
  

 كمية التربيةجامعة سوىاج                                                        

   شباب الباحثينمجمة                                                                  

 النظام االجتواعي مبدارس التعلين األساسي يف هصرتدعين هقوهات 
 يف ضوء هعايري جودة املناخ الرتبوي

 ( حبث مشتق من رسالة علمية ختصص أصول الرتبية  ) 
 عدادإ

 

 فيصل الراوي رفاعي طايعأ.د/ 

 أستاذ أصول التربية المتفرغ
 والعميد األسبق

  جامعة سوىاج - كمية التربية

 محمد فوزي زيداند/ أ. 

 أستاذ أصول التربية المتفرغ
 جامعة سوىاج –كمية التربية 

 
 سالم عارف شحات أحمد/   أ

 أصول التربية قسم  -  ماجستيرباحث 
 

  2222نوفمبر22تاريخ القبول:  - 2222أكتوبر  22تاريخ االستالم: 
 

DOI :10.21608/JYSE.2021. 187747 
 

 
 
 

 
 
 



 م2122 يناير(    01دد  )ع                                          ..........تدعيم مقومات النظام االجتماعي

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  616 -الصفحة - 

  ملخص :

مات النظام االجتماعي بمدارس التعميم األساسي في مصر في عنوان الدراسة : " تدعيم  ُمقوِّ
 ضوء معايير جودة الُمناخ التربوي ".

مات النظام االجتماعي بمدارس التعميم األساسي   استيدفت الدراسة تشخيص واقع ُمقوِّ
قات التي تحول دون تحقيق  الُمعتمدة في محافظة سوىاج، وكذلك الوقوف إلى أبرز الُمعوِّ

ناخ تربوي جيد من وجية نظر أفراد عيِّنة الدراسة بتمك المدارس. ولتحقيق أىداف الدراسة مُ 
استخدم الباحث المنيج الوصفي الُمالئم لطبيعة الدراسة الحالية، وتمثمت أدوات الدراسة 
الميدانية في االستبانة التي تم تطبيقيا عمى عيِّنة من المعممين والمعممات بمدارس التعميم 

معمم ومعممة،  ٓٓ٘والتي بمغ حجميا  –بحمقتيو االبتدائية واإلعدادية  –اسي الُمعتمدة األس
مدرسة بالحمقة األولى من مرحمة التعميم  ٜٔتم اختيارىم بالطريقة الطبقيَّة العشوائية من 

مدارس بالحمقة الثانية من مرحمة التعميم األساسي ، وكذلك استخدم  ٚاألساسي، وعدد 
 الُمقابمة غير الُمقننة. الباحث أداة 

  تناول الباحث في الفصل الثاني الُمناخ التربوي بمدارس التعميم األساسي في مصر
ووسائل تحقيقو، من خالل عرض لمجودة بمدارس التعميم األساسي، ومفيوم الُمناخ 
قات تحقيق  التربوي، وخصائصو، كذلك دراسة تأثيراتو في بيئة التعميم والتعمم، وأىم ُمعوِّ

 جودة الُمناخ التربوي. 
  كذلك تناول الباحث في الفصل الثالث دراسة االتجاىات النظرية الُمفسِّرة لمُنُظم

ق فيو إلى تعريفات الُنُظم االجتماعية، وخصائصيا، وأىميتيا،  االجتماعية، وتطرَّ
ووظائفيا، باإلضافة إلى آليات النظام االجتماعي لتحقيق الضبط االجتماعي. وأخيرا 

 جاىات تفسير الُنُظم االجتماعية. ات
  ق الباحث لتحميل عالقة التأثير والتأثر بين معايير جودة الُمناخ وفي الفصل الرابع تطرَّ

مات النظام االجتماعي، والذي تضمَّن اإلدارة المدرسية كنظام اجتماعي،  التربوي وُمقوِّ
لعالقات االجتماعية، والعدالة وواقع اإلدارة المدرسية في ضوء الُمناخ التربوي. ثم دراسة ا

 التنظيمية بمدارس التعميم األساسي. 
  .جراءاتيا  جاء الفصل الخامس والذي تناول فيو الباحث الدراسة الميدانية وا 
  وأخيرا قدَّم الباحث تصوًرا ُمقتَرًحا لتدعيم مقومات النظام االجتماعي بمدارس التعميم

 ناخ التربوي.األساسي في ضوء تحقُّق معايير جودة المُ 



 م2122 يناير(    01دد  )ع                                          ..........تدعيم مقومات النظام االجتماعي

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  616 -الصفحة - 

  -وتوصمت الدراسة الحالية إلى عدد من النتائج ومن بينيا ما يأتي : 
  .يتعامل ولي األمر بعنف عند إساءة المعمم ُمعاممة ابنو 
  .قمة حرص أولياء األمور ومتابعتيم ألبنائيم دراسيِّا بصفة دائمة 
  محدودية حضور أولياء األمور تدريبات األمن والسالمة التي تعقدىا المدرسة بيدف

 التوعية بالمخاطر البيئية كالزالزل والحرائق والبراكين. 
  تطبِّق إدارة المدرسة نظاًما موحًدا لمحوافز المعنوية والمكافآت عمى جميع العاممين

 بالمدرسة دون مراعاة المتميزين منيم
تمميذا في بعض مدارس  ٘ٙافة الطالبية داخل الفصول الدراسية والتي تصل إلى ارتفاع الكث

 التعميم األساسي المعتمدة بمحافظة سوىاج.
  َضعف الدور الذي يقوم بو المعمم في تقديم أبحاث عممية ُتسيم في تقدُّم العممية

 التعميمية، وبالتالي خدمة المجتمع 
 ى ُممارسة الِحرف اليدوية كالسِّباكة والنِّجارة أو قمة تشجيع إدارة المدرسة التالميذ عم

 األشغال الفنية والتطريز. 
 الكممات المفتاحية:

 –معايير  –تالكوت بارسونز  –نظرية راديكالية  –نظام اجتماعي  –مناخ تربوي  –مقومات  
 التعميم األساسي.  –العالقات االجتماعية  –العدالة التنظيمية 
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Abstract 

The title of the study: "Strengthening the Constituents of the 

Social System in Basic Education Schools in Egypt in Light of 

the Quality Standards for the Educational Climate " 
 The study aimed to diagnose the reality of the components of the 

social system in the accredited basic education schools in Sohag 

Governorate, as well as to identify the most prominent obstacles that 

prevent the achievement of a good educational climate from the 

point of view of the members of the study sample in those schools. In 

order to achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive approach appropriate to the nature of the current study, 

and the field study tools were represented in the questionnaire that 

was applied to a sample of teachers in accredited basic education 

schools - with its primary and preparatory schools - and whose size 

reached 055 teachers, who were chosen by the random stratified 

method from 19 a primary school And the number of 7 middle 

school, as well as the researcher used the unregulated interview tool 

The researcher discussed in the second chapter the educational 

climate in basic education schools in Egypt and the means to achieve 

it, through a presentation of quality in basic education schools, the 

concept of educational climate and its characteristics, as well as 

studying its effects on the teaching and learning environment, and 

the most important obstacles to achieving the quality of the 

educational climate. 

In the third chapter, the researcher also dealt with the study of 

theoretical trends explaining social systems, and in it he touched 

upon the definitions of social systems, their characteristics, 

importance, and functions, in addition to the mechanisms of the 

social system to achieve social control. Finally, trends in the 

interpretation of social systems. 

In the fourth chapter, the researcher dealt with an analysis of the 

influence and influence relationship between the educational climate 

quality standards and the constituents of the social system, which 

included school administration as a social system, and the reality of 

school administration in light of the educational climate. Then 

studying social relations, and organizational justice in basic 

education schools. 
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The fifth chapter came in which the researcher dealt with the field 

study and its procedures.  

Finally, the researcher presented a proposed scenario to 

strengthen the components of the social system in basic education 

schools in light of achieving the educational climate quality 

standards. 

The study reached a set of results, the most important of which 

are the following : 

 The school administration is keen to establish good relations 

between all school personnel  

 The school administration neglects the distinguished teachers, 

who are making more efforts to raise the level of learners and 

improve the school's efficiency  

 The weakness of the teacher's role in providing scientific 

research that contributes to the progress of the educational 

process, and thus community service 

 Teachers work in a team spirit and enjoy strong friendship 

among them  

 The lack of encouragement by the school administration for 

students to practice handicrafts such as plumbing and carpentry, 

or artistic and embroidery works  

 The guardian deals violently when the teacher abuses his son  

 Lack of parents ’keenness to follow up on their children’s studies 

on a permanent basis  

 Parents' limited attendance of security and safety trainings held 

by the school with the aim of raising awareness of environmental 

hazards such as earthquakes, fires and volcanoes. 

 Poor communication between the school administration and the 

teacher, and solving students' problems  

 The absence of deterrent and decisive laws to punish unruly 

students and pupils. The failure to set a date for the entry of 

parents by the school administration  

 The high student density in classrooms, which reaches 50 

students, in some basic education schools accredited in Sohag 

Governorate  

 The existence of insufficient budgets for practicing student 

activities within the approved basic education schools in Sohag 

Governorate  
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 :  مقدمة

ن األساسي لبنائو، وعمييا ُتعد الُنظم االجتماعية في أي مجتمع من المجتمع ات المكوِّ
يتوقف استقراره وتحقيقو ألىدافو، حيث أنيا تمثل إطاًرا مرجعيِّا يضم العادات والتقاليد والقيم 
والمعايير السائدة في ىذا المجتمع، ومن خالليا يستطيع اإلنسان إشباع احتياجاتو الضرورية 

 في الحياة .
مات التي   ويعتمد النظام االجتماعي في سبيل تحقيق أىدافو عمى مجموعة من الُمقوِّ

ُتسيم في فاعميتو، وتتمثل في إقامة عالقات اجتماعية سميمة، وُمراعاة مبدأ العدالة 
االجتماعية بين أعضاء التنظيم المدرسي، وكذلك وجود إدارة مدرسية فعَّالة تتسم بالديمقراطية 

 في المواقف المختمفة وفي طريقة تعامميا مع العاممين بالمدرسة .وحسن التصرف 
ويأتي االىتمام بدراسة الُنظم االجتماعية من حيث كونيا تمثِّل الركيزة الرئيسة في إشباع  

احتياجات العاممين بالمدرسة، فيم في حاجة شديدة إلى إدراك ما ليم من حقوق وما عمييم 
ع عمى تدعيم العالقات االجتماعية  من واجبات، وحاجتيم أيًضا إلى توافر ُمناخ تربوي يشجِّ

فيما بينيم، وبينيم والمجتمع المحمي والخارجي، كل ىذا في ظل إدارة مدرسية ديمقراطية 
 تقتضي االىتمام برعاية ىؤالء العاممين، ودعميا لعمميتي التعميم والتعمِّم. 

 مشكلة الدراسة:  

إن بيئة العمل المدرسي والنظام االجتماعي السائد في المدرسة ال يدعو إلى المشاركة 
والتعاون والتجديد واالنتماء إلى المدرسة، وأن التفاعل بين اإلدارة المدرسية والمعممين 
والتالميذ ليست بالشكل الُمرضي، إضافة إلى وجود بعض المشكالت السموكية عند التالميذ . 

 ( ٜٙٗمحمد وسممان عكاب صالح، ) حسام طو 
ولقد انتشرت كثير من القيم السمبية داخل مدارس التعميم األساسي، وذلك وراء ُمناخ  

العالقات السائدة وقيم الفردية واألنانية والتناُفس وراء المصالح الشخصية في ظل افتقار 
. ) عقيل محمود محمود  المؤسسات التعميمية إلى القيادات التربوية الناجحة والقوية الحازمة

 (٘رفاعي، 
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حيث يؤدي غياب القدوة وانتشار العادات السمبية إلى ُمناخ تربوي تقل فيو قيم المساواة  
وغياب العدالة وشيوع الكسل وقمة االنضباط وُفقدان التعاون والسمبية والتسيُّب، وزيادة 

 القيم التربوية األصمية اليادفة . الشعور باالغتراب والتخبُّط الِقيمي وفقدان المعايير وممارسة
ىذا واتضح من خالل نتائج الدراسات السابقة، والدراسة االستطالعية، وما الحظو  

مات النظام االجتماعي في ضوء  الباحث، وتتحدَّد مشكمة البحث في العمل عمى تدعيم ُمقوِّ
 معايير جودة الُمناخ التربوي بمدارس التعميم األساسي .

 اسة:تساؤالت الدر

 ما أىم الجوانب التربوية في النظريات الُمفسِّرة لمنظم االجتماعية ؟ .ٔ
ما مفيوم جودة الُمناخ التربوي ؟ وما وسائل تحقيقيا بمدارس التعميم األساسي في  .ٕ

 مصر؟
مات النظام االجتماعي المدرسي وعالقتيا بجودة الُمناخ التربوي ؟ .ٖ  ما أىم ُمقوِّ
مات النظام االجتماعي بمدارس التعميم األساسي الُمعتمدة في ما الواقع الفعمي  .ٗ لُمقوِّ

 محافظة سوىاج في ضوء معايير الُمناخ التربوي؟ 
قات الُمناخ التربوي من وجية نظر أفراد عينة الدراسة من المعممين  .٘ ما أىم ُمعوِّ

 والمعممات؟
ميم األساسي الُمعتمدة في ما درجة تحقُّق معايير جودة الُمناخ التربوي بمدارس التع .ٙ

 محافظة سوىاج ؟
مات النظام االجتماعي بمدارس التعميم األساسي في  .ٚ ما التصور الُمقتَرح لتدعيم ُمقوِّ

 ضوء معايير الُمناخ التربوي ؟
 أهداف الدراسة :  

 -تستيدف الدراسة الحالية تحقيق ما يأتي : 
 لُمفسِّرة لمُنظم االجتماعية . تحديد أىم التطبيقات التربوية في النظريات ا .ٔ
الوقوف إلى أبرز ُمعوقات تطبيق معايير جودة الُمناخ التربوي بمدارس التعميم األساسي  .ٕ

 من وجية نظر أفراد عينة الدراسة 
مات  .ٖ تطوير الوضع الراىن لمدارس التعميم األساسي الُمعتمدة، من خالل تدعيم الُمقوِّ

 ماعي المدرسي، بما يسيم في تحسين المناخ التربوي .الضرورية لنجاح النظام االجت
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مات النظام االجتماعي المدرسي في ضوء تحقُّق معايير جودة الُمناخ  .ٗ تشخيص واقع ُمقوِّ
 التربوي بمدارس التعميم األساسي الُمعتمدة .

