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 الممخص:

تضع كثيٌر من المجتمعاِت الديمقراطيَة في مقّدمة مطالبيا, وتجعميا من أىم أىدافيا, وتسعى      
نحو تحقيقيا, بعد أن كانت ترزح تحت وطأة األنظمة والسياسات المتعّسفة التي جيدت في ترسيخ 

الحوار اليادئ، التسّمط ومظاىره , ولكون الديمقراطية تؤّسس لمبادئ الحرية، والعدالة، والمساواة, و 
والنقد البّناء, كان ينبغي تطبيقيا في مؤّسسات التشئة االجتماعية والمدرسة واحدة من أىّميا ؛ بغية 
الحّد من ظاىرة التسّمط وآثارىا التي تسّببت في وجودىا السياسات التربوية الخاطئة وفمسفتيا غير 

 التقميدية. الدقيقة , والقيم الثقافية السيئة التي ورثتيا المجتمعات

ضرورة ممارسة الديمقراطية في المراحل الثانوية ؛ لما ليا من آثار واضحة في الحياة العممية والعممية 
من قبيل: التوازن ، واإلحساس باألمن . أعضاء الييأة التدريسية يمارسون ُأسموب الحوار والنقاش , 

ام أساليب الديمقراطية في المدارس . ويدفعون باتجاه الترغيب وليس الترىيب , وىو دليل عمى استخد
يشعر الطمبة بمعاناة التسّمط اأُلسري بسبب الحفاظ عمى الشرف اأُلسري ، والحرص الشديد من قبل 
األسرة ، وتدّخميا في اختيار الصديق . العقاب مظير من مظاىر التسّمط ، ولو آثار اجتماعية 

ورىم بعدم المسؤولية , والخوف والقمق , وكره ونفسية كثيرة ، كتسّرب الطبّلب من الدراسة , وشع
ّن االلتزام بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكار . ومن اآلليات الميّمة لمحّد من التسّمط ىي  التعميم . وا 

 توظيف طرائق التدريس الحديثة.
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 النتائج التي توّصمت إلييا الدراسة ىي:
%( ، وىو ٛ٘القوانين التربوية عمى الطمبة وبنسبة )ـ أّكد المبحوثين أّن ىناك عدالة في تطبيق ٔ

 إشارة إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية بشكل مقبول في المرحمة الثانوية .
ـ يرى المبحوثين النظام التعميمي يشّجع عمى ترسيخ القيم الديمقراطية بين الطمبة في المدارس ٕ

 %( ويكون لو آثار إيجابية٘.ٛٙالثانوية وبنسبة )
%( بينما ٔٗأغمب المبحوثين أّن التعميم االلكتروني يعّزز مبدأ المساواة والحرية وبنسبة ) ـ يرىٖ

 %(ٜٙالمناىج الدراسية تعّززىما بنسبة )

 الكممات المفتاحية: )الديمقراطية، التسمط التربوي، التربية، الطمبة،  المدارس الثانوية(.

Democracy and manifestations of educational domination 

among secondary school students 

A field study in Al-Rifai district 

(received search) 

dr. Moayad Fahim Mohsen Al-Fatlawy 

Adnan Khalaf Nasrallah 

College of Arts, University of Al-Qadisiyah 

Abstract: 

     It puts it at the forefront of its demands, presents it at the forefront of its 

goals, and seeks to achieve them, after it was suffocated by the oppressive 

aspirations that were in the consolidation of authoritarianism and its 

manifestations, and because democracy establishes the foundation of 

freedom, presentation, equality, quiet dialogue, and constructive criticism, 

your institution was established at work. . In order to reduce the phenomenon 

of intrusion and to identify the errors that caused their presence in the error. 

relationships established at the secondary level; Because it has clear 

effects in scientific and practical life, such as: balance, and a sense of 

security. Faculty members engage in politics and debate, and they push the 

direction of enticement, not intimidation. A problem appears to infiltrate, due 

to extreme poverty, with the family, and its interference in the choice of a 

friend. Manifestations of manifestations of authoritarianism, the effects of 
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education and training on it. and innovation. It is natural for you to educate 

the countries of the Arab region. 

The findings of the study are: 

1. The respondents confirmed that there is justice in the application of 

educational laws at a rate of (58%), which is the application of the principles 

of democracy in an acceptable manner in the secondary stage. 

2.The respondents see the educational system as encouraging the 

consolidation of democratic values among students in secondary schools, 

with a percentage of (68.5%) that have negative effects. 

3.Most of the respondents believe that e-learning enhances equality and 

freedom by (41%), while the curricula enhance them by (69%).  

Keywords: (democracy, educational authoritarianism, education, students, 

secondary schools).                              

 

 مقدمة
الديمقراطية مفيوم واسع يرتبط بالجوانب السياسية واالجتماعية , بيد أّن اىتمام الباحث 
في ىذه الدراسة سوف ينصّب عمى )الديمقراطية التربوية( ؛ ألّنيا من القضايا الميّمة 
التي تبلمس الواقع التعميمي في العراق والسّيما بعد تغّير النظام السياسي فيو من نظام 

إلى نظام ديمقراطي يؤمن بحرية الرأي , إذ أصبحت المؤّسسات التعميمية  فردي مستبد
معنية بالعمل عمى بناء الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيم التسامح ، والحوار ، والعدالة ، 
وقبول اآلخر , والتصّدي لمظاىر التسّمط ، والتطّرف ، واإلكراه , التي ورثيا مجتمع 

وال شّك أّن البيئة الديمقراطية تشّكل المناخ المناسب لتكوين  التعميم من النظام السابق ،
بداء الرأي ، والنقد بحرية ، والتعامل  عبلقات تربوية تفاعمية تتسم بالحوار اليادف ، وا 

 بعدالة من دون تمييز ؛ كون ذلك كّمو أساس الديمقراطية وجوىرىا .
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إّن الممارسة الديمقراطية في المؤّسسات التربوية تُبنى عمى حرية التعبير ، والنقد      
اإليجابي ، وطرح اآلراء ، والتعامل عمى أساس إنساني , وتتّضمن مبادئ الحرية ، 
والعدل ، والمساواة , وتمّثل لمطالب بناء شخصية قادرة عمى تحّمل المسؤولية ، 

ات ، وواعية في اختيار عبلقاتيا باآلخرين , والمدارس الثانوية ومستقمة في اتخاذ القرار 
أحد الوسائل التي تعتمدىا المجتمعات في تنمية األفراد وتمكينيم من التعميم ، وتربيتيم 
عمى لغة الحوار وفّن التعامل مع اآلخرين , وصواًل إلى بيئة مستقرة آمنة ، بعيدة عن 

تقّدم واالزدىار , وينبغي أن تكون الديمقراطية مظاىر التسّمط ، وقادرة عمى خمق ال
ُأسموًبا في الحياة االجتماعية ، وىذا ما ال يتحّقق إاّل بالتزام أعضاء الييأة التدريسية 
كراه , لذا  بديمقراطية التعميم ، ومنح الفرصة لمطمبة ألبداء الرأي بحرية من دون تسّمط وا 

طية( و)مظاىر التسّمط التربوي( وقياسيما جاءت ىذه الدراسة لتقّصي مفيومي )الديمقرا
في ظّل النظام الديمقراطي ، وتأثيراتيا عمى طمبة المرحمة الثانوية في مجتمع قضاء 
الرفاعي بعد أن اعتادت كثير من مدارس ىذا القضاء جممة من الممارسات والمظاىر 

السائدة في  التسّمطية , التي ترّسخت بسبب تبّني بعض التقاليد الموروثة واألعراف
 المجتمع . 

