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  "مقدمة"
مـدخل " یتألف هذا المقرر من ثالثة أبـواب، اشـتمل البـاب األول 

 "التربیــــة والمجتمــــع " ول یعــــالج الفــــصل األ: علــــى فــــصلین"تمهیــــدي
التربیـــة بـــصورة عامـــة مـــن حیـــث معناهـــا وتعریفهـــا وتطورهـــا ووظائفهـــا 

  . وعالقتها بالعلوم األخرى وعالقتها بالمجتمع
مفهـــوم  " التربیـــة ومـــشكالت المجتمـــع" ویتنـــاول الفـــصل الثـــاني 

الثقافــــة ومكوناتهــــا وعناصــــرها وخصائــــصها وضــــرورتها بالنــــسبة للفــــرد 
 المـــــشكلة االجتماعیـــــة وعالقـــــة الثقافـــــة بمـــــشكالت والمجتمـــــع ومفهـــــوم

  .المجتمع وعالقة التربیة بمشكالت المجتمع
مشكالت المجتمـع المـصري ودور التربیـة "ویشتمل الباب الثاني 

والــذي ینــاقش مفهــوم " مــشكلة البطالــة:"علــى الفــصل الثالــث" فــي حلهــا
ي مــصر وتطــور معــدالت البطالــة فــ) الــسافرة والمقنعــة(البطالـة وأنواعهــا

األســـباب (و )األســـباب الخارجـــة عـــن نطـــاق ســـیطرة الحكومـــة(وأســـبابها
والحلـول المقترحـة لمـشكلة البطالــة ) الداخلـة فـي نطـاق سـیطرة الحكومــة

  ).حلول في األجل القصیر وحلول في األجل الطویل(في مصر
" مــشكالت التعلــیم المــصري وســبل حلهــا"ویــشتمل البــاب الثالــث 

ــــــسلوك ": نــــــوانعلــــــى الفــــــصل الرابع،وهــــــو بع ــــــضبط االجتمــــــاعي ل ال
حیث یتناول أهم أسالیب الـضبط االجتمـاعي الرسـمیة لـسلوك "المعلمین

 بــشأن العــاملین المــدنیین 1978لــسنة  47المعلمــین ممثلــة فــي قــانون 
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بالدولـــة باإلضـــافة إلــــى الـــضوابط القانونیـــة األخــــرى التـــي تـــنظم عمــــل 
  .المعلم داخل المدارس

فیــق قــد حالفنــا فــي إعــداد موضــوعات وأخیــرا نتمنــى أن یكــون التو
  .هذا المقرر، واهللا ولي التوفیق والسداد
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  بيانات المقرر
  التربية ومشكالت المجتمع:اسم المقرر

  أصول تربية: التخصص 
  الثانية: الفرقة 

   تربية موسيقية-  تربية فنية -تصاد منزلي  اق- تكنولوجيا تعليم -إعالم تربوي : الشعبة 
  الثاني: الفصل الدراسي 

  )ساعتين ( نظري : عدد الساعات 

  وقت التدريس ومكانه
          )105( و) الحضارة (:                           المدرج الخميس: اليوم 

  )الحضارة (ً صباحا11-  309.:الساعة
      )105(  ًظهرا12.30: 11  و

  بيانات األستاذ القائم بالتدريس
  إيمان حمدي/ د .أ: االسم 

  أصول تربية: التخصص الرئيسي  
  :الساعات المكتبية 

  بعد الظهر  5:3 من الساعة:األحد
  0483443436 -0483443437:  تليفون  
  dr _emanammar8 @ yahoo.com:البريد اإللكتروني 
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  األهداف العامة للمقرر 
 . تعريف الطالب بمفاهيم التربية المختلفة-1
 .تعريف الطالب بالوسائط التربوية النظامية وغير النظامية -2
 . تمكين الطالب من فهم و تحليل العالقة بين التربية والمجتمع-3
 . تعريف الطالب بأهم المشكالت التربوية والقضايا المجتمعية-4
 . تبصير الطالب باآلثار المترتبة على تفشي تلك المشكالت وعالقتها بتنمية المجتمع-5 

 . تبصير الطالب ببعض القضايا المجتمعية ودور التربية في مواجهتها-6
 . تعريف الطالب بالمشكالت والقضايا وطرق وأساليب حل المشكالت التربوية-7
 . تنمية قدرة الطالب على توظيف التربية في مواجهة مشكالت المجتمع-8
 .واجهتها والتغلب عليها تعرف ودراسة بعض المشكالت المجتمعية و دور التربية في م-9

 . التأكيد على التكامل بين دور المدرسة والمؤسسات التربوية األخرى-10
  . تنمية اتجاهات الطالب نحو دور المدرسة في إكساب طالبها الثقافة الوطنية والعالمية-11
  . تمكين الطالب من تقويم دور التربية في تنمية المجتمع وحل المشكالت-12

 Intended Learningم المستهدفةمخرجات التعلي
Outcomes” ILOS  

  :املعرفة والفهم  .أ 
 :يصبح الطالب قادرا على أن

 . يتعرف على المفاهيم المرتبطة بالتربية والمجتمع والعالقة بينهما-1.أ
 . يتعرف على طبيعة العالقة بين كل من التربية والمجتمع بكافة مؤسساته-2.أ
 . يتعرف على مفاهيم المشكلة-3.أ
 . يتعرف على بعض القضايا والمشكالت التربوية-4.أ
   تكوين بنية معرفية عن دور التربية في مواجهة بعض القضايا المعاصرة-5.أ

  :املهارات الذهنية  .ب 
 :يصبح الطالب قادرا على

  الوعي بانعكاسات القضايا المعاصرة على المجتمع ونظامه التعليمي- 1.ب
 . تنمية البيئة والمجتمعالوعي بدوره كمعلم ومواطن في. 2.ب
 . القيام بأنشطة في صورة مجموعات تعاونية لعقد مقارنة بين مشكالت التعليم المختلفة- 3.ب
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 . القيام بأنشطة في صورة مجموعات تعاونية لتقديم حلول للمشكالت التعليمية المختلفة- 4.ب
  . اكتساب مهارة التحليل- 5.ب
  . اكتساب مهارة الفكر البناء-6.ب 

 :ارات املهنية والعملية امله  .ج 
  :يصبح الطالب قادرا على

 .اقتراح بعض الحلول و التوصيات لمواجهة المشكالت المجتمعية المختلفة . 1.جـ
 التطبيق العملي لهذه المقترحات في نماذج بعض المشكالت في الظواهر المجتمعة و - 2.جـ

 التربوية
جتمع تجاه هذه القضايا على أسس   يحلل مساهمات المجتمع المدرسي ومؤسسات الم- 3.جـ

 .علمية
 تقديم حلول ابتكاريه لتأثيرات بعض القضايا المعاصرة على التربية والتعليم مثل القضية - 4.جـ

 السكانية والبيئية ، الثورة التكنولوجية ، والعولمة
ثل  التعرف على طرق وأساليب حل المشكالت التربوية باستخدام بعض المناهج والبرامج م- 5.جـ

 .المنهج العلمي لحل المشكالت التربوية
 . التعرف على كيفية تفسير النتائج- 6.جـ
 استخدام البريد االلكتروني في عرض األعمال واألنشطة المطلوبة على أستاذ المقرر وتلقي - 7.جـ

 .المالحظات
  . معرفة دوره  كتربوي في تحقيق أهداف المجتمع- 8.جـ
  .تي اكتساب أسلوب التعلم الذا- 9.جـ

 :املهارات العامـة ومهارات االتصال  .د 
  :يصبح الطالب قادرا على

 .  ممارسة واجباته ويعرف حقوقه من خالل العالقة بين الفرد والمجتمع-1.د
 ).عرض تقديمي( اكتساب مهارة العمل ضمن فريق -2.د
ل  استخالص الدروس المستفادة من دراسة تاريخ التربية والتعليم وتوظيفها في المجا-3.د

 .التربوي
 . يحدد توجهات الفكر التربوي المعاصر-4.د
 . اكتساب مهارة استخدام المكتبة وشبكة االنترنت للحصول على المعلومات-5.د
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 . اكتساب مهارة المساهمة في حل المشكالت -6.د
 . تنمية االتجاهات اإليجابية نحو دور التربية في الثقافات القومية ونهضة المجتمعات-9.د
  ).عرض تقديمي(اكتساب مهارة العمل ضمن فريق  -10.د

  الكتب واملراجع الالزمة للمقرر
 محاضرات في التربية ومشكالت المجتمع: مذكرة دراسية بعنوان 

المحاضرات  األسبوع موضوعات المذكرة
 النظرية

 - 1،2،3،4،5،6 مدخل تمهيدي: الباب األول 
  ً أسبوعياساعتين 3-2-1  التربية والمجتمع: الفصل األول 

 ً أسبوعياساعتين  6-5-4  التربية ومشكالت المجتمع: الفصل الثاني 
مشكالت المجتمع المصري ودور : الباب الثاني 

 التربية في حلها
7-8-9-10-11 -12 - 

 ً أسبوعياساعتين 9-8-7  البطالة : الفصل الثالث 
مشكالت التعليم المصري وسبل : الباب الثالث 

  حلها
10 -11 -12  - 

  ً أسبوعياساعتين  12- 11- 10  الضبط االجتماعي لسلوك لمعلمين: لفصل الرابع ا

  كتب مرجعية ملزمة 
ـــــاة ، التعلـــــيم : أمحـــــد إمساعيـــــل حجـــــي .1 ـــــتعلم مـــــدى الحي ـــــة المـــــستمرة وال التربي

ــــة وأجنبيــــة، ــــرات عربي ــــة وخب ــــار والالمية،أصــــول نظري ــــيم الكب ــــر النظــــامي وتعل  غي
   .2003، الفكر العريب، القاهرة ، 1ط
، 1، طمــــــشكالت المجتمــــــع المــــــصري : محــــــد الــــــنكالوي ، كمــــــال التــــــابعي أ .2

 .م2003دار النصر للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 قـــــــراءات فـــــــي التربيـــــــة وبعـــــــض قـــــــضايا المجتمـــــــع ،: ثابـــــــت كامـــــــل خـــــــضري  .3

   .1996 املصرية ، القاهرة ، األجنلو
ــــــــارة ، الــــــــسيد عــــــــوض علــــــــي  .4 ــــــــة جب ــــــــة : جبــــــــارة عطي  ،المــــــــشكالت االجتماعي
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 . 2003، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 1ط
، التربيـــــــة وقـــــــضايا المجتمـــــــع المعاصـــــــرة : حـــــــسن حممـــــــد حـــــــسان وآخـــــــرون  .5

، العامليــــــــة للنــــــــشر والتوزيــــــــع ، ) 2(سلــــــــسلة علــــــــم اجتمــــــــاع الرتبيــــــــة ، الكتــــــــاب الثــــــــاين
2004.  

 ، دار الفكـــــــــر 1 ط التربيـــــــــة ومـــــــــشكالت المجتمـــــــــع ،: عبـــــــــد الغـــــــــين عبـــــــــود  .6
  .1980عريب ، القاهرة ، ال
               مــــــــشكلة األميــــــــة ، التربيــــــــة ومــــــــشكالت المجتمــــــــع : فـــــــؤاد بــــــــسيوين متــــــــويل  .7

 .1998، مركز اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية ، ) الكتاب السابع ( 
ــــــسيد ســــــلطان  .8 ــــــة والمجتمــــــع ،: حممــــــود ال ــــــي التربي  اجلــــــزء األول ، دراســــــات ف

  . 1979 ، دار املعارف ، القاهرة ، 3ط
أســــــــاليب الـــــــــضبط االجتمــــــــاعي لمعلمـــــــــي التعلـــــــــيم :إميــــــــان محــــــــدي عمـــــــــار  .9

، رســــالة ماجــــستري ، كليــــة الرتبيــــة األساســــي ، دراســــة تقويميــــة للــــضوابط القانونيــــة
 .1996، جامعة املنوفية، 

  كتب مرجعية اختيارية 
 ، عـامل الكتـب ، 1 طالتربية وقضايا المجتمـع المعاصـر ،: حافظ فرج أمحد  .1

  .2003القاهرة ، 
 ، األجنلـو املـصرية ، 1 طالمدرسـة وبنـاء اإلنـسان ،: عبد الفتاح إبـراهيم تركـي  .2

  .1983القاهرة ، 
مــشكلة البطالــة وأثــر برنــامج اإلصــالح االقتــصادي :  علــي عبــد الوهــاب جنــا .3

  .2005 دراسة حتليلية تطبيقية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  ، عليها ،
دراســة العوامـل المـؤثرة علــي البطالـة فـي إطــار :النعمـاين عبـد احلـافظ النعمـاين .4

 رسـالة دكتـوراه، كليـة التجـارة ، جامعـة املنوفيـة نموذج قياسي لالقتـصاد المـصري،
،1999. 
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 مواقع إلكترونية 
 http://ericir.syr.edu /International Eric   
 
 Ericae.Net/test col.htm 
 
 http://Lib-www.ucr.edu/sshinfo.htm/InfoMine3 - 
 
 http://www.almualem.net/index.html4 - 
 
 http://www.rafha.com/vb/index.php5 -  
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  ضوابط تقييم عمل الطالب بالنسبة لمقرر  التربية  ومشكالت المجتمع
  "قواعد توزيع درجات أعمال السنة "  

  أساليب التقويم  توزيع الدرجات
:  الحضور والغياب -ًأوال

من الدرجات % 30ويخصص له 
% 30(المخصصة ألعمال السنة 

 درجات حد 3=  درجات10×
  )أقصى 

   
  

  :النحو التالي توزع على )ثالث درجات (
 100 % درجات ) 3=( حضور.  
 95 % درجة ) 2.5= (حضور.  
 90 % درجة ) 2= (حضور.  
 85 % درجة ) 1.5= (حضور.  
 80 % درجة ) 1= (حضور.  
 75 % درجة )0.5= (حضور.  

  حرمان من = غياب % 25حضور وأكثر من % 75أقل من
  .درجة)0(االمتحان 

:  التفاعل والمشاركة -ًثانيا
من الدرجات % 40ويخصص له 

% 40(المخصصة ألعمال السنة 
 درجات حد 4=  درجات10×

  )أقصى 

 Quizzes Test في بداية كل محاضرة أو أثناء 
  .درجتان) = اختبارات على األقل   (4المحاضرة

 اختبار تحريري Exam Written في منتصف الفصل 
  .درجتان=    (  Middle Term)الدراسي 

  اإلجابة على بعض األسئلة المتعلقة بموضوعات المقرر
 ). درجة 1.5( من خالل مراجع المكتبة

 إعداد بعض التقارير البحثية حول موضوعات المقرر     
  ). درجة 1.5( 

يينات  التكليفات و التع-ًثالثا
من % 30ويخصص له : المنزلية 

الدرجات المخصصة ألعمال 
 3=  درجات10×% 30(السنة 

  )درجات حد أقصى 
  

  "بملف انجاز الطالب "بق يتم تضمينه داخل ما يسمى كل ما س
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  "أجندة تقويم الطالب والتوقيت "

  النسبة والوزن

  المدة باألسبوع  النسبة  الدرجة

  التقويم

 في Quizzes Test اختبار قصير  الثالث والرابع    %2  درجة
  بداية كل محاضرة أو أثناء المحاضرة 

بعض األسئلة المتعلقة اإلجابة على   السادس   %3  درجة ونصف
  بموضوعات المقرر من خالل مراجع المكتبة

  Exam  Written اختبار تحريري  السابع   %4  درجتان
 Middleفي منتصف الفصل الدراسي  

Term     
إعداد بعض التقارير البحثية حول موضوعات   التاسع   %3  درجة ونصف

  المقرر
حادي عشر    %2  درجة

  وثاني عشر 
  في  Quizzes Testاختبار قصير 

  بداية كل محاضرة أو أثناء المحاضرة
 الحضور والمواظبة في كل محاضرة  في كل محاضرة   %6  ثالث درجات

من الدرجة % 20 درجات بنسبة 10  إجمالي درجات أعمال السنة
  الكلية

 "التحريري" االمتحان النهائي   األخير   %80  درجة40
Final Term  Exam / 

Written  
 100  درجة50

%  
-  -  
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  "فهرس المحتويات"

    الصفحة                                       الموضوع                        

  3-2................ .........................................................................مقدمة

  11-4 .............................................................................المقرر بيانات

  مدخل تمهيدي: الباب األول

  57-13...................................................التربية والمجتمع: الفصل األول

  100 -58..............................التربية ومشكالت المجتمع: الفصل الثاني

  مشكالت المجتمع المصري ودور التربية في حلها:الباب الثاني

                     148-101 ...............................................مشكلة البطالة:الفصل الثالث

  مشكالت التعليم المصري ودور التربية في حلها:الباب الثالث

   189-149 ..................لسلوك المعلمينالضبط االجتماعي : الفصل الرابع
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  الفصل األول

 التربية والمجتمع
  
  
  مفهوم التربیة 
  مفهوم المجتمع  
   خصائص المجتمع  
  تطور التربیة  
 الوظائف االجتماعیة للتربیة:  

  .تنمیة التراث الثقافيحفظ و استمرار وتنقیة و )1
 .الستفادة منهتشجیع التغیر الثقافي وا )2
 .إمداد المجتمع بحاجاته من الموارد البشریة للمساهمة في التنمیة )3
 .الضبط االجتماعي )4
 .التنشئة االجتماعیة )5
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  التربية والمجتمع
  

  
  : أهداف الفصل 

بعد أن تنتهي من دراسة هـذا الفـصل وتنفیـذ األنـشطة المرتبطـة بـه ، 
  : ًیتوقع منك أن تصبح قادرا على أن 

  .عرف على مفهوم التربیةتت )1

  .تتعرف على مفهوم المجتمع )2

  .تتفهم  خصائص المجتمع )3

  .تدرك التطور التاریخي لمفهوم التربیة )4

  .تلم بالوظائف االجتماعیة للتربیة )5

  .تمیز بین مفهوم التنشئة االجتماعیة و مفهوم التربیة )6

 .تمیز بین مفهوم التنشئة االجتماعیة ومفهوم الضبط االجتماعي )7
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التربیة عملیة اجتماعیة ؛ فهي تعكس فكـر المجتمـع الـذي تعـیش 

 وطموحـه هفي إطاره وتشیر إلـى مـدى نمـوه وتطـوره وتحـدد درجـة تطلعـ
واالجتماعیــة فــي . وألــوان النــشاط المتعــددة األوجــه التــي یمارســها أفــراده

ویختلــف هــذا . ًالتربیــة تــشكل بعــدا أساســیا مــن أبعــاد أي فلــسفة تربویــة
ً االجتمــاعي للتربیـة مــن فلـسفة إلــى أخـرى تبعــا لنظرتهـا إلــى الفــرد البعـد

فنـــوع العالقـــات االجتماعیـــة یختلـــف مـــن مجتمـــع . وعالقاتـــه بـــاآلخرین
أخـــرى، وهـــذا االخـــتالف یـــنعكس بـــدوره علـــى إلـــى آلخـــر ومـــن فلـــسفة 
ففــــــي المجتمعــــــات الدیمقراطیــــــة یوجــــــد اعتــــــراف . التطبیقــــــات التربویــــــة

المجتمـــع الواحـــد، ولـــذا تعطـــى الفرصـــة لكـــل بـــالفروق بـــین األفـــراد فـــي 
أمـــــــا فـــــــي المجتمعـــــــات . وجهـــــــة نظـــــــر أو رأى للتعبیـــــــر عـــــــن الـــــــنفس

الدیكتاتوریــة فإنهــا تمیــل إلــى صــب األفــراد فــي قالــب واحــد أو تــذویبهم 
  .في نمط واحد

Concept of Education                   

 
یربـو  ومـضارعهربـا  لغویـا مـن الفعـل الثالثـي مـة التربیـةتشتق كل

أي  ..ربــا الــشيءوعنــدما یقــال .  یربــو–ربــا بمعنــى ینمــو ویزیــد فیقــال 
  .زاد ونماانه 

 . الزیــــادة والنمــــوومــــن ثــــم فالتربیــــة مــــن هــــذا المنظــــور تعنــــي
ــَر كلمــة التربیــة مــشتقة لغویــا مــن الفعــل الماضــي بــأنویمكــن القــول   َىْب
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 مـــــن الفعـــــل ةأو مـــــشتق..  بمعنـــــى یتغـــــذى ویترعـــــرعربـــــيُیومـــــضارعه 
  . بمعنى یصلح الشيء ویقومهربيُی ومضارعه رببالماضي 

وبالبحـث عــن المعنـى اللغــوي للتربیـة فــي القـرآن الكــریم نجـد قولــه 
، وكمــــا ) 276: البقـــرة " (ُیمحـــق اهللا الربـــا ویربــــي الـــصدقات: "تعـــالى 

 یزیــد وینمــي تعنــي ربــيُییتبــین مــن المعنــى اإلجمــالي لآلیــة فــان كلمــة 
الـرب : "  فـي سـورة الفاتحـة رب العالمین: ویقول البیضاوي في تفسیر.

 إلــى كمالـــه ءفــي األصــل مــصدر بمعنــى التربیــة، والتربیــة تبلیــغ الــشي
واخفـض لهمـا : " ویقـول تعـالى فـي سـورة اإلسـراء "  ومنتهاه شیئا فشیئا

" را جنـــــاح الـــــذل مـــــن الرحمـــــة وقـــــل رب ارحمهمـــــا كمـــــا ربیـــــاني صـــــغی
  ) .24:اإلسراء (

 إلـى –ُ أي شـيء یربـي–إیـصال الـشيء:  لغویـا يإذن التربیة تعنـ
ومــن المنظـــور اإلنــساني تعنـــي التربیــة علـــى المـــستوى . كمالــه ومنتهـــاه

تحقیـق النمـو الـشامل المتكامـل لجمـاع شخـصیة الفـرد ، عقـال " اللغوي 
  " . وجسدا ووجدانا للوصول به إلى درجة الكمال 

  " :التربية كعملية" طالحي لكلمة التربيةالمعنى االص
 الــــذي یحـــدث فـــي المجتمـــع والــــذي طُتعـــرف التربیـــة بأنهـــا النـــشا

  .تتوقف غایاته ووسائله على طبیعة المجتمع الذي یوجد فیه
والتربیــة وســـیلة المجتمــع للمحافظـــة علــى بقائـــه واســتمراره وثبـــات 

. ل الــسابقةوقیمــه وخبــرات ومعــارف األجیــانظمــه ومعــاییره االجتماعیــة 
وتحقق التربیة هذا الهدف بنقلهـا التـراث الثقـافي للجیـل الجدیـد ، وبـذلك 
یكـــون دور التربیـــة هـــو تنمیـــة الـــسلوك اإلنـــساني وتطـــویره وتغییـــره لكـــي 
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یناســب كــل مــا هـــو ســائد فــي مجتمــع مـــا، فالتربیــة عملیــة تهــدف إلـــى 
ان مــا إعـداد وتــشكیل الفــرد للقیــام بــأدواره االجتماعیـة فــي مكــان مــا وزمــ

ولمــا كانــت فلــسفة . علــى أساســا مــا هــو متوقــع منــه فــي هــذا المجتمــع
ــــسفته  التربیــــة وأهــــدافها وأســــالیبها ومعاییرهــــا تحــــدد ثقافــــة المجتمــــع وفل
وأهدافه ونظمه االجتماعیة ووضـعه االجتمـاعي واالقتـصادي وتطلعاتـه 
ٕوامكانیاتـه ، فــان عملیــة التربیـة البــد أن تختلــف مـن مجتمــع إلــى أخــر؛ 

ـــة فـــدور  التلمیـــذ یختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى أخـــر كمـــا یختلـــف مـــن مرحل
  .ىتعلیمیة إلى مرحلة تعلیمیة أخر

وتتـــضح هـــذه الـــصورة فـــي نظـــرة ابـــن خلـــدون للتربیـــة علـــى أنهـــا 
عملیــة تنــشئة اجتماعیــة للفــرد ، یكتــسب مــن خاللهــا القــیم واالتجاهــات 
ـــــب المعلومـــــات والمهـــــارات  ـــــسائدة فـــــي مجتمعـــــه إلـــــى جان والعـــــادات ال

 ل أن الوظیفة األساسیة للتربیة هي إعـداد الجیـ دوركایمویرى. عرفیةالم
الجدیـــد للحیـــاة االجتماعیـــة للقیـــام بـــأدوارهم االجتماعیـــة المتوقعـــة مـــنهم 

وبـــذلك تـــسهم التربیـــة فـــي المحافظـــة علـــى المجتمـــع كنـــسق .بمجـــتمعهم
  .اجتماعي وتحافظ على الشخصیة القومیة
المعــارف والخبــرات والمهــارات والتربیــة تنقــل ألفــراد الجیــل الجدیــد 

واالتجاهــــات والقــــیم والمعــــاییر االجتماعیــــة وأنمــــاط الــــسلوك المتعــــارف 
یــتعلم الفــرد مــن خــالل عملیــة التربیــة األهــداف . علیــه والمحــددة ثقافیــا

ً ثقافیا وترتیبهـا الهرمـي واألسـالیب المـشروعة والمتعـارف علیهـا ةالمحدد
 اة والعقــاب المتعــارف علیهـــوكــذلك نظــم اإلثابــ. لتحقیــق هــذه األهــداف

. في المجتمع مما یسهل تفاعله في مجتمعه وقیامه بـأدواره االجتماعیـة
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وبــذلك تعــد التربیــة أفــراد المجتمــع للقیــام بــأدوارهم االجتماعیــة المتوقعــة 
، ومــــن التفاعــــل بكفــــاءة مــــع بیئــــتهم االجتماعیــــة مــــنهم فــــي مجــــتمعهم
هام الفعــــال فــــي بنــــاء ، بــــصورة تمكــــنهم مــــن اإلســــوالمادیــــة والطبیعیــــة

  .مجتمعهم وتطویره وتقدمه 
، یقـوم بهـا وسـطاء والتربیة عملیـة اجتماعیـة ذات مراحـل وأهـداف

Agents بــــصورة غیــــر رســــمیة مثــــل األســــرة ووســــائل اإلعــــالم ودور 
، أو بـــصورة رســـمیة وفـــق فلـــسفة العبـــادة ومؤســـسات المجتمـــع األخـــرى

هــــذه األهــــداف وأهــــداف محــــددة وواضــــحة وأســــالیب ووســــائل لتحقیــــق 
 ، وأهــــداف التربیــــة لیــــست جامــــدة ثابتــــة ولكنهــــا مرنــــة قابلــــة ةكالمدرســــ

  .للتعدیل لتالئم طبیعة الفرد في مكان معین وزمان معین
ًوالتربیـــة بتـــشكیلها للفـــرد اجتماعیـــا تكـــسبه نمطـــا مـــن الشخـــصیة  ً
یمیـزه عـن غیـره مـن األفـراد فــي مجتمعـه ، ولكنهـا فـي نفـس الوقـت مــن 

فـــرد للمعـــاییر االجتماعیـــة واألنمـــاط الـــسلوكیة والقـــیم خـــالل اكتـــساب ال
ًواالتجاهات المحددة ثقافیا تكسبه الكثیر مـن الخـصائص المـشتركة مـع 

وهــذا مــا یطلــق . أفــراد مجتمعــه تمیــزه كعــضو ینتمــي إلــى مجتمــع معــین
   .  Modal Personalityعلیه الشخصیة النمطیة

تحقیـق مطالـب  في مساعدة الفـرد علـي ةوبذلك یتضح دور التربی
النمــو الــشامل المتكامــل عــن طریــق الــتعلم وتقــدیم نمــاذج الــسلوك التــي 

وهـذا بـدوره یعمـل علـى نمـو قـدرات الفـرد . یحاكیها بصورة غیـر مباشـرة
فتعمــل . وتوجیههــا إلفــساح المجــال أمامهــا لتحقیــق النمــو المتوقــع لهــا 

امـــه التربیــة علـــى تكیـــف الفـــرد فـــي مجتمعـــه وزیـــادة الفـــرص المتاحـــة أم
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للتحــــصیل واالكتــــساب ممــــا یؤهلــــه للمــــساهمة فــــي عملیــــة التنمیــــة فــــي 
  .مجتمعه في حدود قدراته وما یقدمه له مجتمعه وطبیعة العصر

  :  قضايا للبحث والمناقشة 
  : اكتب تقريرا في حدود ثالث صفحات توضح فيه. 1  س
  ما المقصود بان التربية عملية اجتماعية ؟.   أ

  رد إلي التربية ؟لماذا يحتاج الف.  ب
  لماذا يحتاج المجتمع إلي التربية ؟.  ج

قدم تعريفـا للتربيـة ؟ ثـم حلـل هـذا التعريـف إلـي العناصـر التـي يـشتمل .2   س
  عليها ؟

یتأكــد ممــا ســبق أن المجتمــع هــو الوعــاء الــذي تعمــل فیــه التربیــة 
لتـــشكیل أفـــراد معینـــین یعملـــون فیـــه بكفـــاءة تتناســـب مـــع مـــستوي نمـــوه 

فالتربیـــــــة تتـــــــأثر باإلطـــــــار . نیاتـــــــه والعـــــــصر الـــــــذي یوجـــــــد فیـــــــه ٕوامكا
االجتمــــاعي للمجتمــــع، هــــذا اإلطــــار الــــذي یرســــم لهــــا دورهــــا وأهــــدافها 

كمـــا انـــه یحـــدد فـــي نفـــس الوقـــت نمـــط شخـــصیة . ومحتواهـــا وأســـالیبها
  ولكن ما المجتمع ؟. األفراد الذین یمثلون المورد البشري لها 

 
لـــسوسیولوجیة تفـــسیرات مختلفـــة عـــن المجتمـــع قـــدمت النظریـــات ا

وطبیعتـــه ، وحتـــى ال نـــدور فـــي حلقـــة مفرغـــة مـــن التعریفـــات التـــي ال 
حصر لها لمفهوم المجتمع ، فإنـه یمكـن تعریـف المجتمـع إجرائیـا علـى 
أساس انه بناء ینشأ من تفاعل مجموعة معینـة مـن األفـراد والجماعـات 
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ثقافــة واحــدة ، ومــصالح یعیــشون فــي بقعــة واحــدة مــن األرض ، ولهــم 
متــــشابكة ، وأهــــداف مــــشتركة ممــــا یجعلهــــم یــــشعرون بــــأنهم جــــزء مــــن 

  .بعضهم البعض
 

  : الترابط -1

ویعنــي أن تكــوین المجتمــع وتركیبــه یتــضمن مجموعــة مــن البــشر 
ًیــسكنون بیئــة معینــة أو مكــان محــدد ویرتبطــون معــا برباطــات وثیقــة ، 

 وممـا یـدعم هـذه –هـداف وتبـادل المنـافع تتمثل في وحدة المـصالح واأل
الوحــدة مــا یوجــد مــن مــشاعر مــستمدة مــن خبــرات الماضــي ، ورغبــات 

 تعـد أداة االتـصال والتواصـل بـین ةوتطلعات المستقبل ، ومن لغة واحد
ویعني هـذا وجـود خـصائص ممیـزة .  فیما بینهم مالناس ، وتیسر التفاه

 مظـــــاهر الوحـــــدة ألي مجتمـــــع عـــــن المجتمعـــــات األخـــــرى تتمثـــــل فـــــي
ٕوالترابط هنا لیس مقصود به التوحد والجمـود وانمـا . واالتفاق والمشاركة

  .یعني التكامل والتأثر المتبادل بین مكونات وأجزاء المجتمع 

  : التغير -2
ویعنــي أن المجتمــع ظــاهرة تتــسم بــالتغیر وان الثابــت الوحیــد فــي 

 مـر العـصور المجتمع هـو عملیـة تغیـره ، فـال یوجـد مجتمـع واحـد علـي
ٕلم یتغیر ، كما ال یوجد مجتمع واحد حتى في عصر واحد وانمـا توجـد 
مجتمعات مختلفة باختالف مراحل تطور االجتماع البـشري ، بـل علـى 
مـــستوى المرحلـــة التاریخیـــة مـــن التطـــور الـــراهن نجـــد اكثـــر مـــن شـــكل 
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للتجمع االجتماعي ومن هذا المنطلق فلـیس هنـاك مجتمـع واحـد مطلـق 
ك مجتمعــــــات متعــــــددة تختلــــــف نمــــــاذج التنظــــــیم والــــــسلوك ٕوانمــــــا هنــــــا

ًوالعملیات في كل منها تبعا لنمـوذج معـین اشـتركت فـي تكوینـه عوامـل 
هذا التغیر المالزم للمجتمع هو نتیجة منطقیـة وحتمیـة لتغیـر . متنوعة 

احتیاجــــــات اإلنــــــسان المادیــــــة والروحیــــــة إلــــــى جانــــــب طبیعــــــة األبنیــــــة 
 الــشیخوخة مثلهــا فــي ذلــك مثــل البــشر االجتماعیــة تطــرأ علیهــا عوامــل

المكـــونین لهـــا، وبالتــــالي فإنهـــا تعجــــز عـــن الوفــــاء بمتطلبـــات أعــــضاء 
المجتمـــع ، فتبـــدأ الحلقـــة األولـــى مـــن عملیـــة التغیـــر االجتمـــاعي والتـــي 
ســرعان مــا تتبعهــا حلقــات عدیــدة أخــرى تــؤدي فــي النهایــة إلــى تكــوین 

  .جدیدمجتمع جدید سرعان ما یهرم ، وتبدأ الدورة من 
  : الصراع -3

وهـــذه هـــي الخاصـــیة الممیـــزة للمجتمـــع اإلنـــساني بـــصفة عامـــة و 
المجتمعــات القائمــة علــي الملكیــة الخاصــة بــصفة خاصــة حیــث تتــوزع 
ًهـــذه الملكیـــة توزیعـــا غیـــر متـــوازن بـــین أعـــضاء المجتمـــع ، و بالتـــالي 
ینقسم إلى طبقات اجتماعیة تتشاحن بعضها مـع الـبعض حـول نـصیب 

إال أن یجـــب أن نؤكـــد أن الـــصراع . الثـــروة االجتماعیـــةكـــل منهـــا مـــن 
ٕلیس قاصرا علي العالقات االقتصادیة االجتماعیة وانمـا هـو ممتـد إلـى  ً
ــــة بجمیــــع أشــــكالها ســــواء كــــان صــــراعا فكریــــا أو  ًالعالقــــات االجتماعی ً

ــــا  ًسیاســــیا أو أخالقیــــا أو جمالی  أخــــر هــــو نتیجــــة صــــحیة يأو بمعنــــ. ً
والشـك أن الـصراع . ًقف الناس واقعـا وفكـراالختالف مواقع وعقائد وموا
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ـــة العلیـــا مـــن تطـــور االختالفـــات بـــین النـــاس إال أن حـــسمه  هـــو المرحل
بطریقــة نهائیــة ومطلقــة مــستحیل مــن وجهتــي النظــر العلمیــة والعملیــة ، 

 مــن الــصراع فــي الوقــت نفــسه بدایــة ةبحكــم أن كــل نهایــة لمرحلــة معنیــ
ختلف عمـا سـبقه مـن حیـث لمرحلة جدیدة من صراع له نوعیة وحجم م

الــــشكل ، إال انــــه فــــي الجــــوهر اســــتمرار لطبیعــــة الحیــــاة فــــي المجتمــــع 
  .والفكر في آن واحد

  : العمومية -4
ــــام ــــام المجتمــــع یحــــتم قی ــــة( بمعنــــي أن قی ، ترتــــب )نظــــم اجتماعی

ــــــنظم  ــــــة، وت ــــــشطة االجتماعیــــــة والفردی ــــــة ممارســــــتهم لألن لألفــــــراد طریق
بــادل المــصالح والمنــافع بغــض عالقــاتهم بعــضهم بــالبعض األخــر ، وت

النظر عن الظواهر النفـسیة المتعلقـة بـاإلدراك والوجـدان والرغبـات لكـل 
ًوتأسیـــسا علــى مـــا ســـبق فــإن المجتمـــع لـــیس . فــرد مـــن أفــراد المجتمـــع 

أو فــــي ) تنظیمــــات(فــــي ) أفــــراد(مــــن األفــــراد المتنــــاثرین ولكنــــه ) ًكمــــا(
ئل اإلعـالم ، األندیـة ، األسرة ، المدرسة ، دور العبـادة ، وسـا) : نظم(

فـــالمجتمع لـــیس حاصـــل جمـــع . الـــخ .. المكتبـــات ، مؤســـسات العمـــل 
  . منهم مٕمجموعة من األفراد، وانما هو شئ أكبر وأع

  :  اإللزام -5
ــــــزام بنظمــــــه  ــــــى أعــــــضائه االلت بمعنــــــي أن المجتمــــــع یفــــــرض عل
وتنظیماتـــه المختلفـــة بمـــا تحـــدده مـــن قواعـــد واتجاهـــات ؛ حیـــث تفـــرض 

ًأن یسلك نحوها سـلوكا معینـا یتفـق وأغراضـهاعلى الفرد  وهـذه الـنظم .( ً
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والتنظیمــات مرتبطـــة ببعــضها، رغـــم مـــا قــد یبـــدو مــن وجـــود اختالفـــات 
ًوتفاوت في طریقة أدائها لوظائفها ، ولكنها جمیعا تعد جـزءا مـن إطـار  ً
اجتماعي عام هـو المجتمـع ، ولـذلك فالبـد وأن تتكامـل لتحقیـق أهـداف 

ویجب هنا أن نمیز بین االلتـزام واإللـزام ، ) . یضمهاهذا اإلطار الذي 
ــــــــــزام  ــــــــــق االلت ــــــــــة تلعــــــــــب دورا هامــــــــــا فــــــــــي تحقی ًفالتنــــــــــشئة االجتماعی ً                          

بینمـــا یلعـــب القـــانون واســـتخدام ) بمـــا تتـــضمنه مـــن جـــزاءات أخالقیـــة( 
وكالهمــا یكمـــل . الــسلطة العقابیــة الــدور األساســي فـــي تحقیــق اإللــزام 

 . ویتأثر بههخر ویؤثر علیاآل

  :قضايا للبحث والمناقشة 
  :حدد معاني المفاهيم اآلتية ) 1
  .  المؤسسات االجتماعية) ب.   المنظمات االجتماعية) أ

  . الجماعات األولية والجماعات الثانوية) ج
  :ميز بين المصطلحات اآلتية ) 2
   Group والجماعة Societyالمجتمع ) أ

   Collectivity والجمع Societyالمجتمع ) ب
حــاول الرجــوع إلــى أحــد الكتــب المرجعيــة فــي مجــال علــم االجتمـــاع ) 3
  :ثم أجب عن األسئلة التالية ... التربوي 
  ما أهمية دراسة المجتمع من المنظور التربوي ؟) أ 

   ما العوامل التي تدفع اإلنسان إلى التجمع ؟) ب
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" ایم أمیـــــــــــــل دوركـــــــــــــ" ویؤكـــــــــــــد عـــــــــــــالم االجتمـــــــــــــاع الفرنـــــــــــــسي 
E.Durkheim ــــــصف بمــــــا ــــــة نظــــــام اجتمــــــاعي ، تت  علــــــى أن التربی

  :ویعني هذا أن . تتصف به النظم االجتماعیة األخرى 
 فهـي لیـست مـن صـنع الفـرد ، ولكنهـا  ؛يالتربیة نظام تلقـائ )1

من صـنع المجتمـع ومـن خلقـه ، تظهـر بـوحي مـن العقـل الجمعـي ، 
هـم واتـصال وجهـات الذي ینشأ من اجتمـاع األفـراد ، ومـن تبـادل آرائ

نظــرهم بــصدد شــئون الحیــاة ، وهــي كــذلك ســابقة فــي وجودهــا علــى 
والفــرد ال یولــد إنــسان بــل أنــه یولــد مــزود بإمكانیــات . وجــود األفــراد 

یمكــــن أن تجعلــــه كــــذلك ، والفــــرد یــــصبح إنــــسان  نتیجــــة للمــــؤثرات 
 والفــسیولوجي والعــصبي ياالجتماعیــة التــي تــؤثر فــي كیانــه التــشریح

 أن یــصبح إنــسان البــد أن یكتــسب اللغــة فــالتفكیر مــن ، ومــن أجــل
ًخــالل الوســائط االجتماعیــة المختلفــة ؛فالبــشر ال یكونــون بــشرا وهــم 

ــسونكمــا یقــول -بعیــدین عــن البیئــة االجتماعیــة ــیان مال  لوس
Lucien Malson)  أستاذ علم النفس االجتمـاعي الفرنـسي بمركـز

 ویقول  جـان إیتـار الوطني للتربیة والتعلیم ،  Beaumontبومون

Jean Itard ) لـیس لـدي شـك ) م1838-1774الطبیـب الفرنـسي
 طفولتهمـا ، وفعلنـا الـشيء نفـسه الثنـین ذأنه إذا مـا عزلنـا طفلـین منـ

ًمــن ذوات األربـــع ، ســیبدي األخیـــران تفوقــا كبیـــرا علــى األولـــین فـــي  ُ
زيـنج وسائل إشباع حاجاتهمـا وفـي حرصـهما علـى البقـاء ، ویقـول 

Zingg قــدرات اإلنــسان الكامنــة المحرومــة مــن منبهــات البیئــة  أن 
 ذلـك مثـل النبـات المحـروم مـن يالمحیطة ال تتحقق وتكتمل مثلها فـ
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التربــة والــضوء  وأنــه ال یمكــن توضــیح آثــار المجتمــع علــى اإلنــسان 
 أفــــــضل مــــــن تحلیــــــل حــــــاالت األطفــــــال الــــــذین یــــــسمونهم ةبطریقــــــ

 عـن دة أو عـن عمـمتوحشین؛ الذین حرمـوا منـذ وقـت مبكـر بالـصدف
ًالمحــیط التربــوي اإلنــساني وقــد یتربــوا لــدى الحیوانــات أو بعیــدا عــن 

 :أشخاص یتكلمون،وفیما یلي عرض لبعض هذه األمثلة 
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الم الـنفس األمریكـي عـ(Arnold-Geselleكشف أرنولد جیزیـل 

مأســاة " الطفــل الــذئب والطفــل اإلنــساني " فــي مؤلفــه ) 1880-1960
ًالطفلتــین آمــاال وكمــاال نقــال عــن قــصتهما األصــلیة والمعتبــرة الیــوم مــن  َ َ

م 1920 أكتــوبر عــام 9ففــي. أشــهر حــاالت تحــول اإلنــسان إلــى حیــوان
 الغابـات  كـانوا فـي رحلـة ألحـدىةشاهد مجموعة من أفـراد بعثـة تبـشیری

بقریة جوداموري الهندیة ثالثة ذئاب كبیرة وذئبـین صـغیرین ، یخرجـون 
من الكهف وبـصحبتهم مـسخان شـاذا الخلقـة یـسیران علـى أربـع ویكـسو 

 كانـــت الطفلـــة المتوحــــشة الثانیـــة تبــــدو ُوجههمـــا نـــوع مــــن عفـــرة األســــد
، وكانتــا عنـــد خروجهمــا مــن الكهـــف أصــغر بكثیــر مــن الطفلـــة األولــى

ــــا : ًن تمامــــا كالــــذئاب تتــــصرفا ًفقــــد أخرجــــت رأســــیهما أوال ونظرتــــا یمین ً
وحینمــا حــاول أفــراد البعثــة  اإلمــساك بهمــا اتخــذت ... ًویــسارا ثــم قفزتــا

ً الــذئبتین موقفــا أكثــر وعیــدا وأكثــر عدوانیــة مــن الــذئاب -الطفلتــین ً ...
، واألخــرى ً، وأطلــق علــى الطفلــة األصــغر ســنا اســم آمــاالوتــم أســرهما

َكمــاال  وقــد تــم إیــداعهما فــي إحــدى مالجــئ األیتــام فــي مدینــة میــدنابور َ
  . دبالهن
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، كمــــا كــــان العمــــود ، طــــویلتي األذرعوكانتــــا عریــــضتي األكتــــاف
ً كــان جلــدهما ســمیكا وخــشنا فــي الكفــین ،ًالفقــاري لكــل منهمــا مــستقیما َ

ً وكانت كـل منهمـا تتـرك لـسانها متـدلیا خـارج ،والكوعین وحول الركبتین
، وتفـــتح فكیهـــا بـــصورة یظتـــین قرمـــزیتین اللـــون وكأنهـــا تلهـــثشـــفتین غل

ًكانــــت كلتاهمــــا تخــــشیان الــــضوء وال تبــــصران جیــــدا إال أثنــــاء . مفرطــــة
، تقـضیان الیــوم كلـه متبلــدتین فـي الظــل أو تظـالن بــال حركـة فــي اللیـل

، وتتخلـــصان مـــن خمولهمـــا أثنـــاء اللیـــل فتعویـــان بـــین مواجهـــة الحـــائط
  .وال الوقت لرغبتهما في الهروبوقت وآخر، وتتأوهان ط

َ كانــت آمــاال البالغــة مــن العمــر عــام ونــصف وكمــاال البالغــة مــن  َ
؛ أربـــع ســـاعات فقـــط خـــالل ًالعمـــر ثمانیـــة أعـــوام ونـــصف تنامـــان قلـــیال

األولـــى باالرتكـــاز علـــى : ، وتـــسیران بطـــریقتیناألربـــع وعـــشرین ســـاعة
فات الـصغیرة ، الكوعین وعلى الركبتین وذلـك للـسیر بـبطء لقطـع المـسا

والثانیـة بالـسیر علــى الیـدین والقـدمین لقطــع المـسافات الطویلـة وللجــري 
ًســــریعا، وتقومــــان بــــشرب الــــسوائل عــــن طریــــق لعقهــــا، كمــــا تتنــــاوالن 
طعـــــامهن وهـــــن جالـــــستان القرفـــــصاء منكفئتـــــا الوجـــــه، وتتـــــذوقان أكـــــل 

، وبارعتان في صید الدجاج والنبش عمـا فـي جـوف األرض مـن اللحوم
، ، تنفـــــران مـــــن المجتمـــــعوكانتـــــا ال تكترثـــــان باألطفـــــال. أحـــــشاءرمـــــم و

، لكنهمــا عــدوانیتان تجــاه ًمتیقظتــان قلــیال تجــاه صــغار الكــالب والقطــط
، كمــا البــشر وتتخــذان حالــة التأهــب والیقظــة حــین یــتم االقتــراب منهمــا

  .تعبران عن عدوانیتهما بحركة سریعة من األمام إلى الخلف
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م توفیــت آمــاال بعــد معاناتهــا لمــدة 1921 ســبتمبر عــام 21وفــي 
َثالثــة أســابیع مــن التهــاب فــي الكلیــة واستــسقاء عــام ، وقــد ماتــت كمــاال  َ

  .1929 نوفمبر عام 14بنفس المرض یوم 
َوبتــدریب الطفلــة كمــاال أصــبحت تمــد یــدها لتطلــب الطعــام وذلــك  َ

ً، وبعــد ســتة عــشر شــهرا أي فــي بعــد عــشرة شــهور مــن أقامتهــا بالملجــأ
، وفـــي مـــارس كانـــت  كانـــت تنتـــصب فــوق الـــركبتین1922ر عـــام فبرایــ

تــسیر بهــذه الطریقــة، وفــي مــایو كانــت تقــف علــى قــدمیها وهــي مــستندة 
، وفــي إلــى المقعــد ، وبعــد مــضي عــام كانــت تقــف معتمــدة علــى ذاتهــا

 كانت تسیر على قدمیها ، وخـالل العـامین األخیـرین 1926ینایر عام 
 علــى الــركبتین لــم تكــن إال نتیجــة لعــدم برهنــت علــى أن مــشیتها األولیــة

