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 شكر وتقدیر
أتقدم بخالص الشكر لكل من أسهم في إنجاز هـذه الدراسـة، وعلـى رأسـهم                

نائلـة فـائق لمعاونتهمـا      / أسماء غـانم والـدآتورة    / الدآتورة: الزمالء األآاديميون 

خليـل عبـد   / يدية، والدآتورفي إعداد أدوات البحث وإجراء بعض المقابالت التمه 

. المقصود للدور الكبير الذي قام به في مجال التطبيق وإعداد الخلفيـة النظريـة             

وأشكر آذلك هيئـة اليونيسـيف لـدورها فـي تمويـل الدراسـة، وأخـص بالشـكر             

عفـاف  / هبـة الشـرقاوي وآـذلك الـدآتورة       / فاطمة خفـاجى والسـيدة    / السيدة

الــدعم المؤسســي والفنــي "شــروع مرعــي منســقة محــور الطفلــة األنثــى بم

وأيضًا أشكر الزمالء والزميالت بالمحور الختيـارهم لموضـوع         ". لتنفيذ وثيقة بكين  

الدراسة والهتمامهم باالستمرار في التعمق واالستفاضة في الجوانب المثيـرة   

 .لالهتمام التي أظهرها البحث وذلك طبقًا لخطة عمل السنوات القادمة

سيســيل صــبحي إبــراهيم مــديرة / دة المهندســةوأتقــدم بشــكر خــاص للســي

جمعية رجال األعمال بسوهاج لقيامها بنجاح بقيادة فريـق مـن الباحثـات عمـل               

بحماس وإخالص بشكل شـبه تطـوعي للتطبيـق الميـداني التجريبـي للبحـث               

 .في إقليم سوهاج مما سمح بتجويد وإتقان األساليب واألدوات البحثية

 سـراج مـن جمعيـة التنميـة الصـحية والبيئيـة       هـاني / وخالص تقـديري للـدآتور   

أمل رمسيس لجهودهمـا فـي إخـراج هـذا الكتيـب المتضـمن لنتـائج                / واآلنسة

 .هذه الدراسة بالشكل المتوافر اآلن بين أيدينا

                                                                        الباحث الرئيسي

 يوسف وهيب. د

   



 3

 یاتالمحتو
 4...................................................................مقدمة

 5.........................................الخلفية النظریة: القسم األول
 5................................................المراهقة مرحلة :األول الفصل
 34........................االجتماعية للتنشئة آمؤسسة المدرسة :الثاني الفصل
 40............................................المدرسية األنشطة :الثالث الفصل

 62................................................المنهج: القسم الثاني
 66...................................اسةأهم نتائج الدر: القسم الثالث

 78...............................................................توصيات
 79.................................................................خاتمة



 4

ة   / تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بعض الممارسات التمييزیة و         اة المراهق أو القهریة التي تؤثر على الفت

ن    ع م ان المجتم ا وحرم ؤدي لحرمانه ا ی ل مم كل الكام ذاتها بالش ا ل ا وتحقيقه ول دون انطالقه المصریة وتح

ا وطاقاتها ومواهبها آفتاة وآامرأة فيما بعد، مما ینعكس سلبًا عليها وعلى أسرتها االستفادة القصوى من قدراته   

 . وعلى األمة آكل

ة،          اول بعض الجوانب ذات الصلة بموضوع الدراس ة تتن ة تمهيدی ة نظری نمهد للبحث بخلفي دة س ًا للفائ وتحقيق

 : وتتضمن ثالثة فصول هي

 .مرحلة المراهقة .1

 .تماعيةالمدرسة آمؤسسة للتنشئة االج .2

 .األنشطة المدرسية .3

 .وذلك حتى یمكن للقارئ متابعة تحليلنا وتعليقاتنا على نتائج الدراسة
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 : تمهيد

و                     تمرة وهو نم ة مس يمر اإلنسان منذ والدته بعملية النمو، وحيث أن نمو الفرد من مرحلة إلى أخرى هو عملي

ًا ل                   ذا   تدريجي ال يتم بصورة فجائية، إال أن هناك معالم مميزة فى طريق نمو الفرد يمكن أن تتخذ أساس يم ه تقس

تقلة                        و مس ة من مراحل النم يم حدودًا فاصلة تجعل آل مرحل النمو إلى مراحل، والواقع أنه من المتعذر أن نق

تمام االستقالل عن سابقتها أو الحقتها فالمراحل جميعًا متداخلة بعضها في البعض اآلخر وال نستطيع أن نحدد                 

 وألن لكل مرحلة عمريه يمر بها  )1( وضعت حدود تقريبية   تمامًا متى تبدأ آل مرحلة ومتى تنتهي فالحدود التي        

ى                         ذلك يجب أن نتعرف عل اعي ل اطفي واالجتم ي والع وه الجسمي والعقل الطالب خصائص مميزة لها تبعًا لنم

ة                     ى دراي ى يمكن أن نكون عل ا، حت خصائص واحتياجات ومشكالت الطالب في آل مرحلة عمريه يمرون به

م بصورة أفضل              آاملة بأفكار واتجاهات واحت    ياجات ومشكالت وقدرات الطالب، بما يساعد على التعامل معه

اعي للطالب    و النفسي واالجتم ى النم ة إل ي النهاي ؤدى ف ا ي ليم مم اه الس و االتج وجههم نح دراتهم وت ى ق . تنم

رة            " مرحلة المراهقة "وسوف يتناول البحث     ا فت ا الطالب ألنه ي يمر به و الت  وهى تعد من أخطر مراحل النم

أثر    . )2(النمو السريع المتواصل الذي يصاحبه تغيرات وتطورات في جميع جوانب الشخصية           ة تت ذه المرحل وه

ائص          ات والخص ن االحتياج ة م ا مجموع ا أن له ا، آم ة له ل التالي ي المراح ؤثر ف ا وت ابقة له ل الس بالمراح

 . مرحلة أخرىوالمشكالت باعتبارها مرحلة عمريه لها فرديتها الخاصة التي تميزها عن أي 

 : مفهوم المراهقة

درج نحو النضج        " Adolescere"مشتقة من الفعل الالتيني     " Adolescence"إن آلمة المراهقة     ا الت ومعناه

ة  ) مراهقة(وهنا يتضح الفرق بين آلمة . الجسمي والجنسي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي   وغ (وآلم ى  ) بل الت

بأنه نضوج  " Puberty"الناحية الجنسية، فنستطيع أن نعرف البلوغ       تقتصر على ناحية من نواحى النمو وهى        

 :)3(الغدد التناسلية وإآساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من فترة المراهقة إلى فترة الرشد

 . المراهقة فى اللغة تفيد االقتراب والدنو من الحلم –

 .نىويقال رهق أى لحق أو دنا فراهق آقارب وشارف في الوزن والمع –

 . والمراهق بهذا المعنى هو الفتى الذي يدنو من الحلم وإآمال الرشد –

                                                           
 26ص ) 1976القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،(الخدمة االجتماعية المدرسية : ، إسماعيل رياضعدلى سليمان) 1(
ع، ط    : الرياض(الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشباب     : محمد سالمة غبارى  ) 2( اظ للنشر والتوزي ات عك ) 1983، 1مكتب

   22ص 
 .  125ص ) 1982 1القاهرة مكتبة النهضة المصرية، ط(،:اهقالطفل والمر: محمد مصطفى زيدان، منصور حسين) 3(
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 .)4(والمراهقة فى أساسها عملية حيوية

 :معنى المراهقة في علم النفس
نفس              م ال ا يستخدم في عل ة آم ة         : "يعنى مصطلح المراهق ال من الطفول ة االنتق ة      (مرحل داد لمرحل ة اإلع مرحل

ة د والن) المراهق ة الرش ى مرحل د  إل ن الصعب تحدي ن م ة ولك ة المراهق ة مرحل د بداي ن السهل تحدي ضج، وم

 ).5(نهايتها بالوصول إلى النضج في مظاهر النمو المختلفة

 : وجهات النظر المختلفة فى تعریف المراهقة

 :التعريف األول
اة  -فرد  المراهقة هى الفترة التى تلى الطفولة، وتقع بين البلوغ الجنسى وسن الرشد، وفيها يعترى ال               ى أو فت  -فت

تغيرات أساسية واضطرابات شديدة فى جميع جوانب نموه الجسمى والعقلى واالجتماعى واالنفعالى وينتج عن 

المراهق،          هذه التغيرات واالضطرابات مشكالت آثيرة متعددة تحتاج إلى توجيه وإرشاد من الكبار المحيطين ب

ين        ن المحتك رهم م ون أو غي وان أو المدرس واء األب ذه         س ى ه ب عل ن التغل تمكن م ى ي ه حت لين ب والمتص

 .  )6(المشكالت، وحتى يسير نموه فى طريقة الطبيعي

 :التعريف الثاني
و الجسمي وتحسب                          ى النم ة بمعن ة أو األنوث ال الرجول ة واآتم ي تتوسط الطفول المراهقة هي مرحلة العمر الت

انوي،       بدايتها عادة ببداية البلوغ الجنسي، وبوجه عام، فإن فترة ا      يم اإلعدادي والث ي التعل ل مرحلت ة تقاب لمراهق

 .)7(وهى مرحلة موحدة تمثل فترة االنتقال من الطفولة إلى الرجولة أو األنوثة

 :التعريف الثالث
ات                  ة عملي ل المراهق ال النضج، وتتخل البلوغ وتنتهي بالرشد واآتم دأ ب ي تب ة الت ة العمري المراهقة هي المرحل

دء                  وعضو) حيوية(بيولوجية   ين ب ي ب ة، ويختلف المدى الزمن ية واالجتماعي ية، هذا إلى جانب المظاهر النفس

ذا االختالف فى                        ى آخر، ويخضع ه ى آخر، ومن مجتمع إل رد إل المراهقة وانتهائها وتختلف مظاهرها من ف

 ).8(جوهره للعوامل الوراثية الداخلية إلى جانب العوامل البيئية

                                                           
 191 ـ 190ص ) 1980جدة، دار المجمع العلمى بجدة للنشر، (علم النفس التكوينى، : عبد الحميد محمد الهاشمى) 4(
   .289ص ) 1971، 4القاهرة، عالم الكتب، ط" (الطفولة والمراهقة"علم نفس النمو : حامد عبد السالم زهران) 5(
   15ص) 1981القاهرة، دار المعارف، " (خصائصها ومشكالتها" المراهقة: "إبراهيم وجيه محمود) 6(
   124الطفل والمراهق، مرجع سبق ذآره ص : محمد مصطفى زيدان، منصور حسين) 7(
  146ص) 1985اإلسكندرية، المكتب الجامعى الحديث، (مدخل علم النفس العام، : على فهمى إسماعيل) 8(
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 : التعريف الرابع
وغ                المراهقة من ا   ة البل دأ من بداي ي تب ة النضج الجنسي     (لناحية البيولوجية هي تلك المرحلة الت ى  ) أى بداي حت

ة من                           ز المراهق ذي يمي ة عشرة وال ة عشرة والثامن ين الثاني ا ب ادة م ة ع ذه المرحل ع ه اآتمال نمو العظام، وتق

 .)9(ة فى النمو الجسمىالناحية البيولوجية هى حدوث التغيرات الفسيولوجية وآذلك ما يصاحبها من طفر

 : التعريف الخامس
ة                 ة شباب، ومرحل ة، ومرحل ة مراهق ة عشرة مرحل ى الثامن ة عشرة حت ة من سن الثاني تعتبر المرحلة العمري

رة في                      رات آثي ة تغي ذه المرحل انوي وتشهد ه يم اإلعدادي والث ل التعل انتقال من الطفولة إلى الرشد، وهى تقاب

 .)10(ًا وجنسيًا وجسميًا وحرآيا وعقليًا وانفعاليًا واجتماعيًا ودينيًا وخلقيًاآافة مظاهر النمو، سيكولوجي

ى         "ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن المراهقة هي       ة عشرة حت د من الثاني ه حرجة تمت ة عمري مرحل

ًا   الثامنة عشرة، وهى تقابل مرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي، ويالحظ المراهق والمحيطون به              تغيرًا ملحوظ

 ". في النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية وفى عالقاته االجتماعية

 :وجهات النظر المختلفة في تقسيمات المراهقة

ذه             يمها، وه لها أو تقس عب فص ن الص ة، وم ة المرحل ى نهاي وغ وحت ذ البل تمرة من ة مس ة المراهق أن مرحل

 : على النحو التالىالتقسيمات للدراية والمعرفة والدراسة فقط وهى 

ر                        : )11(أوًال اآلخر، ويعتب ى طورين يتصل أحدهما ب ة إل ذه المرحل يم ه ترى وجهة النظر األولى أنه يمكن تقس

 : الطور الثانى منهما امتداد للطور األول وهما

ا                  :طور المراهقة  .1 رد فيه ود الف ى ال يع  من سن الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة، وهذه هى المرحلة الت

ام النضج،        . ، وال يمكن أن يكون راشدًا ناضجاً طفًال ة وتم ين الطفول ق ب بل يكون فى منتصف الطري

فيها يحن الفرد إلى المرحلة األولى تارة، ويتطلع إلى تمام النضج تارة أخرى، ومن ثم آانت من أدق                  

 . المراحل التى يمر بها الفرد، وهو طور شديد العنف واالضطراب

 . بعة عشرة إلى الثامنة عشرة وهو طور أقل عنفًا من السابق من سن الرا:طور الشباب .2

ى                :  )12(ثانيًا رات عل ى ثالث فت ة إل ذه المرحل يم ه ه يمكن تقس نفس أن اء ال رى علم ة ي ومن وجهة النظر الثاني

 :النحو التالى

                                                           
 ) 1989، 2، ج1الكويت، دار القلم، ط(الطفل من الحمل إلى الرشد : محمد عماد الدين إسماعيل) 9(
ة       : حامد عبد السالم زهران  ) 10( ة العمري ة للفئ نة  18 ـ  12بحث عن المشكالت االجتماعي انى،      ( س دد الث ة، الع اهرة، صحيفة التربي الق

 . 31ص) 1991
 ـ  178دار الطالب لنشر ثقافة الجامعات، ص : اإلسكندرية" (مادتها ـ مبادئها ـ تطبيقاتها العلمية  " التربية الحديثة: صالح عبد العزيز) 11(

179 
  158 ـ 157مدخل إلى علم النفس العام، مرجع سبق ذآره، ص : على فهمى إسماعيل) 12(
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ام                 :فترة المراهقة األولى   .1 رة ال تتجاوز الع ذه فت ين  وتمتاز هذه الفترة بنمو فسيولوجى بدنى سريع وه

 . وتحدث عند البنات فى مجتمعنا فيما بين السنة الحادية عشرة والثالثة عشرة

ا              :فترة البلوغ المبكر   .2 ز بأنه  وتمتد هذه الفترة من الثالثة عشرة عند البنات حتى السادسة عشرة وتتمي

دنى    فترة الغلظة والمبالغة والحدة والخشونة، وفيها يزداد شعور الفتاة بذاتها، ويكتمل خاللها ال             و الب نم

 . والعقلي

 وتمتد هذه الفترة من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة عند البنات، وتتميز بأنها   :فترة البلوغ المتأخر   .3

رة             فترة االهتمام باألناقة، وحب الظهور، ومحاولة جذب انتباه الجنس اآلخر، وتميل الفتاة في هذه الفت

ة  ات اجتماعي ة عالق ذاتي وإقام تقالل ال ى االس ن إل ة م ادة طائف رة ع ذه الفت ع اآلخرين ويصحب ه م

 . المشكالت

يين         ) فقهاء المسلمين( ومن وجهة النظر الثالثة يرى       ):13(ثالثًا ى طورين رئيس ة إل ذه المرحل يم ه ه يمكن تقس أن

 : ملتزمين باإلطار اإلسالمي وهما

م  .1 وغ الحل ور بل ة(ط ة ):المراهق مية المرتبط رات الجس ال التغي ة وإآم مل بداي البلوغ الجنسي  وتش  ب

ة              ة الثاني وتنتهي في حوالي الخامسة عشرة وتشمل المرحلة التعليمية التي تسمى اإلعدادي أو المرحل

 . من التعليم األساسي

دأ            ):الشباب(طور بلوغ السعي     .2 أخرة، وتب ة المت ائعة باسم المراهق  وهى تسمية أفضل من التسمية الش

 الرشد الحقيقى وهو الثامنة عشرة، أو القانونى وهو العام مع اآتمال التغيرات الجسمية وتمتد إلى سن   

رات            ب مؤش ة حس ة الجامعي ى المرحل د إل د تمت ة وق ة الثانوي مل المرحل رون، وتش ادى والعش الح

ديع               . االستقالل السيكولوجى التى يبديها الفرد     ي الب اني بالوصف القرآن ذا الطور الث وغ  (وتسمية ه بل

ه             يحمل معنى إمكان سعى ا    ) السعي م أن ه، ث ال تعليم أ إآم م يش لشباب في أمور دنياه آسبًا لعيشه إذا ل

ذا الطور بحيث يحق للشباب السعي أيضًا في                            يم في ه ة التعل يحمل تضمينا هامًا حول توجيه طبيع

 . أمور دنياه، وهى مسألة هامة

 : أنماط المراهقة

 : )14(وللمراهقة أنماط أربعة عامة يمكن تلخيصها فيما يلي

و              : المراهقة المتكيفة  :أوًال اد تخل  وهى المراهقة الهادئة نسبيًا والتي تميل إلى االستقرار العاطفي، وتك

من التوترات االنفعالية الحادة، وغالبًا ما تكون عالقة المراهق بالمحيطين به عالقة طيبة، آما يشعر المراهق             

                                                           
 357 ـ 356ص ) 1990، 2، االنجلو، طالقاهرة(نمو االنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين : فؤاد أبو حطب وأمال صادق) 13(
 130 ـ 129الطفل والمراهق، مرجع سبق ذآره، ص : محمد لطفي زيدان ومنصور حسين) 14(
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 النمط في أحالم اليقظة أو االتجاهات السلبية        بتقدير المجتمع له وتوافقه معه، وال يسرف المراهق المنتمى لهذا         

 . أي أن المراهقة هنا أميل إلى االعتدال

ة                 :المراهقة اإلنسحابية المنطوية  : ثانيًا ى االنطواء والعزل ل إل ة تمي  وهى صورة للمراهق مكتئب

ية االجتماعية ومجاالت المراهق الخارج. والسلبية والتردد والخجل والشعور بالنقص وعدم التوافق االجتماعي

ر               ى التفكي ه، أو إل تكون ضيقة ومحدودة، وينصرف إلى جانب آبير من تفكيره إلى نفسه، وحل مشكالت حيات

وتصل  . الديني، والتأمل في القيم الروحية واألخالقية، آما يسرف في االستغراق في الهواجس وأحالم اليقظة               

اال   ين        أحالم اليقظة في بعض الحاالت إلى حد األوهام والخي ين نفسه وب ة المراهق ب ى مطابق ت المرضية، وإل

 . أشخاص الروايات التي يقرؤها

ًا ردة: ثالث ة المتم ة العدواني دين أو :المراهق لطة الوال ى س ردًا عل ائرًا متم ا المراهق ث ون فيه  ويك

لو   ي س اراتهم ف ال ومج به بالرج ه، والتش د ذات ى توآي ل إل ا يمي ارجي، آم ع الخ ة أو المجتم لطة المدرس آهم س

ذاء                . آالتدخين على سبيل المثال    ل فى اإلي رًا يتمث والسلوك العدواني عند هذه المجموعة قد يكون صريحًا مباش

أو قد يكون غير مباشر يتخذ صورة العناد، وبعض المراهقين من هذا النوع قد يتعلق باألوهام والخيال وأحالم 

 . اليقظة ولكن بصورة أقل مما سبق

دواني،            :نحرفةالمراهقة الم : رابعًا  وحاالت هذا النوع تمثل الصور المتطرفة للشكلين المنسحب والع

ا ال يصل في                    ة إال أن مدى االنحراف فيهم ر متكيف ورغم أن آال من الصورتين السابقتين غير متوافقة أو غي

م المراهق خطورته إلى الصورة البادية في هذا الشكل حيث نجد االنحالل الخلقي واالنهيار النفسي، وحيث يقو 

ا                     ي، وفيم بتصرفات تروع المجتمع، ويدخلها البعض أحيانًا عداد الجريمة أو المرض النفسي أو المرض العقل

 . يلي سوف نتناول أهم خصائص النمو لكل من مرحلتي المراهقة المبكرة والمتوسطة

 ): سنة15 : 13( خصائص النمو في مرحلة المراهقة المبكرة :أوًال

ة               15 : 13راهقة من سن    ومرحلة بداية الم   ة الثانوي ة أو بداي ة اإلعدادي ادة في المرحل رد ع ا الف  سنة يكون فيه

بًا        الحًا ومكتس ًا ص ون مواطن ه ليك ي تهيئ ة الت ات الالزم ة والمعلوم ارات العقلي ن المه ذ م دى التلمي ون ل ويك

المراهقة المبكرة من وسوف نعرض لخصائص مرحلة . )15(مجموعة من القيم والمثل الخلقية التي يسترشد بها

 . جوانب النمو العقلي والجسمي واالجتماعي واالنفعالي والخلقي

 : النمو الجسمي

 :يتميز بطفرة آبيرة في النمو ويحدث مع البلوغ أربعة تغيرات جسمية هامة تشمل

 . حجم الجسم .1

                                                           
 42، 41ص) 1982، 1القاهرة، دار المعارف،ط(األهداف التربوية والتقويم : فؤاد سليمان قالدة) 15(
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 . نسب أعضاء الجسم .2

 .نمو الخصائص الجنسية األولية .3

 . تظهر الفروق بين الجنسين في شكل الجسمنمو الخصائص الجنسية الثانوية و .4

 :أثر التغيرات الفسيولوجية والجسمية أثناء البلوغ في السلوك

رة                          ذه الفت ا تحدث في ه ادة م ة آالتعب والكسل وع ر مالئم رة أعراض غي يصاحب النمو السريع في هذه الفت

رات        آذ. اضطرابات في الجهاز الهضمي ينتج عنه تذبذب فى سرعة التحول الغذائي           لك يعانى المراهق في فت

 . متقطعة من آالم وصداع

 :ما یجب على الوالدین والمربين مراعاته

 . إعداد المراهق للنضج الجسمي والتغيرات الجسمية التي تطرأ في هذه المرحلة –

 .عدم المقارنة بين األفراد وذلك لوجود فروق فردية في معدالت النمو –

 . مةمراعاة الفروق بين الجنسين بصفة عا –

 .)16(االهتمام بالتربية الصحية والقضاء على األمية الصحية –

 :النمو العقلي والمعرفي

ام                   يستمر النمو العقلي في المراهقة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية أي أنه يصبح أآثر قدرة على إنجاز المه

ة ية ل . العقلي ة نفس تخدمه آحيل د يس ة ق ائل العقلي ى المس ق إل ي  وانصراف المراه ق الت اعر القل ع مش ل م لتعام

 ).17(يعانيها

 :ویجب على الوالدین والمربين مراعاة

 . مراعاة الفروق الفردية وتقسيم التالميذ حسب قدراتهم –

ن      – ى أحس يم ف ة التعل دوث عملي ق لضمان ح ات المراه ل إمكاني حذ آ ة وش ات البيئ ل إمكاني ير آ تيس

 . ظروفها

 .تشجيع الهوايات االبتكارية –

اعي                   مراعاة أن ي   – الي واالجتم و الجسمي واالنفع ي والنم و العقل ق النم ى تحقي هدف التعليم اإلعدادي إل

 .والروحي

 .االهتمام بالتأهيل المهني لمن يترآون المدرسة وإيجاد الحلول لمشكالتهم –

                                                           
   312ص ) 1977، 4تب،طالقاهرة،عالم الك(علم نفس النمو : حامد عبد السالم زهران) 16(
 242 ، 241ص . مرجع سبق ذآره. آمال صادق وفؤاد أبو حطب) 17(
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 :النمو االنفعالي

ل من أطلق هذا يوجد اتفاق على أن مرحلة المراهقة المبكرة هي مرحة أزمة ولعل جورج ستانلى هول آان أو

به      " مرحلة الضغوط والعواطف  "الوصف في عبارته الشهيرة      دى المراهق تش وعمومًا فإن األنماط االنفعالية ل

االت                             دى المراهق االنفع ر ل ي تثي رات الت وع المثي ا من حيث ن . إلى حد آبير ما لدى الطفل ولكن تختلف عنه

 .ق إشباع حاجاته وخاصة حاجته إلى االستقاللويشعر المراهق الصغير بكثير من مشاعر اإلحباط حيث يعا

 : یجب على الوالدین والمربين مراعاة ما یلي

 . المبادرة بحل أي مشكلة تظهر عند المراهق قبل أن تستفحل –

 .مساعدة المراهق في تحقيق االستقالل االنفعالي –

 :النمو االجتماعي

االجتماعي ولعل من أخطر مصادر المشكالت لعل من أهم مطالب البحوث في مرحلة المراهقة تحقيق التكيف    

 . للمراهق الصغير تفضيله لمعايير جماعة األقران التي قد تتعارض مع معايير الكبار

 :ميول المراهق

ي                            ة الت ى البيئ ه عل بة ذآائ ه المراهق حيث تتوقف نس ل إلي تنشأ نتيجة للتغيرات الجسمية واالجتماعية وما يمي

ة            . احة لهيعيش فيها وفرص التعليم المت  ول الطفول ة عن مي ذه المرحل ا تختلف فى ه ة فإنه ه الترويحي ا ميول أم

واع النشاط                       ار أن ذا يجب أن يخت رويح وله وذلك نتيجة لضغوط العمل المدرسي حيث ال يوجد وقت آاف للت

ل في المرا                راءة الحرة فهي أق ول الق بة لمي ا بالنس ة  التي يمكن أن يستمتع به ويفضل األنشطة الرياضية أم هق

 ).18(المبكرة

 :یجب على الوالدین مراعاة ما یلي

ي              – االهتمام بالتربية الرياضية واالجتماعية في البيت والمدرسة والمجتمع والعناية بمجاالت النشاط الت

 . تحقق أهداف التربية االجتماعية

ل     – تخدام آ ة واس ة التربوي واحي العملي ع ن ي جمي ليمة ف لوآية الس يم الس يم الق ام بتعل ات االهتم  إمكاني

 .المدرسة في تعليم القيم الخلقية والروحية بصفة خاصة

 . تشجيع التعاون مع أفراد األسرة والمنظمات االجتماعية األخرى –

 .إشراك المراهق في النشاط االجتماعي قدر اإلمكان –

اهي      . )19(ترك الحرية للمراهق ورغبته ورعايته وتوجيهه توجيها غير مباشر         – ل المراهق المف م فال يتقب

 ).20(الخلقية دون مناقشة وتتميز المراهقة بأنها فترة يقظة رئيسية

                                                           
  223، 222مرجع سبق ذآره، ص ) 18(
  246 : 245مرجع سبق ذآره : آمال صادق وفؤاد أبو حطب) 19(
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 : ویقترح بياجه لتسهيل النمو في التفكير

دخل                          – تم بالم ا نه ا وهن ًا فيه ذ منخرط ي تجعل التلمي ة وتخطيط األنشطة الت االهتمام باألنشطة التعليمي

 . مستمعًا سلبيًاالحديث في التعليم الذي يكون فيه التلميذ إيجابيًا أآثر من ترآه

 .جعل التلميذ حرًا في اختيار بعض األنشطة التعليمية وذلك من أجل استخدام عقله –

 : ویجب تشجيع تالميذ المرحلة اإلعدادیة على أداء أنواع العمليات التالية

 . التفكير االستداللي الفرضي –

 .التفكير االفتراضي –

 . تقييم المعرفة –

 .استحداث مشكالت –

 . )21(التفكير الناقد –

 :احتياجات تالميذ المرحلة الثانية من التعليم األساسي

 )22(مفهوم الحاجة: أوًال
ا باإلشارة        Motive والدافع   Need والحاجة   Desireيفرق علماء النفس بين مفهوم الرغبة         وسوف نكتفي هن