 المبحث األول
 عناصر الدراسة الرئيسة 

 problem of the study أواًل: مشكمة الدراسة

إّن افتقار المجتمع والمؤّسسات التربوية بصورة عاّمة لؤلساليب الديمقراطية عمل     
كأداة لترسيخ التسّمط االجتماعي والتربوي عبر تنّشئة الطمبة عمى الخضوع والتبعية ، 
وتربية األفراد عمى أساليب قمعية ومتعّسفة , فابتداًء من البيت ، ومروًرا بالمدرسة ، 

معة والمؤّسسات االجتماعية اأُلخر يتم التعامل مع الفرد في بعض األحيان وانتياًء بالجا
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بطريقة عنيفة وغير إنسانية ، تقوم عمى إصدار األوامر وفرضيا من دون مشورة أو 
مناقشة ، حتى اعتادت األجيال الحديثة في أغمب المراحل الدراسية عمى الطاعة ، 

والتمّقي عقمية غير قادرة عمى النقاش واإلقناع وشّكمت الطرق التقميدية كالتمقين والحفظ 
، وغياب واضح لمتفاعل والحوار المتكافئ , لقد طغت مظاىر التسّمط عمى بعض 
جوانب التربية ، كما أّن اإليمان بقيمة التعميم والتربية وىي أساس في تقّدم المجتمع 

راطية في مجتمع يسوده وزيادة الوعي الديمقراطي مما يؤّكد أّنو ال يمكن أن نجد الديمق
الجيل الذي ينتج التسّمط , والعبلقة بين الديمقراطية والتعّمم ىي عبلقة تبادلية ، فإذا لم 
يتعّود اإلنسان ممارسة السموك الديمقراطي  في اأُلسرة والمدرسة والعمل ، ال ُيتوّقع منو 

 (581ص, 4002,رشدان عبداهللأن يكون ديمقراطًيا )

  Importance of the study راسةثانًيا: أىمية الد

 تظير أىمية الدراسة في االعتبارات اآلتية:

تتضح أىمية الدراسة في كونيا تتناول موضوًعا ىامًّا يتمّثل بالديمقراطية ومظاىر 
التسّمط التربوي في قضاء الرفاعي ومحافظة ذي قار بشكل عام واآلثار التربوية 

خطيًرا عمى مستقبل بناء األجيال وتنشئتيا مجتمعًيا , المترتّبة عمييا , وتشّكل تيديًدا 
ّن دراسة ىذه الظاىرة بأبعادىا  وكذلك تيتم بدراسة شريحة ميّمة من شرائح المجتمع , وا 
المختمفة تتطّمب اعطائيا القدر الكافي من الوعي , ذلك العتبارات متعّددة تكمن في 

 طبيعة شريحة الطبلب وأىميتيا في المجتمعات .

 Aims of the study ثًا: أىداف الدراسة ثال

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:
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 ـ التعّرف عمى مفيومي )الديمقراطية( و)التسّمط التربوي( .ٔ

  ـ التعّرف عمى مستوى ادراك الطمبة لمظاىر التسّمط في المرحمة الثانوية .ٕ

 ديمقراطي .ـ الكشف عن مظاىر التسّمط التربوي في ظّل النظام الٖ

ـ التعّرف عمى أثر األساليب الديمقراطية في تغيير سموك المدّرسين الذين يمارسون ٗ
 بعض أنواع العنف في تعامميم مع الطبلب .

 ـ التعّرف عمى بعض اآلثار االجتماعية والنفسية الناتجة عن مظاىر التسّمط التربوي .٘

 رابعًا: نوع الدراسة 

البحوث الوصفية األكثر استخداًما في دراسة المشكبلت ُتعّد ىذه الدراسة من 
والظواىر االجتماعية التي ليا صمة باآلراء والمواقف واالعبلم , ومن خصائص ىذا 
الدراسـة الوصف والتحميل والتفسير لوقائع وحقائق محّددة ومترابطة باألحداث واألوضاع 

 قع كونو جيد أو ردي, وىو يحّدد الوضع الحالي لمظاىرة وال يحكم عمى الوا

 المبحث الثاني                             

 تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية
 Democracyأواًل: الديمقراطية

( التي تعني الشعب ، Demosالديمقراطية  مأخوذة ومرّكبة من الكممتين اليونانيتين )
 Demos kartsتصبح )( التي تعني الحكم أو السمطة ، وبعد جمع الكممتين Kartsو)

(. وتشير الكتابات إلى 42ص, 4008,أحمد جمال , أحمد سعيد )  ( أي حكم الشعب
أّنيا مصطمح إغريقي في األصل ، وىي من األفكار القديمة التي عرفيا الفبلسفة منذ 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 

868 

القدم ، ويرى أفبلطون أّن مصدر سيادتيا في إرادة المدينة المتحدة ، ومن ىذه المدن 
وفي ىذه المدينة يقول ُأرسطو أّن أعضاء الجمعية يمتقون حول أحدىم وال )أثينا( ، 

 ( .ٜ٘ص, ٕٚٓٓ,مولود زايديحق لمعبيد والنساء الحضور ، فقط األحرار)

  Domination ثانيا: التسّمط 

التعريف لغًة: َتَسمََّط مطاوعة سّمط عميو وتعني سيطر وتحّكم)أحمد أبو حاقة ,      
( . وىو عمى أّنو الشعور بالرفض لممجتمع واالنسحاب منو أو التمّرد ٘ٛ٘,صٕٚٓٓ

عميو ، ويقابل ذلك الشعور بالرفض لممجتمع واالنسحاب منو أو التمّرد عميو باالنتماء 
تدّخل في ضمن  ممارسة عبارة عنوىو  , ص( ،ٕٛٓٓإلى اآلخرين)بشرى عمي ,

والعدوان )عمي وطفو ,  والقمع واإلرىاب واإلكراه والقّوة بنيتيا مفاىيم متعّددة مثل البطش
كما أّنو أحد المفاىيم السمبية والقيرية ؛ كونو ال ينّمي إاّل مشاعر  (.ٕٕٔ, صٕٓٓٓ

وتوّقف القدرات الذىنية والعقمية الضعف والقصور والنقص واإلحساس بالذنب والدونية , 
, ويشّجع عمى االتكال وعدم الفيم والمقدرة عمى النقد والتحميل )عمي عبد الرحيم 