  ).رغم احتفاظها بطریقة الذئاب أثناء الجري(تدریبه 
ًوكان سلوكها یزدد تنوعا عام بعد عام فكانت تـستطیع أن تمـسك 

، مطــاردة الغربــان التــي بكــوب مــاء واســتخدامه لــشرب الــسوائل األخــرى
ل تلـــــتهم الحبـــــوب فـــــي فنـــــاء الـــــدواجن ، التـــــآلف مـــــع عـــــادات االغتـــــسا

كانــت تمیــز ( الرضــع فــي الملجــأل علــى األطفــافواالســتحمام ، واإلشــرا
ُ، جمــــع البــــیض مــــن خــــم الــــدجاج )یتكــــدرون/ األطفــــال الــــذین یبكــــون

  .والطیور، والقیام بالعدید من المهام البسیطة
َ وقــد ذرفــت كمــاال الــدمع ألول مــرة فــي حیاتهــا عنــد وفــاة آمــاال َ ،

، وظلـت خـالل سـتة أیـام ومینورفضت تنـاول الطعـام أو لـشراب لمـدة یـ
  .اكامنة في أحد األركان تتلمس أیة رائحة خاصة برفیقته
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،  بالملجـأ بـدأت تخـاف مـن الظـالماوبعد ثالث سنوات من إقامتهـ
، كمـا كانـت تفتقـد مربیتهـا عنـدما إذ كانت تقترب من اآلخرین في اللیل

 فــــي الحدیقــــة وتــــصبح فــــي حالــــة تــــدعو وجههــــا، إذ تهــــیم علــــى تغیــــب
  .، وعندما تعود تقفز من الفرح وتسرع للقائهاللرثاء

َ وبعد مرور خمس سنوات تهذبت حاسة تذوق الطعام كمـا ترقـى 
َ أصـبحت كمـاال تحـب الملـح، وفـي عـام الوجدان العام م رفـضت 1926َ

ِأكـــــل رمـــــم الحیـــــوان وتتفـــــادى الكـــــالب وتبكـــــي حـــــین یـــــذهب األطفـــــال 
فقـــد الـــصبر حـــین تنتظـــر ، كمـــا كانـــت تاآلخـــرون إلـــى الـــسوق بـــدونها

ً كانـــت تتـــأثر أیـــضا بالمجـــامالت، ویظهـــر َطـــویال لـــدورها فـــي التـــأرجح
  .علیها الحیاء حینما ترفض مغادرة عنبر النوم قبل ارتداء مالبسها

َوفــي بــطء تحــرر ذكــاء كمــاال مــن الــضباب الــذي یغلفــه  كانــت . َ
 كانـت حـین" مامـا"ًبـدال مـن " ما"في البدایة ال تعرف سوى كلمتین هما 

وفـي عـام . العطش /لكي تعبر عن الجوع " بو" ، وكلمة تشیر لمربیتها
" نعــم"أي " هــو"بإیمــاءة برأســها وتنطــق كلمــة " ال"م كانــت تقــول 1923

م طلبــت األرز وعینتــه باالســم ، كمــا قامــت بــأول 1924وفــي عــام .. 
وفـي " . أنا أرید"أي " آم جاب: "عامل إرادي وباختیارها الحر إذ قالت 

) الطبــق والكــوب(م كانــت تتعــرف علــى متعلقاتهــا الشخــصیة1926م عــا
ــــى حــــوالي ثالثــــین كلمــــة وتــــصلح  ــــك حــــصیلة لفظیــــة تــــشتمل عل وتمتل

، ً كانـــت تفهـــم جیـــدا التعلیمـــات الـــشفویة الـــصادرة إلیهـــالمحادثـــة قـــصیرة
  . ًوأحیانا تلجأ لإلشارات
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 كانت تمتلـك حـصیلة لفظیـة 1929وعند نهایة حیاتها في نوفمبر
 ءًشتمل علــى حــوالي خمــسین كلمــة وكانــت تعــرف جیــدا أســماء األطبــاتــ

  .الذین یعالجونها
إن : الطبیــب النفــسي  Paul Savidon بــول ســیفادون ویقــول

" األرحـــام"شخـــصیة اإلنـــسان تتكـــون بعـــد مولـــده بواســـطة مجموعـــة مـــن 
  .ِالثقافیة التي ال تقل أهمیة بالنسبة لنموه عن رحم األم

طفیــة التــي یكونهــا مــع أمــه خــالل الــسنتین  كمــا أن عالقاتــه العا
ٕان التـــدرب علـــى و ،األولیتـــین هـــي التـــي تحـــدد مجمـــل حیاتـــه الوجدانیـــة

ُاللغــــة فــــي الوقــــت المطلــــوب هــــو الــــذي یحــــدد مجمــــل حیــــاة اإلنــــسان 
ًوهـذا یعنـي أن الطفــل الـذي یولـد طبیعیــا یمكـن أن یـصبح مــن . الذهنیـة ُ

 ، تعلیمــــه غیــــر مواتیــــةًالناحیــــة العملیــــة معتوهــــا إذا مــــا كانــــت ظــــروف
ًویعتبــر هــذا المفهــوم أمــرا جوهریــا فالشخــصیة تنمــو فــي النطــاق الــذي : ً

 بمــنح الطفــل المــساهمات – بقیمتهــا التربویــة التعلیمیــة–تقــوم فیــه البیئــة
  .الثقافیة المناسبة في الوقت المناسب 

بتنــشئة الفــرد وفـــق  ُألنهــا تعنـــىالتربیـــة نظـــام ثقـــافي ؛  )2
ٕفــي المجتمــع الــذي یعــیش فیــه واكــسابه مقومــات القواعــد المرعیــة 

 مــن راإلطــار الثقــافي لهــذا المجتمــع بمــا یــشتمل علیــه هــذا اإلطــا
قـــیم وعـــادات وأعـــراف تزكیهـــا الثقافـــة الـــسائدة فـــي هـــذا المجتمـــع 
والتــي یتوجــب علــى الفــرد أن ینخــرط فیهــا ویتفاعــل معهــا ویــسلك 

 نظامــه ومــن هنــا یــصح القــول بــأن لكــل مجتمــع. ًوفقــا لمعاییرهــا
التربــوي النــابع مــن ثقافتــه والــذي البــد أن یختلــف بالــضرورة عــن 
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الــنظم التربویــة للمجتمعــات األخــرى ، كمــا یــصح القــول بــأن لكــل 
عــــصر نــــوع مــــن التربیــــة تعبــــر عــــن روح هــــذا العــــصر وتعكــــس 

ولكــون التربیــة نظــام ثقــافي ، فهــي .خصائــصه وتوجهاتــه الثقافیــة
  .)فردیة(ولیست) اجتماعیة(عملیة 

، وال یمكـن  یفـرض نفـسه علـى األفـرادالتربیة نظام ملـزم ؛ )3
لهـــــم مخالفتـــــه ، بمعنـــــي أنهـــــا ال تخـــــضع للمنطـــــق الفـــــردي قـــــدر 

ـــــــل الجمعـــــــي ـــــــسیطرة .خـــــــضوعها للعق ـــــــة أداة لل ـــــــم فالتربی ومـــــــن ث
 .االجتماعیة والضبط االجتماعي

التربیة نظام مرتبط بغیره من الـنظم االجتماعیـة  )4
، ومتفاعلـة ال یعمـل كـل ترابطـة فـالنظم االجتماعیـة ماألخرى ،
، وال یمكن دراسة أي منها بمعـزل عـن غیـره عن األخرًمنها بعیدا

، فالتربیــــة مرتبطــــة باالقتــــصاد والــــسیاسة والــــدین وتــــرتبط أیــــضا 
التربیــــــة واالقتــــــصاد والـــــــسیاسة : وهــــــذه الـــــــنظم.بثقافــــــة المجتمــــــع

  .نظم متفاعلة تتأثر ببعضها.. والثقافة
كنظــام مــن منظــور اجتمــاعي فهــي دراســة وحینمــا تــدرس التربیــة 

للعالقــات االجتماعیــة ، إذ أن عملیــة التربیــة ككــل هــي فــي واقــع األمــر 
  .محصلة العالقات االجتماعیة التي تحدث في هذا اإلطار

 وعلیـــه یمكـــن تـــشبیه عالقـــة التربیـــة بـــالمجتمع علـــي أنهـــا عالقـــة 
لقــادمین  فالتربیــة هــي اســتیعاب ا،عملیــة أصــغر بعملیــة اجتماعیــة أكبــر

ًفـي المجتمـع ، ومـن ثـم فهـي تـتم طبقـا للقـیم ) األجیال األحـدث ( الجدد
، أي السائدة المتعلقة بسلوك األفراد والتي تحدد مـا ینبغـي علـیهم تعلمـه
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أن التربیــة تعنــي كــل مــا یحــدث فــي المجتمــع ویتــضمن التعلــیم والــتعلم 
  .ًمع مالحظة أن كالهما یمكن أن یكون مقصودا أو غیر مقصود

ًتأكیــدا لمــا ســبق مــن أن التربیــة عملیــة اجتماعیــة ، فهــل هنــاك و
، فالباحــــث فــــي ال نــــوع واحــــد فقــــط یمكــــن أن نــــسمیه تربیــــة ؟ بــــالطبع 

محاولــــة اإلجابــــة عنــــة هــــذا التــــساؤل یمكــــن أن یقــــف علــــى تــــصنیفات 
، ، هــي أن هنــاك نــوعین للتربیــة، وأحــد هــذه التــصنیفاتمتعــددة للتربیــة

/ غیـــر شـــكلیة واألخـــرى تربیـــة مقـــصودة/دةتربیـــة غیـــر مقـــصو: األولـــى
ًویمكــن توضــیح ذلــك لــو تتبعنــا عرضــا مبــسطا لتطــور التربیــة . شــكلیة

  .عبر المجتمعات
 

 فكانــــت تمثــــل التربیــــة عملیــــة اجتماعیــــة نــــشأت بوجــــود اإلنــــسان
، التربیـــة فـــي المجتمعـــات القدیمـــة قبـــل ظهـــور الجماعـــات المتخصـــصة

فكـان الطفـل یـتعلم . طة الیومیـة ألفـراد المجتمـعتمارس من خالل األنـش
، ومــشاركتهم مــن خــالل محاكــاة الراشــدین فــي قیــامهم بأعمــالهم الیومیــة

فكــان الطفــل یــتعلم مــن خــالل المــشاركة فــي العمــل . فــي هــذه األنــشطة
فالممارسة الفعلیة والـتعلم مـن خـالل المحاولـة والخطـأ . متطلبات العمل

رات الراشــدین كانــت تمثــل أســس التربیــة واالســتفادة مــن توجیهــات وخبــ
  .في ذلك الوقت

وكانـــت األســـرة تمثـــل وحـــدة اجتماعیـــة اقتـــصادیة ووحـــدة تربویـــة 
 فكانـــت األســـرة تقـــوم بتقـــسیم العمـــل بـــین أفرادهـــا وتقـــوم باإلنتـــاج أیـــضا

وتعــد أفرادهــا للقیــام بــأدوارهم فــي المجتمــع كمــواطنین صــالحین یعملــون 



  

 - 34 -

 وبهـذا كــان الفـرد یـتعلم فـي نطـاق أســرته علـى اسـتقرار مجـتمعهم ونمـوه
العادات والتقالید والقیم واالتجاهات واألنمـاط الـسلوكیة المتعـارف علیهـا 

ظــم اإلثابــة والعقــاب وأســالیب وطــرق ُ، ون، والمحــددة ثقافیــافــي الجماعــة
  .تحقیق األهداف

ًوبظهــور الجماعــات المتخصــصة التــي كانــت تــزاول حرفــا معینــة 
ضــرورة للتخــصیص وتقــسیم العمــل ومعرفــة بفنــون بمهــارة أصــبح هنــاك 

هــذه الحــرف ومهاراتهــا ومــن هنــا ظهــر نظــام الــصبیة فــي المجتمعــات 
القدیمـة ویعنـي هـذا النظـام أن مجموعـة مـن الـصبیة كانـت تتتلمـذ علـى 
یـــــد حرفـــــي فـــــي حـــــانوت فكـــــان هـــــؤالء الـــــصبیة یتعلمـــــون عـــــن طریـــــق 

ك كانـت المـشاركة المالحظة والتوجیه الحرفي والمشاركة في العمل بـذل
الفعلیــة فــي العمــل والتوجیــه والــتعلم مــن األخطــاء واالســتفادة منهــا علــى 
ًأسـاس الـتعلم الحرفـي فكــان الـتعلم طبیعیـا عــن طریـق المـشاركة الفعلیــة 
في العمل وباإلضافة إلى تعلم الحرفـة كـان الفـرد یـتعلم أیـضا متطلبـات 

قعـات اآلخـرین منـه  وتوردوره والمهارات المتـضمنة فـي أدائـه لهـذا الـدو
  .والطرق الصحیحة لالستجابة لتوقعات اآلخرین

وبهــــذا أصــــبح الفــــرد یــــتعلم مــــن مجتمعــــه الحرفــــة التــــي ســــیزاولها 
ومجموعــــة كبیــــرة مــــن المعــــاییر والقــــیم واالتجاهــــات األساســــیة لقیامــــه 

ویـــتعلم أیـــضا الطقـــوس الدینیـــة مـــن . بـــأدواره االجتماعیـــة فـــي المجتمـــع
 كجماعـــة متخصـــصة لهـــا طقـــوس وتعـــالیم رجـــال الـــدین الـــذین ظهـــروا

  .وشعارات خاصة بها
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وبتطـــور المجتمعـــات ظهـــرت جماعـــات أخـــرى متخصـــصة مثـــل 
رجـــال الطــــب والتعلـــیم الــــدیني وحفـــظ القــــصص وممارســـة الكثیــــر مــــن 

وكـان هـذا التحـول هــو بدایـة االنتقـال مـن التربیـة غیــر  ،الفنـون الـشعبیة
 المحددة والتـي یقـوم بهـا  ذات األهدافةالمقصودة إلى التربیة المقصود

  .أفراد متخصصون حسب طرق وأسالیب خاصة
ونتیجة للتطور والتحدیث وتعقـد الحیـاة االجتماعیـة وزیـادة التـراث 
الثقافي وتعقده وزیادة متطلبات الحیاة االجتماعیة والتغییـر فـي حاجـات 
األفـــراد ونظـــرتهم للحیـــاة وتطلعـــاتهم ، ظهـــرت الحاجـــة إلـــى التخـــصص 

. لدقة في اإلنتـاج والخـدمات التـي تقـدمها مؤسـسات المجتمـعوالكفاءة وا
 البــشریة القــادرة دوقــد مهــد ذلــك لنــشأة التربیــة المقــصودة إلعــداد المــوار

  .على تحقیق مطالب المجتمع
َ ومن هنا ظهـرت التربیـة الرسـمیة كمؤسـسة اجتماعیـة عهـد إلیهـا 

بحـق الفـرد المجتمع مهمة التربیة وقد أدى ظهـور الدیمقراطیـة والمنـاداة 
ــــــع مــــــستواه  ــــــى النمــــــو ورف ــــــه ومــــــساعدته عل ــــــة قدرات ــــــیم لتنمی فــــــي التعل
ٕاالجتمــــاعي واالقتــــصادي واســــهامه فــــي تنمیــــة مجتمعــــه إلــــى انتــــشار 
التعلـیم الرسـمي وبـذلك أنـشأت المجتمعـات المـدارس كمؤسـسات رسـمیة 

  .للقیام بوظیفة التربیة
ًوقــد أحــدثت الثــورة الــصناعیة تغییــرا كبیــرا فــي المجتمعــا فلــم . ت ً

 االختراعـات واالكتـشافات فقـط نتقدم الثورة الصناعیة مجموعة كبیرة م
ًبل أحدثت ذلـك تغییـرا شـامال فـي بنـاء المجتمـع فقـد تغیـر بنـاء األسـرة . ً

. ؛ فلــــم تعــــد األســــرة وحــــدة اجتماعیــــة اقتــــصادیة كمــــا كانــــت مــــن قبــــل
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ونشأت مؤسسات جدیدة متخصـصة تـساعد األسـرة فـي القیـام بوظائفهـا 
هـذا كمـا .  المدرسة ووسائل اإلعالم ومؤسسات الخـدمات األخـرى مثل

تغیر نمـط العالقـات فـي األسـرة وخرجـت المـرأة للعمـل لتـسهم فـي دخـل 
 معـارف ومهـارات إلىوظهرت تخصصات في المجتمع تحتاج . األسرة

جدیــــدة ، فأصـــــبح اآلبــــاء فـــــي ضـــــوء ذلــــك غیـــــر قــــادرین علـــــي تقـــــدیم 
ــــائهم ، و خاصــــة أن ظــــروف العمــــل الجدیــــدة المعــــارف والمهــــارات ألبن

ًدفعـــــت اآلبـــــاء للعمـــــل بعیـــــدا عـــــن أبنـــــائهم ممـــــا جعـــــل فرصـــــة التقلیـــــد 
  .والمحاكاة غیر متوافرة لكي تعلم األبناء

وقـــد أدى ذلــــك إلــــى أن اصــــبح التعلـــیم الرســــمي أساســــیا بعــــد أن 
. اصبح المجتمع المحلي واألسرة غیر قادرین على القیـام بهـذه الوظیفـة

ـــــاة وممارســـــة أدوارهـــــم دلمدرســـــة إعـــــداد الفـــــروصـــــارت مـــــسئولیة ا  للحی
فالمدرســة ال . االجتماعیــة ونقــل الثقافــة والمحافظــة علیهــا واســتمراریتها

تنقل للطفل المعارف و تكسبه كثیرا من المهارات التي یحتاجهـا فقـط ، 
بــل أیــضا یــتعلم فــي المدرســة مجموعــة مــن المعــاییر والقــیم التــي تكــون 

فاســــتمراریة المجتمــــع ال تتطلــــب .  الثقــــافياألســــاس األیــــدلوجي للتــــراث
إكــساب أفــراد المجتمــع المعــارف والمهــارات األساســیة فقــط بــل تكــسبهم 

 والـوالء للمجتمـع بمؤسـساته We Feeling" نحـن " أیـضا الـشعور بالــ 
االجتماعیــــة ، واقتناعـــــه بالمبـــــادئ الــــسیاسیة والقانونیـــــة والدینیـــــة التـــــي 

  .ترتكز علیها هذه المؤسسات 
ربیـــة ال تقـــدم للفـــرد المعـــارف والخبـــرات والمهـــارات والمعـــاییر فالت

االجتماعیــة والقــیم واالتجاهــات فحــسب ، بــل توضــح للفــرد أیــضا كیــف 
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ــــذي ینتمــــي إلیــــه واألســــس التــــي ترتكــــز علیهــــا  یعمــــل فــــي المجتمــــع ال
مؤســــساته االجتماعیــــة لمــــساعدته علــــي فهــــم دورهــــا ، ویهــــدف التعلــــیم 

  :األساسي الرسمي إلى
 ألفـــــــــــراد المجتمـــــــــــع لممارســـــــــــة الوظـــــــــــائف ي المهنـــــــــــاإلعـــــــــــداد )1

  .المتخصصة بالمجتمع 
إتاحــــــة فــــــرص متكافئــــــة لألفـــــــراد فــــــي المجتمــــــع لنمــــــو قـــــــدراتهم  )2

  .وحسن استغاللها لمصلحة الفرد والمجتمع 
 Modal ٕربـــط الفـــرد بمجتمعــــه واكـــسابه الشخـــصیة النمطیــــة )3

Prsonality ــــــي ــــــة الرســــــمیة أساســــــیة ف  ، ولهــــــذا أصــــــبحت التربی
ـــــد كـــــل المجتم عـــــات الحدیثـــــة نتیجـــــة لتعقیـــــد هـــــذه المجتمعـــــات وتعق

الحیـــــــــاة االجتماعیـــــــــة وزیـــــــــادة وتعقـــــــــد التـــــــــراث الثقـــــــــافي وانتـــــــــشار 
فالمدرســـــة كمؤســـــسة رســـــمیة تقـــــوم . المعـــــارف وزیـــــادة التخـــــصص 

بتــــــصنیف األفــــــراد حـــــــسب قــــــدراتهم التحـــــــصیلیة وتعــــــدهم لمراحـــــــل 
تعلیمیــــــــة محــــــــددة وتــــــــساعدهم علــــــــي اختیــــــــار التعلــــــــیم المناســــــــب 

تهم ومیـــــــــــولهم وحاجــــــــــــة المجتمـــــــــــع وتطلعاتـــــــــــه ، وتعمــــــــــــل لقـــــــــــدرا
المدرســـــة علـــــي تـــــشجیع البحـــــث والمعرفـــــة واالســـــتفادة مـــــن التقـــــدم 

  .العلمي والتكنولوجي في العالم
وهــذا ال یعنــي أن ظهــور المــدارس كمؤســسات تربویــة رســمیة قــد 

 فمــــا زالــــت األســــرة تعتبــــر أول وأهــــم قــــضي علــــى دور األســــرة التربــــوي
وم بعملیة التنشئة االجتماعیة وتساعد الطفـل علـي مؤسسة اجتماعیة تق
ویكــون تــأثیر األســرة . ، وتنقــل إلیــه ثقافــة مجتمعــهتحقیــق مطالــب النمــو
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ًعلى الطفل كبیرا وهامـا فـي الـسنوات الخمـس األولـى مـن حیاتـه بحیـث  ً
 فأســـرة الطفـــل تحـــدد ،انـــه مـــن الـــصعب أن تمحـــي فـــي الـــسنوات التالیـــة

، كمــا تـؤثر األســرة علــي مؤســسات شخــصیتهبدرجـة كبیــرة الــنمط العـام ل
، ودور المجتمـــع األخـــرى فـــي أدائهـــا لـــدورها بـــصورة إیجابیـــة أو ســـلبیة

، فمـــساندتها للمدرســــة األســـرة عـــادة ال ینتهـــي بـــدخول الطفـــل المدرســـة
 فالمدرســـة تـــنظم الخبـــرات الـــسابقة التـــي ؛للقیـــام بـــدورها تعتبـــر أساســـیة

ا وقد تعدل فیهـا بمـا یتناسـب مـع اكتسبها الطفل من أسرته وتستفید منه
  . حاجات الطفل وأهدافها

ٕواألســرة مــسئولة عــن تــدعیم الخبــرات المدرســیة واثرائهــا ومــساعدة 
، وتــوفیر البیئـــة االجتماعیـــة الطفــل علـــي القیــام بـــدوره المدرســي بنجـــاح
، وبــذلك یــستمر دور األســرة النفــسیة التــي تــساعد علــى النجــاح والعمــل

 فاألســرة تحــدد ،، ولكــن بــدرجات متفاوتــةالطفــلمــن حیــث التــأثیر علــى 
، وكــــــذلك درجــــــة االســــــتفادة مــــــن المؤســــــسات للطفــــــل جماعــــــة الرفــــــاق

  . والمكتبات واألندیةةاالجتماعیة األخرى كوسائل اإلعالم ودور العباد
والمدرســـة كمؤســـسة رســـمیة ال تقـــدم للطفـــل المهـــارات والمعـــارف 

 ویمتـد ،یـع جوانـب شخـصیته بدرجة كبیـرة فـي جمهٕ، وانما تؤثر علیفقط
تأثیرهــا خــارج نطـــاق وظائفهــا التقلیدیــة لیـــشمل المجتمــع المحلــي الـــذي 

 ویـــضع كـــل مـــن األســـرة والمجتمـــع علـــى ،توجـــد بـــه والمجتمـــع الكبیـــر
 وهـذه المــسئولیات المدرسـة مـسئولیات جدیـدة ویتوقعـون منهـا أن تؤدیهـا

ـــــضمن اكتـــــساب المعـــــارف والمهـــــارات فقـــــط ـــــضاال تت  القـــــیم ٕ، وانمـــــا أی
  .واالتجاهات وأنماط السلوك
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 والمدرسة لكـي تـؤدي دورهـا الـشامل بالنـسبة للتالمیـذ مـن قـدرات 
مختلفة ومستویات اجتماعیة واقتصادیة مختلفـة یقـع علیهـا عـبء كبیـر 

، وبهذا فبدون مساعدة األسرة ومساندتها للمدرسـة فـي في قیامها بدورها
ـــــدورها ومؤســـــسات المجتمـــــع األخـــــرى  ـــــادة القیـــــام ب ـــــة ودور العب كاألندی

، ال یمكنهــــا ووســــائل اإلعــــالم والمجتمــــع المحلــــي بمؤســــساته المختلفــــة
  . القیام بدورها المتوقع منها

فالمــــــدارس بإمكانیاتهــــــا وأســــــالیبها ومعلمیهــــــا ال یمكنهــــــا العمــــــل 
بمفردهـــــــا علـــــــى تحقیـــــــق أهـــــــدافها تجـــــــاه التلمیـــــــذ والمجتمـــــــع المحلـــــــي 

Community والمجتمع الكبیر Society.  
ومـــن هنـــا كانـــت الحاجـــة الماســـة إلـــى التنـــسیق بـــین التربیـــة غیـــر 
المقصودة والتربیة المقصودة ؛ فیجب أن تربط المدرسـة العلـم والمعرفـة 
بحیـــاة التالمیـــذ وتـــستفید مـــن الخبـــرات التـــي اكتـــسبوها بـــصورة عرضـــیة 

 ةوالخبرات الحسیة تعتبـر هامـ. نتیجة النخراطهم في الحیاة االجتماعیة
ي اكتـــساب الكثیـــر مـــن الخبـــرات الهامـــة التـــي یتعـــین علـــي وأساســـیة فـــ

والتلمیـــذ یقــــضي ســــاعات طویلــــة . المدرســـة أن تــــستفید منهــــا وتنظمهــــا
داخـــل المدرســـة، وســـاعات أخـــرى خـــارج نطـــاق المدرســـة یكتـــسب فیهـــا 

وهـــذا یتطلـــب مـــن . الكثیـــر مـــن المهـــارات والمعـــارف بـــصورة عرضـــیة
التـي یمكـن أن تـساعدها المدرسة تفهم دور مؤسسات المجتمع األخـرى 

بنجــاح فــي القیــام بمــسئولیاتها الكثیــرة ودورهــا كمؤســسة اجتماعیــة تعــد 
، وأن ًأفـــرادا معینـــین للقیـــام بـــأدوارهم فـــي مجتمـــع معـــین وعـــصر معـــین

، وأن تتفهم مؤسسات المجتمـع وخاصـة تربط الخبرة بواقع حیاة التالمیذ
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جــــاد نــــوع مــــن  وأن تعمــــل علــــي إی،األســــرة ودور مــــسئولیات المدرســــة
االتــصاالت والعالقـــات بینهمـــا لتأكیـــد التفاعـــل اإلیجـــابي ودراســـة طـــرق 

  .التنسیق والعمل علي تحقیق التعاون بینهما
 لـــن تـــتم تربیـــة الناشـــئة تربیـــة تتمـــشى بحـــق مـــع هذلـــك فإنـــوعلـــى 

ــــم یكــــون فلــــسفة المجتمــــع و ــــه مــــا ل ــــین التربیــــة طموحات هنــــاك تكامــــل ب
، بحیـــث ال الالمدرســـیة/، والتربیـــة غیـــر المقـــصودةةالمدرســـی/المقـــصودة

، وبحیــــث ینــــشأ الفــــرد لیتوافــــق مــــع تهــــدم أي منهــــا مــــا تبنیــــه األخــــرى
  .المجتمع

  :قضايا للبحث والمناقشة  
دور األسـرة والمدرسـة : ًاكتب تقريرا في حدود ثالث صفحات حـول .1   س

  ووسائل األعالم في التنشئة االجتماعية ؟
المقارنـة بــين التربيــة المقــصودة : ًريــرا مــن صـفحتين تتنــاول فيــه اكتـب تق. 2س

  والتربية غير المقصود ؟

  :وفیما یلي عرض ألهم الوظائف االجتماعیة للتربیة 
  :الوظائف االجتماعیة للتربیة 

  : تتمثل أهم الوظائف االجتماعیة للتربیة في النقاط اآلتیة 
  :لثقافي للمجتمع استمرار وتنقیة وتنمیة التراث ا حفظ  و-1

لكـــل جماعـــة ثقافتهـــا الخاصـــة بهـــا التـــي تمیزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن 
، ولمـــا كانـــت الثقافـــة تمثـــل حـــصیلة كـــل مـــا تعلمـــه الجماعـــات األخـــرى

أفراد جماعة معینة أو مجتمع معین أي طرق معیشتهم وطرق تفكیـرهم 
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 وقـــــیمهم ومعـــــارفهم وفنـــــونهم ومعتقـــــداتهم فـــــإن مومـــــشاعرهم واتجاهـــــاته
  . هذه الثقافة تعتبر أساسا لبقاء المجتمع واستمراره وتقدمهةاستمراری

وأهمیـــة الثقافـــة ترجـــع إلـــى أنهـــا تـــزود الفـــرد بالمعرفـــة والمهـــارات 
وطرق التفكیر والعادات والمعتقدات واألسـالیب الـسلوكیة المختلفـة التـي 

كمـا تـساعده . تساعده علي فهم نفسه في عالقته باآلخرین في مجتمعه
ه االجتماعیة الطبیعیة المادیـة وتفـسیرها ، والتعامـل معهـا علي فهم بیئت

والمحافظــة علیهـــا واالســتفادة منهـــا فــي حـــدود إمكانیاتــه ومـــا تتیحــه لـــه 
 ویـــتعلم الفـــرد أیـــضا مـــن ثقافتـــه النمـــاذج ،ٕبیئتـــه مـــن وســـائل وامكانیـــات

المختلفة المحـددة لإلثابـة والعقـاب والطـرق المـشروعة لتحقیـق األهـداف 
 إن اســـتخدام األنمـــاط الــسلوكیة المحـــددة ثقافیـــا وتكـــرار ،یـــا ثقافةالمحــدد

ــــــستجیب لهــــــا  اســــــتخدامها یكــــــسبها صــــــفة التلقائیــــــة فیتبعهــــــا الفــــــرد وی
  .كمتطلبات مجتمعه دون مواجهة صعوبة تذكر

 التـــــراث الثقـــــافي ىولـــــذا فـــــإن اســـــتمراریة الثقافـــــة والمحافظـــــة علـــــ
 ویعنـــي التـــراث ، أساســـیة للتربیـــةةالمتـــراكم عبـــر األجیـــال یعتبـــر ووظیفـــ

، والتـــي الثقـــافي مجمـــوع النمـــاذج الثقافیـــة المتراكمـــة علـــى مـــر األجیـــال
 ویـضیف كـل جیـل إلـى ،تنتقل من جیل إلى آخر عن طریق االكتساب

 وهـذا ال یعنـي أن كـل العناصـر الثقافیـة تنتقـل مـن ،هذا التراث المتراكم
ي جیل إلى آخـر كمـا هـي بـل تختلـف بعـض العناصـر الثقافیـة أو تختفـ

 فوقـــد یـــضی ، لحاجـــات األفـــرادهـــاقلعـــدم الحاجـــة إلیهـــا، أو لعـــدم تحقی
الجیـل الجدیــد عناصـر ثقافیــة جدیـدة لهــذا التـراث لحاجــة المجتمـع إلیهــا 

  .وأهمیتها إلشباع حاجات أفراده في الوقت الراهن
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وتعمـــل وســـائط التربیـــة علـــى نقـــل التـــراث الثقـــافي مـــن جیـــل إلـــى 
وال تقــوم وســائط . اســتقرار المجتمــعجیــل للمحافظــة علیــه والعمــل علــى 

ٕ بنقـــل التـــراث الثقـــافي كمـــا هـــو ، وانمـــا – وخاصـــة المدرســـیة –التربیـــة 
تعمــل علــي تنقیتــه مــن العناصــر الثقافیــة التــي لــم تعــد تحقــق حاجــات 

فقــد . األفــراد والتــي ال تتناســب مــع متطلبــات المجتمــع وطبیعــة العــصر
. قبلــه واالســتفادة منــهتــشجع التربیــة علــي التغیــر وتعمــل علــى حدوثــه وت

فالمدارس قد تعدل من فلسفتها وأهدافها وأسالیبها ومناهجها لكـي تالئـم 
التقدم المعرفي والتكنولوجي واالنتشار الثقافي، وكذلك التغیـرات المادیـة 

  .الطبیعیة واالجتماعیة التي تطرأ على المجتمع
تـي وتعمل التربیة على التخلص من العادات والمعتقـدات والقـیم ال

ٕأصــــبحت ال تحقــــق أهــــداف التربیــــة، واحــــالل قــــیم واتجاهــــات وعــــادات 
جدیــــدة ذات فائــــدة عملیــــة للفــــرد والمجتمــــع، وبــــذلك فهــــي تعمــــل علــــي 

 الثقــــافي لتحقیــــق اســــتقرار المجتمــــع ومــــساعدة ثالمحافظــــة علــــي التــــرا
األفراد على التكیف في مجتمعهم وقیامهم بأدوارهم المتوقعـة مـنهم دون 

ر، وفــي الوقــت نفــسه تلعــب التربیــة دورا دینامیكیــا مواجهــة صــعوبة تــذك
فــــي إحــــداث التغیــــر االجتمــــاعي واالســــتفادة منــــه وتــــشجیعه ومــــساعدة 
األفــراد علــي تقبلــه والتكیــف معــه حتــى یــصبحوا هــم أنفــسهم أداة تغیــر 

  . فعالة في مجتمعهم
 علـــــــى تـــــــشجیع البحـــــــث ثوتعمـــــــل الجامعـــــــات ومراكـــــــز البحـــــــو

دم العلمـــي والتكنولـــوجي واالختراعـــات واالكتـــشاف واالســـتفادة مـــن التقـــ
 تكما تعمل التربیة علي إعـداد الكفـاءا . Innovationsوالتجدیدات 
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وهـــــذه .  أنفـــــسهم أداة تغیـــــر فعالـــــة فـــــي المجتمـــــع محتـــــى یـــــصبحوا هـــــ
المؤسسات التربویة في قیامها بهـذا الـدور تعمـل علـي انتـشار المعـارف 

ة والتكنولوجیــــة ، وتعــــد واألفكــــار والمفــــاهیم الحدیثــــة واألســــالیب العلمیــــ
  . األفراد وتؤهلهم لتقبلها وتطبیقها واالستفادة منها

ٕوالتربیــة بتقــدیمها لهــذه العناصـــر الثقافیــة الجدیــدة واعــداد األفـــراد 
وتهیئتهم لفهم طبیعتهـا وأبعادهـا وفائـدتها العملیـة للفـرد والمجتمـع تعمـل 

ات علـــــى إكــــــساب األفـــــراد مجموعــــــة مـــــن القــــــیم واالتجاهـــــات والمهــــــار
والمعـــــارف والخبـــــرات ذات الفائـــــدة للفـــــرد والمجتمـــــع ، تـــــسایر طبیعـــــة 

وهــذا بــدوره یــساعد علــى تقلیــل فــرص . العـصر وتلبــي مطالــب المجتمــع
الـــصراع الثقـــافي فـــي المجتمـــع ممـــا یـــساعد علـــى التماســـك االجتمـــاعي 

  .واالستقرار في المجتمع وتقلیل فرص االنحراف فیه 
نتـشار الثقـافي والتحـدیث وسـرعة إن تعقد المجتمعات الحدیثة واال

التغیـــــــر االجتمـــــــاعي نتیجـــــــة لالتـــــــصال الثقـــــــافي واالتـــــــصاالت بــــــــین 
المجتمعـــات وانتـــشار التعلـــیم تتطلـــب مـــن التربیـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر 
وخاصة التربیـة المدرسـیة المحافظـة علـي التـراث الثقـافي، وبـذلك یكـون 

لتربیــــة حفــــظ التــــراث الثقــــافي ومنعــــه مــــن االنــــدثار مــــن أهــــم وظــــائف ا
؛فاإلطــار الثقــافي للمجتمــع یــشكل تــصرفات أفــراده ومعــارفهم وخبــراتهم 

فالثقافـة تقـدم ألفرادهـا الـدلیل . ما یـدور حـولهم  وتفكیرهم وتفسیرهم لكل
Guide الــذي یــوجههم فــي تــصرفاتهم ویحــدد عالقــاتهم بــاآلخرین فــي 

مجــــتمعهم وعالقــــتهم ببیئــــتهم المادیــــة والطبیعیــــة واالجتماعیــــة وطــــرق 
ســــالیب التعامـــــل معهـــــا والمحافظـــــة علیهــــا واالســـــتفادة منهـــــا وحـــــسن وأ
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وتعمــل التربیــة فــي الوقــت نفــسه علــي إحــداث التغیــر الــالزم . اســتثمارها
والــذي یتطلبــه المجتمــع وتقدمــه لألفــراد وتــساعدهم علــي تقبلــه والتكیــف 
معــــه واالســــتفادة منــــه بدرجــــة تتناســــب مــــع طبیعــــة المجتمــــع وظروفــــه 

  .لم من حولهموطبیعة العصر والعا
  :االستفادة منه  تشجیع التغیر الثقافي و-2
  : مفهوم التغیر الثقافي -أ

 سواء كان هـذا انفكاك ال مفر منه وال فالتغیر ظاهرة طبیعیة في الكون
 فعلمـاء العلـوم .التغیر في الحیاة الطبیعیة أو فـي المجتمعـات اإلنـسانیة

یین یؤكـــــــدون علـــــــي أن الفـــــــروض  والبیولـــــــوجنوالـــــــدارونیوالطبیعیـــــــین 
  .والثوابت العلمیة للحیاة منذ الخلیقة كانت وال تزال دائمة التغیر

فاإلنسان منذ أن اسـتقامت قامتـه ومـشي علـي رجلیـه مـن ثالثـة مالیـین 
ـــه تغیـــرات بیولوجیـــة وفكریـــة واجتماعیـــة جذریـــة   ًعامـــا مـــضت حـــدثت ل

 واألزمـــان فهـــذا اإلنـــسان البـــدائي قـــد تغیـــر وتبـــدل علـــي مـــر العـــصور
، إلــــى أن اصــــبح بــــدرجات متفاوتــــة فــــي المجتمعــــات التــــي عــــاش فیهــــا

ًیعــیش فــي وقتنــا الحاضــر معاصــرا لثــورة المعلومــات والتقنیــات والعلــوم 
تلــك المتغیــرات حــدثت تــدریجیا علــي مراحــل تاریخیــة فــي میــادین الفكــر 

 ،انوالعلــوم والفنــون واآلداب والقــیم األخالقیــة والعــادات والتقالیــد والعمــر
 التغیــر مــستمر مــا دامــت هنــاك حیــاة تنــبض فــي المجتمعــات لوال یــزا

  . اإلنسانیة علي هذه األرض
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ویختلف مفهوم التغیـر مـن مجتمـع إلـى آخـر، فمفهـوم التغیـر فـي 
المجتمعــات المتقدمــة هــو التجدیــد والتحــدیث واالبتكــار الــذي یــصاحب 

نـون وآداب االزدهار االقتـصادي والتطـور الثقـافي بمـا فیـه مـن علـوم وف
، ویتحقــــق ذلــــك بتحــــسین وتجویــــد وتحــــدیث الواقــــع الــــذي یعــــیش فیــــه 

أما الرغبة في التغیر فـي المجتمعـات النامیـة فانـه .اإلنسان في مجتمعه
یــصاحبه الحــذر والتــردد والخــوف مــن إدخــال مــا هــو جدیــد فــي الثقافــة 

، فــان تلــك المجتمعــات تخــشى أول مــا تخــشاه والعلــوم والفنــون واآلداب
الثقــافي المتــداول ثر المتغیــرات الجدیــدة علــي الفكــر االجتمــاعي وأن تــؤ

فیها، والذي بدوره یؤثر علي العادات والتقالید والمعتقـدات التـي یتمـسك 
بهــا التقلیــدیون التراثیــون فــي تلــك المجتمعــات وبمعنــي أخــر انــه التــردد 
والخوف من أن التغیـر الثقـافي واالجتمـاعي والفكـري سـوف یـؤثر علـي 

 .تلك المجتمعات وسلوكیاتها التي تعودت علیها منذ أجیال بعیدةهویة 

 
وتستطیع التربیة أن تقوم بدورها في إحداث تغیر في ثقافـة المجتمـع 

  :من خالل عدة محاور
  . الوعي بثقافة المجتمع-المحور األول
  .تمع متابعة المتغیرات الثقافیة التي تحدث داخل المج-المحور الثاني
  . التركیز علي الجانب العملي للتربیة -المحور الثالث

 یــرتبط بــدور التربیــة فــي ضــرورة العمــل علــي إدخــال -المحــور الرابــع 
  .تغییرات في ثقافة المجتمع
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ـــشریة للمـــساهمة فـــي -3 ـــه مـــن المـــوارد الب إمـــداد المجتمـــع بحاجات
  :التنمیة

یـــة ، وخاصـــة تعتمـــد عملیـــة التنمیـــة المـــستدیمة أساســـا علـــي الترب
 البــــشریة المؤهلــــة لتحقیــــق دالجانــــب الرســــمي منهــــا فــــي إعــــداد المــــوار

فـالتعلیم والتـدریب . أهدافها علي المدى البعید في ضوء طبیعـة العـصر
ومــا تقدمــه التربیــة مــن بحــوث ومعــارف وابتكــارات یعمــل علــي تحــسین 

كمـــا . ظــروف العمـــل ممــا یزیـــد مـــن معــدالت اإلنتـــاج وكفــاءة النوعیـــة 
لتربیــة علـي رفــع المـستوي الفكــري ألفـراد المجتمــع وزیـادة وعــیهم تعمـل ا

  .  مع التكنولوجیالالبیئي وقدرتهم علي التعام
وال یقتــصر دور التربیــة لتحقیــق أهــداف التنمیــة المــستدیمة علـــي 
نــــــشر المعرفــــــة ورفــــــع المــــــستوي الثقــــــافي ألفــــــراد المجتمــــــع واســــــتخدام 

ل یمتــد إلــى تأكیــد وتــدعیم التكنولوجیــا التــي یتطلبهــا عــصر العولمــة ، بــ
 التكنولوجیـــا عالقـــیم واالتجاهـــات المـــساندة للعمـــل واإلنتـــاج والتعامـــل مـــ

  . وفي حیاتهم الشخصیةلوحسن اتخاذ القرارات في العم
ورغـــم المـــسئولیة المـــشتركة للتربیـــة الرســـمیة وغیـــر الرســـمیة فـــي 
تحقیـــــق أهـــــداف التنمیـــــة ، إال أن التربیـــــة الرســـــمیة یقـــــع علـــــي عاقتهـــــا 

فتحدیــد أهــدافها ووضـوحها ومــا تحــدده مــن سیاســات . نـصیب األكبــر ال
واســـــتراتیجیات ومنـــــاهج وأســـــالیب ووســـــائل لتحقیـــــق أهـــــدافها ، وقیـــــام 

 مـسئولیة تقیـیم أدائهـا واضـحة لمتخصصین بتحقیق هذه األهداف یجع
  .ومحددة ونتائجها قابلة للتقییم
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  :قضايا للبحث والمناقشة  
  نمية ؟ما المقصود بمصطلح الت. 1س 

ًفـــي حـــدود صـــفحتين اكتـــب تقريـــرا عـــن المـــسئولية المـــشتركة  للتربيـــة . 2 س
  الرسمية والتربية غير الرسمية في تحقيق أهداف التنمية ؟

                        Social Control :  الضبط االجتماعي -4
یمثل الـضبط االجتمـاعي أهمیـة بالغـة فـي جمیـع مجـاالت الحیـاة 

ًصـــة فـــي مجـــال تنظـــیم ســـلوك األفـــراد الـــذي یعـــد أمـــرا ، وخااالجتماعیــة
، فلــو أبــیح لكــل فــرد أن یفعــل مــا یروقــه لكانــت ًضــروریا لبقــاء المجتمــع
فـــال یمكـــن تـــصور مجتمـــع إنـــساني یخلـــو مـــن . النهایـــة هـــي الفوضـــى

، فكمـا أن الفـرد محـاط بـالغالف الجـوي فهـو أشكال الضبط االجتمـاعي
  .بالضبط االجتماعي الوفاة إلىأیضا محاط من المیالد 

 مطالبـــه وطموحاتـــه، وتحقیـــق قفاإلنـــسان أثنـــاء ســـعیه نحـــو تحقیـــ
ًغایاته واشباع حاجاته المختلفة غالبا ما یقع أثنـاء تحقیـق هـذه الغایـات  ٕ
تحت نوع من التعارض بین مصالحه ومصالح غیره من جهـة، أو بـین 
مصالحه والمـصالح العامـة للمجتمـع الـذي یعـیش فیـه مـن جهـة أخـرى، 

لذلك لو ترك لكل إنسان أمر تنظیم عالقاته مع غیـره أو مـع مجتمعـه و
ــــداخلت األهــــواء وكثــــرت المنازعــــات والخــــصومات، أصــــبحت الغلبــــة  ت

ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق كانـــــت حاجـــــة . لألقـــــوى وســـــادت شـــــریعة الغـــــاب
المجتمع لقوانین ولوائح وتقالیـد وأعـراف تـنظم عالقـات األفـراد ببعـضهم 

ل المـــــشروعة إلشـــــباع حاجـــــاتهم وتحقیـــــق وبمجتمعـــــاتهم، وتحـــــدد الـــــسب
  .مطالبهم وأمانیهم
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 إلــى ضــبط قــائم علــي الــضبط االجتمـاعيویقـسم علمــاء االجتمــاع 
 بـه الـسلطات م والقسر والضغط والقـوة وهـذا الـضبط عـادة مـا تقـوبالعقا

ًالحاكمة إللزام أفراد المجتمـع بالـسلوك وفقـا لـضوابط معینـة تحـدد قـوانین 
ط قائم على اإلیمان بكیانـه وطبیعتـه ومنطلقاتـه  وضب،المجتمع وسلطاته

ومــا یفرضــه مــن ســلوك، ومثــل هــذا الــضبط یقــوم علــى اإلقنــاع الــداخلي 
 ً وفقا لمجموعة من القیم یدین بها ویعتبرها بصره الذي یـرى بـهدمن الفر

 وهدفــه الــذي یــسعى لتحقیقــه وذخیرتــه التــي وصــراطه الــذي یــسیر علیــه
  .ل المجتمع الذي یعیش فیهیحاول الحفاظ علیها من خال

وفي حـین یـستخدم القـانون العقوبـات فـي تحقیـق النـوع األول فـإن 
والتربیـة هـي وسـیلة . الفهم واإلقناع الذاتي یستخدم لتحقیـق النـوع الثـاني

 الجدیـدة ، وتنیـر األجیـالهذا النوع األخیر من الضبط ألنهـا تبنـي فهـم 
مـــا هـــو حـــق وصـــدق بـــصیرتهم ، وتوضـــح لهـــم الرؤیـــة لكـــي یقتنعـــوا ب

 واالقتنــاع بهـــا فـــي ةوواجــب ، فهـــي لــذلك وســـیلة بـــث القــیم فـــي الطفولـــ
الـــشباب والكهولـــة، وهـــي ســـبیل تكـــوین الـــضمیر الخلقـــي وعـــن طریقهـــا 
یــتعلم األطفــال معــاییر الــسلوك وضــوابط الخلــق ومــضامینها ومهاراتهــا 

وهـــذه الـــضوابط كلهـــا " التـــزام خلقـــي وواجـــب"وحقائقهـــا ومـــا تحویـــه مـــن 
 بناء اإلنسان الفردي واالجتماعي داخل البنـاء االجتمـاعي الكلـي تشكل

وداخـل أنظمتـه االجتماعیــة المتعـددة ، والتربیـة هــي المجـال الـذي یتــیح 
للفــــرد حریــــة التفكیــــر والمناقــــشة والدراســــة واالقتنــــاع بأســــباب الـــــسلوك 