 أهمية الدراسة : 

باعتباره عامل  تستمد الدراسة أىميتيا من أىمية موضوع النظام االجتماعي المدرسي، •
 رئيس في تحقيق الُمناخ التربوي الجيد بمدارس التعميم األساسي .

أن الجو الذي تعيشو مدارس التعميم األساسي في مصر عموًما ومحافظة سوىاج بصفة  •
خاصة، يحتاج لمثل ىذه الدراسة، بفعل انتشار األمراض الخطيرة، وما سبَّبتو من تعطيل 

 الدراسة بيا .
راسة الحالية إلى تزويد المسئولين التربويين والقائمين عمى شئون التعميم تسعى الد •

األساسي بمعمومات عن أىمية توافر وتدعيم ُمقومات النظام االجتماعي، ومدى تأثيرىا 
 وتأثرىا بمعايير جودة الُمناخ التربوي . 

مقة سوف ُتسيم نتائج وتوصيات الدراسة الحالية في عالج بعض المشكالت المتع •
 باختالل النظام االجتماعي المدرسي. 

 منهج الدراسة :  

استخدم الباحث المنيج الوصفي ؛ نظرا لمالءمتو لطبيعة الدراسة الحالية، بما اشتمل عميو 
مات  ر ُمقترح لتدعيم ُمقوِّ من خطوات عممية ومنيجية وتحميمية وميدانية، وصواًل لتقديم تصوُّ

م األساسي الُمعتمدة في ضوء تحقق معايير جودة الُمناخ النظام االجتماعي بمدارس التعمي
 التربوي .

 حدود الدراسة :

مات النظام االجتماعي المدرسي بجوانبيا الثالثة  اقتصرت الدراسة الحالية عمى تناول ُمقوِّ
والتي تمثمت في كل من اإلدارة المدرسية، والعالقات االجتماعية، والعدالة التنظيمية بمدارس 

األساسي الُمعتمدة في محافظة سوىاج، والوقوف إلى ُمعوقات الُمناخ التربوي من  التعميم
 وجية نظر أفراد عينة الدراسة الميدانية من المعممين والمعممات بتمك المدارس .

 أدوات الدراسة :

تمثمت أدوات الدراسة الميدانية في االستبانة من إعداد الباحث، وتكونت من محورين ىما  
( عبارة، والمحور ٕٚالقات االجتماعية بمدارس التعميم األساسي والذي تضمن )محور الع

( عبارة لممحورين ؛ ٚٛ( عبارة، بإجمالي عدد )٘ٔالثاني العدالة التنظيمية واشتمل عمى )
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مات النظام االجتماعي المدرسي في ضوء تحقُّق معايير جودة  وذلك بيدف تشخيص واقع ُمقوِّ
 وقات الُمناخ من وجية نظر أفراد عينة الدراسة الميدانية . الُمناخ التربوي، وُمع

 عينة الدراسة : 

( معمم ومعممة من العاممين بمدارس ٓٓ٘تم تطبيق الدراسة الميدانية عمى عينة حجميا )
( إدارات ٛ( مدرسة موزعة عمى )ٕٙالتعميم األساسي الُمعتمدة بمحافظة سوىاج، بواقع )

 تعميمية .
ر الُمق   ترح : التصوُّ

ر الُمقترح، ومنطمقاتو، ومحاوره وآليات تطبيقو،   ر الُمقترح أىداف التصوُّ تضمن التصوُّ
ر الُمقترح، وكذلك  ر الُمقترح، ومجموعة من التوصيات الالزمة لنجاح التصوُّ ومتطمبات التصوُّ

ر الُمقترح .  المشاركون في تنفيذ التصوُّ
 اإلطار النظري للدراسة

 التربويأوال : الُمناخ 

 التعريف االصطالحي:-
ُيعرَّف الُمناخ التربوي بأنو الجو االجتماعي في المدرسة من الُمصطمحات التي دخمت  

ميدان التربية حديثًا واستمدت مدلوليا من عمم االجتماع، وأبحاث عمم النفس االجتماعي 
يت ىذه األبحاث المشتغمين بالتربية لضرو  رة االىتمام بالجو وتطبيقاتيا التربوية، إذ ُوجَّ

االجتماعي بالمدرسة باعتباره عاماًل ُميًما في نجاح المدرسة اجتماعيِّا ونفسيِّا وتعميميِّا، وفى 
 تكوين شخصيات التالميذ واتجاىاتيم وميوليم، وفى تربيتيم تربية ُخمقية صحيحة. 

ترابط بين وُيقصد بالجو االجتماعي في المدرسة نسيج العالقات القوي الُمتشابك والمُ  
جميع أفراد المجتمع المدرسي وكل من يتصل بيم من أولياء أمور وأىالي المجتمع المحمي، 
ومن ُممثمي الُسمطات المحمية والمركزية الُمشرفة عمى التعميم ؛ لكي يسود الحب والتعاون 
والتفاعل اإليجابي الُمثمر بين الجميع من خالل البرامج واألنشطة التي يحكميا دستور 
المدرسة متمثاًل في القرارات والتعميمات والتقاليد والقيم الُمتَّبعة، والحقوق والواجبات 

 (. ٖٕٓوالمسئوليات التي تشارك المدرسة في أدائيا.)محمد وجيو الصاوي وحمد فالح، 
ويتوقف ذلك عمى طبيعة ونوعية الُمعاممة من جانب إدارة المدرسة، فقد يسمك أحدىم  

ا أو فوضويِّا أو تسمطيِّا ديكتاتوريِّا حسب شخصية الرئيس . فقد ُيدير المدرسة نمًطا ديمقراطيِّ 
قيادة ديمقراطية تيتم بُمراعاة الجانب اإلنساني في تعامالتيا مع العاممين بالمدرسة، وتنظر 
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لمجميع بحيادية وموضوعية دون تحّيز أو تفرقة بينيم . وعمى النقيض فيناك فئة من 
 أييا وال تنظر إلى رأي اآلخر. وىذا يختمف من بيئة مدرسية إلى أخرى .المديرين تستبد بر 

أو االنطباع العام لدى أعضاء المدرسة، والمتضمن لمتغيرات عديدة منيا أسموب معاممة  
المديرين لمرؤوسييم، وفمسفة اإلدارة العميا، وظروف العمل، ونوعية األىداف التي تسعى 

بين العاممين والتالميذ، كما يتأثر الُمناخ التربوي بالجو العام  إلييا المدرسة وطبيعة العالقات
الذي يسود البيئة الخارجية التي تعمل فييا المدرسة، وبمستواىا الحضاري واستقرارىا، وبمدى 

 / mandumah . comسيادة األبعاد الديمقراطية التشاورية فييا .)عايش صباح، 
Record 5107461) http://search .) 

قصد بالُمناخ التربوي أيًضا مجموع االتجاىات والقيم السائدة بين التالميذ وطبيعة ىذه ويُ  
االتجاىات والقيم ومقدار القيمة الُمعطاة لمتفوق والتحصيل العممي وُحب العمم والتعميم 

 ( ٓٛٔوتشجيعو من ِقبل كل من المعممين والتالميذ. )إبراىيم عثمان وآخرون ،
وبالرغم من أن ىذه التعريفات السابقة تناولت الُمناخ التربوي من اتجاىات وزوايا  

مختمفة، فقد يتوصل الباحث أنيا تشترك جميعيا في بعض المالمح والخصائص، ويمكن 
 إجماليا عمى النحو اآلتي : 

 يتضمن الُمناخ مجموعة عالقات وتفاعالت اجتماعية بين أعضاء المجتمع المدرسي . .ٔ
 الُمناخ ىو الشخصية الُمميِّزة ألي مدرسة . .ٕ
 يتوقف الُمناخ التربوي عمى األسموب الُممارس والُمتبع من ِقبل المدير . .ٖ
أولياء  -تالميذ -يظير الُمناخ التربوي من خالل اتجاىات وتوقعات األفراد )معممين .ٗ

 أمور( عن المدرسة .
 )ج( خصائص الُمناخ التربوي الجيد 

الُمناخ التربوي ُيعد موضوًعا ُميًما من الموضوعات التي اتجيت الكتابات والدراسات إن 
الحديثة إلييا، وقد اىتمت وزارة التربية والتعميم في مصر بالتركيز عمى توفير ُمناخ تربوي 
يقوم عمى العالقات االجتماعية السميمة بين إدارة المدرسة وجميع العاممين بالمدرسة، وذلك 

ل إعداد وثيقة المعايير القومية لمتعميم . باعتبار الُمناخ التربوي أحد مجاالت العممية من خال 
 التعميمية والذي ييدف إلى تحسين بيئة العمل الداخمية والخارجية لممدرسة .
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 / تنظيم العمل وتحديد المسئوليات بين العاممين  ٔ 
اد تنظيم العمل داخل المدرسة م( كمما ز ٕٙٔٓفقد أكدت نتائج دراسة )محمد عبد العال، 

مع سيادة روح الفريق وتنمية العالقات اإلنسانية داخميا كمما ساعد ذلك في تقدم النواحي 
التعميمية داخل المدرسة وتساعد في زيادة قدرة المدرسة في المشاركة بفاعمية في الخطط 

 (.ٕٛٓ، التنموية التي تستيدف المجتمع المحمى . ) محمد عبدالعال محمد عبداهلل
 / تحسين صورة العالقة بين المدرسة والمجتمع ٕ

تكتمل جودة الُمناخ التربوي من خالل تحسين صورة العالقة بين المدرسة والمجتمع 
الخارجي والمحمي . باعتبار أن المدرسة أداة المجتمع لتنشئة أبناؤه تنشئة اجتماعية سميمة 

ارك المجتمع المدرسة في صياغة رؤيتيا ؛ حتى يصبحوا مواطنين صالحين لوطنيم .وأن يش
 ورسالتيا .

ويصبح الُمناخ التربوي ُمناًخا مفتوًحا متى تمتَّع أعضاء المدرسة بروح معنوي عالي حيث 
يعمل المعممون مًعا دون شكوى، كما يسعي مدير المدرسة إلى تسييل إنجاز المعممين 

ة عالقات اجتماعية قوية وتسعي إدارة لألعمال الموكمة إلييم بال تعقيدات، كما تسود المدرس
 (.ٕٛ٘المدرسة إلى إشباع الحاجات االجتماعية لمعاممين فييا . (أحمد إسماعيل حجى، 

 )د( تأثيرات الُمناخ التربوي في بيئة التعميم والتعمُّم 
 ُتعتبر المدرسة من أىم المؤسسات التربوية الَمعنية بمسئولية تعميم وتعمُّم التالميذ المعارف
واالتجاىات والميارات والقيم المختمفة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي ليم، حيث أنيا المكان 
ع  الثاني بعد األسرة .ويتم ذلك من خالل تييئة بيئة تربوية مناسبة لعممية التعميم والتعمُّم تشجِّ

 التالميذ عمى التميُّز واإلبداع.
يع العوامل والظروف البيئية الُمحيطة ويقصد بالبيئة التي تساعد وتييء اإلبداع، جم

بالتمميذ والتي تساعد عمى اإلبداع، فالبيئة إما أن ُتيسِّر وُتسيِّل عممية تفجير القدرات 
و التمميذ نحو اإلبداع أو عدمو، وىذه الظروف  اإلبداعية، أو تعمل عمى كبتيا، وبالتالي ُتوجِّ

اصة ترتبط بالُمناخ التربوي . حسن قد تكون عامة ترتبط بالمجتمع وثقافتو، أو ظروف خ
 (.ٜٗشحاتو وليمى معوض، 
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 / تأثيرات المجتمع المحمي ٔ
إن عممية التعميم عممية تشاركية ونمائية وتطورية، وىى بحاجو إلى بوتقة الُمناخ الصفِّي  

الذي تنصير بداخمو جميع مكونات العممية التربوية ونشاطاتيا المختمفة، فالُمناخ التربوي 
عكس عمى اتجاىات المتعممين والمعممين وأولياء األمور وتجدر اإلشارة بأن معظم أولياء ين

األمور لألسف لدييم اتجاىات سمبية عن المدرسة، فيم يزورونيا إذا كان لدييم ولد ُمْشِكل 
ر. إن تشجيع أولياء األمور عمى زيارة المدرسة وتغيير اتجاىاتيم نحوىا عن طريق  أو ُمَقصِّ

لممشاركة في نشاطاتيا واحتفاالتيا واالستنارة بأفكارىم سوف ُيسيم في عممية تطوير  دعوتيم
مناىجيا وتحسس مشكالتيا وتقديم العون المادي والمعنوي ليا إذا لزم األمر. ) سعيد 

 (.ٙٗ-٘ٗعبدالعزيز، 
 / الجو المدرسي العام ٕ

التالميذ والمعممين واإلدارة يؤثر الُمناخ التربوي وما بو من شبكة عالقات اجتماعية بين  
المدرسية وأولياء األمور، وأعضاء المجتمع المحمي في جودة العممية التعميمية في المدارس 
ومخرجاتيا، فكمما كان الُمناخ التربوي إيجابيِّا كمما زاد شعور أعضاء المجتمع المدرسي 

نوية ليم . ) ناىد بيجت باليوية والفخر واالنتماء لممدرسة والمجتمع، وارتفعت الروح المع
 (. ٕٗٔمحمد مرسي، 