 (.ٕ٘ٔ, صٕٗٔٓ,

 Education: التربية ثالثا

اصطبلحًا ىي كّل العمميات التي يستخدميا المجتمع لنقل المعارف واألىداف الموجودة 
في داخمو من أجل المحافظة عمى البقاء والتجّدد واالستمرار ، وىي أشبو بعممية النمو 

( ، وقد اّشُتق تعريف ٘ٔ, صٕٕٓٓلؤلفراد في المجتمع )عبداهلل الراشدان , 
ين المسممين يرجع أصمو إلى التعاريف المغوية ىي اصطبلحي لمتربية أوجدوه المفكر 

, ٕٙٔٓالتي تنشأ الشيء حااًل بعد حال حتى يبمغ كمالو وتمامو)محمد عبداهلل , 
(. وُتعّرف بأّنيا عمميْة توافق وتكيف وتفاعل المتعّمم مع البيئة والثقافة المحيطة ٖٔص
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إلنسانية والطبيعية بل ىي بو وما تتضّمنو من مكّونات مادية ومعنوية وحتى عناصرىا ا
 (ٗٗ, صٕ٘ٔٓتفاعل مع الحياة والمجتمع )االء الحياري , 

 Educational Domination  رابعا: التسّمط التربوي

ىو سموك ينطوي عمى العنف واإلكراه ، ويتنافى كّمًيا مع معطيات وُأسس السموك    
م ، ويتجّمى في منع الديمقراطي, ويأخذ صورة رمزية في المراحل العميا من التعمي

الطبلب من اإلعبلن عن وجيات نظرىم أو توجيو النقد أو إبداء الرأي المخالف)عمي 
 (.ٓ٘, صٕٛٓٓوطفو , عبداهلل المجيدل ,

أو يمكن القول: ىو الميل أو المجوء إلى استخدام شكل من أشكال العنف في العمل 
نع الطمبة من إبداء آراءىم ، التربوي ، مّما يؤّسس لبناء عبلقات تسّمطية من شأنيا م

وىو ما يتنافى كّمًيا مع معطيات وُأسس السموك الديمقراطي ) عمي وطفو , عمي 
 (. ٕٓٔ,ص ٖٕٓٓالشياب ,

 المبحث الثالث
 آثـار التـسّمط التـربـوي

ال شّك أّن المدرسة من الوسائل الميّمة والبيئة الثانية بعد اأُلسرة في عممية التنشئة      
االجتماعية ، والتي ُأوكمت إلييـا ميّمة ومسؤولية تربية وتعميم النشء من قبل المجتمع 
عمى ُأسس فمسفية وتربويـة ال ُيختمف عمييا , وأحدى أدوات السموك المؤمنة ببناء إنسان 

مل وسميم لمطمبة , وتعمل عمى إعداد جيل قادر يمتمك اإلمكانات لمنيوض بواقع متكا
المجتمع والعمل عمى قيادتو في المستقبل اجتماعًيا وسياسًيا واقتصادًيا , ويواكب 
التطّور والتقّدم الحضاري لممجتمعـات اأُلخر , ويكون ذلك بالوسائل التربويـة والمعرفية 

ر والتسّمط الذي ال يمكن اعتباره ظاىرة طبيعية في الواقع الناجحة ال بالعنف والقي
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التربوي ، ويمكن التغاضي عنيا أو السكوت عمييا في أّي حال من األحوال , وذلك 
 بسبب اآلثار السمبية التي تحدث نتيجة التسّمط والقير التربوي .

 أواًل: اآلثار النفسية 

بالقوانين واألنظمة والسمطة تتحّول إلى إّن ظاىرة اإلفراط والتشّدد في التمّسك      
رىاب داخل المؤسسة التربوية , يسّبب حاالت نفسية تتظافر معيا ظروف  تسّمط وا 
اجتماعية وتربوية تكون آثارىا واضحة ومرىونة بالصفات الشخصية واالنفعالية لمفرد , 

سمبيين غير وبالتالي يقع الطمبة ضحية العنف والتسّمط التربوي ويجعل منيم أفراًدا 
قادرين عمى اإلبداع والمبادرة ويتيربون من الواجب المنوط بيم وقد يصمون إلى حالة 
الضياع , وفي كثير من األحيان تؤّدي األساليب التسّمطية في التربية إلى بناء 
شخصيات فاقدة لمثقة وانطوائية وعدائية اتجاه ذاتيا والطمبة الذين يعيشون أجواء التسّمط 

من تقديم اإلجابات الصحيحة في المدرسة ؛ خوًفا من األخطاء والسخرية  يخشون حتى
والتأنيب إضافًة إلى تشكيكيم في قدراتيم ، وتخيفيم نظرات اآلخرين ليم نتيجة الشعور 
بالخزي والشك الذي يحيط بيم ويبدو واضًحا حتى في مظاىرىم )عمي وطفو 

 ا يأتي:( ، ويمكن تحديد اآلثار النفسية بمٜٛـٜٙ,صٕٓٓٓ,

 ـ الخوف والقمق1

ُيعّد الخوف والقمق ردة فعل انفعالي نتيجة تيديد يأتي من شخص أو موقف أو      
شيء آخر ويؤّدي إلى شعور وادراك الشخص أّن مصدر الخوف أقوى منو وال يستطيع 
مواجيتو بسبب الضعف الذي ينتابو , ويقّسم الخوف إلى نوعين: األول موضوعي ، 

وًعا ويكون سبب حصولو معموم ومحّدد من قبل ُأسرة أو مؤّسسة وىو األكثر شي
الشخص , واآلخر ذاتي ، وىو غير واقعي وغير محّدد وعام ال يمكن تحديد أسبابو إاّل 
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بوجود دراسة دقيقة ووقت كافي ، وقد يكون مصدره الموت أو الظبلم أو الغيبيات 
 ( .ٓٔ, ص ٕٙٓٓ)محمد خير, 

 ـ التقّمص أو التقميد2

ىو عممية تأّثر وتبّني شخص ألدوار اآلخرين والتوّحد معيم كما لو كانت تمك      
األدوار خاّصة بو ويكون لمحّب والتقميد واإلعجاب دور أساس في عممية التقّمص ، 
ومن ثّم تتفاعل وتمتزج األدوار لدى الشخص المتقّمص لتكون مفيوم الذات لديو )احمد 

سموك المدّرس المتسّمط اتجاه الطمبة تصّرف عدائي (، وُيعّد ٕٚٔ, صٕٓٔٓالزعبي, 
في بعض األحيان تكون لو آثار نفسية عمى حياتو في المستقبل , وينبغي لممدّرس أن 
يكون قدوة حسنة لطمبتو كون سموك المدّرسين لو تأثير عمى الطمبة وينبغي أن تكون 

ة واألمانة ، وأن تكون في العبلقة التي تربطيم مبنية عمى أساس المحبة واالحترام والثق
حدود التفاىم والمعاممة الخالية من الشّدة وبعيدة عن التساىل والتسامح المفرط , وىذا 
ال يعني ترك الطمبة يشبعون رغباتيم بأشياء ال تتوافق مع سّنيم ، والبّد من ىذا السموك 

طيبو جمول لممدّرس حتى يشعر الطمبة باالىتمام ويتمّقون المعارف بصوره صحيحة )بو 
( ، لذا التقّمص ُيعّدر من اآلثار النفسية التي يتعّرض ليا الطمبة من ٘ٙ, ب ـ ت , ص

جرآء استخدام السموك المتسّمط في المرحمة الثانوية اتجاه الطمبة ، ويكون لو أثر سمبي 
 في حياتيم المستقبمية .