  .وأهمیة ضوابطه
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والتربیــة هــي المجــال الــذي یغــرس عــن طریقــه العــادات وتتأصــل 
 الــسلوك اإلنــساني عــن طریــق القــدوة واالقتنــاع ؛ فالبیئــة التــي تعلــي فــي

مــــن قــــدر المــــروءة واإلیثــــار والــــشجاعة هــــي المنبــــع الوحیــــد لبــــث هــــذه 
الخصال في حین تفشل كل وسائل القمع والقسر والعقاب في بـث مثـل 

  .تلك القیم في األجیال الجدیدة
ارج فـي أیـة والبد أن یقترن الضبط االجتماعي الذي یأتي من الخ

جماعــة مــن الجماعــات بالــضبط الــداخلي ؛ بمعنــي أن یكــون فــي نفــس 
 هـــذا الـــضبط الخـــارجي عـــن طریـــق التفـــاهم ، عاإلنـــسان قـــوة تتعـــاون مـــ

). الـوازع الـداخلي(ومحاولة مـزج هـذا الـضبط الخـارجي بـاإلرادة الفردیـة،
ومهمـــة التربیـــة أن تقابـــل الـــضبط الخـــارجي والـــضبط الـــداخلي وتخلـــق 

یـة الـضبط التـي تعـود الفـرد علـي أن یـرى نفـسه فـي جماعـة ، منها عمل
وفـي إطــار المــصالح المـشتركة، وان یــرى ســلوكه لهـا علــي أنــه مــصدر 
رضا لنفسه وصدر إسعاد لغیره ووسیلة تمكن اآلخرین من أن یحـصلوا 

  .علي حقوقهم
  :   قضايا للبحث والمناقشة

ـــى أحـــد مراجـــع علـــم االجتمـــاع ـــه المفـــاهيم واســـتخر.. حـــاول الرجـــوع إل ج من
ً ثـم أكتـب تقريـراَ◌  Social Controlالمختلفـة للـضبط االجتمـاعي 

  :في حدود ست صفحات حول 
  .ضرورة الضبط االجتماعي. أ

  .أهم أساليب الضبط االجتماعي. ب
  .الضوابط التي تحكم العمل المدرسي. ج
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   :    Socialization التنشئة االجتماعیة-5
ٕ إلــى تــشكیل شخــصیة الفــرد واكــسابه الــصفة تهــدف عملیــة التربیــة

فالفرد یورث صـفاته العـضویة مـن والدیـه وأجـداده، ولكنـه . االجتماعیة 
یكتـــسب مكونـــات شخـــصیته االجتماعیـــة والنفـــسیة عـــن طریـــق الـــتعلم، 
فالطفــل منــذ بدایــة حیاتــه فــي حاجــة لمــساعدة الوالــدین لتحقیــق مطالــب 

ایـــة بتفاعلـــه مـــع الراشـــدین فالطفـــل منـــذ البد، نمـــوه وتكیفـــه فـــي مجتمعـــه
 المعلمــة یبــدأ فــي تعلــم كالهــامین فــي حیاتــه، األم المربیــة، ثــم بعــد ذلــ

 منـــه فـــي اآلخــریناالســتجابات الـــصحیحة لمطالــب المجتمـــع وتوقعـــات 
ومن هنا یبـدأ فـي تحدیـد مكانـه فـي المجتمـع وقیامـه ، المواقف المختلفة

   .بأدواره االجتماعیة المتوقعة منه في مجتمعه
طفل أثناء عملیة التفاعل االجتماعي ال یتأثر بالراشـدین الـذین وال

ٕیتفاعــل معهــم فقــط وانمــا أیــضا مظهــره وقدراتــه تكــون ذات تــأثیر فعــال 
ومـــن هنـــا نـــري أن التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي . نعلـــي هـــؤالء الراشـــدی

ًشخـصیة الفـرد منـذ والدتـه حتـى احتاللـه مكانـا معینـا بـین الراشـدین فــي  ً
  .عملیة التنشئة االجتماعیةمجتمعه تحددها 

  مفهوم التنشئة االجتماعية:  
 هـــي عملیـــة تفاعـــل یـــتم خاللهـــا تمثـــل الفـــرد التنـــشئة االجتماعيـــة

. ًلمعـــاییر وقـــیم وثقافـــة مجتمعـــه، لیـــصبح متكیفـــا مـــع بیئتـــه االجتماعیـــة
وقــوام هــذه العملیــة هــو نقــل التــراث الثقــافي واالجتمــاعي لإلنــسان مـــن 

اب األفــراد ذلــك منــذ والدتهــم وحتــى تتكامــل جیــل إلــى جیــل، ویــتم اكتــس
  .شخصیتهم االجتماعیة مع مظاهر بیئاتهم االجتماعیة
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  أیـــضا بأنهـــا العملیـــة التـــي یـــتم بهـــا  االجتماعيـــةة التنـــشئعـــرفُوت
انتقال الثقافة من جیل إلى جیل، والطریقـة التـي یـتم بهـا تـشكیل األفـراد 

ثقافــــة معینــــة، منــــذ طفــــولتهم حتــــى یمكــــنهم المعیــــشة فــــي مجتمــــع ذي 
ویــدخل ذلــك مــا یلقنــه اآلبــاء ، والمدرســة ، والمجتمــع واألفــراد مــن لغــة 

  .الخ .. ودین وعادات وتقالید وقیم ومهارات 
عملیة تفاعل اجتماعي تتم بـین الطفـل "  هي والتنشئة االجتماعية

 مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن األســــالیب یتــــشربها هوالقــــائمین علــــي رعایتــــ
 العملیة إلـى تربیـة هـذا الطفـل ومـساعدته ك تلالطفل ویتأثر بها وتهدف

ًعلــي أن ینمــو نمــوا طبیعیــا فــي حــدود أقــصى مــا تؤهلــه لــه قدراتــه فــي  ً
ویـــرى " . الناحیـــة العقلیـــة والجـــسمیة والعاطفیـــة واالجتماعیـــة والروحیـــة

البعض أن التنشئة االجتماعیة هـي مجموعـة مـن العملیـات التـي تـسهم 
هر الــسلوك الـــسائدة فــي مجـــتمعهم مظـــافــي إكــساب الـــصغار الطبــاع و

من خالل عملیة التفاعل سواء من جانـب األم أو األب أو أي شـخص 
  .من الراشدین المألوفین وبین الطفل ذاته 

 هـي العملیـة التـي یتحـول عـن طریقهـا التنـشئة االجتماعيـةكما أن 
ًالفــرد مــن كــائن بیولــوجي إلــى كــائن اجتمــاعي یــصبح عــضوا نافعــا فــي  ً

ي الدور الـذي یطلـب منـه ، ومـن ذلـك فـإن عملیـة التنـشئة المجتمع یؤد
ًاالجتماعیة تعد من أهم العملیات شأنا في حیـاة الفـرد ألنهـا تلعـب دورا  ً
ًأساســــیا فــــي تكــــوین شخــــصیته ، والتــــي إن صــــلحت هــــذه الشخـــــصیة 

  .ساهمت بدورها في تطور المجتمع وتقدمه
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 خـالل ثـالثفي حیاة الفـرد مـن   طریقهاالتنشئة االجتماعيةوتأخذ 
 التـــي یعـــیش فیهـــا الفـــرد منـــذ والدتـــه مؤســـسة األســـرة: مؤســـسات رئیـــسیة

ً، حیـث إنهـا تـؤثر فیـه تـأثیرا مباشـرا  األهمیـةنوهي علي جانب كبیـر مـ
األخــالق والمعتقــدات التــي یكتــسبها مــن حیــث العــادات والتقالیــد والقــیم و

ًالفـــــرد معرفیـــــا وســـــلوكیا ووجـــــدانیا مـــــن تفاعلـــــه داخـــــل حیـــــاة األ ً . ســـــرةً
 التـي یتلقـى الـدارس فیهـا العلـم ویخـتلط المدرسـةهـي والمؤسسة الثانیـة 

، وكـل هــؤالء یـؤثرون فــي ســلوكه بأقرانـه مــن التالمیـذ ویلتقــي بــالمعلمین
، ویزیــدون مــن معارفــه وخبراتــه ، ویــؤثرون أیــضا المعرفــي واالجتمــاعي

فیـه  ككل الـذي ینمـي عالمجتم والمؤسسة الثالثة هي. في تكوین هویته 
، ویعــد المجتمــع بحــق الفــرد ویتكیــف مــع أفــراده ویتفاعــل مــع جماعاتــه

البوتقـــة التــــي تنـــصهر فیهــــا ثقافـــة األمــــة وتراثهـــا الفكــــري واالجتمــــاعي 
  .والعلمي

 ضرورة تالحم هذه المؤسـسات ةالتنشئة االجتماعيوتتطلب عملیة 
ي ًجـل تكـوین هویـة الفـرد االجتماعیـة التـي تجعلـه قـادرا علـأالثالثة مـن 

االنــــدماج والتفاعــــل اإلیجــــابي مــــع مجتمعــــه واحتوائــــه لثقافتــــه ومعــــاییر 
  .أخالقه وقیمه االجتماعیة والحضاریة

ٕ لیــست محــددة بمرحلــة نمائیــة معینــة، وانمــا التنــشئة االجتماعيــةو
. هــي عملیــة مــستمرة طــول حیــاة الفــرد مــع اخــتالف درجــة ونــوع التــأثیر

لجماعة االجتماعیة األولـى التـي تبدأ هذه العملیة في األسرة باعتبارها ا
ینتمـــــي إلیهـــــا الطفـــــل، ثـــــم تمتـــــد إلـــــى جماعـــــة الرفـــــاق والمدرســـــة، ثـــــم 

  .المؤسسات األخرى التي ینتمي إلیها الفرد كاألندیة وجماعات العمل
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  :قضايا للبحث والمناقشة

حــاول الرجـــوع إلـــى أحـــد الكتـــب المرجعيـــة فـــي علـــم االجتمـــاع وعلـــم الـــنفس 
ثـــم .نــه المفـــاهيم المختلفـــة للتنــشئة االجتماعيـــة واســـتخرج م..االجتمــاعي

  :أكتب تقريرا في حدود ثالث صفحات حول 
  .أهداف التنشئة االجتماعية.1
  .أهمية التنشئة االجتماعية. 2
  .   دور جماعات الرفاق في التنشئة االجتماعية.3
  .عالقة مفهوم التنشئة االجتماعية بمفهوم الضبط االجتماعي.4 

  . التنشئة االجتماعية بمفهوم التربيةعالقة مفهوم. 5
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  التربية ومشكالت المجتمع
  

  : أهداف الفصل 
بعد أن تنتهي من دراسة هـذا الفـصل وتنفیـذ األنـشطة المرتبطـة بـه ، 

  : ًیتوقع منك أن تصبح قادرا على أن 
 تتعرف على مفهوم الثقافة. 

  تدرك مكونات الثقافة.  

 تتعرف على عناصر الثقافة. 

  خصائص الثقافةتتفهم .  

  تلم بالوظائف المختلفة للثقافة.  

 تتعرف على مفهوم المشكلة االجتماعیة. 

 تلم بالتصنیفات المختلفة لمفهوم المشكلة االجتماعیة. 

 المشكلة االجتماعیةتدرك مراحل تطور . 

 تتفهم  خصائص المشكلة االجتماعیة. 

 تفهم العالقة بین الثقافة ومشكالت المجتمع.  

 قة بین التربیة ومشكالت المجتمعتفهم العال. 
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  :مقدمة 
ًأشرنا في الفصل السابق إلى أن التربیـة جـزءا أساسـیا مـن الثقافـة 
، حیث إنها وجدت بوجود اإلنسان ، فكان الفرد منذ القدم یـتعلم طریقـة 

ومـع تطـور . معیشته من خالل تفاعلـه مـع الجماعـة التـي ینتمـي إلیهـا 
افي ظهرت الحاجة إلى مؤسـسات رسـمیة المجتمعات وتراكم التراث الثق

جنبـــا إلـــى جنـــب مؤســـسات مجتمعیـــة ) المدرســـة(تقـــوم بوظیفـــة التربیـــة 
  . أخرى تقوم بوظیفة التربیة بصورة غیر رسمیة

والتربیــة كــأداة لنقــل الثقافــة مــن جیــل إلــى جیــل وتطویرهــا لتــسایر 
حاجـــات المجتمـــع والتغیـــرات االجتماعیـــة التـــي تطـــرأ علیـــه تعمـــل علـــى 

ة أفرادهــا للتكیــف معهــا واالســتفادة منها؛فالتربیــة تــستجیب لمطالــب تهیئــ
  .المجتمع وتعمل على حل مشكالته مما یؤدي إلى استقراره وتقدمه

ٕواذا كنــا نقــول أن نظــم المجتمــع مترابطــة متكاملــة متداخلــة فهــذا 
معناه أن أي تغییر في أي جانـب مـن شـأنه إحـداث تغیـرات فـي معظـم 

والتغیـــر علـــى هـــذا . كـــن ذلـــك بـــدرجات متفاوتـــةالجوانـــب األخـــرى وأن ی
.                                                                                                                                    األساس ظاهرة طبیعیة تخضع لها كل مظاهر الحیاة االجتماعیة

 بهـــدف رالثـــة أنـــواع مـــن التغیـــویمیـــز كثیـــر مـــن المفكـــرین بـــین ث
فهنــاك التغیــر . ًإعطــاء التغیــر االجتمــاعي قــدرا أكبــر مــن التخــصص 

الحـــــــضاري الـــــــذي یتـــــــضمن عناصــــــــر مادیـــــــة أكثـــــــر فـــــــي المجتمــــــــع 
وهنـــــاك . ًكالمخترعـــــات مـــــثال والعلـــــوم والتكنولوجیـــــا ووســـــائل االتـــــصال

التغیــر الثقـــافي الـــذي یهـــتم بـــالتغیرات فـــي المعرفـــة والـــشعائر والطقـــوس 
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ولــــذا . لدینیــــة والفنــــون كالرســــم والهندســــة المعماریــــة والــــرقص واألدبا
  . فالتغیر االجتماعي قاصر على العالقات االجتماعیة وتوازنها

ومــن القــضایا التــي تثیــر قــدر كبیــر مــن الجــدل فــي هــذا الــصدد 
ًقـــضیة أیهمـــا أكثـــر شـــموال وأوســـع نطاقـــا هـــل هـــو التغیـــر االجتمـــاعي  ً

Change Social الثقـافي   أم التغیـر Cultural Change  وعلـى ،
ذلـــك یمكـــن القـــول بأنـــه إذا كـــان التغیـــر الثقـــافي یـــؤثر بقـــوة فـــي معظـــم 
جوانــب المجتمــع فــإن المجتمــع هــو البوتقــة التــي تتفاعــل فیهــا عناصــر 
هــذه الثقافـــة ، وأن انتـــشار هــذه العناصـــر أو عـــدم انتــشارها یرجـــع إلـــى 

التغیـــر الثقـــافي مـــن درجـــة تقبـــل وتكیـــف العقـــل الجمعـــي لمـــا یـــأتي بـــه 
ومن هنا فإنه مـن غیـر المتـصور أن یحـدث أي تغیـر . أوضاع جدیدة 

ثقــافي خــارج البنــاء االجتمــاعي ، ولكــن المحتمــل هــو أال یــؤثر التغیــر 
الثقــافي فــي كــل أجــزاء البنــاء االجتمــاعي بدرجــة واحــدة أو یمــس جمیــع 

  .وظائفه بنفس المستوى من التأثیر
ــــه فــــي ضــــوء هــــذ ه االعتبــــارات یعتبــــر التغیــــر خالصــــة القــــول أن

ًالثقافي تغیرا اجتماعیا كما یمكن رد التغیـرات االجتماعیـة فـي معظمهـا  ً
إلــى تغیــرات ثقافیــة خاصــة إذا مــا أخــذنا فــي االعتبــار المفهــوم الــشامل 

ذلـــك الكـــل المركـــب المعقـــد الـــذي یـــشمل : "والكلـــي للثقافـــة والـــذي یعنـــي
قـــــانون والعـــــرف والتقالیـــــد المعلومـــــات والمعتقـــــدات والفـــــن واألخـــــالق وال

والعــادات وجمیــع القــدرات األخــرى التــي یــستطیع اإلنــسان أن یكتـــسبها 
، ویستمد هذا التعریـف للثقافـة مقوماتـه مـن " ًبوصفه عضوا في جماعة

 دون ةفـــال وجـــود للثقافـــ. االرتبـــاط الوثیـــق القـــائم بـــین الثقافـــة والمجتمـــع
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ـــــساني دون ـــــساني ، وال وجـــــود للمجتمـــــع اإلن  ثقافـــــة ، فهمـــــا مجتمـــــع إن
  Kroeberویـــشبههما  كرویبـــر . ظاهرتـــان متماســـكتان أشـــد التماســـك 

بأنهمـــا كـــسطحي الورقـــة فـــي تالصـــقهما ، فـــإذا محونـــا مـــن أي مجتمـــع 
  . إنساني ثقافته فإننا بذلك نكون قد سلخنا عنه بشریته 

ًوالثقافــــة تتغیــــر ، ولكــــن غالبــــا مــــا تكــــون ســــرعة تغیــــر النــــواحي 
ع مــن النــواحي الالمادیــة وینــتج عــن ذلــك مــشكالت المادیــة للثقافــة أســر

 فــي ت الواحــد تتفــاوعاجتماعیــة وأیــضا الــنظم االجتماعیــة داخــل المجتمــ
ًتطورهــا ؛ فمنهــا مــا هــو ســریع التطــور كالنظــام التربــوي مــثال أو النظــام 
االقتصادي في معظم األحوال ومنها ما هـو بطـئ فـي تطـوره بحیـث ال 

ً كالنظــــام الــــدیني مــــثال وقــــد یتزایــــد ً مثــــل هــــذا التطــــور محــــسوسانیكــــو
التفـــاوت أو تتـــسع الفجـــوة فـــي تطـــور الـــنظم االجتماعیـــة بحیـــث یـــصبح 
ًذلــك خطــرا یهــدد المجتمــع وكیانــه ویــستدعي بــذلك الجهــد للتوصــل إلــى 
حلـول مـن شـأنها إعـادة التـوازن لكافـة نظـم ومؤسـسات المجتمـع ، وهـذا 

  .ةهو ما یطلق علیه أیضا المشكلة االجتماعی
  

ُاختلف المربون والعلماء في تعریـف الثقافـة فعرفهـا كـل مـنهم مـن 
جانـــــــب تخصـــــــصه ؛ فـــــــالمؤرخون یـــــــرون أن الثقافـــــــة تعنـــــــي التـــــــراث 

وعلمــاء األنثروبولــوجي یعتبــرون الثقافــة بأنهــا الممیــز بــین . االجتمــاعي
المجتمعات البـسیطة والمعقـدة ، ویـرى علمـاء االجتمـاع بأنهـا المدنیـة ، 

نهم مــــن یــــرى أن الثقافــــة تــــشمل المعــــارف والعقائــــد والفنــــون والقــــیم ومــــ
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، ویــــرى آخــــرون أنهــــا ألــــوان مختلفــــة مــــن الــــسلوك والعــــادات واللغــــات
  .وأسلوب التفكیر في الحیاة

علـــى أن الـــرأي الـــسائد هـــو الـــذي یقـــول بـــان الثقافـــة عبـــارة عـــن 
هـداف مجموعة األفكار والمثالیـات والمعتقـدات والمهـارات واألدوات واأل

، والطریقــــة التــــي وطــــرق التفكیــــر والعــــادات والمؤســــسات فــــي المجتمــــع
ـــــون ـــــي یلعب ، واألبطـــــال الـــــذین یعـــــیش بواســـــطتها األفـــــراد واأللعـــــاب الت

یقدســـون والموســـیقى التـــي یعزفـــون والطریقـــة التـــي بأطفـــالهم وعـــائالتهم 
  .یعتنون

فالثقافة هي الجزء الذي صنعه اإلنسان من التـراث عبـر األجیـال 
بأنهـــا كـــل مـــا صـــنعته یـــد اإلنـــسان وعقلـــه مـــن  : كلباتریـــكعرفهـــا وقـــد 

أشـیاء ومـن مظـاهر فـي البیئـة االجتماعیـة أي كـل مـا اخترعـه اإلنــسان 
أو مـــا اكتـــشفه وكـــان لـــه دور فـــي العملیـــة االجتماعیـــة ومعنـــى هـــذا أن 

اللغــــــة والعــــــادات والتقالیــــــد والمؤســــــسات االجتماعیــــــة : الثقافــــــة تــــــشمل
 فـــي البیئـــة ه غیـــر ذلـــك ممـــا نجـــدىإلـــ.. واألفكـــاروالمـــستویات والمفـــاهیم

  .االجتماعیة من صنع اإلنسان وقد توارثه جیال عن جیل
بأنهـا كـل القـیم المادیـة والروحیـة ووســائل  الثقافـةمـاركس ویعـرف 

ویقـصد . خلقها واستخدامها ونقلها في المجتمع مـن خـالل سـیر التـاریخ
ـــــة یتحـــــدد تطورهـــــ ـــــك أن الثقافـــــة ظـــــاهرة تاریخی ـــــنظم مـــــن ذل ـــــابع ال ا بتت

االقتـــصادیة واالجتماعیـــة وتتخـــذ الثقافـــة فـــي أي مجتمـــع طبقـــي طـــابع 
  .اطبقي فیما یتعلق بمضمونها األیدلوجي أو أهدافه
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أن الثقافــة تتكــون مــن نمــاذج كروبیــر وكالكهــوهن ویـرى كــل مــن 
ظــاهرة وكامنــة مــن الــسلوك المكتــسب والمنتقــل بواســطة الرمــوز والتــي 

للجماعـــات اإلنـــسانیة والـــذي یظهـــر فـــي شـــكل تكـــون اإلنجـــاز الممیـــز 
 فیتكـــون مـــن األفكـــار التقلیدیـــة ةمـــصنوعات ومنتجـــات أمـــا قلـــب الثقافـــ

المتكونة والمنتقاة تاریخیا وبخاصـة مـا كـان متـصال منهـا بـالقیم ویمكـن 
أن نعـــد األنـــساق الثقافیـــة نتاجـــا للفعـــل مـــن ناحیـــة ، كمـــا یمكـــن النظـــر 

  .بلبوصفها عوامل شرطیة محددة لفعل مق
 بأنهــا ذلـك الكـل المركــب الـذي یتـضمن المعــارف تـایلورویعرفهـا 

والعقائــد واألخــالق والقــوانین والعــادات ، وأي قــدرات وخــصال یكتــسبها 
  . اإلنسان نتیجة لوجوده كعضو في المجتمع

ــــونویعرفهــــا  بأنهــــا تنظــــیم للــــسلوك المكتــــسب وبنتــــائج ذلــــك  لنت
ین وتنتقــل عــن طریـــق الــسلوك فــي مكوناتهــا الجزئیــة أفـــراد مجتمــع معــ

ُوعبارة تنظیم الـسلوك المكتـسب یعنـي بهـا أن هنـاك نمـط . هؤالء األفراد
معین للجماعة وهذا النمط یرتبط بحاجة أو وظیفـة للحیـاة فـي المجتمـع 

 ألن ة الموروثـةكما یرى أن السلوك المكتسب ممیز عن الدوافع الفطریـ
ا فـردا مـن مجتمعـه الثقافة ال تورث بل تكتسب ودلیل ذلـك أننـا لـو نزعنـ

ــــف تمامــــا عــــن ثقافــــة  حــــین والدتــــه ووضــــعناه فــــي مجتمــــع آخــــر مختل
  .مجتمعه فإن ذلك الفرد ینشا على الثقافة الجدیدة

ــینویــرى   أن الثقافــة مفهــوم یقــدم للفــرد عــدد كبیــر مــن أنــواع جیل
التكیف المعـدة مـن قبـل، ومـا علـى الفـرد إال أن یتعلمهـا ، فهـي تحیطـه 

  .مشكالت التي وجدت لها حلولبمجموعة كاملة من ال
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من هذه التعریفات یتبین لنـا أن الثقافـة لیـست خاصـة بفئـة معینـة 
ــــذي  ٕأو طبقــــة خاصــــة ، وانمــــا هــــي كــــل مظــــاهر الــــسلوك اإلنــــساني ال

  .یرتضیه كل مجتمع على حده
 

  :یمكن تقسیم مكونات الثقافة إلى ثالث مجموعات أساسیة هي
    :Social Institutions     النظم االجتماعیة -1

الـــنظم االجتماعیـــة علـــى أنهـــا نمـــاذج ) تـــالكوت بارســـونز(یعـــرف 
معیاریــــة تحــــدد وتعــــرف مــــا هــــو صــــحیح وشــــرعي فــــي المجتمــــع ، أو 

  .األسالیب المتوقعة للسلوك أو المستخدمة في العالقات االجتماعیة
وتتمثـــــــل هـــــــذه المعـــــــاییر االجتماعیـــــــة التـــــــي تتـــــــضمنها الـــــــنظم 

في كـل مـا یقـوم بـه أفـراد المجتمـع مـن سـلوك إذ تمثـل هـذه االجتماعیة 
المعــاییر مجموعــة مــن القواعــد المحــددة للنمــاذج المتعــارف علیهــا فــي 

وتتخلـل هـذه المعـاییر كـل میـادین الحیـاة االجتماعیـة ، . الثقافة للـسلوك
كیف نأكل وماذا نأكل وكیـف نـستجیب لآلخـرین فـي المواقـف المختلفـة 

المتعـــارف علیهـــا والمـــشروعة لتحقیـــق األهـــداف ؟ ومـــا هـــي األســـالیب 
إلى غیر ذلك من القواعـد المنظمـة لـسلوك األفـراد ... ًالمحددة ثقافیا ؟ 

  .في المجتمع
والنظم االجتماعیة كنماذج معیاریة متفق علیها ومنظمـة ألعمـال 

 إلــــى طــــرق Chinoyوعالقــــات األفــــراد فــــي مجــــتمعهم یقــــسمها شــــوني 
وقــــوانین  Customs وعــــادات Mores ، وأعــــراف Folkwaysشــــعبیة 
Laws.   
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  : المعرفة و المعتقدات و القیم -2

تتـــضمن المعرفـــة المتنوعـــة التــــي یـــستخدمها أفـــراد المجتمـــع فــــي 
مجــــــاالت الحیــــــاة المختلفــــــة ، والمعتقــــــدات الخاصــــــة بــــــأفراد المجتمــــــع 
ـــة فـــي خبـــراتهم وأدبهـــم الـــشعبي وأســـاطیرهم وأمثـــالهم الـــشعبیة ،  المتمثل

  .ات التي یؤمنون بها نتیجة لخبراتهم المشتركة وكذلك المعتقد
وباإلضــافة إلــى المعرفــة بأنواعهــا المتعــددة والمعتقــدات المــشتركة 
بـــین أفـــراد المجتمـــع توجـــد القـــیم التـــي تحـــدد أهـــدافهم وطـــرق معیـــشتهم 
ـــــستخدمونها لتحقیـــــق حاجـــــاتهم  . واختیـــــارهم للطـــــرق والوســـــائل التـــــي ی

ین أفــراد الجماعــة أو المجتمــع والقیمــة عبــارة عــن اتجاهــات مــشتركة بــ
ً فیـه واعطائـه وزنـا بالنـسبة بْللحكم على مـا هـو جیـد أو ردى أو مرغـو ٕ

  .لألشیاء المختلفة والمواقف أو األفراد
، ولما كانت القیمـة تحـدد علـى أسـاس األهمیـة والجـودة أو الرغبـة

 إال أنهــا فـي الوقــت نفــسه فهـي تحــدد عـن طریــق أفــراد الجماعـة أنفــسهم
 مرتبطــة بمعتقــدات أو نظــم ن مــستقلة عــنهم فــالقیم عــادة مــا تكــوتكــون

، فــــالنظم االجتماعیــــة تكتــــسب قیمتهــــا مــــن اجتماعیــــة أو ثقافیــــة مادیــــة
 كـــذلك كـــل عناصـــر الثقافـــة المادیـــة یمكـــن ،خـــالل حكـــم األفـــراد علیهـــا

  .الحكم علیها من حیث الجودة والمنفعة 
   :ة الثقافة المادي-3

دیــــــــة الموجــــــــودة فــــــــي المجتمــــــــع وتتــــــــضمن كــــــــل العناصــــــــر الما
 ط كـــل مـــا هـــو مـــن صـــنع اإلنـــسان مـــن أبـــسلوالمـــستخدمة بـــذلك تـــشم

 تكــون ااألدوات المادیــة إلــى الكمبیــوتر واإللكترونیــات الحدیثــة وعــادة مــ
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عناصر الثقافة المادیة مرتبطة باستخداماتها والقیم والمهـارات والمعرفـة 
ــــسیارة قــــ  فــــي بعــــض  تعبــــر عــــن مظهــــر اجتمــــاعيدالمرتبطــــة بهــــا فال

، بینمـــا فـــي مجتمعـــات أخـــرى تعتبـــر مجـــرد وســـیلة أساســـیة المجتمعـــات
  .للمواصالت

كما أن اسـتخدامها فـي بعـض المجتمعـات قـد یحكمـه نظـام دقیـق 
للمواصـــالت ونـــسق قیمـــي یحـــدد أســـالیب التعامـــل علـــي الطـــرق أثنـــاء 

وفـــــي مجتمعـــــات أخـــــرى بـــــالرغم مـــــن وجـــــود بعـــــض القـــــوانین . القیـــــادة
 إال أن المركز االجتماعي للفرد ونفـوذه الشخـصي أو المرتبطة بالمرور

الطبقــة االجتماعیــة التــي ینتمــي إلیهــا أو أصــل أســرته قــد تتــداخل مـــع 
القـوانین فــي تعاملــه مــع رجــال المـرور أو اآلخــرین الــذین یتعامــل معهــم 

 ومـن هنـا نـرى شـمول وتـداخل عناصـر الثقافـة لتكـون فـي ،أثناء القیـادة
ًمجموعها كال شامال مت   .ًكامالً

  :مضامین الثقافة / عناصر
وقـد قـسم . المضامین التـي احتوتهـا الثقافـة:یقصد بعناصر الثقافة

، منهـــا مـــا هـــو علمــاء االجتمـــاع عناصـــر الثقافــة إلـــى تقـــسیمات عدیــدة
لینتـون إال أن تقـسیم ...، ومنها ما هو حضاري ومـدنيمادي وال مادي

حیث قسم الثقافة إلـى ثالثـة عناصـر  ًلعناصر الثقافة هو األكثر شیوعا
  :أساسیة على أساس مدى اشتراك أفراد المجتمع في كل قسم منها

 العمومیات الثقافیة.  
 الخصوصیات الثقافیة. 

 لالبدائ/المتغیرات الثقافیة. 
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  :قضايا للبحث والمناقشة 
 ثـــم.. حــاول الرجـــوع إلـــى أحـــد مراجـــع علـــم االجتمـــاع التربـــوي واالنثربولوجيـــا

  :أجب عن األسئلة التالية 
  استخرج التعريفات المختلفة للثقافة ؟.1
  ؟) التقليدي، الغربي،التوفيقي (ميز بين المفاهيم المختلفة للثقافة .2
  ما الموثرات التي تشكل مفهوم الثقافة في المجتمع ؟ .3
  النمط الثقافي والسمة الثقافية ؟: ميز بين مفهومي .4
  قافة ؟ وخصوصياتها وبدائلها ؟ ميز بين عموميات الث. 5
مــا العناصــر الثقافيــة التــي يجــب أن نحــافظ عليهــا ونــستمر فــي نقلهــا ومــا .6

  العناصر التي البد من رفضها وعدم نقلها لألجيال الجديدة ؟ 
  :صائص الثقافة خ
  .اجتماعي إنسانيالثقافة نتاج  )1
  ) .شي قابل للتعلم(مكتسبة  )2
  ) .لها وظیفة التوافق(تكیفیة  )3
  ) .لها وظیفة التكامل(تكاملیة  )4
 .انتقالیة وتراكمیة )5

  .مادیة ومعنویة )6
  .إشباعیة )7
 .مثالیة )8

  .انتقائیة  )9
  .متغیرة  )10
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  :قضايا للبحث والمناقشة 
الجتماع حاول الرجوع إلى أحد الكتب المرجعية في علم االجتماع  وعلم ا

  :ثم أجب عن األسئلة التالية .. التربوي
 .تمتلك األمـة العربيـة مجموعـة مـن المقومـات التـي تجعـل لهـا هويـة متميـزة.1

  ما أهم هذه المقومات ؟
  :ما المقصود بالمفاهيم اآلتية .2

  .       العولمة الثقافية)    أ 
  .الخصوصية الثقافية)   ب

  .الغزو الثقافي)    ج 

 
، للثقافـــة وظیفـــة مزدوجـــة فـــي حیـــاة الفـــرد والمجتمـــع علـــى الـــسواء

محافظـة ألن أبنـاء فالثقافـة . شقها األول محـافظ وشـقها الثـاني تجدیـدي
المجتمــع إنمــا یتــشربونها منــذ تفــتح أعیــنهم علــى الحیــاة ثــم مــن خــالل 

ًللثقافـة معبـرا ًبرامج التربیـة بمعناهـا الواسـع ومـن ثـم فـالفرد ینمـو متمـثال 
عنهـــا مـــن خـــالل احتكاكـــه بغیـــره مـــن أبنـــاء المجتمـــع وخاصـــة بالكبـــار 

.  ومؤســـساته ومرافقـــههمـــنهم ومـــن خـــالل احتكاكـــه أیـــضا بـــنظم مجتمعـــ
الثقافــة فــي شخــصیات أبنــاء المجتمــع وال تحیــا بمعــزل عــن هــذه  وتحیــا

والثقافـــة بـــدورها المحـــافظ هنـــا تـــساعد اإلنـــسان علـــى أن . الشخـــصیات
ًمئنــا علــى یومــه وغــده بأقــل جهــد ممكــن ألنــه یــستعیض عــن یعــیش مط

المحاولــة والخطــأ، بمــا تــوفره لــه هــذه الثقافــة مــن تجــارب الــسابقین، ومــا 
  ).الخطأ(وذلك ) المحاولة(عانوه في سبیله على طریق هذه 
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 اآلالف مـــن الـــسنین التـــي ضـــیعها تومـــن خاللهـــا یـــدخر عـــشرا
والعـرق والـدم ویعـصر الفكـر اإلنسان بین المحاولة والخطأ یبذل الجهـد 

ویقتحم األهوال ویتحمل المتاعب ویـصبر علـى مـشاق التفكیـر والبحـث 
والدراســـة الجـــادة قبـــل أن یـــصل إلـــى القـــوانین والـــنظم والعلـــوم والوســـائل 
واألدوات التي یـشبع بهـا حاجاتـه ویجعـل منهـا عناصـر لثقافتـه لیـسلمها 

  .إلى األجیال التالیة لیستفیدوا بها
افة محافظة ال یلغي دورها التجدیـدي، بـل إننـا نـستطیع وكون الثق

إنهـــا  بطبیعتهـــا مجـــددة ویـــأتي التجدیـــد فـــي الثقافـــة مـــن أن : أن نقـــول
الحیاة حول الفرد والمجتمع في تجـدد مـستمر والبـد أن تـستجیب الثقافـة 

  .لهذا التجدد بتجدید عناصرها لتستجیب له
ئــــم التفكیــــر  ال یرضــــى أبــــدا فهــــو دا- بطبعــــه-ذلــــك أن اإلنــــسان

والتأمـــل دائـــم الرغبـــة فـــي تغییـــر عالمـــه الـــذي یعـــیش فیـــه وفـــي اقتحـــام 
 ةالمجهـول واالسـتفادة بمــا یـتمخض عنـه هــذا االقتحـام فالمـشاكل العلمیــ

تــؤدي دائمــا إلــى فــتح آفــاق جدیــدة أمــام البــاحثین لیــسیروا فــي اتجاهــات 
ـــم ًحتـــى إذا ظنـــوا أنهـــم بالغوهـــا وجـــدوا أمـــامهم طرقـــا أخـــرى جدیـــدة للع ل

والمعرفة وذلك ألن البحث ذاته یؤدي إلى إحساس اإلنـسان بلـذة عقلیـة 
  . والفنبلها نفس األهمیة في الحیاة الحدیثة كاآلدا

ویــتمخض هــذا البحــث عــن جدیــد ســرعان مــا یطبــق فیغیــر وجــه 
الحیـــاة فـــي المجتمـــع ویغیـــر بالتـــالي فـــي بعـــض عناصـــر الثقافـــة ممـــا 

 كـــــان الغـــــرض مـــــن هـــــذا          ًیــــستدعي تغییـــــرا فـــــي بقیـــــة عناصـــــرها ســـــواء
ال تنــاقض بــین العلــم "البحــث هــو العلــم للعلــم أو العلــم للمجتمــع إذ أنــه 
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ٕكمـــا یـــدعي الـــبعض وانمـــا العلـــم كلـــه لمجتمـــع " للعلـــم والعلـــم للمجتمـــع 
ً ولو لم یكن مقصودا به حـل مـشكلة اجتماعیـة معینـة إذ أن نتـائج حتى

سـتطرح علـى صـعید هذا العلم حتى ولو كان غیـر مقـصود وال مخطـط 
  .المجتمع في النهایة لتفعل فعلها فیه فیكون التجدید في الثقافة

ومــن ثــم فالمحافظــة فــي الثقافــة تعنــي التجدیــد فیهــا أیــضا وذلــك 
ألن العناصــــر الثقافیــــة المتــــوفرة لإلنــــسان والمجتمــــع ال تعنــــي ارتخــــاء 
اإلنسان وتكاسله وان كانت تعنـي ذلـك بالفعـل فـي عهـود التخلـف علـى 

ًكنهــا تعنــي اتخــاذ تلــك العناصــر منطلقــا للبحــث عــن جدیــد ومنطلقــا ول ً
للتغییــر فــي اتجــاه المــستقبل المنــشود وهــو تغییــر ال یقــوم علــى تقــویض 

ٕالثقافة وانما  یقوم على دعمها باإلضافة إلیها واثرائها بهذا التغییر ٕ.  
، ولــیس علــي النقــیض فالتجدیــد فــي الثقافــة مكمــل للمحافظــة فیهــا

 ى؟ و متـ نحـافظىمتـ :، وتظل المشكلة بعد ذلك هيحافظةمن هذه الم
  نجدد ؟ وعلى أي شيء نحافظ ؟ و في أي شيء جدد ؟

  
  :قضية للبحث والمناقشة 

  أهمية دراسة الثقافة بالنسبة للمعلم ؟:أكتب تقريرا من صفحتين عن 
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    املشكلة االجتماعية 
  :مفهومها

ي وســــــلوكي تلقـــــــى المـــــــشكالت كــــــأي مفهـــــــوم اجتمــــــاعي إنـــــــسان
 ؛ مــن الخــالف الــشيء الكثیــر-عنــد محاولــة التعریــف بهـا-االجتماعیـة 

، أو فالمشكلة االجتماعیة هي كل صعوبة تواجه أنماط الـسلوك الـسویة
، أنهـــا انحـــراف أنهـــا انحرافـــات تظهـــر فـــي ســـلوك األفـــراد أو الجماعـــات

مجتمـــع مـــن عـــن المعـــاییر المتفـــق علیهـــا فـــي ثقافـــة مـــن الثقافـــات أو 
المجتمعــات ، كمــا أنهــا خــروج فــرد عــن المتعــارف علیــه مــن العــادات 

ًوالتقالید واألعـراف والـسلوك جماعیـا واجتماعیـا  فعلـى سـبیل المثـال إذا ،ً
ٕ، واذا كــان المعتــاد أن یكــون النــاس صــادقین فــإن الكــذب یكــون مــشكلة

، وبــــنفس كــــان الــــشبع هــــو الــــشيء العــــادي فــــإن الجــــوع یكــــون مــــشكلة
أو حتـى  -طق إذا كـان الـزواج واسـتمراره شـيء عـادي فـإن الطـالقالمن

  . یكون مشكلة-االنفصال
 Theodorsonتیودورســــــــــونویــــــــــشیر تیودورســــــــــون و

&Theodorson  علـى أنهـا حالـة أو موقـفالمشكلة االجتماعیة إلى  
غیــر مرغــوب فیــه باتفــاق غالبیــة لهــا وزنهــا مــن النــاس فــي مجتمــع مــن 

م ال یتــــسامحون مــــع هــــذه الحــــاالت أو تلــــك ، وعلیــــه فــــإنهالمجتمعــــات
المواقــف بــل ویتخــذون ضــدها إجــراءات جماعیــة وجمعیــة فــي محاولــة 

  االجتماعیـة، ومـن أمثلـة تلـك المـشكالتالعـودة بهـا إلـى الطریـق القـویم
انحـــراف األحـــداث وتعـــاطي المخـــدرات والجریمـــة والـــدعارة والطـــالق : 

  .والبطالة والفقر والمرض العقلي
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المــــشكلة علــــى أن  Reading  وریــــدنجDentler لــــرویتفــــق دنت
 عــن الحــدود فاالجتماعیــة حالــة تنظــر إلیهــا الجماعــة علــى أنهــا انحــرا

، كمــا ، أو أنهــا تــدمیر للنظــام االجتمــاعي القــائماالجتماعیــة المرســومة
أنهــا طریــق لــسلوك یخــرج فیــه شــخص أو جماعــة عــن المتعــارف علیــه 

  .ًاجتماعیا
 المـشكلة االجتماعیـة بأنهـا موقـف   Fairchildویـرى فیرتـشایلد 

یــنجم عــن ظــروف المجتمــع أو البیئــة االجتماعیــة ، غیــر موافــق علیــه 
 یتطلــــــب معالجــــــة -ً بــــــل یقـــــاوم أحیانــــــا-ًوال متـــــسامح فیــــــه اجتماعیــــــا 

إصـــــالحیة ویتحـــــتم معـــــه تجمیـــــع الوســـــائل و اإلمكانـــــات االجتماعیـــــة 
  .لمواجهته أو على األقل للتخفیف من حدته

مفهــوم المــشكلة االجتماعیــة مــن " محمــد عــاطف غیــث"ح ویوضــ
البنائي الـوظیفي والـصراع ؛ فاالتجـاه البنـائي : وجهتي نظر االتجاهین 

الـــوظیفي یـــرى المـــشكلة االجتماعیـــة خلـــل اجتمـــاعي یـــصیب الوظیفـــة 
Function دون البنـــــــاء  Structure وعلـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن مواجهـــــــة ، 

ن االجتمــاعي فیــه یمكــن أن ًمــشكالت المجتمــع بحثــا عــن إعــادة التــواز
 إلـى أكثـر مـن إحـداث دیتم من خـالل عـدد مـن التـشریعات التـي ال تمتـ

تعــدیالت فــي بعــض وظــائف التنظــیم االجتمــاعي ، علــى أن /تجدیــدات
  . ًیكون ذلك تدرجا ولیس طفرة

ویرى اتجاه الصراع أن التغیرات التي تحدث فـي المجتمـع تجعـل 
 من أساسـه ومهمـا كانـت محـاوالت البناء االجتماعي القدیم غیر صالح

، ولــذا یكــون مــن الــضروري تغییــر البنــاء كلــه ترمیمــه/تعدیلــه وتجدیــده 
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، ولــو كــان ًجــذریا وعــدم االقتــصار علــى بعــضه أو بعــض وظائفــه فقــط
  . هذا عن الطریق الثورة

 المـــــشكلة  إلـــــى أن"محمـــــد عـــــاطف غیـــــث" وفـــــي النهایـــــة یـــــصل
ر المباشــرة الغیــر مرغــوب فیهــا النتــائج المباشــرة وغیــ:  هــياالجتماعیــة

  .ًاجتماعیا والتي تترتب على تنظیم نمطي خاص لسلوك المجتمع
ویمكن الحكم بوجود مشكلة اجتماعیـة إذا تبـین فـي الظـاهرة الـشروط 

  :التالیة
متكــرر؛ بمعنــي أنــه /موقــف أو حالــة أو ســلوك اجتمــاعي متــواتر )1

رون فــي ًلــیس ســلوكا لفــرد واحــد بــل هــو ســلوك یقــوم بــه أفــراد كثیــ
 .المجتمع

) فــي مجتمـــع مـــا(موقــف أو حالـــة أو ســلوك یجمـــع غالبیــة النـــاس )2
 .على أنه مشكل

ِموقف أو حالة أو سـلوك یـؤثر فـي عـدد كـاف مـن النـاس بـصورة  )3
 .مباشرة أو غیر مباشرة

ًیهــدد هــذا الــسلوك قیمــا فــي المجتمــع ، بمعنــي أنــه ال یتمــشى مــع  )4
، سـواء ا وتخریب لهـاالقیم التي یقدسها المجتمع بل هو ثورة علیه

كـــــــان ذلـــــــك فـــــــي مجـــــــاالت الـــــــصحة أو الـــــــدین أو األخـــــــالق أو 
، أي كـل سـلوك یـسبب االقتصاد أو السیاسة أو التربیة أو الترفیـه

 فمــشكلة ؛ًفــسادا للمجتمــع وقیمــه وعاداتــه وتقالیــده وعرفــه وقوانینــه
تعاطي المخدرات تهدد القیم الصحیة، ومشكلة الرشـوة تهـدد القـیم 

 .، ومشكلة األمیة تهدد القیم التربویةةاإلداری
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، بمعنـي أن المجتمـع ومؤسـساته یحتاج هـذا الـسلوك إلـى إصـالح )5
ًالبــد لهــا جمیعــا أن تبــذل جهــودا لمعالجــة هــذا الــسلوك المنحــرف  ً

 .عن القیم التي ارتضاها المجتمع 
  :التمييز بين مفهوم المشكلة االجتماعية وبعض المفاهيم ذات الصلة 

؛ أي أنهـا ال یخلـو منهـا تتمیـز بالعمومیـة: االجتماعیـة ةالظاهر
ًأي مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة ، فالجریمة مثال ظـاهرة اجتماعیـة 
موجــــودة فــــي كافــــة المجتمعــــات اإلنــــسانیة إال أنهــــا تظهــــر فــــي بعــــض 
ًالمجتمعـــات بدرجـــة كبیـــرة وبـــصورة واضـــحة تمامـــا تلفـــت النظـــر ألنهـــا 

 ، ویتضایق منها المجتمع ؛ فهـي تمثـل تؤذي الشعور الجمعي والفردي
مـن قواعـد وقـوانین وأعـراف اجتماعیـة ) المجتمـع(خروج على ما رسمه 

  .وعادات وتقالید
ــةالمــشكلة تتمیــز بالخــصوصیة ؛ أي أنهــا تخــص :  االجتماعی

المجتمع الذي ظهـرت فیـه نتیجـة لتـأذي شـعور األفـراد والمجتمـع ، كمـا 
  .  والثباتر باالستمرااالجتماعیة ةالظاهرأنها وقتیة بینما تتمیز 
 فإنهــا  اجتماعیــةمــشكلة إلــى  االجتماعیــةاهرةالظــوعنــدما تتحــول 

ٕتترك أثار اجتماعیة تتمثل فـي إیـذاء وازعـاج الـشعور الجمعـي والفـردي 
؛ فمــثال عنــدما تظهــر مــشكلة البطالــة فــي مجتمــع مــا بــسبب تزایــد عــدد 

 ذلــك یــؤدي إلــى ، فــانالمتعطلــین عــن العمــل وخاصــة مــن فئــة الــشباب
، األمــر الــذي یــؤدي إلــى مناقــشة تلــك المــشكلة دإزعــاج یتــأثر لــه األفــرا

مــع المــسئولین وعلــى صــفحات الجرائــد ، ویكــون لــذلك رد فعــل یحــرك 
الجهات المسئولة التخاذ التـدابیر العالجیـة والوقائیـة للقـضاء علـى هـذه 
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كظــاهرة ٕاعادتهــا إلــى مــا كانــت علیــه المــشكلة أو التخفیــف مــن حــدتها و
  . اجتماعیة ال تسبب إزعاج 

هـي المتاعـب والتقلبـات المادیـة والــرفض : یةلشخـص االمـشكلة
االجتماعي ومجموعـة أخـرى مـن الكـوارث التـي تحـدث داخـل شخـصیة 

وهي متاعب شخصیة تشكل فـي واقـع األمـر مـشكلة خاصـة فـي . الفرد
نطــــاق الفــــرد كوحــــدة مفــــردة ، ومثــــل هــــذه المــــشكالت تقابــــل مــــشكالت 

رى تتعـــدى نطـــاق الفـــرد وهـــي المـــشكالت العامـــة المتـــصلة بالبنـــاء أخـــ
 االجتماعیــة حیــث ماالجتمــاعي أي المــشكالت التــي تحــدث داخــل الــنظ

ًتتداخل وتتشابك القضایا داخل البناء الكلـي للحیـاة االجتماعیـة ؛ فمـثال 
 خطیر على أمل إحـراز نجـاح رالشخص الذي یختار عن وعي استثما

عـــرض لخــــسارة مالیـــة فادحـــة وتــــرتبط مثـــل هــــذه كبیـــر مفـــاجئ ، قــــد یت
  .اإلحداث المؤسفة ارتباط قلیل بالمشكلة االجتماعیة

هنـــاك فـــرق بـــین الـــصفة اجتمـــاعي : لســـسیولوجیة االمـــشكلة
Social  والــــصفة سوســــیولوجي Sociological. فة األولــــى فالــــص

تنطبق على أیة ظاهرة اجتماعیة یدرسها أي علم مـن علـوم المجتمـع ، 
تنطبــق الــصفة الثانیــة علــى القــضایا والظــواهر التــي یركــز علیهــا بینمــا 

  .علم االجتماع وینفرد في دراستها بمداخل ومناهج متمیزة
ســـلوك ســـالب غیـــر بنـــاء وهـــدام ویعتبـــر :  االجتمـــاعيمـــرضال

ویتغیـــر مفهـــوم المـــرض .مـــشكلة اجتماعیـــة تهـــدد أمـــن الفـــرد والجماعـــة
  .لبیئاتاالجتماعي باختالف المجموعات البشریة وا
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  :يمكن تصنيف المشكالت االجتماعية من حيث نشأتها إلى نوعين رئيسين 

  : مشكالت سببها الفرد -النوع األول
هي المشكالت الناتجة عـن فـشل الفـرد فـي التكیـف مـع متطلبـات 

، ممــــا یــــؤدي إلــــى قیامــــه بــــسلوك یــــدخل ضــــمن أنمــــاط الحیــــاة الیومیــــة
ورغـــم كثــرة أنمـــاط الــسلوك المنحـــرف وتنوعهــا فـــإن ، حــرفالــسلوك المن

  :، أهمهاالمشكالت االجتماعیة تشترك في صفات رئیسیة عامة
  مخالفــة الـــنظم وقواعـــد الـــسلوك الـــسائد بـــین غالبیـــة أفـــراد المجتمـــع .