إن الجو المدرسي لو أكبر األثر في الروح المعنوية عند المعمم، فاالىتمام بظروفو  
النفسية واالجتماعية وتحسينيا ال تقل أىمية عن االىتمام بظروفو المادية، فالروح المعنوية 
عند المعمم ترفع بو لمزيد من العمل والنشاط، أما انخفاضيا فيؤدى إلى قمة العمل واإلنتاج، 

اىر الروح النفسية والشعور بالثقة بالنفس، وجود جو من االحترام والثقة المتبادلة ومن مظ
وروح التعاون بين أعضاء المجتمع المدرسي، وىذا باإلضافة إلى إرضاء المعمم عن عممو 
واالعتزاز بتأدية األعمال والنشاطات المنوطة بو والتي تستند إليو والعناية بالتحضير واإلنتاج 

 (ٕٕ)زكريا إسماعيل أبو الضبعات، المستمر. 
إن الجو المدرسي لو دوره أيًضا في تكوين شخصية التمميذ ؛ فعالقة التمميذ بأقرانو داخل  

المدرسة أو الفصل، وما يصاحب ذلك من تعامل من قبل المعممين يشمل طرق التدريس 
مكانات الطفل . وكذلك أساليب الث واب والعقاب التي يتعامل وأساليب التمقين الُمالئمة لقدرات وا 
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بيا المعممون مع األطفال، وأنماط االمتحانات واالختبارات كل ذلك لو آثاره عمى الطفل. ) ميا 
 (.٘ٗعبد العزيز عمي ،

 / الظروف الفيزيقية واإلمكانات المتاحة ٖ
مما يساعد المدرسة عمى أدائيا لوظائفيا ضرورة توفير اإلمكانيات المادية من مكتبات  
ائل تعميمية ومرافق صحية ومعامل وأدوات تكنولوجية حديثة . كما تقدم المدرسة خبرات ووس

 متنوعة ُتكسب التالميذ قيًما اجتماعية مرغوبة كالمساواة والعدالة وتقبل اآلخر .
فقد تختمف المدارس فيما بينيا من حيث اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة فييا، ومن  

لممارسات السائدة في كل منيا، وىي بذلك تؤثر تأثيًرا مختمًفا، إيجابيِّا حيث االتجاىات وا
وسمبيِّا، في نمو شخصيات التالميذ منذ مختمف الجوانب، بما في ذلك قدراتيم اإلبداعية . ) 

 ( .ٖٕٗرفيقة سميم حمود، 
م " إلى وجود قصور شديد في توفير  ٜٕٔٓفقد توصمت دراسة " لبنى عبد المطيف،  
ائص الفيزيائية لمفصول والمعامل من حيث اإلضاءة الكافية والتيوية أو المرافق الخص

الصحية المناسبة والصالحة لالستخدام، وعدم ُمناسبة مساحة الفصل أو المعمل لعدد التالميذ 
 (. ٙٗٔالمتواجدين بو .) لبنى عبد المطيف أحمد، 

 )ه( معوقات تحقيق الُمناخ التربوي الجيد 
ن أىمية الُمناخ التربوي بالمدرسة، فإنو يمثل عائًقا أمام تطوير العممية عمى الرغم م

التعميمية في كثير من مدارس التعميم األساسي ؛ فيو ُيشكِّل عدًدا من السمبيات والمظاىر 
السمبية التي تؤثر في تحسين وجودة العممية التعميمية والمتمثمة في تقميدية طرق التدريس 

، وكثرة الخالفات والمشاجرات بين أعضاء المجتمع المدرسي من جية، التي يتبعيا المعمم
 وبينيم وبين أولياء األمور من جية أخرى .

 / ضعف التواصل بين المدرسة والمجتمع : ٔ 
باإلضافة إلى ما سبق فقد تؤثر العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي والخارجي في  

سيادة ُمناخ تربوي جيد أو غير ذلك، فالُمدير الذي يسعى إلى توسيع دائرة العالقات بينو وبين 
أعضاء المجتمع ومشاركتيم في اتخاذ القرارات التي تخص أبنائيم من التالميذ ،وكذلك 

سياماتيم المادية، فإنو يعمل بذلك عمى تحقيق ُمناخ فعَّال يحافظ  االستفادة من مجيوداتيم وا 
 عمى استقرار المدرسة بما يؤدي إلى تحقيق أىدافيا التعميمية والتربوية .
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" بأن من ُمعوقات تطبيق التقييم الذاتي وخطط ٕٔٓ ٘وىوما أكدتو دراسة " أميرة عادل ، 
االبتدائي عدة أمور من بينيا : َضعف مشاركة المجتمع التحسين المدرسي بمدارس التعميم 

عداد رؤية ورسالة المدرسة، وقصور القيادة المدرسية  المحمي وأولياء األمور في تحقيق وا 
في تفعيل ميام مجمس األمناء، وعدم مشاركة المجتمع المحمي المدرسة في تمقي الشكاوي 

احتياجات المدارس المادية . )أميرة عادل والمقترحات، وقصور اإلدارة التعميمية في تمبية 
 (. ٜٕ٘محمود، 

 / الكثافة الطالبية: ٕ 
إن ارتفاع كثافة الفصل الدراسي بمرحمة التعميم األساسي ينتج عنيا مشكالت تعميميَّة  

وصحيَّة واجتماعيَّة ونفسيَّة، ويضاف إلى ذلك سوء الحال الذي ُيالحظ اليوم بالنسبة لمفصول 
حيث ما يمثمو الفصل من بيئة كئيبة فقيرة اإلمكانيات والُمثيرات، مما يجعل المدرسية من 

 (. ٚٗٔالتمميذ يكره مكان التعميم . )رسمي عمى عابد، 
وأمام ىذا االزدحام الكبير لمفصول والكثافة العالية الُمتزايدة لمتالميذ، نجم عن ىذا كمو أن  

ى مصاريعيا، وتفشَّت ظاىرة الدروس تدنَّت المستويات التعميمية وُفتحت األبواب عم
 (.  ٕٛٔالخصوصية في مراحل التعميم المختمفة . ) حامد عمار، 

 / النمط اإلداري السائد:ٖ 
إن تحقيق جودة التعميم، ال تتم إال من خالل إدارة جيدة، فسوء اإلدارة كفيل بأن ُيفسد  

ر في سموكيات العاممين المدخالت األخرى ميما كانت درجة جودتيا ونوعية اإلدارة تؤث
والمتعاممين معيا، وقد أكدت الدراسات في مجال اإلدارة المدرسية قصورًا يشوب اإلدارة 

م ( التي ترى ٕٚٓٓ(.،و دراسة )نصر محمد محمود، ٕٙٚالمدرسية ،) أحمد مختار مكى ،
موضوعات أن إدارة المدرسة تيمِّش أولياء األمور، وال تستقبميم بالترحاب، وال تنتظر منيم 

تطرح لممناقشة، بل تنفرد في اتخاذ القرارات . وىذا يؤكد انفراد السمطة المدرسية بعممية اتخاذ 
القرارات، دون مشاركة فئات من المعممين أو أولياء األمور في اتخاذ القرارات التي تخص 

 (.ٔٗأبنائيم وقمة ُمراعاة الموضوعية عند تطبيق القرار .) نصر محمد محمود، 
م "، أن النمط اإلداري التسمطي  ٕٕٓٓا ما أكدتو نتائج دراسة " رانيا وصفي عثمان، وىذ 

الذي يتبعو بعض المديرين، يمثل عائًقا عن توفير الُمناخ اإلنساني واالجتماعي الذي ُيعمي 
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من قدر اإلنسان ويشيع القيم اإلنسانية وقيم الترابط االجتماعي . ) رانيا وصفي عثمان، 
ٖٖٔ.) 

 طبيعة النظام التعميمي :/  ٗ 
قد يرجع شيوع الظواىر السمبية في ميدان التعميم إلى أنيا آثار ناجمة عن غياب الرؤية  

والفمسفة الحاكمة لمنظام التعميمي بشكل ثابت، يبتعد عن تغير المسؤولين، واىتزاز أدوار 
معية لممعمم، وَضعف المدرسة في تنمية السموك القويم لدى المتعممين، وتدنِّي النظرة الُمجت

أدواره المختمفة في العممية التعميمية، وفي تربية وبناء شخصيات الُمتعممين في المقام األول، 
 مما كان لكل ذلك انعكاسات سمبية في الجوانب المختمفة لممجتمع المصري .

في  وُتعتبر العوامل التعميمية من أىم العوامل المؤدية إلى انتشار ظاىرة العنف المدرسي 
شباع  مدارس التعميم األساسي في مصر؛ نتيجة لَضعف قدرة النظام التعميمي عمى تمبية وا 
حاجات التالميذ وفقدان العالقة بين المعمم والتمميذ وتكدس الفصول وقاعات حجرات الدراسة 
بآالف التالميذ، وقمة االىتمام باألنشطة الطالبية وَضعف اإلدارة المدرسية وقمة وجود ضوابط 

قرارات إدارية رادعة وحاسمة مع التالميذ والُمعممين غير الممتزمين بالقيم والتقاليد المدرسية و 
وُبعد المناىج والمقررات الدراسية عن الواقع الُمعاش، وقمة التوجيو واإلرشاد ومتابعة التالميذ، 

لقدرات وأخيرا تقميدية نظم االمتحانات القائمة عمى الحفظ واالسترجاع والتي ال تقيس ا
 (. ٚٙاإلبداعية لدى التالميذ . ) ىانم خالد محمد، 

 / معوقات خاصة بالمعمم ٘ 
 * َتسمُّطية العالقة بين المعمم والتالميذ *تدنِّي األوضاع المادية واالقتصادي

 * اَلنظرة الُمجتمعية المتدنّية * الُمتابعات والزيارات الخارجية
 )ز( آليات ووسائل تحقيق الُمناخ التربوي الجيد 

م " إلى عدد من اإلجراءات ؛ التي من  ٕ٘ٔٓتوصمت دراسة " ىناء شحات السيد،  
شأنيا تييئة الُمناخ التربوي الُمالئم إلصالح العممية التعميمية بجميع جوانبيا، ومن أىميا ما 

 (.ٖ٘ٗ – ٖٗٗيأتي : )ىناء شحات السيد، 
ت مكثَّفة بين الُمعممين وبعضيم من أجل ترسيخ قيمة التعاون بينيم، ومن عمل لقاءا •

 أجل التعارف وال سيما الُمعممين الجدد 
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عقد دورات تدريبية وورش عمل لمُمديرين في فن اإلدارة واالتصال والتواصل مع أفراد  •
 المجتمع المدرسي .

الُمعممين لمناقشة القضايا عقد دورات بصفة دورية بين إدارة المدرسة والعاممين و  •
 والمشكالت التي تواجييم في محيط العمل 

 توفير بيئة مدرسية آمنو، وُمناخ اجتماعي ُمفعم بالبيجة والمحبة والتعاون . •
 القضاء عمى الصراعات بين أعضاء المجتمع المدرسي، وفض المنازعات في جو ُأسري  •
 ماعيِّا بما ُيمبِّي مطالبيم ويوفر ليم حياة كريمة .االرتقاء بالمعممين ماديِّا وأدبيِّا واجت •

 ثانيا :االتجاهات النظرية في تفسير الُنُظم االجتماعية

ُتعد دراسة الُنظم من الموضوعات الُميمة في بنية وتكوين النظام االجتماعي لممؤسسة أو  
المجتمع أو المنظمة، فعن طريقيا يحافظ عمى ديمومتو واستقراره .والُنظم االجتماعية ىي 
وعاء يحوي عادات وتقاليد المجتمع السائدة فيو، والتي يمتثل ليا األفراد في تصرفاتيم 

. وىذا ما يحدث أثًرا إيجابيِّا في تحقيق مناًخا تربويِّا فعَّاال يسوده التعاون المتبادل  وسموكياتيم
 بين أعضاء المجتمع المدرسي، وبينيم وبين أعضاء المجتمع المحمي والخارجي .

 أوال : دراسة الُنظم االجتماعية

 )أ( تعريف الُنظم االجتماعية 
لكتابات االجتماعية واالنثروبولوجية، فإن رغم شيوع مصطمح النظام االجتماعي في ا 

العمماء لم يتخذوا تعريًفا واحًدا يتفقون عميو وُيسمِّمون بو، فكل عالم يحاول تعريف النظام من 
وجية نظره الخاصة، أو بالتركيز عمى عنصر من عناصر النظام أو الوظائف التي يؤدييا . 

ف التي يصُعب حصرىا ومناقشتيا، ومن ولذا يجد الباحث نفسو أمام عدد كبير من التعاري
 أىميا ما يأتي: 

 Nadelومن أبسط التعريفات التي ُوِضعت لمنظام االجتماعي التعريف الذي أورده نادل  
في كتابو )أصول األنثروبولوجيا االجتماعية (حيث ينص بأنو طريقة مقنَّنة لمسموك 

 االجتماعي .
النسيج االجتماعي الذي يتكون منو  social institutionsوُيقصد بالُنظم االجتماعية  

المجتمع، بما في ذلك تداخالت وأسموب الحياة ،والتفاعالت والتعامالت داخل المجتمع . 
ومظاىر السموك بين األفراد والجماعات ، وطبيعة العادات والتقاليد والقيم والمعايير األخالقية 
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مكونات التراث الثقافي الذي انتقل إلى  وأنواع العقائد والعبادات السائدة، باإلضافة إلى
 ( .ٛٗالمجتمع من جيل إلى آخر وشكَّل ىويتو االجتماعية . ) محمد الشبيني، 

 )ب( أىمية الُنظم االجتماعية
يوجد في كل مجتمع من المجتمعات كثير من الُنظم االجتماعية ؛ وذلك ألىميتيا في  

عمى اعتبار أنيا تتكون من مجموعة من السعي إلى تحديد السموك االجتماعي لألفراد . 
 العناصر التي يتم من خالليا تنظيم العالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات.

