجً للناخبٌن  :محاولة توعٌتهم وتبصٌرهم حول السٌاساتالمتبعة من طرؾ الحكام .
 اختٌار المترشحٌن للمناصب االنتخابٌة :إذ تعد األحزاب بمثابة المدارس التً تدرب أعضاءفٌها  ،وتؤهلهم للممارسة السلطة.

 -84محمود حسن إسماعٌل  ،مرجع سبق ذكره ،ص .41
 -3نبٌلة عبد الحلٌم كامل  ،األحزاب السٌاسٌة فً العالم المعاصر  ،دار الفكر الؽربً ،ص .30

 تنشٌط الحٌاة السٌاسٌة:من خبلل التنافس الدابم وحث الجماهٌر على المشاركة فً الحٌاة"-

السٌاسٌة.

 ونجد أٌضا وسابل اإلعبلم ووسابل الدٌنٌة والجٌش الذي ٌعتبرون أٌضا من مؤسساتوقنوات التنشبة السٌاسٌة .

86

ثانٌا  :مفهوم التلمٌذ:
/1تعرٌف التلمٌذ:
ٌُقصد باصطبلح التلمٌذ ) الفرد الذي ٌتابع دراسته فً المرحلة االبتدابٌة أو اإلعدادٌة ،أو
الثانوٌة،وٌ ّؽطً مرحلة تعلٌمٌة بعٌنها تتسم بخصابص عقلٌة وسلوكٌة مخالفة بصور ٍة واضح ٍة
لخصابص المرحلة األخرى ذلك أنّ التلمٌذ ٌتفاعل مع المادة المعرفٌة المق ّدمة له بطرٌقة مختلفة،
وٌمكن القول إنّ التلمٌذ ٌتلقى المعرفة وهو واقع فً صمٌم الدهشة العقلٌة األولى ممّا ٌجع ُل العملٌات
التعلٌمٌة والتربوٌة تواكبها ردود فعل نفسٌة وعقلٌة وسلوكٌة خاصة  ،فالتلمٌذ ال ٌكون بالضرورة
رجال ٌتابعون دراستهم فً االبتدابً أو اإلعدادي أو الثانوي فإن الرجل
طفبلً حٌث ٌمكن العثور على
ٍ
والمرأة ٌمكن اعتبارهما تلمٌذٌن مثبلً فً دروس محاربة األمٌة أو فً التعلٌم الذي ٌتم بالمراسلة أو
فً الدروس الخصوصٌة  ،واصطبلح "القارئ العام" فً مجال أدب الراشدٌن ٌُقصد به القارئ ؼٌر
المتخصص ،أي القارئ ؼٌر الناقد  ..لذلك ٌصبح الطفل فً مجال أدب األطفال قاربا عاما ً ؼٌر ملزم
ضرورة بنقد ما ٌسمعه أو ٌقرؤه من قصص ،فالتلمٌذ ال تتوجه إلٌه نظرٌة األدب وببلؼته توجها
تاما ،أو على األصح توجها ً مباشراً  ..ذلك أن التلمٌذ ٌكون فً األساس هدفا ً للنظرٌة التعلٌمٌة قبل
نظرٌة األدب .صحٌح أن مادة ال ّتعلم التً تق ّدم للقارئ التلمٌذ ال تخلو من الببلؼة لكن مع ذلك ال تولً
العملٌة التعلٌمٌة تلك الببلؼة اهتماما كبٌرا  ،وٌؽدو التلمٌذ متلقٌا ً ُتوجه له عبر الكتب المدرسٌة وعبر
التربٌة رسابة أدبٌة وتثقٌفٌة وصور ببلؼٌة البد أن ٌكون له إزاءها انفعاالت وردود فعل ذهنٌة
وتفاعل إٌجابً أو سلبً  ..بصٌؽة أخرى ٌمكن القول إن الوظٌفة التعلٌمٌة تتٌح لنا فرصا ً مناسبة
نعاٌن فٌها التلمٌذ وهو ٌُمارس العملٌة القرابٌة فً ظروؾ خاصة ..ومن البٌّن جدا أن دراسات عدٌدة
أنجزت فً موضوع قراءات التبلمٌذ ركزت بصفة خاصة على ردود فعلهم المعرفٌة تجاه ما ٌقدم
 -86حسن البدراوي  ،األحزاب السٌاسٌة والحرٌات العامة  ،دار المطبوعات الجامعٌة ،مصر  ،2000 ،ص .19

لهم ،فً حٌن أظن أن كم الدراسات التً أنجزت حول شروط التلقً وطبٌعته أقل من ك ّم الدراسات
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األولى

 -2خصائص التلمٌذ :هناك مجموعة من الخصابص المشتركة لنمو التبلمٌذ فً المرحلة
المتوسطة وتتمثل فٌما ٌلً:
-

النمو الجسمً والحركً :تستمر معدالت الزٌادة فً النمو الجسمً بصفة عامة ،

حٌث ٌزداد الطول والوزن وٌتحسن المستوى الصحً بصفة عامة  ،وٌزداد النضج والتحكم فً
القدرات المختلفة  ،وٌصبح التوافق الحركً فً هذه المرحلة أكثر توازنا  ،مما ٌسمح للطالب
بممارسة مختلؾ ألوان النشاط الرٌاضً ما ٌجب على المربٌن مراعاته.
-

إعداد المراهقٌن للنضج الجسمً والتؽٌرات الجسمٌة والتؽٌرات الجسمٌة التً تطرأ

فً هذه المرحلة
-

تجنب المقارنة بٌن األفراد ،فالفروق الفردٌة فً معدالت النمو تلعب دورا هاما هنا ,

-

االهتمام بالتربٌة لصحٌة والقضاء على األمٌة.

 النمو االنفعالًٌ :ظهر على المراهق فً هذا السن انفعاالت ٌلونها الحماس  ،وتتطور لدٌهمشاعر الحب  ،ونبلحظ علٌه الحساسٌة االنفعالٌة  ،وٌمٌل المراهق إلى التمرد واالستقبللٌة وٌشعر
كثٌرا بالخجل واالنطواء  ،وفً هذه الحالة ٌجب منحه الثقة بالنفس من خبلل تعزٌز المواقؾ االٌجابٌة
.
"-النمو العقلً ٌ:نمو الذكاء العام بسرعة ٌ،تطور اإلدراك من المستوى الحسً إلى المستوى
المجرد ،تظهر القدرة على االبتكار بشكل أكبر.
النمو الجسمً - :بداٌة ظهور المٌول التً تتعلق بالرؼبة فً الزواج .-
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تصل االنفعاالت الجنسٌة إلى قمة نشاطها.

 -3دور المدرسة فً التنشئة السٌاسٌة:

1- : http://www.hayah.cc/forum/t19576.html#ixzz2OOHkDEO0 19/3/ 2013. 10.30
على الساعةٌ21: 48,وم-Rttp/firum. Stop 55.com/263420Rtml.23/02/2013
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تعد المدرسة مصدرا متمٌزا من مصادر التنشبة السٌاسٌة و ما ٌمٌزها عن ؼٌرها  ،هً انها
وسٌلة إلزامٌة فضبل عن كونها هً أول مؤسسة رسمٌة تربوٌه ٌرتبط بها الفرد فً حٌاته ،وظٌفتها
القٌام بالدور التربوي و العلمً الذي ٌرٌده المجتمع .و تساهم المدرسة بدور كبٌر و مؤثر فً صٌاؼة
نمط حٌاة األفراد من خبلل ما تقوم به من وظابؾ فً تعمٌق الشعور باالنتماء للمجتمع و بناء
للشخصٌة الوطنٌة التً تتفاعل مع المحٌط الذي تعٌش فٌه و تعزٌز و ؼرس القٌم االٌجابٌة من عادات
و تقالٌد و توجهات و أفكار سٌاسٌة و تنشبة السلوك السٌاسً للفرد بعد األسرة.
و الفاحص لهذه السمات ٌجد أن الحرٌة و الدٌمقراطٌة هً مناخ أساسً و ضروري التنمٌة
هذه القدرات لدى التلمٌذ ،فالعقل ٌنمو و ٌبدع و ٌفكر حٌث تتوافر أجواء الحرٌة و الدٌمقراطٌة و ٌكاد
ٌختنق و ٌموت بأجواء القمع و مصادرة الرأي  .و على الرؼم من ذلك ٌبقى تأثٌر المناهج الدراسٌة
فً التنشبة السٌاسٌة مرتبطا فً طبٌعة بناء السلطة السٌاسٌة .لذلك فطرٌقة التدرٌس الجٌدة و
األسلوب الناجح تؤثر أٌضا على التبلمٌذ فً تنشبتهم  ،فالمعلم الذي ٌشجع التبلمٌذ على المشاركة و
التعاون و إبداء الرأي و احترام الرأي اآلخر ٌعمق السلوك السٌاسً الدٌمقراطً فً نفوس التبلمٌذ و
ٌجعلهم أكثر قدرة على إبداء أرابهم و اتخاذ المواقؾ تجاه قضاٌا المختلفة و العكس ٌحصل إذا كان
المعلم ذو نزعة دكتاتورٌة أو تسلطٌة.
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و تنجز المدرسة فً الجزابر تنشبتها السٌاسٌة باالعتماد على متؽٌرات عدة و هً  :المناهج
الدراسٌة و المواد التً تحتوٌها ،فالمعلم الذي ٌقوم بذور القدوة للطفل و أخٌرا طبٌعة المناخ السابد فً
المدرسة  .لكن تبقى المناهج الدراسٌة مهما اختلفت أسالٌب تنظٌمها تؤدي الدور األساسً فً عملٌة
التنشبة السٌاسٌة من خبلل ؼرس القٌم و أنماط السلوك السٌاسً من جٌل إلى آخر  ،و تؤثر تلك القٌم
على سلوكٌات و معتقدات تلك األجٌال و تنفرد مقررات مناهج التربٌة المدنٌة و منهج التارٌخ بهذا
الدور كونهما أثرى من ؼٌرهما فً القٌم و المعتقدات السٌاسٌة ،فضبل عن مناهج اللؽة العربٌة و
التربٌة الدٌنٌة ،و تحمل المقررات مضامٌن تربوٌة و سٌاسٌة تهدؾ إلى خلق مواطن صالح ٌهتم
بقضاٌا وطنه ،أو تتضمن ما ٌساعد على التروٌج الٌدولوجٌا معٌنة أو حزب معٌن بؽٌة اإلسهام فً
إضفاء الشرعٌة على النظام السٌاسً و انسجاما مع هذا الرأي و تحقٌقا له سعت الجزابر إلى األخذ
بإلزامٌة التعلٌم و مجانٌته لٌس فقط من اجل رفع المستوى العلمً بل من اجل تنشبة سٌاسٌة تضمن
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بموجبها الحصول على والء الرأي العام لسٌاستها و لذلك ٌتوقؾ نجاح عملٌة نشر الوعً السٌاسً
ؼلى ما تتضمنه مناهج التنشبة من قٌم سٌاسٌة ٌتقبلها المواطن.
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وتلعب المدرسة دوراً هاما ً فً ذلك من خبلل السعً نحو إقامة تفاهم بٌن أبناء الفبات
االجتماعٌة المختلفة واستقطابهم جمٌعا ً حول مشاعر الوالء للنظام القابم  ،واإلحساس بالوطنٌة
واالنتماء للمجتمع ،وعلى الرؼم من أن لعملٌة التنشبة السٌاسٌة السٌما على مستوى التعلٌم الرسمً ،
دوراً إٌجابٌا ً فً دعم التماسك من خبلل إكساب األفراد قٌما ً ومعاٌٌر سٌاسٌة مقبولة ومعترفا ً بها
اجتماعٌا ً  ،إال أنها ـ وفً نفس الوقت قد تمٌل إلى اإلبقاء على تعزٌز التفرقة القابمة بٌن الصفوة
السٌاسٌة والجماهٌر  ،إما عن طرٌق وظٌفتها التوجٌهٌة ومثال ذلك ما تعٌنه التربٌة لؤلفراد من أدوار
ٌقومون بها فً المجتمع  ،أو من خبلل وظٌفتها التقنٌنٌة وٌمثل ذلك تقنٌن الجماعة لسلطة الصفوة
وجعلها مشروعة ٌمكن أن ٌتقبلها وٌرضخ لها األفراد ،ومن ثم فإن نظم التعلٌم ٌمكن أن ٌكون عامل
من عوامل عدم االستقرار والتماسك بٌن األفراد ، .ولهذا تسعى دول العالم على وضع سٌاسة تربوٌة
متضمنة األهداؾ التً تبؽً الدولة تحقٌقها من العملٌة التربوٌة  ،وإخضاع جمٌع المدارس سواء
المدارس التابعة للدولة أو المدارس الخاصة لئلشراؾ الحكومً من أجل أن تسهم جمٌعا ً فً تحقٌق
أهداؾ الدولة.
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خالصة الفصل:
إن التنشبة السٌاسٌة عملٌة ٌكتسب الفرد من خبللها قٌما ،واتجاهات سٌاسٌة ال تقتصر على
مرحلة معٌنة ،أو سن محددة من عمر اإلنسان  ،فهً تبدأ فً سن مبكرة من طفولة الفرد وتستمر
طول حٌاته ،إذ تتراكم خبراته عبر الزمن لتزٌد من وعٌه بالبٌبة التً ٌعٌش فٌها،ومن نموه السٌاسً
حتى ٌصبح له سلوكه السٌاسً وموقفه الخاص عند نضجه ،وكذا تنمٌة المعرفة السٌاسٌة له
،ومشاركته واندماجه فً الحٌاة السٌاسٌة عن طرٌق مصادر ومؤسسات لها األثر الكبٌر فً تنشبته
سٌاسٌا ،وتعد أحد هذه المؤسسات الفعالة من خبلل مناهجها المقننة والهادفة من أجل زرع القٌم
السٌاسٌة فً الفرد'(التلمٌذ) وتكوٌن شخصٌة سٌاسٌة مؤثرة وفعالة.
الساعة ٌ 23-49وم- http//uqu. Edu.sa-page – ar-101914. 22-02-2013
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أوال  :اإلجراءات المنهجٌة للدراسة
تـمييـد.

ثانٌا  :عرض وتحلٌل البٌانات
تـمييـد

 -1مجاالت الدراسـة

 -1تحميل وتفسير البيانـات

 -2مجتمـع البحـث

 -2االستنتاج العام لمدراسة :

 -3منيـج الدراسـة
 -4أدوات جمع البيانات
 -5المسـح الشامـل

أوال  :اإلجراءات المنهجٌة للدراسة :
تمهٌد :
ٌعتبر اإلطار المنهجً للبحث أحد الجوانب الهامة  ،بحٌث ال ٌمكن ألي باحث أ ن ٌستؽنى عنه،
فالعمل المنهجً المنظم بإمكانه أن ٌترجم معظم أهداؾ البحث .و ٌمكن إرجاع هذه األهمٌة إلى المنهج
الذي تم االعتماد علٌه  ،و عٌنة الدراسة ونوع األدوات التً تساعد الباحث على جمع المعلومات من
المٌدان.
وقد جاء هذا الفصل لتوضٌح ذلك ّكله  ،حٌث ٌحتوي على اإلجراءات المنهجٌة من خبلل عرض
لطبٌعة المنهج المطبق فً البحث  ،باإلضافة إلى حدود الدراسة و مجاالته المتمثلة فً المجال المكانً ،
الزمنً و البشري ،كما تم التطرق إلى األدوات التقنٌة الخاصة بحصر المعلومات و البٌانات.
 /1المنهج :
ٌعد المنهج طرٌقة تصور وتنظٌم البحث  ،فهو ٌنص على كٌفٌة تصوٌر وتخطٌط العمل موضوع
دراسة ما .وبالتالً المنهج ضروري للبحث  ،فهو من خبلله ٌستطٌع الباحث ضبط متؽٌرات الدراسة
وفروض البحث  ،لذا من المفٌد اختٌار المنهج المبلبم للموضوع المدروس ولنوع الدراسة واألهداؾ
المتوخاة من الدراسة  ،والتً ٌسعى الباحث إلى تحقٌقها  ،لذا فاختٌار منهج البحث لم ٌكن ولٌد
الصدفة  ،بل نتٌجة لمل ٌتطلبه موضوع الدراسة و الذي ٌدور حول اتجاهات الطلبة الجامعٌٌن نحو
مدارس اللؽات األجنبٌة الخاصة  ،والذي اعتمدنا فٌه على المنهج الوصفً وذلك انطبلقا من البٌانات
المتحصل علٌها .
وٌعتبر المهج الوصفً طرٌقة من طرق التحلٌل والتفسٌر بشكل علمً منظم من أجل الوصول
ألؼراض محددة.
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كما ٌقوم على دراسة ظاهرة المشكلة كما هً فً الواقع ووصؾ وضعها الراهن  ،كما ٌهتم
بالتعرٌؾ على المشكلة عن طرٌق وصؾ ظواهرها وخصابصها وطبٌعتها ومعرفة أسبابها وسبل
التحكم فٌها وهذا ما نرٌد تحقٌقه من خبلل تجسٌد األهداؾ الموضوعٌة للدراسة واالستعانة بهذا
 -92موريس أنجرس ،منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية  ،ترجمة  :بوزيد صحراوي  ،دار القصبة لمنشر ،
الجزائر ،2004،ص .99

المنهج لتحقٌقها ،باالعتماد على تجمٌع البٌانات وتحلٌلها وبالتالً استخبلص النتابج بؽرض معالجة
المشكلة تم هذه تعمٌم النتابج طبقا لمجموعة من القواعد الخاصة بجمع المعلومات والحقابق وتصنٌفها
"93

ومقارنتها وتفسٌرها.