ومنهــا البــسیط الــذي ال یلحــق الــضرر بــاآلخرین كمخالفــة مــا تــنص 
 مخالفــــات الــــسیر أو علیــــه التقالیــــد فــــي حفــــالت الــــزواج أو بعــــض
ومنهــــا مخالفــــات .... االنــــزواء واالنــــسحاب مــــن مخالطــــة اآلخــــرین

تلحـق أضـرار بـاآلخرین أو بممتلكــاتهم كاالعتـداء بالـضرب أو القتــل 
أو الــسرقة أو تحطــیم الممتلكــات أو التخریــب فــي الممتلكــات العامــة 

 .أو تقدیم الرشوة
 ر مباشــــرة إثـــارة غـــضب اآلخــــرین الـــذین لهـــم عالقــــة مباشـــرة أو غیـــ

وتتــدرج درجــة الغــضب بحــسب درجــة خطــورة الفعــل . بمرتكـب الفعــل
أمـــا ....) إنـــزال العقـــاب-انتقـــاد-اســـتنكار(ومكانـــة القـــیم التـــي خلفهـــا

وســـائل الـــضبط االجتمـــاعي التـــي تواجـــه الـــسلوك االنحرافـــي فتنقـــسم 
 :إلى نوعین

ــــضبط االجتمــــاعي الرســــمیة -األول وتتمثــــل فــــي القــــوانین :وســــائل ال
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 التي تضعها أجهزة السلطة الرسمیة وفي وجود تحقیـق النیابـة واألنظمة
، وفـــي ال وجـــود هیئـــات تقـــرر درجـــة المخالفـــة ودرجـــة واالدعـــاء العـــام

، ووجـود العقوبة كالمحاكم وفي وجود هیئات تنفذ العقوبة كرجال األمـن
 .مؤسسات یتم فیها تنفیذ العقوبة كالسجن ودور اإلصالح والتقویم

وهـي عبـارة  :ةالضبط االجتمـاعي غیـر الرسـمی وسائل -لثانياو
عـــن المظـــاهر والـــصور التـــي یعبـــر بهـــا الجمهـــور عـــن اســـتنكاره 

  ....).مقاطعة-تجریح-تشهیر-انتقاد-استنكار( للفعل 
  : مشكالت سببها التركيب االجتماعي -النوع الثاني

وهــي المــشكالت الناتجــة عــن ظــاهرة التفكــك االجتمــاعي وظــاهرة عــدم 
ب االجتمـــاعي ، ویرجـــع فـــشل التركیـــب االجتمـــاعي فـــي اكتمـــال التركیـــ

  :توفیر متطلبات الحیاة المناسبة لبعض األفراد إلى واحد من سببین
  إما للتباین في توفیر الخدمات فتحصل فئـات علـى النـصیب األكبـر

) فـــرد أو مجتمـــع محظـــوظ أو مجتمـــع محــــروم(وتحـــرم فئـــات أخـــرى
 یفتقـرون إلـى وسـائل وینتج عن ذلك أحیاء متخلفـة وأفـراد محرومـون

ٕالعـــیش الكـــریم والـــى الخـــدمات الـــضروریة كالمـــدارس والمستـــشفیات 
ویـؤدي هـذا الوضــع فـي أحیـان كثیـرة إلــى أن  ...وطـرق المواصـالت

یحقـد بعــض أو جمیـع أفــراد الفئــات المهـضوم حقهــا علـى أفــراد الفئــة 
ویظهـــر هـــذا الحقـــد بأشـــكال مختلفـــة تـــصل أحیانـــا إلـــى . المـــستفیدة 

افـــي یتمثـــل بعملیـــات تخریـــب أو اســـتغالل أو إلـــى درجـــة ســـلوك انحر
االعتداء الشخصي على األفراد المـستفیدین بالـضرب أو االختطـاف 

  . ألحاق أضرار مادیة بممتلكاتهمإلىأو القتل أو 
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  ٕوامـــا لوجـــود حالـــة مـــن تخلـــل فـــي القـــیم بـــسبب التغیـــر االجتمـــاعي
 الــسلوك الــسریع الــذي قــد ینــتج عنــه فــشل فــي التكیــف مــا یــؤدي إلــى

ویظهر خالل مراحـل التغیـر الـسریع ظـاهرة أخـرى یمكـن . االنحرافي
وهـــي ظـــاهرة تتمیـــز " عـــدم اكتمـــال التنظـــیم االجتمـــاعي" أن تـــسمى 

بعـدم اكتمـال القواعــد الخاصـة بنــوع مـن أنــواع العالقـات االجتماعیــة 
، فقـد الذي ینظم سلوك األفراد في مجال من مجاالت الحیاة الجدیـدة

ع قد طور القواعد أو اسـتعارها مـن ثقافـة أخـرى ولكنهـا یكون المجتم
غیــر واضــحة أمــام أفــراد المجتمــع ولــم یتــشربوها بدرجــة تــصبح فیهــا 

ًفمـثال أدت .ًجزءا من القیم والمعاییر التي یحترمونهـا ویخـضعون لهـا
الطفـــرة التـــي حـــدثت فـــي دخـــول األفـــراد فـــي مجتمعـــات الـــنفط إلـــى 

، إال أن أفــــــــراد هــــــــذه صــــــــةانتـــــــشار هائــــــــل وســــــــریع للـــــــسیارات الخا
ــــادة االمجتمعــــات لــــم یــــستوعبو  بالــــسرعة نفــــسها التــــي تعلمــــوا بهــــا قی

الــسیارة القــیم االجتماعیــة األخــرى المرتبطــة بــامتالك ســیارة كمــا لـــم 
، األمـــر الـــذي أدى إلـــى یتـــشبعوا باألســـالیب الـــسلمیة بقیـــادة الـــسیارة

 .ارتفاع هائل في نسبة حوادث السیارات في هذه المجتمعات

  : المشكلة االجتماعیة مراحل تطور
) 24:21ص ص ،2003(یـــرى أحمـــد الـــنكالوي وكمـــال التـــابعي

ــــه یمكــــن تمییــــز خمــــسة مراحــــل رئیــــسیة تمــــر بهــــا الظــــاهرة لتعامــــل  أن
 ویمكـــن تلخـــیص هـــذه ، اجتماعیـــة فـــي مجتمـــع وزمـــان معینـــینةكمـــشكل

  :المراحل فیما یلي 
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 مــصدر خطــر إدراك فــرد أو جماعــة لظــاهرة اجتماعیــة علــى أنهــا )1
ـــة التـــوازن التـــي علـــى البنـــاء االجتمـــاعيىعلـــ ، وأن الظـــاهرة  حال

االجتماعیـــة ســـتؤدي إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج مـــن بینهـــا مـــا ســـیهدد 
جانـــــب أو أكثـــــر مـــــن جوانـــــب الحیـــــاة االجتماعیـــــة الـــــسائدة فـــــي 

، ویـشیر الفـرد أو المجموعـة إلـى المجتمع خالل فترة زمنیة معینة
 الة اجتماعیـة ثـم یـدعو إلـى محاربتهـ الظـاهرة علـى أنهـا مـشكههـذ

وتأخــذ هــذه الــدعوة صــور متعــددة ؛ نــصائح أو . والقــضاء علیهــا
أحادیث یلقیها رجال الدین أو مفكرین أو كتابة صـحفیة أو بحـث 

 .الخ...علمي أو محاضرات أو ندوات 

انتشار اإلحـساس بالمـشكلة االجتماعیـة بـین عـدد كبیـر مـن أفـراد  )2
اد بیـنهم بـأن المـشكلة االجتماعیـة هـددت المجتمع وانتشار االعتقـ

أو ســتهدد أمــن وســالمة الحیــاة االجتماعیــة، األمــر الــذي یتطلــب 
 .اهتمام كافة أفراد المجتمع من مواطنین ومسئولین

اهتمام مؤسسة رسمیة أو غیر رسـمیة بالظـاهرة االجتماعیـة التـي  )3
َعرفـت مـن قبـل عــدد كبیـر مـن أفــراد كمـشكلة اجتماعیـة، إذ یهــتم  ُ

مواطنــون لــو أدركــوا أن اهتمــامهم بمــشكلة معینــة قــد وصــل إلــى ال
 :علــم ذوي النفــوذ االجتمــاعي، ویترتــب علــى ذلــك أمـــرین، األول

أن تهــــتم مؤســــسة رســــمیة بتلــــك المــــشكلة وتوكــــل إلــــى عــــدد مــــن 
أن : والثــاني. المــسئولین بدراســتها ووضــع الحلــول للقــضاء علیهــا

لة ضــــــمن یــــــتم إنــــــشاء مؤســــــسة أو هیئــــــة جدیــــــدة تــــــدخل المــــــشك
 . اختصاصها
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ضــعف حمــاس الفــرد أو الجماعــة الــذین ینبهــوا المجتمــع للمــشكلة  )4
االجتماعیة فبعد أن تتولى مؤسسة رسـمیة أو شـبه رمیـة مـسئولیة 

) المـــــشكلة االجتماعیـــــة(العنایـــــة بالحالـــــة أو الظـــــاهرة المنحرفـــــة 
ُیــضعف حمــاس أولئــك الــذین أخــذوا زمــام المبــادرة بتوجیــه اهتمــام  َ

إذ یـرى هـؤالء أنهـم أدوا واجـبهم  ؛المجتمـع إلـى الظـاهرةبقیة أفـراد 
االجتمــاعي، وان المــشكلة فــي أیــدي جهــات مؤهلــة للتعامــل معهــا 

 .ُبشكل یرضي المجتمع

ُتطـــور اهتمـــام أفـــراد الهیئـــة أو المؤســـسة االجتماعیـــة التـــي أوكـــل  )5
إلیهــــا مهمــــة التعامــــل مــــع المــــشكلة االجتماعیــــة الجدیــــدة محــــور 

ً الیــومي، فكثیــرا مــا تعتمــد تلــك الهیئــات أو ةساهتمــام أفــراد المؤســ
المؤســـسات للتعامـــل مـــع المـــشكلة االجتماعیـــة علـــى المتطـــوعین 

 المراحــل لخــال) تفــرغ كامــل(والعمالــة غیــر المتفرغــة لهــذا العمــل 
األولــى مــن تطورهــا، وبمــرور الوقــت یــصبح لــدیها كــوادر العمالــة 

 فــي المجتمــع ، وبالتــالي یــصبحالمتفرغــة لهــذا النــوع مــن المــشاكل
ـــــى وجـــــو  دعـــــدد مـــــن األفـــــراد یعتمـــــدون فـــــي مـــــصدر دخلهـــــم عل

  .      مشكالت اجتماعیة
 

ـــــــــــي  ) 31-27، ص ص2003(یلخـــــــــــص الـــــــــــسید عـــــــــــوض عل
  :خصائص المشكالت االجتماعیة في النقاط التالیة 

، وال یتــأثر بهــا كــل المــشكالت االجتماعیــة نــسبیة، وغیــر مطلقــة )1
مجتمــع بــشكل متـساو فهــي نــسبیة ألن الحكــم بوجــود عـضو فــي ال
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مـشكلة اجتماعیـة هــو حكـم تقــدیري یختلـف بــاختالف األزمنـة فــي 
ً، ووفقــا الخـتالف األمكنـة بــین مجتمعـات مختلفــة المجتمـع الواحـد
 فمـا یعتبـر مـشكلة فـي مجتمـع معـین فـي وقـت مـا ،في زمن واحد

قــد یرجــع ، وقــد ال یعتبــر كــذلك فــي نفــس المجتمــع فــي وقــت آخــر
ذلك إلى اختالف القیم والمعاییر في المجتمع من زمـن إلـى زمـن 

ً، واختالفهـــا أیـــضا مــن مجتمـــع إلـــى مجتمــع آخـــر فـــي زمـــن آخــر
ً فالزنــــــا یعتبــــــر ســــــلوكا انحرافیــــــا مــــــن الناحیــــــة القانونیــــــة ؛واحــــــد ً

 فمــصر ؛واألخالقیــة، ولكنــه ال یعتبــر كــذلك فــي مجتمعــات أخــرى
ت تنظـــر إلـــى االتـــصال الجنـــسي بـــین أبنـــاء ً مـــثال كانـــالفرعونیـــة

كمــا أن خــروج المــرأة ، ًالــصفوة بوصــفه ســلوكا ال یخــضع للتحــریم
متبرجة یعد مشكلة اجتماعیة فـي المجتمعـات اإلسـالمیة وخاصـة 
. السعودیة في وقتنا الحالي إال أنه أمر عادي في الـدول األوربیـة
ي كمــــا أن المــــشكالت االجتماعیــــة ال یتــــأثر بهــــا كــــل عــــضو فــــ

التوصـــل إلـــى صـــعوبة  ویرجـــع ذلـــك إلـــى المجتمـــع بـــشكل متـــساو
اتفـــــــاق عـــــــام حـــــــول ماهیـــــــة المـــــــشكالت االجتماعیـــــــة وأســـــــالیب 

، فـــاألفراد لـــم یتوصـــلوا بعـــد إلـــى مبـــررات منطقیـــة تلقـــى مواجهتهـــا
القبــول مــن كافــة الفئــات االجتماعیــة ، وأن مــا یقدمــه األفــراد مــن 

ت االجتماعیــة یعكــس مــصالحهم الخاصــة أســالیب لحــل المــشكال
ولعـــل هـــذا یفـــسر حـــرص بعـــض جماعـــات . وتفـــضیالتهم القیمیـــة

المصالح على الحفـاظ أو التهـرب مـن مواجهـة بعـض المـشكالت 
، وأن بقائهـــا انعكــاس لوجــود أنمـــاط ألن فــي ذلــك نفـــع مــادي لهــا
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مــن القــوى المهیمنــة علــى مجریــات األمــور والتــي تــرى أن حــسم 
 ً فمـــثال،یعنـــي فقـــدان بعـــض المـــصالح الخاصـــةهـــذه المـــشكالت 

اهتمام السلطات في مصر بتجـریم المخـدرات لـه أثـر سـلبي علـى 
تاجر المخدرات ومدمن المخدرات وله أثر إیجابي على كل أفـراد 

 اإلعــــدام علــــى مرتكــــب جریمــــة ةوكــــذلك تقریــــر عقوبــــ، المجتمــــع
لجریمـة االغتصاب له أثر سـلبي علـى الـذئاب البـشریة ومرتكبـي ا

  .وله أثر إیجابي على بقیة أفراد المجتمع
أســــباب المــــشكالت االجتماعیــــة مركبــــة ومتعــــددة ؛ فالمــــشكالت  )2

االجتماعیــة تحــدث نتیجــة للعدیــد مــن األســباب والعوامــل ولیــست 
 وحیـــد فالعوامـــل الـــسببیة مترابطـــة بـــصورة لنتیجـــة ســـبب أو عامـــ

  .تكراریة ومتفاعلة وتؤدي إلى حدوث مشكالت اجتماعیة
المــشكالت االجتماعیــة ربمــا تحــدث نتیجــة أســباب غیــر معروفــة  )3

وال یمكـــن الـــتحكم فیهـــا ومـــن ثـــم فـــإن األســـباب التـــي یكـــون لهـــا 
تأثیرات متعددة سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة ، تـؤدي إلـى 
صـــعوبة وضـــع مقـــاییس قـــادرة علـــى إصـــالح وعـــالج المـــشكالت 

  .االجتماعیة
 المـــشكالت االجتماعیـــة ؛ هنـــاك عالقـــات متبادلـــة ومتداخلـــة بـــین )4

ًفالمــشكلة الواحــدة قــد تكــون جــزءا مــن مــشكلة أخــرى تــرتبط معهــا 
بإحكــام وربمــا تعتمــد علیهــا ، فــالزواج العرفــي كمــشكلة اجتماعیــة 
ًظهرت حدیثا في المجتمع المـصري ال یمكـن تناولهـا دون النظـر 
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إلــى المــشكالت األخــرى التــي تــؤثر فیهــا وتتــأثر بهــا كالمــشكالت 
الـــخ كمـــا أنـــه ال یمكـــن تنـــاول .. واألخالقیـــة واالقتـــصادیةاألســـریة

مشكلة ضعف اإلنتاج في مجتمع معین دون األخذ فـي االعتبـار 
  .الخ..المستوى التعلیمي ومدى توفر الخبرة والكفاءة للعمال

المــشكلة االجتماعیــة غیــر منفــصلة عــن الوظیفــة التــي تقــوم بهــا  )5
ـــــ ـــــست هن ـــــه لی اك مـــــشكلة فـــــي ســـــیاق التفاعـــــل والمـــــشاركة أي أن

ٕاجتماعیـــة فـــي حـــد ذاتهـــا وانمـــا توجـــد المـــشكلة فـــي ســـیاق معـــین 
ًوظــروف اجتماعیــة وثقافیــة محــددة فلقــد كــان مــثال ارتفــاع معــدل 
ًالموالیــد منــذ آالف الــسنین شــیئا ضــروریا بــل ووظیفیــا ألنــه یعمــل  ً ً

أمــا الیــوم فقــد أصــبح . علــى االحتفــاظ بــالمجتمع واســتمرار وجــوده
دى المــشاكل الخطیــرة بالنــسبة لكثیــر مــن هــذا االرتفــاع یمثــل إحــ

ومـــــن ثــــم فـــــإن المــــشاكل االجتماعیـــــة تــــرتبط بقـــــیم . المجتمعــــات
مجتمع معین ومعاییره وطبیعـة العالقـات االجتماعیـة الـسائدة فیـه 
ًفالــسلوك االجتمــاعي ســواء كــان أخالقیــا أو غیــر ذلــك قانونیــا أو  ً

لتــــي ًخارجـــا علــــى القــــانون ال یمكــــن فهمــــه إال فــــي ضــــوء القــــیم ا
  .تمنحه معناه ومدلوله والنظم التي تحدد وسائل تحقیقه

تتمیـــز المـــشاكل االجتماعیـــة عـــن غیرهـــا مـــن المـــشاكل األخـــرى  )6
فهـــــــي . بعالقتهـــــــا الوثیقـــــــة بـــــــنظم المجتمـــــــع ومعـــــــاییره المختلفـــــــة

اجتماعیـــة ألنهـــا متـــصلة بالعالقـــات اإلنـــسانیة وبالـــسیاق القیمـــي 
ي مــشاكل ألنهــا تمثــل وهــ. الــذي توجــد فیــه العالقــات االجتماعیــة
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ًتــــصدعات فــــي المخططــــات المتوقعــــة اجتماعیــــا والمرغوبــــة مــــن 
ًوهــذا یعنــي أن هنــاك بعــدا ذاتیــا بجانــب البعــد ، الناحیــة األخالقیــة ً

، أي أنـــه ال توجـــد مـــشكلة الموضـــوعي فـــي أي مـــشكلة اجتماعیـــة
اجتماعیـة معینـة عنـد أي شـعب دون أن یـدركها علـى أنهـا كــذلك 

  .ل العنصر الذاتي في تحدید المشكلة، ومن أجل هذا یتدخ
ًحل المشكالت االجتماعیة قد یتضمن صـراعا مـع قـیم اجتماعیـة  )7

راســخة أخــرى ؛ حیــث أن الــسعي نحــو حــل مــشكلة اجتماعیــة قــد 
ًیواجـه معوقــات ألن هـذا الحــل تـضمن صــراعا مـع قــیم اجتماعیــة 

حیــث أن هنــاك عــدد مــن القــیم االجتماعیــة الراســخة فــي . أخــرى
یفیین كـــالعزوة واالعتـــزاز بالعـــصبیة أدت إلـــى إنجـــاب أذهـــان الـــر

عـــدد كبیـــر مـــن األطفـــال فـــي ظـــل ظـــاهرة الـــزواج المبكـــر التـــي 
مازالت سائدة في الریف ونحن في بدایة القرن الحـادي والعـشرین 

  .ًهذه القیم تتعارض تماما مع حل مشكلة االنفجار السكاني
ي هـذا یقـول ترتبط المشكالت االجتماعیـة بـالتغیر االجتمـاعي وفـ )8

 أن التغیــر االجتمـاعي یــؤدي إلــى Robert Parkروبـرت بــارك 
فـــنحن نعـــیش فتـــرة مـــن التفكـــك االجتمـــاعي . التفكـــك االجتمـــاعي

حیث أن كل شيء في حالة تهیج ، وكل شيء یبـدو أنـه عرضـة 
وأن أي شكل من أشـكال التغیـر ینـتج عنـه تحـول وتبـدل . للتغییر

اعیــة ویمیــل إلــى أن یحطــم یمكـن قیاســه فــي روتــین الحیــاة االجتم
العـادات التــي یقــوم علیهــا التنظــیم القـائم وكــل وســیلة جدیــدة تــؤثر 
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فــي الحیــاة االجتماعیــة والنظـــام االجتمــاعي لهــا تأثیرهــا الواضـــح 
، وكــل اكتـشاف جدیــد وكـل اختـراع جدیــد ، وكـل فكــرة فـي التفكـك

ًجدیــــدة تعتبــــر شــــیئا مزعجــــا ومقلقــــا ً ومــــن الواضــــح إذن أن أي . ً
ًجعــــل الحیــــاة أكثــــر جاذبیــــة وتــــشویقا یعتبــــر خطــــرا علــــى شــــيء ی ً

 فـالتغیر االجتمـاعي واهتمامـه بمـا هـو مرغـوب فیـه ،النظـام القـائم
فـالحقوق . في المجتمع قد یؤدي إلى حدوث مشكالت اجتماعیـة 

واالمتیــــازات التــــي حــــصلت علیهــــا المــــرأة المــــصریة تعتبــــر مــــن 
لمــرآة الـدخول فــي التغیـرات المرغوبـة فــي المجتمـع والتــي أتاحـت ل

فقـد . الـخ..شتى مجاالت الحیـاة االقتـصادیة والـسیاسیة والقـضائیة
أدى ذلـك إلــى ظهـور العدیــد مـن المــشكالت االجتماعیـة المتعلقــة 
بـدور المــرأة فــي المنـزل كزوجــة وأم مــن ناحیـة ودورهــا فــي العمــل 
مــــن ناحیــــة أخــــرى وأن عــــدم قــــدرتها علــــى التوفیــــق بــــین أدوارهــــا 

  .ي إلى خلق مشكالت متعددةالمتعددة قد یؤد
والمـــــتفحص لواقـــــع الحیـــــاة فـــــي مجتمعنـــــا المـــــصري یـــــستطیع أن 
یرصد العدید من العوامل التي أدت إلى حدوث تغیرات ثقافیة كـان لهـا 
انعكاسـات كبیـرة علـى أنـساق القـیم فـي المجتمـع المـصري بـصفة عامــة 

  فلقد مر مجتمعنـا المـصري منـذ منتـصف القـرن العـشرین بالعدیـد مـن؛
ًالتغیـــرات والتقلبـــات التـــي أثـــرت علـــى ثقافتنـــا المـــصریة بـــدءا مـــن ثـــورة 

، وكـــــذلك 1956،1967،1973ً مـــــرورا بالعدیـــــد مـــــن الحـــــروب 1952
، وكـــــذا هجـــــرة العمالـــــة المـــــصریة للخـــــارج 1975االنفتـــــاح االقتـــــصادي
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، ثـــم اتبـــاع الدولـــة لـــسیاسة اإلصـــالح )النفطیـــة(وخاصـــة لـــدول الخلـــیج 
هــذه ) ... ًدءا مــن تــسعینات القــرن الماضــي وحتــى اآلنبــ(االقتــصادي 

وغیرها الكثیر مـن العوامـل التـي عكـست آثارهـا علـى القـیم والـسلوكیات 
وأصــبحت تــشكل فــي مجملهــا النهــائي مــشكالت اجتماعیــة تحتــاج إلــى 
ٕعــالج ، واذا كانــت التربیــة منظومــة اجتماعیــة تتفاعــل مــع المنظومــات 

ـــــــي عـــــــالج هـــــــذه المـــــــشكالت األخـــــــرى للمجتمـــــــع ، فـــــــإن لهـــــــا دور  ف
ویعود بنا ذلـك إلـى تنـاول الـدور الـذي تقـوم بـه التربیـة فـي . االجتماعیة

  .حل مشكالت المجتمع
  

  :قضايا للبحث والمناقشة 
حاول الرجوع إلى أحد الكتب المرجعية في علم االجتماع التربوي ثم أجب 

  :عن األسئلة التالية 
  ما المقصود بالمشكلة االجتماعية ؟ -1
ا المبادئ األساسية التي يجب مراعاتها في دراسة أي ظاهرة أو بحث م -2

 أو مشكلة ؟
 ما أهم أهداف دراسة الظواهر والمشكالت االجتماعية ؟  -3
  ما هي األسس التي يقوم عليها فهم المجتمع ودراسته تربويا ؟  -4
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والفـرق . ، یعـیش بـال مـشكالتال یوجد مجتمع على وجه األرض
ـــــین مجتمـــــع ومجتمـــــع، إنمـــــا هـــــو فـــــرق فـــــي هـــــذه المـــــشكالت، ) كـــــم(ب

ــــف المــــشكالت ،ًأیــــضا) ســــببها(، وفــــرق فــــي مــــصدرها)كیفهــــا(و  وتختل
االجتماعیــة بـــاختالف المجتمعــات بغـــض النظـــر عــن مـــستوى تقـــدم أو 
تخلــف أي مجتمــع، كمــا أنهــا تختلــف داخــل المجتمــع الواحــد مــن بیئــة 

، كمـــا ومـــن المدینـــة إلـــى القریـــةإلـــى أخـــرى، ومـــن مدینـــة إلـــى أخـــرى، 
تختلــف المــشكالت االجتماعیــة داخــل المجتمــع الواحــد مــن فتــرة زمنیــة 

 مرحلــــة ظروفهــــا الخاصــــة التــــي تتــــسم بهــــا لإلــــى أخــــرى وذلــــك أن لكــــ
  .وتمیزها عن غیرها

 كالبطالــة، والفقــر، واألمیــة، :وتحلیــل أهــم المــشكالت االجتماعیــة
الـــخ یـــشیر إلـــى أن ... تمـــاعيواخـــتالل نظـــام األســـرة، واالغتـــراب االج

كثیر من قـضایا اخـتالل التنظـیم االجتمـاعي نـاجم عـن التغیـرات الغیـر 
  . لثقافتنا ةمتوازن

سرعة التغیـر فـي مـصر "وتفید تقاریر المجلس القومي للثقافة أن 
وصلت إلى حد الطفرة ألن معدالت سرعة التغیـر االقتـصادي والمـادي 

  ".  ومن هنا تكمن األزمةفاقت معدالت سرعة التغیر الثقافي
واألزمــــة فــــي هــــذا الــــسیاق تــــشیر إلــــى عــــدم التــــوازن بــــین معــــدل 
التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي وبـــین معـــدل التطـــور فـــي القـــیم والعـــادات 
والتقالیــد وأنمــاط الــسلوك ، وهــذا مــا یعبــر عنــه بــالفجوة الثقافیــة، ویؤكــد 

قافــة حیــث ذلــك مــا ورد فــي تقریــر الــدورة الــسادسة للمجلــس القــومي للث
حینمـــا تـــضطرب المعـــاییر والعـــادات والتقالیـــد والقـــیم التـــي : "جـــاء فیـــه
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عاشـــها المجتمـــع واســـتقرت فـــي وجدانـــه وشـــكلت لـــه نوعـــا مـــن الـــضبط 
ـــــداخلي أو الخـــــارجي غیـــــر الرســـــمي، وحینمـــــا یـــــضعف  االجتمـــــاعي ال
االقتناع بهذه القیم والمعاییر، وتتعرض لتغیـرات مـستمرة غیـر مخططـة 

 إلــــى نــــوع مــــن الــــوهن الخلقــــي، وتــــضعف قــــدرة القــــیم فــــإن ذلــــك یــــؤدي
  ".والمعاییر على ضبط وتوجیه السلوك

             وهــــذا مــــا حــــدث بالفعــــل فــــي المجتمــــع المــــصري حیــــث ســــادت
 ةوانـزوت نمـاذج القـدوة الحـسن" القیم السلبیة، وانتـشرت العـادات الـسیئة"

ـــــضمیر الـــــدیني عنتیجـــــة شـــــعورها بـــــاالغتراب فـــــي المجتمـــــ  وتقلـــــص ال
  ".واالجتماعي لدي أفراد المجتمع

 وحتـــى 1974فقـــد شـــهد المجتمـــع المـــصري فـــي الفتـــرة مـــن عـــام 
) االقتــــــصادیة واالجتماعیــــــة(ً كثیــــــرا مــــــن التغیــــــرات المجتمعیــــــة1985

ًالـــسریعة والمتالحقـــة، والتـــي كـــان لهـــا انعكاســـا علـــى أنـــساق القـــیم فـــي 
المجتمــــع المــــصري بــــصفة عامــــة ، فقــــد طــــرأت تحــــوالت أساســــیة فــــي 

ًقتـصاد المــصري بـدأت تأخــذ شــكال محـددا منــذ أوائـل الــسبعینات مــن اال ً
  .القرن الماضي كنتیجة مباشرة لسیاسة االنفتاح االقتصادي

وقـــد تـــأثر المجتمـــع المـــصري إبـــان سیاســـة االنفتـــاح االقتـــصادي 
بعــدد كبیــر مــن التحــوالت االقتــصادیة الهامــة والتــي كــان مــن شــأنها أن 

، ومــــا ي فیمــــا یتعلــــق بآلیاتــــه الداخلیــــةُأعیــــد تــــشكیل االقتــــصاد المــــصر
، كمــا غلــب الطــابع التجــاري والمــالي یتــصل بعالقاتــه بالعــالم الخــارجي

واالستهالكي على سیاسة االنفتاح االقتصادي فأغرقت الـسوق المحلیـة 
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بالمنتجـات األجنبیـة، وأصــبحت األنـشطة الطفیلیـة مــن تجـارة ومــضاربة 
ً سریعا سهالًومقاوالت وخدمات هي التي تدر عائدا ً.  

وقــد كــان لالنفتــاح آثــاره الــسلبیة علــى البنیــة االجتماعیــة والنــسق 
ًفقـــد أعطـــى دورا كبیـــرا للقطـــاع الخـــاص " القیمـــي للمجتمـــع المـــصري،  ً ُ

عمــل علــى تحجـــیم دور القطــاع العــام، وأصـــبح التوجــه الرأســمالي هـــو 
  ". توجه تجاري مالي في المقام األول أكثر منه إنتاجي

لویــة النمــو للقطــاع االســتهالكي علــى حــساب القطــاع وقــد أدت أو
اإلنتـــــاجي إلـــــى اتـــــساع الفـــــوارق بـــــین الطبقـــــات، واتـــــسم توزیـــــع الـــــدخل 
ًبالتفاوت الشدید وزادت الفجوة بـین الفقـراء واألغنیـاء اتـساعا، كمـا أتـسم 
هـــذا التفـــاوت بالتـــدهور المـــستمر منـــذ تطبیـــق سیاســـة االنفتـــاح، حیـــث 

ًال إلـى أن نـسبة الـدخل الـذي یـستحوذ علیهـا تشیر أكثر التقدیرات اعتـدا
مـــن الـــسكان، %60مـــن الفئـــات تـــساوى مـــا یحـــصل علیـــه أدنـــي % 10

وبینما من كانوا یعیـشون دون حـدود الفقـر فـي الریـف المـصري یمثلـون 
عــام % 44، ارتفعــت نــسبته إلــى 1975مــن تعــداد الــسكان عــام % 27

1975.  
ازدیــــاد متوســــط ومــــن اآلثــــار الــــسلبیة لــــسیاسة التكییــــف الهیكلــــي 

خـالل الفتـرة مـن عـام  ٪9.6المعدل السنوي للتضخم، والذي ارتفع مـن 
 وحتـــــى 1985٪ خـــــالل الفتـــــرة مـــــن 15.7 إلـــــي 1980 حتـــــى 1970
 ممــــا أدي إلــــي رفــــع القیمــــة المالیــــة للــــسلعة بحیــــث لــــم تــــستطع 1995

الزیـــادة النـــسبیة فـــي األجـــور والمرتبـــات مالحقـــة هـــذا االرتفـــاع، األمـــر 
التــردي الواضــح فــي مــستوى معیــشة الفقــراء ومحــدودي الــذي أدى إلــى 
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الـــدخل الـــذین یتحملـــون العـــبء األساســـي للكلفـــة الناتجـــة عـــن تطبیـــق 
  .برامج اإلصالح االقتصادي

ویقصد بـالفقراء أفـراد الفئـات والـشرائح االجتماعیـة الـذین یعیـشون 
ًعلــى خــط الفقــر أو تحتــه أو فوقــه بمــسافة قریبــة ،وهــم تحدیــدا یتمثلــون 

ًقــراء الریــف الــذین ال یملكــون أرضــا؛ ویعملــون فــي أراضــي الغیــر فــي ف
إمــــا بــــشكل دائـــــم أو موســــمي، وفـــــي صــــغار المـــــالك الــــذین یزرعـــــون 
حیازتهم الصغیرة من أجل تمویل استهالكهم العـائلي، وعمـال الحكومـة 

ویـضاف إلـیهم .. ....والقطاع العام ذوي األجـور المنخفـضة والمحـدودة
لمهمشون في المدن ممن یعملـون فـي أنـشطة المتعطلون عن العمل، وا

تافهــــة فــــي القطــــاع الهامــــشي لحــــساب أنفــــسهم، ومــــن یعملــــون بــــشكل 
موســمي وغیـــر مــنظم، وكـــذلك المـــسنون والعجــزة وأصـــحاب المعاشـــات 

  .واإلعانات االجتماعیة المحدودة
 ٪ مــــن 32وقــــد بلغــــت نــــسبة األســــر الفقیــــرة فــــي مــــصر حــــوالي 

، 1998 فـــرد وذلـــك حتـــى عـــام  ملیـــون20مجمـــوع الـــسكان أي حـــوالي 
ــــــسبة  ــــــة بن ــــــف 23.3(٪ 22.9بالمقارن عــــــام  ) ٪ حــــــضر22.5 –٪ ری

 ٪ مــن مجمـــوع 25 إلــى 20 ونــسبة تراوحــت مــا بـــین 1996 / 1995
  .1990السكان خالل عام 

، وترتفـــع معـــدالت الفقـــر فـــي مـــصر كلمـــا زاد عـــدد أفـــراد األســـرة
 اإلعالــة خـــالل ، فقــد بلغــت نـــسبةًوترتفــع أیــضا بارتفـــاع معــدل اإلعالـــة

ً ٪ ، ثـــم انخفـــضت بـــبطء شـــدید جـــدا خـــالل 70.1 حـــوالي 1997عـــام 
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 ٪ ، أي تـــزداد معـــدالت الفقـــر بارتفـــاع 69.9 إلـــى حـــوالي 2001عـــام 
  .  ًعدد أفراد األسرة غیر النشطین اقتصادیا

ومع ازدیاد الفقر ینتهك حق اإلنسان في مستوى معیـشي مناسـب، 
سكن والعنایـــة الطبیـــة والخـــدمات التغذیـــة والملـــبس والمـــ:والـــذي یتـــضمن

وغیــــر ذلــــك مــــن وســــائل العــــیش، وبالتــــالي ......االجتماعیــــة المختلفــــة
ینــصب اهتمامــه تجــاه تــأمین لقمــة العــیش، وأبــسط مــستلزمات الحیــاة، 
كما یعد الفقـر أحـد األسـباب التـي تمنـع المـواطنین مـن إعطـاء أصـوات 

لــــى ســــهولة صــــحیحة فــــي القــــرارات المــــؤثرة فــــي حیــــاتهم، ممــــا یــــؤدي إ
اختـــراق معتقـــداتنا وقیمنـــا وأفكارنـــا وتراثنـــا مـــن قبـــل مخططـــات غربیـــة 

  .ٌمدروسة تفرض علینا الفتقارنا لعوامل المواجهة
وهكــذا تبــدلت القــیم واختلــت المعــاییر وانعكــست ســلبیات االنفتــاح 

علــــى قــــیم األفـــــراد واتجاهــــاتهم فنمــــت مـــــشاعر األنانیــــة وحــــب الـــــذات     
 عـــن بعـــضهم الـــبعض وعـــن مجـــتمعهم وقیمـــه  مغتـــربیندوأصـــبح األفـــرا

كمــا اهتـزت قیمــة . الجدیـدة والتـي ال تحتــرم إال أصـحاب النفــوذ والثـروة 
ًالتعلــیم نظــرا الرتفــاع معــدالت البطالــة، فــشهدت هــذه الحقبــة اضــطرار 
أعـــداد كبیـــرة مـــن خریجـــي الجامعـــات إلـــى مزاولـــة أعمـــال ال تمـــت إلـــى 

  .تخصصاتهم وربما ال تمت إلى العلم بصلة
كمـــا حاصـــرت االســـتفزازات العدیـــدة الـــشاب المـــصري مـــن خـــالل 
إعالنــــات التلیفزیــــون عـــــن اإلســــكان الفــــاخر والقـــــرى الــــسیاحیة ومـــــدن 
المالهي والمأكوالت الشهیة، ومن خالل ما یرونه في المحـال التجاریـة 
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التي امتألت بالمالبس الفاخرة والسلع المستوردة والتي ال یقـدر الغالبیـة 
  .لى أثمانهاالعظمى منهم ع

وكذلك عانى غالبیة الشعب المصري من ارتفاع أسـعار الـدروس 
الخـــصوصیة والتـــي بـــدونها ال یتـــسنى للطـــالب الحـــصول علـــى فرصـــة 
الســتكمال تعلــیمهم الجــامعي، كمــا أصــبحت كلیــات القمــة مــن نــصیب 

 أبنــــاء مأبنـــاء األســــر ذات المـــستوى االقتــــصادي المرتفـــع وتركــــز معظـــ
وقد ساهم كـل هـذا فـي . كلیات المتواضعة المكانةالطبقات الفقیرة في ال

  .زیادة حدة االغتراب االجتماعي لدى الشباب
كــــل مــــا ســــبق یعتبــــر نتیجــــة ألن المجتمــــع یتطــــور فــــي المجــــال 
االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي بـــــسرعة، بینمـــــا یبطـــــئ معـــــدل التطـــــور فـــــي 

حجــــر الزاویــــة بالنــــسبة للتنمیــــة "الجانــــب الثقــــافي رغــــم أن الثقافــــة هــــي 
ٕصادیة واالجتماعیـــة لمالهـــا مـــن أهمیــة فـــي صـــقل اإلنـــسان واثـــراء االقتــ

وجدانــــه بــــالقیم الروحیــــة والتقالیــــد األصــــلیة، ومحــــور األمیــــة الثقافیــــة،  
  " .وبناء المواطن الذي یبدع ویفكر ویبني الدولة العصریة

المجتمــع، وتكامــل عناصــرها، ) ثقافــة(ولــذلك فــإن المــسألة مــسألة 
ت مجتمعهـا، وعلـى حـل هـذه المـشكالت، وقدرتها على مواجهـة مـشكال

ومــدى مــا بهــا مــن عناصــر، تــستحق المحافظــة، ومــدى قــدرة عناصــرها 
  .التجدید/تلك، على مواجهة ضرورات التغییر
 

الثقافــة وســیلة اإلنــسان إلــى البقــاء والتطــور، والتربیــة هــي الوســیلة 
  .یل إلى جیللحفظ التراث الثقافي وتنقیته ونقله من ج
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 ، فهـي حلقـة االتـصال عجزء ال یتجزأ من ثقافة المجتمـ" فالتربیة 
 الــذي یعــیش فیــه هــذا المجتمــع ، وأداة ربــین المجتمــع واتجاهــات العــص

لتحقیــــق الــــصفات العــــصریة فــــي مواطنیــــه ألن لكــــل عــــصر اتجاهاتــــه 
وأفكاره وقوانینه التي تشكل عالقة األفراد والمجتمعات وتـؤثر علـى نـوع 

  ".یاة بصفة عامة الح
ًوتلعب التربیة دورا واضحا في توعیة وتوجیه أفـراد المجتمـع لحـل  ً
. الكثیر من المـشكالت االجتماعیـة الناتجـة عـن التغیـر والقـضاء علیهـا

إذ قــــد یــــصاحب التغیــــر االجتمــــاعي والتحــــدیث الــــسریع عــــادة بعــــض 
 المــشكالت االجتماعیــة نتیجــة للــصراع بــین العناصــر الثقافیــة الجدیــدة

ــــسائدة المرتبطــــة بهــــا كمــــا أن أي تغیــــر . وبعــــض العناصــــر الثقافیــــة ال
ًیحــــدث فــــي أي عنــــصر ثقــــافي یتطلـــــب بالــــضرورة تغیــــرا فــــي بعـــــض 

فــإذا لــم یحــدث . العناصــر الثقافیــة أو الــنظم االجتماعیــة المرتبطــة بــه 
بــالهوة " Ogburnأوجبــرن " التغیــر بــنفس الــسرعة فقــد ینــشأ مــا یــسمیه 

  .Cultural Lag الثقافیة
ثیـر مــن وكثـرة الـصراعات الثقافیـة فـي المجتمــع قـد ینـتج عنهـا الك

وتــسهم التربیــة . المــشكالت االجتماعیــة التــي قــد تعــرض ثقافتــه للتفكیــك
فــي فتــرات التغیــرات االجتماعیــة الــسریعة فــي بنــاء النظــام االجتمــاعي 
ــــــافي  ــــــه الثق ــــــاظ علــــــى قیمــــــه الهامــــــة وتراث ــــــى الحف الجدیــــــد وتعمــــــل عل

وفـــي نفـــس الوقـــت تـــساعد األفـــراد علـــى تقبـــل التغیـــرات . وأیدیولوجیتـــه
ألساســــیة والتكیــــف معهــــا وتــــدریبهم لكــــي یــــصبحوا أداة تغیــــر الهامــــة وا

  .فعالة في المجتمع
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مما سبق یمكن القول بـأن التربیـة تقـوم بـدورها فـي حـل مـشكالت 
ًالمجتمع بتناولها لثقافته واتخاذها موقفا منها فتعمـل علـى دعـم الـصالح 
مـــن عناصـــرها وتنمیتـــه فـــي الـــضمیر كمـــا تعمـــل علـــى اســـتبعاد غیـــر 

خــــال مــــا البــــد مــــن إدخالــــه مــــن عناصــــر جدیــــدة تفرضــــها ٕالــــصالح واد
 علــى –متغیــرات العــصر بمــا ال یتنــافى مــع اإلطــار العــام لهــذه الثقافــة 

 عنـد تنـاول الـدور الـذي یجـب أن –نحو ما سنرى في الفصول القادمـة 
  .تلعبه التربیة في حل مشكالت المجتمع المصري

   

  :قضايا للبحث والمناقشة 
والتربيـــة هــي عالقــة مترابطـــة ومتداخلــة تتميــز بالحيويـــة و العالقــة بــين الثقافــة 

  :اكتب تقريرا في حدود صفحتين حول .. الدينامية
  .عالقة التربية بالثقافة .1
  .موقف التربية من التحديات الحضارية والغزو الثقافي .2
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   2Reviewing Chapter   الثانيأنشطة الفصل 

 افة ؟استعرض بإیجاز المفاهیم المختلفة للثق )1

 اشرح بإیجاز المكونات المختلفة للثقافة ؟ )2

 تناول بإیجاز الخصائص العامة للثقافة ؟ )3

  بین التربیة والثقافة ؟ةاشرح بإیجاز العالق )4

 ما العالقة بین الثقافة ومشكالت المجتمع ؟ )5

 استعرض المفاهیم المختلفة للمشكلة االجتماعیة؟ )6

 عیة؟تتبع المراحل المختلفة لتطور المشكلة االجتما )7

 ما الوظائف التي تقوم بها الثقافة من أجل المجتمع اإلنساني؟ )8

  لمفهوم المشكلة االجتماعیة؟ ة المختلفتتناول بالشرح التصنیفا )9

میـــز بـــین عمومیـــات الثقافـــة؟ وخـــصوصیاتها؟ وبـــدائلها؟ مـــع ذكـــر  )10
 ؟األمثلة المناسبة

هنـــاك عناصـــر عامـــة یجـــب توافرهـــا فـــي أیـــة : فـــسر العبـــارة اآلتیـــة )11
 أو ظــرف أو موقــف أو ســلوك حتــى یمكــن الحكــم علیــه بأنــه حالــة

 مشكلة اجتماعیة؟

  :میز بین المصطلحات اآلتیة  )12
 المشكلة االجتماعیة والظاهرة االجتماعیة 
 المشكلة االجتماعیة والمشكلة الشخصیة. 
 المشكلة االجتماعیة والمرض االجتماعي  
 المشكلة االجتماعیة والمشكلة السوسیولوجیة. 
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قـــــراءة فـــــي البعــــد االقتـــــصادي التفاقیـــــات :  عبــــد الـــــرحمن صــــبري  )15
 ، منظمــة العمــل مجلــة العمــل العربیــةالمــشاركة العربیــة األوربیــة ، 

 .1997ارس ، م) 68(العربیة ، القاهرة ، ع 

دراســات فــي علــم االجتمــاع الثقــافي ، :  عبــد الحمیــد محمــود ســعد  )16
 .1980 كلیة اآلداب، جامعة المنیا ، التغیر والحضارة ،

، دار الفكــر 1 طالتربیــة ومــشكالت المجتمــع ،: عبــد الغنــي عبــود  )17
 .1980العربي ، القاهرة ، 
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ع التربیـة والمجتمـ: شكري عباس حلمـي  عبد الفتاح أحمد حجاج ، )18
 .1979 ، دراسات في بعض قضایا المجتمع المصري ،

 مــــشكالتنا االجتماعیــــة ،أســــس نظریــــة:عبــــد المــــنعم محمــــد بــــدر  )19
 .1985ونماذج خلیجیة ، 

ــة المعاصــر، تطــوره : علــي الــسید الــشخیبي  )20 ــم اجتمــاع التربی  –عل
 ، دار الفكــر العربــي ، 1، ط تكــافؤ الفــرص التعلیمیــة –منهجیتــه 
 .2002القاهرة ، 

موضوعات جدیدة فـي میـدان التربیـة مـن الحـضانة : لتوت علي ش )21
 .1980 الكویت ، م ، دار القل1 ، طإلى الجامعة

اآلثار االجتماعیة لسیاسات صندوق النقـد الـدولي مـع : كریمة كریم  )22
إبـــراهیم عیـــسوي وآخـــرون، ) فـــي(إشـــارة خاصـــة للحالـــة فـــي مـــصر،

دار ، 1 ، طالـــسیاسات التـــصحیحیة والتنمیـــة فـــي الـــوطن العربـــي
 .1989الرازي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، 

 دار النهــضة التربیــة ومــشكالت المجتمــع ،: لطفــي بركــات أحمــد  )23
 .1978العربیة ، القاهرة ، 

 األنجلـو المـصریة التربیة والتغیـر الثقـافي ،: محمد الهادي عفیفي  )24
  .1970، القاهرة ، 

ـــة ، األصـــول : محمـــد الهـــادي عفیفـــي  )25 ـــة فـــي أصـــول التربی الثقافی
  .1978، األنجلو المصریة ، القاهرة ، للتربیة 

نظــرات فــي مــشكالت المجتمــع مــن زاویــة : محمــد ســمیر حــسانین )26
  .1986  ، مؤسسة سعید للطباعة ، طنطا،1 ، طالتربیة
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 ، دور اإلذاعة الصوتیة في التنمیـة الثقافیـة: محمد أحمد حمـدین  )27
 .1991ة ، رسالة ماجستیر ، كلیة اإلعالم ، جامعة القاهر

حــسان محمــد حــسان ) فــي(التربیــة والثقافــة، : محمــد خلفــان الــراوي  )28
 ، دار الكتــــاب الجــــامعي، العــــین ، 1، طأصــــول التربیــــةوآخـــرون، 

1998. 