 ـ انعدام الثقة بالنفس 3

اعتبارات لذاتو وقدراتو وىي من األمور الميّمة وتعني إعداد الـفرد لنفسو , ويضع      
لكّل شخص , وال يستطيع اإلنسان االستغناء عن حاجتو إلى الثقة بالنفس في أمر 
معّين أو موقف وفي جميع المجاالت كالعمل والتعميم واإلدارة , وىي إحدى عناصر 
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بالنمو في سّن مبّكرة الشخصية األساسية التي ليا ارتباط بالتكّيف العام لمفرد ، إذ تبدأ 
مع الفرد ، ويكون ليا دور في اشباع حاجاتو ، وتحقيق تكاممو النفسي واالجتماعي 

 ( . ٓٓٔ, صٕٛٔٓ)ناصر كريمو , بو مبلح أسامو , 

إّن انعدام الثقة بالنفس لدى الطمبة عبارة عن سمسمة مترابطة مع بعضيا إذ يؤّدي      
ليم يشعرون بضعفيم وسمبياتيم مما يؤّدي إلى إلى اعتقاد الطمبة بأّن جميع َمن حو 

القمق واالحساس والتفاعل معو ويصدر تصّرف سيء يخجل منو ويفقد الثقة ، وىذا 
االحساس السمبي بفقدان قدراتو يدّمر حياتو ويوّلد لديو الشعور النقص والدونية , وسموك 

ى سموك أو اتجاه معّين سمبي يتسم بالترّدد والتذبذب ، ويجد صعوبة كبيرة في الثبات عم
( ، والتنشئة االجتماعية ىي أحد أىم األسباب في ٕ٘٘, صٕٙٔٓ)أشرف محمد , 

انعدام الثقة لدى الطمبة إذ أّن االنسان ينشأ خائًفا في طفولتو وحياتو في ظّل معاممة 
اأُلسرة المتسّمطة وعدم احترام اآلباء لطفولة أبنائيم , وما لم يستطيعوا كسر حاجز 

ف الذي ينشأ من الممارسات السمطوية أو )الطفولة البائسة( ال يمكن أن يتخّمصوا الخو 
( ، كما أن حجم التسّمط الذي يتعّرض ٕٚ٘,صٕٙٔٓمن انعدام الثقة بالنفس )أشرف ,

لو الطمبة في المدارس يكون سبًبا آخر يؤّدي إلى انعدام الثقة بالنفس لدييم ، وىو من 
 تربوي التي يكون ليا أثر عمى مستواه الدراسي .النتائج النفسية لمتسّمط ال

 ـ العدوانية 4

اإلفراط في استخدام التسّمط التربوي يترّتب عميو بناء شخصية عدوانية متحّررة      
تخرج عن كّل قواعد السموك المجتمعي وقوانين السمطة نتيجة حجم التسّمط الذي وقع 

اة التي تعّرض ليا من جرآء القسوة عميو مما يضطر إلى التخّمص من القير والمعان
المفرطة مما يجعمو يتجو لتدمير الممتمكات العاّمة في المجتمع من دون اإلحساس 
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بالذنب أو التأنيب نتيجة عدم شعورىم باالنتماء أُلسرىم أو مؤّسساتيم ، ويمارس ىذا 
 كثير من ، (ٜٛ, صٖٕٓٓالسموك بعيًدا عن أنظار المجتمع )عمي وطفو , 

 التسّمط عمى أخذ يعتمد المدّرس حيثو  الطالب تجاه التسّمط التربوية تمارس المؤّسسات
وىو ما  التعامل مع الطمبة من أجل إنجاز الواجبات والميام المدرسية ، في والتشّدد

عدوانية مع بعضيم بعًضا ومع  سموكاتيم ويجعل بناء الشخصية ينعكس عمى
 مدّرسييم.

 ية ثانًيا: اآلثار االجتماع

العنف والقسر الذي ُيمارس ضد االطفال في التنشئة االجتماعية داخل اأُلسرة ومع      
التمميذ والطالب في المدرسة يجعمو غير قادر عمى إقامة العبلقات ويكون لديو فقر في 
التواصل والعبلقات االجتماعية , كما أّنو يرغب أن يكون في حالة الصمت والسكون 

باألشياء الخاّصة بو ويشعر بالوحدة , وىو ما يدل عمى  واالنسحاب ويبدأ بالعبث
االصابة باالضطرابات السموكية أو االجتماعية ، وىي أحد المشكبلت الرئيسة التي 
يتوّجب االىتمام بيا من قبل الباحثين والمدّرسين والمعّممين والميتمين بدراسة ىذه 

ك مجموعة من اآلثار االجتماعية المشكبلت واآلثار التي تكون نتيجة لتسّمط تربوي وىنا
 منيا:

 ـ غياب التفاعل التربوي 1

ُيعّد من أىم اآلثار االجتماعية التي تنتاب العمل التربوي التعميمي من جرآء فقدان      
العـبلقات اإلنسانية بين الطمبة والمدّرسين , مما يؤّدي إلى وجود فجوة بسبب جمود 

وتقّبل آرائيم ومناقشة أفكارىم والتحّيز العممي , االتصال وعدم احترام مشاعر الطمبة 
أّما حينما تتعّمق العبلقات السمطوية بين أطراف العمميـة التربوية تؤّدي إلى فقدان الروح 
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المعنوية والتسامح والحوار والتفاىم والتعزيز ، وتييمن أساليب التسّمط والجمود ، 
( ٖٙٔـ ٖ٘ٔ, صٕٗٔٓبد الرحيم, وتفرض أفكار وآراء األساتذة عمى الطمبة )عمي ع

، وفي حالة مواجية الطالب بيئة ومناخ مدّرسي مشحون بالتسّمط والقسوة والخوف كّل 
ىذه المظاىر تؤّدي إلى االخفاق واالحباط مثل تعامل المدّرس القاسي مع الطالب مما 
و يجعمو يجنح إلى ممارسات وسموكات كالكذب والغّش واالعتداء ، والتي يفرضيا الج

المدّرسي المتسّمط العنيف وىي بمثابة رّدات فعل طبيعية ونتيجة حتمية وآثار لحالة 
 ( .ٕٗـ ٔٗ, ص ٕٗٔٓالتسّمط التربوي )ىاتف شياع,