إن لمُنظم االجتماعية أىمية بالغة داخل الكيان االجتماعي من خالل اآلتي :) محمد  
 (.ٓ٘الخوالدة وآخرون، 

 كونيا تمثِّل النسيج لممجتمع وِعظامو. .ٔ
 عضاء التي تحافظ عمى أحسن ما في النوع اإلنساني .األ .ٕ
 الوسائل إلشباع حاجات الناس . .ٖ
 استبدال السموك المؤقَّت وغير المستقر وتصنع سموًكا مقنًَّنا . .ٗ
 تعمل عمى استقرار المجتمع واستمراره . .٘
 تعمل في ُيسر نحو تحقيق َميام المجتمع وأىدافو. .ٙ
 )ج( وظائف الُنظم االجتماعية 

ُتعد النظم االجتماعية وسيمة ُميمة من وسائل تقدُّم المجتمع، بفضل ما تقوم بو من أداء  
وظائف ُميمة لممجتمع بشكل عام والفرد بوجو خاص، حيث أنيا تعمل عمى إشباع احتياجات 
ومطالب الفرد في ىذا المجتمع، إلى جانب تحقيق التنظيم والتحديد الدقيق ألنشطة الفرد 

 المجتمع . والجماعات في
)عبداهلل الرشدان،  -وتقوم الُنظم االجتماعية بوظائف مختمفة في المجتمع ومن بينيا :

ٖٔٔ – ٔٔٗ.) 
 أنيا تيسِّر العمل بالنسبة لمفرد . .ٔ
 تعمل المؤسسات االجتماعية أو الُنظم االجتماعية كوسيمة لمسيطرة االجتماعية . .ٕ
االجتماعي والدور الذي يقوم بو عمى أنيا من ناحية تحدِّد الُنظم االجتماعية مركز الفرد  .ٖ

 أخرى تصيبو باإلحباط وخيبة واألمل .
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تعمل النظم االجتماعية عمى انسجام الفرد في اإلطار الثقافي العام، انسجاًما يؤدى إلى  .ٗ
 تكيفو وُحسن قيامو بمناشطو المختمفة كفرد في مجتمع معين .

 والجماعة . إشباع الحاجات اإلنسانية لمفرد .٘
 )د( عناصر ومكونات الُنظم االجتماعية

يستمد النظام االجتماعي ُمقوماتو وعناصره من عادات وتقاليد وقيم المجتمع والقوانين  
السائدة والتي تحكم حركة أفراد المجتمع وتصرفاتيم في المواقف المختمفة، والتي تدعو إلى 

 يد .احترام ىؤالء األفراد لمثل تمك القيم والتقال
والنظام االجتماعي ينطوي عمى مجموعة من العناصر من أىميا ما يأتي:)مصطفى  

 (.ٖٛٓالخشاب، 
 القوى البشرية الُمنفِّذة لمنظام )أعضاء النظام أو العنصر البشري( . .ٔ
 األجيزة والُمعدات التي بفضميا يؤدِّى األعضاء وظائفيم والتي ُتسمَّى بالعنصر المادي . .ٕ
 ات والكيفيات والُطرق ومجريات العمل وشئون اإلدارة وُتعرف بقواعد النظام .التنظيم .ٖ
مجموعة القيم والمواثيق وما ينطوي عميو النظام من عادات وتقاليد مرعية وطقوس  .ٗ

 واحتفاالت متعارف عمييا .
وظائف النظام واالىتمامات التي ُيشير إلييا النظام االجتماعي في مشاعر األفراد  .٘

 مجتمع ثم األغراض التي يحققيا . وال
وبناء عمى ما سبق فإن النظام االجتماعي المدرسي يتكون من مجموعة من العناصر من  

 -أىميا ما يأتي:
 مجموعة العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع المدرسي. .ٔ
بينيم من تالميذ ( وما ينشأ  –معممين  -مشرفين  –األفراد العاممين بالمدرسة ) إداريين  .ٕ

 عالقات تبادلية، والذين يمتثمون لتمك القيم.
الوسائل واإلمكانات المادية التي يستطيع من خالليا األفراد المحافظة عمى النظام  .ٖ

 االجتماعي واستمراره.
 الجوانب التنظيمية والمتمثمة في إجراءات العمل التي ُتحدَّد من جانب إدارة المدرسة.  .ٗ
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 بعض علماء اجتماع التربية في تفسير الُنظم االجتماعية: ثانيا : إسهامات

  Structural Functionalist Theoryالنظرية البنائية الوظيفية  
لقد ظيرت النظرية البنيوية الوظيفية في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

رىا كل من تالكوت عمى يد عالم االجتماع البريطاني ىيربرت سبنسر ثم ذىبت إلى أمري كا فطوَّ
بارسونز وروبرت ميرتون وىانز كيرت وسي. رايت ميمز، وكانت بمثابة رد فعل لمُمعوقات 
يت لمبنيوية الوظيفية . وتعترف بأن لكل مجتمع أو ُمنظمة أو  واالنتقادات والمشكالت التي وجِّ

ر وظيفة تساعد مؤسسة بناء والذي يتحمل إلى أجزاء وعناصر تكوينية، ولكل جزء أو عنص
 ( .ٜٗ – ٛٗعمى ديمومة المجتمع أو المؤسسة أو المنظمة .)إحسان محمد الحسن، 

ثم ظيرت البنائية الوظيفية بصورة واضحة وبشكل عممي في كتابات ىيربرت سبنسر في  
مجال تشبيو المجتمع بالكائن العضوي . فكان سبنسر يؤكد دائًما وجود التساند الوظيفي 

تبادل بين ُنظم المجتمع في كل مرحمة من مراحل التطور االجتماعي . وذلك واالعتماد المُ 
بيدف إيجاد حالة من التوازن التي تساعد المجتمع عمى االستمرار في الوجود . وكان أيضا 
ر المجتمع عمى أنو جزء من النظام الطبيعي لمكون ويدخل في تركيبو ولذا يمكن تصوره  يتصوَّ

 (ٗ٘فوزي أحمد بن دريدي،  كبناء لو كيان متماسك )
 (ٚ٘) سعيد إسماعيل عمرو،  -ويتوصل دوركا يم أن التربية تحقِّق ثالثة وظائف وىي :  
 : نقل معايير المجتمع وقيمو من جيل إلى آخر . .ٔ
 : تدريب الناشئة عمى التفاعل االجتماعي في ضوء قواعد المجتمع.  .ٕ
عمِّم األفراد الميارات الخاصة الضرورية لُميمتيم : التقسيم االجتماعي لمعمل ،فالتربية ت .ٖ

 المستقبمية 
وقد تقوم المدرسة بعدة وظائف اجتماعية من وجية نظر بارسونز وىي كاآلتي ) عادل  

 (. ٔٗٔالسكري،
أ : تنشئة األجيال الجديدة عمى القيم السائدة في المجتمع واستدماجيا مثل قيم اإلنجاز  

 ي، وغيرىا من القيم التي تقع خارج األسرة .والتخصص والحياد الوجدان
ب : توجيو التالميذ نحو األعمال والِمين، طبًقا لقدراتيم واستعداداتيم واىتماماتيم، من خالل 

 تقسيم وتوزيع رأس المال البشري عمى ِمين كثيرة في المجتمع الصناعي الحديث . 
" بارسونز "يمكن اعتبار وبالنظر لممجتمع المدرسي في ضوء ما ُتنادي بو نظرية  

د أفراده حول تحقيق التربية، وذلك في إطار من  المدرسة نسًقا اجتماعيِّا متوازًنا يتوحَّ
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التفاعالت اليومية التي يمكن أن تأخذ طابع االستقرار والتوازن، ويتحّقق ذلك متى التزم كل 
المنظِّمة لمعمل وتنفيذىا،  من أعضاء الجياز اإلداري والُمعممين والتالميذ بالقواعد والقوانين

وُمراعاة حقوق اآلخرين في تصرفاتيم، وأن يمتزم بقيم ومعايير العالقات االجتماعية التي تنظِّم 
تفاعمو مع اآلخرين، وبذلك يصبح المجتمع المدرسي متوازًنا ومتكاماًل ال مكان فيو لمصراع أو 

 ( ٖٕٚالخالف . )أسماء محمد أحمد يونس، 
الجتماعي في نظر "كونت" عمى أساس االجتماع العام بين األعضاء يقوم النظام ا 

نين لممجتمع، كما أنو يؤكد عمى خاصية االتساق العام، والذى ُيعد أساس تحقيق  الُمكوِّ
التضامن وتقسيم العمل . وبقدر ما يتوفر لممجتمع من تقسيم لمعمل بقدر ما تكون درجة 

مل في المجتمع زاد المجتمع تعقيًدا، واستخدم "كونت" تعقيده . بمعنى أنو كمما زاد تقسيم الع
مفيوم الوظائف التي تُنجز في المجتمع، وحاول أن يقيسيا عمى وظائف الكائن الحى، إال أنو 
صالحو القائم  أكد ما بينيما من فروق أساسية تتعمق بثبات الكائن الحى، وتقدُّم المجتمع، وا 

 (ٖٜٔوضعي. ) فادية عمر الجوالنى ،عمى أساس ُمعطيات الِعمم االجتماعي ال
 أثر النظرية الِبنائية الوظيفية في الُمناخ التربوي  -

بالرغم من أن النظرية الوظيفية البنائية اعترفت وأقرَّت بأنو يرجع سبب انحراف التمميذ،  
إلى عوامل داخمية تنبع من ذات التمميذ، بفعل عوامل كاألسرة مثال وجيل أفرادىا وَضعف 

غفال دور المس توى الثقافي واالجتماعي ليا، واالتجاه نحو العمل بالمزارع والحقول . وا 
العوامل الُمجتمعية، إال أنو يمكن دراسة الدوافع األساسية النحراف التمميذ بدوافع أخرى 
خارجية، والُمتمثمة في الظروف البيئية المدرسية الُمضطربة التي يسودىا التفكك واالنقسامات 

ات بين صفوف العاممين بالمدرسة، وَضعف العالقات االجتماعية بين الُمعممين والتشاجر 
وبعضيم، أو بينيم وبين التالميذ، أو ربما سيادة نمط اإلدارة المدرسية االستبدادية الُمتسمِّطة 
. أيًضا في قصور تفعيل آليات النظام االجتماعي لتحقيق الضبط االجتماعي، وقمة االلتزام 

ضباط المدرسي، وكذلك سوء التواصل بين إدارة المدرسة ومؤسسات المجتمع بالئحة االن
الخارجي . أيًضا انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية . وقمة ُمتابعة ولّي األمر البنو لمتعرُّف 
إلى مستواه الدراسي، وكذلك إغفاليم مشكالت تضخم وازدحام المناىج الدراسيَّة، وكثافة 

ير التيارات الخارجية التي أفرزتيا قوى العولمة وظيور االنترنت، الفصل، باإلضافة إلى تأث
 مما يؤدِّي بدوره في النياية إلى تصدُّع المجتمع وانيياره .
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وأن الُمناخ السمبي الُمتمثل في سوء العالقات االجتماعية ُيَعد سموك غير وظيفي  
 يستوجب ضرورة تطبيق أدوات وآليات الضبط االجتماعي ؛ ضمانا الستقرار العمل المدرسي .

 أىم التطبيقات التربوية لمنظرية الِبنائية الوظيفية  - 
والتعاون المتبادل اإليجابي بين الُمعمم  أن تسود عالقة ود واحترام قائمة عمى التفاعل •

 والتمميذ . وُمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ .
ُتقر الوظيفية بأن لمتربية وظيفة اقتصادية تتمثل في إعداد وتأىيل األيدي العاممة  •

 بالمدرسة .
ربوي بالنسبة لمعالقة بين المدرسة والمجتمع، فقد تتفاعل المدرسة باعتبارىا نظام ت •

 اجتماعي مع بقية مؤسسات المجتمع ؛ لكي تقوم بأداء أدوارىا وتحقيق أىدافيا .
 ليس الفرد ) التمميذ ( حًرا في اختيار واتباع النظام االجتماعي أو الخروج عنو.  •
 أن ُتراعي المناىج االختالف والتنوُّع في قدرات التالميذ واستعداداتيم . •
رس القيم والمعايير السائدة في المجتمع من خالل عممية ضرورة التأكيد عمى أىمية غ •

 التنشئة االجتماعية.
  Radical Theory)ب( النظرية الراديكالية 

ُيطمق عمي ىذا االتجاه ُمسمَّيات كثيرة منيا االتجاه الُمناىض أو الُمعارض أو اتجاه  
، ويشمل كاًل من critical approachأو االتجاه الَنقدي  Conflict approachالصراع 

خالل القرن الثامن  Marxالماركسيين الُجدد الذين ترجع أصوليم التاريخية إلي كارل ماركس 
وقد بدأ  M. Weberعشر، والفبريين الُجدد الذين ترجع جذورىم التاريخية إلي ماكس فيبر 

 في W. Millsىذا االتجاه في الظيور خالل الخمسينيات عن طريق كتابات كل من ميمز 
 .Rفي إنجمترا، ودارندورف  Di Lockwoodولكوود  N. Birnbaumأمريكا، وبيرن بورم

Dahrendorf  ،في ألمانيا. وعدد كبير من عمماء اجتماع التربية أمثال بولز، وجيتس
 وكارنوي وفيريري األمريكي . 

ني، )السيد الحسي -ويستند أنصار ىذه النظرية الراديكالية عمي بعض االفتراضات ومنيا: 
ٕٕٔ( )Robert . Bryn , Johnlie , p.). 

أن المجتمع يتكون من مجموعة من العناصر أو األجزاء، وأن التفاعل بينيما يتم من  .ٔ
 خالل الصراع والتنافس 
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الصراع ظاىرة منتشرة وطبقيَّة في المجتمع بفعل عوامل اقتصادية والتوزيع غير العادل  .ٕ
 لمقوة والسمطة . 