 .فقط إلى ما يعنيه مفهوم الرغبة والدافع ثم نوضح بعد ذلك مفهوم الحاجة

 هي ميل يحمل الفرد على االهتمام بنشاط معين مثل الرغبة في القراءة أو اللعب،  : Desire: الرغبة .أ 

 .وقد تكون الرغبة عابرة أو مستمرة

وم             :Motive : الدافع .ب  دافع هو المفه ة أي أن ال ة وتوجه نحو أهداف معين ا الطاق أ فيه  هي حاجة تعب

 . د دافعالذي يربط بين حالة تعبئة الطاقة وبين الهدف وبدون ذلك ال يوج

ه، وتعرف      :Need : الحاجة .ج  د رغبات ا تحدي  تحديد الحاجة بالنسبة للفرد ليست بالسهولة التى يمكن به

ى     زول مت ث أن ي وتر والضيق ال يلب ن الت وع م ه بن ار تعتري نقص واالفتق ن ال ة م ا حال ة بأنه الحاج

اً             يكون الشخص فى       ويمكن أن  . قضيت الحاجة وزوال النقص سواء أآان هذا النقص ماديًا أو معنوي

دلوالت  . حاجة إلى شىء معين ال يرغب فيه مثل تعاطى الدواء     ويستخدم مفهوم الحاجة للداللة على م

 .  الخ…مختلفة لخدمات معينة ضرورية فعًال لمجموعة من الناس 

                                                                                                                                        
  330، 229مرجع سبق ذآره، ص: حامد عبد السالم زهران) 20(
  64:66مرجع سبق ذآره، ص : فؤاد سليمان قالدة) 21(
 208 ص 1988دراسات فى خدمة الجماعة، القاهرة، : محمد شمس الدين أحمد، وآخرون) 22(
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 : وهناك محاوالت عدیدة لتحدید مفهوم الحاجة نذآر منها

د            أنها أي قلق داخل الكائن الحي أو المحيط اال         ى يعي اد حل حت ى إيج رد إل جتماعي يتسبب عنه مشاآل تدفع الف

بعة                  . التعادل والتوازن  ر مش د  . )23(والمشكلة هى حالة من القلق الداخلي أو الخارجي الناتجة عن حاجة غي وق

رة                                   ا يتمشى مع فك رد أو جماعة أو مجتمع وهو م ا ف د يشعر به وازن ق ة عدم الت حدد هذا التعريف أن مرحل

 . النسق

 : مكن تعریف الحاجة إجرائيا آاآلتيوی

 . االفتقار إلى شئ ضروري أو الشعور بالحرمان من شئ –

 . يصاحب هذه الحالة شعور قوى بضرورة إشباع هذه الرغبة –

 . معرفة اإلنسان بالوسيلة الكفيلة بإشباع الرغبة –

 .  بإشباع الحاجة يزول الشعور بالقلق والتوتر –

 ).24(تماما فهي متجددةالحاجة مهما أشبعت فهي ال تزول  –

 تصنيف الحاجات : ثانيًا
اة                      ة للحي ى آل الضروريات الطبيعي من الصعب تحديد االحتياجات اإلنسانية بالضبط واالحتياجات تشتمل عل

ة والضرورية خاصة واحتياجات                           ياء المرغوب ى األش وى عل د لتحت ا يمكن أن تمت ولكن فى آل الحاالت فإنه

 وتتعدد التصنيفات ).25(بعض االحتياجات ال تدرك بوعي آامل في آل األحوال   الناس مرتبطة بطموحاتهم وأن     

ى أن                          اء عل د دلت أبحاث العلم وعين، وق ى ن لالحتياجات فنجد من علماء النفس من يصنف حاجات اإلنسان إل

يولوجية آالحاجة            ه الفس باع حاجات ة في إش ى البيئ اده عل ى اعتم ا عل وم في جوهره اة اإلنسان تق تمرار حي اس

ة     ن والمحب ى األم ه إل ية آحاجت ه النفس وم وحاجات واء والن ام واله ا  . للطع م آونه يولوجية رغ ات الفس والحاج

ك                       باع تل دين فى إش اليب الوال ة وأس ة االجتماعي حاجات بدنية صرفه إال أنها تتشكل إلى حد بعيد بتأثيرات البيئ

 . الحاجات

ى األمن    " ولكن ثمة اتفاق على أنها تشمل  أما الحاجات النفسية فإنها وإن آانت تصنف بطرق عديدة       الحاجة إل

ر           ة التعبي ى حري والحاجة إلى التقبل والحاجة إلى االعتراف والتقدم والحاجة إلى النجاح والتحصيل والحاجة إل

 . )26("والحاجة إلى سلطة ضابطة أو موجهة والحاجة إلى المحبة وإلى االنتماء

 : وفى تصنيف آخر للحاجات فقد قسمت إلى

                                                           
)23 (National Center for Social and Criminologycal Research && UNICEF "Assessment of Children,s Needs 

in Egypt, National Survey Report - Cairo  1974  
  111، 110ص ) 1991القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، (لمدخل إلى تخطيط الخدمات االجتماعية ا: أحمد شفيق السكرى) 24(
)25( Ien Dayal and Gaugh;Atheory of Human need (London,Macmillan'1991 
 210، 209مرجع سبق ذآره، ص : محمد شمس الدين أحمد وآخرون) 26(
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 .  ويحددها العلماء آمستويات مرغوب التوصل إليها فى ضوء المستويات القائمة:الحاجة المعيارية .1

وهذه الحاجة قد تكون عرضه للتأثر بعوامل .  وهى ما يشعر الناس أنهم بحاجة إليه    :الحاجة الشعورية  .2

 . مجتمعية آما أنها تؤدى إلى مطالب إذا لم تؤدى إلى حدوث مشكالت

ذين يشعرون                        : عنها الحاجة المعبر  .3 اس ال ر من الن دد آبي ى مطلب لع  وهى حاجة شعورية تحولت إل

 . بحاجاتهم لخدمة معينة

ى                    :الحاجة المقارنة  .4 ين من الخدمات والت  وهى حاجة تحدد لمجموعة من الناس فى ضوء مستوى مع

ن       تفيدون م ن يس ل خصائص م ا بتحلي ة هن اس الحاج ن قي ابهة ويمك رى مش ة أخ ا جماع تحظى به

دمة، فإذا وجدنا بعض من الناس لهم نفس السمات أو الخصائص التى لغيرهم ممن يحصلون على             الخ

 ).27(خدمة معينة ولكنهم ال يتمتعون بنفس الخدمة فمعنى ذلك أنهم بحاجة لخدمة مشابهة

 أنواع الحاجات : ثالثًا
 .  حاجة فردية أو جماعية أو مجتمعية:من حيث نطاقها –

 .  نفسية أو انفعالية أو جسمية أو حاجة عقلية حاجة:من حيث نوع النشاط –

 .  حاجة مشبعة أو حاجة غير مشبعة:من حيث طبيعتها –

ة أو أمن أو مسكن                  :من حيث مؤسسات المجتمع    –  حاجات تعليمية أو صحية أو اقتصادية أو اجتماعي

 .  الخ…مالئم 

 ).28(ة أو آافيةوتتحول الحاجة إلى مشكلة عندما ال تشبع أو إذا أشبعت بطريقة غير مالئم

 :االحتياجات األساسية التي یأتى بها التلميذ إلى المدرسة

ية  .1 ات نفس ر         :احتياج ة التعبي دير وحري ة والتق األمن والطمأنين ذ ب عور التلمي رورة ش ى ض ل ف  تتمث

 . واالستطالع

ة  .2 ات اجتماعي ع      :احتياج اعي م ق االجتم ارآة والتواف اء والمش ى االنتم ذ إل ة التلمي ي رغب ر ف  وتظه

 .  جماعات التي يعيش فيهاال

 .  ويقصد بها الرغبة في المعرفة واآتساب المهارات والخبرات التعليمية:احتياجات تعليمية .3

ه            :احتياجات صحية وغذائية   .4 ه من استخدام طاقات ة وسالمة الجسم لتمكن  بحيث توفر له الصحة البدني

 . إلى أقصى جهد ممكن دون ما خلل في آيانه الصحي

ات اقتص  .5 ف      :اديةاحتياج بس النظي اد والمل ال دون إجه م واالنتق كن الصحي المالئ ى الس اعد عل  تس

 . المناسب وتوفر اإلمكانيات المادية بالمدرسة للتحصيل الدراسي

                                                           
  112مرجع سبق ذآره ص : أحمد شفيق السكري) 27(
 83ص ) 1985القاهرة، يوم المستشفيات، (التخطيط االجتماعى : الفاروق إبراهيم يوسف) 28(
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ة .6 ات ترويحي ارات :احتياج به مه ه وتكس ل طاقات ات تقاب طة وهواي ارس أنش تطيع أن يم ث يس  حي

 . ضرورية لحياته االجتماعية واالقتصادية

ك نتيجة تفاعل                 وتتخذ ه  ى أخرى، وذل ة إل ة تعليمي ة من مرحل ة متفاوت ذه االحتياجات أشكاًال وصورًا اجتماعي

ى المدرسة               ا إل ابع        . األوضاع المدرسية الجديدة مع أوضاع التلميذ نفسه والتي يأتى به ذي يت ذ ال فنجد أن التلمي

ه الشخصية     دراسته في المرحلة اإلعدادية يرغب في االنتماء إلى جماعات تمنحه األ      د حريت دير وتؤآ من والتق

ل                                م تقاب ا ل ة م ار بصفة عام م أو األب أو األم أو الكب ادى من المعل ه القي مما قد يؤدى إلى انفصاله عن التوجي

ق          . احتياجاته والتلميذ خالل مقابلته الحتياجاته األساسية المتجددة يستطيع أن يحققها بقدراته الذاتية أو عن طري

 ).29( أو المدرسية أو المجتمعيةالمساعدة األسرية

 :المشكالت التى تواجه تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى

ا        ذه المشاآل وإنم ا تجنب ه فى البحث عن المشاآل التى يجابهها الفرد ال نهدف إلى إيجاد السبل التى يمكن به

م الطرق السوية التي تمكنه من مجابهة الهدف هو محاولة مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويفهم مشاآله ويتعل

وم                . المشاآل وحلها  ونظرًا لتعدد هذه المشاآل نقوم بتصنيفها فى المجاالت مع مراعاة أن المشكلة الواحدة ال تق

ون           د تك بابها فق دد أس دة تتع كلة الواح اآل وأن المش ن المش رى م ة أخ ادة بمجموع ل ع ا تتص ردة ولكنه منف

ة ا      اق أو                   المشكالت ناتجة عن البيئ رة أو الرف ا اإلنسان فى األسرة أو المدرسة أو العمل أو الجي أ فيه ي ينش لت

 ).30(وسائل الترويح أو وسائل اإلعالم أو قد تكون ناتجة عن عوامل ذاتية تتعلق بشخصية الطفل

البيئة وبهذا نجد أن المشكالت التى تواجه هذه المرحلة العمرية متعددة ومتنوعة حيث تناولها العلماء من حيث            

 . وسوف نعرض لبعض من المشكالت الذاتية والبيئية للتلميذ فى هذه المرحلة.  الخ…والذات 

ة: أوًال ى  :المشكالت البيئي ة الت ى البيئ ى ترجع إل ذ والت ا التالمي انى منه ى يع ك المشكالت الت  هى تل

ة فى        ة متمثل رة    ينشئون بها سواء آانت بيئة داخلية ممثلة فى األسرة أو بيئة خارجي  المدرسة أو العمل أو الجي

ين         ًا ب ًا وثيق أو النادى أو أى مكان آخر يحيط بالبيئة الداخلية أو يؤثر فيها ويتأثر بها ونحن نعلم أن هناك تالحم

 . البيئة الداخلية والخارجية

ذه  ويقصد بها المشكالت التى تتصل اتصاًال مباشرًا بشخصيات التالميذ فى ه           :المشكالت الذاتية : ثانيًا

ة  ية والعقلي مية والنفس ل المشكالت الجس ة مث خ.. المرحل إن  . ال ة ف ة أم بيئي ذه المشكالت ذاتي واء آانت ه وس

 ).31(الفصل بينهم للدراسة فقط أما فى الواقع فإن التداخل بينهم آبير

 : ویوجد تقسيم آخر للمشكالت

                                                           
  21 : 19ص ص ) 1982القاهرة، مكتبة االنجلو، (المدرسة والمجتمع : أحمد آمال وعدلى سليمان) 29(
 14، 13ة العددان مشكالت التالميذ فى المرحلة االبتدائية، مجلة الخدمة االجتماعي: منير عبد العزيز) 30(
  41 : 35الطفل والمراهق، مرجع سبق ذآره، ص : منصور حسين ومحمد مصطفى زيدان) 31(
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اة أحد         مثل سوء العالقات بين األبوين بما ينعكس أثره ع         :المشكالت األسرية  – لى األطفال أو نتيجة وف

 . األبوين أو آليهما أو نتيجة لدخول أحدهما السجن أو آليهما أو المرض مرضا مزمنًا

 .  الناتجة عن التفريق فى المعاملة لألبناء:المشكالت السلوآية –

 . د نتيجة لسوء معاملة المدرسين للطفل أو آراهية الطفل للدراسة أو بعض الموا:المشكالت المدرسية –

  مما ينتج عنها بعض االنحرافات الخلقية والسلوآية :مشكالت تتعلق برفاق السوء –

 فيما ال يناسبهم أو يتفق مع قدراتهم وسوء معاملتهم من رؤسائهم فى   :مشكالت تتعلق بتشغيل األطفال    –

 . العمل

ن الحى  – ة م كالت ناتج ر المو   :مش رخيص وغي و ال ائل الله ار وس ل وانتش ه الطف كن في ذى يس ه  ال ج

 . وازدحامها بالسكان وانتشار العادات السيئة بما يؤثر فى سلوك الطفل ويعرضه لالنحراف

يم وعادات سواء في                     مشكالت ناتجة من تأثير وسائل اإلعالم      – ل  من ق ه الطف ا ألف  بما يتعارض مع م

 . المدرسة أو المنزل

ل         – ه ا        مشكالت ناتجة عن عاهات جسمية في الطف ا يشعر مع ة مم وب خلقي النقص وعدم     و عي ل ب لطف

 . التوافق االجتماعي

 ترجع إلى القلق وعدم األمن والتوتر نتيجة لعدم االستقرار أو التكامل األسرى وعدم         مشكالت نفسية  –

 . إشباع حاجات الطفل

ل   – اء الطف ة ذآ ق بدرج كالت تتعل اد    مش هل االنقي ل س ل الطف ا يجع ي مم ا الضعف العقل ن أمثلته  وم

 ).32(تعريض الطفل لالنحرافلآلخرين وقد يستغل ذلك في 

 :خصائص النمو في مرحلة المراهقة

ا                 ا أيضًا سمات خاصة تميزه ة الوسطى له ة المراهق إذا آان ما سبق يرتبط بفترة المراهقة المبكرة فإن مرحل

 : عن غيرها من مراحل النمو، وسوف نتناول الخصائص التالية

 . النمو الجسمي .1

 . النمو الحرآي .2

 . النمو العقلي .3

 . مو االنفعاليالن .4

 . النمو االجتماعي .5

 . النمو الديني واألخالقي .6

 : النمو الجسمي

                                                           
يدى) 32( ومى ومالك الرش راهيم بي رة : إب ة األس ة ورعاي ة االجتماعي ديث،(الخدم امعى الح كندرية، المكتب الج ، 126ص ) 1982اإلس

127 
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و وهى تحدث                       رة النم ا يعرف بطف ة م ذه المرحل تتميز هذه المرحلة بتغيرات بيولوجية عند الفتيات، ويسبق ه

وزن                     و في الطول وال ًا    عند الفتيات فيما بين التاسعة والثانية عشرة في أغلب األحوال، ومعدل النم يكون بطيئ

 .قبل هذه الطفرة ثم يأخذ في االرتفاع والسرعة لمدة سنتين أو ثالثة من بعد ابتداء هذه الطفرة

 : ومن مظاهر النمو في هذه المرحلة ما یلي

 . تباطؤ سرعة النمو الجسمي نسبيًا عن المرحلة السابقة –

 . زيادة الطول عند آل من الجنسين –

 . زيادة الوزن عند آل من الجنسين –

 .)33(تزداد الحواس دقة وإرهافا آاللمس والذوق والسمع –

دعيم                      – ى ت ا يساعدهن عل ات مم دى الفتي يزداد مفهوم الجسم، ويبدأ االهتمام الشديد بالمظهر المناسب ل

 . )34(عالقاتهن واآتساب مكانتهن

ا               بة لم ية المراهق بالنس تج عن حساس ية تن ية أساس رات نفس رات أيضًا تغي ذه التغي ى   آما يصاحب ه يطرأ عل

ي          د عن الحرآات الت ذلك تبتع جسمه من تغيرات، فنجد الفتاة تخجل من التغييرات التي تظهر على جسمها، ول

ك     ى ذل ى عدم       . )35(تظهر التغيرات الجديدة آالقفز أو الجري، وتخجل إذا اضطرت إل ره عل ذا أث د يكون له وق

 . ممارسة بعض الطالبات لألنشطة المدرسية في هذه المرحلة

 :ایة النمو الجسمي في هذه المرحلة یجب مراعاة ما یليولرع

اعي داخل                      – ى واالجتم افي والفن العمل على استثمار طاقة المراهقين في أوجه النشاط الرياضي والثق

 .وخارج المدرسة الذي يتالءم مع متطلبات النمو

واحي الضعف   العمل على نشر الثقافة الصحية بين المراهقين وتنمية اهتمام المراهق بالتعرف    – على ن

رامج لتحسين        ذ ب عنده، وأن يساعد نفسه مسترشدًا بالخبراء والمتخصصين، مع االهتمام بوضع وتنفي

 . )36("العقل السليم في الجسم السليم"النمو الجسمي في المدارس الثانوية تنفيذًا لمبدأ 

 : النمو الحرآي

اط  نجد فى بداية هذه المرحلة وما يصاحبها من نمو سريع وغير            منظم يطرأ على المراهق تأخر مؤقت فى أنم

ه،       . معينة من التآزر والتوازن والرشاقة، فتتناقص القدرة الحرآية ويختل المشي          ى معدل و إل وبعد أن يعود النم

رة        اقة م آزر والرش ى الت اط إل ود النش م يع ي نسب الجس ة ف رات الحادث اة للتغي ى أو الفت ف الفت د أن يتكي وبع

 .)37(أخرى

                                                           
  335مرجع سبق ذآره ص ) ةالطفولة والمراه(علم نفس النمو : حامد زهران) 33(
  220الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشباب، مرجع سبق ذآره ص : محمد سالمة غبارى) 34(
  29 ـ 28، مرجع سبق ذآره ص "خصائصها ومشكالتها"المراهقة : إبراهيم وجيه محمود) 35(
  338آره، ص مرجع سبق ذ" الطفولة والمراهقة"علم نفس النمو : حامد زهران) 36(
  366مرجع سبق ذآره، ص: فؤاد أبو حطب، وآمال صادق) 37(
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 : )38( النمو في هذه المرحلة ما یليومن مظاهر

 .تصبح حرآات المراهق أآثر توافقًا وانسجامًا، ويزداد نشاطه وقوته –

ل     – ة مث ارات الحرآي ان المه زداد إتق ة      : ي ة الكاتب ى اآلل ة عل يقية والكتاب ى اآلالت الموس زف عل الع

 . واأللعاب الرياضية

ين االستجابة   وهو الزمن ال" Reaction - time"تزداد سرعة زمن الرجع  – ذى يمضى بين المثير وب

 .  لهذا المثير

ى الخجل           – ونالحظ نقص القدرة لدى الفتيات على المشارآة فى برامج التربية الرياضية وهذا يرجع إل

 . والحساسية وعدم تحمل اإلحباط أو الهزيمة

 :)39(ولرعایة النمو الحرآى فى هذه المرحلة یجب مراعاة ما یلي

رامج الرياضة         تشجيع ورعاية النمو    – تفادة من ب ق النشاط الرياضي واالس الحرآي المتزايد عن طري

راهقين المنطوين  اعدة الم ي مس ة-ف ذه المرحل ي ه ات ف ادة فرص -وخاصة الفتي ى زي ؤدى إل ا ي  مم

 . تقبلهم االجتماعي وتحسين اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو اآلخرين

ن النشاط الحرآي بسبب العاهات الجسمية وإشراآهم          العناية بالمراهقين الذين يجدون أنفسهم بعيدًا ع       –

ة             ى العاه ى ال نضيف إل دونها حت فى أوجه نشاط حرآي يناسب عاهاتهم، وتنمية مهارات أخرى يجي

 . الجسمية اضطرابات اجتماعية

ًا للمشكالت                 – عدم دفع المراهقين غير المتكافئين في النمو الجسمي والحرآي إلى التنافس رياضيًا تجنب

 . يةالنفس

 : النمو العقلي

ة                ة أو الكيفي ة الكمي ى أن المراهق           . يستمر النمو العقلي في المراهقة سواء من الوجه ًا بمعن التغير يكون آمي ف

ر        ذا التغي يصبح أآثر قدرة على إنجاز المهام العقلية على نحو أآثر سهولة وسرعة وآفاءة من الطفل آما أن ه

ة تغيرات فى طبيعة العمليات المعرفية تجعلها مختلفة عنها في مرحلة           يكون آيفيا بمعنى أنه تحدث في المراهق      

 .)40(الطفولة

 :ومن مظاهر النمو فى هذه المرحلة ما یلى

و                            – درات الخاصة فينم ا الق ا تظهر فيه ة، آم رد بصفة عام ى للف وين العقل ة التك يكتمل فى هذه المرحل

وًا مطرداً          ذه                . الذآاء، وهو القدرة العقلية الفطرية العامة نم ة خالل ه د سن معين و عن ذا النم ويقف ه

فى ) تيران(ويختلف علماء النفس فى تحديدهم للسن الذى يقف عنده نمو الذآاء فبينما يعتبر            . المرحلة

                                                           
  339: نفس المرجع السابق، ص: حامد عبد السالم زهران) 38(
  240نفس المرجع، ) 39(
 369نفس المرجع السابق، : فؤاد أبو حطب، وآمال صادق) 40(
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ذآاء، نجد سن                15للذآاء، سن   " بينية"تقنين الختبار    و ال ) 20( هو الحد األعلى الذى يتوقف عنده نم

ار            هو السن الذى توقفت عنده زيادة ال       ين اختب ذآاء    " وآسلر "ذآاء فى الدراسات الخاصة بتقن و ال لنم

ة،                              ة المراهق ى خالل مرحل ى حده األعل ذآاء يصل إل و ال ى أن نم ل إل ونجد أن أغلب الدراسات تمي

ذآاء  دل األبحاث الخاصة بال ة ت ذه النتيج ى ه درة . باإلضافة إل ذه الق ي ه ة ف روق الفردي ى أن الف عل

 .)41(ل مرحلة المراهقةالعامة تظهر بشكل واضح خال

ات                   – ا نجد الفتي ة، آم يزداد نمو القدرة العقلية وخاصة القدرات اللفظية والميكانيكية والسرعة االدراآي

 .)42(تتفوقن في اختبارات القدرة اللغوية

ل       – ة     : تتميز مرحلة المراهقة أيضًا بظهور القدرات الخاصة مث ة أو الفني يقية أو الميكانيكي درة الموس الق

 وترتبط هذه القدرات بدورها بنجاح الفرد فى مهن معينة أو أنواع معينة من الدراسة أو نحو      الخ، …

ل            رد مث د الف درات خاصة محددة عن وافر ق ى ت د عل درة   : ذلك من ميادين النشاط التى تعتم اط الق ارتب

ال المتعلقة بهذا الميكانيكية بميادين العمل الميكانيكى، ومثل ارتباط القدرة الموسيقية بالنجاح فى األعم

ا يتصل     ك مم ر ذل يقى وغي ع الموس ين والتوزي يقية والتلح ى اآلالت الموس زف عل ل الع دان، مث المي

وألهمية الكشف عن هذه القدرات وتوجيه المراهق على ضوئها توجيهًا          .  وهكذا …بالعمل الموسيقى   

رق  ة يحسن أن نف ل المختلف ادين العم ة أو لمي بة للدراس واء بالنس ليمًا س درة س ن الق ل م ى آ ين معن ب

ارات في       . واالستعداد فاالستعداد هو الحالة التي تدل على قدرة الفرد على اآتساب المعلومات أو المه

تعداده   : ناحية معينة إذا أخذ التدريب المناسب، بمعنى     أن الفرد الذي لديه استعداد فني للرسم، يبقى اس

ه إال إذا ر نتيجت ة وال تظه درة آامن ي ضوء ق ذا ف م ه ى الرس دريب عل رد فرصة الت ذا الف  أتيحت له

أن                    ذا ب ه ونخلص من ه تعداد (وفرصة التعلم في هذا المجال الذي لديه استعداد في ة    ): االس درة آامن ق

ذي يظهر في سلوك          : والقدرة. تظهر إذا أتيحت لها فرصة العمل والتدريب       ة ال هي الجانب من الطاق

هو المخزون : االستعداد:  بين االستعداد والقدرة فيما يليومن هنا نستطيع أن نوضح الفرق. )43(الفرد

ومن  . تمثل الطاقة المستخدمة فعالً : والقدرة. من الطاقة الذي يمكن استخدامه إذا ما توفرت الظروف   

طة    واع األنش و أن راد نح ه األف ي توجي تخدامها ف تعدادات واس ذه االس ة الكشف عن ه دو أهمي ا تب هن

تتفق مع درجة توافرها عندهم، وهذه اإلمكانية ال تتاح قبل المراهقة إذ يمكن  والمهن أو الدراسة التي   

ا           ك توجيه اس ذل ى أس راهقين عل ه الم ا وتوجي ة توافره د درج ا وتحدي ف عنه ن الكش ذا الس ي ه ف

 .)44(سليما

                                                           
 ره، مرجع سبق ذآ"خصائصها ومشكالتها"المراهقة : إبراهيم وجيه محمود) 41(
  344، 341مرجع سبق ذآره، ص : حامد عبد السالم زهران) 42(
  36 ـ 35نفس المرجع السابق، ص ص : إبراهيم وجيه محمود ) 43(
   37: نفس المرجع السابق، ص: إبراهيم وجيه محمود) 44(
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ة بالفضول                      – ذه المرحل ا تتصف ه ر، آم ل والتفكي ى التخي درة عل زداد الق يم وت ى التعل درة عل تزداد الق

ة مع                            واالس اة العام فة في الحي وين فلس ة مع تك د القديم ى مناقشة العقائ ؤدى إل ا ت تطالع والشك وآله

والء                 ة ويظهر ال وق الطاق ا يكون ف ًا م ة غالب ذه المرحل ذات، وطموح الشباب في ه زيادة اإلدراك لل

ة في ا                       ة والرغب ة الذهني ى الحري ة في االختالط والحاجة إل د من    للمبادئ والمثل العليا مع الرغب لتأآ

 .)45(صحة المعتقدات

يظهرن ميًال أآثر نحو " الفتيات"ولقد أشارت بعض األبحاث إلى أن " تتنوع الميول"في هذه المرحلة     –

ة                  يم أندي ذا وجب تعم زل، وله ال المن ل ألعم ديهن المي الخياطة والتطريز ونشاط األندية، ويتضاءل ل

اط متب    ه نش ا أوج وافر فيه ة تت ذه المرحل ي ه ة ف اط   اجتماعي ة والنش ة البدني ل والرياض ة، آالتمثي اين

ل الطبيعي نحو  ذا يمكن إصالح المي باب، وبه تفهم الش د ي اعي تحت إشراف قائ اري واالجتم االبتك

 الجنوح في هذه المرحلة أو االنطواء والبعد عن الجماعات وشرود الفكر الذي يشيع في هذا الوقت

تقبل     – ق بمس ام المراه ة اهتم ذه المرحل ي ه ر ف ه    ويظه ي تقدم ره ف زداد تفكي ي وي وي، والمهن ه الترب