 ـ العزلة االجتماعية2

ُتعّد العزلة االجتماعية التي يتعّرض ليا الطمبة أحد اآلثار التي تتوّلد نتيجة التسّمط      
الطمبة واالىمال من قبل اأُلسرة والمدرسة ، وقد عّرف ىذا المفيوم التربوي وقّمة ميارات 

بأّنيا شعور الفرد بالوحدة وانعزالو  de Jong Gierveldدى جونج جير فيمد تيميورج  
وابتعاده وتجّنبو لآلخرين ، وينخفض تواصمو وتضطرب عبلقات وال نجد لديو أصدقاء ، 

اعية التي تربطو مع اآلخرين )حمدي عبد وتقل معارفو وتنتيي شبكة عبلقاتو االجتم
 (.ٛٔ, صٕٕٓٓالعال , 

 ـ التسّرب الدراسي 3

التسّرب ىو ترك الطالب لممدرسة قبل اتمام العام الدراسي أو المرحمة الدراسية      
( ، كما ُيعّد أحدى ٜ, صٕٔٔٓبرغبتو أو بسبب عوامل ُأخر )ايمان محمود , 

عات كونيا ُتعّد ىدر تربوي وتزيد األمية والبطالة الظواىر واآلثار التي تقمق المجتم
والجيل ، وتكون عائق أمام تقّدم وتطّور المؤّسسات , وىي موجودة في جميع 
المؤّسسات التربوية المتقّدمة تكنموجًيا وعممًيا والفقيرة والفارق يكون في نسبة التسّرب 
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وىي أسباب تربوية تكون فقط , وىناك مجموعة أسباب تؤّدي إلى التسّرب من المدرسة 
ليا عبلقة بالنظام التعميمي الذي يقوم عمى المدرسة والمدّرس والمناىج , وضعف 
التعاون بينيم واتباعيم ألساليب تدريسية تقميدية وقسوة الوالدين وتسّمط اإلدارة والمدّرسين 

ي داخل يؤّدي إلى تسّرب الطمبة من المدرسة مما يشّكل مخاطر وآثار اجتماعية كبيرة ف
( ، فالطالب المتسّرب ٙــ  ٖ, صٜٕٔٓالمجتمع )فواز النواجعو , محمود ابو سمرة , 

أشبو بالبركان الذي يثور في لحظة ما وقد يتم توجييو من قبل جماعات ظبلمية تمتين 
القتال مقابل االموال وقد يمتحق بجيات مجيولة العقيدة والمبدأ وىو ال يستطيع أن يمّيز 

لخطأ , وىناك خطر يتعّمق بانتشار الفاحشة والجريمة ودخوليم السجون بين الصواب وا
 بدل أن يكونوا بالمدارس والجامعات ، مما يجعمو يفقد فاعميتو وأثره داخل المجتمع .

 ـ مشاكسة المدرسين والتجاوز عمييم 4

ميمي أحد الظواىر التسّمطية التي ظيرت باآلونة األخيرة في الواقــع التربوي والتع     
وخصوًصا  في المدارس الثانوية ىي تجاوز الطبّلب عمى المدّرسين نتيجة ضعف 
القانون وبعض الممارسات العشائرية التي تتداخل مع المؤّسسات التربوية , وأخذت ىذه 
الظاىرة تتفاقم ويتم تيديد المدّرس أو االستيزاء بو من قبل الطمبة نتيجة ضعف الضبط 

وجود قوانين تمنع ىذه التجاوزات وتجعل الطالب يياب األستاذ االجتماعي , والبّد من 
( ، ويرى الباحث ــــــ من ٖٙ, صٖٕٔٓويحترمو )اخبلص زكي ,انظر حيدر ىاشم ,

متابعتو لمشكبلت والظواىر السمبية داخل المدارس الثانوية ــــــ أّن ىناك تسّمط يقع عمى 
دّرس أو مستوى الطمبة الدراسي أو األساتذة من قبل الطبّلب نتيجة ضعف شخصية الم

رّدة فعل بسبب ضبط المدّرسين لمنظام داخل الصّف ، وقد يكون الطالب يعاني من 
 مشاكل ُأسرية تدفع بو لمتسّمط . 
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 ثالثًا: اآلثار العممية

ىناك آثار لمتسّمط التربوي في الجانب العممي الذي يتعّمق بالمستوى والتحصيل      
 وىي كاآلتي: الدراسي لممتعّمم ،

 تدّني المستوى العممي ـ ٔ

التعقيد صفة تشوب التعميم وذلك الرتباطيا بمجموعة من األبعاد والعوامل المختمفة      
, فكّل األنظمة في العالم ليا محيط معّين تعمل في إطاره ويكون ليا تفاعل مع 

ت وتتوّلد منيا عناصره وفي الجوانب كاّفة , وتُنعت بأّنيا عممية إنتاجية ليا مدخبل
مخرجات وخدمات , كما أن التسّمط الموجود في اإلدارة المدرسية والطرائق وعدم توّفر 
الوسائل العممية وكثرة أعداد الطمبة والمنيج الدراسي والمشكبلت االقتصادية لممدّرسين 

لو  ليا أثر واضح عمى تدّني المستوى العممي لمطمبة والمدّرسين ، وُتعّد بمثابة محّددات
 ( .ٖٙـ  ٖ٘, صٕٙٔٓ)فيصل احمد , 

 ـ كره التعميم2

 تدفع التي األساليب من المدّرسين يستخدمو بعض الذي القسري ُيعّد التسّمط     
 أو التشّدد أو السموك وتقويمو باإلكراهتصحيح  ال يمكنألّنو  التعّمم ؛ إلى كره المتعّمم

 إلى الطمبة تدفع متوازنة  وغيرالتي تكون ضعيفة  المدّرس شخصية أنّ  كما العقاب ،
 المعمومـاتالدروس ومنحيم  إلقاء في والترّدد األخطاء فكثرة عممي ضعيف ، تحصيل

إلى عدم اإلبداع  تؤّدي )والتيديد التشدد( التصّرفات وسوء الكافيـة لمتعّمم والمعارف
وآثار نفسية  مشكبلت إلى تعرضيم ، وقد نفوس الطمبة في المبادرة روح وقتل واالبتكار
وفي ظّل ىذه الظروف التي تربط المدّرسين بالطمبة تؤّدي , التعّمم  أىميا كرهوعممية 
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إلى انقطاع الطمبة من التعّمم بشكل نيائي فبلبّد من مراعاة ىذه المشكمة والوقاية 
 ( .٘ٙمنيا)بوطيبو جمول ,,ص

 قتل الطموح في نفوس الطمبة ـ ٖ

يعّرف فرانك الطموح بأّنو المستوى المقبل من اإلجادة في الواجب الذي يأخذه الفرد      
عمى عاتقة ويرغب في الوصول إليو بعد معرفة وتحديد اإلجابة السابقة لذلك 

( ، والمعاناة التي يمقاىا الطمبة داخل المدرسة نتيجة ٘,صٕٙٔٓالواجب)أال امير ,
تيديًدا لقتل الطموح واألمل في نفوس الطمبة ، ويقف  الضغط والتسّمط التربوي تشّكل

عائًقا أمام عممية تقّدم المسيرة التربوية وتطّورىا , وتدّني المستوى الدراسي لدييم ، وُيعّد 
 أحد أىم اآلثار االجتماعيـة لمعممية التربوية .