 مع إلى طبقة حاكمة وأخرى محكومة تعمل لدى أصحاب العمل . ينقسم المجت .ٖ
تؤدِّي نظرية الصراع إلى االقتراح القائل بأن القضاء عمى االمتياز سيقمِّل من مستوى  .ٗ

 الصراع، ويزيد من الرفاىية لألفراد المجتمع . 
ذا كان ىدف التربية   يطرة لدى الماركسية ىو إعداد أفراد خاضعين لس –المدرسة  –وا 

الحكومة أو الدولة، فإن الباحث ال يوافقيم في ىذا الشأن بشكل ُمطمق ؛ ذلك ألن المدرسة 
تحّقق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بين الُمتعممين وتنادي بُمراعاة مبدأ العدالة والمساواة بينيم 
ن بغض النظر عن جنسياتيم وأوضاعيم االجتماعية والطبقية المختمفة. وبذلك يستنتج أ

مَّم االجتماعي، حيث يتوقف صعود  المعيار الّطبقي ىو المعيار األساسي لترقِّي األفراد في السُّ
 الفرد في وظيفة أعمى عمى وضعو الطَّبقي الذي ينتمي إليو بُحكم مولده ونشأتو .

ر كارل ماركس أن تقسيم العمل وتوزيع األدوار يقع عمى عاتق ومسئولية اإلدارة،   تصوَّ
تنسيق واإلشراف والعمل المشترك الذي يتضمن كافة الجيود في تعبئة الجيود فيي فن ال

لمتوفيق بين أنشطة الُعمَّال في العمل التعاوني وتحقيق مستوى ُمرضي من األرباح وزيادة 
قراره بين الُعمَّال .   اإلنتاج، والمحافظة عمى النظام وا 

ت . إذ يقول في كتابو رأس المال تستند نظرية ماركس الصراعية عمى الصراع بين الطبقا 
بأن تاريخ الشرية ىو تاريخ الصراع الّطبقي االجتماعي، وىو الصراع بين طبقتين اجتماعيتين 
متخاصمتين ىما الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة أو الطبقة القاىرة والمقيورة أو الظالمة 

 (. ٖٚٛوالمظمومة . ) صالح حسن أحمد الداىري، 
 رية الراديكالية في المناخ التربوي أثر النظ - 

ُيعتبر المجتمع المدرسي وما يسود بو من نظام اجتماعي قائم عمى الصراع بين فئات  
العاممين بالمدرسة ،نتيجة لمقير والتفرقة والتمييز بينيم، وقمة ُمراعاة مبدأ العدالة بينيم، مما 

درجات لصالح التالميذ األغنياء، وممن يدفعيم لالنحراف، باإلضافة إلى تحيُّز االمتحانات وال
ليم صمة قرابة أىمية بالمدرسة، إلى جانب عوامل أخرى كالُمعاممة السيئة من جانب الُمعمم، 
واالزدحام لممناىج الدراسية وقمة مالءمتيا لطبيعة وقدرات التالميذ المختمفة، والكثافة العالية 

دِّي دوًرا رئيًسا في إشاعة ُمناخ تربوي سمبي لمفصول المدرسية . وىذه العوامل ُمجتمعة قد تؤ 
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في ضوء  –أساسو الصراع داخل المدرسة . وُيرجع الباحث افتقاد الُمناخ التربوي المالئم 
إلى حدوث صراع بين التالميذ ؛ بفعل وجود تمييز ّطبقي بينيم، وقمة ُمراعاة  –نظرية الصراع 

 المدرسية أو الُمعمم .العدالة في ُمعاممة التالميذ من جانب اإلدارة 
ويطرح الباحث في ىذا المقام بعض التطبيقات التربوية لمفمسفة الراديكالية عمى النحو  

 -اآلتي :
 أىم التطبيقات التربوية لمنظرية الراديكالية  - 
إن اليدف الرئيس لمتربية في ظل الماركسية يكمن في تربية موظفة لخدمة النظام  .ٔ

 إنتاج أفراد خاضعين لسيطرة الحكومة والنظام الرأسمالي .الحاكم، وأىدافيا 
 ضرورة االىتمام بالتربية الرياضية والبدنية بالمدرسة . .ٕ
تنظر الفمسفة النقدية إلى التعميم عمى أنو وسيمة لمثبات االجتماعي، والمحافظة عمى  .ٖ

عبرة األجيال، فأبناء الطبقات الُعميا الغنيَّة  الوضع االجتماعي القائم، وانتقال الالمساواة
اليندسة( وبعض الدراسات الُعميا الخاصة  –الصيدلة  –استأثرت بكميات القمَّة ) الطب 
 كالمسرح والسينما والتصوير .

يعتقد أن دور المعممين مركزيِّا في إعادة اإلنتاج االجتماعي وترسيخ الطبقية، فيم  .ٗ
 جل ديمومة نظام القيم الذي يرتكز عميو رأسماليم الثقافي .ُمييَّؤون لمعمل من أ

وأن ىناك عالقة وثيقة بين التعميم  Dominationيؤكد أن التعميم وسيمة لمييمنة  .٘
 واأليدلوجيا، والدولة تقوم بدور المنيج الخفي .

لتعميم فيو يرى أن التعميم ُيعاني من أزمة التبعية، أي تبعية دول العالم الثالث ) يدور ا .ٙ
 عمى معارف استيالكية ( لمدول الرأسمالية ) يركِّز التعميم عمى معارف إنتاجية ( .

 تؤدِّي االختبارات واالمتحانات دورًا ُميما في خدمة النظام االجتماعي القائم. .ٚ
ر لخدمة وحياة الطبقة الُمسيِطرة . .ٛ  تنتمي المناىج وُتسخَّ
ربط التعميم بالعمل اإلنتاجي القومي واليدوي . وربط  تؤكد النظرية الماركسية أىمية .ٜ

 الجوانب النظرية بالنواحي التطبيقية العممية. 
 ُينادي الراديكاليون بضرورة توحيد المناىج والكتب المدرسية . .ٓٔ
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ثالثا :دراسة تحليلية لُمقومات النظام االجتماعي بمدارس التعليم األساسي في مصر 
 ناخ التربوي. وعالقتها بجودة المُ 

 أوال : فاعمية اإلدارة المدرسية بمدارس التعميم األساسي في مصر
 )أ( اإلدارة المدرسية كنظام اجتماعي 

إن نجاح وفعالية المدرسة كمؤسسة تربوية في أداء أدوارىا يتوقف عمى كفاءة اإلدارة  
المدرسية بيا، وما تقدِّمو من خدمات وتسييالت لمعاممين بيا من ُمعممين وتالميذ وكذلك 

 أولياء أمور من أعضاء المجتمع الخارجي .
ممين التربويين يقومون بأداء واإلدارة التربوية نظام اجتماعي، تنتظم فيو جماعة من العا 

ُميماتيم التربوية في إطار من التفاعل والعالقات االجتماعية بين بعضيم من جية، وبينيم 
وبين غيرىم من مؤسسات المجتمع واألفراد من جية أخرى لموصول إلى األىداف التربوية 

لحميد السامرائي المرسومة لممجتمع التربوي الذي يقومون عمى خدمتو وقيادتو . )طارق عبدا
،٘ٙ.) 

وقد تنظر نظرية النظام االجتماعي لمعالقات والتي ُتنسب إلى يعقوب جيتزلز إلى اإلدارة  
عمى أنيا تسمسل ىرمي لمعالقات بين الرؤساء والمرؤوسين في ظل إطار نظام اجتماعي 

 (.ٖٛ.)فيصل الراوي رفاعي وأخرون، 
ولمدير المدرسة توفير الُمناخ التربوي الداعم ومن أىم األدوار الحديثة لإلدارة المدرسية  

لعمميات التعميم والتعمُّم والجوانب التربوية داخل المدرسة، كما أن عميو ُمراعاة الجوانب 
اإلنسانية في تعاممو مع المعممين والتالميذ في المدرسة، بنشر العدل والمساواة في الواجبات 

لمعنوي، وذلك حتى يسود الُمناخ التربوي السميم والحقوق والموضوعية في التحفيز المادي وا
 (.ٕٕٗالُمعافى . )عباس بمو محمد، 

 ثانيا : العالقات االجتماعية بمدارس التعميم األساسي في مصر
إن دراسة النظام االجتماعي يكشف عن كثير من العالقات االجتماعية الُمتداخمة بين  

الروابط ُتسيم في بناء وتدعيم نمط العالقات  العاممين بالمدرسة، يرتبطون مًعا بمجموعة من
 بينيم، ويمكن تصور بناء اجتماعي كالمدرسة 

وتمثِّل بيئة المدرسة مركًزا لمعالقات االجتماعية الُمتداخمة، والتي يمكن تحميميا عمى  
أساس الجماعات الُمتفاعمة فييا وأىميا التالميذ والمعممون، ولكل منيا دستورىا األخالقي 
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اتيا نحو المجموعة األخرى، وينتج عن ىذا التفاعل االجتماعي ثقافة مميِّزة لممدرسة . وعاد
 (ٕٕٛ)عماد ثروت رضوان، 

، إلى أن العالقات Francis ( murphy ،Robert 2003لقد أشارت دراسة )  
ونموِّىم  االجتماعية الجيِّدة داخل المجتمع المدرسي ليا تأثيرىا الفعَّال في إنتاجية التالميذ،

 ( Murphy , Robert)  ٖٓٔ)  األكاديمي االجتماعي .
( عمى أىمية العالقات االجتماعية وَلعب hajer، ٖٕٓٓوىذا ما أكدتو دراسة ىيجر )  

األدوار بين التالميذ والعاممين في المدرسة، وأوصت بضرورة الُنصح واإلرشاد والتحفيز في 
تقوية روابط العالقات االجتماعيَّة بين أفراد المجتمع َلعب األدوار االجتماعيَّة من أجل 

  Hajer , M7 ) ) المدرسي
 عالقة اإلدارة المدرسية بالُمعممين  ( )أ

ُتَعد القيادة المدرسية أساس أي عمل ناجح، وعمييا يتوقف أداء الُمعممين لَمياميم  
نجازىم لألعمال المنوط بيم تحقيقيا .فإذا شعر الُمعمم بسيادة  نظام ديمقراطي عادل بينو وا 

وبين زمالئو في المدرسة، وكذلك بوجود قنوات اتصال بينو وبين مرؤوسيو، والتي تمكِّنو من 
المشاركة في اتخاذ القرارات، فإن ذلك سوف يؤدِّى إلى رفع الروح المعنوية لديو، وبالتالي 

 ُمناًخا تربويِّا فعَّااًل . سينعكس عمى مدى والئو لممدرسة وأداؤه لميامو، مما يوجد في النياية
وىناك بعض جوانب القصور التي تظير في عالقة مدير المدرسة بالُمعممين وعالقة  

الُمعممين بالمدرسة تتضح في قيام بعض ُمديري المدارس أو الُمعممين باستخدام نمط القيادة 
عطائيم الديمقراطية بال ضوابط أو حدود حتى تصبح نمًطا فوضويِّا، وقمة إشراك ال ُمعممين وا 

فرص في ُصنع واتخاذ القرارات المختمفة داخل المدرسة وكذلك الحال بالنسبة لمُمعممين في قمة 
بداء الرأي . )يوسف عبد المعطى مصطفى ومبارك ىادى  إتاحة الفرصة لمتالميذ لممشاركة وا 

 ( .ٜ-ٛعدس، 
 )ب(عالقة الُمعممين ببعضيم 

ىمية كبيرة، فالعالقة بينيم تعمل عمى تحديد مدى إن عالقة الُمعممين ببعضيم ذات أ 
مكانياتو في المدرسة، وسير العمل فييا وكذلك تنعكس عمى نفوس التالميذ في  النشاط وا 
المدرسة، فيم قدوة ليم من ناحية، وأن أي توتر بينيم من شأنو أن يؤثِّر في التالميذ . 

 (.ٕٓ٘)كريمان محمد بدير ،
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الُمعممين ببعضيم عامل أساسي في الروح المعنوية بينيم وىذا فضاًل عن أن عالقة  
تيم . )سميمان عبدالواحد إبراىيم،   (ٖٕٗ،وسالمة نفوسيم وصحَّ

داقات من أبرز أشكال التفاعل االجتماعي بين الُمعممين، حيث يستطيع   وُيَعد تكوين الصَّ
ن جماعة ما كا لمغة العربية كل ُمعمم صاحب تخصص في مادة دراسيَّة معينة أن يكوِّ

والرياضيات، يتم من خالليا تبادل المعارف والخبرات والميارات التي ُتسيم في التغمب عمى 
 المشكالت التي تعترضيم أثناء عممية التدريس .