ي،     وي والمهن اد الترب ة اإلرش ا أهمي رز هن ا، وتب ن غيره ر م به أآث ي تناس ن الت ى المه الدراسي وف

ة                 الم المهن فالمراهق يحتاج إلى تعريفه وتوجيهه بميادين الدراسات العالية ومساعدته في استكشاف ع

ه      والتخصص وذلك عن طريق المرشدين الذين ي       ي يمكن مدون المراهق بالمعلومات عن الدراسات الت

درات تتناسب مع                         ارات وق ة من دراسة تخصصية ومه ه آل مهن ا تتطلب ه بم االلتحاق بها مع تعريف

 . قدراته وميوله

ى في مستوى                       – اء في التفكر واألعل تقالًال وذآ ر اس آما يظهر االبتكار خاصة في حالة المراهق األآث

ار  وح االبتك ياء     اإلب: الطم دة لألش رة الجدي ار والنظ ي األفك ى ف يض والغن وع والف دة والتن داع والج

دة             ات عدي تى وإجاب رق ش ن ط ث ع ح ويبح ادى وواض و ع ا ه د عم دة ويبتع تجابات الجدي واالس

 .)46(محتملة

 . ونجد المراهق أيضًا أآثر قدرة على االنتباه وأآثر قدرة على الترآيز لفترات أطول من الزمن –

ة             آما نجد أنه ي    – ستطيع أن يشارك اآلخرين ألعابهم واهتماماتهم لفترة طويلة، فال يضيق بممارسة هواي

من هواياته األخرى، أو يمل مناقشة موضوع ما مع زمالئه أو أصدقائه حتى يصل إلى  رأى بالنسبة 

 .)47(وهكذا. …له 

 :ولرعایة النمو العقلي في هذه المرحلة یجب مراعاة ما یلي

واهبهم         االهتمام بالمراهقي  – دراتهم وم ة ق ثالً  )48(ن المتفوقين عقليًا والمبتكرين وتنمي يمكن أن يوجه     :  فم

درس  ارج الفصل(الم ى   ) خ اعد عل ي تس اط الت واحي النش و ن وجيههم نح وقين بت ة خاصة للمتف عناي

                                                           
 37ص : نفس المرجع السابق: إبراهيم وجيه محمود) 45(
 343ـ  341نفس المرجع السابق ص ص : حامد زهران) 46(
  39 ، 38مرجع سبق ذآره، ص ص : إبراهيم وجيه محمود) 47(
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الكشف عن استعداداتهم العقلية المتميزة آإجراء البحوث الخاصة أو االشتراك في عمل المشروعات          

د                  أو نحو ذ   ي تمه ارات الت رات والمه ددًا من الخب ا ع ي يكتسبون عن طريقه لك من أوجه النشاط الت

الطريق أمام ما يتوقع منهم من النجاح في ميادين الدراسة أو البحث أو العمل التي ترتبط بالتفوق في            

 .)49(القدرة العقلية العامة

راهقين  تنظيم مناهج واسعة شاملة للقدرات العقلية والميول المختلفة ت   – هدف إلى تحقيق النمو العقلى للم

ي             اعي والروح الى واالجتم مى واالنفع و الجس ع النم ب م ى جن ًا إل ة جنب ة ممكن ى درج ى أقص إل

 . واالستمرار في إعداد المراهق للحياة العملية واالستمرار فى إعداده آمواطن صالح فى المجتمع

درات ا    – ع ق بًا م ق ومتناس ن التحقي وح ممك توى الطم ل مس ف   جع ل مواق ى تقلي ل عل ق، والعم لمراه

 .اإلحباط التي تعوق تحقيق مستوى الطموح وتعويد الفرد على تجنبها والتغلب عليها بطريقة بناءة

ى أن يساعد في             – اد عل االهتمام باإلرشاد النفسي والتربوي والمهني عن طريق األخصائيين في اإلرش

  teacher - counselor)  المرشد-المدرس (ذلك الوالد الواعي 

ديهم                   – ر وينمى ل ى استخدام األسلوب العلمي في التفكي تطوير أسلوب التعليم بحيث يدرب الطالب عل

 .)50(القدرة على التجديد واالبتكار

 .تنمية القدرة عند المراهقين على أن يفكروا ألنفسهم تفكيرًا مستقًال بدًال من أن نفكر لهم –

ات               البحث عن وسائل استخدام قدرات وطاقات الطال        – ذه الطاق م استغالل ه يح له ى أقصى حد يت ب إل

 .وإتاحة فرص االستكشاف واالبتكار

يم                      – ة تعل ى عملي لبيًا، إل اتباع الوسائل التي تحول العملية التربوية من عملية تعليم يكون فيها الطالب س

 .يكون فيها الطالب إيجابيًا

دم سريع     األخذ بيد المراهقين وتشجيعهم وإعدادهم لمسايرة النمو التك    – ا المتق نولوجي السريع في عالمن

 .)51(التغير

 :النمو االنفعالي

 :ومن مظاهر النمو في هذه المرحلة ما یلي

االت                  – ذه االنفع تتميز مرحلة المراهقة بالتغيرات االنفعالية العديدة التي تطرأ على المراهق، وأغلب ه

ر صورة الطف              ا في      من النوع الحاد العنيف الذي يجعل صورة المراهق غي ان عليه ي آ ادئ الت ل اله

 .)52(المراحل السابقة

                                                                                                                                        
 347ص : نفس المرجع السابق: حامد زهران) 48(
  35نفس المرجع السابق، ص : إبراهيم وجيه محمود) 49(
 346 ـ 347: نفس المرجع السابق، ص ص : حامد زهران) 50(
 222 ـ 221ص ص ) 1993لتربية بالفيوم، جامعة القاهرة، آلية ا(علم نفس النمو : محمد محمود هليل) 51(
  47مرجع سبق ذآره، ص : إبراهيم وجيه محمود) 52(
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ين التهور                          – أرجح ب و يت يته فه الي نتيجة للصراع الحادث في نفس ويتحرك المراهق على متصل انفع

ة                  والجبن، وبين المثالية والواقعية، وبين الغيرة واألنانية مما يجعل المراهق شخصية مضطربة وقلق

و  ره يك ي تفكي تقرة، والصراع ف ر مس ه وغي ين انفعاالت ًا عن الصراع ب ر . ن ناتج ر آخ اك مظه وهن

ين          ه وب داده بذات ين اعت اتج ب راع الن و الص ردي أال وه اعي والف لوآه االجتم ي س ؤثر ف راع ي للص

 .)53(الخضوع للمجتمع الخارجي

د عن  – ي البع ة ف اب والرغب ه شعور االآتئ ا ينتاب رًا م تقرار، فكثي دم االس ز مشاعر المراهق بع وتتمي

اس و ه       الن ى عالقات الطبع عل ذا ب ؤثر ه ه، وي ل قرارات ى آ ردد ف ى الت ل إل ا يمي واء، آم االنط

 .)54(االجتماعية

ة "ونالحظ أيضًا    – ة         " الحساسية االنفعالي تحكم في المظاهر الخارجي ًا ال حيث ال يستطيع المراهق غالب

ة              في األسرة والمدرسة       المسببة لحالته االنفعالية نتيجة عدم تحقيق التوافق مع البيئة المحيطة به ممثل

ه من نضج                       ا وصل إلي والمجتمع حيث يدرك المراهق أن طريقة معاملة اآلخرين له ال تتناسب مع م

ؤثر  . وما طرأ عليه من تغير فيفسر مساعدة اآلخرين له على أنها تدخل في شئونه وتقليل من شأنه        وي

و وآل جوانب شخصية المراهق و                   اقي مظاهر النم االت       النمو االنفعالي في ب نحن نعرف أن االنفع

تؤثر في الحالة العقلية للفرد فتقلب المشاعر التي تلون تفكير الشخص وتحدد سلوآه، مع مالحظة أنه            

ال وأحالم                            الم الخي ى ع ال والهرب إل دماجًا في الخي ان ان ر من الفتي في هذه المرحلة نجد الفتيات أآث

دما يشعر بأن األسرة والمدرسة والمجتمع ال       آما نالحظ أن المراهق عن    . )55(اليقظة آمخرج من القلق   

رده                            ه وتم ك بثورت د نفسه وذل ه يسعى دون قصد ألن يؤآ د فإن تقدر موقفه وال تحس بإحساسه الجدي

 .)56(وعناده

ل                          – القيم والمث ى ب ات والتحل ى الثب ل المراهق إل ة، ويمي ورة االنفعالي د الث ومع نهاية هذه المرحلة، تخم

 .)57(هيوءًا التخاذ سلوك الناضجين والراشدين فيما بعدالعليا، ومشارآة اآلخرين ت

 : ولرعایة النمو االنفعالي في هذه المرحلة یجب مراعاة ما یلي

ة                   – ق تنمي التدريب على التعامل مع االنفعاالت من أجل تحقيق التوافق االنفعالى السوى وذلك عن طري

 .ات االنفعالية وضبط االنفعاالتالثقة فى النفس والتغلب على المخاوف وتحقيق مرونة االستجاب

 .العمل على التخلص من الحساسية وتعزيز ثقته فى ذاته وإشعاره أنه مثل اآلخرين –

ه       – ة ميول ق معرف ن طري وه ع ى نم ق ف ه المراه ذى وصل إلي الى ال توى االنفع اس المس ام بقي االهتم

 . الخ…واتجاهاته أماله ومخاوفه 

                                                           
  137مرجع سبق ذآره، ص : محمد مصطفى زيدان، ومنصور حسين) 53(
 246مرجع سبق ذآره، ص : محمد محمود هليل) 54(
 349 ـ 348: مرجع سبق ذآره، ص ص : حامد زهران) 55(
  120:ص) 1991القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (ادىء علم النفس مب: آمال عبد المحسن البنا) 56(
 246: نفس المرجع السابق، ص: محمد محمود هليل) 57(
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 .ألعمال والهواياتالعمل على شغل وقت الفراغ بالمفيد من ا –

 .)58(مساعدة المراهق في تحديد فلسفة ناجحة في الحياة –

وآما سبق القول بأن الفتيات في هذه المرحلة أآثر من الفتيان اندماجًا في الخيال والهرب إلى عالم الخيال لذلك 

ًا   يجب أن يتجهن إلى المشارآة في األنشطة المدرسية، التي تتفق وميولهن ورغباتهن حتى يصبحن         ر توافق  أآث

 .مع أنفسهن ومع المجتمع الذي يعيشون فيه

 : النمو االجتماعي

ي   ا عن مرحلت د م ى ح زه إل ية تمي ية وخصائص أساس ة بمظاهر رئيس ي المراهق اعي ف و االجتم يتصف النم

 :، وتبدو هذه المظاهر فيما یأتىالطفولة والرشد

نهم و   – نهم  تآلف الفرد المراهق مع األفراد اآلخرين أو نفوره م ه ع آلف المراهق خالل     : عزوف يظهر ت

تطوره االجتماعي في الميل للجنس اآلخر، والثقة وتأآيد الذات والخضوع لجماعة النظائر، وإدراك             

د من                   ى العدي ه إل العالقات القائمة بينه وبين األفراد اآلخرين واتساع دائرة تفاعله االجتماعي، وانتمائ

ور في تمر      . الجماعات ة        وتتضح مظاهر النف ى الراشدين وسخريته من بعض األنظم د المراهق عل

القائمة وتعصبه لرأيه وأراء أقرانه، وإلى إقامة الحدود بين شخصيته وبين بعض األفراد والجماعات             

 . التي ينتمي إليها ويتفاعل معها ليقيم بذلك إطار ذاته وأرآان تمايزه، ودعائم شخصيته

ه   انتقال المراهق إلى المدرسة الثانوية،    – مما يؤدى إلى زيادة الثقة بالنفس والشعور بالقيمة وتتكون لدي

 : االتجاهات العقلية اآلتية

 . ميل إلى الجنس اآلخر واإلعجاب به –

 . الفرح باالقتراب من سن تمام النضج –

 .)59(ميل واضح لأللعاب الرياضية والهوايات –

ه وي – دين بمبادئ ا، ي ل العلي ة والمث ه الزعام ل في رد تتمث ق بف مية التعل و سبب تس ذا ه ه، وه ل بآرائ تمث

ادة األبطال   "مرحلة المراهقة بمرحلة     ل                 "عب ا ويتمث ي يعجب به رتبط المراهق بالشخصية الت د ي ، وق

راهقين من                     ين الم ا نالحظ ب رًا م تقمص، فكثي بآرائها بوعي وعن إدراك، أو قد يتم ذلك عن طريق ال

 . )60( الخ…يتقمص شخصية أحد العظماء على سبيل المثال 

الهروب من األسرة واالنضمام إلى جماعات الكبار من الزمالء واألصدقاء حيث يحصلون على آثير  –

د يجد                  من األشباعات التي يفتقدونها في أسرهم، ففي جماعات األصدقاء والزمالء وجماعات اللعب ق

لعب أدوار  المراهق المكانة االجتماعية ويلعب أدوار الزعامة ويمارس مواقف المغامرة والبطولة، وي          

                                                           
  350: نفس المرجع السابق، ص: حامد زهران) 58(
  182: التربية الحديثة، مرجع سبق ذآره، ص: صالح عبد العزيز) 59(
  67 ـ 66، مرجع سبق ذآره، ص ص "ها ومشكالتهاخصائص"المراهقة : إبراهيم وجيه محمود) 60(
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د يجد فى                  ذلك ق ا داخل األسرة، آ ى يكون من الصعب الحصول عليه ادة الت التسلط والزعامة والقي

د                   ى ق ة الت ه ومشاعره الداخلي جماعة األصدقاء آثيرين ممن يستمعون لمشكالته ويستجيبون النفعاالت

 .)61(يخفيها فى آثير من األحيان عن األسرة والمجتمع آله

ا    – د من          تطور السلوك االجتم ة التقلي ة بمرحل ى الخامسة عشرة     (عي بداي ة عشرة إل ة   )الثاني م مرحل ، ث

رة          ة باألس ي المراهق اعي ف و االجتم ًا النم أثر أيض ة، ويت ر المراهق و أواخ اعي وه زان االجتم االت

ه حيث يكتسب    ين أهل ة ب ات االجتماعي رة وبالعالق ي األس ائد ف الجو النفسي الس ه وب ه بوالدي وبعالقت

ؤثر                المراهق اتج  ا ت اهاته النفسية من الجو المحيط به والمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة، آم

المدرسة على النمو االجتماعي بصورة أآثر ثباتًا واتساعًا من المنزل حيث تكفل له ألوانًا مختلفة من            

ه                      يه وتدريب ه بمدرس ال النضج وبعالقت و واآتم ى سرعة النم ى  النشاط االجتماعي الذي يساعد عل عل

 .  )62(التعاون والنشاط والمناقشة والمشروعات االجتماعية

ة                  " ميول جديدة "نشأة   – ة وترويحي ة وشخصية واجتماعي ة وعلمي ة وفني ة وأدبي ول نظري ين مي . تتنوع ب

تختلف في هذه المرحلة عن ميول الطفولة نتيجة لضغوط         ) الميول الترويحية (فنجد على سبيل المثال     

ان     ًا        العمل المدرسي سواء آ ًا آافي ميًا أم من خالل النشاط المدرسي حيث ال يجد المراهق وقت رس

ذه األنشطة                    ا يجدد ه ا مم تمتع به ي يمكن يس . للترويح، ولهذا فإنه البد من أن يختار أنواع النشاط الت

ة           ر من الطاق دار آبي ذل مق باحة  (ويفضل المراهق األعمال الرياضية التي تتطلب ب ل الس زداد  ) مث وت

دور                   نسبة الفتي  ذين يقومون ب ان ال ى عكس الفتي ات الالتي يفضلن االستمتاع بالرياضة آمتفرجات عل

 .)63(المشارك، وتفضل الفتيات القصص األدبية وخاصة القصص الرومانسية والمجالت

 : ولرعایة النمو االجتماعي في هذه المرحلة یجب مراعاة ما یلي

ذاتي       تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية عند المراهق      – م ال ين، وإتاحة الفرصة لممارستها آما في الحك

 . الخ…في المدرسة، والخدمات االجتماعية المختلفة ومحو األمية ومعسكرات العمل

 .تشجيع الميل إلى الزعامة واالهتمام بالتدريب على القيادة –

ينما   – اط حول الس ذا النش ز ه لية، ويترآ ترخاء والتس ه واالس ى الترفي اج المراهق إل ون احتي والتليفزي

ه        ي أوج تراك ف ا، واالش يقى أو عزفه ى الموس تماع إل الت واالس راءة الصحف والمج ة وق واإلذاع

دخل     : النشاط الرياضي مثل  ل، وتت الكرة، والسباحة، والرحالت، وتجمعات الشباب والحفالت والتمثي

ة ال   ا هام واحي آله ذه الن ة واالقتصادية وه ات المادي ة واإلمكان هيالت البيئ ا تس ات هن متصاص طاق

دة                          د المعسكرات فائ باب، وتفي وادي الش راغهم خاصة في ن ارتهم وقضاء وقت ف ة مه الشباب ولتنمي

د وجد        ودنى وآخرون  (آبيرة بالنسبة للنمو االجتماعي للمراهق، وق دة في    : "أن) آول المعسكرات مفي
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ا وإتاح   ادة فيه ات والقي يم الجماع لوآيا بشرط تنظ راهقين المضطربين س و عالج الم ة الفرصة للنم

 . )64(االجتماعي واالنفعالي السوي الموجه الهادف

 :)65(النمو الديني واألخالقي

 :ومن مظاهر النمو فى هذه المرحلة ما یلى

ل           – ا يح ة، آم ة أو الخاص ة النوعي اهيم الخلقي ل المف ة مح ة العام ادئ الخلقي ل المب ق يح د المراه نج

 .يةالضوابط الداخلية للسلوك محل الضوابط الخارج

راهقين يصنعون النفسهم ولآلخرين                – ذلك نجد الم إن المراهقة هي مرحلة سعى إلى الكمال، ونتيجة ل

وذج          ق نم ن تحقي ز ع ين يعج ا، وح ول إليه ًا الوص ة يصعب أحيان ة مرتفع ايير أخالقي ال (مع الكم

ذا نجد المراهق                   ) األخالقي انى من اضطراب الضمير، وله ذنب ويع  الذي حدده، يشعر المراهق بال

د               ده، وتكرر حدوثها ق أآثر استعدادًا من الطفل فى تقبل اللوم، إال أنه لو زادت حدة مشاعر الذنب عن

ى                 ى الهرب في أحالم اليقظة، أو إل ا إل ذلك إم أ نتيجة ل اءة الشخصية ويلج دم الكف يشعر المراهق بع

 .تكوين اتجاه الالمباالة

ة توضع            – رد في                وتتميز المراهقة أيضًا بأنها فترة يقظة ديني ا الف د آونه ى ق ة الت دات الديني ا المعتق فيه

ر نضجًا          دة األآث طفولته موضع الفحص والمناقشة والنقد، وتتعرض للتعديل حتى تتفق وحاجته الجدي

د من                  وتستغرق هذه األمور منه وقتًا طويًال، وذلك فإن مرحلة المراهقة يصبغها االهتمام الديني ويزي

ه الحال                 اهتمام المراهق بالمسائل الدين    ان علي ا آ ة مم ية أنه مطالب بممارسة العادات بشكل أآثر جدي

 .في الطفولة باإلضافة إلى أن مناقشاته مع أصدقائه يغلب على موضوعاتها المسائل الدينية

 :ولرعایة النمو الدیني في هذه المرحلة یجب مراعاة ما یلي

 .ميةاإلرشاد الديني السليم لبناء وتدعيم العقيدة الدينية النا –

 . ربط المفاهيم الدينية بمشكالت الحياة –

ة                 – ذين يمارسون هواي راثن ال وع في ب دين   "حماية المراهقين من الوق ة وصلت      " اللعب بال وهى هواي

 .بالمجتمع المصري إلى حافة الخطر
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 : من خالل ما سبق یتضح أن

الحرآية والعقلية واالنفعالية   الجسمية و -مع آل هذه التطورات والتغيرات المختلفة في جميع جوانب الشخصية           

.  تنمو الشخصية ويصل المراهق إلى مرحلة النضج-واالجتماعية والدينية التي تناولنا آل منها بالتفصيل سابقاً     

ا في                               ؤثر آل منه أثر وت ذه الجوانب بحيث تت ع ه ين جمي ة ب ة إيجابي وقد أظهرت البحوث الحديثة وجود عالق

ة،        آما أن للنشاط المدرسي   . )66(األخرى  تأثيرًا مباشرًا وفعاًال في آل هذه الجوانب المتصلة بشخصية المراهق

 . ولهذه الجوانب أيضًا دورها وفعاليتها في درجة االهتمام بنوع وآم النشاط المدرسي

 :الحاجات األساسية في مرحلة المراهقة الوسطى

راهقين      يصاحب التغيرات التي تحدث في البلوغ، تغيرات فى حاجات المراهقين، وقد           ارب حاجات الم دو تق  تب

ول          ات والمي ة، فالحاج ة المراهق ة بمرحل حة خاص ًا واض د فروق دقق يج دين، إال أن الم ات الراش ع حاج م

د        د يجد من       . والرغبات تصل في مرحلة المراهقة إلى أقصى درجة من التعقي ويالحظ أن المراهق المعوق ق

ولكن مع ذلك فإن . )67(محاولته إشباع بعض حاجاته الصعب أو من المستحيل فى بعض األحيان رغم جهوده و         

ينتج                     باعها س تم إش هناك حاجات خاصة بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية تميزها عن أى مرحلة أخرى وإذا لم ي

 . الخ للطالب فى هذه المرحلة. …عن ذلك مشكالت نفسية واجتماعية

 : ویمكن تلخيص هذه الحاجات فيما یلى

ى األمن       و :الحاجة إلى األمن   ى                : تتضمن الحاجة إل ى األمن الجسمي والصحة الجسمية والحاجة إل الحاجة إل

ى االسترخاء                        م والحاجة إل ى تجنب الخطر واألل ًا والحاجة إل اء حي ى البق داخلي والحاجة إل األمن ال الشعور ب

ة ضد ا  ى الحماي ة إل عيدة والحاج تقرة الس ة المس رية اآلمن اة األس ى الحي ة إل ة والحاج باع والراح ان وإش لحرم

ى                   ي تكون الحاجة إل ة الت الدوافع، والحاجة إلى المساعدة في حل المشكالت الشخصية، وهذه الحاجات الفرعي

 . األمن يتم إشباعها عن طريق المشارآة في األنشطة

ة فى                    :الحاجة إلى الحرية   ى الحري ه بمعن  يجب أن تحقق األسرة من خالل تفاعلها مع المراهق تحقيق الحرية ل

اح                    ظ ل يجب أن تت راهقين، ب ى تصرفات وسلوك الم ل القواعد ويجب أال تكثر األسرة من تزمتها وقيودها عل

ة         طة االجتماعي روعة لألنش ة المش ي الممارس ة ف هم والحري ن أنفس ر ع ي التعبي ة ف رص الحري راهقين ف للم

ازين          باعها عن      وه . )68(والرياضية الترويحية والترفيهية والحرية في اختيار األصدقاء الممت تم إش ذه الحاجة ي

ل يجب أن                   ات خاصة ب ة والمراهق راهقين عام طريق عدم تزمت األسرة وضغطها على تصرفات وسلوك الم

ر عن أنفسهن فال تعترض                      ى التعبي الي تساعدهن عل ية وبالت تتاح لهن فرصة االشتراك في األنشطة المدرس
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ن در   ن ع ا تعطله ة أنه طة بحج ي األنش تراآهن ف ى اش رة عل ي   األس ة ف ن الحري اح له ل يجب أن تت تهن ب اس

 . الممارسة لجميع األنشطة المدرسية التي تتناسب مع ميولهن ورغباتهن واحتياجاتهن

ًا،                       :الحاجة إلى المخاطرة   اذة أحيان ة والش ال الغربي ى العنف واألعم ل إل ى المخاطرة والمي ون إل ل المراهق  يمي

ذا الصدد،    حيث يحقق لهم ذلك من وجهة نظرهم معنى الرجولة    ويلعب مفهوم الذات الجسمية دورًا هامًا فى ه

تم      ة ي ذه الحاج ان وه مية لألنس ذات الجس وم ال ن مفه ر ع وز تعب ا رم اءة آله ر والكف وة والمظه فالصحة والق

 .إشباعها من خالل ممارسة األنشطة

باعا                 :الحاجة إلى االنتماء   ة اإلش ه آاف ى جماعة تحقق ل اء إل ة      يحتاج المراهق إلى االنتم ية واالجتماعي ت النفس

ه وتشعره                  ولذلك يجب أن توفر له األسرة والمدرسة والمجتمع بكل مؤسساته ومنظماته آل األنشطة التي تجذب

ك                           ق ذل ع، وتكمن الخطورة في فشل األسرة والمدرسة في تحقي باالنتماء والوالء لألسرة والمدرسة والمجتم

ة ة والمنحرف ى العصابات الجانح كفيتجه المراهق إل ه ذل ق ل ق ) 69( لتحق باعها عن طري تم إش ذه الحاجة ي وه

اء    ى االنتم ق الحاجة إل ذه األنشطة والجماعات تتحق ق ه ية، فعن طري ي األنشطة المدرس مشارآة الطالب ف

 .وبالتالي تتحقق إشباعاتها النفسية واالجتماعية

اعي  ول االجتم ى الحب والقب ة إل ة وال  :الحاج ى الحب والمحب ة إل ل   وتتضمن الحاج ول والتقب ى القب ة إل حاج

ى                   ى الجماعات والحاجة إل اء إل ى االنتم ى الشعبية والحاجة إل ى األصدقاء والحاجة إل االجتماعي والحاجة إل

اج                 )70(إسعاد اآلخرين  ذلك يحت ، وفى هذه المرحلة يمر المراهق بمرحلة يشعر فيها بالوحدة والضياع النفسي ل

ة وال رة والشعور بالمحب ن األس ى الحب م ذه  إل ى ه ب عل ى يتغل ه حت ه ومعلمي ه وأخوت ن خالل والدي دفء م

الي فشعور المراهق         . )71(االحساسات وهذا الشعور بالوحدة والضياع     و االنفع ويؤثر التقبل االجتماعي في النم

ه                       د ثقت اء، ويزي األمن واالنتم ى الشعور ب ل الحاجة إل ة مث بأنه مقبول ممن حوله يشبع لديه حاجات أخرى هام

اعي               بذاته وقد  ذه    . )72(راته وبمن حوله آما تساعده على أن يصل إلى مستوى جيد من التكيف االجتم ر ه وتعتب

ق مشارآتهم في                        باعها عن طري تم إش الحاجة من الحاجات األساسية للطالب في مرحلة المراهقة الوسطى وي

ة الت      ع الجماع اتهم م اتهم واحتياج ولهم ورغب ع مي ي تتناسب م ية الت طة المدرس د األنش ا  أح ي ينضمون إليه

ذاتهم،                             تهم ب د ثق اء وتزي ى األمن واالنتم الي تشبع حاجتهم إل ذه الجماعة، وبالت ولين من ه أنهم مقب وتشعرهم ب

 .وبالتالي يتحقق التكيف االجتماعي لهم في الجماعة التي ينضمون إليها وفى حياتهم بوجه عام

ه مع            :الحاجة إلى النجاح   لوآه وتفاعل ة              يسعى المراهق من خالل س ى النجاح، والنجاح ينمى الثق  اآلخرين إل

وم الحاجة   . بالنفس أما الفشل فيحقق مزيدًا من الفشل ويؤدى إلى فقد الثقة بالنفس لدى المراهق         لذلك يؤدى مفه
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زان النفسي                    ق واالت إلى النجاح إلى نمو مفهوم الذات والواقعية عند المراهق ويحقق له النجاح مزيدًا من التواف

ية      وبالتالي مز  ق النجاح للطالب في أي              .)73(يدًا من الصحة النفس ق تحقي باعها عن طري تم إش ذه الحاجة ي وه