، دار مـأمون للطباعـة، اإلعـالم والتنمیـة القومیـة: محمد سـید أحمـد )29
 .1978القاهرة ، 

دراســــات فــــي علــــم االجتمــــاع ، نظریــــات : محمــــد عــــاطف غیــــث  )30
، دار النهــــــضة العربیــــــة للطباعــــــة والنــــــشر، بیـــــــروت ، بیقــــــاتوتط
 .1984یولیو

 ، دار المعرفـة أسس االجتماع اإلنساني: محمد عبد المنعم نـور )31
 . 1985الجامعیة ، اإلسكندریة ، 

المجتمــــع والثقافــــة والشخــــصیة ، : محمــــد علــــي محمــــد وآخــــرون  )32
 ،) 55(، سلـسلة علـم االجتمـاع المعاصـرمدخل إلى علم االجتمـاع 

 .1985دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، 

ـــسادسة: وزارة الثقافـــة ، المجلـــس القـــومي للثقافـــة  )33 ـــدورة ال ـــر ال   تقری
 .88/1989 ، عام تقریر الدورة العاشرةم و1985 / 84

الثقافــــة ) فــــي(علــــم اإلنــــسان وقــــضایا المجتمــــع ،  :یــــسري دعــــبس  )34
 .1997، دراسات في األنثربولوجیا السلوكیة ، والشخصیة
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  الفصل الثالث
  مشكلة البطالة
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    تطور معدالت البطالة في مصر -
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  "مشكلة البطالة "
  
  
  
  
  

  :أهداف الفصل 
صل وتنفیـذ األنـشطة المرتبطـة بـه، بعد أن تنتهي من دراسـة هـذا الفـ

  :یتوقع منك أن تصبح قادرا على أن 

  .تتعرف على مفهوم البطالة -

  .تلم بالتصنیفات المختلفة ألنواع البطالة -

  .تدرك تطور معدالت البطالة في مصر -

  .تتفهم أسباب مشكلة البطالة في مصر -

  .تحدد األبعاد المختلفة ل مشكلة البطالة في مصر -

  .ول المقترحة لمشكلة البطالة في مصرتتعرف على الحل -
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  :مقدمة 
یمـــر المجتمـــع المـــصري بمرحلـــة تحـــول ترتـــب علیهـــا الكثیـــر مـــن 
المــشكالت، كــان مــن أبرزهــا خــالل العقــدین الماضــیین الزیــادة المطــردة 
للـــسكان وعجـــز االقتـــصاد عـــن تولیـــد فـــرص عمـــل لألجیـــال الجدیـــدة، 

طالــــة وتطــــرف وانتــــشار األمــــر الــــذي ترتبــــت علیــــه أثــــار عدیــــدة مــــن ب
ظواهر سلبیة داخل المجتمع كأعمال البلطجـة والالمبـاالة وعـدم احتـرام 
القـــانون وتفـــشي الفوضـــى فـــي الكثیـــر مـــن تـــصرفات الـــشارع المـــصري 
والتي كانت في مجملها هي انعكاس للفراغ والبطالة التـي وجـد الـشباب 

فـة، ممـا نفسه فیها بعد أن قطع شوطا كبیرا فـي التعلـیم وتحـصیل المعر
أدي إلـــــي ســـــیطرة اعتقـــــاد خـــــاطئ لـــــدي الـــــشباب فـــــي أن التعلـــــیم هـــــو 
المــسئول عــن وضــعهم هــذا وأنهــم لــو كــانوا طرقــوا أبــواب العمــل مثلمــا 
فعـل أقــرانهم الــذین لــم یــستمروا فــي التعلــیم لكــان حــالهم أفــضل ممــا هــو 
علیــه اآلن، وهــو شــعور یتنــاقض مــع الواقــع وحقیقــة المــشكلة حتــى لــو 

مجتمـــــع ال تعطـــــي المــــتعلم حقـــــه بالمقارنـــــة بمـــــن لـــــم كانــــت ظـــــروف ال
یواصلوا التعلیم واسـتطاعوا أن یكیفـوا أنفـسهم مـع الواقـع ویحـصلوا علـي 

  . عمل
  :      قضیة للبحث والمناقشة 

  ما هي؟...      تكتسب مشكلة البطالة خطورتها من عدة اعتبارات
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  :مفهوم البطالة 
اد؛ فمـــــن الـــــصعب تعـــــد البطالـــــة ظـــــاهرة طبیعیـــــة فـــــي أي اقتـــــص

الوصـــول إلـــي مـــستوى التوظـــف الكامـــل بكـــل أفـــراد القـــوة العاملـــة ألن 
العمالــــة الكاملــــة هــــي مجــــرد وضــــع مثــــالي بعیــــد المنــــال؛ أمــــا الوضــــع 

  .العادي ، فهو العمالة الغیر كاملة
ــــأمر الوصــــول إلــــي  ــــق ب ــــین االقتــــصادیین تتعل وهنــــاك صــــعوبة ب

ـــة، حیـــث تعـــددت التعریفـــات ال تـــي تتناولهـــا؛ فیـــرى مفهـــوم محـــدد للبطال
بعــض االقتــصادیین أن البطالــة هــي الحالــة التــي تنطبــق علــى األفـــراد 
القــادرین علـــي العمـــل وال یعملـــون، ولكـــنهم یبحثـــون بـــصورة جدیـــة عـــن 

ویــرى بعــضهم األخــر أن البطالــة تمثــل اخــتالال بــین قــوة . فرصــة عمــل
العمل المتاحة في مجتمـع معـین وبـین فـرص العمـل المتاحـة تلـك التـي 
یتمخض عنها عدم اشتغال جزء مـن قـوة العمـل بـصورة كلیـة أو جزئیـة 
رغــم قــدرتها علــي العمــل ورغبتهــا فیــه، ومــرد ذلــك كلــه إلــي القیــود التــي 

  .تفرضها حدود الطاقة االستیعابیة وقدرتها في االقتصاد القومي
ُوهنـــاك فئـــة ثالثـــة تعـــرف البطالـــة بأنهـــا عـــدم قـــدرة جـــزء مـــن قـــوة 

 فرص عمل، فضال عن ذلك، فـإن هنـاك مـن العمل في الحصول علي
یـــــرى أن البطالـــــة تتمثـــــل فـــــي نقـــــص فـــــرص العمـــــل فـــــي مجتمـــــع مـــــا، 

  .باإلضافة إلي وجود عدید من اآلراء األخرى في هذا المجال
المفهـوم الرســمي : ویمكـن التفرقـة بـین مفهــومین للبطالـة همـا 

   :والمفهوم العلمي، وسوف نعرض بإیجاز لكل منهما فیما یلي
 وم الرسمي للبطالة المفه:  
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 فـــي الفـــرق بـــین حجـــم -ً وفقـــا للمفهـــوم الرســـمي-تتمثـــل البطالـــة
العمـــل المعـــروض وحجـــم العمـــل المـــستخدم فـــي المجتمـــع خـــالل فتـــرة 
زمنیــة معینــة عنــد مــستویات األجـــور الــسائدة ولــذا، فــإن حجــم البطالـــة 
یتمثـــل فـــي حجـــم الفجـــوة بـــین كـــل مـــن الكمیـــة المعروضـــة مـــن العمـــل 

.طلوبة منه في سوق العمل عند مستوى معین من األجوروالكمیة الم 
ورغـــم عـــدم وجـــود تعریـــف رســـمي للبطالـــة متفـــق علیـــه، إال أنـــه 
یمكــن القــول بــصفة عامــة، إن البطالــة تتمثــل فــي وجــود أشــخاص فــي 

ـــه   بـــالنوع والمـــستوى -مجتمـــع معـــین قـــادرین علـــي العمـــل، ومـــؤهلین ل
وافقین علـي الـدخول فیـه  وراغبین فیه، وبـاحثین عنـه ، ومـ–المطلوبین 

  .في ظل األجور السائدة ، وال یجدونه خالل فترة زمنیة معینة
والتعریــف الـــسابق للبطالـــة هـــو المتفـــق علیـــه دولیـــا، ویقتـــضي أن 

  :ُتتوافر المعاییر الثالثة اآلتیة كي یعد الفرد عاطال خالل فترة البحث
   :     Without work أن یكون الفرد بدون عمل–أوال   

دخل تحـــت هـــذا المعیـــار األفـــراد الـــذین تجـــاوزا أعمـــارهم الـــسن ویـــ
وهـذا الـسن یتـراوح مـا بـین (المحددة لقیاس الـسكان الناشـطین اقتـصادیا 

 سنة ، حینما یحـدده تعریـف البطالـة ، وهـذا 65سنة إلي  " 16- 14" 
ـــة إلـــي أخـــري  ، وال یعملـــون ســـواء أكـــان ذلـــك ) الـــسن یختلـــف مـــن دول

  . الخاص مقابل أجر أم لحسابهم
 Currently Available أن یكـون الفـرد مــستعد للعمـل - ثانیـا

For Work :   
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ویتــــــضمن هـــــــذا المعیــــــار األفـــــــراد الـــــــذین یرغبــــــون فـــــــي العمـــــــل 
ومستعدون له بأجر أو لحسابهم الخـاص خـالل فتـرة البحـث ، وبالتـالي 
فإنه وفقـا لهـذا المعیـار یكـون الفـرد قـادرا ومـستعدا للعمـل إذا أتیحـت لـه 

صة عند مستوى األجر أو الدخل الـسائد خـالل فتـرة البحـث ، ومـن الفر
ثـــم ، یـــتم اســـتبعاد كـــل األفـــراد الـــذین یبحثـــون عـــن عمـــل لمباشـــرته فـــي 

إذ كـان الباحـث عـن عمـل : المستقبل أي بعد فترة المسح ، مثـال ذلـك 
طالبــا ، ویبحــث عــن عمــل لكــي یمارســه بعــد تخرجــه ، فــإن هــذا الفــرد 

 خـــالل فتـــرة البحـــث ، ومـــن ثـــم غیـــر متـــاح یكـــون غیـــر مـــستعد للعمـــل
كمـا أن هـذا المعیـار . في تعـداد العـاطلین – بالتالي –للعمل وال یدخل 

یــــستبعد األفــــراد غیــــر القــــادرین علــــي العمــــل بــــسبب بعــــض المعوقــــات 
الخاصة بهـم كـالمرض أو المـسئولیات العائلیـة ، ومـا إلـي ذلـك كمـا أن 

 أكانـت یومـا أم أسـبوعا أم حجم البطالـة یتحـدد خـالل فتـرة البحـث سـواء
  .شهرا
   :    Seeking Work أن یكون الفرد باحثا عن عمل-ثالثا 

ویقــوم هــذا المعیــار علــي أن یكــون الفــرد قــد اتخــذ خطــوات جــادة 
للبحـث عـن عمـل بــأجر أو لحـسابه الخـاص، ووفقــا لهـذا المعیـار یجــب 
أن یتخـــذ العـــاطلون خطـــوات جـــادة للحـــصول علـــي عمـــل خـــالل فتــــرة 

التــسجیل فــي مكاتــب العمــل ســواء الخاصــة أم الحكومیــة، : مثــلالبحــث 
ونـــشر إعالنـــات البحـــث عـــن وظیفـــة، والـــرد علـــي اإلعالنـــات، وطلـــب 
مساعدة األهـل واألصـدقاء فـي ذلـك، وطلـب الحـصول علـي التـراخیص 

  . الالزمة وكذلك الموارد المالیة، وما شابه ذلك
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  المفهوم العلمي للبطالة:  
الحالــة التــي ال یــستخدم (ا المفهــوم بأنهــا تعــرف البطالــة وفقــا لهــذ

أو أمثــــــــل،         / المجتمــــــــع فیهــــــــا قــــــــوة العمــــــــل فیــــــــه اســــــــتخداما كــــــــامال و
ومــــن ثــــم، یكــــون النــــاتج الفعلــــي فــــي هــــذا المجتمــــع أقــــل مــــن النــــاتج 
المحتمل، مما یؤدى إلي تدنى مـستوى رفاهیـة أفـراد المجتمـع عمـا كـان 

ن التمییـــز بـــین بعـــدین ومـــن هـــذا التعریـــف یمكـــ. یمكـــن الوصـــول إلیـــه
  :للبطالة 

  :البعد األول 
یتمثل هذا البعد في عدم االستخدام الكامـل للقـوة العاملـة المتاحـة 

البطالـة ، وتتمثـل البطالـة الـسافرة والبطالـة الجزئیـة، وذلك فـي حـالتي 
فــي وجــود أفــراد قــادرین علــي العمــل وراغبــین فیــه ، وال یجــدون الــسافرة 

، ال یــشاركون فــي عملیــة اإلنتــاج ، وهــذا هــو فرصــا للعمــل ، وبالتــالي 
البطالـة وتتمثـل . الشكل الظاهر للبطالة كمـا وضـحه المفهـوم الرسـمي 

  فــي األفــراد الــذین یعملــون دون المعــدل المتوســط أو الطبیعــي الجزئیــة
 علیه للعمل، مثل العمل لساعات محـدودة فـي الیـوم أو ألیـام فالمتعار

العمالــــة : حــــددة فــــي الــــسنة، مثــــلمحــــدودة فــــي األســــبوع أو ألشــــهر م
الموســمیة، وبالتــالي، یكــون وقــت العمــل فــي حالــة البطالــة الجزئیــة أقــل 

  .من متوسط الوقت المتعارف علیه في المجتمع
  :البعد الثاني 

ویتمثـل هــذا البعــد فــي االســتخدام غیــر األمثــل للقــوة العاملــة، ممــا 
ن حـــد أدنـــي یترتـــب علیـــه أن تكـــون اإلنتاجیـــة المتوســـطة للفـــرد أقـــل مـــ



  

 - 108 -

معـــین ، ومـــن ثـــم ، فـــإن هـــذا النـــوع مـــن البطالـــة یتحقـــق عنـــدما تكـــون 
  . إنتاجیة الفرد منخفضة عن اإلنتاجیة المتوسطة المتعارف علیها

 المثــال الواضــح علــي ذلــك ، وهــي البطالــة المقنعــةوتعــد ظــاهرة 
تـشیر إلـي الحالــة التـي یمكـن فیهــا سـحب عـدد مــن العمـال مـن العملیــة 

ن حــدوث أي نقــص یــذكر فــي النــاتج الكلــي أو قــد یــزداد اإلنتاجیــة بــدو
 وبـــــدون إحـــــداث أي تغیـــــرات فـــــي الفنـــــون اإلنتاجیـــــة –النـــــاتج الكلـــــي 

 وتكــــون إنتاجیــــة العامــــل فــــي الحالــــة األولــــي صــــفرا أو –المــــستخدمة 
تقتــرب منــه، وفــي الحالــة الثانیــة تكــون ســالبة ، وتنتــشر ظــاهرة البطالــة 

لكثافــــة الــــسكانیة العالیــــة فــــي قطــــاع المقنعــــة فــــي الــــدول النامیــــة ذات ا
الخــدمات الحكومیــة، وكــذلك فــي كــل مــن القطــاع الزراعــي والقطاعــات 

  .الهامشیة
 

تأخــذ البطالــة أشــكاال متعــددة طبقــا لمــسبباتها، ممــا یترتــب علیــه 
إال أنـه یمكـن التمییـز بـین نـوعین رئیـسین . اختالف إجراءات مواجهتهـا

تهــــا أنــــواع فرعیــــة متعــــددة همــــا البطالــــة الــــسافرة  ینــــدرج تح–للبطالــــة 
  .والبطالة المقنعة

  Open  Unemployment :الـصريحة/ البطالة السافرة-النوع األول
یقــصد بالبطالــة الــسافرة، حالــة التعطــل الظــاهر التــي یعــاني منهــا جــزء  

من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من األفراد القـادرین علـي العمـل 
. فیــه والبــاحثین عنــه عنــد مــستوى األجــر الــسائد، دون جــدوىوالــراغبین 

وقـــد تطـــول . ولهــذا فهـــم فـــي حالـــة تعطـــل كامـــل ال یمارســـون أي عمـــل
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المــدة الزمنیــة للبطالــة الــسافرة أو تقــصر علــي حــسب ظــروف االقتــصاد 
القـومي وفـي البلـدان الـصناعیة یتزایـد حجـم ومعـدل البطالـة الـسافرة فـي 

ادة مــا یحــصل العاطــل علــي إعانــة بطالــة وعــ. مرحلــة الكــساد الــدوري 
أمـا فـي الـبالد النامیـة ، فـإن . وأشكال أخري مـن المـساعدات الحكومیـة

ٕالبطالـــة الـــسافرة أكثـــر قـــسوة وایالمـــا بـــسبب عـــدم وجـــود نظـــام إلعانـــة 
البطالــــــة، وبــــــسبب غیــــــاب أو ضــــــآلة بــــــرامج المــــــساعدات الحكومیــــــة 

  .والضمانات االجتماعیة 
ـــین نـــوعی ـــن التمییـــز ب ـــة الـــسافرة همـــاویمك البطالـــة : ن للبطال

  .اإلجباریة والبطالة االختیاریة
   :Involuntary Unemploymentالبطالة اإلجبارية      -  أ

البطالـــة اإلجباریـــة هـــي الحالـــة التـــي یتعطـــل فیهـــا العامـــل بـــشكل 
وهـي تحـدث عـن طریـق تـسریح . جبري أي من غیر إرادتـه أو اختیـاره 

قــسري ، رغــم أن العامــل راغــب العمــال ، أي الطــرد مــن العمــل بــشكل 
وقـــد تحـــدث . فـــي العمـــل وقـــادر علیـــه وقابـــل لمـــستوي األجـــر الـــسائد 

البطالــة اإلجباریــة عنــدما ال یجــد الــداخلون الجــدد لــسوق العمــل فرصــا 
للتوظیـــف، رغـــم بحـــثهم الجـــدي عنـــه وقـــدرتهم علیـــه وقبـــولهم لمـــستوي 

جباریـة وذلـك ویمكن التمییز بین عدة أشكال للبطالة اإل. األجر السائد 
  : وفقا لألسباب المؤدیة إلي كل منها وهي
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    : Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكية      )1
البطالــــة االحتكاكیــــة هــــي البطالــــة التــــي تحــــدث بــــسبب التــــنقالت 
المستمرة للعاملین بین المنـاطق والمهـن المختلفـة ، وتنـشأ بـسبب نقـص 

ي أصــحاب األعمـــال الـــذین المعلومــات لـــدي البـــاحثین عــن العمـــل ولـــد
فحینمــا ینتقــل عامــل مــن منطقــة جغرافیـــة . تتــوافر لــدیهم فــرص العمــل

ـــــه إلـــــي مهنـــــة أخـــــري  مـــــع افتـــــراض تملكـــــه -ألخـــــرى ، أو یغیـــــر مهنت
 أو حینمـــا تقـــرر ربـــة المنـــزل الخـــروج -لمــؤهالت هـــذه المهنـــة الجدیـــدة 

 إلــي ســوق العمــل ، بعــد أن تجــاوزت مرحلــة تربیــة األطفــال ورعــایتهم ،
فــإن الحـــصول علـــي فرصـــة عمــل تحتـــاج بـــال شـــك إلــي وقـــت یـــتم فیـــه 

والمـشكلة األساســیة . البحـث عـن اإلمكانیـات المتاحـة والمفاضـلة بینهـا 
هنا هي أن الباحثین عن العمل وأصحاب األعمـال الـذین تتـوافر لـدیهم 

عــــن طریــــق إعالنــــات (فــــرص العمــــل ، یبحــــث كــــل مــــنهم عــــن األخــــر
، وقــد تطــول فتــرة ) ، مكاتــب التوظیــفالــصحف ، االتــصاالت المباشــرة

البحــث عــن العمــل نتیجــة لعــدم تــوافر المعلومــات الكافیــة، أو لنقـــصها 
  .لدي الطرفین

 ومن الواضح أن نقص المعلومات إنمـا یعنـي عـدم التقـاء جانـب 
الطلـــــب مـــــع جانـــــب العـــــرض، أي افتقـــــاد حلقـــــة الوصـــــل بـــــین طـــــالبي 

ــــه لــــو ومــــن المحتمــــ. الوظــــائف ومــــن یعرضــــون هــــذه الوظــــائف ل ، أن
تـوافرت هــذه المعلومــات لــدي الطــرفین، أن تــنخفض المــدة التــي یتعطــل 
ــــا عــــن العمــــل وأن تقــــصر الفتــــرة التــــي ینتظــــر فیهــــا  فیهــــا العامــــل بحث

  . صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة المطلوبة
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ومـن المحتمــل أنـه لــو تـوافرت هــذه المعلومـات لــدي الطــرفین، أن 
 العامــل بحثــا عــن العمــل وأن تقــصر تــنخفض المــدة التــي یتعطــل فیهــا

الفترة التي ینظر فیها صـاحب العمـل حتـى تتـوافر لـه العمالـة المطلوبـة 
ومـــن المحتمـــل أیـــضا أن تكـــون فـــرص العمـــل الـــشاغرة تكفـــي هـــؤالء . 

الـذین یبحثـون عـن العمـل، وربمــا تكـون مـؤهالتهم تتوافـق مـع متطلبــات 
  .هذه الفرص الشاغرة

ٕ، أن البطالــة االحتكاكیـة وان كانــت ویعتقـد عـدد مــن االقتـصادیین
تنشأ بسبب تنقالت األفراد بین المهن والمناطق المختلفـة ، فـأن الـسبب 
الرئیــسي لهــا هــو نقــص المعلومــات، ولــذا فإنــشاء بنــك قــومي أو مركــز 
للمعلومات الخاصة بغرض التوظف من شأنه أن یقلل من مـدة البحـث 

 بــین رل فرصــة االختیــاعــن العمــل ، ویتــیح لإلفــراد البــاحثین عــن العمــ
  . اإلمكانیات المتاحة بسرعة وكفاءة أكثر

ـــة االحتكاكیـــة تقـــل  ویـــرى عـــدد أخـــر مـــن االقتـــصادیین أن البطال
كلمــا ارتفعــت نفقــة البحــث عــن العمــل وهــي النفقــة التــي تقــاس بالــدخل 
ـــــشر فـــــي  ـــــابالت والن ـــــال والمق المفقـــــود نتیجـــــة للتعطـــــل وتكـــــالیف االنتق

نظــام إعانــة البطالــة یلعــب دورا مــؤثرا فــي ویعتقــد هــؤالء أن . الــصحف 
خفض كلفة البحث عن العمل ، ومن ثـم یـسهم فـي زیـادة حجـم ومعـدل 

فهم یعتقدون أنه مع وجود هذه اإلعانـة التـي غالبـا . البطالة االحتكاكیة
ما تكون معفاة من ضرائب الدخل، یمیل العاطل إلـي بـذل وقـت أطـول 

 مــن یعتبــرون داخــل دائــرة فــي البحــث عــن العمــل ومــن ثــم یتزایــد عــدد
  . البطالة االحتكاكیة
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ولهذا ینادى هؤالء بأن فرض ضرائب الدخل علـي إعانـة البطالـة 
وتقلیل المدة الزمنیة التي تعطى فیها هذه اإلعانـة مـن شـأنهما أن یقلـال 

  .من هذا النوع من البطالة
    :Structural Unemploymentالبطالة الهيكلية      )2

ـــة ال هیكلیـــة ذلـــك النـــوع مـــن التعطـــل الـــذي یـــصیب یقـــصد بالبطال
جانبـــا مـــن قـــوة العمـــل، بـــسبب تغیـــرات هیكلیـــة فـــي االقتـــصاد القـــومي، 
وتــؤدى إلــي إیجــاد حالــة مــن عــدم التوافــق بــین فــرص التوظــف المتاحــة 
ـــین الـــراغبین فـــي العمـــل والبـــاحثین  ومـــؤهالت وخبـــرات العمـــال المتعطل

فهــي إمـا أن تكـون راجعــة أمـا عـن طبیعــة هـذه التغیـرات الهیكلیـة . عنـه
إلـــي حـــدوث تغیـــر فـــي هیكـــل الطلـــب علـــي المنتجـــات، أو راجعـــة إلـــي 
تغیــر أساســي فــي الفــن التكنولــوجي المــستخدم، أو إلــي تغیــرات هیكلیــة 
فـي سـوق العمـل نفـسه، أو بــسبب انتقـال الـصناعات إلـي أمـاكن تــوطن 

فهـــذا النـــوع مـــن البطالـــة یمكـــن أن یحـــدث نتیجـــة النخفــــاض . جدیـــدة 
لـــب علـــي نوعیـــات معینـــة مـــن العمالـــة، بـــسبب الكـــساد الـــذي لحـــق الط

بالصناعات التي كـانوا یعملـون بهـا وظهـور طلـب علـي نوعیـات معینـة 
  .من المهارات التي تلتزم إلنتاج سلع معینة لصناعات تزدهر

. فهنــا تحــدث البطالــة بــسبب تغیــرات هیكلیــة طــرأت علــي الطلــب
طلـــین أن یجـــدوا بـــسهولة وفـــي هـــذه الحالـــة یـــصعب علـــي العمـــال المتع

فرصــــة للعمـــــل ، ألن مـــــستویات الخبـــــرة والمهـــــارة المطلوبـــــة للوظـــــائف 
  . الشاغرة المتاحة غیر متوفرة لدیهم
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وفي الوقت نفسه، یصعب علي رجال األعمال أن یحـصلوا علـي 
ـــة المطلوبـــة بـــسبب نقـــص عـــرض هـــذا النـــوع مـــن  حاجـــاتهم مـــن العمال

ض عــرض فــي ســوق عمــل مــا أي أننــا هنــا نواجــه بحالــة فــائ. العمالــة
ویظـــــل هـــــذا . فـــــي ســـــوق عمـــــل أخـــــر) نقـــــص عـــــرض(وفــــائض طلـــــب

  . االختالل قائما إلي أن تتوافق قوى العرض مع قوى الطلب
    :Seasonal Unemploymentالبطالة الموسمية     )3

تنــشأ البطالـــة الموســمیة بـــسبب قــصور الطلـــب علــي العمـــال فـــي 
فـــة الـــسكان التـــي تعتمـــد مواســم معینـــة ، وتنتـــشر فـــي الـــدول النامیـــة كثی

بدرجــة كبیــرة علــي النــشاط الزراعــي الــذي ال یتطلــب ســوى قــدر ضــئیل 
مـــن رأس المـــال وقـــدرا محـــدودا مـــن المـــستوى التقنـــي ، ولـــذا فـــإن تزایـــد 
العمالـــة فـــي هـــذا القطـــاع یعكـــس نوعـــا مـــن البطالـــة الموســـمیة بـــسبب 
طبیعــة النــشاط الزراعــي، حیــث یــزداد الطلــب علــي العمــال فــي مواســم 

لزراعــة والحـــصاد ومــا بـــین تلــك الفتـــرتین یكــون جـــزء مــن العمـــال فـــي ا
  . حالة تعطل

 هــــذه المـــــشكلة فــــي فتـــــرات – أیـــــضا –ویواجــــه قطـــــاع الــــسیاحة 
  .انخفاض اإلقبال السیاحي

ویالحظ وجـود تـشابه بـین البطالـة الدوریـة والبطالـة الموسـمیة فـي 
 ، إال أن السبب في كل منهـا یرجـع إلـي انخفـاض الطلـب علـي العمالـة

أن البطالــة الدوریــة ترجــع النخفــاض الطلــب الكلــي، بینمــا یتمثــل ســبب 
البطالة الموسمیة في انخفاض الطلب علي العمـال فـي مواسـم معینـة ، 
وفـــي قطاعـــات محـــددة ، ومـــن ثـــم تكـــون أكثـــر انتظامـــا ویمكـــن توقعهـــا 
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خالل أوقات معینة في الـسنة ، فمـثال یقـل الطلـب علـي عمـال الزراعـة 
ء مواســم الزراعــة ویعــود إلــي مــستواه الــسابق مــرة أخــرى عنــد بعــد انتهــا

وبالمثــال یــنخفض الطلــب علــي عمــال البنــاء . حلــول مواســم الحــصاد 
  .في مواسم الشتاء ثم یزداد في الفترات األخرى 

  : Voluntary Unemploymentالبطالة االختيارية   - ب
  حالــة یتعطــل فیهــا العامــل بمحــض إرادتــه، حینمــا یقــدم اســتقالته
عن العمل الذي كان یعمل به، إمـا لعزوفـه عـن العمـل وتفـضیله لوقـت 

أو ألنــه یبحــث عــن ) مــع وجــود مــصدر أخــر للــدخل واإلعاشــة( الفــراغ 
فقـرار التعطـل . وظـروف عمـل أحـسن  عمل أفضل یوفر له أجرا أعلي

وهــذا النــوع مــن البطالــة . هنـا اختیــاري ، لــم یجبــره علیــه صــاحب العمــل
  .وة العمل في المجتمعال یدخل ضمن حساب ق

   :Disguised Unemployment البطالة المقنعة   -النوع الثاني 
ـــة التـــي یتكـــدس فیهـــا عـــدد كبیـــر مـــن  البطالـــة المقنعـــة هـــي الحال
العمــال بــشكل یفــوق الحاجــة الفعلیــة للعمــل ، ممــا یعنــي وجــود عمالــة 

، و إذا مـــا ســـحبت مـــن أمـــاكن ) تقریبـــا(زائـــدة أو فائـــضة ال تنـــتج شـــیئا
فهــم فئــة مــن العمالــة تبــدو مــن . لهــا فــإن حجــم اإلنتــاج لــن یــنخفضعم
، أي أنهـا تـشغل وظیفـة وتتقاضـى ناحیة الظاهریة أنها في حالة عمـلال

عنهــا أجـــرا، لكنهــا مـــن الناحیـــة الفعلیــة ال تعمـــل وال تــضیف شـــیئا إلـــي 
. اإلنتــــاج، وهــــو األمــــر الــــذي یرفــــع مــــن التكلفــــة المتوســــطة للمنتجــــات

بطالة المقنعة توجد في القطاع الزراعـي بـالبالد النامیـة وتقلیدیا كانت ال
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نظــرا لمــا یوجــد بــه مــن فــائض نــسبي للــسكان، یــضغط باســتمرار علــي 
ثــم انتقــل هــذا النــوع مــن البطالــة إلــي قطــاع . األرض الزراعیــة المتاحــة

الخـــــدمات الحكومیـــــة فـــــي كثیـــــر مـــــن الـــــبالد، بـــــسبب زیـــــادة التوظـــــف 
ن الخـــریجین، طمعـــا فـــي الحـــصول الحكـــومي والتـــزام الحكومـــات بتعیـــی

علي تأیید الطبقة الوسـطي، وبحیـث أصـبح مـن الممكـن أداء كثیـر مـن 
  .هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة 

  :تطور معدالت البطالة في مصر 
عــرف المجتمــع المــصري عدیــدا مــن صــور البطالــة ســواء أكانــت 

ئض العـرض سافرة أم مقنعة أم اختیاریة، وتتمثل البطالة الـسافرة فـي فـا
في سوق العمل، وترجع إلي ارتفاع معدل نمو السكان، ومـن ثـم معـدل 
نمـــو قـــوة العمـــل بمـــا یفـــوق قـــدرة االقتـــصاد القـــومي علـــي تـــوفیر فـــرص 

  .العمل الكافیة للعدید من األسباب
ـــسافرةوتأخـــذ  ـــة ال ـــة:  عـــدة أشـــكال أهمهـــاالبطال ـــة الهیكلی  البطال

 المتغیــرات الهیكلیــة نتیجــة لعــدم قــدرة عنــصر العمــل علــي التكیــف مــع
التــــي شــــهدها االقتــــصاد المــــصري، وبخاصــــة زیــــادة األهمیــــة النــــسبیة 
للقطـــاع الـــصناعي، وتزایـــد اســـتخدام األســـالیب الفنیـــة الحدیثـــة المكثفـــة 

  . لرأس المال
 خاصــــة فــــي قطــــاعي الزراعــــة والــــسیاحة ، والبطالــــة الموســــمیة

ـــة المؤ ـــة المتعلمـــین نتیجـــة لتراجـــع الطلـــب علـــي العمال ـــة ســـواء وبطال هل
 مـــــع اســـــتمرار تزایـــــد أعـــــداد تداخلیـــــا أو خارجیـــــا منـــــذ بدایـــــة الثمانینـــــا
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ویعكـــــس هـــــذا األمـــــر عـــــدم توافـــــق الـــــسیاسة التعلیمیـــــة مـــــع . الخــــرجین
  . متطلبات سوق العمل وسیاسات التنمیة

 هـي نتیجــة لزیـادة عــرض العمـل بمعــدالت البطالــة المقنعــةبینمـا 
ي اشـــتغال فـــائض مرتفعـــة مـــع قـــصور فـــرص التوظـــف ؛ ممـــا أدي إلـــ

العرض في مجاالت ذات إنتاجیات منخفضة أو منعدمـة ، خاصـة فـي 
  .الزراعة والخدمات الحكومیة والقطاع العام

 فتتمثل في األفراد العازفین عن العمـل فـي البطالة االختیاریةأما 
ظــل األجــور الــسائدة رغـــم قــدرتهم علــي العمــل وكـــذلك فیمــا بــین أفـــراد 

  .یف المصري وفي الر،الهجرة المرتدة
وقــد ترتــب علــي سیاســة االنفتــاح االقتــصادي أثــار إیجابیــة علــي 

) 1981 – 74(سـوق العمــل ، وتمتــع االقتـصاد المــصري خــالل الفتــرة 
 ألـــف 364بمــستوي مرتفــع نـــسبیا مــن التــشغیل؛ إذ تـــم توظیــف حــوالي 
فـي  % 3.7فرد في المتوسط سنویا، وكان معـدل نمـو التـشغیل حـوالي 

مــا یفــوق معــدل نمــو كــل مــن الــسكان وقــوة العمــل ، المتوســط ســنویا، ب
وقد أسهم ذلك في عدم تفـاقم مـشكلة البطالـة الـسافرة ، التـي لـم یتجـاوز 

، ومن ثم لم تمثل البطالة مشكلة كبیـرة 1976في عام  % 7.7معدلها 
ــــك الفتــــرة، التــــي عرفــــت بفتــــرة االنتعــــاش االقتــــصادي طویــــل  خــــالل تل

 النــسبیة لكــل مــن الهجــرة الخارجیــة، األجــل، وذلــك بــسبب تزایــد األهمیــة
وقطــاع التــشیید والبنــاء، وقطاعــات الخــدمات وخاصــة االجتماعیــة فــي 
اســتیعاب أعــداد كبیــرة مــن الــداخلین الجــدد إلــي ســوق العمــل، هــذا إلــي 
جانـــب سیاســـة التعیـــین الحكـــومي ، فـــضال عـــن ارتفـــاع معـــدالت النمـــو 
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عیة والطفــرة الكبیــرة االقتــصادي بــسبب الــسیاسات المالیــة والنقدیــة التوســ
  . في موارد البالد من النقد األجنبي

وقد ترتب علـي ذلـك كلـه، إحـداث تـوازن فـي سـوق العمـل ، غیـر 
أن الصورة قد اختلفت بالنسبة للبطالة غیر الصریحة التي قـدر معـدلها 

 3فـــي المتوســــط مـــن قـــوة العمــــل ، بمـــا یمثـــل حــــوالي  % 29بحـــوالي 
انـاة االقتـصاد المـصري بدرجـة كبیـرة ملیون فـرد، وهـو مـا یـشیر إلـي مع

  .من األنواع غیر الصریحة من البطالة مقارنة بالشكل الصریح لها
وقــــد شــــهد االقتــــصاد المــــصري خــــالل فتــــرة الركــــود االقتــــصادي    

اخــــتالالت واضــــحة فــــي ســــوق العمــــل، حیــــث بــــدأت ) 1991 – 82(
ت ووصــلت معــدالتها إلــي مـــستویا. مــشكلة البطالــة الــسافرة فــي التفــاقم

  :وفیما یلي عرض لتطورات معدالت البطالة في مصر.. حرجة
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  2020وحتى عام 1990تطور معدالت البطالة في مصر في الفترة من عام 

 "النسبة إلى إجمالي القوى العاملة"معدل البطالة السنة
1990 8.4% 
1991 9.2% 
1992 10% 

94-1997 11.3% 
2004 11.12% 
2005    
2006    
2007    
2008  
2009    
2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    
2019    
2020    
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  :قضية للبحث والمناقشة 

  قارن في تقرير ال يزيد عن صفحتين بين معدالت البطالة في مصر والدول العربية ؟

  : أسباب مشكلة البطالة في مصر 
ي مجتمــع یــنعكس فــي وجــود االخــتالالت فــي ســوق العمــل فــي أ

ظهـــور البطالـــة فـــي هـــذا المجتمـــع ، ویمكـــن أن یعـــزى ظهـــور مـــشكلة 
البطالـــة وتفاقمهــــا فــــي مــــصر إلـــي مجمــــوعتین مــــن األســــباب ، تتمثــــل 

فــــي تلــــك األســــباب الخارجــــة عــــن نطــــاق ســــیطرة الحكومــــة ، : أوالهمــــا
علي األسباب التي تـدخل فـي نطـاق سـیطرة الحكومـة : وتركز ثانیتهما 

كال من المجموعتین مـن األسـباب تـؤثر فـي جانـب عـرض ، علما بأن 
  .العمل أو في جانب الطلب علیه أو في كل منهما آنیا

  : األسباب الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة -أوال 
 التـــي ال تعـــد الحكومـــة مـــسئولة عنهـــا –أســـهمت هـــذه األســـباب 

 بشكل قوى في إضعاف معدالت االسـتثمار المحلـي –مسئولیة مباشرة 
ضـــآلة خلـــق فـــرص عمـــل جدیـــدة بالقـــدر الكـــافي لمواجهـــة مـــن ثـــم ، و

وتتمثـــــل أهـــــم هـــــذه . التـــــدفقات المتتالیـــــة والمـــــستمرة مـــــن قـــــوة  العمـــــل 
  : األسباب فیما یلي

 لقد انخفضت أسعار :انخفـاض أسعار البترول في األسواق العالمية  .1
 35البتـــرول بـــصورة مـــستمرة خـــالل عقـــد الثمانینـــات مـــن حـــوالي 

 دوالر 15إلـــــــي حـــــــوالي  80/1981یـــــــل فـــــــي عـــــــام دوالر للبرم
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یتمثــل : وقــد ترتــب علــي ذلــك أمــران . 1986للبرمیــل فــي عــام 
 األمــر األول فــي انكمــاش اقتــصادیات الــدول العربیــة النفطیــة ،
ومن ثم، إتباعها لسیاسات تقییدیة بسبب تدهور عوائـد البتـرول ، 
وقـــد ترتـــب علـــي ذلـــك انخفـــاض الطلـــب علـــي العمالـــة األجنبیـــة 

صفة عامة، والمـصریة منهـا بـصفة خاصـة ، وقـد انعكـس ذلـك، ب
في االستغناء عـن جـزء مـن العمالـة المـصریة بالخـارج ، وهـو مـا 

 . أطلق علیه العمالة العائدة أو المرتدة

یـــضاف إلـــي ذلـــك، انخفـــاض حجـــم المعونـــات المقدمـــة مـــن تلـــك 
الـــدول النفطیـــة إلـــي الـــدول النامیـــة، ومنهـــا مـــصر، وتنـــاقص تحـــویالت 

 – خاصــة مــن دول الخلــیج العربــي –مــصریین العــاملین فــي الخــارج ال
ولقــد نتجــت عــن هــذه . وهــي مــن البنــود األساســیة فــي میــزان الخــدمات 

التطــورات كلهــا أثــار انكماشــیة لكــل مــن مــستویي الــدخل والعمالــة فــي 
أمـــا األمـــر الثـــاني ، فیتمثـــل فـــي تنـــاقص عائـــدات صـــادرات . مـــصر

 تــشكل مــصدرا أساســیا – ومــا زالــت – التــي كانــت ،البتــرول المــصري
 ســـالفة –، ممـــا أضـــاف قـــوة دافعـــة لآلثـــار االنكماشـــیة للـــدخل القـــومي

  . علي كل من الدخل القومي والعمالة –الذكر 
 رغــم عــدم وجــود إحــصاءات دقیقــة :تراجــع حركــة الهجــرة الخارجيــة .2

 –عن حجم العمالة المصریة بالخـارج ، إال أن التقـدیرات األولیـة 
 4 األول من الثمانینیات تشیر إلـي أنهـا تقـدر بحـواليفي النصف

ملیــون مــصري موزعــة فــي أنحــاء العــالم وبوجــه خــاص فــي دول 
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ـــــیج العربـــــي  وقـــــد أدت الهجـــــرة الخارجیـــــة دورا مهمـــــا فـــــي . الخل
امتــصاص جــزء كبیــر مــن الزیــادة الــسنویة فــي قــوة العمــل خــالل 

جـــرة قـــد عقـــد الـــسبعینیات وبدایـــة الثمانینیـــات، وذلـــك ألن تلـــك اله
مــــــن الزیــــــادة فــــــي قـــــوة العمــــــل فــــــي عــــــام  % 19.2اســـــتوعبت 

فــــــــي بدایــــــــة  % 20 ، ارتفعــــــــت هــــــــذه النــــــــسبة إلــــــــي م1977
ــــــي أن وصــــــل  ــــــات ، واســــــتمر هــــــذا األمــــــر إل  معــــــدل –الثمانینی

 إلــــي –اســــتیعاب الهجــــرة مــــن الزیــــادة الــــسنویة فــــي قــــوة العمــــل 
فـــــــي عـــــــام  % 49.2 ثـــــــم إلـــــــي 1982فـــــــي عـــــــام % 43.2
ت االســـتیعاب قـــد أخـــذت فـــي التراجـــع غیـــر أن معـــدال.م 1987
  .فیما بعد

ـــــرة وراء التنـــــاقص فـــــي معـــــدالت االســـــتیعاب  وتقـــــف عوامـــــل كثی
الخارجیة للعمالـة المـصریة خاصـة فـي دول الخلـیج العربـي ، یـأتي فـي 
مقدمتها انخفـاض أسـعار البتـرول فـي النـصف األول مـن الثمانینیـات ، 

ساســــیة فــــي دول واالنتهــــاء مــــن جــــزء كبیــــر مــــن مــــشروعات البنیــــة األ
ٕالخلـیج العربــي ، واتبـاع سیاســة إحــالل العمالـة الوطنیــة فـي تلــك الــدول 
ـــة  محـــل العمالـــة الوافـــدة ، فـــضال عـــن المنافـــسة القویـــة مـــن قبـــل العمال

وقــد أدى . اآلســیویة ذات األجــور المنخفــضة نــسبیا ، والمطالــب األقــل 
ذلـــــك كلـــــه إلـــــي تراجـــــع الطلـــــب الخـــــارجي علـــــي العمالـــــة المـــــصریة إذ 

 41انخفــض حجــم هــذه التعاقــدات إلــي أقــل مــن النــصف، ووصــل إلــي 
  .1985 مقارنة بما كان علیه في عام 1990في عام % 
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ویـــضاف إلـــي مـــا ســـبق، النتـــائج العكـــسیة المترتبـــة علـــي حـــرب 
الخلـــیج الثانیـــة ومـــا أحدثتـــه مـــن موجـــه ضـــخمة مـــن الهجـــرة المـــصریة 

 ألــف فــرد ومــن 670العائــدة، إذ بلــغ عــدد العائــدین مــن العــراق حــوالي 
ألـــف فـــرد،  65 ألـــف فـــرد، ومـــن األردن حـــوالي 160الكویـــت حـــوالي 

وبذلك یصل مجموع العمالة العائدة من هـذه الـدول الـثالث فقـط حـوالي 
مــــــن إجمـــــالي العمالــــــة % 46 ألـــــف فــــــرد، بمـــــا یتمثــــــل حـــــوالي 895

الموجــــودة فــــي دول الخلــــیج العربــــي، وكــــل هــــذه األعــــداد مــــن العمالــــة 
  .ا قد أضیف بالطبع إلى الرصید القائم للبطالةالعائدة أو معظمه

وهناك أمر تجدر اإلشارة إلیه فـي هـذا الـسیاق إذ أن هـذه الحـرب 
قـــــد أدت إلـــــي إضـــــعاف حركـــــة المـــــرور بقنـــــاة الـــــسویس ، وانخفـــــاض 
تحــویالت المــصریین بالخــارج ، ممــا أثــر ســلبیا علــي حــصیلة صــادرات 

نكماشـــیة فـــي مـــصر غیـــر المنظـــورة، ومـــا ترتـــب علـــي ذلـــك مـــن آثـــار ا
  .مستوي النشاط االقتصادي، وبالتبعیة في فرص العمل المتاح