كما ٌمكن القول أن المنهج الوصفً أسلوب لدراسة الظواهر االجتماعٌة بشكل علمً منظم ،أو
هو طرٌقة منتظمة لدراسة الحقابق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو موقؾ أو أفراد أو حدث  ،أو أوضاع
"" 94

معٌنة من أجل الكشؾ عن حقٌقة جدٌدة أو التحقق من كونها قدٌمة وكشؾ الجوانب التً تحكمها.
وقد اعتمدنا المنهج الوصفً فً دراسة ألسباب التالٌة :

ـ ٌعتبر المنهج الوصفً الذي ٌسمح بتطبٌق كل أدوات جمع البٌانات وكل األسالٌب اإلحصابٌة
وٌتماشى مع كل العٌنات والذي ٌمكننا من قٌاس وجهة نظر المعلمٌن نحو دور المدرسة فً التنشبة
السٌاسٌة  ،وصؾ وجهات نظر المعلمٌن نحو دور المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة ،لتحسٌن من
المقررات وطرابق التدرٌس وإجراء النشاطات المساهمة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ .
ـوتفسٌر وتحلٌل العبلقة بٌن المدرسة والتنشبة السٌاسٌة التً ٌساهم فٌها المعلم.
 - 2مجاالت الدراسة :
-

المجال المكانً  :تم إجراء هذه الدراسة على مستوى المدارس الموجودة فً العالٌة

الشرقٌة و تم حصر شامل لهذه المدارس الموجودة ،وهً ثبلث مدارس وكانت األولى" متوسطة
محمد الزٌن بن المدانً" والتً أنشأت سنة 1995ـ  ،1998وتبلػ مساحة المؤسسة
10.000م 95.وتحتوي على  12قسما و 16فوجا و 2من المخابر وورشة واحدة وملعب واحد
و5مكاتب ومخزن واحد  ،وعدد األساتذة العاملٌن  27أستاذ و 16موظؾ وعامل وعدد
التبلمٌذ المتمدرسٌن لجمٌع المستوٌات ، 565أما المتوسطة الثانٌة فهً باسم "حمودي محمد
 -93مدحت أبو النصر  ،قواعد ومراحل البحث  ،مجموعة النيل العربية  ،القاىرة  ،2004 ،ص .23
-94محمد عوض العابدي ،إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعٌة مع دراسة عن مناهج البحث  ،مركز الكتاب
للنشر ،مصر ،2005،ص ص 69،70
-95عمار بوحوش  ،مناهج البحث العلمً وطرق إعداد البحوث  ،الطبعة الرابعة  ،الجزابر  ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة  ،2007 ،ص .139

الصؽٌر " والتً أنشأت سنة  1994وتارٌخ التدشٌن كان ٌوم 11ـ12ـ .2008وتتكون من
قاعات العادٌة  13قاعة والمتخصصة فٌها  02من المخابر و 01من الورشات ومخبر إعبلم
اآللً ومكتبة واحدة وٌوجد ملعب واحد  ،إما المكاتب اإلدارٌة توجد  ،05عدد األساتذة فٌها 33
ذكور و 26إناث وفٌما ٌتعلق باإلدارٌٌن فٌها  09ذكور و 04إناث  ،عدد العمال  07ومجموع
الموظفٌن 49
-

وعدد التبلمٌذ اإلجمالً لكل المستوٌات .608

-

أما المتوسطة الثالثة فهً باسم "أحمد زٌد " والتً انشات ٌوم 20ـ06ـ ، 2003وكان

االفتتاح ٌوم 18ـ09ـ 2004ومساحتها الكلٌة تصل إلى 10985.85م 2تتكون من  20حجرة
للدراسة و 02مخابر و02ورشات ومكتبة و 05مكاتب اإلدارة وملعب واحد وعدد األساتذة 42
أستاذ وعدد التبلمٌذ اإلجمالً  813تلمٌذ.وعدد العمال .06
-

المجال البشري:

ٌتمثل مجتمع الدراسة فً المعلمٌن بمدارس المرحلة المتوسطة وبالضبط مدارس العالٌة
الشرقٌة ـ بسكرة ـ وذلك لسنة 2012ـ  ،2013حٌث أن مجتمع الدراسة ٌتمثل فً مجموعة المعلمٌن
الذٌن ٌدرسون مادة االجتماعٌات ،والذي ٌتراوح عددهم فً كل مؤسسة التً سبق ذكرهم إلى ثبلث
أساتذة.
 المجال الزمنً:تم تحدٌد المجال الزمنً للدراسة المٌدانٌة انطبلقا من إجراء أوال  :الدراسة االستطبلعٌة والتً
كانت خبلل جانفً  ،2013والتً مكنتنا من التعرؾ على الواقع المٌدانً قبل الخوض فً تفاصٌله ،
وكذا البحث عن متؽٌرات الدراسة وإمكانٌة توظٌؾ اإلجراءات المنهجٌة  ،وفً المرحلة الثانٌة
انطبلقا من شهر مارس مارس بدأ الفصل فً تجسٌد الجانب المٌدانً للدراسة وذلك بعد تحدٌد
المعلمٌن الذٌن ستتم علٌهم الدراسة  ،ثم البحث بتطبٌق اإلجراءات المنهجٌة المستخدمة فً الدراسة
من خبلل توظٌؾ أدوات البحث المتمثلة فً االستمارة  ،وهذا بتوزٌع اإلستمارت على العٌنة المختارة
وإعادة جمعها من طرؾ ذات العٌنة.

 /3األدوات المستخدمة :
كل دراسٌة تقتضً استعمال أدوات تجعل البٌانات والنتابج المتوصل إلٌها منطقٌة ذات داللة
علمٌة  ،وإتباعا لمناهج البحث الصحٌحة  ،اقتصرت الدراسة على األدوات التالٌة :
االستبٌان:
من األدوات المنهجٌة المستخدمة ٌصوره ربٌسة فً البحوث الوصفٌة االستبٌان الذي ٌتم
بواسطة جمع البٌانات والتً عن طرٌقها نصل إلى األهداؾ المتوخات من الدراسة .
فاالستمارة هً مجموعة مؤشرات ٌكمن عن طرٌقها اكتشاؾ أبعاد موضوع الدراسة عن
طرٌق االستقصاء التجرٌبً  ،أي إجراء بحث مٌدانً على جماعة محددة من الناس  ،وهً وسٌلة
االتصال الربٌسٌة بٌن الباحث والمبحوث وتحتوي على مجموعة من األسبلة تخص القضاٌا التً نرٌد
معلومات عنها من المبحوث ،96كما أنها أداة تتضمن مجموعة من األسبلة أو الجمل التً ٌطلب من
المفحوص اإلجابة عنها بطرٌقة ٌحددها الباحث حسب أؼراض البحث.
وقد تمحورت استمارة االستبٌان على المحاور التالٌة:
بالنسبة للمحور األول  :البٌانات الشخصٌة.
تضمن المحور الثانً  :مساهمة المضامٌن التعلٌمٌة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر
المعلم،أما المحور الثالث فبحث فً :مساهمة األنشطة الصفٌة والبلصفٌة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ
من وجهة نظر المعلم.
ولئلشارة فان أسبلة االستبٌان قد أعٌد تصمٌمها أكثر من مرة ،قبل النزول إلى المٌدان ،وذلك
بعد عملٌة التحكٌم من طرؾ عدد من األساتذة منهم ":األستاذة حسنً هنٌة واألستاذة زرفة واألستاذ
عصمان واألستاذ شالة"مما سمح لنا بإجراء بعض التعدٌبلت علٌها من إضافة وحذؾ ،لٌتم لعدها
صٌاؼة االستمارة النهابٌة.