ق النفسي             دم والتواف د من النجاح والتق ى مزي ك إل دفعهم ذل نشاط يشارآون فيه، وبالتالي تنمو ثقتهم بأنفسهم وي

 . واالجتماعي

االنفعالي واالجتماعي إلى االتفاق مع الجماعة  يسعى المراهق من خالل نموه ):المسايرة(الحاجة إلى المجاراة 

دها    ي تقالي ايرتها وبخاصة ف ا ومس ى مجاراته ران ويسعى إل ة األق رة وجماع ا وخاصة األس ي إليه ي ينتم الت

ا                 ه له اعي من الجماعة لمخالفت باعها عن      . )74(ومثلها العليا حتى ال يقابل باستهجان اجتم تم إش ذه الحاجة ي وه

ا وأن             طريق مجاراة الطالب ل     ا العلي دها ومثله ا وخاصة فى تقالي ي ينتمون إليه ية الت جماعة األنشطة المدرس

 . يشارآوا فى جميع الخطط لألنشطة المدرسية

ى                :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار      وتتضمن الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك، والحاجة إل

ذات عن               تحصيل الحقائق وتفسيرها والحاجة إلى ال      باع ال ى إش تنظيم والحاجة إلى الخبرات الجديدة والحاجة إل

ة  ى المطابق نفس والحاجة إل ر عن ال ى التعبي ة إل دم الدراسي والحاج ى النجاح والتق ق العمل والحاجة إل طري

اد      ه واإلرش ى التوجي ة إل درات والحاج و الق ات ونم ى المعلوم ة إل ارة والحاج عي وراء اإلث ى الس ة إل والحاج

و     . )75(جي والتربوي والمهني واألسرى والزوجي العال ى النم وآل هذه الحاجات الفرعية التي تكون الحاجة إل

العقلي واالبتكار يتم إشباعها وتحقيقها عن طريق ممارسة األنشطة المدرسية مما يؤدى إلى مزيد من الخبرات      

 . والتعبير عن النفس وإشباع الذات وبالتالي يؤدى إلى التقدم الدراسي

ى                :الحاجة إلى الظهور   ون إل  تعتبر الحاجة إلى الظهور ولفت األنظار من الحاجات النفسية التي يسعى المراهق

ة     تجابات نتيج ذه االس ر ه ورتهم وتظه ادهم وث ن خالل عن ار م ت األنظ ى لف عون إل المراهقون يس ا، ف تحقيقه

ه وأه  ن قيمت ل م ي تقل ام األخطار الت ات شخصيته أم ى إثب رد إل دين لشعور الف ى الوال ذلك ينبغي عل ه، ول ميت

دى المراهق          . )76(إرضاء غرور المراهقين وعدم مقابلة العناد بالعناد       ونالحظ هنا لكي يتم إشباع هذه الحاجة ل

باع     تم إش ية ومن خالل الممارسة لألنشطة ي ي األنشطة المدرس ائهم ف ارآة أبن اء عدم رفضهم لمش ى اآلب عل

طة التي يتفوقون فيها ويحققون مكانة ذات أهمية بين الجماعات األخرى           الحاجة إلى الظهور وخاصة في األنش     

 .وخاصة ممارسة األلعاب الفردية مثل آمال األجسام ورفع األثقال والمصارعة وألعاب القوى

 نجد المراهق يود أن يتخلص من قيود والديه وأن يكون توجيهه من ذاته ليصبح شخصًا :الحاجة إلى االستقالل

ا         يوجه نفسه    ع عليه ي ال يطل ه أسراره الشخصية الت بنفسه، ويود أن يستقل ويكون له عالمه الخاص وتكون ل
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أن                               ه ب ة المراهق في االستقالل مطالبت ذي يرتضيه ومن مظاهر رغب ه باألسلوب ال أحد ويود أن يعيش حيات

ذه الح  زل وه ي المن رة ف راد األس د عن أف ا ويبع تقل فيه زل يس ي المن ة خاصة ف ه غرف ون ل تم يك ة أيضًا ي اج

 .  إشباعها عن طريق المشارآة في األنشطة المدرسية

ة           ة االجتماعي اعي والمكان ى المرآز االجتم ه، وأن                  :الحاجة إل ه أهميت ى أن تكون ل ًا إل  إن المراهق يكون تواق

ه ويحاول أن يق           ه من قيم د  يحتل مكانة مرموقة بين مجموعته التي ينتمي إليها وإلى أن يعترف اآلخرون بمال ل

ا       زون به ي يتمي لوآية الت اط الس ه األنم ذ لنفس تواهم فيتخ ى مس ل إل دين وأن يص د بعض   . الراش د نج ذا ق له

و                              ى النضج والنم دل عل ذه تصرفات ت ل ه أ أن مث ل المراهق خط المراهقين يدخنون وقد يكون الدافع هو تخي

اج      تخدام أدوات المكي ى اس ع إل ة تتطل اة المراهق خ…ونجد الفت دافع ه .  ال ي   وال ة الملحة ف أ وهو الرغب ا خط ن

ا           ي تنتمي إليه ا             . الحصول على مكانتها بين المجموعة الت تم به ه ويه ين أقران ه ب اهى بمكانت ونجد المراهق يتب

 . ويعمل على اإلبقاء عليها ولو على حساب مكانته عند والديه

ذات          د وتحسين ال ق وتأآي و والحاجة إل            :الحاجة إلى تحقي ى النم ًا        وتتضمن الحاجة إل ى أن يصبح سويًا وعادي

ى معارضته لآلخرين                    والحاجة إلى التغلب على العوائق والمعوقات والحاجة إلى العمل نحو هدف والحاجة إل

، فنجد أن المراهق يسعى من خالل تفاعله مع الوسط    )77(والحاجة إلى معرفة الذات والحاجة إلى توجيه الذات       

ذات       االجتماعي الذي يتفاعل معه إلى التأآيد عل       ة ال د قيم ى قيمة الذات من خالل المظهر العام ويسعى إلى تأآي

ران               راد األسرة وجماعة األق تم      . )78(من خالل الملبس والمصروف والمكانة االجتماعية بين أف ذه الحاجة ي وه

 .إشباعها عن طريق المشارآة في األنشطة المدرسية لكي يؤدى ذلك إلى تحقيق الذات

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 402نفس المرجع السابق، ص : حامد عبد السالم زهران) 77(
  311نفس المرجع السابق، ص : طلعت حسن عبد الرحيم) 78(
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א א:א א

 : تمهيد

ان في                       ي آ ة والت ي سادت العصور القديم اعي الت ثالن أشكاًال من التنظيم االجتم ة تم إذا آانت األسرة والقبيل

اد المعر        ة  مقدورها القيام بكافة الوظائف االجتماعية التي تتطلبها حياة اإلنسان في تلك العصور، فإنه مع ازدي ف

ة                        ذه التنظيمات االجتماعي ايز في ه وع من التم دأ ن انية ب م التجمعات اإلنس د حك ا، ومع تزاي البشرية وتراآمه

ي تخصص آل           ر، فظهرت المنظمات الت اءة أآب ة بكف فظهرت أشكال جديدة لتقوم بأجزاء من الوظائف القديم

 .  )1(منها في أداء بعض هذه المسئوليات

م                ومن هذه النظم النظام التعل     يمي الذي أنشأ المدارس التي تولت الوظيفة التعليمية التي آانت تقوم بها األسرة ث

فإنها في بداية األمر . من بعدها القبيلة، وتأثرت وتطورت وظيفة المدارس تبعًا لألهداف العامة للنظام التعليمي

ملية التنشئة االجتماعية، وفى آان هدفها تعليميًا وآان ترآيزها على عملية التحصيل الدراسي ثم اتجهت إلى ع         

ة     ى مؤسس يم إل ة للتعل رد مؤسس ن مج ة م ة المدرس ة بوظيف ات الحديث ورات اتجهت المجتمع ذه التط ضوء ه

تعليمية ذات وظيفة اجتماعية مسايرة لتطورات الحياة االجتماعية، آما أصبحت المدرسة توصف بأنها مجتمع              

ل وأصب             ة، ب زة االجتماعي ا أحد األجه ة                 صغير وبأنه ى خدم وم عل ة تق ا مؤسسة تنظيمي بعض يصفها بأنه ح ال

ل        ي تموي الي ف راك األه ا وإش ا واحتياجاته ى موارده وف عل ا والوق رف عليه ة والتع ة البيئ ع ودراس المجتم

 . )2(المشروعات وتنفيذها وأنها المؤسسة الوحيدة التي ترتبط بجميع أفراد البيئة

اتها مما ألقى عبئًا آبيرًا على العاملين بها، وأصبح من الواضح وأدى تطور وظيفة المدرسة إلى اتساع مسؤولي

أن المدرسة جزء من المجتمع ال يمكنها أن تعمل بدون تأثير وتأثر بهذا المجتمع، وأصبحت رسالة المدرسة ال 

ى    ة صالحة ف ة التقليدي ائف المدرس د وظ م تع ذا ل دمات، وهك ادل الخ ع وتب ع المجتم ق م اون وثي دون تع تم ب ت

ا في المجتمع                 الت أثر بم د مدى تت طبيق فى المجتمع المعاصر، بل أصبحت وظيفة المدرسة أوسع من ذلك وأبع

ه              ا تتبع من ظواهر وعلل وآفات وتؤثر فيه بما تطبعه في أبنائه من أنواع السلوك وبما تهيئه لهم من وسائل وم

ة من صميم      من طرائق تهدف إلى تدريبهم على تكوين عالقات تعاونية مع اآلخرين وتز    رات عملي دهم بخب وي

ه      ون في ذي يعيش ع ال اآل المجتم اتهم بمش اف احساس ة وإره اة الديمقراطي د الحي ودهم تقلي ة وتع اة الواقعي الحي

 :وحفزهم على تفهم أساليب تلك المشكالت، ولقد تطورت الوظيفة االجتماعية للمدرسة على النحو التالي

                                                           
 . 87ص) 1983القاهرة ـ دار الثقافة، (مجتمع نماذج ونظريات تنظيم ال: إبراهيم عبد الرحمن رجب وآخرون) 1(
  65ص) 1982القاهرة ـ مكتبة االنجلو، (الخدمة االجتماعية المدرسية : محمد نجيب) 2(
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 :المدرسة آمؤسسة تعليمية تربوية
ة آي              حيث بدأ    ة التعليمي ه آأساس للعملي ى قدرات م شخصية الطالب والتعرف إل ة بفه االهتمام في هذه المرحل

د                          ام، وق ة بشكل ع انية واالجتماعي وم اإلنس ة والعل نفس والتربي تحقق فاعليتها وقد ساعد على ذلك تقدم علوم ال

 . تقدير خصائصهم وقدراتهمرآزت هذه المرحلة على إيصال المعرفة والخبرة اإلنسانية للطالب عن طريق 

 : المدرسة آمؤسسة تعليمية تربوية ذات وظيفة اجتماعية مباشرة
حيث أصبحت المدرسة فى هذه المرحلة تمثل مجتمعًا يؤثر ويتأثر بالمجتمع العام، تضم جماعات الطالب التي     

ى المجت             ة مشكالتها، وانفتحت عل ات     تتفاعل مع بعضها البعض لمقابلة احتياجاتها ومواجه مع آي تحقق عملي

ة ئة والتنمي يم والتنش الث هي التعل ة ث ة  , محوري ددة لمواجه ة المتج العلم والمعرف د الطالب ب وم بتزوي فهي تق

احتياجات حياتهم المهنية، آما تكسبهم خصائص اجتماعية لمقابلة متطلبات التغير والنمو المجتمعي، وأصبحت 

ة ا    ي تنمي اهمة ف ى المس ل عل ة تعم ة قيادي ه  آمؤسس ي إلي ذي تنتم ع ال ة   . لمجتم أن الوظيف ك ف وء ذل ى ض وف

ذا من                        ى تحصيل دروسهم، ه تلخص فى مساعدة الطالب عل ى هدف مزدوج ي االجتماعية للمدرسة تشير إل

ه          ق علي ا يطل اتهم أو م تقبل حي ى مس دهم ف ي تفي ارات الت رات والمه الب الخب اب الط ة وإآس ئة (ناحي التنش

 .)3()االجتماعية

 .  هو مساعدة الطالب على اإلفادة من فرص العملية التعليمية المتاحة قدر اإلمكانإن غرض المدرسة –

 .تطوير المناهج الدراسية لالستفادة بها في الحياة العملية –

واع النشاط والفكر        – ل أن تعمل المدرسة على نقل التراث وتحدث هذه العملية االجتماعية في صورة نق

 .)4(د تلك العملية ضرورية الستمرار النسيج االجتماعيوالمشاعر من الكبار إلى الصغار، وتع

ائف             – م الوظ ن أه ر م ا تعتب ة وقطاعاته ة االجتماعي ر البيئ ين عناص وازن ب ن الت لة م اد ص إن إيج

بعض   رتبط بعضها ب رة، ي ع جماعات آثي ي الواق المجتمع الحديث يتضمن ف ة، ف ة للمدرس االجتماعي

د يكون          بدرجات مختلفة وقد تتفاوت هذه الجماعات و       الطبقات في العادات والتقاليد واآلمال والقيم، وق

ى                            ة تساعد عل وفر بيئ ة المدرسة أن ت ذا أصبح من وظيف ال، وله لها تأثير آبير على اتجاهات األطف

ة اتجاهات                        ى تنمي ياقها عل ون في س قة، ويعمل رات متس إيجاد حياة متوازنة، يعيش فيها الطفل في خب

 . مشترآة وتفكير مشترك

ان                    تقوم   – ى البني ؤدى دورًا في المحافظة عل اعي حيث ت المدرسة بدورها في الضبط والتماسك االجتم

ه                          ذي يمكن ب اخ ال وفير المن ة وت ودد واأللف ة الت االجتماعي للجماعة والمجتمع، وذلك من خالل عملي

                                                           
 . 207ص ) 1986القاهرة، مكتبة نهضة الشرق (الرعاية االجتماعية والخدمات االجتماعية : محمد إبراهيم عبد النبى) 3(
  237ص ) 1973القاهرة ، االنجلو المصرية ، (ل التربية في أصو: محمد عبد الهادى) 4(
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 لألوالد والبنات أن يكونوا على اتصال بصورة غير رسمية، وأن يساهموا في مجموعة من األنشطة           

 . االجتماعية تحت إشراف الكبار

ا     – لوك وتغييره واع الس وين أن يلة لتك ة وس ت التربي ا آان ر، فطالم د والتغيي ي التجدي ة ف هم المدرس تس

ذا المجال وأول                ام فى ه دور ه وم ب وتنميتها على أساس من العلم والمعرفة، آان البد للمدرسة أن تق

ا ينبغي أن                 خطوة لتحقيق هذه الوظيفة هي تنمية الوعي بين األ         ائن وم ا هو آ ال والشباب حول م طف

 .  يكون

 : متطلبات تحقيق الوظيفة االجتماعية للمدرسة

ق       ى تحقي اعد عل ات تس ن المقوم ة م وافر مجموع ه يجب أن تت ة فإن ة للمدرس ة االجتماعي ق الوظيف ي نحق لك

 : وظيفتها االجتماعية ويمكن تحديدها في اآلتي

ة      – ة واحتياجات                 يجب أن تقابل المناهج التعليمي ات الطالب من جه درات ورغب ية ق رامج المدرس  والب

ا حقق                 ات الطالب مع احتياجات المجتمع آلم درات ورغب ا تفاعلت ق المجتمع من جهة أخرى وآلم

 . التعليم وظائفه

ه             – ى التوجي اج إل ا يحت يم آم ى التعل اج إل ة، يحت انية متكامل دة إنس ذ آوح ى التلمي ر إل ب أن ينظ يج

ه                 والمساعدة االج  ه ومشكالته وديناميات ه وميول تماعية، آما يجب أن ينظر إليه أيضًا من جانب رغبات

 . وأن لديه القدرة على التغيير والتغير آما أن لديه ذاتيته وإمكانياته الفردية

ة                   – ادة وأن يكون لدي لكي تتحقق الوظيفة االجتماعية للمدرسة يجب أن يكتسب المدرس خصائص الري

راد              مقدرة على العمل اال    ه األف ى توجي جتماعي للطالب، وتتعدد مجاالت الريادة المدرسية آالعمل عل

لمقابلة احتياجاتهم، ومشاآلهم أو العمل مع جماعات الفصول وجماعات النشاط أو النهوض بالمجالس     

 . واللجان التنسيقية آمجالس اآلباء والمعلمين واتحادات الطالب

ى أداء                 ولكي تتحقق الوظيفة االجتماعية للمدر     – ا يساعدها عل ات م ا من اإلمكاني سة يجب أن يتوافر له

اعي أن تجهز                          ة اخرى، ويتطلب العمل االجتم اعي من جه ة والعمل االجتم العمل التعليمي من جه

ا يساعدها                      ا مم ة وصاالت األنشطة وغيره ات وحجرات الهواي الورش والمعامل والمكتب المدرسة ب

 . أو أفراد المجتمع بصفة عامة) الطالب( سواء للمتعلمين على تخطيط وتصميم برامجها االجتماعية

ة             – ة والبيئ ين المدرس ات ب د العالق ى توطي ل عل ب العم ة يج ة للمدرس ة االجتماعي ق الوظيف ولتحقي

والمؤسسات الموجودة بالمجتمع لتحقيق أآبر نفع ممكن للطالب، وتشجيع الخطوات التي تتبع لتحقيق             

اء ودعوت        دارس مرآز إشعاع علمي                 ذلك بتشكيل مجالس اآلب دارس في المناسبات وجعل الم هم للم

 . وأدبي ورياضي وثقافي واجتماعي للبيئة
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 : المدرسة آمؤسسة تربوية
راد                    ة األف يمكن القول أن التربية بمفهومها الواسع هي جميع األنشطة والممارسات التي يقوم بها المجتمع لتنمي

ة واجتم     ة شخصية ومهني ارًا وصغارًا تنمي درات      آب ارف والق يم واالتجاهات والمع ة من حيث الق ة متكامل اعي

ة      . والمهارات لتجعل منهم أعضاء إيجابيين قادرين على تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم          والمدرسة آمؤسسة تربوي

ه الخاصة            ا أدواره ومهمت ا، فلكل منه اون األسرة معه ة تع ال يقل أهمية تساندها الوظيفي مع األسرة عن أهمي

عد على تحقيق أهداف وأغراض العملية التربوية، فاألهداف واحدة واألدوار متكاملة، والخامة األولية           التي تسا 

 . لكليهما هي الطفل الذي تسعى آل مؤسسة منهما إلى تشكيله وتطبيعه بالصورة التي تجعل منه مواطنًا صالحًا

نائها، فتقدم لهم المعلومات المتنوعة وتنمى  ويرى البعض أن المدارس أو المعاهد التعليمية عندما تقوم بتعليم أب 

قدراتهم وتكشف عن استعداداتهم وتكسبهم من الخبرات ما يهيئهم للحياة فهذا مجال من مجاالت التربية، وعلى         

ه               ة وهى أشمل من التعليم جزء من التربي دافها        . ذلك ف ا وأه ة تعرضت في مناهجه والمدرسة آمؤسسة تربوي

ي حدثت                  لعملية تطوير وتجديد آبير    رى الت رات الكب ى تستجيب للتغي رن حت ذا الق ين فى النصف األخير من ه

ة وأن         ة واعي وم مواجه على الصعيدين العالمي والمحلى، ولهذا آان على التربية أن تواجه المستقبل غير المعل

 . تعمل بجد واجتهاد لتهيئة رجال الغد لكي ينهضوا بالمؤسسات في مجتمعات لم تظهر بعد

 :)5(عض أن المدرسة آمؤسسة تربویة تعرف إجرائيا على النحو التاليویرى الب

ن    – دة م بكة معق ار ش ي إط ل ف ي تعم ع والت ي المجتم د ف ي توج ة الت اق االجتماعي د األنس ة أح المدرس

ق            ة آنس ز المدرس ا، ويمي ا بينه ًا فيم داخل وظيفي ي تت ة الت ية والفرعي ة الرئيس اق االجتماعي األنس

 . غراض واألهداف والمعايير واستخدام السلطة والمكانة االجتماعيةاجتماعي مجموعة من األ

د                          – ه يمت ارف والمعلومات ولكن ذ مجموعة من المع ين التالمي ى مجرد تلق ال يقتصر دور المدرسة عل

ات   يم واالتجاه ه واآتساب الق ة قدرات ن تنمي ذ م ن التلمي ي تمك ة واألنشطة الت رامج التعليمي ديم الب لتق

 .  السلوك المرغوبةاإليجابية وأنماط

ك من                       – ر ذل دور األسرة ويعتب تمرارًا ل ذ اس ة للتالمي ئة االجتماعي تكمال التنش ة اس تقوم المدرسة بعملي

 . األهداف التربوية األساسية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها

 : المدرسة آمنظمة اجتماعية
عية التي تنظم عالقات األفراد بعضهم مع  يمكن القول بأن المؤسسات االجتماعية هي جميع التنظيمات االجتما

ة                           ة في المجتمع هي وظيف ة المؤسسات االجتماعي ك أن وظيف بعض هادفة من ذلك إلى تحقيق حياة أفضل، ذل

ى حسن                    ه وإل ى تكيف ؤدى إل ام انسجامًا ي افي الع هامة وأساسية إذ أنها تعمل على انسجام الفرد في اإلطار الثق

                                                           
ة فى المدرسة المصرية               : ثريا لبيب ) 5( ة االجتماعي ة الخدم ويم تجرب ة         (تق ة، جامع ة االجتماعي ة الخدم ر منشورة آلي وراه غي الة دآت رس

  36 ـ 35ص ) 1995القاهرة، فرع الفيوم، 
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ى              . د فى مجتمع معين   قيامه بنشاطاته المختلفة آفر    ة إل ة التربي وم بمهم ة تق ة تربوي فالمدرسة آمؤسسة اجتماعي

ة                ا عملي ذا فعمليته اة وله ل للحي د الطف ا يع ين البيت والمجتمع وفيه ة الوصل ب جانب البيت والمدرسة هي حلق

ى التكيف من أجل ال                       دريب عل زه والت افي وتعزي راث الثق ل الت عيش في   تربوية وتعليمية، تربوية من حيث نق

المجتمع المحلى فالفكرة التي تقوم عليها المدرسة هي التنشئة والتنمية وبإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع      

دير   : ويقول بسمارك. إلى حد معين وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات االجتماعية    أن الذي يدير المدرسة ي

 .)6(مستقبل البالد

لتي أعدها المجتمع لتزويد الفرد بالخبرات والمهارات االجتماعية المالئمة فالمدرسة هي المؤسسة االجتماعية ا

ة  . التي تسمح له بالتفاعل اإليجابي المنتج مع البيئة التي يعيش فيها      والمدرسة حلقة متوسطة بين مرحلة الطفول

ا مسؤوليات الح           اة، فالمدرسة إذًا   المبكرة التي يقضيها الطفل في المنزل ومرحلة اآتمال نموه التي يتحمل فيه ي

ي                و العقل ر درجات النم ى أآب رد والوصول إل وي للف اعي وترب ر نفسي اجتم تقوم بوضعها الحالي بعملية تغيي

 . )7(الذي تسمح به قدرات الفرد بحيث يستطيع استغالل البيئة بما يحفظ حياته ونوعه

 :ویرى البعض أن المدرسة آمنظمة اجتماعية تعرف إجرائيًا آما یلي

داد  المد – يم وإع ة والتعل ل التربي ة مث داف معين ق أه ة مخططة أنشئت بقصد تحقي دة اجتماعي ة وح رس

 . المواطن الصالح

داف   – ق األه ن أجل تحقي ة مقصودة م أ بطريق اعي تنش ن التفاعل االجتم اط م ة أنم تم داخل المدرس ي

 . المعينة

 .توجد المدرسة في حالة صيرورة مطردة –

ى أداء مجموعة         – انية مباشرة                تعمل المدرسة عل مترابطة من الوظائف تتصل بإشباع احتياجات إنس

 .وغير مباشرة

بعض                   – ى بعضها ال د عل تعتبر المدرسة آًال متكامًال تتساند أجزاؤه معًا وترتبط ببعضها عضويًا وتعتم

 . اعتمادًا متبادًال

وه من                    – ا يعل ر وم ؤثر     المدرسة تعتبر فى نفس الوقت جزءًا من آل أآبر وأن هذا النسق األآب  أنساق ي

 .عليها بمثل ما يتأثر بها وإن تفاوتت درجة التأثير

 .تقوم المدرسة بالحفاظ على مستويات العمل المهني بداخلها –

 .تتأثر المدرسة بظروف البيئة المحيطة آما أنها تؤثر في نفس الوقت في ظروف هذه البيئة –
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א א:א א

ة،     اليب القديم ن األس د م د ويع ر مج يم غي ائق تعل ات والحق ول بالمعلوم و العق ى حش وم عل ذى يق يم ال إن التعل

فالطالب لديه عدة طاقات وقدرات تختلف آمًا ونوعًا، فهناك الجسد وطاقاته، والنفس والروح وطاقاتهما، وهذه               

ي  ة ف ددة المختلف ات المتع ا  الطاق ق آله د تطل ر، وق بعض اآلخ ل ال ق بعضها ويعط د ينطل ا ق ة .  أبنائن والسياس

 .)1(التعليمية السليمة هي التي تفجر طاقات المتعلم آلها وتفجرها في طريقها الصحيح

فالتربية يجب أن تكون شاملة، بحيث ال تقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية الطالب، بل تتناوله آكل                

الي فالطالب          ال يتجزأ له ميول    ة، وبالت ه ورغباته واستعداداته وله جوانبه العقلية واالجتماعية والجسمية والخلقي

رات   ابه الخب ه واآتس ة تعلم وه وآيفي ائص نم اة خص ب مراع م يج ن ث تعلم، وم ة ال ي عملي ام ف ور ه مح

ا هو   آما أن الطالب ليس مجرد جهاز استقبال على نحو ما آان يظن فى المدرسة ال            . )2(والمهارات تقليدية وإنم

ة                   يم والثقاف ًا للتعل يتعلم آكائن حي ينشط بجسمه وعقله في نفس الوقت، وعليه تصبح المدرسة المعاصرة مكان

ق،                  والمعلومات واألنشطة الحرة التي ال غنى عنها لطالب اليوم، ترتبط فيه النظرية والفكر بالممارسة والتطبي

اط ا  ا للنش ك إال إذا وفرن ا ذل ق لن ن يتحق ر   ول رد أم ون مج ال يك ودًا، ف ه وج ه وأنماط ف أنواع لمدرسي بمختل

 .)3(إضافي آما يعتقد البعض، ولكنه أمر طبيعي وضرورة حتمية من الضرورات األساسية في حقل التعليم

ولهم                            باع مي ا الطالب إلش ة يختاره رات العملي ارة عن مجموعة من الخب من هنا نجد أن النشاط المدرسي عب

ا أن النشاط الموجه خارج        المختلفة خارج حج   ب، آم رات الدراسة بطريقة عملية تسهم في النمو الشامل للطال

ولهم ويشبعون                   ه الطالب عن مي ر في درس فى الفصل إذ يعب الفصل مجال تربوي خصب ال يقل أهمية عن ال

ر و                  اون مع الغي ل التع ادي مث ا في الفصل الع تحمل  حاجاتهم آما يتعلمون فيه مهارات وصفات يصعب تعلمه

 .)4( الخ…المسئولية وضبط النفس 

 :تطور فكرة األنشطة المدرسية

ق                     إن فكرة النشاط المدرسي ال تعتبر فكرة حديثة، بل هي قديمة قدم نشأة التعليم نفسه، فقد انتشرت أيام اإلغري

 :وقد مرت األنشطة بمراحل أربعة هى. )5(والرومان الدراما والموسيقى والمناظرة والرياضة البدنية

ة المدرس                   :المرحلة األولى  يًال ذا شأن ضئيل وآانت وظيف  آان النشاط فيها متجاهًال تمامًا، حيث آان عدده قل