 )ج( عالقة الُمعممين بالتالميذ 
ة إن بيئة التعميم والتعمُّم تقوم عمى أساس العالقة المتينة بين ِمحوري العممية التعميمي 

وىم الُمعمم والُمتعمم، وُيمكن لمُمعمم من خالل تفاعمو مع التالميذ أن يكتشف أنماط العالقات 
الُمتداخمة بينيم، والتعرُّف عمى شخصياتيم المختمفة التي تتباين لتشمل فئاتيم، الَنمط 

ق، والُمت  عاون .الَخجول الُمتردِّد، والعدواني والُمشاغب والُميمل، وكذلك الموىوب والمتفوِّ
إن العالقة بين التمميذ والُمعمم في الوقت الحالي ُميمَّة جًدا، حيث كمما توافرت العالقات  

االجتماعية بينيما والَمبنية عمى الحب واالحترام والتقدير حّققت العممية التربوية أىدافيا . 
 وىذا ما أّكد عميو التربويون الَعرب واألجانب الُقدماء منيم والُمعاصرون . حيث يرى
الفيمسوف العربي ابن خمدون " عمى الُمعمم أن يأخذ التالميذ بالُقرب والُمالَينة ال بالشِّدة 

 (. ٛٗوالِغمظة " . ) عمي حسين الدوري، 
وُتعتبر نوعيَّة العالقات السائدة بين التالميذ والُمعممين وسيمة لمُحكم عمى نوعيَّة الُمناخ  

 (.ٕٛد نصر، التربوي السائد في المدرسة . )نوال أحم
من انتشار  –وفى ظل ما تشيده السَّاحة التعميميَّة وخاصة مدارس التعميم األساسي  

واسع لظاىرة الدروس الخصوصيَّة، والتي نتَجت بفعل تدنِّي األحوال الماديَّة لمُمعمم وعدم 
ا لممعمم مواكبتيا لُمتطمبات العصر، ساءت العالقة بين التمميذ والُمعمم، حيث أصبح التمميذ أخً 

وليس ابًنا أو تمميًذا، فيجمسا مًعا عمى مائدة واحدة يتبادالن الحكايات والقصص حول 
 ة عمى مائدة الدروس الخصوصيَّة الموضوعات المختمفة، ويتناوالن األطعمة والمأكوالت الشييَّ 

فاألطفال وباإلضافة إلى ذلك أدت التأثيرات الخارجية كاإلنترنت إلى تغيُّر سموكيات األبناء، 
قديًما كانوا أكثر اتزاًنا وعقالنيِّة وُرشًدا من أطفال اليوم ؛ حيث كانوا يحترمون من يكُبرىم سنِّا 
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وِعمما دون جدال . وكان التمميذ يعمل لمُمعمم حساب حتى إذا رآه من بعيد انزوى بعيًدا، أما 
 . أطفال اليوم فيم ال يخافون الُمعمم وُيسيئون األدب والُمعاممة معو

 )د( عالقة اإلدارة المدرسيَّة بالتالميذ 
إن اإلدارة المدرسيَّة كأحد مكونات الُمناخ التربوي تؤدِّي دورًا ُميمِّا وفاعاًل في دعم  

لى وجود ارتباط إيجابي قوي بين اتجاىات اإلدارة ونمطيا  االبتكار ورعايتو لدى التالميذ، وا 
تكارية، حيث يقوم بعديد من األدوار والَميام اإلداريَّة وممارساتيا وبين بروز قدرات التالميذ االب

والتربويَّة داخل وخارج المدرسة، مما يحّقق أىداف المدرسة المرسومة . ) أحمدالربيعي، 
WWW.ust.ede) 

يَّة واجتماعيَّة ُمتنوِّعة لمتالميذ،   وتقوم اإلدارة المدرسيَّة بتوفير خدمات تعميمية وصحِّ
اىتماميا بتوجيو التالميذ الذين ُيعانون من مشكالت التحصيل الدراسي ويظير ذلك من خالل 

والُمتابعة المدرسيَّة، وحل المشكالت االجتماعيَّة لمتالميذ مثل مشكالت التكيُّف االجتماعي 
المدرسي، وكذلك المشكالت األسريَّة التي تؤثر في أدائيم التحصيمي، أيًضا عن طريق توفيرىا 

ة لمتالميذ الَمرضى، بالكشف الطبِّي الدوري عمييم لموقاية من اإلصابة الخدمات العالجيَّ 
 (. ٛٛباألمراض التي تعوق النمو السَّميم ليم . ) محمد أبو حسيبة مرسي، 

 )ه( عالقة التالميذ ببعضيم 
إن الُمناخ التربوي اإليجابي يجعل عالقة التالميذ ببعضيم تتسم باأللفة والود واالحترام،  
موكية فيما بينيم، ويسمح كذلك بتبادل األفكار بينيم .وُيجنِّ   بيم وقوع المشكالت السُّ
تؤدِّي العالقة بين التالميذ وبعضيم دورًا ُميمِّا في تكوين شخصياتيم، فالتالميذ يتأثرون  

بسموك بعض وأن كاًل منيم يحاول أن ُيقمِّد زميمو في تصرفاتو وحركاتو واحتياجاتو بأنيم 
عور بأنيم جزء من جماعة ينتمون إلييا وموضع نظر الغير وعطفيم وكثير من يحتاجون لمش

ب والتخمُّف، وكل  العوامل والمؤثِّرات التي تمنع الحاجات في المدرسة حيث يوجد التحيُّز والتعصُّ
 (.ٖٕٗ – ٖٖٕىذا يجب أن تجنبو . ) سميمان عبدالواحد إبراىيم، 

 خارجي )و( عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي وال
تأتي عممية الربط بين المدرسة والمجتمع من ُمنطمق كونيا تمثِّل قضية ُمجتمعية  

لإلصالح التربوي وأن سموك مدير المدرسة في التعاون مع البيئة المحميَّة من أىم العوامل 
التي تقوِّي العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي، وذلك من خالل وضع برنامج فعَّال 



 م2122 يناير(    01دد  )ع                                          ..........تدعيم مقومات النظام االجتماعي

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  642 -الصفحة - 

يعمل عمى تشجيع أولياء أمور التالميذ عمى زيارة المدرسة والتواصل الدؤوب معيا ومستمر 
 في المناسبات االجتماعيَّة المختمفة .

ُتعتبر الشراكة بين المدرسة والمجتمع أمًرا ضروريِّا، حيث أن ذلك ُيمكِّن المدرسة من  
العممية، باإلضافة إلى تقويم المستوى التحصيمي لألىداف التعميمية وتحقيق أفضل النتائج 

سموكيات التالميذ وُيجنِّبيا بعض التصرفات غير السويَّة لدى بعض التالميذ، كما أن تواصل 
أولياء األمور مع المدرسة يساعد عمى توافر الفرص لمحوار الموضوعي حول المسائل التي 

لمشكالت المدرسيَّة أو تُخص مستقبل األبناء من الناحية التثقيفيَّة والعمميَّة، وُيسيم في حل ا
األسريَّة التي ُيعاني منيا التالميذ، وبُفقدان تمك الصمة بينيما، َتفقد المدرسة الناجحة أىدافيا 

 ( . ٖٛ٘المرجوَّة )محمد النصر حسن وآخرون، 
فقد يتأثر الُمناخ التربوي بطبيعية المجتمع الخارجي الذي تنتمي إليو المدرسة، ففي  

اًل يتَّجو التالميذ لمعمل في أعمال الزراعة وتربية الحيوان، مما يدفعيم إلى المجتمع القَروي مث
 ترك المدرسة أو التغيُّب عنيا لفترات بعيدة مما يؤثِّر في مستوى تحصيميم الدراسي .

 Organizationalثالثا : العدالة التنظيميَّة بمدارس التعميم األساسي في مصر 
Justice 

إلى الُمعاممة الُمنصفة واألخالقيَّة  Organizational Justiceميَّة ُتشير العدالة التنظي 
لألفراد داخل المنظمات، وتتمثَّل في إدراك العاممين لمدى ُمعاممتيم بشكل ُمنِصف فيما يتعمق 
بأشياء مثل : توزيع المكافآت التي يحصمون عمييا، واإلجراءات الُمستخَدمة في ُصنع القرارات 

 (.ٗ٘ٔ. )ياسر فتحي الينداوي، المؤثِّرة عمييم 
 )أ( فمسفة العدالة التنظيميَّة : 

لقد اىتم الُعمماء والفالسفة والُمفكِّرين بفكرة العدالة التنظيميَّة والتي ترجع إلى مختمف  
العصور واألزمنة التاريخيَّة اليونانيَّة والرومانيَّة والفرعونيَّة القديمة، باعتبارىا مبدأ أو قيمة 

تيدف إلى تحقيق أغراض ُمتعددة منيا اإلخاء والمساواة، والقضاء عمى اإلقطاع  لمُحكم،
 واالستقالل، وُمقاومة االستعمار األوروبي .

وَظير مفيوم العدالة التنظيميَّة في بادئ األمر في كتابات عمم الفمسفة لمتعبير عن آراء  
ة من السِّمات من أىمَّيا ما الفالسفة بشأن ىذا المفيوم، فالتصرُّف العادل يّتصف بمجموع

 (.٘ٚ)ىبو إبراىيم محمد شفيع،  -يأتي :
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 ضرورة استحقاق الفرد ِلما يحصل عميو . •
 ضرورة ُمراعاة معايير النزاىة واألخالق . •
 ضرورة تقييم المكافآت والحوافز في ضوء اإلجراءات المستخدمة الخاصة بالمكافأة . •
 البشر .ضرورة العدالة في التعامل مع  •

وتعود فكرة العدالة التنظيميَّة إلى جوىر نظرية الُمساواة التي وضعيا آدمز، والتي تنّص  
عمى أن مستوى رضا الشخص يتحدَّد بمدى اعتقاده بأنو ُيعامل بعدالة بالمقارنة مع اآلخرين 

 Out comesأو العائد  Inputs. وقد ُبنيت ىذه النظرية عمى ثالثة عناصر ىي الُمدخالت 
واألشخاص اآلخرين لممقارنة . وقد َعرَّف آدم الُمساواة بأنيا اإلدراك بأن نسبة العوائد إلى 
ُمدخالت شخص ما ُتساوي تمك النسبة الخاصة بالشخص الُمقارن بو . بحيث تمثِّل الُمدخالت 

يحصل  إسيامات الفرد لممؤسَّسة مثل التعميم والخبرة والوالء والجيد . أما النواتج فتتمثل فيما
عميو الفرد مقابل ما قدَّمو من ُمدخالت مثل األجور وتقدير اآلخرين والعالقات االجتماعيَّة 

 (.ٗٔٔوالمكافآت الداخميَّة المعنويَّة . )عمى أحمد عبدالرحمن عياصرة ،
 )ب( واقع العدالة التنظيميَّة في َضوء الُمناخ التربوي 

ألساسيَّة في المدرسة، ومن ثمَّ فإن من وظائف ُيعتبر الُعنصر اإلنساني من أىم العناصر ا 
اإلدارة المدرسية العمل عمى تكوين العاممين وتنميتيم وزيادة قدراتيم وكفاءاتيم في العمل، 
وذلك من خالل بعض األعمال األساسيَّة، مثل تحديد األىداف العامة لتنفيذ األعمال المحقِّقة 

ة وعادلة لتقييم أداء العاممين والُحكم عمى لتمك األىداف، ووضع ُأسس ومعايير موضوعيَّ 
نجاحيم وفاعميتيم واالستناد إلى نتائج التقييم، وكذلك العمل عمى توفير ُمناخ تربوي مناسب 
ليم يحفِّزىم عمى العمل وعمى التنمية الذاتية لقدراتيم ومياراتيم يسوده مبدأ العدالة . )سالمة 

 (.ٖٓٔعبدالعظيم حسين، 
ة التنظيميَّة في البيئة المدرسيَّة توظيف استراتيجيات التدريس المتمثمة في وتقتضي العدال 

التعمُّم التعاوني ؛ من أجل استقطاب التالميذ جميعيم وُمراعاة مصالحيم، فاإلصغاء إلييم 
لييم ومشاركتيم في توجيو األسئمة بطريقة عادلة وقيادتيم بحيث تربطيم  والتحدُّث معيم وا 

ة وتفاعالت اجتماعيَّة َمبنية عمى االحترام والتقدير والُمساواة في جميع عالقات اجتماعيَّ 
الفرص التعميميَّة، ألن الّسياسة التعميميَّة في النظام التعميمي تستيدف تحقيق العدالة 
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االجتماعية وديمقراطيَّة التعميم والعممية التنمويَّة الّشاممة، ممَّا ُيَعد تعبيًرا عن مبادئ حقوق 
عالء لكرامتو . )ىاشم فتح اهلل عبدالرحمن ،اإلنسا  (. ٗٗن وا 
وقد تؤثر العدالة التنظيمية في توفير الُمناخ التربوي من خالل السمطة التي يتمتع بيا  

مدير المدرسة وامتالكو مجموعة من السمات التي تجعمو قادرًا عمى تمبية احتياجات العاممين 
 وتحقيق المساواة والعدل بين الجميع .