ویمكــن القــول بــأن الهجــرة الخارجیــة قــد أدت دورا إیجابیــا واضــحا 
قلــل مــن وطــأة مــشكلة البطالــة فــي مــصر فــي عقــد الــسبعینیات وبدایــة 

ــــات ــــة المــــصریة خاصــــة بعــــد حــــرب . الثمانینی ولكــــن مــــع عــــودة العمال
مــــت المــــشكلة علــــي نحــــو یتطلــــب مواجهتهــــا بكافــــة الخلــــیج الثانیــــة تفاق

  . الوسائل والسیاسات الممكنة
: تدهور شروط التبادل في غير صالح المواد األولية وخاصة الزراعية   .3

نتج عـن إحـالل البـدائل الـصناعیة محـل بعـض المـواد الخـام األولیـة 
ونــــتج عــــن هــــذه . تحــــول فــــي الطلــــب العــــالمي علــــي هــــذه المــــواد 
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دهور معــدالت التبــادل فــي غیــر صــالح الــدول النامیــة االتجاهــات تــ
حیــث وصــل . المنتجــة والمــصدرة لهــذه المــواد الخــام ، ومنهــا مــصر

مقارنــة بعــام  1988 فــي عــام % 57معــدل التبــادل التجــاري إلــي 
ــــت م1981 ــــة مازال ــــسلع األولی ــــك ألن ال  بوصــــفها ســــنة أســــاس وذل

  مثلـــتتـــشكیل نـــسبة فـــي الـــصادرات المـــصریة لهـــا أهمیتهـــا ؛ حیـــث
 86 فــي عــام%18.5وحــوالي  1984/ 83فــي عــام %  17.5

وأي انكمـــاش فـــي حـــصیلة الـــصادرات یـــنعكس ســـلبا بفعـــل 1987 /
مــضاعف التجـــارة الخارجیـــة ، وبـــشكل أكبــر علـــي كـــل مـــن مـــستوي 

  . الدخل القومي ، وقدرة المجتمع علي خلق فرص عمل جدیدة 
ــسكاني . 4 ــاع معــدل النمــو ال عــدل النمــو  ترتــب علــي ارتفــاع م:ارتفـ

 تدفق أعـداد – موضع الدراسة –السكاني في مصر خالل الفترة 
كبیرة مع مرور الزمن إلـي سـوق العمـل تفـوق قدرتـه االسـتیعابیة، 

وهـو مـا تـشیر إلیـه . مما أدي إلي ظهور مشكلة البطالـة وتفاقمهـا
عدیــد مــن الدراســات التــي خلــصت إلــي أن معــدل النمــو الــسكاني 

ة یعتبـر مــن أهـم أســباب ارتفـاع معــدالت الـسریع فــي الـدول النامیــ
البطالة عن المعدالت الطبیعة ، إذ یترتـب علیـه زیـادة أعـداد مـن 

 عـادة –هم في سن العمل ویرغبون في العمل علـي النحـو یفـوق 
 عــدد فــرص العمــل الجدیــدة التــي تخلقهــا عملیــة التنمیــة ، ممــا –

  .یؤدي إلي زیادة رصید البطالة
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 عـن طریـق –ي بذلتها الحكومة المصریة ورغم الجهود الكبیرة الت
الحمـــــالت المختلفـــــة لتنظـــــیم األســـــرة ، وسیاســـــة نـــــشر التعلـــــیم ، ورفـــــع 

 إال أن معــــدل –المــــستوي الــــصحي بهــــدف الحــــد مــــن النمــــو الــــسكاني 
ویالحظ أن زیادة عدد سكان مـصر مـن . النمو السكاني قد ظل مرتفعا

رد إلـــي  ملیـــون فـــ  54.4م إلـــي 1976ملیـــون نـــسمة فـــي عـــام   35.6
ملیون فـرد فـي العـامین الـسابقین علـي التـوالي ، ومـن ثـم ، فـإن  14.8

فــــي % 2.7معــــدل نمــــو الــــسكان خــــالل فــــي هــــذه الفتــــرة كــــان حــــوالي 
المتوسط سنویا ، بینما كان معدل نمو القوة العاملة خـالل الفتـرة نفـسها 

فــــي المتوســــط ســــنویا ، وتكــــشف هــــذه النــــسب مــــدي %  3.2حــــوالي 
   .دل نمو السكان ونمو القوة العاملة االرتباط بین مع

 تزایــد نــسبة – ســالفة الــذكر –ولقــد تــزامن مــع التغیــرات الــسكانیة 
م وذلــك  90/1991فــي عــام% 25.4الــسكان النــشطاء اقتــصادیا مــن 

بــسبب زیــادة معــدالت مــشاركة اإلنــاث فــي ســوق العمــل ، رغبــة مــنهن 
فقـــات فـــي المـــساعدة وتحمـــل أعبـــاء األســـرة خاصـــة فـــي ظـــل ارتفـــاع ن
ومـن . المعیشة ،وبالتالي ارتفعت نسبة قوة العمل إلـي إجمـالي الـسكان 

ثــم فقـــد أدت الزیـــادة الــسكانیة وزیـــادة نـــسبة الــسكان النـــشطاء اقتـــصادیا 
إلـــي زیـــادة عـــرض قـــوة العمـــل بمـــا یفـــوق فـــرص العمـــل المتاحـــة، ممـــا 

  .  انعكس في النهایة في صورة زیادة البطالة ومعدالتها
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  :  األسباب الداخلة في نطاق سيطرة الحكومة -ثانيا 
وتــدخل هــذه األســـباب تحــت ســیطرة الحكومـــة بــصورة مباشـــرة أو 
غیر مباشرة، وأسهمت إلي حد كبیر في تفاقم مشكلة البطالـة الـسافرة ، 

   :وتتمثل أهمها فیما یلي
لقد بدأت الحكومة في : تراجع الحكومة في التزامها بتشغيل الخريجين )1

 لعــام  14 تعیــین الخــریجین منــذ صــدور القــانون رقــم تطبیــق نظــام
 ، الـذي تكفلـت  1973 لعـام  85، والمعـدل بالقـانون رقـم  1964

وهــذا النظــام قــد أدي إلــي . الدولــة بمقتــضاه بتعیــین الخــریجین كافــة 
زیـــادة األفــــراد المعینــــین بالحكومــــة والقطــــاع العــــام ، ممــــا نــــتج عنــــه 

رتفعــت نــسبة العــاملین بالقطــاع انتــشار البطالــة المقنعــة بهــا، حیــث ا
 إلـي 1960من إجمـالي العـاملین فـي عـام % 10العام من أقل من 

 .  1976في عام % 30حوالي 

وقــــد بــــدأت الحكومــــة فــــي التراجــــع عــــن االلتــــزام بــــسیاسة تــــشغیل 
، وامتـد تطبیـق هـذه 1974الخریجین في المشروعات العامة منـذ عـام 

 نظـرا لتــضخم 1983عـام  أیــضا فـي –التوقـف إلـي القطـاع الحكـومي 
العمالة بهما، مما أدي إلـي طـول فتـرة االنتظـار، ومـن ثـم تـراكم فـائض 

كمــا أن تطبیـــق مبــدأ مجانیـــة التعلــیم لــم یقـــدم حــال حقیقیـــا . الخــریجین 
لمشكلة البطالة، إال أنه قد أدي تغییر شكل المشكلة لتظهـر فـي صـورة 

ــــــة األ ــــــدال مــــــن بطال ــــــات ب ــــــي الثمانینی ــــــي بطالــــــة المتعلمــــــین ف ــــــین ف می
  . السبعینیات
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ولقـــــد اســـــتوعب القطاعـــــان الحكـــــومي والعـــــام أعـــــداد كبیـــــرة مـــــن 
 إیجابیا في الحـد مـن البطالـة خـالل عقـد اوبالتالي أدیالخریجین الجدد، 

 تعیـــین ةإال أن العـــبء المتزایـــد لـــسیاس. الـــسبعینیات وبدایـــة الثمانینیـــات
أدي إلـي إتبـاع الخریجین مع مرور الزمن على الموازنة  العامة للدولـة 

سیاسـة التبـاطؤ فـي تعیـین الخـریجین فـي البدایـة عـن طریـق إطالـة فتـرة 
انتظــار التعیــین، األمــر الــذي ترتــب علیــه ارتفــاع معــدالت البطالــة بــین 

  . شباب المتعلمین
 سیاسـة االلتـزام بتـشغیل الخـریجین قـد أدت :ویتضح مما سبق أن

ــــي ظهــــور البطالــــة المقنعــــة ، ولــــم تــــستطیع   –لوقــــت نفــــسه  فــــي ا–إل
  .  ظهورها– فقط –القضاء علي البطالة السافرة ولكنها أرجأت 

 تتمثـــل أحـــد : الهيكـــل التعليمـــي لمتطلبـــات ســـوق العمـــلمالئمـــةعـــدم  )2
العوامل األساسیة في انتشار البطالة بین المتعلمـین فـي عـدم توجیـه 
األفــراد إلــي التخصــصات التعلیمیــة التــي تتوافــق مــع متطلبــات ســوق 

أن عملیــة التعلــیم تمتـد لــسنوات طویلــة ، وتتطلــب أعبــاء ذلــك .العمـل
. متنوعــة وتكــالیف كثیــرة یتحملهــا الفــرد والمجتمــع خــالل تلــك الفتــرة

الــذي -وهــذه التكــالیف یبررهــا العائــد الخــاص مــن وجهــة نظــر الفــرد
 -یتمثــل فــي الحــصول علــي فــرص أفــضل للتوظــف واألجــر األعلــى

 ویتمثــل فــي –مجتمــع وكــذلك العائــد االجتمــاعي مــن وجهــة نظــر ال
وتــوفیر المهــارات الوطنیــة  االرتفــاع بإنتاجیــة العمالــة المؤهلــة ككــل،

ــــة بــــدال مــــن اســــتیرادها إال أن انعــــدام الــــربط بــــین سیاســــتي  المطلوب
التعلـــیم والتوظـــف قـــد أدي إلـــي تراجـــع عائـــد التعلـــیم بنوعیـــه؛ األمـــر 
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 إمــا أن یقبــل العمــل فــي: الــذي أدي بــالخریج أن یختــار بــین أمــرین
ــــــي  ــــــي عــــــاطال وذا یعن مجــــــاالت بعیــــــدة عــــــن تخصــــــصه أو أن یبق
انخفــــــاض إنتاجیتــــــه أو انعــــــدامها، وبالتــــــالي ضــــــیاع المــــــوارد التــــــي 
خصصت لتعلیمـه ، ومـن ثـم تختفـي مبـررات تحمـل تكـالیف العملیـة 

  .التعلیمیة من قبل الفرد والمجتمع معا
 ویالحظ أنه في واقع االقتصاد المصري لم تـسایر بـرامج التعلـیم 

ذلـــك أن هـــذه البـــرامج . والتـــدریب الواقـــع العملـــي واحتیاجـــات المجتمـــع 
 قــــد – منــــذ بدایــــة الــــستینیات –نمطیــــة وغیــــر متطــــورة ، إذ أن الدولــــة 

توســعت فــي التعلــیم بكافــة مراحلــه دون تخطــیط مــدروس ، األمــر الــذي 
تمخـــــض عنـــــه مـــــضاعفة أعـــــداد الخـــــریجین منـــــذ بدایـــــة الـــــسبعینیات ، 

  /74 ألــف خــریج فــي عــام59ن مــن حــوالي فــازدادت أعــداد الخــریجی
 - 1991 /90ألــف خــریج فــي عــام 428لتــصل إلــي حــوالي1975

 83علمــا بــأن عــدد الخــریجین قــد تجــاوز النــصف ملیــون فــرد فــي عــام 
ألــف  720وقــد وصــل الــرقم القیاســي ألعــداد الخــریجین إلــي  1984/

، وقـد 1975/ 74مقارنة بما كان علیه في عام1991 / 90في عام
نــصیب األكبــر مــن الخــریجین مــن حملــة المــؤهالت المتوســطة، كــان ال

  . یلیه حملة المؤهالت العلیا، ثم حملة المؤهالت فوق المتوسطة
وقـــد ترتـــب علـــي ذلـــك زیـــادة فـــي المعـــروض مـــن الخـــریجین عـــن 

؛ أدت إلـــي االخـــتالالت فیـــه فـــي صـــورة عجـــز فـــي حاجـــة ســـوق العمـــل
 زیـــادة ، وفـــائض فـــي تخصـــصات أخـــري ذلـــك أنبعـــض التخصـــصات

كبیــــرة قــــد وجــــدت فــــي المعــــروض مــــن خریجــــي الجامعــــات والمعاهــــد 
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المتوسـطة ال یقابلهـا طلـب مماثـل فـي بعـض التخصـصات وفـي الوقــت 
نفــسه وجــد نقــص فــي المعــروض مــن تخصــصات أخــري فــي مواجهــة 

ویرجــــع ذلـــك فــــي المقـــام األول إلــــي . الطلـــب علیهــــا فـــي ســــوق العمـــل
  . ها لمتطلبات سوق العمل، وعدم مواكبتقصور السیاسة التعلیمیة

 وتعــــد مــــن أهــــم األســــباب وراء انتــــشار :قــــوانين العمــــل وتــــشريعاته  )3
البطالــة المقنعــة فــي مــصر، وتزایــد نــسبة البطالــة الــسافرة فیهــا، ذلــك 
أن قوانین العمـل وتـشریعاته قـد أسـهمت فـي تقییـد المـسار الـوظیفي، 

بط بحیث صار انتقال العامل أو الموظـف مـن درجـة إلـي أخـري یـرت
بعوامـــل شـــكلیة بعیـــدة عـــن حـــسابات المهـــارة والكفـــاءة یـــضاف إلـــي 
ذلــك، أن األجــور تتحــدد وفقــا لهــذه التــشریعات بــصرف النظــر عــن 

  . حسابات الكفاءة واإلنتاجیة
ــــي انخفــــاض إنتاجیــــة العمــــال فــــي قطــــاع  ــــك كلــــه إل وقــــد أدي ذل

كمــا أن نظــام األجــور فــي القطــاع . الخــدمات الحكومیــة والقطــاع العــام
 بالجمود مما یجعله مسئوال عن تزاید معـدالت – بدوره –ص یتسم الخا

فــضال عــن أن ارتفــاع نفقــات المعیــشة فــي ظــل تزایــد معــدالت . البطالــة
التـــضخم تمخـــض عــــن قیـــام كثیــــر مـــن العمـــال واألفــــراد بالبحـــث عــــن 

 في القطاع الخاص والقطاع غیـر المـنظم، – خاصة –أعمال إضافیة 
 اإلضافیة عن آخرین یدخلون سـوق مما یؤدي إلي حجب فرص العمل

العمل ویبحثون عن فرص العمل ألول مرة وال یجدونها، ومن ثـم تـزداد 
  . معدالت البطالة
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 أدى عـدم اسـتخدام الطـرق الحدیثـة فـي :قـلة االهتمام بالبحـث العلمـي )4
 إلـــي اســـتمرار اســـتخدام طـــرق – خاصـــة المبتكـــرة محلیـــا -اإلنتـــاج  

عا ال تتـــواءم مـــع الـــسوق العـــالمي ، اإلنتـــاج التقلیدیـــة وهـــي تنـــتج ســـل
كمـا أن التقـاعس . وهذا یـضعف القـدرة التـصدیریة لالقتـصاد القـومي

ــــاج الحدیثــــة یرجــــع  ــــو جزئیــــا–عــــن اســــتخدام طــــرق اإلنت  إلــــي – ول
انفصال العالقات بین المؤسسات البحثیة والمؤسـسات اإلنتاجیـة فـي 
مــــصر، ممــــا خلـــــق نوعــــا مـــــن الــــضآلة فـــــي التــــدفقات االســـــتثماریة 
الخارجیــة إلــي مــصر، وهــذا یــؤثر ســلبا بــدوره فــي كــل مــن مــستویي 

  . الدخل والعمالة
ــة )5  یترتــب علــي عــدم االســتغالل األمثــل : قــصور تخطــيط القــوي العامل

 حیــــث ال یوضــــع اإلنــــسان –والتوزیــــع المناســــب للطاقــــات البــــشریة 
 وجــــود أعــــداد كبیــــرة فــــي بعــــض –المناســــب فــــي المكــــان المناســــب 

لبطالــــة، وهــــذا فــــي الوقــــت الــــذي یعــــاني التخصــــصات تعــــاني مــــن ا
یـضاف إلـي ذلـك أنـه . المجتمـع نقـصا شـدیدا فـي تخصـصات أخـري

 واضــحة للتعیــین، وفــي ظــل عــدم وجــود إســتراتیجیةفــي ظــل غیــاب 
التنسیق الكافي بین سیاسـتي التعلـیم والتوظـف تتـرك قـضیة التـشغیل 
والتوزیـــع لعـــشوائیة األحـــوال والظـــروف؛ ممـــا یـــسهم فـــي زیـــادة حجـــم 

  . لبطالة ومعدالتهاا
 فمثال یترتـب علـي :تعارض عديد من السياسات مع سياسة التوظيف  )6

الــسیاسة النقدیــة التوســعیة زیــادة معــدالت التــضخم، ممــا یــؤثر ســلبیا 
.  فــــي اإلنتــــاج والعمالــــة– بــــدوره –، ومــــن ثــــم یــــؤثر رفــــي االســــتثما
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ویترتــب علــي إتبــاع سیاســة مالیــة انكماشــیة لمعالجــة التــضخم نقــص 
ستوي الطلــب الكلـــي وتكــون لهـــا آثــار انكماشـــیة فــي كـــل مـــن فــي مـــ

والـسیاسة الـضریبیة المغــالي فیهـا، تــؤدي . مـستویي الـدخل والتوظــف
ـــــــي إعاقـــــــة االدخـــــــار واالســـــــتثمار، حتـــــــى فـــــــي حالـــــــة توجیههـــــــا  إل
لالستثمارات إلي مجاالت دون األخرى، فإنها تؤثر سلبیا فـي فـرص 

  .العمل والتوظف
: اخليــة وســوء التوزيــع الجغرافــي للــسكانزيــادة معــدالت الهجــرة الد )7

ًشــهدت مــصر نمــوا ســریعا فــي نــسبة التحــضر بــسبب تیــارات الهجــرة 
الداخلیــــة المكثفــــة خــــالل نــــصف القــــرن األخیــــر، وقــــد تــــسببت هــــذه 
الزیادة غیر المخطط لها في تیارات الهجرة مـن الریـف إلـي الحـضر 
فــــي تفــــاقم مــــشكلة البطالــــة ، وبخاصــــة فــــي الحــــضر ذلــــك أن هــــذه 
الهجــرة تــؤدي إلــي تفــوق معــدل نمــو البــاحثین عــن عمــل عــن معــدل 
النمو الطبیعي للسكان في مناطق الجذب وتـتم هـذه الهجـرة الداخلیـة 

ـــــاطق أو – فقـــــط –لـــــیس  ـــــل مـــــن من ـــــف إلـــــي الحـــــضر، ب  مـــــن الری
 إلــي منــاطق أو محافظــات – ریفیــة أو حــضریة –محافظــات طــاردة 

م، وعـــــدم تـــــوافر جاذبـــــة ، وذلـــــك بـــــسبب ســـــوء توزیـــــع األنفـــــاق العـــــا
  .الخدمات في المناطق أو المحافظات الطاردة 

 وقـــد ترتــــب علـــي زیــــادة معـــدالت الهجــــرة الداخلیـــة اخــــتالل فــــي 
التوزیــع الــسكاني داخــل مــصر ؛ حیــث زادت نــسبة ســكان الحــضر مــن 

 فــي بدایــة %44 إلــي حــوالي ت فــي منتــصف الــستینیا %40أقــل مــن 
ن المــشاكل علــي التنمیــة وهــو مــا أدي إلــي بــروز عدیــد مــ. التــسعینیات



  

 - 131 -

واإلنتاج في الریف ، هذا من ناحیـة ، وزیـادة التكـدس الـسكاني وارتفـاع 
  . معدالت البطالة بالحضر، من ناحیة أخري

وبوجــــه عــــام ، تعــــاني مــــصر مــــن اخــــتالل فــــي توزیــــع الــــسكان 
 مـن الـسكان فــي %97وكثـافتهم فـي المنــاطق المختلفـة ، حیـث یتركــز 

ُ وتعـــد – مـــن مـــساحة مـــصر%3.5والي  أي فـــي حـــ–الـــوادي والـــدلتا 
مــصر مــن أعلــي الــدول مــن حیــث نــسبة الكثافــة الــسكانیة فــي المنــاطق 
المأهولـــة بالـــسكان ، وقـــد ارتفعـــت تلـــك الكثافـــة الـــسكانیة فـــي المنـــاطق 

 فــي بدایــة القــرن الماضــي 2كــم/ نــسمة  300المأهولــة باســتمرار مــن 
 1986 ،1976 فـي األعـوام 2كـم/  نسمة 1024 ،695،917إلي ،

هــــذا باإلضــــافة إلــــي وجــــود تبــــاین شــــدید فــــي .  علــــي التــــوالي 1991،
الكثافـة الـسكانیة فـي مـصر حیـث تبلـغ الكثافـة الـسكانیة أكبـر مـا یمكــن 

 وفــي اإلســكندریة 2كــم/  ألــف نــسمة 28.3 فــي القــاهرة الكبــرى حــوالي
 ، بینمــا تــنخفض الكثافــة الــسكانیة بدرجــة كبیــرة 2كــم/ ألــف نــسمة 9.3

مرســــي مطــــروح والــــوادي الجدیـــــد : لحدودیــــة ، مثــــل فــــي الحافظــــات ا
  . وشمال سیناء وجنوبها

ولهــذا التبـــاین تــأثیر واضـــح فــي بـــروز مــشكلة البطالـــة وتفاقمهـــا، 
ذلـك ألن هــذا الخلــل التـوزیعي یخلــق ضــغوطا علـي المنــشآت اإلنتاجیــة 
فـي المنــاطق مرتفعــة الكثافــة الـسكانیة ؛ فــي حــین تعــاني المنــاطق ذات 

یة مــــن عــــدم االســــتغالل الكامــــل لمواردهــــا بــــسبب نقــــص النـــدرة الــــسكان
 فـي – بالتـالي –العمالة في عدید من التخصصات، ویسهم هذا األمـر 

  . خلق مزید من االختالل في سوق العمل المصري
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 لقد ترتب علي التوسع األفقـي :عدم االستغالل األمثل للموارد المتاحة  )8
رض الزراعیــة فــي األراضــي الزراعیــة تنــاقص نــصیب الفــرد مــن األ

، مــن الفــدان فــي نهایــة الثمانینیــات 0.12الــذي وصــل إلــي حــوالي 
فضال عن انتشار اآللیة الزراعیـة ، وقـد أدي ذلـك كلـه ، إلـي تقلیـل 

ذلـك . فرص العمل بالریف مما أسهم فـي زیـادة معـدالت البطالـة بـه
ألن ندرة األراضـي الزراعیـة وقلـة المیـاه تعـدان مـن العوامـل المهمـة 

 والمـسئولة إلـي حــد –أسـهمت فـي ضـعف االقتــصاد المـصري التـي 
 نظــرا لعــدم وجــود –مــا عــن ظهــور البطالــة بــه خاصــة فــي الریــف 

وكــان مــن المحتمــل . فــرص العمــل الكافیــة فــي القطاعــات األخــرى
 عـن طریـق إقامـة المــشرعات – ولـو جزئیـا –مواجهـة هـذه المـشكلة 

یـث تتمیـز بقــدرتها ، ح، والتوسـع فیهـا فــي الریـفالـصناعیة الـصغیرة
علي تـوفیر فـرص عمـل بتكلفـة مناسـبة نظـرا النخفـاض اسـتثماراتها 

  . ، إال أن ذلك لم یتحقق لعدم اهتمام الحكومة بها وتشجیعهاالثابتة
وتمتلك مصر عدیدا من الموارد الطبیعیـة األخـرى ، ولكنهـا غیـر 

اآلثـــار : مـــستغلة االســـتغالل األمثـــل الـــذي یتناســـب مـــع أهمیتهـــا مثـــل 
والطبیعــــة والمنــــاخ المعتــــدل وذلــــك كلــــه مناســــب جــــدا لتنــــشیط الحركــــة 
السیاحیة فضال عن عدید مـن المـواد الخـام سـواء فـي صـورة معـادن أو 

 وغیـــر مــــستغلة بالدرجــــة – خاصـــة الغــــاز الطبیعــــي–مـــصادر الطاقــــة 
ولقــد كــان مــن الممكــن خلــق فــرص عمــل للطاقــات العاطلــة إذا . المثلــي

ــــى إجــــراء توســــعات اســــتثماریة نمــــا أحــــسن اســــتغاللها دو . الحاجــــة إل
ویعزى عدم االستغالل األمثـل للطاقـة اإلنتاجیـة القائمـة فـي مـصر إلـي 
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صــعوبة الحــصول علــي المــواد األولیــة، ومــستلزمات اإلنتــاج المــستوردة 
 بــــسبب نقــــص مــــوارد النقــــد – خاصــــة فــــي القطــــاع الــــصناعي –منهــــا 

 وعـدم تـوافر قطـع األجنبي ، فضال عن نقـص اإلمـدادات مـن الطاقـة ،
غیــــار اآلالت ، وعــــدم اســــتكمال بعــــض مــــشروعات البنیــــة األساســــیة، 
وعدم كفایة الطلب سواء المحلـي أو الخـارجي وهـذا كلـه یـؤثر سـلبا فـي 
مـــستویي اإلنتـــاج والعمالـــة، نتیجـــة لمحدودیـــة فـــرص العمـــل فـــي الوقـــت 

  .الذي یزداد فیه عرض العمل باستمرار
  : قضايا للبحث والمناقشة 

مـــشكلة بطالـــة المتعلمـــين : اكتـــب تقريـــرا فـــي حـــدود صـــفحتين حـــول .  1س
  وأسبابها التعليمية واالقتصادية وانعكاساتها المجتمعية ؟ 

ـــة عميقـــة الجـــذور فـــي المجتمـــع المـــصري ومـــن الظلـــم  . 2س مـــشكلة البطال
اكتـب تقريـرا  حـول هـذه المقولـة فـي . إسنادها إلى النظام التعليمـي وحـده 

  تبين فيه وجهة نظرك بالقبول أو الرفض ؟حدود صفحة واحدة 
التوســـع فـــي التعلـــيم الخــــاص كـــان مـــن بــــين األســـباب األساســـية التــــي  .3س

ساعدت في ظل الظـروف االقتـصادية الحاليـة علـى زيـادة معـدالت البطالـة 
   اشرح هذه المقولة؟.بين خريجي التعليم العالي

  : مشكلة البطالة والشباب
ـــة فـــي مـــصر فـــي ال فبنـــاء .. فئـــات الـــشابة المتعلمـــةتتركـــز البطال

علي بیانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء فـي مـصر فإنـه 
 كان عدد المتعطلین من الشباب ممـن تتـراوح أعمـاهم 1999في عام 

ملیـون متعطـل بمـا شـكل نحـو 1.47عاما قد یلغ نحـو  40و 15بین 
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لـغ نحـو  من عدد المتعطلـین فـي العـام المـذكور والـذي كـان قـد ب99%
ملیـــون عاطـــل وفقـــا للبیانـــات الحكومیـــة الرســـمیة الـــصادرة عـــن  1.48

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مـصر، وتركـزت البطالـة 
 15بــشكل أساســي فــي الفئــة األكثــر شــبابا ممــن تتــراوح أعمــالهم بــین 

 وفقـــا 1999حیـــث بلـــغ عـــدد المتعطلـــین مـــنهم فـــي عـــام . عامـــا 30و
ملیــون عاطــل بمــا شــكل أكثــر 1.31ة الرســمیة نحــو للبیانــات الحكومیــ

وهــذا .  مــن عــدد المتعطلــین فــي مــصر فــي العــام المــذكور%88مــن 
یعني بشكل قاطع أن البطالة في مصر هي بطالـة شـباب فـي األسـاس 
، وهــو أمــر منطقــي إلــي حــد كبیــر ألن الــشباب الــذین اكتمــل تعلــیمهم 

رضــة أكثــر مــن ویحــاولون الــدخول لــسوق العمــل هــم الــذین یكونــون ع
غیـرهم لتعطیــل فتــرات طویلـة فــي بلــد تنتــشر فیهـا البطالــة ویعــاني أزمــة 

  .اقتصادیة هیكلیة طویلة األمد
 ولیس من الـصحیح أن التوسـع فـي التعلـیم الجـامعي هـو الـسبب 

 مـــن إجمــــالي %12فـــي تفـــشي البطالــــة ، حیـــث أن نـــسبته ال تتعــــدى 
 فـــي %81سرا و فـــي سویـــ%56مخرجـــات العملیـــة التعلیمیـــة مقارنـــة بــــ

الوالیـــات المتحـــدة كمـــا جـــاء فـــي تقریـــر البنـــك الـــدولي عـــن التنمیـــة فـــي 
، بـــل إن الــــرئیس األمریكــــي الــــسابق 1997العـــالم الــــصادر فــــي عــــام 

كلینتون كان یطالب بجعل التعلیم حقا للجمیع ، هذه لیـست بدعـة، فقـد 
ـــــالتعلیم العـــــالي إلـــــي  ـــــدول %100وصـــــلت كنـــــدا ب ، إذا كـــــان حـــــال ال

إنـــه مـــن األحـــرى بمجتمـــع نـــام مثـــل مـــصر أن یـــصیر علـــي المتقدمـــة ف
نفس النهج للحاجة إلي الكادر البشري المؤهل في مرحلـة التحـول التـي 
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ـــیم الجـــامعي مـــع  یمـــر بهـــا المجتمـــع ، ومـــن ثـــم فـــإن التوســـع فـــي التعل
تحـــسین نوعیتـــه بـــات المخـــرج مـــن الكثیـــر مـــن المـــشكالت ومـــن بینهـــا 

لــــة باألســــاس لیــــست متعلقــــة مــــشكلة البطالــــة ، حیــــث أن مــــشكلة البطا
بمخرجــات العملیــة التعلیمیــة بقــدر مــا هــي مــشكلة عمیقــة الجــذور فــي 

الحلــول " النــسیج االقتــصادي واالجتمــاعي للبلــد بحیــث یستعــصي علــي 
، ومــــن هنــــا فــــإن االعتنــــاء بالمــــدخل " الفنــــي" ذات الطــــابع " الــــسریعة 

  .البشري یعتبر أحد الجوانب المهمة لحل المشكلة 
فــاق عــام فــي مــصر علــي أن نظــام التعلــیم قلیــل العائــد وهنــاك ات

رغــم االهتمــام بــه مــن قبــل الدولــة ، إذ یزیــد مــستوي اإلنفــاق الحكــومي 
 مــن الــدخل القــومي اإلجمــالي %6علــي التعلــیم فــي مــصر بمــا یمثــل 

 فـي الـدول %5 من الـدول النامیـة بـصفة عامـة و%4بینما هو حوالي 
ة للتعلـــیم تزیـــد كثیـــر عمـــا تتكلفـــه الـــصناعیة ، كمـــا أن التكلفـــة الحقیقیـــ

الدولــة إذا أنهــا تــشمل أیــضا تكــالیف التعلــیم الخــاص ، باإلضــافة إلــى 
  .التكالیف الهائلة للدروس الخصوصیة لطالب التعلیم العام والخاص

ولعــل أبــرز مؤشــر یتبــادر إلــي ذهــن المــواطن العــادي هــو ارتفــاع 
اك رجل الـشارع العـادي نسبة البطالة بین المتعلمین ، فالتعلیم وفقا إلدر

، یعد سببا فـي حـد ذاتـه فـي الحـصول علـي فرصـة عمـل حكومیـة كمـا 
اعتـاد علـي ذلـك المـصریین ومـن ثـم أصـبح مـن لـم یعمـل فـي الحكومــة 
عــاطال، حتــى وان كــان یعمــل بالفعــل فــي أعمــال خاصــة   ؛ فالوظیفــة 
الحكومیــة كانــت ومازالــت حــصن أمــان للمــصري حتــى وان كانــت قلیلــة 

لمـا فیهـا مـن اسـتقرار، أمـا بخـصوص بیئـة سـوق العمـل الخـاص العائد 
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فــــي مــــصر فــــي الوقــــت الحاضــــر فهــــي غیــــر مــــشجعة علــــي المغــــامرة 
للدخول فیها لعدم وجود الضمانات التـي تحفـظ للعامـل قـدرا مـن حقوقـه 

  . مثل مثیله في القطاع الحكومي
ومـن هنـا كـان مــن الطبیعـي أن یحـدث التــراكم فـي أعـداد البطالــة 

متعلمــین البــاحثین عــن الوظیفــة المــستقرة، هــذا باإلضــافة إال أن بــین ال
 ومــن – ةبنیــة االقتــصاد نفــسه عــاجزة عــن تولیــد فرصــة العمــل الحقیقیــ

هنــا تــصب مجموعــة مــن العوامــل فــي زیــادة أعــداد البطالــة بــین الفئــات 
الـــــشابة المتعلمـــــة ، ولـــــیس التعلـــــیم وحـــــدة هـــــو المـــــسئول كمـــــا یعتقــــــد 

نفــاق الكبیـر علـي التعلــیم ال یقابلـه عائـد متحقــق ٕواذا كـان اإل. الكثیـرون
ملموس لدي الـشباب، بـل العكـس زادت نـسبة البطالـة بـین المتعلمـین ، 

  .فهذا ال یلقي بالمسؤولیة علي التعلیم وحده
  

  : قضايا للبحث والمناقشة 
تتزايـــد الوطـــأة االقتـــصادية واالجتماعيـــة والـــسياسية للبطالـــة كلمـــا تركـــزت فـــي 

فـــي ضـــوء هــذه المقولـــة ، اكتـــب تقريـــرا مـــن ..ئـــات الـــشباب المتعلمــين وف
  : ثالث صفحات حول 

 العالقة بين البطالة والوالء للوطن لدى فئات الشباب.  
  العالقة بين البطالة واإلحساس باالغتراب لدى فئات الشباب.  
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  : الحلول المقترحة لمشكلة البطالة في مصر
 كافــة األجهــزة المعنیــة تتطلــب البطالــة بأشــكالها المختلفــة أن تقــوم

ولــذا فــإن . بمواجهـة هــذه المــشكلة خاصــة وأنهــا ظـاهرة آخــذة فــي التزایــد
ــــبتحقیــــق التــــش ــــى غیل الكامــــل لمفــــردات قــــوة العمــــل تتطل  التركیــــز عل

القطـــاع االقتـــصادي، حیـــث ال ینتظـــر أن یـــسهم القطـــاع الحكـــومي فـــي 
لمقنعـة  نظـرا لوجـود ظـاهرة البطالـة اضـئیلةحل هذه المـشكلة إال بنـسبة 

  .في وحداته المختلفة
ــــة فــــي مــــصر فــــي  ــــول المقترحــــة لمــــشكلة البطال ــــي الحل وفیمــــا یل

  : األجلین القصیر والطویل 
 حلول يف األجل القصري: 

 : بالنسبة للبطالة الظاھرة ¤
  :  لخلق فرص عمل جديدة ةتدبير االستثمارات الالزم .1

  باعتبـــار أنـــه مـــن غیـــر المتوقـــع أن یتـــدفق االســـتثمار األجنبـــي 
والمحلــي لخلــق فــرص عمــل جدیــدة فــي مــصر بالمعــدل المطلــوب، فقــد 
اتجهـــت الدولـــة فـــي اآلونـــة األخیـــرة إلـــي إنـــشاء الـــصندوق االجتمـــاعي 
للتنمیــة بهــدف خلــق فــرص عمــل حقیقیــة مــستهدفة عــن طریــق تمویــل 

  .  الصغیرة من ناحیة أخرياإلنتاجیةعدد من المشروعات 
 : لصغيرة التوسع في إنشاء المشروعات اإلنتاجية ا .2

ــــــدان العــــــالم أن  ــــــر مــــــن بل ــــــي كثی ــــــة ف ثبــــــت مــــــن تجــــــارب التنمی
المشروعات الـصغیرة هـي المـشروعات القـادرة علـي خلـق فـرص العمـل 
الــــسریعة والعاجلــــة والكثیفــــة، ولــــذا یجــــب أن تتوجــــه جهــــود التنظیمــــات 
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الـــشعبیة واتحـــاد النقابـــات المهنیـــة والقطـــاع التعـــاوني وقطـــاع األعمـــال 
جمعیــــــات األســـــر المنتجــــــة لمـــــشاركة جهودهــــــا وجمعیـــــات الحـــــرفیین و

  . المستمرة لحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جدیدة
ـــــامج اإلصـــــالح  .3 ـــــسي لبرن ـــــال كهـــــدف رئي ـــــشيط دور قطـــــاع األعم تن

ــة فــي الــسنوات الماضــية وذلــك  االقتــصادي الــذي انتهجتــه الدول
  : بتركيزها علي تطوير المحاور التالية 

 ةتطویر السیاسات المالیة والنقدی.  
 األوراق المالیــة لتلبیــة احتیاجــات التمویــل لـــشركات قتطــویر ســو 

 . قطاع األعمال

  المحافظــــة علــــي اســــتقرار ســــعر الــــصرف وغیرهــــا مــــن سیاســــات
  . اقتصادیة مما سوف یتیح خلق فرص عمل جدیدة لطالبي العمل

تنميــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع التركيــز علــي مــشروعات  .4
عها علي طالبي العمل في مساحات تتناسب استصالح األراضي وتوزي

 :ويقترح مراعاة ما يلي. مع إمكانياتهم
  تـــوفیر اآلالت والمعـــدالت الالزمـــة لالستـــصالح وتأجیرهـــا بـــسعر

  . مناسب
 توفیر مستلزمات اإلنتاج وتنظیم تسویق المنتجات. 

 إقامة نظام لصیانة المعدات واآلالت المستخدمة . 

 عـــات الجدیـــدة بمـــا یحقـــق حیـــاة تـــوفیر ســـبل المعیـــشة فـــي المجتم
 . اجتماعیة مناسبة
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وضع خريطة شاملة للصناعات الحرفية في مصر تمكن من دعم هذه  .5
الصناعات وتوفير المعـدات ومـستلزمات اإلنتـاج وتـسويق منتجاتهـا 

  .  العمليوخلق فرص عمل جديدة لراغب
 إحالل التكنولوجيا كثيفة العمالة محل التكنولوجيا كثيفة رأس المال .6

 .  العمليوذلك الستيعاب أكبر عدد ممكن من راغب
  : بالنسبة للبطالة المقنعة  ¤

یقترح تحجیم حجم العمالة الحالي بالقطاع الحكـومي عـن طریـق وضـع 
الضوابط التي تكفل التشغیل األمثل للعمالة الموظفـة بالفعـل مـع العمـل 

  :علي تخفیضها اختیاریا وذلك باتخاذ اإلجراءات التالیة 
م جمیــع الوحــدات اإلداریــة بالدولــة بتحدیــد احتیاجاتهــا الوظیفیــة  التــزا )1

وفقـــا لألســـس الموضـــوعیة مـــع إعـــداد توقـــع الحتیاجاتهـــا المـــستقبلیة 
  . وفقا لهذا المحددات

 التوســع فــي تنفیــذ مــشروع التــدریب التحــویلي للعــاملین علــي المهــن  )2
وظـائف : والوظائف التـي یـزداد الطلـب علیهـا ویوجـد بهـا عجـز مثـل

، وظــــــائف "  االبتـــــدائي– الفنـــــي –التخصـــــصي" تعلـــــیم بنوعیاتـــــه ال
اإلحـــــــصاء والحاســـــــبات، وظـــــــائف التمـــــــریض، والوظـــــــائف الفنیـــــــة 

  . والحرفیة
 اســتخدام بعــض نوعیــات العمالــة والــذین یمثلــون فائــضا فــي بعــض  )3

الوحــــدات فــــي إقامــــة وتكــــوین قواعــــد بیانــــات عــــن طریــــق الحــــصر 
حــــــصر المجتمــــــع : الــــــشامل لألنــــــشطة ذات الطــــــابع القــــــومي مثــــــل

  .الخ...الضریبي واستكمال أعمال الرقم القومي
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 زیــادة ســاعات العمــل فــي بعــض األنــشطة التــي تتطلــب اســتمراریة  )4
العمــل بهــا علــي مــدار ســاعات الیــوم عــن طریــق تــشغیل الوردیــات 

 . المتتالیة

 حلول يف األجل الطويل : 

زم ویعتبــر هــذا المــدخل هــو الحــل الحقیقــي للمــشكلة ، حیــث یــستل
تحقیــــق الــــسیاسات التــــي تكفــــل االســــتخدام األمثــــل للقــــوي البــــشریة فــــي 

  .                       مصر في كافة الجوانب
ٕواذا كانــــت البطالــــة مــــشكلة تواجههــــا كــــل مــــن الــــدول المتقدمـــــة 

، مـع االخـتالف فـي طریقـة التعامـل معهـا والدول النامیة علي حد سواء
 االقتـصادیة داخـل المجتمـع مؤهلـة ، حیث في األولـي البنیـةبین االثنین

بفروعها المختلفة ألن تولد فرص عمل حقیقیة، أما الثانیـة فـان الحلـول 
تكـــون وقتیـــة دون الوصـــول إلـــي حلـــول غیـــر مباشـــرة بعیـــده المـــدى فـــي 

  .تأثیراتها علي االقتصاد
ومن ثم علي قضیة التوظیف والتشغیل داخل المجتمع فـإن حالـة 

ت التــــي تنطبــــق علیهــــا هــــذه ى الحــــاالالمجتمــــع المــــصري تعتبــــر إحــــد
، مــــن وجــــود المــــشكلة والوســــائل غیــــر المناســــبة لحلهــــا، فعنــــد الظــــاهرة

النظر إلـى تـاریخ تطـور مـشكلة البطالـة فـي المجتمـع المـصري نجـد أن 
المــــشكلة نتجــــت عــــن الواقــــع الــــسیاسي واالجتمــــاعي الــــذي وجــــد فیــــه 

القتـصادیة ، حیـث مـع التطـورات ا1952المجتمع نفسه بعد ثـورة یولیـو 
والمجتمعیة التي رافقت الثورة برز الخطأ، غیر المقـصود، الـذي یكـرس 
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المشكلة، من إتباع الدولة عقب الثورة سیاسـة التوظیـف الحكـومي التـي 
أصــــــبحت مــــــع الوقــــــت عــــــادة ســــــاعدت علــــــي خلــــــق ثقافــــــة الموظــــــف 
الحكــومي، حیــث كانــت نــسبة األمیــة مرتفعــة، األمــر الــذي ترتــب علیــة 

إلــي المــوظفین الحكــومیین مــع ظهــور مؤســسات جدیــدة الحاجــة الملحــة 
متمثلة في القطـاع العـام الجدیـد الـذي حـل محـل القطـاع الخـاص الـذي 
كــان موجــودا قبــل الثــورة فــضال عــن وجــود بعــض الفــراغ فــي الوظــائف 
التي كان یشغلها األجانب سواء في مؤسـساتهم الخاصـة أو فـي الكـادر 

  .الحكومي
اب التعیـــین لـــشغل هـــذه الوظـــائف  ومـــن ثـــم لجـــأت الدولـــة إلـــي بـــ

بــشكل تلقــائي وفــي وقــت كانــت فرصــة وجــود الموظــف الحاصــل علــي 
المؤهــل ، حتــى لــو كــان متوســطا ، أمــرا صــعبا ، واســتمر الحــال كــذلك 
حتــى بــدأت مالمــح المــشكلة تظهــر فــي فتــرة الــسبعینیات، علــي اعتبــار 

مــر مــا حــدث فــي الفتــرة الــسابقة كــان بمثابــة العــالج المــسكن، وهــو األ
الذي ظهرت آثـاره الـسلبیة فـي فتـرة الثمانینیـات والتـسعینیات ، حیـث لـم 
تتبلـــور فـــي المجتمـــع آلیـــة أخـــري لتخلیـــق فـــرص عمـــل موازیـــة لـــسیاسة 
التوظیـــف الحكـــومي، والتـــي كـــان مـــن المفـــروض أن یقـــوم بهـــا القطـــاع 
الخـــاص بعـــد مـــا تـــم التخلـــي عـــن الـــنهج االشـــتراكي فـــي الـــسبعینیات، 

  .نفتاح االقتصاديوتطبیق سیاسة اال
في المقابل بدأت الزیادة في أعداد الخـریجین مـع بدایـة الثمانینـات 
مــع االســتمرار فــي آلیــة التوظیــف فــي القطــاع العــام دون اســتحداث آلیــة 
أخـــري تمـــتص العمالـــة الزائـــدة بخـــالف القطـــاع الحكـــومي، وعلـــي الفـــور 
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توظیــف بمجــرد أن تــم االنتقــال مــن الــسبعینیات إلــي الثمانینیــات تحــول 
الـــشباب إلـــي عـــبء علـــي الجهـــاز الحكـــومي، ممـــا جعـــل الدولـــة تتخلـــى 
بالتـــدریج عـــن هـــذا الـــنهج تلقائیـــا دون أن توجـــد الطریقـــة المثلـــي لتخلیـــق 

 حقیقیــــة داخــــل االقتــــصاد، األمــــر الــــذي ترتــــب علیــــه أن عمــــلفــــرص 
  . من إجمالي عدد السكان%6ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلي

 مــشكلة عمیقــة الجــذور فــي المجتمــع ومــن هنــا یتــضح أن البطالــة
المـــصري ، وأنـــه مـــن الظلـــم البـــین إســـنادها إلـــي النظـــام التعلیمـــي دون 

؛ فالمـشكلة اسـتفحلت خـالل التطـورات البحث عن األسباب الحقیقیة لها
االجتماعیــة واالقتــصادیة التــي مــر بهــا المجتمــع علــي مــدار الخمــسین 

  .سنة الماضیة
 یكــون أحــد المــداخل أنرض فیــه  ومــن ثــم فــإن التعلــیم مــن المفتــ

المهمــة فــي حــل مــشكلة البطالــة عــن طریــق االعتنــاء بالكــادر البــشري 
وتأهیلــه مــع إعــادة توظیــف المــوارد االقتــصادیة والعمــل علــي االســتفادة 

  . ٕ، حتى وان كان فیه بعض السلبیاتمنها أقصي استفادة ممكنة
، تمـعفبیئة التعلیم فـي مـصر لیـست جـزءا منفـصال عـن بیئـة المج

 تـنعكس الـسلبیات الموجـودة فـي المجتمـع أنومن ثم كان من الطبیعـي 
علي البیئـة التعلیمیـة، فمـشكلة البطالـة علـي اعتبـار أنهـا أحـد الـسلبیات 
الموجـــودة فـــي المجتمـــع أثـــرت بـــشكل كبیـــر علـــي منـــاخ التعلـــیم حیـــث 
أوجـــدت جـــوا عامـــا یتـــسم بالـــسلبیة لـــدي الطـــالب وأولیـــاء األمـــور فـــي 

 واالكتفـاء – في التحصیل واالستمرار فـي التعلـیم العـالي ضعف الرغبة
، وبطبیعـة الحـال، سـوف یجعـل ، واستمرار هذا المنـاخبالتعلیم المتوسط
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العملیة التعلیمیـة تـسیر فـي حلقـة مفرغـة دون حـدوث نقلـة تـساعد علـي 
  . تأهیل الكادر البشري

، ویجــب التركیـــز علـــي التعلــیم كمـــدخل یـــساعد فــي حـــل المـــشكلة
ث أن التعلیم هو أوال أساس القضاء علي الفقـر ألن الفقیـر ال یملـك حی

إال قدرتــــه علــــي العمــــل، وهــــذه القــــدرة تتوقــــف علــــي درجــــة المعرفــــة أو 
الخبرة التي تتوافر للفرد، أي ما حصل علیه من تعلـیم أو تـدریب سـواء 
بطریـق رســمي أو غیــر رسـمي، وكلمــا زادت درجــة التعلـیم والقــدرة علــي 