مقٌاس لٌكرت:
 -96بلقاسم سبلطنٌة،حسان الجٌبلنً  ،منهجٌة العلوم االجتماعٌة  ،دار الهدى ،الجزابر  ،2004 ،ص .282

نظرا لطبٌعة الدراسة كان البد من مقٌاس لقٌاس وجهة نظر أفراد العٌنة  ،وقد تم استخدام بناء
المقٌاس على طرٌقة لٌكرت التً تمثلت فً الخطوات التالٌة :
 تصاغ العبارات صٌاؼة واضحة  ،ثم تقدم لعٌنة من األفراد وهً ما تسمى بمرحلة التجرٌب ،وفً هذه المحاولة األولٌة ٌمكن أن ٌظهر ؼموض العبارات الذي ٌمكن للباحث من إدخال التعدٌبلت
األزمة إلعداد الصور النهابٌة للمقٌاس.
 إجراء عملٌة تحلٌل العبارات المختارة أفضلها للمقٌاس. أعطى لكل عبارة من عبارات المقٌاس درجة  :بالنسبة لعبارة دابما ،03أحٌانا ،02أبدا.01ـ األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة :لقد اعتمدنا فً تفرٌػ البٌانات االستمارة على بعض األسالٌب
اإلحصابٌة الوصفٌة والتً تمثلت فً :
التوزٌع التكراري:
وهو عدد المرات التً تكرر فٌها الخٌار أو اإلجابة  ،بحٌث ٌكون المجموع مساوٌا لعدد
مفردات العٌنة ".وٌستخدم التوزٌع التكراري لمعرفة درجة االتساق الداخلً وذلك لحساب معامل
االرتباط بٌرسون بٌن المفردات الفردٌة والزوجٌة وال ٌتم ذلك إال بالتكرارات.
مقاٌٌس النزعة المركزٌة :تعتبر هذه المقاٌٌس من أهم أدوات التحلٌل اإلحصابً االجتماعً
وتسمى هذه المقاٌٌس بالمتوسطات ووظٌفتها معرفة المتوسط التً تتركز حوله قٌم العٌنة ومن
"97

المتوسطات الشابعة الستخدام الوسط الحسابً ،المنوال  ،الوسط.

ولقد تم استخدام المتوسط الحسابً فً الحسابات لهذه الدراسة وهو ٌبٌن درجة إجماع عناصر
المجموع حول نقطة واحدة والتً تدور حول وجهة نظر المعلم نحو دور المدرسة فً التنشبة

 -97رشيد زرواتي  ،تدريبات عمى البحث العممي في العموم االجتماعية،جامعة محمد ضياف ،الجزائر،2002 ،ص
. 160

السٌاسٌة للتلمٌذ ،وٌعرؾ المتوسط الحسابً على أنه مجموع القٌم على عددها " 98".وٌتجسد وفق
"99

القانون التالً:

جمموع التكرارات

المتوسط الحسابً=

عدداخليارات

النسبة المئوٌة  :كما تم استخدام النسبة المبوٌة والتً هً إحدى الطرق اإلحصابٌة  ،اعتمدت
فً الدراسة على القاعدة الثبلثٌة للنسبة المبوٌة وذلك لتحلٌل المعطٌات العددٌة والتً تدل على
التكرارات

100".

وقد تم استخدامها فً تحلٌل البٌانات الشخصٌة وارتباطها بموضوع الدراسة وتعطً بالصٌؽة
"" 101

التالٌة:

النسبة المئوٌة =

التكرار
جمموع االتكرارات

االنحراف المعٌاري:
اعتمدت الدراسة على االنحراؾ المعٌاري لمعرفة درجة انحراؾ اإلجابات وفق كل عبارة فً
استمارة االستبٌان وللتدقٌق  ،حٌث ٌوضح درجة االنحراؾ كل عبارة على حدى حتى ولو تساءلت
العبارات فً متوسطها الحسابً ،وٌعطً بالصٌؽة التالٌة:

""102

√
 -98فتحي عبد العزيز أبو راضي  ،الطرق اإلحصائية في العموم االجتماعية  ،دار النيضة العربية  ،بيروت ،
 ،1998ص .139
 -99محمد نصر الدين رضوان  ،اإلحصاء االستداللي في التربية البدنية والرياضية  ،دار الفكر العربي،القاىرة ،
 ،2006ص .64
 -3صالح أحمد مراد  ،األساليب اإلحصائية في العموم النفسية التربوية واالجتماعية  ،القاىرة  ،مكتبة األنجمو
المصرية ،2002،ص 65

 -101فريد كامل أبو زينة  ،اإلحصائية في العموم اإلنسانية  ،جبية لمنشر والتوزيع  ،2002 ،ص .230

 - 102محمد بوعبلق  ،الموجه فً إلحصاء الوصفً واالستداللً فً العلوم النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة،
مرجع سبق ذكره ،ص .63

مع العلم أن :
xتعتبر عن الدرجة.
*  Xمتوسط الدرجات.
وبالنسبة  nفهً حجم العٌنة.
مقٌاس لٌكرت:
عادة ما تستخدم طرٌقة التقدٌرات المجتمعة وتسمى طرٌقة لٌكرت والتً وضعها لٌكرت عام
 ،1932وتعتبر من أقدم مقاٌٌس لقٌاس االتجاهات فقد فحص خمس محاوالت أساسٌة التجاهات فقد
فحص خمس محاوالت أساسٌة التجاهات العبلقات الدولٌة  ،العبلقات العربٌة  ،الصراع االقتصادي ،
الصراع السٌاسً والدٌنً  ،حٌث إن أهمٌة هذه الموضوعات ضلت هامة لوقت ٌقارب الخمسٌن عاما
ومازالت هامة إلى اآلن  ،وٌحتوي مقٌاس لٌكرت على عدد من العبارات التً تعتبر بوضوح عن
موقؾ قد ٌتفق أو ٌختلؾ مع قضٌة أو موضوع معٌن  ،وٌطلب من الطالب إبداء الرأي حول كل
عبارة باختٌار بدٌل من خمسة بدابل على مقٌاس خماسً  ،فبعض األسبلة ٌتضمن صورة نعم أو ال
والتً تطلق علٌها االستجابات المقٌد  ،أما البعض األخر ٌتضمن االختٌار من متعدد  ،" 103.وٌمر بناء
مقٌاس لٌكرت بالخطوات التالٌة :
ـ تحدٌد موضوع االتجاه بصورة واضحة .
ـ وضع فقرات المقٌاس بحٌث تكون هذه الفقرات قادرة على استجواب عدد كبٌر من االتجاهات
واآلراء حول موضوع االتجاه ونختار هذه الفقرات من اختٌارات أخرى ومن الدورٌات والكتب
وتختار بحٌث تكون محددة المعنى واضحة ؼٌر ؼامضة بحٌث توضح  ،وٌفضل أن ٌكون عدد
الفقرات الموجبة والسالبة متساوٌا وٌفضل أن تقٌس الفقرات موضوع واحد  ،وٌجب ان تظهر
الفقرات فروقا فردٌة فً االستجابة أي ٌجب أن ال ٌنظم المقٌاس عبارات ٌوافق علٌها جمٌع الناس أو
ٌعارضها جمٌعهم .

-1عفت مصطفى الطناوي  ،التدرٌس الفعال " تخطٌطه  ،مهاراته  ،استراتٌجٌاته ،تقوٌمه"  ،الطبعة الثانٌة  ،دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،2011 ،ص . 249

ـ وضع سلم لئلجابة الذي ٌتراوح من بٌن الموافقة بشدة إلى عدو الموافقة بشدة أو المعارضة
عما سبق ذكره.
"" 104

ـ تحلٌل الفقرات بعد تجربتها وذلك بؽرض استبعاد الضعٌفة واالحتفاظ بالفقرات الجدٌدة.
ـ وٌمتاز هذا المقٌاس بما ٌلً :

ـ سهل فً بنابه وتطبٌقه  ،وٌتٌح اكبر عدد من العبارات التً تربط االتجاه المراد قٌاسه .
ـ أكثر شموال ودقة وثبات .
ـ ٌعتد على تجربة كل فقرة من فقرات وال ٌعتد على رأي الحكام.
ـ ٌطلب من المفحوص اإلجابة على جمٌع فقراته.
ـ تمثل الدرجة العلٌا االتجاه االٌجابً وتمثل الدرجة الدنٌا االتجاه السلبً وتتكون درجة االتجاه
من مجموع عبلمات المفحوصٌن .
ـ ولقد تم استخدام مقٌاس لٌكرت فً هذه الدراسة لمعرفة دور المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة
للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم وفق خمس عبارات هً  :موافق بشدة  ،موافق  ،ؼٌر متأكد ،ؼٌر
موافق  ،ؼٌر موافق بشدة.