والُمناخ التربوي اإليجابي القائم عمى التعاون وسيادة روح العمل الجماعي واالبتكارية،  
ُيعد أحد المؤشِّرات الُميمة لسيادة العدالة التنظيمية بين صفوف العاممين بالمدرسة، وسالمة 

 العالقات بينيم .
قات تحقيق العدالة التنظيميَّة بالمجتمع المدرسي   )ج( ُمعوِّ

اممون بالمدارس صور شتَّى لمعالقات االجتماعيَّة والتي تختمف باختالف الطريقة يواِجو الع
واألسموب الذي ُيعاِمل بو مدير المدرسة العاممين، حيث يعيش في مجتمعات مدرسيَّة تكثر 
ل فييا عوامل الَقرابة وتنتشر الَوساطة والمحسوبيَّة بما يؤثِّر  فييا الُمجامالت والرَّشاوى وتتدخَّ

 درجة تطبيق العدالة بتمك المدارس .في 
وتشيد مدارس التعميم األساسي قصوًرا في قيم العدالة التنظيميَّة وىذا ما أكدتو بعض  

م " والتي أشارت إلى وجود قصور في ٖٕٔٓالدراسات، مثل دراسة " مصطفى أحمد عبداهلل، 
ة فيما يتعمَّق ب الموائح والقوانين المدرسيَّة، تطبيق العدالة من ِقبل بعض ُمديري المدارس خاصَّ

وَضعف مشاركة الُمعممين في ُصنع القرار المدرسي، وعدم السماح لمُمعممين باالطِّالع عمى 
تاحة فرص التظمُّم عمى نتائجو، ووجود تقصير واضح من قبل  نتائج تقويم األداء الوظيفي، وا 

جود تمييز في إنزال العقوبة عمى بعض الُمعممين في ُمراعاة الفروق الفرديَّة بين التالميذ، وو 
 ( ٚٚالُمخِطئين . ) مصطفى أحمد عبداهلل أحمد ،

م( .إلى انخفاض ٕ٘ٔٓحيث ُتشير نتائج الدراسة التي قام بيا )أحمد مرعى ىاشم،  
مستوى عدالة القوانين واإلجراءات التي يتعامل بيا مدارس التعميم األساسي وتتبُّعيا عند 

ة، وعند تطبيق القوانين والقرارات عمى التالميذ، وانخفاض درجة عدالة تقديم الخدمة التعميميَّ 
دارة المدرسة عند تطبيق القوانين وكذلك انخفاض مستوى عدالة توزيع الموارد  الُمعممين وا 
البشريَّة في المدارس من الُمعممين واإلخصائيين االجتماعيين وغيرىم بشكل ال يتناسب مع 

 (ٗحمد مرعى ىاشم، عدد تالميذ المدرسة .) أ
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م( أن نسبة كبيرة ٕٓٓٓكذلك أشارت نتائج الدراسة الميدانية التي قام بيا )عبد الرسول،  
من ُمديري المدارس ُيجاممون بعض العاممين في المدرسة عمى حساب اآلخرين، وقمة ُمراعاة 
الموضوعية في تقييم العاممين بالمدرسة، فيو يري ضرورة ممارسة مديري المدارس االبتدائية 

لعدل، وذلك بأن يتم توزيع العمل عمى األفراد عمى أساس العمل، وعدم التمييز بين لقيمة ا
العاممين في المدرسة والتفريق بينيم، وأن تكون ىناك معايير ثابتة يقوم المديرين بتقييم 

 (.ٜٖٔالعاممين في ضوئيا . )فتحي عبد الرسول محمد، 
 إجراءات الدراسة الميدانيَّة ونتائجها 

 داف الدراسة الميدانيَّة أوال : أه

 تمخَّصت أىداف الدراسة الميدانيَّة في األىداف اآلتية : 
مات النظام االجتماعي بمدارس التعميم األساسي في ضوء تحقُّق  • تشخيص واقع ُمقوِّ

 معايير جودة الُمناخ التربوي .
قات الُمناخ التربوي من وجية نظر أفراد عينة  • الدراسة من المعممين الوقوف إلى أىم ُمعوِّ

 والمعممات بمدارس التعميم األساسي الُمعتمدة بمحافظة سوىاج .
تحديد درجة تحقُّق معايير جودة الُمناخ التربوي بمدارس التعميم األساسي الُمعتمدة  •

 بمحافظة سوىاج .
 ثانيا : بناء أدوات الدراسة الميدانيَّة 

أىدافيا وما تسعى إليو من أغراض وىي استخدمت الدراسة الميدانية أداتين لتحقيق 
 الُمقابالت غير المقنَّنة، وصحيفة االستبانة وتفصيالتيا عمى النحو اآلتي : 

 الُمقابالت غير المقننة  ( )أ
 االستبانة :  ( )ب
تمثمت أداة الدراسة الميدانيَّة في استبانة من إعداد الباحث تم تصميميا لتناسب البيئة  

دراسة الميدانية فييا والمرحمة التعميمية (التعميم األساسي) التي تم تطبيق التي يتم إجراء ال
الدراسة الميدانية فييا، وكي تتفق مع ُمتغيرات الدراسة . وقد اشتممت االستبانة عمى محورين 

 ىما :
 المحور األول : العالقات االجتماعية بمدارس التعميم األساسي 

 ة المحور الثاني : العدالة التنظيمي
 ثالثا : نتائج الدراسة 
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أظيرت النتائج قصور دور اإلدارة المدرسية في تدعيم عالقتيا بالعاممين من الُمشرفين -ٔ
واإلداريين في إشراكيم في عممية ُصنع واتخاذ القرارات، وفي تنفيذىا لموائح والقوانين 

 بشكل صارم وَحرفي دون مرونة .
لمعممين تبيَّن أن ىناك قصوًرا يتعمق بزيارتيا الُمفاجئة وبالنسبة لعالقة اإلدارة المدرسية با-ٕ

لممعممين أثناء تدريسيم الحصص دون إعالميم ُمسبًقا بموعد الزيارة، وَضعف الدور 
الذي تقود بو إدارة المدرسة تجاه تحفيز وتكريم الُمتميزين من المعممين، وفي حثيم عمى 

 مع.عمل أبحاث عممية ُتسيم في خدمة البيئة والمجت
أظيرت النتائج حول عالقة اإلدارة المدرسية بالتالميذ أن دورىا في تشجيع التالميذ عمى -ٖ

ُممارسة الِحرف اليدويَّة جاء منخفًضا، ومدى تحيُّزىا عند تطبيق الئحة االنضباط 
 المدرسي عمى بعض التالميذ دون البعض اآلخر، أو ربما غياب تفعيميا في أحيان كثيرة

قة التالميذ ببعضيم أظيرت النتائج احترام التالميذ بعضيم أثناء تفاعالتيم وفي ضوء عال-ٗ
اليومية داخل وخارج الفصل، والتزاميم بقواعد األمن والسالمة، وبالسموكيات الغذائية 

 والصحية السميمة .
كافأة أظيرت النتائج الُمتعمقة بمحور العدالة التنظيمية اتباع إدارة المدرسة نظاًما ُموحًدا لمُ -٘

وتحفيز جميع العاممين دون ُمراعاة الفروق الفردية بينيم في الكفاءة والجيد . مع قمة 
 تحفيزىا لمذين يبذلون مجيودات كبيرة داخل المدرسة.

قات الُمناخ التربوي تمثمت في كثرة أعداد التالميذ -ٙ أظير أفراد عينة الدراسة أن من ُمعوِّ
ع لممعمم، وسوء األوضاع المادية واالقتصادية التي داخل الفصول، وتدنِّي نظرة المجتم

 ُيعاني منيا المعمم .
مات النظام االجتماعي بمدارس التعليم األساسي ر ُمقتَرح لتدعيم ُمقوِّ  " تصوُّ

 في َضوء تحقُّق معايير جودة الُمناخ التربوي "
ر الُمقتَرح   )أ( أىداف التصوُّ

تقديم مجموعة من التوصيات الواجب ُمراعاتيا لتدعيم أدوار اإلدارة المدرسيَّة في تنمية 
 العالقات االجتماعيَّة، وتحقيق مستوى عاِل من العدالة بين العاممين بالمدرسة . 

التأكيد عمى أىمية التَّواُصل الُمجتمعي بين المدرسة كمؤسَّسة تربويَّة تعميميَّة،  .ٔ
جتمع المحمِّي والخارجي في تحقيق أىداف ُمعينة . وتبصير اآلباء ومؤسَّسات الم

 بمشكالت األبناء، حتى يمكنيم من مساعدة أبنائيم في التغمُّب عمييا .
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ُمعاونة المسئولين في اإلدارات التعميميَّة، وُمديرية التربية والتعميم، وَمْسئولي الدَّعم  .ٕ
 يواجو المدارس الُمعتمدة من عقبات وأزمات .  الفنِّي والجودة عمى التغمُّب عمى كل ما

االرتقاء بأحوال الُمعمم الماديَّة واالجتماعيَّة لضمان مستوى معيشة وحياة كريمة أفضل،  .ٖ
 يحقِّق ليم راحة نفسيَّة .

 تالفي أوجو القصور في إىمال وتشجيع الُمعممين الُمتميِّزين في أدائيم ألعماليم . .ٗ
قات الُمناخ التربوي والتي تحول دون  تبصير المسئولين .٘ عن التعميم األساسي بأىم ُمعوِّ

 تحقيقو ألىدافو .
ر الُمقتَرح   )ب( ُمنطمقات التصوُّ

مات النظام   ح أىمية تدعيم ُمقوِّ ر الُمقتَرح عمى مجموعة من الُمنطمقات التي توضِّ ُبني التصوُّ
 تي : االجتماعي المدرسي، وتتمثَّل تمك الُمنطمقات في اآل

ُمراعاة تحقيق مبدأ تحقيق العدالة في البيئة المدرسيَّة وأثره في رفع الروح المعنويَّة لدى  .ٔ
 العاممين وزيادة إنتاجيتيم داخل الفصول .

إن ما يشعر بو العاممين بالمدرسة من َتدنِّي األوضاع الماديَّة واالقتصاديَّة في حاجة إلى  .ٕ
 دراسة وتحسين َمعيشي 

ة بفعل انتشار ما  .ٖ يمُّر بو المجتمع المصري عامة، والمجتمع المدرسي بصفة خاصَّ
األمراض الخطيرة والُمعدية، قد أوجد حالة من االستياء والقمق، وتعطيل الدراسة 

 بالمدارس المختمفة .
ة بمجال الُمناخ  .ٗ أىمية األخذ بمعايير الييئة القوميَّة لضمان الجودة واالعتماد والخاصَّ

ربوي، التي تؤكد أىمية توافر بيئة داعمة لمتعميم والتعمَّم، وكذا توفير بنية مؤثِّرة الت
 لمعالقات االجتماعيَّة والقيم األخالقيَّة .

ل الخطير والعميق في أدوار المدرسة في القرن الحادي والعشرين يفرض عمييا  .٘ إن التحوُّ
 سِّرة لعمميتِّي التعميم والتعمُّم .أن تعمل في ظل ُمناخ تربوي فعَّال وآمن، وبيئة ُمي

التأثيرات الخارجيَّة كاإلنترنت أدَّت لتغيُّر سموكيَّات التالميذ تجاه ُمعممييم وزمالئيم،  .ٙ
 وبالتالي عمى مستوى تحصيميم الدراسي .

انتشار ظاىرة الُعنف المدرسي، بفعل قمَّة اإلرشاد والتوجيو التربوي لمُمتعممين، وكثافة  .ٚ
 لالفصو



 م2122 يناير(    01دد  )ع                                          ..........تدعيم مقومات النظام االجتماعي

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  647 -الصفحة - 

ر الُمقتَرح وآليات تطبيقيا:  )ج( َمحاور التصوُّ
ر الُمقتَرح وُمنطمقاتو، يتناول الباحث كل محور من محاور  َبعد تحديد أىداف التصوُّ
ر من خالل توضيح أىم آليات التنفيذ التي ُتسيم بدورىا في تدعيم العالقات  التصوُّ

ء المجتمع المحمِّي، عن طريق إدارة االجتماعيَّة بين العاممين بالمدرسة، وبينيم وبين أعضا
مدرسيَّة فاعمة ُتْؤمن بقيم العدالة والُمساواة واحترام حقوق اآلخرين، ومن أىم ىذه اآلليات ما 

 يأتي : 
 المحور األول : العالقات االجتماعيَّة بمدارس التعليم األساسي الُمعتمدة 

 لُمشرفين(عالقة اإلدارة المدرسيَّة بالعاممين ) اإلداريين وا .ٔ
إشراك إدارة المدرسة اإلداريين والُمشرفين في عممية ُصنع واتخاذ القرارات الُمتعمقة  .ٕ

 بالعمل المدرسي. 
 عالقة اإلدارة المدرسيَّة بالُمعممين  .ٖ

 وتتمثل أىم مظاىر تمك العالقة فيما يأتي :
زمالئو في المدرسة، من خالل اتِّباع اإلدارة المدرسيَّة نظام ديمقراطي عادل بين الُمعمم و  •

يم، والذي  إقامة قنوات اتصال بينو وبينيم، وبالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصُّ
 ُيسيم في رفع الروح المعنوية لدييم .

موكيَّة الحديثة، وُطرق  • أن يكون ُمدير المدرسة عمى َوعي بالّنظريَّات الَمعرفيَّة والسُّ
التصرُّف في المواقف التربويَّة المختمفة ومواجية مشكالت  التفكير الِعممي الحديثة في

 العاممين .
قيام إدارة المدرسة بوضع نظام لتحفيز وتشجيع الُمعممين الُمتميِّزين عمى ما يقدِّموَنو من  •

 إسيامات واضحة .
ة لُمعممي قيام اإلدارة التعميميَّة بالتنسيق مع ُمديرية التربية والتعميم بإعداد دورات تدريبيَّ  •

مدارس التعميم األساسي عن أىمية إجراء البحوث العمميَّة واإلجرائيَّة ودورىا في تحسين 
 البيئة وخدمة المجتمع .وارتباط ذلك بحافز مادي أو معنوي .

العقاب " ُيطبَّق عمى جميع العاممين  –تضع إدارة المدرسة نظاًما لمُمحاسبيَّة " الثواب  •
 تشجيع وتحفيز العاممين َمن ىم أكثر أداًء وكفاءًة وتميًُّزا . بالمدرسة، مع ُمراعاة

 عالقة الُمعممين ببعضيم   .ٗ
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َسعي الُمعممين إلقامة عالقات ود وتعاون ومشاركة في تحمُّل مسئوليات العمل، بداًل من  - 
 عالقات التناُفر والعداء أمام التالميذ .

طيع كل ُمعمم صاحب تخصُّص في مادة تكوين الُمعممين لّصداقات حميمة، حيث يست - 
ن جماعة ما، كالمغة العربيَّة والرياضيَّات، يتم من خالليا تبادل  دراسية ُمعينة أن يكوِّ
المعارف والخبرات واألفكار ووجيات النظر، بحيث يمكن االستفادة منيا في مجال 

 التخصِّص .
 عالقة الُمعممين بالتالميذ  .٘
ة الفروق الفرديَّة بين التالميذ، واكتشاف قدراتيم ومواىبيم اإلبداعيَّة اىتمام الُمعمم بُمراعا •

 في فنون الرَّسم والكتابة والِغناء والَمسرح وغيرىا.
 تطبيق الُمعمم الستراتيجيات التعمُّم التعاوني النَّشط أثناء تدريس المواد الدراسيَّة . •
التعاون والعمل الجماعي في نفوس  اىتمام الُمعمم بالُمناقشات الجماعيَّة، وبث روح •

التالميذ، وذلك عن طريق تأثيره في النواحي الوجدانيَّة لدييم، وأن يجعل الموقف 
 التعميمي جزًءا حقيقيِّا من واقع حياتيم .