رات جدیــدة یحتــاج إلیهــا ســوق العمــل یــصبح مــن الــسهل اســتیعاب مهــا
 یجــد العمــل المناســب وأن یــتالءم مــع االحتیاجــات التــي أنعلــي الفــرد 

 لمن حرمـوا مـن أي قـدر رتستدعیها تغیرات السوق، هذا األمر ال یتواف
مــن التعلــیم، إنمــا یتــوفر لمــن حــصلوا علــي تعلــیم أساســي یمكــنهم مــن 

  .العمل أو من مواصلة التعلیم
ـــیم األساســـي والجـــامعي أو أي تـــدریب الحـــق علیـــه  كمـــا أن التعل
عنصر مهم لزیادة اإلنتاجیة سواء للعـاملین فـي الحكومـة أو فـي مجـال 
اإلنتـــاج والخـــدمات، حیـــث قـــد عانـــت مـــصر كثیـــرا مـــن هـــذه المجـــاالت 
جمیعها بسبب انتشار األمیـة وضـعف مـستوي التعلـیم بـین أعـداد هائلـة 

م والتــدریب المتواصـل ممــا جعـل حتــى حــاملي لـم تــتح لهـم فرصــة التعلـی
الــشهادات الجامعیــة مــنهم أشــباه متعلمــین فــي كثیــر مــن األحــوال، وهــو 
األمر الذي خلق وضعا سلبیا في المجتمـع بتـراكم ظـروف أثـرت بـشكل 
مباشر في عملیة اإلنتاج، وعملت بدال من التسریع بعجلـة اإلنتـاج إلـي 

نتـــاج فـــي وقـــت تتـــزامن فیـــه الخمـــول فـــي قطاعـــات كثیـــرة فـــي مواقـــع اإل
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الزیادة الـسكانیة بـشكل ال یتناسـب مـع مـا هـو موجـود فـي المجتمـع مـن 
ومن هنا فإن مدخل التعلیم یعتبر بمثابـة أفـضل الـسبل لتهیئـة . خدمات

الظــروف المجتمعیــة للخــروج مــن الوضــع الحــرج الــذي ترتــب مــع تــوافر 
داعیاتها الظــــروف األخــــرى علــــي زیــــادة نــــسبة األمیــــة فــــي المجتمــــع بتــــ
  . السلبیة المختلفة، إلي وضع أفضل یساعد علي عملیة اإلنتاج

حیـــث أنـــه بمثابـــة مخـــرج أساســـي مـــن ســـلبیات كثیـــرة ناتجـــة عـــن 
األمیـــة فهـــو یـــساعد علـــي رفـــع مـــستوي الـــصحة العامـــة ألنـــه یزیـــد مـــن 
الطلب علي الخـدمات الـصحیة، ویعـرف اآلبـاء واألمهـات بمعنـي فائـدة 

فة والوقایة من المـرض كمـا انـه یـساعد فـي حالـة التغذیة السلیمة والنظا
 المناســـب واإلفــادة منـــه علـــي نحـــو ســـلیم جالمــرض علـــي اختیـــار العـــال

فـضال علـي . وهذه كلها إجراءات تـساعد علـي نمـاء العقـل والجـسم معـا
أنها توفر كثیـرا مـن المالیـین التـي قـد تنفـق فـي العـالج أو تهـدر نتیجـة 

لتعلــــیم وخاصــــة تعلــــیم الفتیــــات فــــضال علـــي أن ا. التغیـــب عــــن العمــــل
یساعد علي تخفیض معدل الزیـادة الـسكانیة والتـي كانـت أحـد األسـباب 

  .في مشكلة البطالة في الوقت الحاضر بین المتعلمین
 لتطــویر نظــم التعلــیم بالــشكل الــذي توقــد تــم وضــع إســتراتیجیا

  : یتفق مع احتیاجات سوق العمل باالعتماد علي المحاور التالیة
بــــرامج التعلــــیم الفنــــي الــــصناعي لتحقیــــق التــــوازن بــــین  تطــــویر  )1

مخرجات هذا النوع من التعلیم واحتیاجات المجتمع ، مـع األخـذ فـي 
االعتبـــار االحتیاجــــات الفعلیــــة والتــــي تحـــدد وفقــــا لرؤیــــة القطاعــــات 

والتركیــز علــي التخصــصات المهنیــة لخدمــة ) خــاص/ عــام(المختلفــة
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قـــت الحاضـــر والتـــي تعـــاني األنـــشطة التـــي یـــتم التوســـع فیهـــا فـــي الو
مجــــاالت المالبــــس : عجــــزا فــــي العمالــــة المهنیــــة المدربــــة بهــــا مثــــل

  .ٕالجاهزة والتكییف واصالح السیارات وصناعات مواد البناء
،  تطـــــویر التعلـــــیم التجـــــاري وذلـــــك بإدخـــــال تخصـــــصات جدیـــــدة )2

واالهتمـــام بإدخـــال منـــاهج الحاســـب اآللـــي كمـــادة أساســـیة فـــي هـــذا 
 . النوع من التعلیم

) ألمانیـا(وقد اتفقـت القیـادة الـسیاسیة مـع عـدد مـن الـدول المتقدمـة
علــي تقــدیم المعونــة الفنیــة والمادیــة لالســتفادة مــن خبراتهــا فــي إعــداده 

  .وتنمیة كمواد فنیة ومهنیة في المجاالت المتعددة
  :قضايا للبحث والمناقشة

 المـــدخل الـــصحيح لحــــل مـــشكلة البطالـــة يكمــــن فـــي تأهيـــل الكــــادر . 1س
البـــشري عــــن طريــــق تحــــسين نوعيــــة التعلـــيم ، مــــع ضــــرورة تنــــشيط البنيــــة 

اكتـب تقريـرا حـول هـذه المقولـة فـي حـدود صـفحة . االقتصادية للمجتمع 
  واحدة تبين فيها وجهة نظرك بالقبول أو الرفض ؟

  تناول بالتحليل األبعاد المتعددة لمشكلة البطالة في مصر؟.2س
تبنـــي مـــصر لـــسياسة : فحات حـــول اكتـــب تقريـــرا فـــي حـــدود أربـــع صـــ . 3س

  : اقتصاد السوق  وانعكاساتها على 
 زيادة معدالت البطالة.                  
 زيادة معدالت الفقر . 
 انتشار ظاهرة عمالة األطفال.  
  االنسحاب التدريجي من توفير الخدمات الصحية. 
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   3Reviewing Chapter   الثالثأنشطة الفصل 
المفهـــــوم الرســـــمي : فهـــــومین للبطالـــــة همـــــایمكـــــن التفرقـــــة بـــــین م )1

  والمفهوم العلمي، اعرض بإیجاز لكل منهما؟

تأخــــذ البطالــــة أشــــكاال متعــــددة طبقــــا لمــــسبباتها غیــــر أنــــه یمكــــن  )2
 ینــدرج تحتهــا أنــواع فرعیــة –التمییــز بــین نــوعین رئیــسین للبطالــة 

  تحدث بإیجاز عن األنواع المختلفة للبطالة ؟. متعددة 

ر مــشكلة البطالــة وتفاقمهــا فــي مــصر إلــي یمكــن أن یعــزى ظهــو )3
   العبارة ؟همجموعتین من األسباب، اشرح بالتفصیل هذ

ــــول المقترحــــة لمــــشكلة البطالــــة فــــي   )4 تكلــــم بإیجــــاز عــــن أهــــم الحل
  مصر؟

 الجـذور فـي المجتمـع المـصري ومـن الظلـم ةمشكلة البطالة عمیقـ )5
 فسر هذه العبارة ؟  . إسنادها إلى النظام التعلیمي وحده

  : بین المصطلحات اآلتیة میز )6

 ةالبطالة المقنع  
 البطالة الدوریة  
  البطالة االختیاریة  
 البطالة الموسمیة  

 البطالة الهیكلیة  
 البطالة السافرة  
 البطالة االحتكاكیة  
 ةالبطالة اإلجباری  
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  الفصل الرابع
  لسلوك المعلمين الضبط االجتماعي

  
  

  :أهداف الفصل 

 الفصل وتنفيذ األنشطة المرتبطة به يتوقع بعد أن تنتهي من دراسة هذا
  : منك أن تصبح قادرا على أن 

  .تتعرف على التعريفات المختلفة لمفهوم القانون - 

  .تدرك الوظائف المختلفة للقانون - 

: تلــــم بالــــضوابط القانونيــــة المنظمــــة للعمــــل داخــــل المدرســــة مــــن حيــــث  - 
  .الحقوق والواجبات ونظم التأديب
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  :مقدمة
ر االجتماعیة ضرورة یقرها المجتمع فكل جماعة لـدیها مجموعـة للمعایی

من المعاییر التي تحدد لألعضاء كیفیة أداء الدور الصحیح فإذا أمتثـل جمیـع 
 لكانـــت عالقـــات الجماعـــة منـــسجمة، واســـتطاع كـــل راألعـــضاء لتلـــك المعـــایی

ولكـن  .عضو أن یضمن أقصي إرضاء ممكن من مشاركته فـي هـذه الجماعـة
ً عــــضو یمتثــــل امتثــــاال كــــامال لتلــــك د الواقعیــــة للجماعــــات، ال یوجــــفــــي الحیــــاة ً

  .المعاییر، إذ أن تعددها یقلل من االمتثال لبعضها
ـــــه أهدافـــــه ووســـــائله وتتـــــألف مـــــن  والمدرســـــة تنظـــــیم اجتمـــــاعي ل
جماعات مختلفة ومتنوعة بینها تفاعالت تؤدي إلي عالقـات اجتماعیـة 

ین معــا، وهــذه العالقــات قــد قــد تتــصف بالتعامــل أو بالــصراع أو بــاالثن
تكـــون رســــمیة تنظمهــــا الـــضوابط القانونیــــة، وقــــد تكـــون عالقــــات غیــــر 

األمر الذي یـشیر إلـي أن سـلوك المعلـم . رسمیة تنشأ تلقائیا بین األفراد
وعلـي المعلـم أن . یحدد من قبل الجماعة أو المجتمـع الـذي ینتمـي إلیـه
عر معهـا بـسیطرة یكف سلوكه بمـا یتفـق وسـلوك اآلخـرین بـصورة ال یـش

 ضوهــذه الــسیطرة ال تفــر. الجماعــة التــي فرضــت علیــه معــاییر الــسلوك
ٕعلـي العلــم بغـرض إظهــار ســیادة الجماعـة وانمــا لمـساعدته علــي القیــام 
بوظیفتــــه االجتماعیــــة أو الــــدور الــــذي أنــــیط بــــه مــــن خــــالل المنظمــــة 

  .  التي ینتمي إلیها–المدرسة-االجتماعیة 
 التنظــیم بطریقــة فعالــة ، فانــه توجــد أي أنــه لكــي ینــتظم ســیر هــذا

معــاییر أو قواعــد أو أصـــول معلومــة والمعلـــم النــاجح هـــو الــذي یحتـــرم 
تلـــك المعـــاییر مـــن خـــالل المحافظـــة علـــي المواعیـــد ، وقلـــة التغیـــب ، 
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ٕواتقــــــان العمــــــل واإلخــــــالص فیــــــه، والتمــــــشي مــــــع الــــــروتین المدرســــــي 
  .الخ.....الیومي

 وأهمــــل فیمــــا علیــــه مــــن ولكــــن إذا خــــالف المعلــــم تلــــك المعــــاییر
التزامـــات وانحـــرف فـــي أداء الـــدور عمـــا هـــو متوقـــع منـــه فإنـــه یتعـــرض 
ألنــــواع معینــــة مــــن الجــــزاءات التأدیبیـــــة تتمــــشى مــــع مــــا ارتكبــــه مـــــن 
. مخالفــات، وذلــك لــردع الــسلوك الشخــصي المنحــرف لــبعض المعلمــین
 )1(ُویمكــــن أن یــــتم ذلــــك مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن الــــضوابط القانونیــــة

  :لة فيُوالمتمث
 والئحتـــــه 2016 لـــــسنة 81قــــانون الخدمـــــة المدنیــــة الجدیـــــد رقــــم 

 بتعــدیل بعــض أحكــام قــانون 2007 لــسنة 155 قــانون رقــم -التنفیذیــة
قـــانون الطفـــل رقـــم  -كـــادر المعلمـــین /1981 لـــسنة 139التعلـــیم رقـــم 

قـــــانون ال - 2008 لـــــسنة 126 والمعـــــدل بالقـــــانون 1996 لـــــسنة 12
 لـسنة 79 قـانون –  وتعدیالتـه1948  لسنة131رقم المصري  مدنيال

 112 قـانون – في شأن نقابة المهـن التعلیمیـة والئحتـه التنفیذیـة 1969
 بـــشأن تنظـــیم شـــئون البعثــات واإلجـــازات الدراســـیة والمـــنح 1959لــسنة 

 لــــــسنة 63، 1961 لــــــسنة 6، 1960 لــــــسنة 143والمعــــــدل بالقــــــانون 
ـــــأمین االجتمـــــاعي رقـــــم –1964 ـــــسنة 79 قـــــانون الت المعـــــدل  1975 ل

 بتقریـــــر 1981 لـــــسنة 118 قـــــانون – 1977 لـــــسنة 25بالقـــــانون رقـــــم 
 قــــــــرارات وزاریــــــــة أعمــــــــال االمتحانــــــــات أعمــــــــال -عــــــــالوة اجتماعیــــــــة

                                                
زامھم -1 ب الت ي تتطل ین والت ات المعلم وق وواجب نظم حق ي ت د الت ة القواع  مجموع

ل  ي مقاب ة ف زاءات التأدیبی ع الج شجیعیة أو توقی آت الت نح المكاف الل م ن خ ا م بإتباعھ
 .االمتثال أو المخالفة
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 أعمـــال االمتحانـــات أعمـــال االمتحانـــات بـــشأن الـــدروس -االمتحانـــات
 قرار وزاري بـشأن حظـر التـدخین فـي الفـصول الدراسـیة –الخصوصیة 

  . واألماكن المغلقة بالمدارس
  القانون أحد أھم أسالیب الضبط االجتماعي

یعتبـــــر القـــــانون أقـــــوى وأهـــــم أســـــالیب الـــــضبط االجتمـــــاعي ألنـــــه 
ضــــرورة اجتماعیــــة الزمــــة لحیــــاة الجماعــــة، وتــــدعیم واســــتقرار الــــنظم 

فهـــو بمثابـــة الـــسیاج الـــذي یحمـــى مـــصالح . االجتماعیـــة فـــي المجتمـــع
 للقــوى ولــشاعت األفــراد، ولــواله ألصــبح األمــر فوضــى، ولكانــت الغلبــة

الفوضـــى وعـــم االضـــطراب، فالقـــانون ضـــروري لكـــل مجتمـــع ألنـــه هـــو 
   . أساس النظام فیه

فبــدون قــانون ال یمكــن تــصور وجــود نظــام یحكــم ســلوك األفــراد، 
ویحــدد عالقــاتهم بعــضهم بـــالبعض اآلخــر، حــسب الــنظم الموضـــوعة، 

ًألن نمـــط العالقـــات المنظمـــة یعتبـــر شـــرطا أساســـیا للحیـــاة االجتماع یـــة ً
في المجتمع فهـو ملـزم لجمیـع األفـراد علـى الـسواء، وال یـسمح بـالخروج 
عـــــن هـــــذه النـــــصوص التـــــي یـــــتم تـــــشریعها ألن الدولـــــة تـــــسن القـــــوانین 
والتــــشریعات، وتــــسهر علــــى تنفیــــذها وتعاقــــب كــــل مــــن یخــــرج علیهــــا 
بعقوبـــــــات محـــــــددة، ولـــــــذلك فهـــــــو یمثـــــــل الدعامـــــــة الرئیـــــــسیة للتنظـــــــیم 

  . االجتماعي
  :تعريف القانون

ســـنقف هنـــا علـــى معنـــى القـــانون باعتبـــاره أحـــد أســـالیب الـــضبط 
كلمـــة غیـــر عربیـــة :"  بأنـــه)حـــسن الـــساعاتي(االجتمـــاعي، فقـــد عرفـــه 
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بمعناهـــا الــــشائع  مـــشتقة مـــن كلمــــة یونانیـــة معناهـــا األصــــل واألصـــول
القاعـدة االجتماعیـة العامـة ولـذلك كانـت األصـول  عن العرف أوعبارة 

 –ون فــي مــضمونه مــن اإللــزام، فــالقول إنبهــذا المعنــى أقــرب إلــى القــان
ً إنما یعنى أنه یجب فعـل ذلـك بنـاء علـى –األصول أن نفعل كذا وكذا 

وتـؤدى كلمـة . قاعدة اجتماعیة عامة تعارف علیها النـاس فـي المجتمـع
قــانون فــي اللغــات األجنبیــة معنیــین، أحــدهما موضــوعي وهــو القـــانون 

  .  والصواببمعناه المعروف، والثاني ذاتي وهو العدل

الــضبط االجتمــاعي عــن :فهــو) راد كلیــف بــروان(أمــا القــانون عنــد
ًطریق القوة المنظمة تنظیما سیاسیا ً .  

عــدة تعریفــات للقــانون منهــا تعریفــه للقــانون )روســكو باونــد(وقــدم 
مجموعـــــة القواعـــــد التــــي تـــــصدرها الدولـــــة، والتــــي تـــــنظم ســـــلوك : بأنــــه

  .لین في تكوینهاالهیئات واألفراد الخاضعین لها أو الداخ
القواعـــد التـــي عرفـــت  بأنـــه مجموعـــة مـــن): كـــارل مانهـــایم(وعرفـــه

وفــسرت وطبقــت علــى مواقــف معینــة مــن جانــب الهیئــة التــشریعیة فــي 
  .الدولة

نـــسق للنظـــام یـــسمى قواعـــد : "علـــى أنـــه)مـــاكس فیبـــر(كمـــا عرفـــه
االتفـــاق یـــتم مـــساندته فـــي حالـــة الـــسلوك المنحـــرف بواســـطة الجـــزاءات 

نفـــسیة والتـــي تهـــدف إلـــى اإلجبـــار للتطـــابق أو العقـــاب عـــن المادیـــة وال
المخالفــة، وتمــارس وتطبــق هــذه الجــزاءات بواســطة جماعــة مــن النــاس 

  .یمنحون السلطة للقیام بهذه الوظیفة
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  :وظائف القانون
من خالل توزیـع الحقـوق والواجبـات علـى األفـراد؛  :وظائف توزیعیة .1

الحقــوق والواجبــات علــى فالقــانون یحــدد العالقــات اإلنــسانیة، ویــوزع 
األفــراد، أي یوضــح لكــل فــرد مــا علیــه أن یفعــل، ومتــى وأیــن ولمــن 

  .یفعل
ً فلكـي تـوزع الحقـوق والواجبـات بـین األفـراد توزیعـا :وظائف تنظیمیة .2

یــتم ) هیئــة للــضبط االجتمــاعي(ًعــادال، البــد مــن وجــود قــوة أو ســلطة
حــــاكم فــــرض التوزیــــع عــــن طریقهــــا، وتمثــــل الهیئــــات التــــشریعیة والم

والقــضاة والــشرطة هــذه القــوة أو الــسلطة، ولــذلك فــإن القــانون یهــدف 
إلـــى صـــیانة التنظـــیم االجتمـــاعي، والحـــرص علـــى اســـتقرار النظــــام 
وتقریــر عالقــات األفــراد حــسب الــنظم الموضــوعة، ویتــضح الــضبط 

  :  القانوني في ناحیتین
  تحدیــــد الــــسلوك، إذ أن القــــانون یحــــدد األنمــــاط الــــسلوكیة الواجــــب

 .باعها في المواقف واألوضاع والعالقات المختلفةات
  تحدیـــد الجــــزاءات التــــي توقــــع علـــى األفــــراد عنــــد مخالفــــة النمــــاذج

  .السلوكیة التي حددها القانون، وأوجب اتباعها
فعلى سبیل المثال یوجـد فـي منظمـات المجتمـع المختلفـة مجموعـة 

د التـــي هائلـــة مـــن التـــشریعات الملحـــق بهـــا لـــوائح تحـــدد مجموعـــة القواعـــ
یتبعها األفراد فـي التحـاقهم وقیـامهم بوظـائفهم التخصـصیة والتـي تنطـوي 
علــى حقــوقهم نحــو الدولــة وواجبــاتهم علــى الجماعــة والتــي تــنظم شــروط 
انــــضمامهم وقبــــولهم فــــي الهیئــــات والمنظمــــات التــــي یباشــــرون خاللهــــا 
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نـــشاطاتهم والتـــي تحـــوى الـــضمانات الكافیـــة لمعیـــشتهم وفـــق المـــستویات 
درتها لهــــم جماعــــاتهم والتــــي تنطــــوي علــــى الجــــزاءات التأدیبیــــة التــــي قــــ

ـــــشاطات، والمخـــــالفین  ـــــین أو المفـــــسدین لهـــــذه الن للمقـــــصرین أو المخطئ
للقواعد المهنیة أو العامة التـي تحقـق بـصفة مطلقـة تأكیـد سـیادة التنظـیم 

  .والنظام في كل مهنة اجتماعیة على حده
 المدرســي یمكــن وفــي ظــل التفــاعالت والعالقــات داخــل المجتمــع

توقـع سـلوك معــین مـن جمیـع أطــراف التفاعـل، وتوقعـات األدوار یمكــن 
أن تكــــون رســــمیة تتحــــدد بواجبــــات الوظیفــــة نفــــسها مــــن وجهــــة النظــــر 
الرســـمیة، كمـــا یمكـــن أن تكـــون غیـــر رســـمیة تـــشتق مـــن الطـــرق التـــي 
یحـــددها الفـــرد لنفـــسه للقیـــام بهـــذه األدوار، وتـــشكل كـــل مـــن التوقعـــات 

ر الرسمیة معاییر الـسلوك التـي یمكـن أن تكـون متـصارعة الرسمیة وغی
 توقعـــــات معینـــــة عـــــن – مــــثال –ًأحیانــــا، فـــــیمكن أن یكـــــون للمعلمـــــین 

ٕأنفـــــسهم فـــــي عالقـــــاتهم بالتالمیـــــذ فـــــي أدوار النـــــصح، واعـــــادة الـــــتعلم، 
وعــالج االنحرافــات، وقــد تتعــارض هــذه التوقعــات الذاتیــة مــع التوقعــات 

ًكــون المعلــم واعیـا بقــدر المخــاطرة فــي وهــو أمــر یقتـضي أن ی. الرسـمیة
ًمثل تلك الحاالت، مدركا لحقوقه ومسئولیاته، ورغم ذلك فـإن المعلمـین 
ال یــزودون بمعلومــات عــن حقــوقهم الــشرعیة ومــسئولیاتهم، فعلــى ســبیل 
المثـــال یتلقـــى الـــصیادلة عـــادة مقـــررات عـــن مجموعـــة القـــوانین الطبیـــة 

ـــیمهم المهنـــي، وال یأخـــذ معل مـــو المـــستقبل بـــصفة عامـــة كجـــزء مـــن تعل
ًتعلیمـــا ممـــاثال بالنـــسبة لمهنـــتهم فالقـــانون یتـــدخل فـــي حیاتنـــا الیومیـــة، . ً

والمــواطن العـــادي یواجـــه بمتطلبـــات قانونیــة ضـــروریة أثنـــاء حیاتـــه فـــي 
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المجتمـــع المعقـــد، بدایـــة مـــن المهـــد حـــین یتطلـــب األمـــر عمـــل شـــهادة 
  .یراثمیالد، إلى اللحد حیث عمل جرد للممتلكات وتوزیع الم

ویتعامـــــل المعلمـــــون مـــــع العدیـــــد مـــــن األفـــــراد كالتالمیـــــذ واآلبـــــاء 
والــزمالء وبــاقي أعــضاء مجــتمعهم فــي مواقــف قــد تــستدعى مــسئولیات 

فالمعلم یعمل في ظل القواعد والواجبات واللـوائح التـي تـضعها . قانونیة
لـــــه المؤســـــسة التعلیمیـــــة؛ فهـــــو یحتـــــاج إلـــــى معرفـــــة القواعـــــد اإلداریـــــة 

رتــــب والعـــــالوات والترقیــــات واإلعـــــارات، والنقــــل والنـــــدب المتــــصلة بالم
كما یحتاج إلـى معرفـة األخطـاء التـي ... الخ من الحقوق... واإلجازات

یمكن أن یجازى على ارتكابها والجزاءات التي توقع علیه عند ارتكابهـا 
  .فیبتعد عنها

 باعتبارهـــا –وســـوف نـــشیر هنـــا إلـــى القـــوانین واللـــوائح المدرســـیة 
ـــــضبط االجتمـــــاعيأحـــــد أســـــالی  لنتخـــــذها إطـــــار لتحدیـــــد حقـــــوق –ب ال

وواجبــات المعلــم والجــزاءات التــي تطبــق علــیهم فــي حالــة اإلخــالل بمــا 
  .علیهم من واجبات

  الضوابط القانونية المنظمة للعمل داخل المدرسة
ـــوائح والقـــرارات والنـــشرات(تتعـــدد الـــضوابط القانونیـــة التـــي ) القـــوانین والل
كن أكثر هذه القوانین تطبیقا فـي المدرسـة هـو تحكم العمل بالمدارس ول

ویمكـــن مـــن . 2016 لـــسنة 81قـــانون الخدمـــة المدنیـــة الجدیـــد رقـــم 
خــــالل تحلیــــل مــــواد هــــذا القــــانون، باإلضــــافة إلــــى الــــضوابط القانونیــــة 

حقـوق المعلـم وواجباتـه، والجـزاءات التأدیبیـة التـي توقـع : األخرى تحدید
  .عند ارتكاب المخالفات
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  ق المعلم  حقو–ًأوال 
قــانون الخدمــة المدنیــة الجدیــد ًتتحــدد حقــوق المعلــم طبقــا ألحكــام 

والـضوابط االجتماعیــة القانونیــة  والئحتـه التنفیذیــة 2016 لــسنة 81رقـم 
  :األخرى، وتمثل الحقوق التي یتمتع بها المعلم فیما یلي

  :التعیین  )1
ُیـــشترط فـــیمن یعـــین معلـــم فـــي المؤســـسات التعلیمیـــة أن یكـــون ) 1-1( ُ

ٍحاصل علـى مؤهـل عـال مـن إحـدى الكلیـات التربویـة، وفـي حالـة عـدم 
ٍتــوافر هــذا المؤهــل یجــوز تعیــین الحاصــل علــى مؤهــل عــال مــن إحــدى 
الكلیــــات بــــشرط الحــــصول علــــى دبلــــوم عــــام فــــي مــــن إحــــدى الكلیــــات 

  .التربویة
 یتكـــــــون جـــــــدول وظـــــــائف المعلمـــــــین مـــــــن الوظـــــــائف اآلتیـــــــة                    )1-2(
  ):ق كادر المعلمین من 71/م(
 .معلم مساعد/ معلم تحت االختبار) 1-2-1(

  .معلم أو أخصائي) 1-2-2(
 .معلم أول أو أخصائي أول) 1-2-3(

 .أو معلم متمیز أو موجه) أ(معلم أول) 1-2-4(

 . موجه أول أو أخصائي خبیرومعلم خبیر أ) 1-2-5(

  .كبیر معلمین أو موجه عام أو كبیر أخصائیین) 1-2-6(
بالتعاقـد المؤقـت لمـدة سـنتین " معلم مـساعد" یكون شغل وظیفة )1-3(

قابلـة للتجدیـد سـنة أخـرى بقـرار مـن وزیـر التعلـیم، ویجـب علـى شــاغلها 
هــذه المــدة الحــصول علــى شــهادة الــصالحیة لمزاولــة التعلــیم بالمرحلــة 
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التعلیمیــة التــي تتقــدم لهــا، فــإذا لــم یحــصل علــى الــشهادة خاللهــا انتهــى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ...ًا دون حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألي إجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءعقــــــــــــــــــــــــــــــــــدها تلقائی

 .) من ق كادر المعلمین73/م(

مــــن " معلــــم"ُ یعـــین بقــــرار مــــن المحــــافظ المخــــتص فــــي وظیفــــة )1-4(
، وحــصل خاللهــا " معلــم مــساعد"أمــضى ســنة علــى األقــل فــي وظیفــة 

ًعلــى شــهادة الــصالحیة ، وثبتــت صــالحیته للعمــل وفقــا للمعــاییر التــي 
 .) ق كادر المعلمین من73/م(تحددها الالئحة التنفیذیة 

مــنح شــهادة الــصالحیة، " األكادیمیــة المهنیــة للمعلمــین" تتــولى )1-5(
وهــي تتبــع وزیــر التربیــة والتعلــیم ومقرهــا القــاهرة ولهــا فــروع فــي أنحــاء 
                               الجمهوریـــــــــــــــــــة وتعمـــــــــــــــــــل بالتعـــــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــع كلیـــــــــــــــــــات التربیـــــــــــــــــــة

 .) من ق كادر المعلمین75/م(

ن واســــع االنتــــشار  یكــــون التعیــــین أو التعاقــــد مــــن خــــالل إعــــال)1-6(
                                   یوجـــــــــــــــــــــــه للجمیـــــــــــــــــــــــع، وبمـــــــــــــــــــــــا یكفـــــــــــــــــــــــل تكـــــــــــــــــــــــافؤ الفـــــــــــــــــــــــرص

، ویــتم ترتیــب مــن یجتــاز اختبــار شــغل ) مــن ق كــادر المعلمــین76/م(
 المــادة الوظیفــة والمفاضــلة بیــنهم بمراعــاة مــؤهالتهم وخبــراتهم ، وتــنظم

 التنفیذیــة لقـــانون كــادر المعلمــین وســائل اإلعـــالن ة مــن الالئحــالثالثــة
 :لمفاضلة كما یليوقواعد الترتیب وا

 .األعلى في درجات االختبار ) 1-6-1(

األعلـــى فـــي مرتبـــة الحـــصول علـــى المؤهـــل الـــالزم لـــشغل  )1-6-2(
 .الوظیفة

  .ًاألعلى مؤهال ) 1-6-3(
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 .األكثر في مدة الخبرة ) 1-6-4(

  .ًاألقدم تخرجا ) 1-6-5(
 .ًاألكبر سنا ) 1-6-6(

  :تقویم األداء  )2
 مــــن 17مـــن قــــانون كـــادر المعلمـــین، 80: مـــن تحلیـــل نــــص المـــادتین

تقــویم أداء المعلــم یكــون عــن مــدة ســنة : الالئحــة التنفیذیــة لــه یتبــین أن
تبدأ من أول شـهر سـبتمبر وتنتهـي فـي آخـر شـهر أغـسطس مـن العـام 
التـــالي ، ویوضــــع تقریــــر تقــــویم األداء خـــالل شــــهري أكتــــوبر ونــــوفمبر 

 ویكــون تقــویم ویعتمــد مــن لجنــة المــوارد البــشریة خــالل شــهر دیــسمبر،
، )90 <-75(، فـــــــوق متوســـــــط) 100-90(كــــــفء األداء بمرتبــــــة 
، ) 60 <-50(، دون متوســــــــــــــــــــــــط ) 75 <-60( متوســــــــــــــــــــــــط

  ). 50<(ضعیف
  :المرتب )3

 ً یتقاضـاه المعلـم شـهریا فـي مقابـل العمـل الـذيالـذيالمرتب هـو المبلـغ 
، وكـذلك مـن تحلیـل الجـدول رقـم 36/ویتبـدى مـن تحلیـل نـص م. یؤدیه

 لـــــسنة 81قـــــانون الخدمـــــة المدنیـــــة الجدیـــــد رقـــــم مـــــن ) 3(و) 2(و) 1(
الخاص بمرتبات المعلمین، إن المعلـم یـستحق مرتبـة منـذ بدایـة  2016

تعیینــه واســتالمه العمــل، ویتحــدد مرتــب المعلــم حــسب المؤهــل العلمــي 
  .الحاصل علیه

  : العالوة )4
هــــي االســــتحقاقات التــــي یمنحهــــا القــــانون للمعلــــم زیــــادة علــــى المرتــــب 
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وتـــضاف العـــالوة . 37/ كمـــا یتبـــین ذلـــك فـــي تحلیـــل نـــص م.األساســـي
علـــى مرتـــب المعلـــم فـــي مواعیـــد دوریـــة تحـــدد عـــادة بـــسنة میالدیـــة، إذ 
تــستحق العــالوة الدوریــة فــي أول یولیــو التــالي النقــضاء ســنة مــن تــاریخ 

والعـالوات التـي . التعیین أو من تاریخ استحقاق العالوة الدوریة الـسابقة
  :ربعة أنواعیحصل علیها المعلم أ

  :سنویة/اعتیادیة/عالوة دوریة   )أ 
ســـنویة وتـــصرف فـــي الـــشهر األول مـــن كـــل ســـنة /ُتمـــنح بـــصفة دوریـــة

ُمالیــة، وتمــنح للمعلــم وهــو فــي نفــس مــستواه الــوظیفي دون نقلــه إلــى 
، تحـــق المعلـــم العـــالوة الدوریـــة علـــى ) 37/م(مـــستوى وظیفـــي أعلـــى

قـانون الخدمـة ن م) 1(جدول رقم [حسب الدرجة المالیة التي یشغلها
   .]2016 لسنة 81المدنیة الجدید رقم

  :عالوة الترقیة  )ب 
ُوتمــنح للمعلــم عقــب كــل ترقیــة لــه فــي الــسلم الــوظیفي، ویكــون للمعلــم 

وال یمنـع . ًالحق في العالوة اعتبارا من تـاریخ صـدور القـرار بالترقیـة
ــــــــي  مــــــــنح عــــــــالوة الترقیــــــــة اســــــــتحقاق المعلــــــــم للعــــــــالوة الدوریــــــــة ف

  ).31/م(موعدها
  :العالوة التشجیعیة  )ج 

. ًعــالوة اســتثنائیة تعطــى للمعلــم تقــدیرا لجهــوده وامتیــازه فــي أداء عملــه
ــــــل نــــــص م ــــــین مــــــن تحلی ــــــي العــــــالوة 38/ویتب ــــــم الحــــــق ف  أن للمعل

التشجیعیة، وهـى تعـادل العـالوة الدوریـة المقـررة للدرجـة المالیـة التـي 
ر یـشغلها بأوضـاع حـددها القـانون، منهــا أن یحـصل المعلـم فـي تقریــ
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الكفایــــة علــــى مرتبــــة كــــفء عــــن العــــامیین األخیــــرین، وكــــذلك عنــــد 
الحـــصول علـــى درجـــة علمیـــة أعلـــى مـــن مـــستوى الدرجـــة الجامعیـــة 

وال یمنـــع مـــنح العـــالوة التـــشجیعیة اســـتحقاق المعلـــم للعـــالوة . األولـــى
  .الدوریة في موعدها

 یحصل على مؤهل أعلـى أثنـاء الخدمـة حـافز تمیـز يمنح المعلم الذُوی
مـنح المعلـم هـذا الحـافز إذا حـصل علـى درجـة الماجـستیر ُوی .يعلم

أو مـــا یعادلهـــا أو دبلـــومین مـــن دبلومـــات الدراســـات العلیـــا مـــدة كـــل 
مـنح المعلـم عـالوة تمیـز أخـرى ُمنهما سنة دراسیة على األقـل، كمـا ی

حـافز التمیـز ویكـون . إذا حصل على درجة الـدكتوراه أو مـا یعادلهـا
، أو الفئـــات ي مـــن األجـــر الـــوظیف%7ة  المـــشار إلیهـــا بنـــسبيالعلمـــ

  : المالیة التالیة أیهما أكبر
 25لمــــــن یحــــــصل علــــــى مؤهــــــل متوســــــط أو فــــــوق ً جنیهــــــا شــــــهریا 

  . المتوسط
 50لمن یحصل على مؤهل عالً جنیها شهریا  .  
 75ن علــى ی دراســیعــامین دبلومــه لمــن یحــصل علــى ً جنیهــا شــهریا

  . األقل
 100الماجستیر لمن یحصل على درجة ً جنیها شهریا .  
 200لمن یحصل على درجة الدكتوراهً جنیها شهریا  .  
حــدد الالئحــة التنفیذیــة شــروط وضــوابط مــنح حــافز التمیــز علــى أال ُوت

  .يیجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلم
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  :العالوة االجتماعیة  )د 
  ).1981 لسنة118 من ق2/م(ُتمنح عقب الزواج وعقب اإلنجاب

  :الترقیة )5
تعنـــى الترقیـــة أن یـــشغل المعلـــم درجـــة وظیفیـــة أعلـــى مـــن درجـــة 
الوظیفــة التــي كــان یــشغلها قبــل الترقیــة، فهــي تعنــى صــعود المعلــم فــي 
السلم اإلداري وزیادة سلطاته ومسئولیته، وقد یصحب الترقیـة زیـادة فـي 

وتتـضمن الترقیـة . المرتب وممیـزات أخـرى ولكـن لـیس فـي كـل األحـوال
، حیـــث ینتقــــل مـــن مـــستوى وظیفــــي معـــین إلــــى تحـــسین مركـــز المعلــــم

مــستوى وظیفــي أعلــى كترقیــة مــن المــستوى الثالــث إلــى الثــاني فــاألول، 
والترقیـــة أهـــم . مــدیر عـــام، العالیـــة، الممتــازة: فــدرجات الوظـــائف العلیـــا

من العالوة أو المكافأة التشجیعیة، ألنهـا تتـضمن تحـسین وضـع المعلـم 
  .األدبي والمادي

  : ية التي وضعها المشرع للترقية بصفة عامة أو موانع الترقيةالضوابط القانون
  .ُالمحال للمحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة طول مدة المحاكمة )أ 
 .الموقوف عن العمل طول مدة الوقف  )ب 

الموقع علیه جزاء بالخـصم مـن المرتـب مـدة تزیـد عـن خمـسة أیـام أو   )ج 
فها، جــــزاء بخفــــض الدرجــــة أو تأجیــــل العــــالوة أو الحرمــــان مــــن نــــص

ــــة معلــــم وقــــع علیــــه جــــزاء مــــن  ًحیــــث إنــــه ال یجــــوز النظــــر فــــي ترقی
  :الجزاءات التأدیبیة المبنیة فیما یلي إال بعد انقضاء الفترات اآلتیة

  ثالثة أشهر في حالة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمـل لمـدة
  . أیام10 أیام إلى 5تزید على 
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 عـن العمـل لمـدة ستة أشهر في حالة الخصم مـن المرتـب، أو الوقـف 
  .ً یوما15ً یوما إلى 11
  تسعة أشهر في حالة الخصم من المرتب، أو الوقـف عـن العمـل مـدة

 .ً یوما30 یوما وال تقل عن 15تزید على 

  ســنة فــي حالــة الخــصم مــن المرتــب، أو الوقــف عــن العمــل مــدة تزیــد
 . یوما، أو في حالة توقیع جزاء خفض المرتب30على 

 فــي حالــة توقیــع جــزاء تأجیــل العـــالوة، أو : انمــدة التأجیــل أو الحرمــ
وتحـسب فتـرات المـشار إلیهـا مـن توقیـع الجـزاء .الحرمان مـن نـصفها 

 .ولو تدخلت في فترة أخرى مرتبة على جزاء سابق

  .المقدم عنه تقریر أقل من مرتبة كفء  )د 
المنقول من وزارات أو هیئات أخرى غیر وحدات التربیـة والتعلـیم ولـم   )ه 

ًنقلهم عاما كامال على األقلیمض على تاریخ  ً.  
  .عدم قضاء الحد األدنى المقرر لشغل الوظیفة السابقة  )و 

   :والترقیة نوعان
ــى -األول ــة ألعل  وهــى نقــل المعلــم إلــى وظیفــة أعلــى فــي الــسلم :الترقی

  .الوظیفي لمهنة التعلیم
اني ویتمثــل هــذا النــوع فــي نقــل العناصــر الممتــازة : الترقیــة األفقیــة-الث

ن مــن مــدارس المنــاطق النائیــة أو مــن مــدارس الریــف إلــى مــن المعلمــی
  .مدارس المدن، أو إلى المدارس الراقیة والمتمیزة

  :طرق نظم ترقیة المعلمین
   : أنھ توجد طریقتان للترقیة30/، م29/یتضح من تحلیل نص م
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ــة المطلقــة-أوال ــة باألقدمی  حیــث یرقــى فــي الــدرجات األعلــى :  الترقی
مــین فــي الدرجــة الحالیــة، ثــم یلیــه مــن هــو أحــدث التــي تخلــو أقــدم المعل

وهكـذا وهــذه الطریقــة تــشیع روح االطمئنــان فــي نفــوس المعلمــین ولكنهــا 
  .تقفل الطریق على الكفاءات الممتازة من المعلمین للترقیة

  : الترقیة باالختیارً-ثانیا
ًویـــشترط فـــي الترقیـــة باالختیـــار أن یكـــون المعلـــم حاصـــال علـــى مرتبـــة 

قریــر الكفایــة عــن الــسنتین األخیــرتین ویفــضل مــن حــصل ممتــاز فــي ت
علــى مرتبــة كــفء فــي الــسنة الــسابقة علیهــا مباشــرة وبهــذه الطریقــة یــتم 
التغلـــب علـــى عیـــوب الطریقـــة األولـــى، إذ یعـــول فـــي الترقیـــة باالختیـــار 
علــى اجتهــاد المعلــم وتفانیــه فــي عملــه، بحیــث لــو خــال مكــان وظیفــي 

دیث عنـــه ویتمیـــز بالكفـــاءة فـــضل وتنـــافس علیـــه معلـــم قـــدیم وآخـــر حـــ
  . الحدیث

 الفتــرة الزمنیــة المــسموح بهــا للمعلــم باالنقطــاع عــن العمــل، :اإلجــازة )6
وال یجــوز لــه أن ینقطــع عــن عملــه إال إلجــازة یــستحقها فــي الحــدود 

  ).46/م(المسموح بها لمنح اإلجازات
  :أنواع اإلجازات

  :إجازة أیام العطالت الرسمیة  )أ 
عــن عملــه أیــام عطــالت األعیــاد والمناســـبات یجــوز للمعلــم أن ینقطــع 
وبالنــــسبة للعــــاملین مــــن غیــــر المــــسلمین فــــإن . الرســـمیة بمرتــــب كامــــل

رئــــــــــیس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء یــــــــــنظم العطــــــــــالت الخاصــــــــــة بأعیــــــــــادهم 
  ).47/م(الدینیة
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  :اإلجازة العارضة  )ب 
للمعلــم الحــق فــي الحــصول علــى إجــازة لــسبب طــارئ یتعــذر معــه إبــالغ 

وحــددت مــدة اإلجــازة العارضــة .  بالغیــاب فیهــاًرؤســائه مقــدما للــسماح لــه
بـــسبعة أیـــام فـــي الـــسنة بمرتـــب كامـــل، وبحـــد أقـــصى یومـــان فـــي المـــرة 

  ). 48/م(الواحدة 
یجــــوز للمعلــــم أن ): االعتیادیــــة أو الدوریــــة(اإلجــــازة الــــسنویة   )ج 

یحـــصل علـــى إجـــازة اعتیادیـــة ســـنویة بمرتـــب كامـــل وال یـــدخل فـــي 
ســبات الرســمیة فیمــا عــدا عطلــة حــسابها أیــام عطــالت األعیــاد والمنا

  ):49/م(، وذلك على النحو التالي)الجمعة(نهایة األسبوع 
 1- 15 یوما في السنة األولـى، وذلـك بعـد مـضى سـتة أشـهر مـن ً

  .تاریخ استالم العمل
 2-21یوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ً. 

 3-30یوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة ً.  
 4-45سن الخمسینً یوما لمن تجاوز .  