105

ٌتفوقون فً مٌدان العمل هم المعلمون المؤهلون مهنٌا وأكادٌمٌا.
 -والمبادر والقابل للنقد والمتقبل لآلخرٌن

106 ".

 المعلم الجٌد الفعال هو من ٌؤمن بذاته أوال ومن ثم ٌستطٌع إٌصال كل شا للطبلب وقتهاوٌجب أن ٌكون له صفات كثٌرة أهمها الصبر وحب الطبلب وقبولهم وعدم التعالً والشرح
"107

الوافً بطرٌقة بمفهومهم هم ولٌس بمفهومه هو.

 -1فؤاد البهً السٌد  ،سعد عبد الرحمن  ،علم النفس االجتماعً رؤٌة معاصرة  ،القاهرة  ،دار الفكر العربً،
 ،1999ص.269
 - 2سلوى محمد عبد الباقً ،آفاق جدٌدة فً علم النفس االجتماعً ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،اإلسكندرٌة ،ص .89
-3الزبيدي سممان عاشور ،اإلدارة الصفية الفعالة في ضوء اإلدارة المدرسية الحديثة ،،مطابع الثورة العربية الميبية
،طرابمس  ،2001،ص .65

 -/4مجتمع الدراسة :
ٌقصد بمجتمع البحث جمٌع المفردات واألشٌاء التً نرٌد معرفة حقابق علٌها ،كما ٌعرؾ
بأنه كل العناصر التً تستهدفها الدراسة سواء أكانت هذه العناصر أفراد ،أو أحداث أو مشاهدات
موضوع البحث ،أو الدراسة

108

 ،وبالتالً فإن مجتمع الدراسة ٌتمثل فً أساتذة مادة

االجتماعٌات بمنطقة العالٌة الشمالٌة بوالٌة بسكرة ،وٌقدر عددهم ب11:أساتذة موزعٌن على
ثبلث متوسطات
 /5المسح الشامل:
من منطلق أن مجتمع البحث ٌتمٌز بالصؽر الحجم ،وٌتمثل فً المعلمٌن الذٌن ٌدرسون مادة
االجتماعٌات حٌث ٌقدر عددهم  01مفردة ،ولهذا قد تم استعمال أسلوب الحصر الشامل والذي ٌعنً "
تجمع ألفراد وأشٌاء فً خصابص معٌنة تهم الباحث ،أو هو مجموع وحدات البحث التً نرٌد
الحصول على بٌانات منها ،أو عنها " ، 109وبالتالً فقد استخدم الباحث كافة المفردات ،أي اختٌار
أسلوب الحصر الشامل الذي ٌعد األسلوب األنسب لجمع البٌانات فً هذه الدراسة ،وٌتمٌز مجتمع
الدراسة بمجموعة من الخصابص تتمثل فً اآلتً :
جدول رقم :ـ 02

الجنس

التكـــــــــرار

النسبة المئوٌة

ذكــــــــــــــــــــر

02

88.88

أنثـــــــــــــــــــى

08

22.21

المجمــــــــــوع

09

200

ٌوضح توزٌع مفردات العٌنة حسب الجنس .
المصدر  :بٌانات االستبٌان الموزع

 - 107قطامي يوسف  ،سيكولوجية التعمم والتعميم الصفي  ،دار الشروق  ،عمان  ،1998ص 39
 0ـ محمد عبٌدات و آخرون ،منهجٌة البحث العلمً ،دار وابل للطباعة و النشر ،الطبعة الثانٌة،عمان ،األردن،
 ،1111ص.44
 - 109عبد اهلل عامر اليماني  :أسموب البحث االجتماعي وتقنياتو  ,دار الكتب الوطنية  ,ليبيا  , 2003 ,ص .236

نبلحظ من خبلل الجدول أعبله أن نسبة اإلناث فً العٌنة التً كانت بنسبة ،℅ 88.88بٌنما
نسبة الذكور تقدر بـ ℅00.00 :اال انه ٌمكن القول التوجد فروق واضحة فً كفاءة أداء العمل
والعطاء بٌن الذكور واإلناث اال ان الفرق ٌكون فً مٌل المراة للتعلٌم أكثر من الرجل وٌرجع ذلك
الى ارتٌاح المراة فً التعلٌم اكثر من المٌادٌن االخرى مثبل اإلدارة والشركات ولكون التعلٌم ٌمتاز
بعطل فً كل فصل ومع كون المراة تمتاز بمسوؤلٌات اخرى فً حٌاتها مثل البٌت واألطفال تجد
راحة فً التعلٌم .
جدول رقم04 :ـ01
ٌوضح توزٌع مفردات العٌنة حسب السن.

الفئات

التكــــــــــــــرار

العمرٌة

النسبة
المئوٌة

[15ـ ]35

05

55.55

[35ـ ]45

04

44.45

المجموع

9

200

المصدر  :بٌانات االستبٌان الموزع
من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أن أؼلبٌة أفراد العٌنة أي نسبة  ℅00.00تتراوح أعمارهم بٌن [00ـ
 ، ]00كما أن  ℅00.00من أفراد العٌنة تتراوح أعمارهم مابٌن [00ـ  ، ]00وهذا ٌعنً أن األؼلبٌة
العظمى ألفراد العٌنة تتراوح أعمارهم بٌن  00و 00سنة وهذا هو السن الذي ٌكون فٌه الفرد قادرا
على العطاء وٌتمٌز بالنضج الفكري  ،إال أن تقدم الفرد فً العمر قد ٌؤدي إلى ضعؾ فً أداء العمل
وقلة العطاء.

جدول رقم 04 :ـ .03
جدول ٌوضح توزٌع مفردات العٌنة حسب االقدمٌة فً التعلٌم.

االقدمٌة فً

التكــــــــــــرار

التعلٌم

النسبة
المئوٌة

من

سنة

04

44.44

إلى 20سنوات
من
20سنوات

05

55.56

وما

فوق
المجمــوع

09

200

المصدر  :بٌانات االستبٌان الموزع .
ٌبٌن الجدول توزٌع مفردات العٌنة حسب االقدمٌة فً التعلٌم وما تم التحصٌل علٌه من بٌانات
بعد توزٌع االستبٌان على المبحوثٌن فٌما ٌلً  ℅00.05من مفردات العٌنة التً تجاوزت مدة خدمتهم
01سنوات  ،أما النسبة الثانٌة فقدرت بـ  ℅00.00 :من مفردات العٌنة التً تراوحت مدة خدمتهم من
سنة إلى 01سنوات وهذا ما نرى أن نسبة االقدمٌة فً العمل أكثر من نسبة التً تتراوح خدمتهم من
سنة إلى  01سنوات وذلك راجع إلى الخبرة وطرٌقة التعامل مع التبلمٌذ والكفاءة الجٌدة لذوي
االقدمٌة فً التعلٌم.

ثانٌا  :عرض وتحلٌل ومناقشة البٌانات :
تمــهٌد  :تحتل المرحلة المٌدانٌة أهمٌة خاصة فً البحوث االجتماعٌة ،فالقٌمة الحقٌقٌة للبحث
االجتماعً ال تتمثل فقط فً جمع التراث النظري و اإلطبلع على البحوث و الدراسات التً تناولت

المشكلة موضوع الدراسة ،و إّنما تتمثل فً اعتمادها على العمل المٌدانً .فالمرحلة المٌدانٌة من أهم
ٌعتبر هذا الفصل خاتمة الدراسة ،حٌث

مراحل الدراسة ،وبعد تحدٌد اإلجراءات المنهجٌة

سنستعرض فٌه أهم و آخر جزء من الدراسة .فسنتطرق فٌه إلى تحلٌل و تفسٌر البٌانات  ،مع عرض
النتابج التً توصلنا إلٌها ومناقشة الفروض فً ظل النتابج المتوصل إلٌها.