 المبحث الرابع
 أسباب التسمط التربوي

ربوي في المؤّسسات التعميمية ، وىذا يدل عمى ىناك مظاىر متعّددة لمتسّمط الت     
وجودىا وعمقيا وامتدادىا في أكثر جوانب العمل التربوي بشكل عام , وىو إشارة إلى 

 وجود أسباب تقف وراءىا ، ولعّل من أىّميا :

 أواًل: األسباب االجتماعية 

ة الحّرة إاّل في ال يمكن أن نجد ُنظًما ومؤّسسات تربوية تتمّتع بمبادئ الديمقراطي     
وجود المجتمع المتحّرر الخالي من التسّمط ؛ كون جذوره وُأصولو اجتماعية , والجانب 
التربوي أحد األنساق الفرعية من البناء االجتماعي ويتأّثر فيو ويستجيب لو , والتسّمط 

،  أحد الظواىر التربوية التي ترتبط بالبنية االجتماعية التقميدية التي تخشى التغيير
وتحاول كبت اإلبداع ، وتعمل عمى تشجيع االنقياد والخضوع والطاعة والتقميد والتكّيف 
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مع البناء االجتماعي السائد ، ومع ما موجود فيو من سمبيات , والطمبة والمعّممين جزء 
من ىذا المجتمع وىو مسؤول عن إنتاج معّممين سمطويين يكون ليم دور في إنتاج 

المجتمع يتمّيز بوجود مؤّسسات كاأُلسرة والعشيرة والقبيمة ، والتي  طمبة متسّمطين , وىذا
، كما أّن القيم  (ٕٕٔ, صٜٕٓٓتغمب عمييا طبيعة التسّمط )يزيد السورطي , 

االجتماعية توّجو وتحّرك السموك نحو أىداف معّينة , وتختمف ثقافة التسّمط والعنف بين 
يم المجتمعية والثقافية , والتي ُتكتسب من أفراد المجتمع حسب حجم ودرجة التأّثر بالق

التنشئة االجتماعية والمدرسة والسمطة ، وقد أشارت كثير من الدراسات إلى أّن اأُلسرة 
في المناطق الشعبية ترّبي أبنائيا عمى ثقافة التسّمط والعقاب والقير ، مما يجعميم 

 ( .ٓٚ, صٕٚٔٓ متمّردين أحياًنا وخاضعين أحياًنا ُأخر)ابراىيم الحيدري ,

 ثانًيا: األسباب النفسية 

وىي ))مجموعة االضطرابات واالنفعاالت األساسية في العمميات النفسية      
، وَمن يمارس التسّمط يكون العامل النفسي  (ٖٔٔ,صٕٚٔٓالداخمية(( )فرحان محمد ,

والذي يقوم أحد األسباب التي تدفعو إلى ممارستو , وَمن يقوم بإدارة المؤّسسة التربوية 
بالتعميم في داخميا ىم أفراد في المجتمع ويتعّرضون لضغوطات الحياة داخل اأُلسرة 
ومكان العمل ، وىذا الضغط يجعمو في حالة غير طبيعية يقوم بممارسة التسّمط اتجاه 

 الطمبة مما يوّلد ردود أفعال تتمّثل بالعدوانية أو كره التعميم أو التسّرب الدراسي .

 ألسباب السياسية ثالثًا: ا

المؤّسسات التربوية ليا ارتباط وثيق بالسياسة وتتأّثر بالظروف والعوامـل السياسيـة       
داخل المجتمع , وأىدافيا والقيم التـي تؤمن بيا والوسائل التي تستخدميا وُنظم العمل 

مناىج فييا تستمدىا من النظام السياسي القائم , والتربية عمل سياسي فأّن إعداد ال
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التعميمية , وُطرق التدريس, وتخطيط السياسة التربوية والتعميمية يتم اختيارىا ايدلوجًيا, 
وكثير من الُنظم السياسية في العالم عممت عمى تطويع شعوبيا وطبعتيا عمى الخضـوع 
واالستسبلم عبر التربيـة , بداًل من استخداميا كوسيمة لمتطوير والتنمية من أجل تقّدم 

المجتمع , مثل ىذه الظروف السياسية ىي مصدر أساس لظيور التسًمط  وخدمة
، وانشغمت كثير من األنظمة  (ٖٖٔ, صٜٕٓٓالتربوي )يزيد عيسى السورطي ,

السياسية ولمّدة من الزمن في تبـرير السمطة الحاكمة ، واستندت في ذلك إلى مجموعة 
وغيرىا من النظريات التي مـن النظريات كنظرية العقد االجتماعي , ونظرية ىوبز 

بّررت السمطة المطمقة لمحاكم ، ودافعت عن سموك الحاكم التسّمطي األوتوقراطي 
, ٕٔٔٓإلخضاع أفراد المجتمع في المؤّسسات التربوية جميًعا )وليد سالم محمد ,

ٙ٘٘. ) 

 رابًعا: األسباب االقتصادية 

التركيب الطبقي االقتصادي الذي يوجد في المجتمع يتكّون من طبقة األغنياء التي      
بيدىا السمطة والثروة والنفوذ , والطبقة الكبيرة ذات المستوى المعيشي المتدّني التي 
ُحرمت من حقوقيا وازدادت فقًرا ، الفقر الذي ُيعّد بيئة مبلئمة لمتسّمط وترّدي الوضع 

ّكل خطًرا عمى الحرية ,  وفي ظّل تدّىور األوضاع االقتصادية يتأّزم االقتصادي ويش
المجتمع وينتج الخوف لدى الُحّكام ويخشون الحرية ، واذا لم يتمّكنوا من تحسين 
األوضاع يمجئون إلى التسّمط واستخدام القّوة والعنف وقمع الحريات من أجل الحفاظ 

 ( .ٖ٘ٔـ ٖٗٔ,صٜٕٓٓعمى سمطاتيم )السورطي ,
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 خامًسا: األسباب الثقافية

ُتعّد الثقافة مجموعة ممارسات يقوم بيا األفراد بشكل يومي وتطّورت مع وجود      
اإلنسان وتبًعا لتعاممو مع البيئة المحيطة بو , وىذه األفكار والتقاليد أصبحت جزًءا من 
حياة الناس ومن خبلل المغة عّبروا عن أنفسيم ومجموعة المعارف شكّمت الثقافة التي 

سو وىي من اأُلسس التي ليا دور في بناء سموك األشخاص صنعيا اإلنسان بنف
( ، وظاىرة التسّمط التربوي ىي نتاج ٚٙ, صٜٕٓٓواتجاىاتيم ) نبيل عبد اليادي , 