 من ذوي اإلعاقة إجـازة اعتیادیـة سـنویة مـدتها علمویستحق الم
وللـــسلطة  .خمـــسة وأربعـــین یومـــا دون التقیـــد بعـــدد ســـنوات الخدمـــة

المختصة أن تقرر زیادة مدة اإلجازة االعتیادیة بما ال یجـاوز خمـسة 
ًعشر یوما لمـن یعملون فـي المنـاطق النائیـة، أو إذا كـان العمــل فـي 

وال یجـــوز تقـــصیر أو تأجیـــل  .روع الوحـــدة خـــارج الجمهوریـــةأحـــد فـــ
ــة تقتــضیها مــصلحة  ــة أو إنهاؤهــا إال ألســباب قومی اإلجــازة االعتیادی

 أن یتقـــدم بطلـــب للحـــصول علـــى المعلـــمیجـــب علـــى و.)49/م(العمـــل



  

 - 166 -

كامـــل إجازاتـــه االعتیادیـــة الـــسنویة، وال یجـــوز للوحـــدة ترحیلهـــا إال 
دود الثلـث علـى األكثـر ولمـدة ألسباب تتعلـق بمـصلحة العمـل وفـى حـ

 بطلب للحـصول علـى المعلمٕواذا لم یتقدم  .ال تزید علي ثالث سنوات
إجازاته على النحو المشار إلیه، سقط حقه فیها وفـي اقتـضاء مقابـل 
عنهــــا، أمــــا إذا تقــــدم بطلــــب للحــــصول علیهــــا ورفــــضته الــــسلطة 
المختصة استحق مقابل نقدي عنها یصرف بعد مـرور ثـالث سـنوات 

لى انتهاء العام المستحق عنـه اإلجـازة علـى أسـاس أجـره الـوظیفي ع
وتبـــین الالئحـــة التنفیذیـــة إجـــراءات الحـــصول علـــى  .فـــي هـــذا العـــام

  .)50/م(اإلجازة وكیفیة ترحیلها
عــن كــل ثــالث ُ یمــنح المعلــم إجــازة مرضــیة :اإلجــازات المرضــیة  )د 

 بقـرار مـن المجلـس الطبـي المخـتص فـي ُسـنوات تقـضى فـي الخدمـة
  :)51/م(ود اآلتیةالحد
 الثالثة أشهر األولي بأجر كامل.  
  من األجر الوظیفي % 75الثالثة أشهر التالیة بأجر یعادل.  
  75مــن أجــره الــوظیفي، % 50الــستة أشــهر التالیــة بــأجر یعــادل %

  .من األجر الوظیفي لمن یجاوز سن الخمسین 
ویحــق للمعلــم طلــب مــد اإلجــازة المرضــیة بــدون أجــر للمــدة التــي 

  .ددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائهُیح
ویحــق للمعلــم أن یطلــب تحویــل اإلجــازة المرضــیة إلــى اعتیادیــة، 
إذا كان له رصید منها وأن یخطـر جهـة عملـه عـن مرضـه خـالل أربـع 
وعـــشرین ســـاعة مـــن انقطاعـــه عـــن العمـــل للمـــرض إال إذا تعـــذر علیـــه 
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جـــراءات المنظمـــة ذلـــك ألســـباب قهریـــة، وتـــضع الـــسلطة المختـــصة اإل
ــــى اإلجــــازة المرضــــیة، ــــم عل ًویعتبــــر التمــــارض إخــــالال  لحــــصول المعل ُ

  .بواجبات الوظیفة
ـــــي یـــــصدر  ُویمـــــنح المعلـــــم المـــــریض بأحـــــد األمـــــراض المزمنـــــة الت
ًبتحدیـــدها قـــرار مـــن وزیـــر الـــصحــــــــة بنـــاء علـــى موافقـــة المجلـــس الطبـــي 

و تـــستقـــــر حالتـــه ُالمخـــتص إجـــازة اســـتثنائیة بـــأجر كامـــل إلـــى أن یـــشفى أ
ًاســتقرارا یمكنــه مــن العــودة إلــى العمــل أو یتبــین عجــزه عجــزا كــامال، وفــي  ً ًُ
ـــرة یظــل المعلــم فــي إجــازة مرضــیة بــذات األجــر حتــى  هــذه الحالــة األخیــــــ

ٕواذا رغــب المعلــم فــي إنهــاء إجازتــه والعــودة ، بلوغــه ســن اإلحالــة للمعــاش
ًبیـــا بــذلك، وأن یوافــق المجلــس ًإلــى عملــه، وجــب علیــه أن یقــدم طلبــا كتا

 .الطبي المختص على عودته

  :اإلجازة الخاصة بدون مرتب  )ه 
ھ حــــــاالت التــــــرخیص بإجــــــازة بــــــدون مرتــــــب تكــــــون علــــــى  الوج

  :)53/م(التالي
 یمـنح الـزوج أو الزوجـة إذا رخـص ألحـدهما :إجازة مرافقة الـزوج 

بالــسفر إلــى الخــارج لمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل إجــازة بــدون مرتــب، 
ال یجوز أن تجاوز هذه اإلجـازة مـده بقـاء الـزوج فـي الخـارج، كمـا ال و

یجـوز أن تتــصل هـذه اإلجــازة بإعــادة إلـى الخــارج، حیـث ینبغــي قطــع 
اإلجــــازة الخاصــــة والعــــودة للعمــــل بــــالوطن ثــــم التقــــدم بطلــــب واتخــــاذ 

 .اإلجراءات الخاصة باإلعارة
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  :  مقبولةإجازة لألسباب الشخصیة أو إجازة مستندة إلى أسباب 
ًیجوز للسلطة المختـصة مـنح المعلـم إجـازة بـدون مرتـب طبقـا لألسـباب 

  .ًالتي یبدیها وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تتبعا
  : إجازة أداء االمتحان  

یجــوز للــسلطة المختــصة مــنح المعلــم المنتــسب إلحــدى الكلیــات إجــازة 
  . بدون مرتب عن أیام االمتحان الفعلیة

 : ت خاصة بمرتب كاملإجازا  )و 

 مــن اإلجــازات الــسنویة أو المرضـیة قررهــا المــشرع فــي بُال تحـس
  :كما یلي) 52/م(حاالت خاصة وردت في 

 ،فیجــوز للمعلــم أن یحــصل علــى أجــازه بمرتــب ألداء فریــضة الحــج 
كامــــل لمــــدة شــــهر ألداء فریــــضة الحــــج ولمــــرة واحــــدة طــــول حیاتــــه 

 . الوظیفیة

 رى المجلـــس الطبـــي المخـــتص ، ویـــللمخـــالط لمـــریض بمـــرض معـــد
منعـــه لهـــذا الـــسبب مـــن مزولـــة أعمـــال وظیفتـــه للمـــدة التـــي یحـــددها 

 .ویستحق علیها أجازه بمرتب كامل

 ویقــرر المجلــس الطبــي المخــتص، أن لمــن یــصاب بإصــابة عمــل ،
یحــــصل علــــى إجــــازة للمــــدة التــــي یحــــددها، وتكــــون اإلجــــازة بمرتــــب 

 . كامل

  :إجازات خاصة بدون مرتب  )ز 
الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمـل أو ُیمنح  )1-ز

الدراســة لمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل إجــازة بــدون أجــر مــدة بقــاء الــزوج 
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أو الزوجـــة فـــي الخـــارج، وفـــي جمیـــع األحـــوال یتعـــین علـــى الوحـــدة أن 
  .تستجیب لطلب الزوج أو الزوجة

یجـــــوز للـــــسلطة المختـــــصة مـــــنح المعلـــــم إجـــــازة بـــــدون أجـــــر ) 2-ز
  .ًباب التي یبدیها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمللألس

 إال بعــد عودتــه مــن علــموال یجــوز فــي البنــدین الــسابقین ترقیــة الم
  .اإلجازة واستكمال المدة البینیة الالزمة لشغل الوظیفة األعلى مباشرة 

وال تــدخل مــدد اإلجــازات المنــصوص علیهــا فــي البنــدین الــسابقین 
  .نیة الالزمة للترقیةضمن المدد البی

 : إجازات المعلمة المتزوجة  )ح 

  : إجازة الوضع) 1-ح
 للوضــع لمــدة أربعــة أشــهر بعــد بمرتــبللمعلمــة الحــق فــي إجــازة  

  ).52/م(الوضع، وذلك لثالث مرات طوال حیاتها الوظیفیة
  :إجازة رعایة الطفل ) 2-ح

 لرعایـة طفلهـا، بحـد أقـصى بـدون مرتـبللمعلمة الحق في إجـازة   
  ).53/م(ین في المرة الواحدة لثالث مرات طوال حیاتها الوظیفیةعام
  : إجازة نصف أیام العمل الرسمیة) 3-ح

یجــوز التــرخیص للمعلمــة بــأن تعمــل نــصف أیــام العمــل الرســمیة 
وتــستحق فــي هــذه الحالـــة . وذلــك مقابــل نــصف المرتــب المــستحق لهــا

  ).54/م(نصف اإلجازات االعتیادیة والمرضیة المقررة لها
  :اإلعارة )7

تـــرخیص للمعلـــم أن یعمـــل فـــي جهـــة أخـــرى غیـــر الجهـــة المعـــین 
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ًفیهــا مؤقتــا مــع االحتفــاظ لــه بوظیفتــه فــي الجهــة المعــین فیهــا لیــشغلها 
 للقواعــد –خــالل مــدة اإلعــارة-عنــد انتهــاء مــدة إعارتــه، ویخــضع المعلــم

الوظیفیـــة للجهـــة المعـــار لهـــا مـــع احتفاظـــه بـــبعض حقوقـــه فـــي الجهـــة 
  .المعار منها

 أنه یجوز للمعلم بقـرار مـن الـسلطة 35/ویتبین من تحلیل نص م  
 إعارتــه للعمــل فــي - بعــد الموافقــة الكتابیــة للمعلــم-المختــصة بــالتعیین 

الــداخل أو الخــارج، أو یحــدد القــرار الــصادر باإلعــارة مــدتها وذلــك فــي 
ویتـــضح . ضــوء القواعـــد واإلجــراءات التـــي تـــصدرها الــسلطة المختـــصة

ــــة للقــــانون، أن قــــرار اإلعــــارة یــــصدر مــــن أیــــضا مــــن الالئحــــة  التنفیذی
ًالــسلطة المختــصة بــالتعیین بنــاء علــى طلــب الجهــة المــستعیرة، وموافقــة 
ًالمعلــم كتابتــا علــى قبــول اإلعــارة، ویحــدد القــرار مــدة اإلعــارة، وتــاریخ 

  . بدایتها واسم الجهة المستعیرة، والشروط الخاصة باإلعارة إن وجدت
هـــى إعارتـــه قبـــل انتهـــاء المـــدة المـــرخص لـــه ویجـــوز للمعلـــم أن ین  

بها، وفي هذه الحالة یجب العودة إلـى الجهـة المعـار منهـا خـالل شـهر 
مـــــن تـــــاریخ انتهـــــاء إعارتـــــه، وتـــــسوى هـــــذه المـــــدة مـــــن رصـــــید أجازتـــــه 

وال تــــدخل مــــدة . االعتیادیــــة فــــإذا لــــم یكــــن رصــــید إجــــازة بــــدون مرتــــب
  . ویة المستحقة لهاإلعارة في حساب رصید المعلم من اإلجازات السن

للمعلــــم الحــــق أن یقــــدم اســــتقالته مــــن وظیفتــــه، وتكــــون : االســــتقالة )8
وال تنتهي خدمة المعلـم إال بـالقرار الـصادر بقبـول . االستقالة مكتوبة

ًاالستقالة، ویتم البـت فـي طلـب االسـتقالة لـه خـالل ثالثـین یومـا مـن 
  . ٕتاریخ تقدیمه واال اعتبرت االستقالة مقبولة بحكم القانون
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  ):69/م(ًویعتبر المعلم مقدما استقالته في الحاالت اآلتیة 
ًاالنقطاع عن العمل بدون إذن خمـسة عـشر یومـا متتالیـة مـا لـم یقـدم   )أ 

ًخــالل الخمــسة عــشـــر یومــا التالیــة مــا یثبــت أن االنقطــاع كــان بعــذر 
  .مقبول

  .ًاالنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثین یوما غیر متصلة في السنة  )ب 
  .ًیاقة للخدمة صحیا بقرار من المجلس الطبي المختصعدم الل  )ج 
  .یةمصرالحكومة الااللتحاق بخدمة جهة أجنبیة بغیر ترخیص من   )د 
الحكــم علیــه بعقوبــة جنایــة أو بعقوبــة مقیــدة للحریــة فــي جریمــة مخلــة   )ه 

  .بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار
كامـل لمـدة شـهرین ُالوفاة، وفي هذه الحالة یصرف ما یعادل األجـر ال  )و 

ـــات الجنــازة وذلــك لألرمــل أو ألرشــد األوالد أو لمــن یثبــت  لمواجهــة نفقـ
  .قیامه بتحمل هذه النفقات

ُوتبــــین الالئحــــة التنفیذیــــة إجــــراءات وقواعــــد إنهــــاء الخدمــــة لهــــذه 
  .األسباب

یعنــى صــرف جــزء مــن مرتــب المعلــم بعــد انتهــاء خدمتــه : المعــاش )9
 أنـه 69/ویتبـین مـن تحلیـل م. ًعامـالبلوغ السن القانونیة وهى ستون 

تنتهي خدمة المعلم ببلوغه سن الستین، ویكون لـه حـق فـي المعـاش 
 79 مـن ق9/كحقه في المرتب، كما یتضح من تحلیل فقرة هـ مـن م

مــن حــق المعلــم :  فــي شــأن نقابــة المهــن التعلیمیــة أنــه1969لــسنة 
ــــد انتهــــاء ــــة عن ــــى المعــــاش مــــن نقابــــة المهــــن التعلیمی  الحــــصول عل
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خدمتـــه ســـواء بلـــغ ســـن التقاعـــد المحـــدد أم ألســـباب أخـــرى تحـــددها 
  . من ذات القانون69/م

عانـــة فـــي حـــاالت معینـــة، وهـــى ثالثـــة اإلمـــن حـــق المعلـــم  :اإلعانـــة )10
  :أنواع

                           تــــــــــــــصرف للعــــــــــــــضو عنــــــــــــــد تقاعــــــــــــــده: إعانــــــــــــــة تــــــــــــــضامن  )أ 
مـن نقابـة المهـن التعلیمیـة بـشرط أن یكـون ) أو ألسرته عنـد وفاتـه(

 91/م(ًلعــضویة مــسددا لالشــتراكاتقــد أمــضى عــشر ســنوات فــي ا
  ).1969 لسنة 194من قرار 

 وتـصرف ألســرة العــضو عنــد وفاتـه، مهمــا كانــت مــدة :إعانــة وفــاة  )ب 
العـــضویة ســـواء أكـــان العـــضو قـــد تـــوفي وهـــو فـــي خدمـــه، أو فـــي 

                              اشـــــــــــــــــــــــتراكاتهًالمعـــــــــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــــــادام مـــــــــــــــــــــــستمرا فـــــــــــــــــــــــي أداء 
  ). 1969 لسنة 194 من قرار91/م( 
 شــهر الوفــاة والــشهرین التــالیین تــستحق أســرة المتــوفى منحــه عــنو

           باإلضـــافة إلـــى المرتـــب المـــستحق عـــن أیـــام العمـــل خـــالل شـــهر الوفـــاة 
ـــــــسنة 79 مـــــــن ق120/ م(  ـــــــى مـــــــصروفات  ).1975 ل باإلضـــــــافة إل

الجنازة، وهى تعادل مرتب شهرین كـاملین لمواجهـة نفقـات الجنـازة بحـد 
  ).1978 لسنة 47 من ق101/م( أدنى مائة جنیة

وتـــصرف ألعـــضائها فـــي حـــاالت المـــرض أو : ة اجتماعیـــةإعانـــ  )ج 
 . من النقابة) 1969 من قرار لسنة 31/م(الكوارث 
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   واجبات المعلم–ًثانیا 
ُوهـــذه الواجبـــات یـــنص علیهـــا إیجابـــا أو ســـلبا، بمعنـــى أنـــه یـــنص    ًُ ً

علیهــا فــي صــورة محظــورات، والمحظــورات هــي مجموعــة مــن النــواهي 
ـــــض ـــــى التـــــي یفرضـــــها النظـــــام أو تقت ـــــب عل ـــــة العامـــــة ویترت یها الوظیفی

  .ارتكابها مجازاة المعلم
 الواجبات اإليجابية :  
  : تتمثل الواجبات اإلیجابیة الملقاة على عاتق المعلم فیما یلي   
التأدیــة الشخــصیة والتأدیــة : تأديـة الواجبــات الوظيفيــة، مــع مراعــاة مـا يلــي )1

مواعیـــد العمـــل اإلیجابیـــة والتـــزام الدقـــة والتعـــاون واألمانـــة ومراعـــاة 
 . وحمایة المال العام واستهداف الخدمة العامة

 .مراعاة الواجبات المسلكية )2
 .إطاعة األوامر )3
 الواجبات السلبية :  

  :  تتمثل األعمال المحظورة على المعلمین القیام بها فیما یلي
  .تأدیة أعمال معینة للغیر )1
  . االحتفاظ بأصول األوراق الرسمیة )2
  . إفشاء أسرار الوظیفة )3
 . الجمع بین الوظیفة وأعمال معینة )4

  . مخالفة القوانین والقرارات التنظیمیة )5
 . اإلهمال أو التقصیر )6

  .مباشرة أعمال معینه متصلة بالوظیفة )7
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 . مزاولة األعمال التجاریة )8

 . تنظیم اجتماعات داخل مكان العمل )9

 . توزیع المنشورات وجمع النقود واإلمضاءات )10

 . شرب الخمر ولعب القمار )11

 . ربة في البورصةالمضا )12

 مــــن 20/ وم1969 لــــسنة 79 مــــن ق12/، م10/ویتبــــین مــــن م
المحافظـة علـى كرامـة المهنـة وتقالیـدها :الئحته، أن أهم واجبات المعلـم

وهنــــاك واجبــــات أخــــرى  .فــــي عملــــه، وفــــي اتــــصاالته بــــالمحیطین بــــه
، 1969 لـــــــــــــــــــــسنة 79 مـــــــــــــــــــــن ق14، وم13/، وم11/تحـــــــــــــــــــــددها م

  .  من الئحته)24-21من(الموادو
الخــــاص بمنـــــع ) 2514(مــــا یتــــضح مــــن القــــرار الــــوزاري رقــــم ك

  :الدروس الخصوصیة واجب آخر على المعلم وهو ضرورة االلتزام بـ
عـــدم إعطـــاء دروس خـــصوصیة فـــي صـــفوف النقـــل بجمیـــع مراحـــل   )أ 

  . التعلیم
جــواز إعطــاء الــدروس الخــصوصیة فــي الــشهادات العامــة علــى أن   )ب 

 مــن مــدیر المدرســة مــع تؤخــذ موافقــة كتابیــة مــن ولــى األمــر معتمــدة
 .تخصیص دفتر تسجل فیه الموافقات الخاصة لكل مدرس

بــــــشأن تأدیــــــب ) 86(مــــــن القــــــرار الــــــوزاري رقــــــم) 2/م(وتوضــــــح
الطالب، أنـه یحظـر توقیـع أیـة عقوبـة علـى الطـالب أو توجیـه عبـارات 

كمـا یتـضح مـن تحلیـل . نابیة إلیهم أو استخدام أسالیب غیـر الئقـة بهـم
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بـشأن حظـر التـدخین ) 32(ن القـرار الـوزاري رقـم نص المادة األولـى مـ
فـي الفـصول الدراسـیة واألمـاكن المغلقـة بالمـدارس، أنـه یحظـر قیـام أي 
عــضو مــن أعــضاء هیئــة التــدریس بالمــدارس أو أي مــن العــاملین بهــا 
بالتـــدخین فـــي الفـــصول الدراســـیة أو المعامـــل أو المكتبـــات أو األمـــاكن 

بـشأن الموانـع التـي تحـول ) 52(رقم وتوضح النشرة . المغلقة بالمدارس
دون االشــتراك فــي لجــان االمتحانــات العامــة، واجــب آخــر مــن واجبــات 

عــدم االشــتراك فــي أعمــال االمتحانــات مــع وجــود أقــارب : المعلــم وهــو
وهنـاك واجبـات أخـرى یتعـین علـى المعلـم االلتـزام . حتى الدرجـة الرابعـة

  . حیحبها أثناء فترة االمتحانات وأثناء فترة التص
ویقـــــع علـــــى عـــــاتق المعلـــــم نـــــوع آخـــــر مـــــن المـــــسئولیات یـــــسمى 

، ویتبــین ذلــك مــن خــالل تحلیــل بعــض مــواد  المدنیــة للمعلــمةالمــسئولی
 173/نــص م، فعلــى ســبیل المثــال یتــضح مــن تحلیــل القــانون المــدني

  :مدنى174/وم
ـــــه لمهمتـــــه  ـــــذ خـــــالل فتـــــرة أدائ ـــــم ملزمـــــا برقابـــــة التالمی ً أن المعل

 دون وقـــوع أي أضـــرار بهـــم، وذلـــك ألن المعلـــم التعلیمیـــة حتـــى یحـــول
ًیتــولى تعلــیم تالمیــذ هــم غالبــا مــن األطفــال أو الــصبیان فیكونــون دائمــا  ً

  .بحاجة إلى المالحظة، واإلشراف، والتوجیه
فالقاصر فـي حاجـة إلـى الرقابـة إذا لـم یبلـغ خمـس عـشرة سـنة أو 

لـى القاصـر وتنتقـل الرقابـة ع. بلغها، وكان في كنـف القـائم علـى تربیتـه
  .الخ... إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة
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 أن المعلــــم  مــــدني،164  وم163/نــــص م ویتبــــین مــــن تحلیــــل 
 یحـــدث للتالمیـــذ ســـواء مـــن التالمیـــذ الـــذيًیكـــون مـــسئوال عـــن الـــضرر 

للغیـــر، أو مـــن الغیـــر للتالمیـــذ، أو حـــدث الـــضرر للتالمیـــذ مـــن المعلـــم 
  .نفسه

   تأدیب المعلمین -ثالثا
جـــــود سیاســـــة للتأدیـــــب بـــــأي تنظـــــیم أمـــــر ضـــــروري وذلـــــك ألن و

ــــة قــــد أثبــــت الواقــــ ــــع العــــاملین بواجبــــاتهم الوظیفی  عافتــــراض التــــزام جمی
فـإذا كانـت الغالبیـة .  أو یـشوبه القـصوريالفعلي أنه افتراض غیر واقعـ

العظمــي تلتــزم بقواعــد العمــل فــإن هنــاك قلــة تتثاقــل فــي العمــل وتهمــل 
 لـم تواجـه بحــسم، فقـد تمتـد مخـاطر هـذا الــسلوك أداء واجباتهـا لـذلك إذا

إلــــي بــــاقي زمالئهــــم، وخاصــــة إذا وجــــدوا المخــــالف بیــــنهم ال یتعــــرض 
  .للعقاب المالئم

وعلـــي ذلـــك فكمـــا أنـــه مـــن الـــالزم أن یكافـــأ المعلـــم المجـــد علـــي 
اجتهـــاده، فإنـــه مـــن الـــضروري أن یعاقـــب المعلـــم المهمـــل علـــي إهمالـــه 

تـــأتي أهمیـــة النظـــام التـــأدیبي ، والـــذي ومـــن هنـــا . بالعقوبـــة المناســـبة 
یعنـي الجــزاء المقــرر للــسلطة التــي تملكهـا الهیئــات اإلداریــة العلیــا علــي 

والمقــــصود . المعلمــــین التــــابعین لهــــا ضــــمانا لحــــسن قیــــامهم بواجبــــاتهم
بــالجزاء هنــا الجــزاء التــأدیبي ویقــصد بــه العقوبــة التــي تمــس المعلــم فــي 

اهـا المادیـة، أو بإنهـاء خدمتـه مؤقتـا حیاتـه الوظیفیـة سـواء بإنقـاص مزای
  . أو نهائیا
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  : وتجدر اإلشارة هنا التفرقة بین الجزاء والجزاء التأدیبي 
 هـو رد فعـل المجتمـع تجـاه أي شـكل مـن أشـكال الـسلوك، الجزاء

وهـذا الجـزاء یكــون موجبـا إذا مــا تـم االمتثـال للــسلوك، ویكـون ســالبا إذا 
لتـــي مـــن خاللهـــا تنفـــذ األحكـــام وهـــو الواســـطة ا. مــا تـــم اإلعـــراض عنـــه

. والقـــــوانین والتـــــي قـــــد تكـــــون إیجابیـــــة أو ســـــلبیة كالمكافـــــأة أو العقـــــاب
ویعــــرف الجــــزاء بأنــــه نظــــام مــــن المكافــــآت والعقوبــــات هدفــــه تــــشجیع 
أعــضائه علــي تقبــل معــاییر المجتمــع، وقــد تكــون المكافــآت والعقوبــات 

نهـا إجـراءات وجـزاءات القـانون سـلبیة منظمـة وذلـك أل.مادیة أو معنویـة
تنظیمیة معتـرف بهـا، توجـه إلـي األشـخاص الـذین یعتبـر سـلوكهم غیـر 

  .مقبول من الناحیة االجتماعیة
وأهــم مــا یمیــز الجــزاءات القانونیــة عــن غیرهــا أنهــا أكثــر تحدیــدا 
وفاعلیــة مـــن الجــزاءات األخـــرى هــذا إلـــي جانــب مـــا تــشتمل علیـــه مـــن 

ع، وعلي ذلـك فـإن القـانون عدالة في المعامل ال تفرق بین أفراد المجتم
 تحقیــق درجــة مــن الــضبط – دقــة قواعــده وجزاءاتــه-یــستطیع مــن خــالل

في السلوك اإلنساني ال یمكن تحقیقها بواسطة أي أسـلوب مـن أسـالیب 
وعلـــي ذلـــك فـــإن هنـــاك مظـــاهر أساســـیة . الـــضبط االجتمـــاعي األخـــرى

  .للنظام ال یمكن المحافظة علیها إال عن طریق تطبیق القوانین
یوقــع الجــزاء التــأدیبي عنــد حــدوث مخالفــة ســواء كانــت المخالفــة و

ویقـــوم هـــذا . تتعلـــق بقواعـــد القـــانون اإلداري، أو بـــآداب وتقالیـــد المهنـــة
الجــزاء علــي أســاس منــع مكأفــاة أو خیــر مرغــوب فیــه، وهــو ال یهــدف 
فقط إلـي عـالج اآلثـار التـي ترتبـت علـي ارتكـاب المخالفـات بـل یهـدف 
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وردع غیــــــره عــــــن األقــــــدام علــــــي هــــــذه ) الفالمخــــــ(أیــــــضا إلــــــي ردع 
فــالجزاء ضــرورة حتمیــة نظــرا للتــسلیم بوجــود مــن تــسول لــه . المخالفــات

ولــذلك فــالجزاء التــأدیبي وســیلة . نفــسه االنحــراف عــن الــسلوك المــشروع
  . لضمان احترام القواعد القانونیة الالزمة لحسن سیر العمل

 
و الـذنب اإلداري أو المخالفـة اإلداریـة أو سبب الجـزاء التـأدیبي هـ

الجریمــة التأدیبیــة التــي تــستوجب تأدیــب المعلــم ، وتوقیــع الجــزاء علیــه 
والمخالفـــات التأدیبیـــة هـــي اإلخـــالل بالواجـــب الـــوظیفي ســـواء كـــان هـــذا 
الواجـــب متعلقـــا بأعمـــال الوظیفـــة ، أو كـــان إخـــالال بكرامتهـــا ، أو بمـــا 

  .طن الریبتفرضه من استقامة وبعد عن موا
وتجدر اإلشارة هنا إلـي توضـیح العالقـة بـین المخـالفتین التأدیبیـة 

 مــن المخــالفتین یرتكبهــا المعلــم بوصــفه عــامال النــوع األول:  والمهنیــة
ٕبالدولـة ، وهـذه المخالفــات ال تتـصل بمهنــة التعلـیم وانمــا یقترفهـا المعلــم 
كغیـــــره مـــــن العـــــاملین ویخـــــرج بهـــــا علـــــي واجبـــــات وظیفتـــــه ویخـــــالف 

 مــــن النــــوع الثــــانيأمــــا . 2016 لــــسنة 81بمقتــــضاها أحكــــام قــــانون 
المخالفــات فهــي التــي یرتكبهــا المعلــم بوصــفه عــضوا فــي نقابــة المهــن 
التعلیمیة وهـي المخالفـات التـي تتعلـق بالمهنـة فـي حـد ذاتهـا ، وتنطـوي 
علـــــي خـــــروج علـــــي آدابهـــــا وتقالیـــــدها ویخـــــضع المعلـــــم بالنـــــسبة لهـــــذه 

دیــب المهنیــة المنــصوص علیهــا فــي قــانون نقابــة المخالفــات ألحكــام التأ
  .المهن التعلیمیة
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  :تقنين المخالفات التأديبية 
ــــم تــــرد محــــددة علــــى ســــبیل الحــــصر فــــي  المخالفــــات التأدیبیــــة ل
التشریعات المتعلقـة بالعـاملین، ومـرد ذلـك إلـى أنهـا بعیـدة عـن الحـصر 

ا ال بوصــفها إخــالل بواجــب وظیفــي، والواجبــات الوظیفیــة متعــددة ، ممــ
 لتبیـان أوجـه اإلخـالل بهـا، كمـا أن - حتى– ویتسع المجال لحصرها أ

علـى .الواجبات الوظیفیة تمس المعنویات مما یستحیل وضـع قائمـة بهـا
أن ذلـــك لـــم یمنـــع المـــشرع مـــن الـــنص علـــى بعـــض الواجبـــات الوظیفیـــة 
ًإیجابـا أو نهیـا فـي قـوانین العــاملین المختلفـة، أو فـي تـشریعات متفرقــة،  ً

 اإلشــارة هنـــا إلــى أن مـــا أورده المــشرع فــي هـــذا الــصدد ال یعـــد ویمكــن
ـــة علـــى بعـــض المخالفـــات التأدیبیـــة ، بـــدلیل أنـــه فـــي ق  81مجـــرد أمثل

 ، اكتفــى المــشرع بعــد أن عــدد بعــض الواجبــات الوظیفیــة 2016لــسنة 
والتــي تعــد مخالفاتهــا جریمــة تأدیبیــة ، وكــذلك بعــض المحظــورات التــي 

بـــإیراد حكـــم عـــام تـــنص علیـــه ) 57/م(یبیـــة فـــيُیعـــد إتیانهـــا مخالفـــة تأد
  : یقضي بأن58/م

كـــل مــــن یخــــالف الواجبــــات أو یرتكــــب المحظــــورات المنــــصوص 
علیهــا فــي القــانون أو یخــرج علــى مقتــضى الواجــب فــي أعمــال وظیفتــه 

ًأو یظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظیفة یجازى تأدیبیا ُ.  
  :دیبیة النتائج اآلتیةویترتب على عدم تقنین المخالفات التأ

ٕأن كثیـــرا مـــن واجبـــات المعلمـــین ترجـــع إلـــى الـــضمیر والـــى المـــسلك  -1
ــــین ال  العــــام وهــــي ذات معــــان عامــــة غیــــر محــــددة لــــذلك فــــإن التقن

 .ینصب على مثل هذه التعمیمات بل على واجبات محددة
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أن عــدم وجــود نــص مــانع لفعــل معــین، ال یعنــي بالــضرورة أن هــذا  -2
 . نسق قانون العقوباتالفعل مباح للمعلم على

مــا دام المــشرع لــم یحــصر األعمــال الممنوعــة علــى المعلمــین والتــي  -3
، فــــإن تحدیــــد هــــذه األعمــــال متــــروك لتقــــدیر تكــــون مخالفــــة تأدیبیــــة

 .، سواء أكانت جهات ریاسیة أم جهات قضائیةالجهات التأدیبیة

ـــــدیرها للمخالفـــــات التأدیبیـــــة ، تلتـــــزم  -4 ـــــسلطات التأدیبیـــــة فـــــي تق أن ال
فتقـدیرها . ابط الوظیفة العامة، بمـا تتـضمنه مـن حقـوق وواجبـاتضو

إذا ما كـان المعلـم قـد ارتكـب خطـا یـستوجب الجـزاء، إنمـا یرجـع فیـه 
إلــى أن هــذه الحقــوق والواجبــات دون غیرهــا، وبالتــالي فلــیس لــسلطة 

 . التأدیب أن تتقید بضوابط قانون العقوبات

 فـــالنظرة إلـــى المخالفـــات مرونــة فكـــرة المخالفـــات التأدیبیـــة وتطورهــا؛ -5
 غیــر المقننــة تختلــف مــن وقــت إلــى آخــر وبتغیــر الظــروف ةالتأدیبیــ

ـــم  االجتماعیـــة التـــي تعتنقهـــا الجماعـــة، فكـــل مـــا یتـــصل بحیـــاة المعل
الخاصة والعامة تراعیه السلطة التأدیبیـة عنـد تقـدیر الـذنب اإلداري؛ 

ًفما یعتبر ذنبا إداریا في وقت معین قد یعتبر عمال مبا ً ًحـا فـي وقـت ً
  . آخر

أهم نتیجة ترتبت على عدم حصر المخالفات التأدیبیـة هـي المتعلقـة  -6
بالفـــصل بـــین الخطـــأ التـــأدیبي، وبـــین العقوبـــات التأدیبیـــة؛ فالـــسلطة 

األولـى، البـت فیمـا إذا كـان الخطـأ :التأدیبیة تقـوم بعمیلتـین مـستقلتین
 فـإذا مـا ،"مخالفـة تأدیبیـة:"المنسوب إلـى المعلـم محـل التأدیـب یعتبـر

تحدیـــد : انتهـــت مـــن هـــذه المهمـــة، انتقلـــت إلـــى مهمـــة أخـــرى وهـــي
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العقوبـة المالئمـة للخطـأ الثابـت قبـل المعلـم، مـن بـین العقوبـات التـي 
  . حددها المشرع

ومــن هنــا جــاء مبــدأ االختــصاص التقــدیري لــسلطة التأدیــب فیمــا 
 یتــصل بتوقیــع العقوبــات التأدیبیــة، ثــم أن المــشرع قــد یــسلك فــي المجــال
التــأدیبي ذات الخطـــة المقـــررة فــي قـــانون العقوبـــات بالنــسبة إلـــى جـــرائم 

  .تأدیبیة بذاتها
 التأدیبیــة طریقهــا نحــو التطبیــق تقــد شــقت فكــرة تقنــین المخالفــاو

 : األولــى:ٕفــي مختلــف التــشریعات، وان كانــت تأخــذ صــورتین أساســیتین
وضـــــع قـــــوائم بالمخالفـــــات دون ربطهـــــا بـــــالجزاءات ، كمـــــا هـــــو األمـــــر 

ــــــسا وبال ــــــسابقة والنمــــــسا وأســــــبانیا وفرن  U.S.A.نــــــسبة لیوغوســــــالفیا ال
 التأدیبیــة مـع ربطهـا بـالجزاءات، مثــل ت تقنـین بعـض المخالفـا:والثانیـة

  .إیطالیا والشیلي وفرنسا
وفـــي مــــصر بـــدأت الــــنظم الحكومیــــة االهتمـــام بــــضرورة إصــــدار 
. الئحـــــــة بالمخالفـــــــات المتعلقـــــــة بالعمـــــــل ومـــــــا یقابلهـــــــا مـــــــن جـــــــزاءات

عراض الجدول المـصرح بـه مـن الجهـاز المركـزي للتنظـیم واإلدارة وباست
یمكـن " المخالفـات التأدیبیـة والجـزاءات المقـررة لهـا" الذي یحمل عنـوان 

مالحظــــة أن هــــذه المخالفــــات یمكــــن مالحظــــة أن هــــذه المخالفــــات قــــد 
والجـــدول یتــضمن المخالفـــة . وردت علــى ســبیل المثـــال ولــیس الحــصر

ویتـدرج الجـزاء فـي التـشدد مـا بـین حـد أدنـى وحـد والجزاء المقـرر لهـا ، 
أقـــــصى ، ویقـــــسم الجـــــدول نوعیـــــة المخالفـــــات إلـــــى ســـــت مجموعـــــات 

  :كالتالي
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  :المواظبة/ المخالفات المتعلقة بمواعید العمل-ًأوال
وتشمل سبع صور من المخالفات، یتدرج فیها الجـزاء التـأدیبي بـین حـد 

 یـــوم مـــن 30مـــدة أدنـــى وهـــو اإلنـــذار وبـــین حـــد أعلـــى وهـــو الخـــصم ل
  .المرتب

  : المخالفات المتعلقة بأداء أعمال الوظیفة-ًثانیا
وتشمل سبع صور من المخالفات، یتدرج فیها الجـزاء التـأدیبي بـین حـد 
ــــى وهــــو الخــــصم  ــــین حــــد أعل أدنــــى وهــــو خــــصم یــــوم مــــن المرتــــب وب

  .ًیوما من المرتب) 15(لمدة
  : المخالفات المتعلقة بنظام العمل-ًثالثا

نوعیة مـن المخالفـات، یتـدرج فیهـا الجـزاء التـأدیبي بـین حـد ) 27(وتشمل
ًیومـــا مـــن ) 60(أدنـــى وهـــو اإلنـــذار وبـــین حـــد أعلـــى وهـــو الخـــصم لمـــدة

  .المرتب
  : المخالفات المتعلقة بالسلوك -ًرابعا

وتـــشمل عـــشر صـــور للمخالفـــة، یتـــدرج فیهـــا الجـــزاء التـــأدیبي بـــین حـــد 
ًیومـا مـن ) سـتین( لمـدة أدنى وهو اإلنـذار وبـین حـد أعلـى وهـو الخـصم

  .المرتب
  : مخالفات جسیمة -ًخامسا

وتــشمل ثمــاني صــور مــن المخالفــات، یتــدرج فیهــا الجــزاء التــأدیبي بــین 
ًیومــا مــن المرتــب وبــین حــد أعلــى وهــو ) ثالثــین(حــد أدنــى وهــو خــصم

  .ًیوما من المرتب) ستین(الخصم لمدة 
  :م العام   المخالفات المتعلقة بالوحدة الوطنیة والسل-ًسادسا
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وتـــشمل خمــــس نوعیــــات مــــن المخالفـــات ، یبــــدأ فیهــــا الجــــزاء التــــأدیبي 
 یـوم 30 لمدة خمـسة أیـام والوصـول بـالجزاء إلـى الخـصم لمـدة مبالخص

  .من المرتب
  :وجوب تسبيب الجزاء التأديبي 

، أي مرد هذا هو أن الجزاء التـأدیبي عقوبـة ولـذلك یجـب تـسبیبها
ـــذلك فـــإن تـــسبیب الجـــزاء . ســـبابمعرفـــة أســـبابها، وتوضـــیح هـــذه األ ول

یعتبـــر مـــن الـــضمانات الجوهریـــة للمعلـــم المجـــازى، وبالتـــالي فـــإن عـــدم 
 علــــى -ولقـــد نــــص المــــشرع صــــراحة. التـــسبیب یترتــــب علیــــه الــــبطالن

 81 مـــــــن ق59/ فقـــــــد نـــــــصت م-وجـــــــوب تـــــــسبیب الجـــــــزاء التـــــــأدیبي
ال یجوز توقیع جزاء على المعلـم إال بعـد التحقیـق : على انه2016لسنة
، ویجــــب أن یكــــون القــــرار ه كتابــــة وســــماع أقوالــــه وتحقیــــق دفاعــــهمعــــ

  .ًالصادر بتوقیع الجزاء مسببا
  :توقيع الجزاءات التأديبية

 أن الجـــزاءات 2016 لـــسنة81 مـــن ق61/یتبـــین مـــن تحلیـــل نـــص م )1
 الخــصم –اإلنــذار:التأدیبیــة التــي یجــوز توقیعهــا علــي المعلمــین هــي

 الوقــف –ًین یومــا فــي الــسنةمــن  المرتــب لمــدة أو مــدد ال تجــاوز ســت
 –عــن العمــل لمــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نــصف المرتــب

 الخفـض إلـى –تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة ال تزید عن سنتین
 الخفــــض إلــــي وظیفــــة فــــي –وظیفــــة فــــي المــــستوى األدنــــى مباشــــرة 

الدرجة األدنى مباشرة مع خفض المرتب إلي القـدر الـذي كـان علیـه 
 . الفصل من الخدمة– اإلحالة إلي المعاش–قیة قبل التر
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 أن الجـزاءات التأدیبیـة 1969 لـسنه 17/كما تبین من تحلیل نص م )2
التـــــــي یجـــــــوز لنقابـــــــة المهـــــــن التعلیمیـــــــة توقیعهـــــــا علـــــــي المعلمـــــــین 

 الغرامة بحـد أقـصي مائـه جنیـة لخزینـة – اللوم– اإلنذار–التنبیه:هي
شـــطب -ال تجـــاوز ســـنة اإلیقـــاف عـــن مزاولـــة المهنـــة لمـــدة –النقابـــة

  . االسم من جدول النقابة
فــي نطــاق الجــزاءات التأدیبیــة المنــصوص لهنــاك إجــراءات ال تــدخ 

ــةعلیهــا، كمــا أنهــا ال تــشكل عقوبــات مقنعــة تــسمي  ــدابیر الداخلی ، بالت
ُوتعـــرف بأنهـــا إجـــراء تنظیمـــي صـــادر عـــن الـــسلطة اإلداریـــة الرئاســـیة 

ة علـي المـسلك الخـاطئ ُبهدف حـسن سـیر العمـل ولـیس بهـدف المعاقبـ
ُالــــصادر مــــن المعلم،كمــــا تعــــرف بأنهــــا إجــــراء وقــــائي ذو طــــابع إداري 
ُتجریه الـسلطة اإلداریـة وفقـا لمقتـضیات المـصلحة العامـة بهـدف حـسن  ً ُ

  : ومن أمثلتهاسیر العمل، 
إجراء مصلحي لتحذیر المعلم وتوجیهه فـي عملـه لیقـوم : لفت النظر )1

  . مستقبال بهذا العمل علي خیر وجه
ٕ وانمــا هــو إجــراء ًلــیس جــزاء تأدیبیــا:الفــصل بغیــر الطریــق التــأدیبي )2

خوله القانون لجهة اإلدارة إلبعاد من لـم تـرى فـیهم الـصالحیة للقیـام 
  . غیر أهل لشرف االنتماء إلیهاهمبأعباء الوظیفة العامة أو من 

ـــــات )3 ـــــال االمتحان ـــــن أعم نـــــصت المـــــادة األولـــــي مـــــن :الحرمـــــان م
یجــــوز : ان مــــن أعمــــال االمتحانــــات أنــــهبــــشأن الحرمــــ) 113(قــــرار

حــسب  )أعــوام5عام،عــامین،(حرمــان مــن أعمــال االمتحانــات لمــدةال
  . نوع المخالفة المرتكبة
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  .النقل لصالح العمل )4
  .الخصم من اإلجازات االعتیادیة )5

ویجـــوز هنـــا الجمـــع بـــین جـــزاء تـــأدیبي وتـــدبیر إداري، وال یجـــوز 
 النـــصوص القانونیـــة لـــسلطة التأدیـــب أن توقـــع أي جـــزاء غیـــر وارد فـــي

الــــــصریحة، ولكــــــن حــــــصر الجــــــزاءات التأدیبیــــــة ال یقــــــیم عالقــــــة بــــــین 
المخالفــــات التأدیبیــــة والجــــزاءات المقــــررة لهــــا بــــسبب مــــا یحــــیط تحدیــــد 
المخالفـــات التأدیبیـــة مـــن صـــعوبات ولـــذلك فـــإن لـــسلطة التأدیـــب حریـــة 
اختیار أي جزاء تأدیبي مـن الجـزاءات التأدیبیـة المنـصوص علیهـا ألي 

  . خالفة تأدیبیةم
ًواألفعـــال المكونـــة للـــذنب اإلداري لیـــست محـــددة حـــصرا ونوعـــا،  ً
ٕوانما مردها بوجه عام إلي اإلخـالل بواجبـات الوظیفـة أو الخـروج علـي 
مقتــضیاتها، كمــا أن كــل فعــل بالــذات لــم یحــدد لــه مــا یناســبه مــن جــزاء 

جــة ٕوانمــا تــرك المــشرع تحدیــد ذلــك للــسلطة التأدیبیــة بحــسب تقــدیرها لدر
جـــسامة الفعـــل ومـــا یـــستأهله مـــن جـــزاء فـــي حـــدود النـــصاب القـــانوني 

  . المقرر
ـــــــل  أن تمحـــــــى یجـــــــوز 2016 لـــــــسنة 61مـــــــن ق ) 67/م(وبتحلی

  :الفترات اآلتیةالجزاءات التأدیبیة التي توقع علي المعلم، بانقضاء 
 والتنبیه والخـصم مـن األجـر مـدة ال تزیـد علـى اإلنذار حالة يسنة ف -1

  .خمسة أیام
 حالــة اللــوم، والخــصم مــن األجــر مــدة تزیــد علــى خمــسة يفــســنتان  -2

  .أیام وحتى خمسة عشر یوما
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 حالــة الخــصم مــن األجــر مــدة تزیــد علــى خمــسة يثــالث ســنوات فــ -3
  .عشر یوما وحتى ثالثین یوما

 الفـــصل جـــزاءيأربـــع ســـنوات بالنـــسبة إلـــى الجـــزاءات األخـــرى عـــدا  -4
  . إلى المعاشواإلحالة

 اعتبــاره یــهویترتــب عل، راءات محــو الجــزاءحــدد الالئحــة التنفیذیــة إجــُوت
 يكأن لم یكن بالنسبة للمستقبل وال یؤثر علـى الحقـوق والتعویـضات التـ

ال یجـوز ترقیـة المعلـم قبـل محـو الجـزاء الموقـع علیـه، ، وترتب نتیجـة لـه
، ویـــتم المحـــو  مـــن تـــاریخ توقیـــع الجـــزاءًحـــسب فتـــرات المحـــو اعتبـــاراُوت

 إذ تبین لها أن سـلوك المعلـم وعملـه منـذ بقرار من لجنة شئون العاملین
ًتوقیــع الجــزاء مرضــیا، وذلــك مــن واقــع تقــاریره الــسنویة وملــف خدمتــه،  ُ

  .وما یبدیه الرؤساء عنه
  :العرف اإلداري

 :تتخذ القواعد القانونیة التـي تـنظم العمـل داخـل المدرسـة صـورتین همـا
د بهــا ، ویقــصقواعــد قانونیــة مكتوبــة، وقواعــد قانونیــة غیــر مكتوبــة

، وهــو لــیس مجــرد عــادة بــل هــو قاعــدة قانونیــة ملزمــة ، العــرف اإلداري
  .یؤدي الخروج علیها إلي ارتكاب عیب مخالفة القانون

فــــالعرف هــــو مجموعــــة القواعــــد القانونیــــة غیــــر المــــسنونة وهمــــزة 
الوصل لالنتقـال مـن التنظـیم والـضبط االجتمـاعي التلقـائي إلـي التنظـیم 

. ذلـــك فهـــو یعـــد أدوات الـــضبط االجتمـــاعيوالـــضبط القـــانوني، وعلـــي 
والعــــرف أســــبق فــــي الظهــــور مــــن القــــانون المكتــــوب، ولــــذلك فلــــه دور 
بالنــسبة لجمیــع أنــواع القــانون الخــاص والقــانون العــام فیمــا عــدا القــانون 
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ال جریمـــة وال عقوبـــة إال "الجنـــائي الـــذي یقـــوم علـــي المبـــدأ القائـــل بـــأن 
لقـوانین مـصدرا رسـمیا شـأنه ذلك أن العرف یعتبـر فـي أغلـب ا" . بنص

ٕفـي ذلـك شـأن التــشریع، وان كـان العـرف یـأتي فــي المرتبـة الثانیـة، ومــا 
یهـــم هنـــا هـــو القـــانون اإلداري، فـــالعرف مـــصدر مـــن مـــصادر القـــانون 
اإلداري، والقواعــد العرفیــة ضــروریة فــي مجــال المــسائل اإلداریــة وذلــك 

 وعــدم امتــداد عــدم كفایــة التــشریعات اإلداریــة،:لــسببین أساســیان همــا
  .حركة التقنین إلي نطاق القانون اإلداري

  شروط العرف اإلداري:  
  .؛ متبعا من غالبیة من یعنیهم األمرأن یكون العرف عاما .1
؛ قــدیما ومــضت علــي إتباعــه فتــرة مــن الــزمن أن یكــون مــستقرا .2

تتناســـــب مـــــع طبیعـــــة الوضـــــع، أي مـــــضى علـــــي اطـــــراد العمـــــل 
  .تقرارهابالقاعدة العرفیة زمن كاف یؤكد اس

؛ تطبقــه اإلدارة بــصفة دائمــة وبــصورة منتظمــة أن یكــون منتظمــا .3
 .غیر متغیرة أو غیر متقطعة

 ل؛ فـالعرف ال یعـدأال یكون العرف قد نـشأ مخالفـا لـنص مطبـق .4
نــصوص القــانون اإلداري كمــا أن العــرف الناشــئ عــن خطــأ فــي 

  . فهم القانون ال یمكن التعویل علیه
تعبیـــر اصـــطلح " عـــرف اإلداري وعلـــي ذلـــك یمكـــن القـــول بـــأن ال

إطالقه علي األوضاع التـي درجـت الجهـات اإلداریـة علـي إتباعهـا فـي 
وینـــشأ العــــرف مـــن اســـتمرار اإلدارة علــــي " . مزاولـــة نـــشاط معــــین لهـــا

االلتـــزام بهـــذه األوضـــاع والـــسیر علـــي ســـننها فـــي مباشـــرة هـــذا النـــشاط، 
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اجبـة اإلتبــاع ، بحیـث تـصبح هـذه األوضـاع بمثابــة القاعـدة القانونیـة الو
  :لعرف اإلدارياأمثلة ومن 

ًاعتبار الزواج عذرا مقبوال یبیح للمعلم االنقطاع عن الدراسة )1 ً. 

 .ًأال یرتدي المعلم جلبابا ویأتي به إلى المدرسة )2

 ).سبق اإلشارة إلیه(لفت النظر )3
ًأن المعلــم الــذي تنتهــي أجازتــه المرضــیة یتقــدم إلــى مدرســته طالبــا  )4

 .لیه أو امتداد أجازتهإعادة الكشف الطبي ع
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    Reviewing Chapter 4أنشطة الفصل الرابع   
       

تكلــــم بإیجــــاز عــــن حقــــوق المعلــــم كمــــا وردت فــــي قــــانون الخدمــــة  .1
 المدنیة؟ 

تكلـــم بإیجـــاز عـــن واجبـــات المعلـــم كمـــا وردت فـــي قـــانون الخدمـــة  .2
 المدنیة؟ 

 ما المقصود بالعرف اإلداري؟ ومتى یطبق؟  .3

  للمعلم؟  ةلمسئولیة المدنیما المقصود با .4

ة؟ أعطــى أمثلــة لــبعض الجــزاءات یــمــا المقــصود بــالجزاءات التأدیب .5
ًالتــي توقــع علــى المعلــم مــستندا فــي إجابتــك إلــى القــوانین واللــوائح 

 التي تطبق فعلیا؟ 

 :میز بین المصطلحات اآلتیة .6

 .الجزاء والجزاء التأدیبي -

 .المخالفة التأدیبیة والمخالفة المهنیة -

  
  