ة            قاصرة على التدريس ووظيفة المدرسة قاصرة على االهتمام بالمواد الدراسية التقليدية، فالنشاط خارج العملي

 .)6(الطالب وجهد المدرسةالتربوية تعمل المدرسة على مقاومته وتعتبره مضيعة لوقت 
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ة            :المرحلة الثانية  واد األآاديمي ديًا للم د آانت تشكل تح ل إدارة المدرسة، فق  آان فيها معارضة األنشطة من قب

 . واعتبرت أداة تصرف الطالب عن عملهم المدرسي العلمي

ا جزءًا من                   :المرحلة الثالثة  نهج واعتباره ذه األنشطة خارج إطار الم ل ه د     آان فيها تقب ة المدرسة، وق وظيف

طة       ذه األنش ور به اء األم ام الطالب وأولي ة اهتم ل المدرس طة داخ ة األنش ي مكان ول ف ك التح ى ذل اعد عل س

 .والفلسفة التربوية التي أفسحت المجال لنمو المهارات الشخصية واالجتماعية

ة  ة الرابع ة التربوي      :المرحل رت النظري ين تغي ك ح طة وذل ام باألنش ا االهتم ان فيه ام    آ ة االهتم ن مرحل ة م

لوآية                   ًا س ي تتضمن اتجاهات وأنماط بالمعلومات إلى مرحلة االهتمام بنمو القدرات الشخصية واالجتماعية الت

اهج                    ًا أدمجت في المن رًا مهم ة أم سليمة تؤدى إلى حياة سعيدة فى مجتمعات ديمقراطية واعتبرت القيم التربوي

دة حيث أن              المدرسية وأصبحت المدارس تؤمن بالتعليم ع      ة مفي ن طريق الخبرة وبأن األنشطة ذات قيمة تربوي

رات ذات         آل الخبرات التي تقابل الطالب في المدرسة جزء من المنهج المدرسي وأن األنشطة تمد الطالب بخب

ه   ة عن نهج أو خارج ى الم دة عل م فليست األنشطة زائ ن ث ة وم رن  . )7(قيم ع عشر والق رن التاس هد الق د ش وق

ذي               العشرون تطور  ات واضحة في أوجه النشاط التي يمارسها الطالب داخل المنهج وخارجه بجانب النشاط ال

ات الرياضية            ل والتمرين ل التمثي ه مث ول آل طالب ورغبات يقومون به مرتبطًا بالمواد الدراسية أو مرتبطًا بمي

م         . والصحافة والمناظرات والتصوير والرحالت    د فه دلول النشاط ق ذآر أن م ين في     وجدير بال ل المعلم من قب

ين للجوانب                بعض األحيان على أنه مظهر وناحية شكلية وفهم على أنه العمل الذي يساعد في اآتساب المتعلم

ه               ية وأن ل نظم خارج الصفوف الدراس المعرفية والمهارية والوجدانية بفعالية آما فهم النشاط على أنه أعمال ت

ه في        . وقتًا خاصًا غير وقت الدراسة داخل الصفوف  تعلم وفعاليت رد الم ة الف راز أهمي ى إب وتشير آلمة نشاط إل

ة تسهم                      ذه الفعالي ا، وه المواقف التعليمية التي يتعرض لها داخل الصف الدراسي أو داخل المدرسة أو خارجه

د أتسع استخدامها في                 . في إآساب المتعلم خبرات ألنها تنبع من دوافعه وحاجاته         ة نشاط ق اه أن آلم ذا معن وه

د       عمل ل هو              . ية التعليم بسبب ظهور المنهج بمفهوم جدي تعلم، ب ة الم م وفعالي لبية المعل ى س دلول ال يعن ذا الم وه

تنظيم لدور المعلم حيث يستثير المتعلم ويوجهه ويرشده، وهذه الفعالية ال تعنى فقط النشاط الجسمي أو المهارة         

ال              أو النشاط الوجداني االنفعالى، بل هو نشاط يتضمن جميع جوا          ة االنفع ه من حال تعلم فينقل دى الم و ل نب النم

ه                     )8(إلى موقف التفاعل واإليجابية    ا أسهموا ب الهم ومدى م ويم أعم ه وبحيث يستطيعون تق  التعاوني مع زمالئ

اً                     ًا وآيف رات آم ا زاد نصيبهم من الخب زًا آلم ول أن     . )9(تقويمًا بصيرًا مميزًا يزداد بصيرة وتميي وخالصة الق

اة                         األنشطة المد  نهج والحي وم الم ه مفه رادف في ذي يت ة الحديث ال نهج الدراسي بمفهوم رسية جزء مهم من الم

ية ن  . المدرس رًا م ب وصقلها، وأن آثي اء شخصية الطال ي بن ة ف د العناصر المهم ية أح وأن األنشطة المدرس
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ة   . راسي األحداث يتم تحقيقها من خالل األنشطة التلقائية التي يقوم بها الطالب خارج الصف الد              ا أن فاعلي آم

ى ممارسة الطالب لألنشطة                 ق أقصى   . تدريس المعلم داخل الصف الدراسي تتوقف إلى حد بعيد عل وأن تحقي

نمو ممكن للطالب ال يتم بصورة آافية داخل الصفوف الدراسية وأن التربية المتكاملة تتطلب مناخًا عامًا يسود 

 .المدرسة ويهيئ الظروف لممارسة النشاط المدرسي

 )10(الفرق بين النشاط المدرسي والمفاهيم األخرى المتعلقة به

ذاتي .1 اط ال اط المدرسي والنش ذاتي،  :النش اط ال ق النش م فرص تحقي ن أه اط المدرسي م ر النش  يعتب

ة  ق الذاتي ى تحقي دف إل ة يه ة الحديث ادئ التربي ن مب دأ م ذاتي آمب و . والنشاط ال اط المدرسي فه ا النش أم

ا وسواء               المجاالت المختلفة ال   وع سواء داخل المدرسة أو خارجه تي يمارس فيها الطالب نشاطهم المتن

ة                    ة منظم افي، أو بطريق آان بطريقة حرة آما في جميع ألوان النشاط االجتماعي والرياضي والفني والثق

الحفالت أو المعسكرات                  ه المدرسة آكل آ ام تشترك في رويح أو آنشاط ع مثل الرحالت وسواء آان للت

 .الخ…

 يعتبر النشاط الترويحي هو النشاط الذي يمارس في وقت           :لنشاط المدرسي والترويح ووقت الفراغ    ا .2

ه              ؤدي في الفراغ أو الراحة وتتوافر فيه الحرية واالنطالق والرغبة، وتلعب فيه الميول دورًا آبيرًا، وقد ي

ين الن       اط ب ة ارتب اك عالق ا، وهن ًال م ه عم ؤدي في د ال ي ًا وق ًال معين رد عم اط  الف ي والنش اط المدرس ش

والنشاط الترويحي الذي   . الترويحي فالنشاط المدرسي إذا آان يمارس على أنه هواية فهو نشاط ترويحي           

يمارس في الجو المدرسي هو جزء من النشاط المدرسي وبالتالي هو من الوظائف النفسية التي يجب أن   

 .يحققها النشاط المدرسي

ان  :النشاط المدرسي واللعب    .3 ة         إذا آ ام بحرآات معين رد للقي دفع الف ل فطري ي ه مي اللعب يحدد بأن

بمحض رغبته وحريته ويشعر معها بالمرح والمتعة فهو في هذا يقترب من النشاط الترويحي أما النشاط      

 .المدرسي فهو الميادين المختلفة التي يطبق ويمارس فيها اللعب

نهج الدراسي      .4 ذلك فمن الضروري       إن النشاط جزء من م    :النشاط المدرسي والم نهج، ول ات الم كون

ك إال بجعل       ة وال يكون ذل تكامل النشاط مع المادة الدراسية ليصبح ذا معنى ولتصبح الدراسة ذات حيوي

ة      ى فاعلي ة عل دريس القائم رق الت الج بط ية تع دات دراس روعات ووح ن مش ارة ع ية عب اة المدرس الحي

ه الطالب           وإيجابية الطالب على أن يكون المدرس هو رائد الن         ه وتوجي شاط والمسئول عن اإلشراف علي

ة                              ه في تنمي تفادة ب نظم لنشاط آل طالب لالس اك تسجيل م ًا، وينبغي أن يكون هن توجيهًا فرديًا وجماعي

ية  . االتجاهات والمهارات والمعلومات لديه    وقد سبق القول عن حصر المفاهيم الخاصة باألنشطة المدرس

ًا وتصدر             أن  :وآان منها على سبيل المثال     األنشطة المدرسية هي البرامج التي يمارسها الطالب اختياري
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ا       راف عليه وم باإلش امي ويق ي النظ وم الدراس ارج الي تم خ ة للطالب وت ات التلقائي ن االهتمام أصًال ع

ل المدرسة              القائمون على العملية التعليمية وتمارس دون جزاء في صورة درجات أو تقدير علمي من قب

ى تح  دف إل ياً    وته ًا ونفس ميًا واجتماعي ًا وجس ب عقلي ل للطال و المتكام ق النم طة  . قي رف األنش ذلك تع آ

ات واحتياجات               : الطالبية بأنها  باع رغب الجهود الموجهة سواء آانت فردية أو جماعية والتي تستهدف إش

اليب مق                  تمتاع بأس ق االس ة وتحقي انية من ناحي و الشخصية اإلنس ة ال  األفراد والمجتمعات مستهدفة نم بول

رويح              ى الت تتعارض مع القيم والعادات السائدة والتي تحمي الفرد من أضرار ال حصر لها إذا ما اتجه إل

يم           . الذاتي ون بهدف تطوير التعل ا المرب ويعد النشاط المدرسي من األدوار المهمة والوظيفة التي يقوم به

يلة صحيحة      لما له من أهمية نوعية وحيث يعتمد في عطائه على الفكر والتطب            ذان يشكالن وس يق معًا الل

ة  ر مرهون ل إن سالمة الفك ذ، ب ر العمل والتنفي ان بغي ر والنظر ال يرتقي اة حيث أن الفك ى الحي اد إل للنف

ا                      ة وحفزه درة الذاتي اظ الق بالتطبيق السليم ألنهما يخلقان معًا االتزان والتكامل في مجرى العمل وفي إيق

ي     : واألنشطة الطالبية هي  . )11( خالل المناشط المدرسية   على اإلبداع والنمو والتفوق من     رامج الت تلك الب

رد    و الف دف نم رامج به ذه الب دم ه ية وتق اهج الدراس ي المن ر متضمنة ف ًا وغي ها الطالب اختياري يمارس

 .)12(والجماعة وتحقيق األهداف االجتماعية المبتغاة المرتبطة بأغراض األفراد وأغراض المدرسة

 :اصة باألنشطة المدرسيةالتشریعات الخ

م  – انون رق اط المدرسي نص الق ة النش ًا بأهمي نة 221إيمان ة 1953 لس دارس بإتاح وم الم ى أن تق  عل

فرص النشاط المدرسي بما يالئم بيئتها وتالميذها، وفي ظل هذا االهتمام بالنشاط المدرسي الذي نص 

ارس خارج الجدول المدرسي      عليه القانون، أوصت وزارة التربية والتعليم بأن يكون هناك       نشاط يم

ومن أجل   . ويكون الغرض منه تطبيق ما استفاده التلميذ من الدروس الداخلية ضمن الخطة المدرسية 

ة لممارسة النشاط                       ه فسحة طويل اح خالل ذي تت وم الكامل ال ى نظام الي دارس تسير عل ذلك آانت الم

 .المدرسي

م    – انون رق نة 68ونص الق ام  1969 لس ى االهتم ام بالنشاط    عل ة واالهتم ة والتطبيقي بالمجاالت العملي

 .المدرسي بمجاالته المختلفة شأنه شأن المواد الدراسية

نة    60وطالبت النشرة العامة رقم      – ا يتفق            1969 لس وم الدراسي بم ل الي ات تتخل د أوق دارس بتحدي  الم

بتخصيص مشرف   وظروف وإمكانيات آل مدرسة لمزاولة النشاط المدرسي وممارسة الريادة وذلك          

ى أن تحسب بحصة ضمن نصاب              لكل مجموعة من جماعات النشاط وتخصيص رائد لكل فصل عل

                                                           
  27ص ) 1990القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، (النشاط المدرسي مفهومة، وظائفه، ومجاالت تطبيقه : حسن شحاته) 11(
د ظريف سعد   ) 12( دعيم األنشطة الط        : محم اعي في ت ات التي تحد من دور األخصائى االجتم ة، المعوق ة،    البي ة االجتماعي ة الخدم مجل

 .179، 178، ص 1992، يوليو 34،35العددان ، 
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درس        ة والم ن المدرس ل م تمر لك ويم المس ع التق ي موض اط المدرس ادة والنش ون الري درس وتك الم

 .)13(والتلميذ

م       – اريخ    160وصدرت النشرة العامة رق ا          7/9/1969 بت دة وجاء   بشأن تنظيم النشاط المدرسي والري

فيها أن النشاط حق لكل تلميذ وعلى المدرسة أن تهيئ الفرصة لكل تلميذ فيها لالشتراك في واحد أو           

نظم هو                           ك ألن النشاط الحر الم ه، وذل تعداداته وقدرات ه واس ذي يتفق وميول أآثر من أوجه النشاط ال

ى   الذي يفجر طاقات الخلق واالبتكار وهو وسيلة المدرسة لتشكيل شخصية التلم   يذ وصقلها وصوًال إل

واتفاق مجموعة من . تكوين المواطن الصالح الذي يعرف حقوقه وواجباته ويحرص على التمسك بها      

وين                 ي تك التالميذ في الميول واالستعدادات والصفات المشترآة واهتمامهم بلون من ألوان النشاط يعن

ه   جماعة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية واشتراك التلميذ            في جماعة أو أآثر وذلك حسب ميول

 .)14(واستعداداته وقدراته التي تتفق مع ذلك

 :أهداف النشاط المدرسي

 :للنشاط المدرسي أهداف تربوية هامة يمكن إيجازها فيما يلي

ي  دف الخلق و   :اله ي ج ون الفضائل ف يجعلهم يمارس ات الطالب ف ين أخالقي و تحس اط نح ه النش  يتج

من أهم أسس المواطنة الصالحة وهي تتطلب تدريب المواطنين على الفهم المدرسة حيث أن األخالق 

ه من انطالق                   از ب ا يمت السليم للحرية والحق والواجب آأساس هام للخلق السليم فالنشاط المدرسي لم

ه     د التوجي دف إذا وج ذا اله ق ه عها لتحقي ادين وأوس ن أفضل المي اعي م و اجتم ة وج ة وتلقائي وحري

ليم ع  راف الس ة      واإلش اس تنمي ي أس ة ه ًا، والممارس ائل عملي ة للفض الق ممارس ون األخ ى أن تك ل

 آما يتجه النشاط نحو مساعدة الطالب            )15(االتجاهات والعادات المطلوبة للمواطن ذي الخلق الكريم      

ه               ق التوجي آأفراد وجماعات على تعديل وتغيير اتجاهاتهم ال عن طريق الوعظ والنصح بل عن طري

ة              . ة المتكررة والمجهود الذاتي   والممارسة الفعلي  روق الفردي رام الف ى احت ومساعدة الطالب أيضًا عل

داتهم                راد والجماعات بغض النظر عن معتق رام األف بينهم والتخلي عن صفتي التحيز والتجامل واحت

 .)16(وأجناسهم

التنفيس عن :الهدف النفسي  هم ب وا عن أنفس ة الفرص للطالب لكي يروح ى إتاح   يسعى النشاط إل

واع               اتجين عن أن ق الن ًا ضد االنحراف وسوء التواف ًا هام دفًا وقائي ذا ه ر ه الرغبات المكبوتة، ويعتب

ي دراتهم  )17(الصراع النفس ول الطالب وق ة مي ى تنمي عى إل ا يس ع  .  آم ن أوس ي م اط المدرس والنش

                                                           
  322األنشطة التربوية، مرجع سبق ذآره، ص : احسان ناصف) 13(
 )1985المرآز القومي للبحوث التربوية، : القاهرة" (دراسة توثيقية"التربية االجتماعية المدرسية : إحسان ناصف) 14(
 49، 48رجع سبق ذآره، ص ص آمال زاخر لطيف، م) 15(
 49، 48التربية االجتماعية، مرجع سبق ذآره، ص ص : احسان ناصف) 16(
 140مرجع سبق ذآره، ص . بحوث ودراسات في العلوم االجتماعية: عبد الحميد عبد المحسن) 17(
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ى عالج مشكالتهم                        و الطالب النفسي وإل ة بهدف نم ة التنمي ق عملي ه  الميادين التربوية لتحقي بالتوجي

م                           ي تجعله د الطالب الت ليمة عن ة االتجاهات الس ى تنمي الفردي والجماعي، ونحن في أشد الحاجة إل

ة          ل ضرورة تنمي يم مث يتوافقون توافقًا سليمًا في المجتمع ولذلك فإن هناك أعباء آثيرة تلقى على التعل

نفس وا   ى ال اد عل ة االعتم ي النهضة االقتصادية وتنمي هام ف ات اإلس واطنين اتجاه داد م اون وإع لتع

 .)18(قادرين على تحمل المسئوليات

ك ألن            :الهدف الصحي   ايتهم من األخطار وذل  يجب أن يتجه النشاط نحو تحسين صحة الطالب ووق

ل أجزاء من آل واحد ال                 االت والعق مجتمعنا في حاجة إلى تبني صحة أبنائه، آما أن الجسم واالنفع

ك                   يتجزأ هو شخصية اإلنسان، وآل جزء        ى ذل تمرًا وعل أثيرًا مس ؤثر في اآلخر ت ذه األجزاء ي من ه

 .)19(تعتبر صحة الطالب الجسمية والنفسية معًا جزءًا أساسيًا في تربية وتكوين شخصيته

 : يهدف النشاط إلى ما يلي:الهدف االجتماعي 

دى الطالب إلمك  – ة ل ارات الكامن تعدادات والمه درات الخاصة واالس ة الفرص الآتشاف الق ة تهيئ اني

 .تنميتها وتشجيعها

 .تنمية الهوايات الموجودة لدى الطالب وخلق هوايات جديدة وتوسيع آفاقهم الفكرية والعملية –

ة                         – ى اآتساب المرون ا يساعد الطالب عل اة مم ن الحي ى ممارسة ف إتاحة الفرصة للطالب للتدريب عل

 .)20( العالقاتالالزمة التي تساعدهم على التكيف في الحياة االجتماعية وعلى تكوين

 .مساعدة الطالب على تنمية شخصياتهم ومقابلة حاجاتهم إلى أقصى حد ممكن –

وانين                     – ة والق اة أداب السلوك والقواعد العام ة ومراع غرس القيم االجتماعية آالعمل والصدق واألمان

 .ليتكيفوا مع المجتمع الذي يعيشون فيه

الب الفرد قادرًا على أن يكون قائدًا لغيره في بعض  تنمية القدرة على القيادة والتبعية أي أن يكون الط   –

 .المواقف وتابعًا في مواقف أخرى

اتهم     – ردد أو خوف وأداء واجب ا دون ت ة به وقهم والمطالب ى التمسك بحق راد عل اعدة الطالب األف مس

 .)21(والقيام بمسئولياتهم عن رغبة ذاتية

ين أعضاء المجتمع عن طري              – ال مشترآة           إيجاد عالقات اجتماعية سليمة ب ام بأعم اون في القي ق التع

ذه                 ة ه ادين لتنمي تنمي في الفرد الشعور بقيمته الذاتية ويمكن أن يكون النشاط المدرسي من أوسع المي

                                                           
 122نفس المرجع السابق، ص : آمال زاخر لطيف وآخرون) 18(
  122نفس المرجع السابق، ص ) 19(
 141مرجع سبق ذآره، ص : عبد الحميد عبد المحسن) 20(
  49نفس المرجع السابق، ص : احسان ناصف) 21(
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رويح                   ين الت االتجاهات من خالل األسر ومشروعات دراسة البيئة وخدمتها ويجب أن يجمع النشاط ب

 .)22(مار الوقت والجهدوحسن شغل أوقات الفراغ تأآيدًا للعناية باستث

ائج بعض الدراسات         :الهدف العلمي    يؤآد النشاط المدرسي على التقدم الدراسي للطالب ولقد دلت نت

آما يساعد  . )23(أن الطالب الذين يمارسون نشاطًا حرًا موجهًا في وقت فراغهم هم المتقدمون دراسياً       

لمي هو التفكير الموضوعي التجريبي الذي النشاط على تنمية التفكير العلمي عند الطالب والتفكير الع

ن    ة م ة خالي ة منطقي ة واالقتصادية بطريق ية واالجتماعي كالته النفس ة مش ى مناقش ب عل اعد الطال يس

ية واالتجاهات                  . االنفعال أو التعصب   ًا لألزمات النفس ة تجنب ذه العقلي فنحن في أشد الحاجة إلى مثل ه

ات     : تي تحقق هذا الهدف   السيئة في السلوك ومن أهم فرص النشاط ال        الندوات والمحاضرات، والمكتب

 ).24(وحلقات البحث، ومناقشة الموضوعات االجتماعية الهامة

 :أهمية النشاط المدرسي

ي                          دة الت د العدي ه والفوائ رد والجماعة نظرًا ألهميت اة الف رة في حي يحتل موضوع األنشطة المدرسية أهمية آبي

ذه األنشطة              تعود على الممارسين سواء من الناح      ية الجسمية أو النفسية أو العقلية أو االجتماعية وبالتالي فإن ه

 :)25(لها أثر فعال في جوانب الحياة المختلفة للطالب، وسيكون هذا األثر جليًا في الجوانب التالية

ا،               :الجانب النفسي   نفس وإدخال السرور عليه رويح عن ال ية تسهم في الت  حيث أن األنشطة المدرس

ذي          وبالتال ق مع الجو الدراسي ال ى التكيف والتواف ي تؤدي إلى حياة سوية للطالب وتساعده أيضًا عل

 .يعيش فيه

 حيث أن األنشطة المدرسية تساعد على خلق المناخ االجتماعي المناسب للطالب            :الجانب االجتماعي  

بعض وتن  ين الطالب بعضهم ال ات ب دعيم العالق ى ت ؤدي إل ا ي دم بم و والتق ق النم ة الصفات لتحقي مي

اة سوية تحقق                 وا حي ى أن يحي االجتماعية الحميدة وبذلك يتوافر الجو الذي يساعد هؤالء الطالب عل

 .لهم النجاح

اة السوية        :الجانب التحصيلي   دعيم الحي  حيث أن األنشطة المدرسية من أهم الوسائل التي تعمل على ت

رة أن   لطالب المؤسسة التعليمية وترفع من إنتاجيتهم وتحصيلهم ال     رة األخي دراسي، فلذلك نجد في الفت

مختلف الدول بدأت تهتم بهذه األنشطة من خالل تخصيص ساعات خالل اليوم الدراسي لمزاولتها أو               

 .من خالل تشجيع الطالب على مزاولتها في غير أوقات الدراسة

 :ویمكن تحدید أهمية النشاط المدرسي في النقاط التالية

                                                           
  122نفس المرجع السابق، ص : آمال زاخر لطيف وآخرون) 22(
  49نفس المرجع السابق، ص : احسان ناصف) 23(
  141نفس المرجع السابق، ص : عبد الحميد عبد المحسن) 24(
  144، 142 ص ص: نفس المرجع السابق) 25(
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ب عن ميولهم وإشباع حاجاتهم التي إذا لم تشبع آان ذلك من عوامل جنوح           النشاط مجال لتعبير الطال    –

 .الطالب وميلهم للتمرد وضيقهم بالمدرسة

ذا النشاط يمكن أن                             – ق ه ا في الفصل فعن طري ياء يصعب تعلمه ذا النشاط أش يتعلم الطالب خالل ه

ة والعمل         ًا           يتزود الطالب بالمهارات والخبرات االجتماعية والخلقية والعلمي م غالب ي ال يتسنى له ة الت ي

نفس، والمساهمة في              . اآتسابها بين جدران الفصل    مثل التعاون مع الغير وتحمل المسئولية وضبط ال

 .التخطيط واحترام العمل اليدوي وإلى غير ذلك مما يجعل شخصيات الطالب ناضجة مستنيرة

ذه                – ين       النشاط وسيلة لتنمية ميول الطالب ومواهبهم وفرصة للكشف عن ه ا يع ول والمواهب مم المي

 .على توجيههم التوجيه التعليمي والمهني الصحيح

النشاط يثير استعداد الطالب للتعلم ويجعلهم أآثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية واآتساب ما تقدمه               –

 .المدرسة لهم

م تكن م                 – اة، إن ل ا    النشاط خارج الفصل يهيئ للطالب مواقف تعليمية شبيهة بمواقف الحي ا مم ة له ماثل

ر                   ال أث يترتب عليه سهولة استفادة الطالب مما تعلمه عن طريق المدرسة في المجتمع الخارجي وانتق

 .)26(ما تعلمه إلى حياته المستقلة

ل                – د بعض الطالب مث لوآية عن ل     : النشاط مجال للتغلب على المشكالت النفسية والس االنطواء أو المي

 .الخ..سيللتمرد والجنوح والضيق بالجو المدر

ين أو                     – بة للمعلم ومي سواء بالنس النشاط وسيلة للقضاء على الملل والرتابة التي يتعرض لها العمل الي

 .الطالب، مما يضفي على الحياة المدرسية جوًا من الترويح والتجديد والمرح والسرور

 .دراتهمالنشاط مجال جيد الستثمار أوقات الفراغ لدى الطالب بما يتفق وميولهم ورغباتهم وق –

النشاط مجال لتدريب الطالب على أعمال الخدمة العامة في المدرسة والبيئة والمجتمع وتدريبهم على  –

 .أساليب العمل الجماعي في جو تعاوني ديمقراطي

النشاط ينمي في الطالب القدرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ والتقويم ويعوده احترام العمل اليدوي،         –

ع بفضلها                ومزاولة ألوان الن   ه يرف ة ل ة أو هواي شاط العملية التي قد يكون أحدها في يوم من األيام مهن

 .مستواه ويشغل بها وقت فراغه

ى     – ر عل د تظه ي ق ات الت ة واالنحراف ى العزل ل إل اط والمي ل واإلحب ة الخج ى معالج دف إل اط يه النش

 .الطالب في هذه المرحلة، وخاصة على الطالبة في مرحلة المراهقة

ك من خالل                          من خال  ة وذل ين النشاط المدرسي واألهداف العامة للتربي ة ب ل ما سبق نستطيع توضيح العالق

 :األمثلة اآلتية

                                                           
  194، 193المدرس في المدرسة والمجتمع، مرجع سبق ذآره، ص ص : أبو الفتوح رضوان وآخرون) 26(
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ة  ة المهني ق هدف الكفای واع :النشاط المدرسي وتحقي ن أن تفيد م وي تس دف ترب ة آه ة المهني  الكفاي

ون يقى والفن ة وجماعات الموس اب الجماعي ة آالرياضة واأللع ة والجماعات األنشطة المختلف  الجميل

ة ات           . األدبي ف االتجاه ي مختل الب ف درات الط ن ق ن وع ن المه ات ع الب بمعلوم د الط ي تم وه

ى          ين عل ي تع ومعلومات عن اختيار المهن وهي تنمي العادات العامة آاألمانة واالجتهاد والطموح الت

ن عدد من المهن وهي      النجاح المهني آما تنمي مهارات في مهنة أو أآثر أو نواحي نشاط مشترآة بي             

ة                    اون وخدم ا، آالنجاح واالستقالل والتع آذلك تفيد في إقامة مثل عليا أمام الطالب يرغب في تحقيقه

 .الغير ثم هي تنمي االهتمامات باستكشاف المهن المختلفة آخطوة الزمة لالختيار المهني

راغ   ت الف تثمار وق اط المدرسي واس راغ :النش ت الف د لوق تخدام المفي د  االس ام يج وي ع دف ترب آه

ل        ون والتمثي يقى والفن ات الموس ة وجماع ة المختلف أنواع الرياض ك آ ه، وذل ة تخدم طة مختلف أنش