 -2عرض وتحلٌل البٌانات:
 -2-2عرض وتحلٌل بٌانات التساؤل األول:
جدول رقم ٌ 04:وضح إسهام المضامٌن التعلٌمٌة فً التنشئة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة
نظر المعلم .
العبارات

احٌانا

دائمـــا

المتوسط

ابــــــدا

الحسابً

االنحراف

الترتٌـــب

المعٌاري

02

01

04

03

2.8889

0.78274

7

01

01

04

03

1.7778

2.39443

2

03

04

05

00

1.4444

1.5 0.51765

04

04

05

00

1.4444

1.5 0.51705

05

02

06

01

2.8889

0.60093

7

06

03

06

00

1.3333

0.50000

4

07

02

06

01

2.8889

0.60093

7

08

03

03

03

1.0000

0.86603

5

المصدر بٌانات التحلٌل اإلحصائً
ٌبلحظ من الجدول رقم 10ـ 10والذي ٌوضح مدى إسهام المضامٌن التعلٌمٌة فً التنشبة
السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم  ،أن استجابات المبحوثٌن كانت منحصرة فً استجاباتهم
بالنسبة للعبارة األولى "أن مضامٌن المواد التعلٌمٌة خاصة المواد االجتماعٌة من حٌث كثافة الدروس
تحقق تنشبة سٌاسٌة للتلمٌذ "حٌث كان متوسط استجابات المبحوثٌن منحصرة بـ دابما ٌقدر
0....8هذا ماٌبٌن شدة اتفاق المبحوثٌن وانحراؾ معٌاري وصل إلى 0.01000هنا نبلحظ أن
االنحراؾ قوي هذا ما ٌؤكد وجود تشتت حول أراء المبحوثٌن وكل واحد له وجهة نظر مختلفة على
اآلخر.
وبالنسبة لعبارة "منهاج المواد االجتماعٌة قادر على تنشبة تلمٌذ واعً بحقوقه وواجباته"حق
االنتخاب وحرٌة التعبٌر "والعبارة التً تقول بان المنهاج التعلٌمً للمواد االجتماعٌة ٌركز على
الجوانب النظرٌة فقط".فكان متوسط استجابات المبحوثٌن منحصر فً "دابما "بقٌمة تقدر 0.0000

لكل من العبارتٌن هذا ٌثبت شدة قوة اتفاق المبحوثٌن وعلٌه شدة االتجاه موجبة ،فً حٌن نرى ان
لهما نفس انحراؾ المعٌاري بقٌمة قدرت بـ  ، 1.00.10 :ومن خبلل المقابلة التً أجرٌت مع
األستاذة بمتوسطة "احمد زٌد" بٌنت لنا كٌفٌة تعلٌم التلمٌذ االنتخاب وحرٌة التعبٌر وذلك بانتخاب
ربٌس قسم وتتم عن طرٌق اختٌار  0تبلمٌذ ثم ٌقومون باقً تبلمٌذ القسم بالتصوٌت علٌهم وفً
النهاٌة ٌتم اختٌار رأي األؼلبٌة  ،وٌتم الخروج باسم التلمٌذ الذي سوؾ ٌتولى رباسة القسم ومن خبلل
هذا تنشبهم كٌفٌة االنتخاب وروح المسؤولٌة والتعبٌر عن رأٌه بحرٌة مطلقة.
كما قال " الدكتور محمود حسن إسماعٌل " بان المضامٌن التعلٌمٌة تعمل على تأهٌل الناشبة
لفهم الحاجات الوطنٌة  ،وتطوٌر انتماءهم األصٌل لمجتمعهم وأرضهم 110.وأٌضا من خبلل المقابلة
أثبتت ان المنهاج التعلٌمً للمواد االجتماعٌة ٌركز على الجوانب النظرٌة ٌعنً انعدام فً المنهاج
التعلٌمً للمواد االجتماعٌة الجانب النظر ي
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هذا مااكدته المقابلة التً أجرٌت .

وتجلت العبارة "ما ٌتلقاه التلمٌذ فً الفصل الدراسً ٌجعله ٌفرق بٌن المواضٌع السٌاسٌة كالفرق بٌن
االنتخابات المحلٌة والتشرٌعٌة والرباسٌة " فكان متوسط استجابات المبحوثٌن منحصر فً 0.0000
وانحراؾ معٌاري  1.01111حٌث كان التوجه نحو "دابما" و"أحٌانا" وذلك بٌن أن شدة االتجاه
معتدلة ومن خبلل المقابلة الثانٌة التً أجرٌت على أستاذ بمتوسطة" محمود محمد الصؽٌر" أثبتت إن
من خبلل مادة التربٌة المدنٌة التً ٌدرسونها نفس أساتذة االجتماعٌات ٌتم من خبللها إعطاء تعرٌفات
وأهداؾ وخصابص لكل من االنتخابات المحلٌة والتشرٌعٌة والرباسٌة  112.بٌنما "عدم اهتمام التبلمٌذ
بالمواضٌع السٌاسٌة ٌتعلق بمضامٌن المنهاج " تركزت االستجابات فً متوسط الحسابً قدر بـ
، 0.1111حٌث تمثل االنحراؾ المعٌاري فً  1.85510الذي ٌمثل مدى تشتت حول رأي المبحوثٌن
حول أن عدم اهتمام التبلمٌذ بالمواضٌع السٌاسٌة ٌتعلق بمضامٌن المنهاج وهذا ما أثبتته المقابلة
الثالثة التً أجرٌت مع أستاذة بمتوسطة "الزٌن بن مدانً " تقول بان نقص وعدم التطرق إلى
المواضٌع المتعلقة بالتنشبة السٌاسٌة بحجم كافً فً مضامٌن المنهاج هذا ٌجعل التلمٌذ ٌهمل الجانب
السٌاسً وال ٌنشا كما ٌنبؽً من الناحٌة السٌاسٌة الن ٌحتاج الى دعم فً التطبٌق إلى جانب النظري
القلٌل الذي ٌتطرق إلٌه فً الصؾ "القسم"
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 - 1شٌنار سعٌدة  ،مدرسة مادة االجتماعٌات ،مقابلة أجرٌت معها ٌوم  13.05.2013على الساعة  01:15فً
قاعة أساتذة متوسطة أحمد زٌد.
111
 - 2محمود حسن إسماعٌل  ،مرجع سابق  ،ص.22
112
 - 3قشً المٌة ،مدرسة مادة االجتماعٌات ،مقابلة أجرٌت معها ٌوم ، 13.05.2013على الساعة،10.30،فً
قسم متوسطة محمود محمد الصغٌر.
113
-1حوفانً نعٌمة ،مدرسة مادة االجتماعٌات  ،مقابلة أجرٌت معها ٌوم  ،13.05.2013على الساعة،14,30فً
الساحة بمتوسطة أخمد زٌن بن المدانً.

فٌما ٌخص العبارات الباقٌة المتمثلة فً "الحجم الساعً للمواد التعلٌمٌة كاؾ إلكساب التلمٌذ
تنشبة سٌاسٌة " والثانٌة " المضامٌن التعلٌمٌة للمواد االجتماعٌة تعرؾ التلمٌذ بالعمل الحزبً "
والثالثة " المضامٌن التعلٌمٌة تركز على المواضٌع المتعلقة بالسٌاسٌة مما ٌجعل التلمٌذ ٌنشأ سٌاسٌا "
تركزت االستجابات فً متوسط الحسابً لهذه العبارات الثبلثة بقٌمة  0.8881ورؼم تساوي متوسط
الحسابً بٌن العبارات الثبلث إال نجد اختبلؾ فً قٌمة االنحراؾ المعٌاري بٌن عبارتٌن وعبارة
واحدة فً حٌن نجد قٌمة االنحراؾ المعٌاري للعبارة " الحجم الساعً للمواد التعلٌمٌة كاؾ إلكساب
التلمٌذ تنشبة سٌاسٌة " بـ  1..80.0إما قٌمة االنحراؾ المعٌاري لـ " المضامٌن التعلٌمٌة للمواد
االجتماعٌة تعرؾ التلمٌذ بالعمل الحزبً "و" المضامٌن التعلٌمٌة تركز على المواضٌع المتعلقة
بالسٌاسٌة مما ٌجعل التلمٌذ ٌنشا سٌاسٌا بـ  ،1.51110ومن خبلل المقابلة مع األساتذة الثبلث تبٌن إن
الحجم الساعً للمواد التعلٌمٌة ؼٌر كاؾ ألنه التنشبة السٌاسٌة موجودة فً مادة أو مادتٌن وفً
دروس محددة وفً كل درس ٌخص له وقت معٌن وهذا ؼٌر كاؾ إلكساب التلمٌذ تنشبة سٌاسٌة إال
إذا اكملناه بأنشطة أو جوانب أخرى تحتوي على تنشبة سٌاسٌة لكً تكتمل تنشبة التلمٌذ تنشبة
سٌاسٌة .
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 -1-2عرض وتحلٌل بٌانات التساؤل الثانً:
جدول رقم  :ـ.05
ٌوضح إسهام األنشطة الصفٌة واالصفٌة فً التنشئة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم.
أبدا

المتوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري الترتٌب

العبارات

دائمـــا

أحٌانا

02

02

07

02

1.0000

0.50000

3

01

02

04

04

2.6667

0.70722

7.5

03

01

01

05

2.6667

0.86603

7.5

04

02

07

02

1.0000

0.5000

3

05

03

03

03

1.000

0.86603

3

06

01

04

03

0.78274

5

07

07

00

01

0.88291

2

2.8889
1.5556
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 - 2تابعة للمعلومات حول المقاببلت المذكورة سابقا.