اىتمام الُمعممين ببرامج اإلرشاد التربوي والنفسي، من خالل عقد الندوات واالجتماعات  •
 ونفسيَّة وصحيَّة  لُمعالجة ما يطرأ عمى التالميذ من مشكالت اجتماعيَّةالثقافيَّة والدينيَّة ؛ 

توفير الُمعممين الوسائل واإلمكانات الماديَّة الُميسِّرة لعممية التعميم والتعمُّم، مثل األدوات  •
واألجيزة والمواد التعميميَّة، وُمواَصمة الدراسة بشكل جيِّد وتوصيل المعمومات بصورة 

 .ُميسَّرة 
نشر ُممصقات توعية بمجمَّة الفصل أو الحائط تُنص عمى الجزاءات والعقوبات الناجمة  •

باح .  عن ُمخالفة ما جاء بالئحة االنضباط المدرسي، واإلعالن عنيا في طابور الصَّ
 عالقة اإلدارة المدرسيَّة بالتالميذ  -٘ 
 ى جميع التالميذ .تفعيل إدارة المدرسة لالئحة االنضباط المدرسي وتطبيقيا عم •
رصد الميزانيَّات داخل المدرسة، لتوفير اإلمكانيات الماديَّة من ِعدد وأدوات وخامات  •

 لتدريب التالميذ عمى ُممارسة الِحرف اليدويَّة المختمفة.
عداد ُممصقات َتوعية صحيَّة  • العمل عمى نشر الَوعي الصحِّي والغذائي بين التالميذ، وا 

 داخل المدرسة 
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قين، وبرامج عالجيَّة لِضعاف المستوى.و  •  ضع برامج إثرائيَّة لمتالميذ الُمتفوِّ
توفير ُمناخ داعم لمقيم واحترام القانون والنظام االجتماعي القائم من خالل توفير أنشطة  •

 تربويَّة وترفيييَّة .
لثقافيَّة تنمية ميارات التالميذ من خالل مزاولة األنشطة الرياضيَّة واالجتماعيَّة وا •

 المختمفة، وكذلك َتبنِّي مشاريع عمميَّة ىادفة 
تدريب التالميذ عمى ُممارسة الحرف اليدويَّة، مثل السِّباكة والنِّجارة أو أعمال التطريز  •

واألشغال اليدويَّة والفنيَّة، من خالل ِوَرش المجال الصناعي، والتربية الفنيَّة، والتي 
 اش.تربطيم بواقعيم البيئي الُمع

 عالقة التالميذ ببعضيم -ٙ
اتِّسام العالقة بين التالميذ وبعضيم بالمودَّة والمحبَّة لو دور كبير في التأثير في مدى  •

 توافقيم .
تفاعل التالميذ مع بعضيم بشكل إيجابي ُيسيم في تقوية أواصر المحبَّة والتعاون بينيم،  •

 واكتساب خبرات ُمتنوعة فيما بينيم .
 عالقة المدرسة بالمجتمع المحمِّي  -ٚ
اىتمام إدارة المدرسة بوضع برنامج فعَّال ومستمر يعمل عمى تواُصل وتشجيع أولياء  •

 أمور التالميذ عمى زيارة المدرسة وُمتابعة أبنائيم بصفة دوريَّة .
تقديم  اىتمام إدارة المدرسة بدراسة احتياجات المجتمع، والتعرُّف إلى مشكالتو ومحاولة •

ث البيئي، والنَّظافة  أنسب الحمول ليا، مثل برامج محو األميَّة، والتوعية بخطورة التموُّ
 والوقاية من األمراض المختمفة .

االستعانة بجيود مؤسَّسات المجتمع المحمِّي والخارجي في دعم وتحسين العممية  •
ة ووزارة األوقاف  وغيرىا من المؤسَّسات . التعميميَّة والتربويَّة، مثل وزارة الّصحَّ

ُمشاركة مجمس اأُلمناء واآلباء والُمعممين في حل كثير من المشكالت المدرسيَّة . من  •
طالع أعضاؤه عمييا .  خالل توضيح أىداف المجمس واختصاصاتو وا 

وضع إدارة المدرسة تعميمات َتسمح بالتزام أعضاء المجتمع المحمِّي وأولياء األمور بوقت  •
 لمدرسة ؛ تجنًُّبا لحدوث حاالت ُعنف وَتعدِّي عمى أعضاء المجتمع المدرسي .دخوليم ا
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رساليا إلى أ ولياء األمور تتضمَّن ما جاء بالئحة  • ِطباعة َنشرات تفصيميَّة أو ُمذكَّرات وا 
 االنضباط المدرسي من جزاءات وعقوبات .

من الصف السادس االبتدائي  –قيام المجمس المحمِّي لكل قرية أو مدينة بإشراك التالميذ  •
يانة والفّك والتركيب  –وحتى الصف الثالث اإلعدادي  وتدريبيم عمميِّا عمى أعمال الصِّ

صالح خطوط المياه، وذلك بُمعاونة أفراد َذوي خبرة من المجمس المحمِّي حسب  وا 
يانة، وذلك بُمعدَّل مرَّة أو مرَّتين ُأسبوع  يِّا. المنطقة الُمنفَّذ بيا أعمال الصِّ

نشر ثقافة التناُفسيِّة بين مجالس اأُلمناء واآلباء والُمعممين عمى مستوى المدارس، -ٛ •
من خالل إسيامات أعضاؤه في تقدُّم العممية التعميميَّة، بشرط أن يقترن ذلك بَمنح 

 ُمكافآت أو جوائز ماديَّة أو معنويَّة .
َحَرم المدرسي من أولياء األمور الذين وضع عقوبات ُمشدَّدة أو َغرامات لَمن ينتيك ال-ٜ •

 ُيسيئون ُمعاممة العاممين بالمدرسة، وذلك من جانب اإلدارة التعميميَّة أو الُمديرية .
 المحور الثاني : العدالة التنظيميَّة بمدارس التعليم األساسي الُمعتمدة

قاتيم االجتماعيَّة، تمثِّل العدالة قيمة اجتماعيَّة ترتبط بقيم العاممين وسموكياتيم، وبعال
والتي تؤثِّر في دوافعيم نحو العمل .وىناك مجموعة من اآلليات التي ينبغي اتباعيا لتحقيق 

 مبدأ العدالة بين صفوف العاممين بالمدرسة وىي كاآلتي :
شعور الُمعمم بعدالة الُمعاممة في مدرستو، وبقمة التحيُّز والُمحاباة، يؤدِّي إلى اإلحساس  •

لوظيفي، والتَّفاني في العمل، ويدفعيم لموالء لممدرسة، وبذل كل جيد ُممكن بالرضا ا
 لتطويرىا .

العدالة ىي أحد المكونات األساسيَّة لمنظام االجتماعي المدرسي، فيؤدِّي شعور العاممين  •
بعدالة الحقوق والواجبات، بجانب الُمعاممة الَحسنة من جانب إدارة المدرسة إلى استقرار 

 االجتماعي وتحقيق أىدافو المنشودة . النظام
اىتمام اإلدارة المدرسيَّة بتكوين العاممين والتالميذ وتنمية قدراتيم وكفاءتيم في العمل،  •

وذلك من خالل القيام ببعض األعمال الَحسنة، مثل وضع ُأسس ومعايير موضوعيَّة 
ُمستمرة، باإلضافة إلى توفير لتقييم أداء العاممين، واالىتمام ببرامج التنمية المينيَّة ال

ًة الُمتميِّزين منيم  –ُمناخ تربوي ُمناسب يحفِّزىم  عيم عمى العمل . -وخاصَّ  ويشجِّ
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جراءات عادلة بين جميع العاممين، والتالميذ، سوف  • اتِّباع إدارة المدرسة لسياسات وا 
نيا وبين العاممين، يخمق سموكيَّات إيجابيَّة، ويقمِّل من فرص االعتداءات والُمشاحنات بي

 وبينيم وبين أنفسيم .
ر الُمقتَرح  )د( ُمتطمبات التصوُّ

رصد الميزانيَّات الكافية لتحسين دخول العاممين بوزارة التربية والتعميم، ورعايتيم  •
 اجتماعيِّا وصحيِّا ونفسيِّا.

التعميمية تواُجد مجمس ُأمناء وآباء وُمعممين بَشكل فعَّال يسيم في تطوير العممية  •
 وتحسينيا .

التزام إدارة المدرسة بالموضوعية والحياديَّة عند اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمل، وفي  •
 التعامل مع العاممين .

 إزكاء روح التعاون والعمل الجماعي، بين العاممين بالمدرسة . •
 واحترام العمل اليدوي .دعم إدارة المدرسة القيم والتقاليد السائدة، مثل قيم المواطنة  •
 توفير متطمبات األمن والسالمة بالمدارس . •

 )ه( التوصيات الالزمة لنجاح تطبيق التصور المقترح 
حتى يتم تفعيل التصور المقترح لمدراسة الحالية وتطبيقو في حيز الواقع، وحتى يحقق ما  

يم مقومات النظام يسعى إليو من أىداف، لذا ينبغي مراعاة مجموعة من التوصيات لتدع
االجتماعي بمدارس التعميم األساسي المعتمدة في مصر في ضوء تحقق معايير جودة المناخ 

 التربوي، ومن أبرز ىذه التوصيات ما يأتي :
التأكيد عمى أىمية المشاركة المجتمعية في تحقيق الفاعمية التعميمية الخاصة بمجال  -ٔ

رسة والمجتمع، من خالل مؤسسات المجتمع المناخ التربوي، ودعم العالقة بين المد
 المختمفة. 

التنسيق والتعاون المشترك بين اإلدارات التعميمية ومديريات التربية والتعميم والمدارس  -ٕ
 التابعة ليا فيما يتعمق بتوفير أجواء تربوية واجتماعية وصحية. 

 اسي في مصر. وضع نظاما لمثواب والعقاب " المحاسبية " بمدارس التعميم األس -ٖ
تواصل المسئولين بقطاع التعميم األساسي مباشرة مع وزارة التربية والتعميم، لمعرفة ما  -ٗ

يدور في فمك مدارس التعميم األساسي من أحداث ومجريات األمور، مثل مشكالت 
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ازدحام المناىج، وتكدس الفصول، أو تدني األحوال المادية لممعممين، أو نقص 
 ة والبشرية الميسرة لعمميتي التعميم والتعمم. اإلمكانيات المادي

دعم اإلدارات التعميمية ومسئولي الدعم الفني والجودة بيا لممدارس المعتمدة، من خالل  -٘
 توافر اإلمكانات المادية والبشرية ليا. 

ضرورة عقد التدريبات لمعممي التعميم األساسي التي تراعي احتياجاتيم ورغباتيم  -ٙ
ن يكون ذلك في أوقات الدراسة والعمل الرسمي ؛ حتى يتسنى لممعمم الفعمية. وأ

 االستفادة من البرنامج التدريبي. 
االىتمام بتكريم أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي والخارجي في المناسبات  -ٚ

 االجتماعية المختمفة، وخاصة من يتقدمون بإسيامات تخدم العممية التعميمية. 
المدرسة بإنشاء جماعة لتنمية العالقات االجتماعية بين أعضاء المجتمع  قيام إدارة -ٛ

 المدرسي، وبينيم وبين أعضاء المجتمع الخارجي. 
 ضرورة تفعيل ما جاء بالئحة االنضباط المدرسي من جزاءات وعقوبات تأديبية. -ٜ

منح المعمم كثير من الميزات االجتماعية مقارنة بالعاممين في قطاعات  -ٓٔ
مجتمع المختمفة، بما يوفر لو حياة اجتماعية مستقرة ومعيشة كريمة بدياًل عن إعطاء ال

 الدروس الخصوصية. 
  -نتائج الدراسة : 

 تحرص إدارة المدرسة عمى إقامة عالقات طيِّبة بين جميع العاممين بالمدرسة .  •
من الجيد لرفع  ُتيمل إدارة المدرسة الُمتميزين من المعممين، والذين يبذلون مزيًدا •

 مستوى المتعممين واالرتقاء بكفاءة المدرسة.
َضعف الدور الذي يقوم بو المعمم في تقديم أبحاث عممية ُتسيم في تقدُّم العممية  •

 التعميمية، وبالتالي خدمة المجتمع 
قمة تشجيع إدارة المدرسة التالميذ عمى ُممارسة الِحرف اليدوية كالسِّباكة والنِّجارة أو  •

 األشغال الفنية والتطريز. 
 يتعامل ولي األمر بعنف عند إساءة المعمم ُمعاممة ابنو.  •
 قمة حرص أولياء األمور ومتابعتيم ألبنائيم دراسيِّا بصفة دائمة.  •
محدودية حضور أولياء األمور تدريبات األمن والسالمة التي تعقدىا المدرسة بيدف  •

 التوعية بالمخاطر البيئية كالزالزل والحرائق والبراكين. 



 م2122 يناير(    01دد  )ع                                          ..........تدعيم مقومات النظام االجتماعي

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  654 -الصفحة - 

تطبِّق إدارة المدرسة نظاًما موحًدا لمحوافز المعنوية والمكافآت عمى جميع العاممين  •
 بالمدرسة دون مراعاة المتميزين منيم. 

 وجود قوانين رادعة وحاسمة لمعاقبة التالميذ المشاغبين والتمميذات المشاغبات.غياب  •
 عدم تحديد ميعاد لدخول أولياء األمور من جانب إدارة المدرسة.   •
تمميذا في بعض  ٘ٙارتفاع الكثافة الطالبية داخل الفصول الدراسية والتي تصل إلى  •

 ىاج.مدارس التعميم األساسي المعتمدة بمحافظة سو 
وجود ميزانيات غير كافية لممارسة األنشطة الطالبية داخل مدارس التعميم األساسي  •

 المعتمدة بمحافظة سوىاج.
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