ل                      الفن والموسيقى والتمثي ة آ واحي ثقافي والخياطة واألعمال الفنية فهي تمد الطالب بمعلومات عن ن

ة     آما أنها تنمي عادات   . والمشكالت االجتماعية القائمة وأنواع الرياضة     ون الجميل ارات في الفن  ومه

 .واأللعاب وأنواع الرياضة وتقيم أمام الطالب مثل أعلى في الثقافة واالعتزاز بالنفس، واحترامها

ة       :النشاط المدرسي وتنمية المهارات األساسية للتعليم   ية آهدف للتربي ارات األساس تمكن من المه  ال

ذا الهدف،        نجد أيضًا ما يعضده ويسانده في النشاط المدرسي، فك     ق ه د في تحقي واحي النشاط تفي ل ن

ارات                 ا تنمي عادات ومه ا أنه راءة والدراسة، آم ة الق فهذه األنشطة تمد الطالب بمعلومات عن آيفي

و                          تمرار نم ى اس ين عل اجح، وهي أيضًا تع التطبيق الحسابي وطرق الدراسة، والتعامل الن متصلة ب

 ).27(المثل واألذواق واالهتمامات المرغوب فيها

 :معایير ممارسة األنشطة المدرسية

 :لكي يحقق النشاط أهدافه، البد أن يقوم على أسس محددة هي آالتالي

د المدرس                – يجب أن يكون النشاط موجهًا نحو هدف مرغوب فيه، بحيث يكون هذا الهدف واضحًا عن

كن البد أن ويشترك الطالب في الشعور به وفي تحديده وال يقتصر األمر على مجرد تحديد الهدف ول  

عها         ي وض ترك الطالب ف ة يش ذه الخط اج وه ذ واإلنت ل والتنفي ة للعم ة منظم ك وضع خط ع ذل يتب

اده     إن إدراك الهدف من النشاط      ) 28(ويتحملون مسئولية تنفيذها تحت توجيه المدرس وإرش الي ف وبالت

 ).29(فادة منهواقتناع الطالب بهذا الهدف يجعالنه مقبًال عليه، جادًا في أدائه وييسر له طرق اإل

م        – ولهم ويالئ ع مي ا م ى منه ا يتمش ار م طة واختي واع األنش ة أن رص للطالب لمعرف ة الف يجب إتاح

تقروا                          ى يس اتهم حت م وتطلع رم آرائه ا أن نحت ل علين ة ب ًا معين استعداداتهم دون أن نفرض عليهم ألوان
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رز شخصياتهم ونفسح    دراتهم ونب تطيع أن نستكشف ق دها نس ددة عن وان مح ى أل امهم عل ال أم المج

 ).30(للمبادأة والتجديد واالبتكار

ذه المالحظة من جانب المدرس إذ أن             – ة وتسجيل له يجب أن يخضع هذا النشاط لعملية مالحظة دقيق

النشاط فرصة عظيمة لدى المدرسين للتعرف على ميول الطالب وجوانب شخصياتهم، ونواحي القوة 

دعيم       عف وت ذا الض ة ه يمكن معالج يهم ف عف ف اطهم      والض ي نش الب ف ه الط وة بتوجي واحي الق  ن

اًال           ًا مي ب، أو ثالث دمير والتخري اًال للت التوجيهات التي تحقق ذلك فإذا الحظنا طالبًا منطويًا، أو آخر مي

ر                    للزعامة، أو رابعًا يميل إلى غير هذا أو ذاك من أنواع السلوك فيجب أن نتيح للطالب فرص التعبي

ي م  راآه ف ن خالل إش ه م م  عن نفس ن ث اهرة وم باب الظ ى أس اط المناسب للتعرف عل ة النش مارس

 . نستطيع معالجتها

ولهم                           – ر عن مي ر من فرصة للتعبي ه الطالب أآث يجب أن يكون النشاط متنوع الجوانب بحيث يجد في

ة دون        ) 31(وإشباع حاجاتهم ومجاًال لتنمية شخصياتهم نموًا متعدد الجوانب        ى ناحي فال يكون قاصرًا عل

ل           األخرى بح  يث ال يقف عند حد األنشطة الفنية أو الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية آل على حدة ب

 . يجب أن يكون متنوع الجوانب لكى يتيح لهم خبرات متعددة

يجب أن يكون تقدير هذا النشاط على أساس قيمته التربوية ال على أساس نتائجه المادية، فإن الطالب             –

فة إنما ننمى فيه صفات واتجاهات ومهارات وقيمًا مرغوبًا فيها وننمى فيه      بقيامه بأوجه النشاط المختل   

القدرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ وننمى فيه القدرة على العمل واحترام العمل اليدوي بل نبصره    

لوآه        ه وتحسين س ة ذوق الطالب ووجدان عمليًا بألوان النشاط المختلفة، وآذلك نهدف من النشاط تنمي

ك                وته ذيبه وتعويده العمل المتعاون آفرد في جماعة منظمة وتدريبه على تحمل المسئولية إلى غير ذل

 . )32(من الصفات التي نرغب في أن يتسلح بها الطالب في مجتمعه

دى الطالب بحيث ال       – وفر ل يجب أن يكون النشاط مناسبًا لإلمكانات المختلفة فيكون مناسبًا للوقت المت

لى نواحي عملهم المدرسي وواجباتهم األخرى، آما يجب أن يكون في حدود               يطغى بصورة سلبية ع   

 .اإلمكانات المادية والمالية للمدرسة والطالب

ة                         – د جماعات النشاط حري أن يراعى عن ك ب ة وذل يجب أن يمارس النشاط في جو من الحرية والتلقائي

ع الطالب   الطالب في اختيار األنشطة وذلك بإتاحة الفرصة أمامهم بإيجاد أنشط      ة متنوعة تناسب جمي

 .  وتراعى ما بينهم من فروق فردية
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ار في                  – د وابتك ًا تجدي اك دائم أن يكون هن ك ب رويح وذل يجب أن يتضمن النشاط عناصر التشويق والت

 . )33(األنشطة فهذا يؤدى إلى التشويق والترويح وبالتالي يعمل على حفز الطالب على االستمرار فيه

ب الديمقراطي السليم، واالحترام المتبادل في التعامل بين الطالب والمشرفين          يجب أن يمارس األسلو    –

ه       ابع التوجي اط بط ى النش رف عل ئولية المش م مس ى أن تتس هم عل ين الطالب أنفس اط، وب ى النش عل

 .واإلرشاد

ويم                   – ى أن يكون التق ا، وعل ق عليه ه لألهداف المتف يجب القيام بتقويم النشاط وهو يتم في ضوء تحقيق

امج النشاط      م دل برن ى أن يع ستمرا وشامال لكل أهداف النشاط ومتكامال مع البرنامج األآاديمي، وعل

 .)34(فى ضوء نتائج هذا التقويم بهدف تحسينه وتطويره

 :وظائف النشاط المدرسي

ر عن بعض أهداف                      ي تعب ة الت ة واالجتماعي يكولوجية والتربوي يؤدى النشاط المدرسي عددًا من الوظائف الس

 . مدرسة وتظهر هذه الوظائف أثناء ممارسة الطالب لهذا النشاطال

 :  ویمكن عرض هذه الوظائف فيما یلي

ية         :الوظيفة السيكولوجية للنشاط     تسهم ممارسة النشاط المدرسى فى تحقيق جملة من الوظائف النفس

ة ل           دران األربع ل الج ي داخ ل الدراس ك ألن العم ب وذل ول والمواه ة المي ا تنمي ن أهمه ول م لفص

ولهم              . والمرتبطة بمقررات دراسية محددة يضع قيودًا على ممارسة الطالب ألنشطة تلقائية ترتبط بمي

ذه األنشطة        آما أنه ال يسمح بإتاحة الفرصة الكافية للعناية بمواهبهم الخاصة وتنميتها وأن ممارسة ه

ق الصحة     يساعد أيضًا فى تمضية أوقات فراغ الطالب في نشاط مثمر ومفيد وهو ما ي              ساعد في تحقي

النفسية لهم آما يعد أحد السبل المهمة للتوجيه الدراسي والمهني وتساعد األنشطة بمجاالتها المتنوعة               

نفس    . )35(فى رفع مستوى اإلنجاز آما تساعد فى تغيير السلوك فى االتجاه المرغوب     اء ال رى علم وي

ة    حاب مدرس ان أص تالت"األلم ار  " الجش ى االستبص ة عل ل    : القائم الل ح ن خ تعلم م ان ي أن اإلنس

ا        رض له ي يتع كالت الت ة المش أتى نتيج تعلم ي لوك الم ي س دث ف ذي يح ر ال كالت أي أن التغي المش

ى        اعد عل ا يس ه له ة حل بها نتيج ي يكتس رات الت كالت والتغي ذه المش ا ه ه فيه ي يواج روف الت والظ

ب أن يواج      ه يتطل ك أن ى ذل لة ومعن ة ذات الص ف التالي ار المواق من  استبص ف تتض تعلم مواق ه الم

ل               ذاتي مبعث مي ا أن النشاط ال مشكالت تتحدى قدراته لحلها فيتعلم عن طريق وصوله إلى الحل، آم

ياء ال                      ذ أش ى تنفي رغم المدرس الطالب عل الطالب ورغبته وهو أفضل من النشاط المفروض عندما ي
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لوآيي         ) 36(يميل إليها وينفر عنها    نفس الس اء ال وا بنشاط         ومعنى ذلك آكل أن علم د اهتم تالت ق ن والجش

يم  ة التعل ى عملي تعلم ف دراتهم   . الم اتهم وق ول الطالب وحاج رتبط بمي طة أن ت اح األنش ترط لنج ويش

ة من                         واع معين ى االشتراك فى أن ل الطالب إل ة نجد مي جسميًا وعقليًا واجتماعيًا ففى المرحلة الثانوي

ه         النشاط فهو لم يعد يحب االشتراك فى مختلف األنشطة       ه ويوجه إلي ا يتفق وميول ا م ار منه ل يخت ب

ا      نشاطه ويراعى فى البرامج التي تواجه هذا الجانب الجسمى اإلآثار من ألوان النشاط آى يختار منه

الطالب ما يناسبهم ومساعدتهم على تذليل ظاهرة الخجل بمشارآتهم فى النشاط الرياضى والنشاط                    

 الفرص لممارسة النشاط الفردى آالعدو والمصارعة      الجماعى عن طريق الفرق الرياضية مع منحهم      

ة                      ة العام ى االشتراك فى الخدم آما يراعى فى البرامج التى تواجه الجانب العقلى تشجيع الطالب عل

ا   ره اآلراء ويناقشون فيه ع غي ا م ادل فيه ى يتب ة الت ؤتمرات الثقافي ل وحضوره الم ومعسكرات العم

ين         المشكالت العامة ويراعى أيضًا في ال    امج ب اعي أن يجمع البرن ي تواجه الجانب االجتم رامج الت ب

ديم الخدمات           ة وتق ة والعام الطالب والمشارآة في البحوث والمناقشات حول الموضوعات االجتماعي

ات          . )37(للجماعة ي تستغل في قضاء أوق ول الت ة المي ارتهم وتنمي وبالتالي فإن ذلك يؤدى إلى نمو مه

ى اآتساب              الفراغ بطريقة سليمة والمسا    ؤدى إل ا ي ًا آم ميًا وصحيًا واجتماعي همة في نمو الطالب جس

دة لكي يكون                 الطالب للمفاهيم والعادات والقيم الجديدة ويحقق إيجابيته وفعاليته ويكسبه معلومات جدي

 .مواطنًا صالحًا لنفسه ولمجتمعه

اط  ة للنش ة التربوی باع  :)38(الوظيف ي إش الب ف ه الط ذي يمارس اط ال هم النش م  يس ض دوافعه بع

ته للنشاط            اء ممارس نفس، فالطالب في أثن االجتماعية واإلنشائية والبحث واالستقصاء والتعبير عن ال

اط       ائج ويكسب النش ى نت ته إل ن ممارس ادف يتوصل م اط ه وم بنش ه ويق ي خبرات الءه ف رك زم يش

م واألمانة واحترام   الطالب مجموعة من االتجاهات المرغوبة مثل االتجاه نحو الدقة، والنظافة والنظا          

ة     ة العام ا         . اآلخرين والعمل والحفاظ على الملكي ة في حد ذاته فليست ممارسة النشاط المدرسي غاي

 : نتطلع إلى تعميق ممارستها لدى الطالب بل هي وسيلة مهمة لتحقيق أهداف محددة من أهمها ما يلي

 . نميتها وتحسينهاتوجيه الطالب ومساعدتهم على آشف قدراتهم وميولهم والعمل على ت –

 . توسيع خبرات الطالب فى مجاالت عديدة لبناء شخصيتهم وتنميتها –

اح لممارسة األنشطة                        – ي تت ة الت ة المنظم ليمة للطالب من خالل الحري تنمية االتجاهات السلوآية الس

 . كارالمختلفة على نحو ينمى فيهم االعتماد على النفس ويكسبهم القدرة على المبادأة والتجديد واالبت

 .إتاحة الفرصة للطالب لالتصال بالبيئة والتعامل معها لجعلهم أآثر اندماجًا بمجتمعهم –
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إآساب الطالب القدرة على المالحظة والمقارنة والعمل والمثابرة والدقة من خالل ممارسة األنشطة                –

 . المختلفة

 . مساعدة الطالب فى تفهم مناهجهم واستيعابها وتحقيق أهدافها –

ه من            ويعد النشا  ا ل يم لم ون بهدف تطوير التعل ا المرب وم به ى يق ة الت ط المدرسى من األدوار المهمة والوظيفي

اة       ى الحي اذ إل يلة صحيحة للنف . أهمية نوعية حيث يعتمد في عطائه على الفكر والتطبيق معًا اللذين يشكالن وس

ل        ومن هنا نجد أن األنشطة تسهم بدور آبير في جذب الطالب إلى المدرسة واال              ة وتقلي رة طويل م لفت اظ به حتف

ق والء                       ة وخل ر جاذبي دة وجعل المدرسة أآث غياب الطالب عن المدرسة والمساعدة على تكوين صداقات جدي

ين                          ة مع المعلم ات طيب وين عالق راغ وتك ات الف أآبر لها وتعليم الطالب الروح الرياضية وحسن استغالل أوق

 .ات اجتماعية وعلمية واالهتمام بالمواد الدراسيةوتدريب الطالب على تقبل النقد وتنمية مهار

ة للنشاط     ي           :)39(الوظيفة االجتماعي راد الجماعة الت ين أف ام الصداقة ب  يسهم النشاط المدرسي في قي

اون               تمارس نشاطًا واحدًا والتدريب على الخدمة العامة وممارسة الديمقراطية وتحمل المسئولية والتع

ة           والثقة بالنفس واحترام األنظم    ة العالي دير القيم رد والجماعة وتق ين صالح الف ق ب ة والقوانين والتوفي

داد   ا، فاإلع ي تطويره اهمة ف ة والمس ة البيئ ى خدم دريب الطالب عل تثمارها وت راغ واس ات الف ألوق

ه           ة بيئت ى خدم درب عل ب أن ي ه يتطل ه ومجتمع ي بيئت ًا ف ذ دورًا إيجابي ي يأخ واطن آ ي للم الحقيق

يح                والمشارآة في مشروع   اه يت ذا االتج اتها ألن إعداد الطالب للحياة يقتضي أن يمارس الحياة ولعل ه

ونجد أن نشاط . الفرصة لنمو عملية الربط بين التربية والمجتمع، ومشكالته ومشروعاته ربطًا حقيقياً         

ه                   بة ل ى بالنس رات ذات معن تعلم والآتساب خب ك أن نشاط       . الطالب هو شرط ضروري لل ى ذل ومعن

 الجماعة التي ينتمي إليها ليس مجرد حرآات عضوية أو عضلية يقوم بها في جماعته ألن الطالب في

المعنى الحقيقي للنشاط                      ه ف ذي يعيش في مجرد الحرآة ال يعنى التفاعل بين الفرد وعناصر الموقف ال

بة          ى بالنس هو تفاعل الفرد مع عناصر الموقف بحيث يؤدى هذا التفاعل إلى اآتساب خبرات ذات معن

ى عناصر                          ل ة تشتمل عل أتى أال إذا واجه الطالب مواقف حقيقي ذا التفاعل ال يت وام ه لطالب آما أن ق

التعلم يجب أن                    ا الواسع، ف ه بمعناه ين بيئت ه وب ق بين ادة التواف ر إلع جديدة تتطلب منه قدرًا من التفكي

ك ال                 ة وتل ذه اإليجابي تم ه ى        يقوم في أساسه على مبدأ إيجابية الطالب وفعاليته وت دما يتجه إل ة عن فعالي

ه            بة ل ة بالنس ى ودالل الي يحقق النشاط المدرسي أهداف العمل            . ممارسة النشاط الذي يمثل معن وبالت

الجماعي، فاألفكار تخطيطًا وتنفيذًا من خالل العمل التعاوني المشترك للجماعة الذي يقوم على أساس 

ل    اط بأس داف الخاصة بالنش ب ووضع األه ة الطال دأ إيجابي ن الطالب   مب ة م ه حماس اوني في وب تع

ة العمل مع اآلخرين                تعلم الطالب آيفي ه ي ك آل اء ذل ذه األهداف وفى أثن ومشارآة إيجابية لتحقيق ه
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ى    درة عل رأي والق ة ال ر وحري رام آراء الغي ئولية واحت ل المس ترك وتحم ل مش يط لعم ة التخط وآيفي

ات الطالب    التعبير عن النفس واالهتمام بالفروق الفردية حيث تراعى       في أثناء التخطيط للنشاط رغب

وقدراتهم وحيث يترك لكل طالب حرية اختيار العمل الذي يقوم به إلنجاز النشاط الذي يساعد بالتالي             

 .على تنمية الميول الفردية للطالب

 : أنواع األنشطة المدرسية وخصائصها

د               ية، فق ا الجماعات المدرس وم به د               هناك أنواع متعددة من النشاط تق وع واحد من النشاط وق وم الجماعة بن  تق

ى                    يمه إل ع تقس ه يصعب في الواق داخًال، فإن ة مت ان النشاط بأنواعه المختلف ا آ ه، ولم تمارس أنواعًا مختلفة من

وفيما يلي نماذج من بعض التصنيفات التي قسمها العلماء والباحثون لهذه       . )40(أنواع ينفصل بعضها عن اآلخر    

 :ك على النحو التالياألنشطة المدرسية وذل
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 :تقسيمها إلى ثمانية أقسام هى )41("أبو الفتوح رضوان"یرى  

 . النشاط المتعلق بالهوايات والجمعيات .1

 . النشاط المتعلق بالرياضة .2

 . أوجه النشاط المتعلقة بالثقافة العامة .3

 . أوجه النشاط المتعلقة بالتسلية .4

 . أوجه النشاط المتعلقة باإلدارة والخدمة .5

 . لنشاط المتعلقة بالعرض والتسجيلأوجه ا .6

 .أوجه النشاط المتعلقة بالتكوين االجتماعي للمدرسة .7

 . أوجه النشاط خارج المدرسة .8

 : أن األنشطة المدرسية الالمنهجية أحد عشر نمطًا هم )42("جونستون وفاونس"ویرى  

 . االشتراك في تنظيم وإدارة ضبط المدرسة .1

 .  المحلىالحمالت االجتماعية ومناشط المجتمع .2

 . التمثيل والخطابة .3

 . المناشط الموسيقية .4

 . النوادي االجتماعية ونوادي الكشافة للشباب .5

 . نوادى المواد .6

 . مناشط اجتماعية بحتة .7

 . االجتماعات .8

 . مناشط األلعاب الرياضية .9

 . مناشط أسرة الفصل .10

 ).الخ. … - المجالت -الصحف (المطبوعات المدرسية  .11

  :)43("إبراهيم محمد عطا"ویرى  

 :  أن النشاط المدرسى يمكن تقسيمه إلى نوعين هما

 . وهو ما يمارس داخل حجرة الدراسة: نشاط صفى .1

 . وهو ما يمارس خارج حجرة الدراسة: نشاط ال صفى .2

 :  أن لألنشطة المدرسية أنواع هي)44("إحسان ناصف"وترى  
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 . أنشطة ثقافية .1

 . أنشطة اجتماعية .2

 . أنشطة رياضية .3

 .أنشطة فنية .4

ا            ومن ارس به ا يم نا وم ع الحالي لمدارس ية، وفى ضوء الواق  خالل هذه التصنيفات المختلفة لألنشطة المدرس

ى                     ية إل ه األنشطة المدرس بالفعل من هذه األنشطة، نرى أن التصنيف المعمول به فى مدارسنا الحالية تنقسم في

يل مع توضيح مدى التأثير الذي يمكن أن وفيما يلي هذه األنشطة بالتفص  ).  فنية - رياضية   - اجتماعية   -ثقافية  (

ا     ف جوانبه ن مختل ب م ة شخصية الطال ى تنمي طة ف ك األنش ه تل هم ب مية (تس ة -الجس ة- والعقلي )  االجتماعي

 : آالتالي

 : وهناك أنواع متعددة من األنشطة الثقافية فى المدارس على النحو التالي: األنشطة الثقافية .1

 . عروض المسرحية والسينمائيةالمحاضرات والندوات العامة وال –

المسابقات الثقافية مثل آتابة الشعر والزجل والتمثيليات والمسرحيات وتأليف القصص بطريقة جذابة              –

 . تحمس الطالب لالشتراك فيها

 .)45(االشتراك في الرحالت العلمية التي توسع مدارك الطالب وتنمى معلوماتهم –

 . المناظرات والمكتبة –

  .اإلذاعة والصحافة –

 . )46(النشاط العلمي بأنواعه –

ة               م بحري وعن طريق هذه األنشطة الثقافية يصبح الطالب قادرين على ممارسة الديمقراطية والتعبير عن رأيه

وبذلك تنمو شخصياتهم ويزداد شعورهم     . وقادرين على المناقشة واإلقناع واالستجابة لآلخرين واحترام آرائهم       

اء المجتمع وتطوره      باالنتماء للوطن وعندئذ يصبحون فع     ك األنشطة    . )47(ًال الدعامة األساسية في بن وتسهم تل

ك األنشطة في               أثير تل ي ت ا يل ه وفيم انًا صالحًا ألسرته ولمجتمع في تنمية شخصية الطالب وإعداده ليكون إنس

 .)48(شخصية الطالب

انى م                – ا يع ه من اإلرهاق      تعتبر من األنشطة الترويحية التي يمكن أن تساعد الطالب في التخفيف عم ن

 . الذي يمكن أن يؤثر في نموه الجسمي

                                                           
 .349الخدمة االجتماعية ورعاية األسر والطفولة والشباب، مرجع سبق ذآره ص : محمد سالمة محمد غبارى) 45(
 116ص ) 1984القاهرة، مكتبة االنجلو، : (الخدمة االجتماعية فى المجال المدرسى: عبد الكريم العفيفى) 46(
 249مرجع سبق ذآره، ص : محمد سالمة غبارى) 47(
 153، 152األنشطة الطالبية وأثرها فى تكامل شخصية الطالب، مرجع سبق ذآره، ص ص : عبد الحميد عبد المحسن) 48(



 56

ين                  – وع مع تساعد تلك األنشطة على دراسة األفراد ومعرفة ميولهم ورغباتهم وذلك من خالل طلبهم لن

 .من تلك األنشطة أو من خالل تعليقاتهم واستجابتهم لها

 . تشجع تلك األنشطة الطالب على القراءة وتحسين لغتهم وأسلوبهم –

دى الطالب،        : مارسة تلك األنشطة في النمو العقلي للطالب وذلك من خالل          تساعد م  – ادة البصيرة ل زي

 . وتنمية القدرة على اإلقناع، وتدريبهم على المناقشة الواعية المقنعة، والتفكير المنطقي السليم

ئ ل                        – الي تهي ا الطالب وبالت انى منه ي يع ة الت ة أو الخارجي وترات الداخلي اخ   التخفيف من حدة الت ه المن

 . المالئم للنمو النفسي المتزن

 . تعمل تلك األنشطة على تدعيم العالقات االجتماعية للطالب مع قرنائه من الطالب –

بيل   . تسهم تلك األنشطة في تربية الجانب الروحي للطالب خاصة فى المؤسسة التعليمية      – ى س فنجد عل

تم ب     رات ته ة المحاض ة أن جماع ات الثقافي ي الجماع ال ف ة   المث ي والبيئ المجتمع المدرس ال ب االتص

ي             دوات الت اء المحاضرات واالشتراك في الن المحيطة لدعوة المتخصصين في النواحي المختلفة إللق

ة                . تهم الطالب وأولياء األمور واألهالي     ة منظم م بطريق ر عن آرائه ى التعبي وهذا يساعد الطالب عل

را      رة والم بوا الخب ى يكتس رات حت دوات والمحاض ي الن رض     ف ة ع ة وآيفي ائل المناقش ى وس ن عل

ة شخصية الطالب من مختلف الجوانب                ) 49(الموضوعات الجسمية  (وتسهم األنشطة الثقافية فى تنمي

 . باإلضافة إلى تدعيم الجانب الروحى) والعقلية والنفسية واالجتماعية

لبحث عن المجهول    األنشطة االجتماعية آثيرة ومتعددة، منها ما يشبع غريزة ا: األنشطة االجتماعية  .2

تمتاع    ى االس ؤدى إل ا ي ا م امرة، ومنه نفس والمغ ى ال اد عل ى االعتم اعد عل ا يس ا م ة، ومنه والمعرف

 . )50(ومن أمثلة تلك األنشطة االجتماعية. بالطبيعة وجمالها

 . الرحالت والمعسكرات وما فيها من أنشطة متعددة –

  .جماعة الخدمة العامة وخدمة البيئة بما فيها من أنشطة –

ارف                 – ادة التع ات وزي دعيم العالق ا من أنشطة تستغل فى ت االحتفاالت بالمناسبات المختلفة وما يتخلله

 .)51(وتوسيع دائرة المعارف واألصدقاء

 . جماعة النادي المدرسي –

 . الجمعية التعاونية المدرسية –

 . جماعة االدخار المدرسي –

 .)52(جماعة الهالل األحمر –
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ا المدرس   وم به طة تق ذه األنش ده     وه ك لتزوي ع وذل ية ألى مجتم دعامات األساس د ال ر أح ذى يعتب ب ال ة للطال

ى                           ة الت ق األنشطة االجتماعي اس عن طري اة فى المجتمع والتعامل مع الن بالمهارات االجتماعية الالزمة للحي

ددة        رص المتع ه الف يح ل ا تت ا، آم م إليه ى ينض ة الت ات المختلف ى الجماع ة ف ة الديمقراطي ى ممارس ه عل تدرب

للمناقشات الحرة وتبادل اآلراء واحترامها، باإلضافة إلى ما توفره لهم من الخبرات االجتماعية التي يكتسبونها 

ًا              . من األنشطة االجتماعية   دفها جميع اعي وه رامج ذات المضمون االجتم آما أن هذه األنشطة تدخل ضمن الب

ى         آما نرى هو تدعيم العالقات بين الطالب وربطهم بالمجتمع وزيا          ة مخططة حت دة شعورهم وإعدادهم بطريق

د آل                تلزم تجني ر سريع تس ة تغي يسهموا بفاعلية وإيجابية في بناء مجتمعهم وخاصة وأن المجتمع يمر بمرحل

 . )53(اإلمكانات وشحذ همم الطالب حتى يتخلوا عن السلبية ويتحملوا مسئولياتهم تجاه تنمية المجتمع وتطوره

ر                    األنشطة  : األنشطة الریاضية  .3 ا تعتب ا حيث أنه ى تجذب الطالب إليه م األنشطة الت الرياضية من أه

ن     ر م ن آثي ة وتخلصهم م ة البدني اب اللياق ى اآتس اعدهم عل ة وتس مية والحرآي ة الجس ًا للطاق متنفس