وتراكم معرفي وثقافي ضرب المجتمع والمدارس , وىناك نوع من العبلقات الزالت 
الطمبة والمدّرسين جزء عنيفة داخل المدارس وىي قضية إنسانية تخص اأُلسرة التربوية و 

من الحياة ، وقد اكتسبوا عادة العنف والتسّمط في ظّل حياتيم حينما كانوا أطفااًل قبل 
أن يمتحقوا بالمدرسة ويكونوا معّممين ومديرين وباحثين وقائمين عمى المؤّسسات التربوية 

في التسّمط والتعميم , والجيل التربوي من أىم األسباب الثقافية ويتصّدرىا بالتأثير 
والعنف , والوعي التربوي أمر أساس في الحّد من التسّمط التربوي )عبداهلل العامري , 

 ( .ٜٙٔ, صٜٕٓٓ

والقيم والعادات والموروث الثقافي الموجود في المجتمع العراقي , واأُلسرة التي      
ى يعتاد تحرص عمى الماضي وفرضو عمى أبنائيا من الطمبة بالقّوة والقير والتسّمط حت

 عمييا ويمارسيا كسموك في حياتو االجتماعية.

 المبحث الخامس
 اإلطار المنيجي لمدراسة

وُتعّد ىذه الدراسة من البحوث الوصفية األكثر استخداًما في دراسة المشكبلت والظواىر 
االجتماعية التي ليا صمة باآلراء والمواقف واالعبلم , ومن خصائص ىذا الدراسـة 
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ل والتفسير لوقائع وحقائق محّددة ومترابطة باألحداث واألوضاع , وىو الوصف والتحمي
يحّدد الوضع الحالي لمظاىرة وال يحكم عمى الواقع كونو جيد أو رديء , ويعتمد في 

نتائج البحث عمى عامل الزمن وحجم العّينة ، ويجب عمى الباحث مناقشة تفسير 
( ،  ووجد الباحث أّن ٔ٘, صٕ٘ٔٓالبيانات وتفسيرىا بشكل مبلئم)نجاة عيسى , 

منيج المسح االجتماعي بطريقة العّينة يناسب طبيعة الجانب الميداني لمدراسة ، وبو 
يتم تحقيق أىداف الدراسة بشكل موضوعي , وعبر المسح االجتماعي يتم الحصول 
عمى البيانات والمعمومات التي تتعّمق بطبيعة الديمقراطية ومظاىر التسّمط التربوي 

عّينة الدراسة التي بمغت عدد بة المرحمة الثانوية في قضاء الرفاعي, عممًا ان لطم
 ( مدّرًسا .ٖٜٕ( طالًبا , و)ٖٚٚ( وحدة ، توّزعت عمى )ٓٚٙوحداتيا )

 ( يوّضح العدالة في تطبيق القوانين التربوية عمى الطمبةٙجدول )

 النسبة % التكرار البدائل
 ٛ٘ ٕٚٔ نعم

 ٕٕ ٗٛ إلى حدٍّ ما
 ٕٓ ٙٚ ال

 ٓٓٔ ٖٚٚ المجموع
ونستنتج من ىذه المعطيات وجود عدالة في تطبيق القوانين التربوية جاءت           
%( ىي األعمى , وىذه النتيجة التي توّصل إلييا الباحث اتفقت مع دراسة ٛ٘نسبتيا )

م( التي أّكدت أّن تطبيق العدالة مرتفع في ٖٕٓٓأيوب فاروق لطفي الطنبور )
سات التربوية , وتشير ىذه النسبة إلى وجود عدالة في تطبيق القوانين من قبل المؤسّ 

إدارة المدرسة وأعضاء الييأة التدريسية عمى الطمبة , وىناك مبادئ لمديمقراطية في 
المؤّسسات التربوية الموجودة في مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( وبدورىا تقضي عمى 
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ىر التسّمط التي ُتمارس في فرض القوانين وتطبيقيا عمى حاالت التمييز والمحاباة ومظا
بعض الطمبة وترك الباقين ، أّما اإلجابة المحّددة فقد عّززت اإلجابة اأُلولى لممبحوثين 

%( ، في حين ٕٕفي تأييدىا الجزئي لمعدالة في تطبيق القوانين التربوية وبنسبة )
ة عمى الطمبة بسبب عدم االىتمام جاءت عدم وجود عدالة في تطبيق القوانين التربوي

 بنسبة معّينة  بمبادئ الديمقراطية في الثانوية .

 ( يمّثل اإلجابات حول النظام التعميمي وتشجيعو عمى ترسيخ7جدول )
 القيم الديمقراطية 

 النسبة % التكرار  البدائل
 ٘.ٛٙ ٕٛ٘ نعم

 ٖ.ٛٔ ٜٙ إلى حدٍّ ما
 ٕ.ٖٔ ٓ٘ ال

 ٓٓٔ ٖٚٚ المجموع
 

%( الذين يؤّيدون أّن النظام التعميمي ٘.ٛٙنستخمص من الجدول أّن نسبة )     
يشّجع عمى ترسيخ الديمقراطية , وىذا يشير إلى أّن النظام التعميمي في مجتمع الدراسة 
)قضاء الرفاعي( يشّجع الديمقراطية لما ليا من آثار إيجابية عمى العممية التعميمية , 

( , وبعدىا الذين ال يؤّيدون ٖ.ٛٔدون بدرجة بسيطة وبنسبة )وانحصرت نسبة الذي يؤيّ 
( وينبغي معالجة ىذه النسبة ٕ.ٖٔأّن النظام التعميمي يشّجع عمى الديمقراطية وبنسبة )

 في النظام التعميمي عبر تجذير الديمقراطية في المدارس الثانوية . 
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 تعزيزه لمبدأ( يبّين االجابات حول التعميم االلكتروني ومدى 11جدول )
 المساواة والحرية 

 النسبة % التكرار البدائل
 ٔٗ ٘٘ٔ نعم

 ٕٛ ٚٓٔ إلى حدٍّ ما
 ٖٔ ٘ٔٔ ال

 ٓٓٔ ٖٚٚ المجموع
 

نستنتج من معطيات الجدول أّن الذين يؤّيدون التعميم اإللكتروني احتمت           
%( ويشير إلى أّن التعميم اإللكتروني المستخدم ٔٗإجاباتيم المرتبة اأُلولى وبنسبة )

اآلن في المدارس الثانوية يعّزز المساواة والحرية عبر رفع الحواجز النفسية بين الطمبة 
نحيم فرصة أكبر لمحوار والنقاش من دون حرج أو خجل من زمبلئيم والمدّرسين , ويم

أو مدّرسييم , وبالتالي فيو مؤّشر ديمقراطي يحد من بعض مظاىر التسّمط الموجودة 
داخل الصفوف , أّما المرتبة الثانية مّثميا عدم تأييد المبحوثين لمتعميم اإللكتروني 