08

00

01

07

2.7778

690.440

6

المصدر  :بٌانات التحلٌل اإلحصابً
نبلحظ ان الجدول ٌبٌن مدى إسهام االنشطة الصفٌة واالصفٌة فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من
وجهة نظر المعلم ،فبالنسبة للعبارة االولى ان" نبرمج النشاطات البلصفٌة القاء محاضرات من قبل
مختصٌن تزامنا مع مناسبات وطنٌة " كٌوم الشهٌد ـ وٌوم العلم انحصرت استجابات المبحوثٌن فً
"دابما " ،وهذا مااكده متوسط الحسابً بـ قٌمة قدرت 0.0005وانحراؾ معٌاري قدر بـ 1.88010
حٌث ان شدة االتجاه حسب مقٌاس تحدٌد شدة االتجاه موجبة  ،وحسب المقابلة التً اجرٌت اكدت ان
فً ٌوم الشهٌد نقوم بإحضار مجاهدٌن ٌحكون للتبلمٌذ عن الثورة بكاملها وماذا فعلو من اجل تحرٌر
وطنهم من االستعمار ونرى ان هذا كله ٌساهم فً تنشبة الطفل سٌاسٌا ٌعلمه عن حب الجهاد وحب
الوطن والتضحٌة وؼٌرها من األمور

.

تجلت العبارة الثانٌة والثالثة والرابعة ان" ضمن النشاطات الصفٌة تبرمج كتابة بطاقات قراءة
تزامنا مع مناسبات وطنٌة

" وتتضمن النشاطات البلصفٌة واجبات منزلٌة خاصة بالتعرٌؾ

بشخصٌات سٌاسٌة وؼٌرهم "و"ضمن النشاطات الصفٌة اعمال تهدؾ للتعرٌؾ بهٌبات المجتمع
المدنً " التً تركز متوسطهم الحسابً فً  0.1111الذي ٌمثل الشدة الموجبة لبلتجاه ،ولكن رؼم
تساوي المتوسطات اال ان هناك تشتت فً االنحراؾ المعٌاري بٌن العبارات ،حٌث قدر االنحراؾ
المعٌاري فً العبارة االولى والثانٌة بـ  1.0111فً حٌن قدر فً العبارة الثالثة بـ  1.8550نرى ان
هناك تشتت طفٌؾ بٌن العبارات وبٌن المبحوثٌن  ،ومن خبلل المقابلة التً اجرٌت تؤكد ان من
الواجبات المنزلٌة التً ٌقوم بها التلمٌذ خاصة فً المناسبات الوطنٌة هً كتابة بطاقة قراءة على تلك
المناسبة أو التعرٌؾ بشخصٌة سٌاسٌة كتعرٌؾ بربٌس  ،هذا ما ٌساهم فً تنشبة التلمٌذ سٌاسٌا.
وضمن النشاطات البلصفٌة تتطرق اإلذاعة المدرسٌة للحدٌث عن مواضٌع سٌاسٌة والتعرٌؾ
بشخصٌات وطنٌة سٌاسٌة ،هاته العبارة الخامسة التً تركز متوسطها الحسابً فً  0.8881اي ان
شدة االتجاه نحو هاته العبارة معتدلة  ،أما االنحراؾ المعٌاري  1..80.0ومن خبلل المقابلة التً
تبٌن كٌفٌة التنسٌق والتكامل بٌن األنشطة الصفٌة والبلصفٌة  ،واتضح انه بعد النشاط الصفً الذي
ٌحتوي على التعرٌؾ بشخصٌات سٌاسٌة وكتابة بطاقة قراءة ٌ،قوم األستاذ باختٌار تعرٌؾ وبطاقة
قراءة تكون فً المستوى المطلوب وبعدها فً الوقت الراحة ٌقوم التلمٌذ أو التلمٌذة بقراءتها فً
المؤسسة عبر اإلذاعة المدرسٌة وهذا ما ٌزٌد من ثقافة وتنشبة التلمٌذ سٌاسٌا.

العبارة السادسة تمحورت كما ٌلً "تتطرق الصحافة المدرسٌة المكتوبة "مجلة المدرسة"
لمواضٌع تتعلق بالتنشبة السٌاسٌة " حٌث أن المتوسط الحسابً قدر بـ  0....8واالنحراؾ المعٌاري
قدر ب ،1.00115 :وما أكدته المقابلة ان تتطرق مجلة المدرسة وهً" مجلة حابطٌة "لمواضٌع
سٌاسٌة لكن فً وقت محدد وعندما توجد مناسبة وطنٌة أو حدث سٌاسً ٌعنً لٌس دابما تتطرق إلى
مواضٌع سٌاسٌة.
وانحصرت استجابات المبحوثٌن بالنسبة للعبارة السابعة والثامنة وهما "تتضمن النشاطات
الصفٌة والبلصفٌة أعمال مكملة لمحتوى المضامٌن التعلٌمٌة تتعلق بالمواضٌع السٌاسٌة " والنشاطات
البلصفٌة والتً من بٌنها الواجبات المقدمة للتلمٌذ تركز على المواضٌع السٌاسٌة" التً جسدها
المتوسط الحسابً بـ  0.555.لكل عبارة ونبلحظ رؼم تساوي المتوسط الحسابً إال إن االنحراؾ
المعٌاري مختلؾ بٌن كل عبارة ففً العبارة األولى قدر االنحراؾ بـ  1..1.00والعبارة الثانٌة بقٌمة
 ، 1.85510وبالتالً شدة االتجاه سالبة وما أكد هذا كله ان بعد إجراء مقابلة على ثبلث أساتذة
ثبتت
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إن الواجبات المقدمة للتلمٌذ ال تركز على المواضٌع السٌاسٌة بالحجم الكبٌر ،أما بالنسبة نشاطات
الصفٌة والبلصفٌة هً مكملة للمضامٌن التعلٌمٌة المتعلقة بالتنشبة السٌاسٌة تكون أحٌانا فقط لٌست
دابما  ،هنا حسب الدرس المقدم وعلى حسب استٌعاب التلمٌذ إذا تم االستٌعاب فبل نلجأ إلى نشاطات
وإذا لم ٌستوعب الفكرة أو لم ٌفهم نلجأ إلى النشاطات لتوضٌح الفكرة أكثر.116
-1االستنتاج العام للدراسة :
بعد القٌام بتحلٌل الجداول والتعلٌق علٌها ،نصل االن اخر الخطوات المعتمدة منهجا  ،وهً
كتابة النتابج العامة فمن خبلل ما تم رصده فً تحلٌل الجداول سنجٌب على التساؤالت المطروحة
فً الدراسة.
-2-1مناقشة التساؤل األول :
هل المضامٌن التعلٌمٌة تساهم فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم؟
فمن خبلل عرضنا للجداول اإلحصابٌة المتعلقة بمؤشرات هذا التساؤل ٌتضح لنا أؼلبٌة أفراد
المبحوثٌن حسب قٌمة المتوسط الحسابً الذي قدر بـ  0....8أكد على أن مضامٌن المواد التعلٌمٌة
من حٌث كثافة الدروس تحقق تنشبة سٌاسٌة للتلمٌذ وأكد كذلك حسب المتوسط الحسابً بقٌمة
 - 115معلومات ماخوذة من المقاببلت الثبلث السابق للذكر
 - 116معلومات ماخوذة من المقاببلت الثبلث السابق للذكر

 0.0000على ان المنهاج التعلٌمً للمواد االجتماعٌة ٌركز على الجوانب النظرٌة فقط والمضامٌن
التعلٌمٌة للمواد االجتماعٌة تعرؾ التلمٌذ بالعمل الحزبً "مفهوم ،وظابؾ ،كٌفٌة العمل "،وأكد كذلك
اتفاق المبحوثٌن حسب قٌمة المتوسط الحسابً بقٌمة  0.0000على أن ما ٌتلقاه التلمٌذ
فً الفصل الدراسً ٌجعله ٌفرق بٌن المواضٌع السٌاسٌة كالفرق بٌن االنتخابات التشرٌعٌة
والرباسٌة  ،وبالتالً فان المضامٌن التعلٌمٌة تساهم فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم
وذلك بنسبة  ℅50انطبلقا من حساب نتابج المتوسط الحسابً وكانت على الشكل اآلتً :
إذا كان لدٌنا  0مفردات إجاباتهم تساوي أو تفوق المتوسط النظري وبهذا فان النسبة كما ٌلً:
؟