 :وهذه األنشطة متعددة األنواع آاآلتي. )54(االضطرابات النفسية

 ).  الخ… يد- سلة - طائرة -قدم (اللعب بالكرة  –

 .)55()ألعاب القوى بمختلف أنواعها(اب الجري ألع –

 . تنس الطاولة –

 . الجمباز –

 . المرشدات –

 .الكشافة والجوالة –

وممارسة األنشطة الرياضية تؤثر في نمو شخصية الفرد، فإذا تناولنا الجانب الجسمي يمكن تلخيص تأثير هذه          

 : الممارسة في تنمية الحالة الصحية والجسمية على الوجه التالي

 . عد ممارسة الرياضة على حفظ قوام الفرد وتدعيمهتسا –

 . تساعد الرياضة على تنمية عناصر اللياقة البدنية مثل القوة والسرعة –

 . تساعد الرياضة األجهزة الحيوية في جسم اإلنسان على أداء وظائفها في يسر وآفاءة –

 . ممارسة الرياضة تحافظ على معدل النمو الطبيعي للفرد –

رد   . طة الرياضية تأثيرها في جسم اإلنسان فإنها تؤثر أيضًا في الجانب العقلى    وآما أن لألنش   ارس الف فعندما يم

ة              نشاطًا رياضيًا معينًا فهو يتلقى بجانب الخبرات الحرآية الخاصة بالمهارة خبرات أخرى نظرية تتعلق بطبيع

خ . …اللعبة وقوانينها وخططها المختلفة      رد نشاط         . ال ك يتطلب من الف ك      آل ذل تيعاب تل ه من اس ًا يمكن ًا عقلي
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ك األنشطة             ا تسهم ممارسة تل المعلومات وتطبيقها عمليًا ومحاولة إظهار النواحي االبتكارية لدى الالعب، آم

ة                      ل واالستجابة الواعي اه واإلدراك والمالحظة والتخي ز واالنتب ى الترآي رد عل درة الف ادة ق ار   . في زي ومن اآلث

ل                 النفسية اإليجابية لممارسة     ية مث ية األساس ا تشبع بعض الحاجات النفس ى    : األنشطة الرياضية أنه الحاجة إل

ق              وتر والقل تخلص من الت ا أن ممارسة األنشطة الرياضية         . التقدير والنجاح وتقدير الذات، وتساعد على ال آم

ل      دة مث ة الحمي يم االجتماعي رد من اآتساب بعض الصفات والق رام ا  : تمكن الف اون والصدق واحت انون التع لق

ان الصالح     ون اإلنس ي تك مات الت ن الس ك م ر ذل ادة وغي ى القي درة عل ة الق ذات وتنمي ار ال دف . )56(وإنك وته

 :المدرسة من تكوينها للجماعات الرياضية تحقيق اآلتى

 . تنمية الكفاءة الرياضية –

 تنمية الكفاءة العقلية والذهنية  –

 . تنمية المهارات البدنية –

 . لترويحيالتمتع بالنشاط البدني وا –

 . ممارسة الحياة الصحية السليمة –

 .)57(تنمية صفات القيادة الصالحة وتحمل المسئولية –

ة                      – تمتاع النفسي بطريق ى االس ا الطالب عل شغل وقت الفراغ واستثماره بطريقة مخططة يحصل منه

 . مفيدة تخلصهم من آثير من التوترات واالضطرابات التي تعوق أدائهم ألدوارهم في المجتمع

ددة من خالل                      ت – رات المتع ا واآتساب الخب ة المرغوب فيه ة والثقافي دعيم القيم واالتجاهات االجتماعي

 .)58(األنشطة المختلفة التي يتدربون من خاللها على ممارسة التعاون

ة                   ا المختلف ا نجد   . آل هذه األهداف تحققها المدرسة من خالل ممارسة الطالب لألنشطة الرياضية بأنواعه آم

 :)59(التي تعود على الجماعات الرياضية من ممارسة األنشطة على النحو التاليالفوائد 

ا         – ق استخدامهم له ة عن طري يتيح هذا النوع من النشاط الفرصة للطالب لكي يدربوا الحواس المختلف

 .استخدامًا موضوعيًا أثناء ممارستهم للنشاط

ر الحر، وتن – ك األنشطة الفرصة للطالب للتعبي يح ممارسة تل تمتاعهم تت ة واس دراتهم االبتكاري ة ق مي

 . باللذة المصاحبة لإلنشاء واالبتكار

يتيح ذلك النوع من األنشطة الفرصة للطالب لتأآيد ذاته، حيث أن حرمان الطالب من ذلك يفقده آثيرًا  –

 . من حيويته ونموه وتقدمه
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ي تخفف من حدة مت      – وم الدراسي    يضفي هذا النوع من األنشطة جوًا من البهجة والسرور الت اعب الي

 . الذي يواجهه الطالب

ين             – ين الطالب وبث روح الصداقة واألخوة ب اعي ب ربط االجتم ق حاسة ال تسهم تلك األنشطة في خل

 . الطالب المشترآين في أدائها

 . تسهم تلك األنشطة في إيجاد وتنمية الذوق الجمالي عند األفراد –

ية، ولكن           من خالل ما سبق يجب أن نشير إلى أن عرضنا لتل           ك األنشطة ال يعتبر حصرًا لكل األنشطة المدرس

ا                       نا وم ع الحالي لمدارس هذه األنشطة متعددة وآثيرة، والدراسة تعرضت لهذه األنشطة السابقة في ضوء الواق

يمارس بها بالفعل وفى ضوء اإلمكانات المتوفرة في مدارسنا الحالية والتي تتناسب وميول وإمكانات ورغبات        

 .طالب فى المدارس المصريةوقدرات ال
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א מ א:א
اين في              ام بأوجه التب ة من مصر بهدف اإللم اطق مختلف هذه الدراسة هي في حقيقة األمر عدة دراسات في من

ة من الشعب المصري           / الممارسات التمييزية و   ة        . أو القهرية في قطاعات مختلف داخل منهجي د استعملت م وق

وازن    مختلفة في هذه الدراسات، حيث أن لكل مدخل مزاي  ا وعيوب، فتعدد المداخل يسمح بالتوصل لتصور مت

 . عن الظواهر المراد دراستها

وافرت             ى ت ًا مت ع نطاق يًال وأوس ر تفص وث أآث تطالعية لبح ات اس ا دراس ا نعتبره ات جميعه ذه الدراس وه

إقليم مصر الوسطى                     . اإلمكانيات لذلك  ي اختصت ب ك الت وسنقتصر في عرضنا هذا على دراسة واحدة هي تل

 ".دراسة مصر الوسطى"وسنشير إليها اختصارًا باسم ) الفيوم، بنى سويف، المنيا(

 : وسنتناول فيما يلي باختصار شديد الجوانب المنهجية المختلفة للدراسة

 : أداة البحث

ئلة عل     ى اعتمدنا على االستبيان مفتوح النهايات، واالستبيان مفتوح النهايات هو االستبيان الذي ُتطرح فيه األس

ى         ؤال عل رح الس تم ط ا، في ه منه وث إجابت ار المبح ة ليخت تجابات المتوقع بق لالس د مس وث دون تحدي المبح

ة               رى إضافتها لإلجاب ة مالحظات ي . المبحوث مع تشجيعه على اإلجابة بأسلوبه الخاص وبتلقائية مع إضافة أي

ة با                  دم للمبحوث قائم ات حيث تق ق النهاي تبيان مغل ه أن يضع         وذلك بالمباينة مع االس ة وعلي الستجابات الممكن

 .التي يعتقد أنها تعبر عن رأيه أو خبرته) أو االستجابات(عالمة مقابل االستجابة 

 فاالستبيان المغلق أسهل في المعالجة اإلحصائية باستخدام     )1()1985جونز  (وآال المدخلين له مزاياه وعيوبه      

ارات         الحاسبات اآللية، لذلك فقد تزايد استخدامه في اآلو        نة األخيرة لتسهيل مهمة إدخال البيانات وإجراء االختب

دادًا               . اإلحصائية عليها  وهو بالقطع أآثر مالءمة للدراسات التي ترآز على الجوانب الكمية للدراسة وتشمل أع

ة      ردات البحثي ى عدد محدود من                   . ضخمة من المف انية إل رة اإلنس راء الخب زال ث ة اخت ه محاول ولكن من عيوب

تجا وثين          االس رات المبح رد خب اين وتف وع وتب ع تن ق م د ال يتواف دد ق كل مح اغة بش دافعون  . بات مص والم

ر      ة "المتحمسون عن االستبيان المغلق يرون أنه أآث ه عنصر     " علمي ل في ة "وموضوعية ويق فى تفسير   " الذاتي

تبيان الم                       ة االستجابات لالس ئلة ووضع قائم ك يتناسون أن صياغة األس م في ذل وة      النتائج، وه أثران بق ق يت غل

ة                         ى قائم دى مصمم األداة بدراسات استطالعية للحصول عل و أهت ى ل باالعتبارات الذاتية ورؤية الباحث، حت

 . االستجابات الممكنة، إذ تظل عملية االنتقاء النهائية خاضعة لذاتية الباحث

                                                           
)1 (Jones, R. (1985) Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Sinauer Associates. 

Massachusetts. P, 151 
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 واتجاهاته وخبراته بحرية وبدقة     أما االستبيان المفتوح النهايات، فهو يتيح للمبحوث أن يعبر عن رأيه ومواقفه           

ل االستجابات    . وبأسلوبه الخاص، دون إمالء مسبق لالختيار بين خيارات محددة     ولكن له مشاآله أيضًا، فتحلي

رض       ددة تصلح للع ات مح ى فئ ة إل تجابات الكيفي ة االس ر لترجم ل صعوبة أآب تنتاجات يمث وص باالس والخل

 . والمناقشة

جرد توصيف السلوك التمييزى والقهري ضد الفتاة المراهقة المصرية ولكن إلى وحيث أن دراستنا ال تهدف لم

رأي                     تقر ال د اس بابه، فق ة بعض أس ة معرف التعرف على وجهات نظر الفتيات أنفسهن نحو هذا السلوك ومحاول

 . على استعمال االستبيان المفتوح النهايات

 : صياغة االستبيان

ة    ة أو      ) focus group discussions(أجريت ثالث لقاءات مناقشات بؤري ات في سن المراهق مع فتي

 11(شابات تجاوزن سن المراهقة بعدد قليل من السنوات لسؤالهن عن خبراتهن التمييزية في مرحلة المراهقة           

ا                )  سنة 18 - اهرة، وأجرته دة بالق انم   . د"وتمت اللقاءات بجمعية تحسين الصحة بمصر الجدي . د"و" أسماء غ

ا الباحث      م" نائلة فائق  اهرة، وأجراه ستشارتا البحث، وبالمرآز القبطي للدراسات االجتماعية بمدينة نصر بالق

يوسف  . د"، وبمرآز الشربينى الطبي بمدينة الزقازيق، وأجراها الباحث الرئيسي    "يوسف وهيب . د"الرئيسي  

 ". وهيب

داد صيغة               م إع ة        وبتدارس المادة التي تم الحصول عليها من هذه اللقاءات، ت تبيان لتشمل المجاالت المبين  االس

أو القهرية الهامة باألسرة والمدرسة  / أدناه، وقد أخذنا في االعتبار أننا تناولنا عددًا من الممارسات التمييزية و         

ة                           اول آاف ر الممكن في بحث واحد تن ه من غي ة، إذ أن ئة االجتماعي يتين من مؤسسات التنش آمؤسستين رئيس

 . أشكال هذه الممارسات

 :مجاالت االستبيان

 . الضغوط األسرية للتوقف عن التعليم عند مرحلة معينة أو فرض مسار تعليمي معين على الفتاة .1

 . عدالة توزيع األعباء المنزلية على الفتيان والفتيات وتأثير ذلك عليهم تعليميًا وصحيًا واجتماعيًا .2

 . التمييز بين الفتى والفتاة في الممارسات العقابية باألسرة .3

 ).  اتحاد طالب- صحافة -إذاعة (التمييز بين الفتى والفتاة في فرص االشتراك في النشاط المدرسي  .4

 . التمييز بين الفتى والفتاة في فرص تمثيل المدرسة في المسابقات العلمية والثقافية والرياضية .5

 . التمييز في فرص االشتراك في الرحالت المدرسية .6

 . اضة بالمدرسةفرص الطالبة في ممارسة الري .7

 . العقاب البدني المدرسي آأسلوب قهري في التنشئة وتأثيراته السلبية على الفتيات .8
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 : المجاالن الجغرافي والبشرى

 : تم التطبيق الميداني على طلبة وطالبات الصف الثاني بكلية الخدمة االجتماعية بالفيوم وذلك لألسباب التالية

ى سويف،      (ي الوحيدة من نوعها في إقليم مصر الوسطى           آلية الخدمة االجتماعية بالفيوم ه     .1 وم، بن الفي

ذه                        ) المنيا ون ه ا يمثل ذه المحافظات، فطلبته ة أخرى به ة االجتماعي د للخدم ات أو معاه إذ ال توجد آلي

 . المحافظات الثالث

رة فى مؤشرات التنم                     .2 ثالث األخي ل المراآز ال ا تحت ة  المحافظات الثالث التي تم التطبيق على طالبه ي

ة            البشرية بين محافظات مصر، مما يجعل لها أهمية خاصة في أية دراسة تهدف إلزالة معوقات التنمي

 . وعلى رأسها الممارسات القهرية التي تؤثر مباشرة بشكل سلبي على اإلنسان صانع التنمية

و              .3 ذي  طلبة آلية الخدمة االجتماعية يمثلون قاعدة شعبية واسعة، تتنوع بين ريف وحضر، والمجم ع ال

دنى                      ة وال يت ات القم اميع آلي ع لمج يتم القبول على أساسه بكليات الخدمة االجتماعية متوسط، فال يرتف

د يختلف هؤالء وأولئك فى خصائصهم عن السواد األعظم                         امين، فق لمجاميع المعاهد الفنية نظام الع

 . للطالب ذوى المجاميع المتوسطة

ا يسهل               الطلبة منهم البنون ومنهن البنات فى نف         .4 ة مم ة ونفس الشريحة العمري س الظروف االجتماعي

 . إجراء مقارنة

 على التعبير عن آرائه واتجاهاته      -بحكم توجهه االجتماعي  -الخدمة االجتماعية أقدر    ) أو طالبة (طالب   .5

 . ومواقفه ومشاآله ومعاناته بوضوح ومصارحة

ام بنفسه         عض" خليل عبد المقصود  . د"أحد المستشارين األآاديميين للبحث      .6 ة وق و بهيئة التدريس بالكلي

 . بتطبيق االستبيان على طالبه، مما وفر الجدية واالنضباط فى التطبيق

ام               الفيوم المتواجدين فى أي ة ب ة االجتماعي ة الخدم اني بكلي ة الصف الث ع طلب وقد تم تطبيق االستبيان على جمي

 . 1999التطبيق الذي تم فى شهر فبراير 

 :يم مصر الوسطىبعض خصائص سكان إقل
ذه المحافظات     .  المنيا- بنى سويف -الفيوم : يتألف اإلقليم من ثالث محافظات    وآان عدد السكان فى آل من ه

الي      دول الت ح بالج و موض ا ه ر آم داد األخي ي التع دول  (ف ذه   ) 1ج ة به ب األمي ذلك نس ح آ ذي يوض وال

 :المحافظات
 : إقليم مصر الوسطىعدد السكان ونسبة األمية بمحافظات): 1جدول رقم (

 %نسبة األمية  عدد السكان الفئة المحافظة
 حضر الفيوم

 ريف
 جملة

446972 
1542909 
1989881 

37.7 
62.4 
56.6 

 حضر بنى سويف
 ريف

437840 
1422340 

34.9 
59.2 
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 53.1 1860180 جملة
 حضر المنيا

 ريف
 جملة

642957 
2665918 
3308875 

  31.1 
61.3 
54.9 

ذ ة ه بة األمي ى  ونس ة ف بة األمي تثناء، ويالحظ أن نس ة دون اس ع محافظات الجمهوري ى جمي ى عل ه هي األعل

ة هي  ة % 26.0حضر الجمهوري ي ريف الجمهوري ة % 48.9وف الي الجمهوري ى إجم ائر %. 38.6وف وس

ال     (مؤشرات التنمية البشرية من مؤشرات صحية            ات األطف دل وفي رد    (ومؤشرات اقتصادية     ) آمع دخل الف آ

 . هي آذلك من األسوأ على مستوى محافظات الجمهورية) واألسرة
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א מ א:א א מ
ى     ق عل م التطبي ثالث    486ت ة من المحافظات ال ًا وطالب ا   ( طالب ى سويف، المني وم، بن تبعاد   ) الفي د اس ك بع وذل

اليم إ         (استمارات طالب المحافظات األخرى        ا في الدراسات الخاصة بأق تفاد به ى أن يس د   عل ا بع امتهم فيم ). ق

 :مبين في الجدول التالي) ريف/ حضر (ومتغير اإلقامة ) أنثى/ ذآر (وتوزيع العينة طبقًا لمتغير النوع 
 :توزيع العينة على المجموعات السكانية المختلفة): 2(جدول رقم 

 %النسبة  عدد الفئة
 بنين حضر
 بنات حضر
 بنين ريف
 بنات ريف

58 
172 
105 
151 

11.9 
35.4 
21.6 
31.1 

 100 486 المجموع

ًا    163وشملت   %) 46.7 ريفيات بنسبة    151منهن  ( طالبة   323ويتضح أن العينة قد شملت       نهم   ( طالب  105م

ة           %). 64.4ريفيون بنسبة    ات في العين ثلن   (ويالحظ هنا ارتفاع نسبة الطالب ة   % 66.5تم ، ويعكس   )من العين

امة بصفة عامة فى معظم محافظات الجمهورية مقارنة بالبنين، هذا ارتفاع نسب نجاح الطالبات فى الثانوية الع

 . وهذه ظاهرة إيجابية

ولكن مما يلقى عليها بعض الظالل هو اختالل التوزيع للطالبات بين الريف والحضر، إذ أن الريفيات ال يمثلن  

ة السكان           % 47سوى حوالي    ا سكان الريف غالبي ل فيه ، 72.9، 75.8(من عينة الطالبات فى محافظات يمث

ات         )  في المائة لمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا على التوالي         79.6 ين بن افؤ الفرص ب مما يعكس عدم تك

 . الريف وبنات الحضر

ون             م يمثل ر، فه ورغم أن بنين الريف ال تتساوى فرصهم تمامًا مع بنين الحضر، فإنها تقترب منهم إلى حد آبي

ذه       % 64حوالي   ين، وه ي           من عينة البن ًا بمحافظات مصر الوسطى الت بة سكان الريف عموم رب من نس تقت

 ). آما هو موضح أعاله% (79.6، %72.9تتراوح بين 

ات                           ائج والتعليق ا،  وسنورد النت ات عليه ي أوضحتها الدراسة وبعض التعليق ائج الت وفيما يلي نورد بعض النت

 . مقسمة إلى بنود لتيسير المتابعة
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 عمال المنزليةالمشارآة فى األ: أوًال

 :مشارآة البنين والبنات في األعمال المنزلية في مرحلة المراهقة): 3(جدول رقم 
 بنين حضر العمل المنزلي

)58( 
 بنات حضر

)172( 
 بنين ريف

)105( 
 بنات ريف

)151( 
 % عدد % عدد % عدد % عدد 

 إعداد الطعام
 الغسل
 الكي

 تنظيف المنزل
 شراء احتياجات المنزل

 األطفالالعناية ب

28 
12 
46 
25 
45 
8 

48.3 
20.7 
79.3 
43.1 
77.6 
13.8 

151 
132 
138 
157 
72 
48 

87.8* 
76.7* 
80.2 
91.3* 
41.9* 
27.9* 

52 
3 

76 
36 
81 
28 

49.5 
2.9 

72.4 
34.3 
77.1 
26.7 

144 
138 
133 
143 
55 
62 

95.4* 
91.4* 
88.1* 
94.7* 
36.4* 
41.1* 

 داللة إحصائية للفروق * 

 :دول يتضح من هذا الج

نسبة مشارآة البنات فى األعمال المنزلية المختلفة أعلى من نسبة مشارآة الذآور بفروق ذات داللة    –

 : إحصائية، فيما عدا

% 79.3(آي المالبس في الحضر، حيث تتساوى نسبة البنين والبنات الذين يشترآون في هذا النشاط                - أ

وم      ، ولكن الحظنا من االستقراء الكيفي للبيانات أ       %)80.2و   و يق ن الفتى إذا شارك في نشاط الكي فه

ق    . بذلك لمالبسه الشخصية، أما الفتاة فهي تقوم بذلك في معظم األحيان لسائر أفراد األسرة              ذا ينطب وه

ا  ان فيم ى معظم األحي ارآتهم ف ون مش ان، إذ تك ا الفتي ي يشارك فيه ة الت ال المنزلي ى معظم األعم عل

ان              وهذه عم ). آإعداد الطعام (يخصهم فقط    بة الفتي اع نس ذلك ارتف وحظ آ ام، ول ة لألم ومًا خطوة إيجابي

رغم أن هذه النسبة ال زالت نسبة أقل بدرجة ذات           %) 72.4(الريفيين الذين يشارآون في نشاط الكي       

ات         ين الفتي ا ب ًا، إذ أن             . داللة إحصائية عن نظيرته ًا إيجابي رًا اجتماعي ى أي حال تعكس تغي ا عل ولكنه

 من الذآور الريفيين أصبحوا ال يستنكفون االشتراك على األقل في عمل منزلي واحد   معناها أن غالبية  

 . وهذا يفتح المجال لمزيد من المشارآة في المستقبل في أنشطة أخرى. وهو آي المالبس ولو ألنفسهم

ات          ) سواء فى الحضر أو الريف    (شراء االحتياجات المنزلية     - ب ال ونالحظ هنا أن النسبة األآبر من الفتي

اً              ه أساس ذين يقومون ب ذا            . يشارآن فى هذا النشاط، والفتيان هم ال ين ه ة ب ات الكيفي د ربطت التعليق وق

د                      ة، فق وغ إال بشروط معين وبين تردد آثير من األسر فى السماح لفتياتها بالخروج من المنزل بعد البل

ك  ذآرت عدة فتيات صراحة أنهن آن يقمن بشراء االحتياجات المنزلية في اإلع  دادية ثم امتنعن عن ذل

 . التأثير السلبي لألعباء المنزلية على بعض جوانب الحياة) 4(ويبين جدول . في المرحلة الثانوية
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 :مشارآة البنين والبنات في األعمال المنزلية في مرحلة المراهقة): 1(شكل رقم 

 
 : التأثير السلبي لألعباء المنزلية على بعض جوانب الحياة): 4(جدول رقم 

األعمال تؤثر سلبًا 
 على

 بنين حضر
)58( 

 بنات حضر
)172( 

 بنين ريف
)105( 

 بنات ريف
)151( 

 % عدد % عدد % عدد % عدد 
 المذاآرة

 النوم والراحة
 ممارسة الهوايات

5 
4 

11 

8.6 
6.9 

19.0 

42 
29 
45 

24.4* 
16.9* 
26.2 

17 
12 
26 

16.2 
11.4 
24.8 

65 
29 
59 

43.0* 
19.2 
39.1* 

 إحصائية للفروق داللة * 

د    % 43.0يتضح من الجدول أن الفتيات هن األآثر تأثرًا السيما فى الريف، حيث ذآرت             ذاآرة ق نهن أن الم م

 . تأثرت سلبًا بسبب تكليفهن بأعباء منزلية آبيرة

درها  نهن ق بة م ا ذآرت نس ة % 39آم ات أن ممارس ا ذآرت الباقي أثرت، بينم د ت اتهن ق تهن لهواي أن ممارس

ديهن                      الهوايا يس ل ه ل ات أو أن ر مسموح لهن من األساس بممارسة هواي ه غي ت لم تتأثر لسبب بسيط وهو أن

 . هوايات أصًال

 :الممارسات التمييزية في األسرة بشأن التعليم: ثانيًا

د               ) 5(يبين جدول رقم     ة للتوقف عن نسب من تعرضوا لضغوط من األسرة بعد الحصول على الشهادة اإلعدادي

التعليم     )  تمريض - زراعي    - صناعي    -تجارى   (أو لدخول تعليم ثانوي فني      هذه المرحلة    دًال من االلتحاق ب ب

 . الثانوي العام الذي يفتح بعد ذلك مجاالت أرحب للتعليم العالي
 :التعرض لضغوط بعد الحصول على الشهادة اإلعدادية لعدم االلتحاق بالثانوي العام): 5(جدول رقم 
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 % العدد الفئة
 )58(ضر بنين ح

 )172(بنات حضر 
 )105(بنين ريف 
 )151(بنات ريف 

2 
8 
4 
5 

3.4 
4.7 
3.8 
3.3 

ات                  ين أو البن م عدد محدود سواء من البن   ويتضح من هذا الجدول أن الذين يتعرضون لمثل هذه الضغوط ه

ى ع           %. 5 ـ  3في حدود  بة عل ذه النس يم ه ه بتعم ا، إذ أن تهانة به بة ال يجب االس دد الحاصلين  ولكن هذه النس

نويًا عدة عشرات من                         ذه الضغوط س ل ه ون يكون المتعرضون لمث على اإلعدادية آل عام والذي يناهز الملي

رغبن فى االلتحاق                    . األلوف اه العكسي، إذ آن ي ات أنهن تعرضن لضغط في االتج وقد ذآرت بعض الطالب

ي أصرت عل           ) تيسيرًا على أنفسهن  (بالثانوي الفني    ام      ولكن األسرة هي الت انوي الع اقهن بالث وذآرت  . ى التح

ك             ى ذل ذين شجعوها عل م ال ذآور ه ا ال ام ولكن أخوته ا  . طالبة أن والدها عارض دخولها التعليم الثانوي الع أم

ات              ين أو البن ر سواء للبن بة آانت أآب ام فالنس انوي الع بالنسبة للتعرض لضغوط االلتحاق بكليات معينة بعد الث

 ): 6(آما بينها جدول رقم 
 التعرض لضغوط لاللتحاق بكليات معينة): 6(جدول 

 % العدد الفئة
 )58(بنين حضر 
 )172(بنات حضر 
 )105(بنين ريف 
 )151(بنات ريف 

18 
35 
27 
32 

31.0 
20.3 
25.7 
21.1 

ات                        ين أو البن بة للبن ونالحظ هنا أن ممارسة األسرة لضغوط االلتحاق بكلية معينة ظاهرة موجودة سواء بالنس

د                . حضر أو الريف  في ال  ى بع ا حت ى أبنائه ويبدو أن هذا راجع العتياد األسرة المصرية ممارسة الوصاية عل

وا                            وين، ال زال ة نظر األب م، من وجه ذا لصالحهم، إذ أنه ا أن ه ًا منه الحصول على المؤهل الثانوي العام، ظن

ذه الضغوط بحسن ني          م يمارسون ه ة، أى أنه يس بهدف اإلضرار    قاصرين عن إدراك مصلحتهم الحقيقي ة ول

 ). رغم أن هذا قد يشكل أضرارًا آما يتضح من بعض تعليقات المبحوثين(باألبناء 

ات       راب لاللتحاق بكلي دًال من االغت ا ب ون به ي يقيم ات بالمحافظة الت ار آلي اه اختي ي اتج وتنصب الضغوط ف

ات العسكرية    أو  (أفضل أو لاللتحاق بكليات يضمن خريجوها التعيين مثل آليات التربية            آلية الشرطة أو الكلي

ة         ) بالنسبة للبنين  ة االجتماعي ات ذات الوجاه ة نظر المجتمع المبحوث         (أو الكلي وق     ) من وجه ة الحق ل آلي . مث

ك              د ذل وا بع م تحول وبعض من أرغموا بالفعل على االلتحاق بهذه الكليات على غير إرادتهم فشلوا في النجاح ث

 .    آما جاء في بعض التعليقات- ضياع سنة أو سنوات من العمربعد-لكلية الخدمة االجتماعيـة 

ا من                      ا األسرة ألبنائه ي توفره ات الت ات في اإلمكاني ين والبن ين البن ز ب وشمل االستبيان آذلك أسئلة عن التميي

ومي و      ة ومصروف ي ى شكل من          " دروس خصوصية "آتب خارجي ة أشارت إل ة للغاي دا حاالت قليل ا ع وفيم

ات      أشكال التمييز  اه البن ل        7( تج ان بالحضر و            % 1.5 حاالت فقط تمث ا حالت ة منه ة البحثي  حاالت   5من العين
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ذي                         )بالريف ر هو ال اج أآث ، فإنه آان هناك شبه إجماع على أنه ال يوجد تمييز في هذا المجال، ولكن من يحت

تنك                  . يأخذ أآثر  د من االستجابات االس ذات بالعدي ذا السؤال بال ى ه ات عل ل    وحفلت اإلجاب ات مث : ارية من الفتي

افون اهللا" م يخ دلون ألنه ت"، و"يع د وبن ين ول رق ب يم ال يف ي أب عظ ك  "و" ل ي ذل ا ف ل شئ بم ي آ اواة ف مس

 ".ما آناش دخلنا الجامعة لو فيه ضغوط وتمييز"و" حتى نهت علينا) الخصوصية(الدروس 

ن     ات م ر للبن ان يعطي مصروفًا أآب د آ تجابات أن الوال دى االس رت إح ل ذآ ل  ب د تقلي ان يتعم  األوالد، إذ آ

 . مصروف الولد حتى ال يتجه لشراء السجائر

ذلك                     ات ل وفير اإلمكاني ومن الواضح هنا أن هناك تحوًال حقيقيًا إيجابيًا في اتجاهات المجتمع نحو تعليم الفتاة وت

اواة عل                    . قدر االستطاعة  م أصبحوا ينظرون للمس ة أنه اح حقيق ى االرتي ذي يبعث عل ا واجب     والشيء ال ى أنه

 . ديني، من خالفه إنما يخالف إرادة اهللا وسيتضح هذا بشكل أوضح في أقسام تالية من البحث

ام            ، آانت نسب نجاح    1997ويتفق هذا مع ارتفاع نسبة النجاح بين الفتيات في امتحان الثانوية العامة، ففي ع

ة دون ا               ع محافظات الجمهوري ين بجمي تثناء واحد   الفتيات أعلى من نسب نجاح البن ل    (س يم قب إحصاءات التعل

اك                ) 1997الجامعي، وزارة التربية والتعليم      ان هن و آ ومهما آانت أسباب هذه الظاهرة، ما آان ذلك ليتحقق ل

ي  . تمييز سافر ضد البنات في مجال التعليم      وربما ارتبطت هذه الظاهرة  أيضًا ببعض التغيرات االجتماعية الت

 .  في آثير من األحيان للحصول على فرصة زواج أفضلجعلت من تعليم الفتاة شرطًا

 التمييز بين الفتى والفتاة في ممارسات الثواب والعقاب األسري: ثالثًا

 : بسؤال المبحوثين عن أيهما األشد تعرضًا للعقاب من جانب األسرة البنين أم البنات آانت االستجابات آما يلي
 و األشد تعرضًا للعقاب البنين أم البناترأى المبحوثين بشأن من ه): 7(جدول رقم 

 بنين حضر الرأي
)58( 

 بنات حضر
)172( 

 بنين ريف
)105( 

 بنات ريف
)151( 

 إجمالي

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 
 البنين أشد
 البنات أشد
 متساوون

الجنس اآلخر غير 
 موجود باألسرة
إجابات غير 

 *قاطعة

15 
8 
8 

15 
 
12 

25.9 
13.8 
13.8 
25.9 
 

20.7 

23 
53 
37 
28 
 
31 

13.4 
30.8 
21.5 
16.3 
 

18.0 

22 
29 
31 
10 
 
13 

21.0 
27.6 
29.5 
9.5 
 

12.4 

16 
59 
38 
15 
 
23 

10.6 
39.0 
25.2 
9.9 
 

15.2 

76 
149 
114 
68 
 
79 

15.6 
30.7 
23.5 
14.0 
 

16.3 

م    "من قبيل   * ات أو ال أعل ًا البن ين وأحيان ذه اإلجا ". حسب نوع الخطأ أو أحيانًا البن ان يمكن تصنيفها     وه ات آ ب
 . على أنها مساواة، ولكننا فضلنا تصنيفها في فئة منفصلة

وثين     ن المبح ى م بة األعل ابق أن النس دول الس ن الج ي   %) 31(يتضح م ًا ف د عقاب ن األش ات ه رى أن البن ت

بة هي . األسرة ذه النس الريف% 34.4بالحضر و % 26.5وه ر. ب اة أآث ع الفت دد م اهرة التش دل أن ظ ا ي  مم

وقد يعود ذلك إلى طبيعة المجتمع المصري فهو مجتمع ذآوري والسلطة              . انتشارًا في الريف وهو أمر متوقع     

زاز من                          ر تعرضًا لالهت رأة هي األآث فيه لألب أو للرجل بصورة عامة، آما أن المجتمع يعتبر أن صورة الم
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ايير          فالرجل مهما فعل فهو رجل، أما المرأة فهي التي يجب أن تلتزم             . الرجل ويم داخل إطار المع بالسلوك الق

أ      %) 24(وهناك نسبة ال يستهان بها    . والتقاليد االجتماعية  ة تساوي الخط اب في حال . أشارت إلى تساوي العق

ى آخر،                ًا عل ي ال تفضل نوع ة الت ئة األسرية المتوازن ة التنش ؤمن بأهمي اه إيجابي ي ة التج وهذا يدل على بداي

ى             ويرتبط هذا التغيير في جانب      منه بالتعليم وتأثير وسائل اإلعالم التي تبرز اآلثار السلبية لتفضيل األوالد عل

وة              . البنات في التنشئة االجتماعية    وهناك نسبة ترى أن الذآور هم األشد تعرضًا للعقاب، وذلك لكونهم األآثر ق

تعمال   الي يجب اس ة وبالت م العائل يحمل أس د س ا أن الول ًا، آم ر عنف الي األآث ون وبالت ه ليك دة مع ًال"الش ". رج

 : ونورد فيما يلي بعض التعليقات بنصها الحرفي ممن أشاروا أو أشرن ألن الفتيات أآثر تعرضًا للعقاب

 : تعليقات بنين

 ". خطأ البنت في مجتمع شرقي مثلنا يخالف العادات والتقاليد لذلك يكون عقابها أآبر" -

 ". قاليدخوفًا وحرصًا على البنت وفقًا للعادات والت" -

 ". ألن البنت يجب الحفاظ عليها أآثر من الولد" -

 ". آعادتنا آعرب لنا طابعنا الخاص" -

 : تعليقات بنات

 ". ألن األوالد لهم هيبة أما البنت فهي ذات جناح مكسور آما يقولون" -

 ". ألني بنت والزم آل شئ أحاسب عليه" -

 ". ألن الولد غالى" -

 ".تيهو لمصلح) للتأخير(عقاب والدي لي " -

 ".ألن الولد ال خوف عليه أما البنت فهي الوحيدة التي تحسب عليها جميع تصرفاتها" -

 ".يريدون أن أقوم باألعمال المنزلية وأتفوق في دراستي في نفس الوقت" -

التمييز بين الطالب والطالبة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية من حيث ممارسة الرياضة بالمدرسة        : رابعًا

 راك في الرحالت أو االشتراك باألنشطة المدرسية أو االشت

المدرسة مؤسسة هامة للتنشئة االجتماعية، ليس فقط عن طريق ما تقدمه من مقررات علمية، ولكن أيضًا من              

ة                    ة واالجتماعي ه البدني ة شخصيته وقدرات ى تنمي . خالل األنشطة التي توفرها والتي تساعد الطالب والطالبة عل

م در ذلك من المه ذه األنشطة ل تفادة من ه ي االس ات ف ين والبن ين البن افؤ الفرص ب ذه (اسة تك ة ه دى آفاي وم

 : وهو ما توضحه مجموعة الجداول التالية) األنشطة من األساس آمًا وآيفًا سواء للبنين أو للبنات

 :الرحلة المدرسية .1
 نويةاالشتراك في الرحالت المدرسية بالمرحلتين اإلعدادية والثا): 8(جدول رقم 

 بنين حضر االشتراك في الرحالت
)58( 

 بنات حضر
)172( 

 بنين ريف
)105( 

 بنات ريف
)151( 

 % عدد % عدد % عدد % عدد 
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 االشتراك في رحلة واحدة فقط ليوم واحد طوال المرحلة
 إعدادي
 ثانوي

20 
16 

34.5 
27.5 

68 
65 

39.5 
37.8 

27 
22 

25.7 
21.0 

41 
33 

27.2 
21.9 

 رحالت ليوم واحد طوال المرحلةاالشتراك في عدة 
 إعدادي
 ثانوي

10 
2 

17.2 
3.4 

12 
10 

7.0 
5.8 

19 
10 

18.1 
9.5 

12 
4 

7.9* 
2.6* 

 )بيات(االشتراك في رحالت امتدت ألآثر من يوم 
 إعدادي
 ثانوي

3 
11 

5.2 
19.0 

8 
5 

4.7 
2.9* 

3 
5 

2.9 
4.8 

1 
 ـ

0.7 
 ـ

 ال رحالت من أي نوع
 إعدادي
 ثانوي

25 
29 

43.1 
50.0 

84 
92 

48.8 
53.5 

56 
68 

53.3 
64.8 

97 
114 

64.2 
75.5 

 فروق ذات داللة إحصائية* 

ة فرصة                               م أي تح له م ت ات بصفة خاصة ل ة والطالب  يتضح من الجدول أن نسبة آبيرة من الطالب بصفة عام

حوالي  ف, لالشتراك ولو في رحلة واحدة من رحالت المدرسة، وتصل هذه النسبة إلى أقصاها في بنات الريف             

ة وحوالي  % 64 ة اإلعدادي ي المرحل ي أي رحالت ف ترآن ف م يش ي  % 76ل ة رحالت ف ي أي ترآن ف م يش ل

 . المرحلة الثانوية

اقتصر اشتراآها في معظم األحيان على رحلة واحدة فقط     , والنسبة األقل التي حظيت باالشتراك في الرحالت      

ات    وم الواحد دون بي ك إ (من رحالت الي رت عن ذل ا عب ة  آم ات قائل دة  "حدى المبحوث ة واح هي آانت رحل

 ").وطلعتها بالعافية

ين         . والوضع بالنسبة للبنين أفضل بعض الشيء ولكنه غير مرض آذلك          إن البن ات ف ولكن آما أوضحت التعليق

ذا يعوضهم عن            يفضلون تنظيم رحالت خاصة بهم آمجموعة أصدقاء باالستقالل عن رحالت المدرسة، وه

بة   -فرصة تنظيم رحالت مستقلة  -لرحالت المدرسية بينما هذه الفرصة      قصور االشتراك با   ًا بالنس  معدومة تمام

 . للبنات التي تظل الرحلة المدرسية هي المنفذ الوحيد المتاح لهن

 : وأما أسباب عدم االشتراك في الرحالت بالنسبة للبنات آانت

رحالت ال           - ات لل ول           العادات والتقاليد، التي تعتبر أن خروج الفتي ر مقب ة أمر غي ة الثانوي يما في المرحل س

ذا الصدد       . اجتماعيًا ة                 : "ومن التعليقات في ه الخروج في رحل ة سني ال يسمح ب ذه المرحل  -" ألن في ه

ة  " ع رحل ت تطل أ البن يس       "-" خط ط ول ة فق الت باإلعدادي ي رح ت ف رة، وذهب ي آبي ة ألن افون علي يخ

 ). رجع الفتاة من الرحلة ليالعندما ت" (الخوف من آالم الجيران "-" الثانوي

 ". أخواتي باإلعدادية أحق"فقد ذآرت إحدى المبحوثات : األسباب المادية -

 . الخوف من الحوادث -

 . الرغبة في توفير وقت الرحلة للمذاآرة أو األعمال المنزلية -
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ة  هو مر : ذآرت إحدى المبحوثات أن أهلها آانوا يقولون لها  (عدم وعي األهالي بفائدة الرحلة       - واح الرحل

 ). هيطول عمرك

 .رحالت ثانوي في الريف قد تكون مشترآة ألن المدرسة الثانوية الريفية عادة مشترآة -

ا                       - ا بمفرده اك صعوبة لعودته ة وتكون هن ة إذا آانت ريفي ة الطالب دًا عن قري العودة المتأخرة للرحلة بعي

 . لقريتها

 .عدم االنسجام مع الزميالت بالمدرسة -



 74

 ممارسة الرياضة بالمدرسة بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية ):9(جدول رقم 
 بنين حضر ممارسة الرياضة

)58( 
 بنات حضر

)172( 
 بنين ريف

)105( 
 بنات ريف

)151( 
 % عدد % عدد % عدد % عدد 

ممارسة الرياضة في 
 المرحلتين

ممارسة الرياضة في 
 المرحلة الثانوية

53 
 
52 

91.4 
 

89.7 

109 
 
104 

63.4* 
 
60.4* 

91 
 
91 

86.7 
 

86.8 

72 
 
55 

47.7* 
 
36.4* 

 فروق ذات داللة إحصائية *

يالحظ انخفاض نسبة مشارآة الفتيات في ممارسة الرياضة بالمدرسة بفروق ذات داللة إحصائية بالمقارنة مع 

 أن بعض من   ويالحظ أن نسبة مشارآة فتيات الريف المتدنية أساسًا تقل أآثر في المرحلة الثانوية، أي             . الفتيان

ة      ة الثانوي د وصولهن للمرحل ذه الظاهرة    . آن يمارسن الرياضة بالمرحلة اإلعدادية امتنعن عن ذلك بع ا ه بينم

 . ولبنات الحضر) حضر وريف(تكاد تكون غير موجودة بالنسبة للبنين 

 : وأهم أسباب عدم مشارآة الفتيات في ممارسة الرياضة بحصص التربية الرياضية بالمدرسة هي

ا            ع - دم اهتمام المدرسة بحصة التربية الرياضية السيما للبنات وترآهن يفعلن أي شئ يعن لهن أو تحويله

 . لتدريس مقررات علمية

 .عدم توفير فرص مستقلة لممارسة التربية الرياضية في المدارس المشترآة -

ي ال ترتدى الزي من إلزام الفتيات بارتداء زي رياضي يرونه غير مناسب لتقاليدهن وحرمان الطالبة الت -

 . ممارسة الرياضة أو معاقبتها

عدم وجود رياضة جادة وممارسة تمارين بسيطة أو ألعاب طفولية حتى في المرحلة الثانوية مثل الجري     -

 ". نط الحبل"و

 : ومن تعليقات الطالبات. عدم توافر إمكانيات لممارسة الرياضة المفضلة لدى الطالبة -

دينا مدرسة      " � ة معل(لم يكن ل ق للعب والمدرسة آانت مشترآة وفى         ) م ان مغل ألعاب وال مك

 ". قرية وبالتالي آان لعب البنات عيب

 ). رغم أنها عضو بالمكتب التنفيذي التحاد طالب المدرسة" (آنت أخجل ولم ألعب أبدًا" �

 ".آرة اليد فقط آانت متاحة، رغم إنها ليست رياضتي المفضلة" �

ات في            ع بعض الطالب ة الرياضة                    وهذا لم يمن ادرات لممارسة حقهن فى مزاول اذ مب دارس من اتخ بعض الم

ة                . المحببة لهن  دم من األهالوي رة الق رقتين لك ات بتشكيل ف ات، قامت الطالب ة للبن دارس الثانوي ففي إحدى الم

رقتين                      ين الف ات ب ك وأقمن مباري ي والزمال ي األهل نهن اسم العب من العب والزملكاوية واتخذت آل واحدة م

 . ا يدل على أن للبنات شغفًا بممارسة الرياضة إذا وجدن لذلك سبيًالوهذ
 االشتراك في نشاط اإلذاعة المدرسية أو نشاط الصحافة المدرسية أو أنشطة اتحاد الطالب): 10(جدول 

 بنين حضر النشاط
)58( 

 بنات حضر
)172( 

 بنين ريف
)105( 

 بنات ريف
)151( 
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 % عدد % عدد % عدد % عدد 
 ة المدرسيةاإلذاع

 الصحافة المدرسية
 أنشطة اتحاد الطالب

41 
25 
22 

70.7 
43.1 
37.9 

91 
58 
64 

52.9 
33.7 
37.2 

67 
48 
48 

63.8 
45.7 
45.7 

113 
69 
66 

74.8 
45.6 
43.7 

ى              يتضح من الجدول أن نسب الممارسة بصفة عامة متقاربة بين الذآور واإلناث، ونسب المشارآة عمومًا أعل

إذ أن المدرسة الريفية أصغر حجمًا، فبالتالي الفرصة متاحة لنسبة أآبر للمشارآة في . يفبعض الشيء في الر

 . األنشطة

ة تتراجع بشكل                    ة الثانوي ذا الملخص أن نسب المشارآة في المرحل ويتضح من أرقام أخرى لم ننشرها في ه

باق       ة بس ة الثانوي ي المرحل الب ف غال الط ك النش ع ذل د يرج وع"واضح وق ات أو ألن  أو" المجم اء الفتي  حي

الي                      اد الطالب محددة عددًا، وبالت ية أو اتح المدرسة الثانوية أآبر حجمًا وفرص المشارآة في اإلذاعة المدرس

 . تقل نسبة المشارآة وتقتصر على عدد محدود مقرب للمدرسين المشرفين على النشاط
 تمثيل المدرسة في مسابقات خارج المدرسة ): 11(جدول رقم 
 بنين حضر ل في المسابقاتالتمثي

)58( 
 بنات حضر

)172( 
 بنين ريف

)105( 
 بنات ريف

)151( 
 % عدد % عدد % عدد % عدد 

الدينية / الثقافية / العلمية 
 )خارج المدرسة(

21 36.2 48 27.9 38 36.2 50 33.1 

التمثيل في المسابقات 
خارج (الرياضية 

 )المدرسة

17 29.3 34 19.8 38 36.2 11 5.3 

ة              و ل من فرص الطلب ابقات خارج المدرسة أق ر أن  . يتضح أن فرص الطالبات في تمثيل المدرسة في مس غي

ين    ين بن ابقات الرياضية ب ي المس ة ف ل المدرس بة لتمثي ة اإلحصائية إال بالنس توى الدالل روق ال تصل لمس الف

 ). فقط للبنات% 5.3للبنين مقابل % 36.2(الريف وبنات الريف 

 ت العقاب البدني بالمدرسة في المرحلتين اإلعدادية والثانويةممارسا: خامسًا

ى اإلنسان             هذا القسم له أهمية خاصة، إذ أن العقاب البدني من الممارسات القهرية التي يمتد تأثيرها السلبي عل

ا د         . طوال حياته  رم اآلخرين م رم نفسها وتحت ام وال أمل في خلق الشخصية الحرة الواثقة من نفسها والتي تحت

وال زال يجد له مؤيدين حتى بين المثقفين المفترض أنهم . هذا األسلوب مستعمًال على نطاق واسع في مدارسنا    

ئلة تفصيلية          . أآثر دراية بأضراره النفسية واالجتماعية والتعليمية بل والعضوية        ذا الموضوع أس وقد أفردنا له

 .   نحو منع استعمال العقاب البدني بالمدارسباالستبيان، ولكننا سنكتفي هنا بعرض التجاهات المبحوثين
 اتجاهات المبحوثين نحو منع استعمال العقاب البدني بالمدارس): 12(جدول رقم 
االستعمال في  المنع شبه الكامل المنع المطلق االتجاه

 حاالت معينة
 أخرى

 % عدد % عدد % عدد % عدد 
 )58(بنات حضر 
 )172(بنين حضر

28 
67 

48.3 
39.0 

1 
20 

1.7 
11.6 

29 
82 

50.0 
47.7 

 ـ
3 

0.0 
1.7 
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 )105(بنات ريف 
 )151(ن ريف بني

22 
45 

21.0 
29.8 

2 
9 

1.9 
6.0 

76 
96 

72.4 
63.6 

5 
1 

4.8 
0.7 

 1.9 9 58.2 283 6.6 32 33.3 162 )486(المجموع 

ًا من مبحوثين ومبح                ع تقريب تبيان أن الجمي ين من االس د تب ه ق ول أن ود أن نق د شهدوا    وبادئ ذي بدء ن ات ق وث

ا                           ة، سواء تعرضوا له ة والثانوي رحلتين اإلعدادي ا في الم وا به ي التحق دارس الت دني بالم اب الب ممارسات العق

بعض من        . شخصيًا أم ال   ا يتصوره ال ية    " ضرب بسيط  "والكثير من هذه الممارسات يتعدى م اط قاس ى أنم إل

 . ف ثقتهم في أنفسهمتؤذى الطالب أو الطالبة وتهدر آرامتهم بين زمالئهم وتضع

ام         ة ع ة العام ى الثانوي ومما يزيد من أهمية هذه النتائج أن معظم المبحوثين والمبحوثات، هم من الحاصلين عل

ام 1997 ة ع ام 1994 واإلعدادي ة ع ي  1991 واالبتدائي ا ف ا آان ة بأآمله ة والثانوي رحلتين اإلعدادي  أي أن الم

يم  -حقبة التسعينيات التي شنت فيها الدولة      ة والتعل ر  -ممثلة في الرجل الفاضل األستاذ الدآتور وزير التربي  أآب

ذه الممارسات البغيضة ذات الجذور                         تالع ه دو أن اق حملة في تاريخها ضد العقاب البدني المدرسي، ولكن يب

 .  التاريخية المتأصلة يصعب أن يتم في سنوات قليلة

دول   ح ج تع    ) 12(ويوض ع اس و من وثين نح ات المبح نيف      اتجاه م تص د ت دارس وق دني بالم اب الب مال العق

 : االستجابات إلى

 . تأييد المنع المطلق للعقاب البدني المدرسي مهما آانت األسباب –

تثنائية محددة                – دا في حاالت اس دني المدرسي ع ـاهات    (تأييد منع العقاب الب ذه االتج مينا ه ع  "وأس المن

 ").شبه الكامل

 ). مع تحديد هذه الحاالت(ني في المدارس في حاالت معينة الموافقة على استعمال العقاب البد –

ة     " المنع شبه الكامل   "الفارق بين هذه الفئة وتلك التي نسميها        ( دى فئ به الكامل   "هو أن األصل ل ع ش هو  " المن

 ).المنع بينما األصل في هذه الفئة هو الموافقة على استعمال العقاب البدني طالما توافرت الشروط لذلك

اك ف – دد هن دودة الع ة مح ة رابع ة،   %) 1ر9(ئ ر قاطع اتهم غي ت إجاب ة أو آان وا عن اإلجاب ا امتنع إم

 ". أخرى"ففضلنا تصنيفهم تحت عنوان 

القليلين                    د أآتسب أنصارًا ليسوا ب دني ق اب الب وهناك اتجاه إيجابي يتضح من الجدول هو أن المنع المطلق للعق

ين           السيما بالحضر، أما مؤيدو العقاب البدني فق        ى حوالي النصف فقط في الحضر وحوالي الثلث وا إل د تراجع

م                نحو الريف، وحتى هؤالء أحاطوا تطبيق العقاب البدني بسياج من التحفظات إذ ظهر من استجابتهم إدراآه

 . بوضوح لمضار العقاب البدني ولكنهم فضلوا رغم ذلك االحتفاظ به  ليطبق بشروط معينه في حاالت خاصة



 77

 اتجاهات المبحوثين نحو منع استعمال العقاب البدني بالمدارس ):2(شكل رقم 
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اك                           ة الجذور، وهن د وعميق ة العه اول قضايا ومشاآل قديم ال تعتبر هذه الدراسة منتهية في حد ذاتها، فهي تتن

ى بعض    وى عل اء ضوء أق ن البحوث التفصيلية إللق د م راء مزي ى إج ة عل ذه الدراس ين به ين المهتم اق ب اتف

لنا من مؤشرات أمكن استنباطها من الدراسة، ولكن في ضوء ما توافر . الجوانب التي أبرزت الدراسة أهميتها

 :فإننا نقدم التوصيات التالية

التثقيف األسري لدعم مبدأ المساواة بين الفتيان والفتيات في تحمل األعباء المنزلية، ال سيما أن الدراسة            .1

اك مؤشرات                            ع، فهن ًا من جانب المجتم اء ليست مرفوضة تمام اواة في األعب رة المس قد أظهرت أن فك

ة        دأ المشارآة   . إيجابية تجاه تقبلها، ويمكن استثمار هذه البواآير ودعمها إلرساء فكرة المساواة الكامل فمب

ى                      ؤثر عل ي ت اء الت ة باألعب اة المرهق في األعمال المنزلية ليس مغزاه فقط مجرد التخفيف عن آاهل الفت

 .هان البنين والبنات منذ صباهمصحتها وعلى دراستها ولكنه إقرار لفكرة المساواة بين الجنسين في أذ

اء    .2 ة لألبن ة الفرص ري إلتاح ف األس واء  -التثقي د س ى ح ات عل ين أو بن ذي  -بن يم ال وع التعل ار ن  الختي

فقد أظهرت الدراسة ميل األسرة المصرية لممارسة الوصاية على أبنائها وبناتها بحسن نية ظنًا              . يناسبهم

أتي          . ضلبشكل اف " الصغار"يعرفون مصلحة   " الكبار"أن   وقد وضح من هذه الدراسة أن هذه الضغوط ت

ل      . بأثر سلبي على جميع األطراف   تتبعه تقب د يس يم ق وامتدادًا لنفس االتجاه، فإن فرض الوصاية في التعل

اء        ية األبن ى شخص لبًا عل ؤثر س ا ي ة، بم ار المهن الزواج واختي اة آ ي الحي رى ف ور أخ ي أم اية ف الوص

 .مسئول الناضج وتحمل تبعاتهوقدرتهم على اتخاذ القرار ال

 .بين األبناء والبنات) الثواب والعقاب(التثقيف األسري لدعم مبدأ المساواة في المعاملة  .3

ا وأال تكون مجرد                       .4 ات عليه ة والطالب ة الطلب ال آاف تطوير ممارسة األنشطة المدرسية بشكل يضمن إقب

المدرسة في المسابقات، مع تذليل آافة     أنشطة شكلية تقتصر ممارستها على قلة من الطالب بهدف تمثيل           

 .العقبات التي تحول دون اشتراك الطالبات في بعض أنواع األنشطة مثل الرياضة والرحالت

ة         .5 اه الدول وي التج يم        -الدعم الق ة والتعل ة في وزارة التربي دني           -ممثل اب الب ى ممارسات العق  للقضاء عل

دني         ال سيما أن الدراسة قد أظهرت أن قطاعاً       . بالمدارس  واسعًا من المجتمع يعارض استعمال العقاب الب

دارس موضع استحسان من                       دني بالم اب الب بالمدارس، وأنه ال أساس لما يحلو للبعض أن يشيعه أن العق

 .    المجتمع

ة في                             ة أو القهري ة الممارسات التمييزي رة في مجال محارب ة آثي رات اإليجابي ذا البحث أن التغيي يتضح من ه

 .لتنشئة االجتماعية للفتيات المراهقات ولكن من الواضح أن الطريق الزال طويًالا
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ة      ة حقيقي اآل ذات أولوي اول مش ادة تتن ام ببحوث ج ى القي ة عل ات األهلي درة الجمعي ات ق ذه الدراس ت ه وأثبت

املين بالعمل األهل        رة للع ة الكبي ات التطوعي ذه   بموارد محدودة للغاية وذلك باالستفادة من الطاق تنعكس ه ي وس

ة            ى أسس علمي ة عل الدراسات بشكل إيجابي على أداء الجمعيات باالستفادة من النتائج لوضع برامج عمل فعال

 . واقعية

ئة في                      ة في التنش ة في مجال الممارسات القهري د من الدراسات المتعمق ى مزي ونجاح هذه التجربة يشجع عل

 . ن التعمق واالستقصاءالنقاط التي أظهرت الدراسة إنها تحتاج لمزيد م

 

 

 

 