0

℅ 50

℅

8

℅ 011

نصل إلى القرار النهابً بان المضامٌن التعلٌمٌة تساهم فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة
نظر المعلم بنسبة ℅ 50
-1-1مناقشة نتائج التساؤل الثانً :
فمن خبلل عرضنا للجداول اإلحصابٌة المتعلقة لمؤشرات هذا التساؤل ٌتضح لنا أؼلبٌة إفراد
المبحوثٌن حسب قٌمة المتوسط الحسابً الذي قدر بقٌمة  0.0005فً أن تبرمج النشاطات البلصفٌة
إلقاء محاضرات من قبل مختصٌن تزامنا مع مناسبات وطنٌة " كٌوم الشهٌد  ،وٌوم العلم " وأكد أٌضا
اتفاق المبحوثٌن بقٌمة تقدر  0.1111للمتوسط الحسابً بان ضمن النشاطات الصفٌة إعمال تهدؾ
للتعرٌؾ بهٌبات المجتمع المدنً وضمن النشاطات الصفٌة تبرمج كتابة بطاقات قراءة تزامنا مع
مناسبات وطنٌة وتتضمن النشاطات البلصفٌة واجبات منزلٌة خاصة بالتعرٌؾ بشخصٌات وطنٌة
سٌاسٌة وبالتالً فان النشاطات الصفٌة والبلصفٌة تساهم فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر
وذلك

المعلم

بنسبة

℅01

انطبلقا

من

نتابج

المتوسط

الحسابً.

إذا كان لدٌنا  0مفردات إجاباتهم تساوي أو تفوق المتوسط النظري وبهذا فان النسبة كما ٌلً:
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نصل إلى القرار النهابً بان النشاطات الصفٌة والبلصفٌة تساهم فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ
من وجهة نظر المعلم.بنسبة ℅ 01
وهنا نصل إلى النتٌجة النهابٌة بان مساهمة المدرسة فً التنشبة السٌاسٌة لدى التبلمٌذ من
وجهة نظر المعلم تكون من خبلل المضامٌن التعلٌمٌة والنشاطات الصفٌة والبلصفٌة ٌعنً كل منهما
مكمل لؤلخر ومن هذا نستنتج أن للمدرسة دور فً التنشبة السٌاسٌة للتلمٌذ من وجهة نظر المعلم.

خاتمــــة :
تناولت ىذه الدراسة موضوع دور المدرسة في التنشئة السياسية لمتمميذ من وجية نظر المعمم (أساتذة
مادة االجتماعيات) عمى مستوى الطور الثاني بمنطقة العالية الشرقية والية بسكرة ،باعتبار عممية
التنشئة السياسية عممية بالغة األىمية ،من خالل ما تقوم بو مؤسسات التنشئة بمختمف أنماطيا
وأشكاليا من ادوار ومختمف النشاطات ،وركزت ىذه الدراسة عمى دور المدرسة في عممية التنشئة
السياسية  ،باعتبار المدرسة مؤسسة تربوية تعميمية فعالة ومؤثرة ،حيث تقوم ىذه المؤسسة بزرع القيم
السياسية وتطويرىا لمالئمة استقرار أي نظام سياسي ،وألنيا األداة الصالحة لدعمو واستم ارره،وكذلك
تساىم في وعي األفراد (التمميذ) في فيم الواقع وخمق التفاعل بينيم وتحديد اتجاىاتيم وخمق بنية
اجتماعية متماسكة ومتكاممة  ،وىذا من خالل نشاطاتيا الصفية والالصفية ،عالوة عمى ذلك مناىجيا
ومقرراتيا المقننة واليادفة  ،وكذا دور المعمم في ىذا المجال  ،وأىمية المادة التعميمية خصوصا مادة
االجتماعيات لكونيا مادة غنية بالمعمومات واألفكار ومساىمتيا في إيصال ىذه المعمومات عن طريق
المعمم.
وىذا ما توصمت إلية الدراسة ،إال ورغم ىذا يجب التذكير أنو ميما بمغت دقة نتائج ىذه الدراسة إال
أنيا النطبق إال عمى حدودىا ،وال يمكن تعميميا في كل الحاالت.
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قسم العلوم االجتماعية
شعبة علم االجتماع
تخصص علم اجتماع التربية
استبيان حول

دور المدرسة في التنشئة السياسية للتلميذ من وجهة نظر المعلم
دراسة ميدانية بمدارس العالية الشرقية ـ بسكرة ـ

فً إطار إعداد دراسة لنٌل شهادة الماستر فً علم االجتماع التربٌة تحت عنوان
"دور المدرسة في التنشئة السياسية للتلميذ من وجهة نظر المعلم"  ،نرجو من سٌادتكم
التعاون معنا باإلجابة على األسئلة  ،بتحدٌد رأٌكم بالنسبة لكل عبارة وذلك بوضع عالمة
فً الخانة التً تعبر عن مدى واقعٌة كل عبارة من وجهة نظركم.

ونحٌطكم علما بأن المعلومات التً ستدلون بها فً كنف السرٌة ولن تستغل إال ألغراض
البحث العلمً.
إعداد الطالبة :

إشراف الدكتورة:

نفٌسً نسٌمة

ٌحٌاوي نجاة

بيانات شخصية :
الجنس:

ذكر

السن 00 :الى 00

أنثى
من 00الى 00

مادة التدريس :
االقدمٌة فً العمل :من سنة إلى 01سنوات

ومن 01سنوات فما فوق

الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

دائما

أحيانا

المضامين التعليمية تساهم في التنشئة السياسية للتلميذ من وجهة نظر المعلم

02

الحجم الساعً للمواد التعلٌمٌة كاف إلكساب التلمٌذ تنشئة
سٌاسٌة

10

مضامٌن المواد التعلٌمٌة خاصة المواد االجتماعٌة من حٌث
كثافة الدروس تحقق تنشئة سٌاسٌة للتلمٌذ

10

منهاج المواد االجتماعٌة قادر على تنشئة تلمٌذ واعً
بحقوقه وواجباته "حق االنتخاب ،وحرٌة التعبٌر"

10

المنهاج التعلٌمً للمواد االجتماعٌة ٌركز على الجوانب
النظرٌة فقط

10

المضامٌن التعلٌمٌة للمواد االجتماعٌة تعرف التلمٌذ بالعمل
الحزبً "مفهوم ،وظائف  ،كٌفٌة العمل ....الخ"

15

ما ٌتلقاه التلمٌذ فً الفصل الدراسً ٌجعله ٌفرق بٌن مختلؾ
المواضٌع السٌاسٌة كالفرق بٌن االنتخابات المحلٌة
والتشرٌعٌة والرباسٌة

1.

المضامٌن التعلٌمٌة تركز على المواضٌع المتعلقة بالسٌاسٌة
مما ٌجعل التلمٌذ ٌنشأ سٌاسٌا

أبدا

18

فً تقدٌرك عدم اهتمام التبلمٌذ بالمواضٌع السٌاسٌة ٌتعلق
بمضامٌن المنهاج

تساهم النشاطات الصفية والالصفية في التنشئة السياسية لتلميذ من وجهة نظر المعلم

11

ضمن النشاطات الصفٌة أعمال تهدؾ للتعرٌؾ بهٌبات
المجتمع المدنً

01

تتضمن النشاطات الصفٌة والبلصفٌة أعمال مكملة لمحتوى
المضامٌن التعلٌمٌة تتعلق بالمواضٌع السٌاسٌة

00

النشاطات البلصفٌة والتً من بٌنها الواجبات المقدمة للتلمٌذ
تركز على المواضٌع السٌاسٌة

00

ضمن النشاطات الصفٌة تبرمج كتابة بطاقات قراءة تزامنا
مع مناسبات وطنٌة

00

تتضمن النشاطات الالصفٌة أعمال منزلٌة خاصة بالتعرٌف
بشخصٌات سٌاسٌة وغٌرهم ...الخ

00

ضمن نشاطات البلصفٌة تتطرق اإلذاعة المدرسٌة للحدٌث
عن مواضٌع سٌاسٌة والتعرٌؾ بشخصٌات وطنٌة سٌاسٌة

00

تبرمج النشاطات البلصفٌة إلقاء محاضرات من قبل
مختصٌن تزامنا مع مناسبات وطنٌة "كٌوم الشهٌد وٌوم
العلم"

05

تتطرق الصحافة المدرسٌة المكتوبة "مجلة المدرسة "
لمواضٌع تتعلق بالتنشبة السٌاسٌة