كتروني لو آثار سمبية عمى المستوى العممي %( ويؤّشر إلى أّن التعميم اإللٖٔوبنسبة )
إذ تتساوى فيو كثير من مستويات الطمبة وال يمكن تمييز الطمبة الجيدين بشكل واضح 
ناىيك عن حاالت الغش التي ترافق االمتحان اإللكتروني , أّما الذين ترّددت إجاباتيم 

 نة الدراسة .%( من وحدات عيّ ٕٛبين الرفض والقبول المرتبة الثالثة وبنسبة )
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 ( يوّضح مساىمة المناىج الدراسية في تعزيز مبدأ المساواة والحرية12جدول )

 النسبة % التكرار البدائل
 ٜٙ ٕٔٙ نعم

 ٛٔ ٛٙ إلى حدٍّ ما
 ٖٔ ٛٗ ال

 ٓٓٔ ٖٚٚ المجموع
 

من ىذه المعطيات يتوّضح أّن المبحوثين الذين يؤّيدون مساىمة المناىج في           
%(، ويدل ىذا عمى تضمين وتناول ٜٙتعزيز المساواة والحرية احتمت أعمى النسب )

المناىج لمبادئ الديمقراطية بشكل واسع ومن خبلل طرح موضوعاتيا في الصّف , 
%( وىي تأييد جزئي ٛٔن كانت نسبتيم )وبعدىا جاءت إجابات المبحوثين الذي

لمساىمة المناىج في تعزيز المساواة والحرية , والمبحوثين الذين لم يكونوا مع مساىمة 
 %( من وحدات عّينة الدراسة .ٖٔالمبحوثين إذ بمغت النسبة )

 التوصيات
خمق وعي ثقافي لدى الطمبة لمحّد من استغبلل الممارسة الديمقراطية لئلساءة  -ٔ

 سييم .لمدرّ 
تفعيل التعاون بين اإلدارة المدرسية والكوادر التدريسية لمنيوض بواقع المدرسة   -ٕ

 التربوي ورفع المستوى الدراسي .
االبتعاد عن طمس شخصية الطالب عبر أساليب العقاب التي يعتمدىا   -ٖ

ذالليم وتحقيرىم .  المدّرسون كإظيار عيوب الطمبة وا 
 اًل عن اعتماد وسيمة االمتحان فقط . ايجاد وسائل متعّددة لمتقويم بد  -ٗ
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 المصادر
.إبراىيم الحيدري , سيسيولوجيا العنف واإلرىاب , دار الساقي , بيروت , لبنان ٔ

,ٕٓٔٚ , 

, دار النفائس , بيروت ــ لبنان  ٔأحمد أبو حاقة , معجم النفائس الوسيط , ط.ٕ
,ٕٓٓٚ. 

العربي والتحّديات المعاصرة , .أحمد سعيد نوفل , أحمد جمال الظاىر , الوطن ٖ
 .ٕٛٓٓالشركة العربية المتحدة , القاىرة ,

.أحمد محمد الزعبي , ُأسس عمم النفس االجتماعي , دار زىران , عمان ــ اأُلردن ٗ
,ٕٓٔٓ. 

.إخبلص زكي , تقويم األداء في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة , دراسة مقّدمة ٘
.  ٕٙ, صٖٕٔٓالتربوية , وزارة التربية , العراق ,لمركز البحوث والدراسات 

 انظر: حيدر ىاشم منصور , االنحراف السموكي لدى طمبة المدارس الثانوية .

.أشرف محّمد أحمد عمي , الثقة بالنفس وعبلقتيا بتقدير الذات لدى طبّلب المرحمة ٙ
,  ٛ, العدد الثانوية بوالية الخرطوم , المجّمة العممية لجامعة اإلمام الميدي 

 . ٕٙٔٓالسودان ,

أال محمد الحياري , اصول التربية , دار امجد لمنشر , ط العربية , عمان ـ االردن .ٚ
 ,ٕٓٔ٘ 

.آالء أمير عّزت محّمد , الصّحة النفسية وعبلقتيا بمستوى الطموح والتحصيل ٛ
األكاديمي لدى طمبة كّمية الصّحة العاّمة بجامعة شندي , رسالة ماجستير غير 
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منشورة , قسم عمم النفس , كّمية التربية , جامعة السودان لمعوم والتكنموجيا 
,ٕٓٔٙ. 

يم , وكالة الصحافة العربية ناشرون , مصر .إيمان محمود , التسّرب من التعمٜ
,ٕٓٔٔ. 

.بشرى عمي , مظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين في الجامعات المصرية , ٓٔ
 ٕٛٓٓ, العدد االول ,  ٕٗمجّمة جامعة دمشق والمجّمد 

.بشرى عناد مبارك , االغتراب االجتماعي وعبلقتو بالحاجة إلى الحّب , مجمة ٔٔ
 ٘ٛالعدد كّمية اآلداب , 

.بوطيبة جمول , التسّمط المدرسي وآثاره السيكولوجية عمى المجموعة المتعّممة , ٕٔ
, قسم المغة وآدابيا ,  ٜٗمقال , مجّمة جيل الدراسات األدبية والفكرية , العدد 

 جامعة عبد الحميد بن باديس , مستغانم ــ الجزائر , )ب ـ ت( 

عيم االجتماعي من الرفاق والكبار في خفض .حمدي محّمد عبدالعال , فعالية التدٖٔ
السموك االنعزالي لمطفل , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كّمية التربية ، جامعة 

 .ٕٕٓٓالزقاقيق ,

.رشدان عبداهلل زاىي , الفكر التربوي اإلسبلمي , دار وائل , عمان , اأُلردن ٗٔ
 ٘ٛٔ, صٕٗٓٓ,

, دار الشروق , عمان ,  ٕ, طوالتعميم  .عبداهلل الرشدان , المدخل إلى التربية٘ٔ
ٕٕٓٓ . 
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.عبداهلل العامري , المعّمم الناجح , دار ُأسامة لمنشر والتوزيع , عمان ــ اأُلردن ٙٔ
,ٕٜٓٓ. 

شكالية التسّمط التربوي في الوطن العربي , طٚٔ  ٕ.عمي أسعد وطفو , بنية السمطة وا 
 . ٕٓٓٓ, , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ــ لبنان 

.عمي أسعد وطفو , عبداهلل المجيدل , عمم االجتماع التربوي والمدرسي , دار معد ٛٔ
 . ٕٛٓٓلمنشر , دمشق , 

شكالية التسّمط واألزمات في ٜٔ .عمي عبد الرحيم صالح , ديمقراطية التعميم وا 
 . ٕٗٔٓالمؤّسسات الجامعية , دار اليازوري , عمان ــ اأُلردن ,

ياصجين , موضوعات في عمم النفس الخواص , دار المعتز , .فرحان محمد الٕٓ
 . ٕٚٔٓعمان ــ اأُلردن , 

. فواز يوسف النواجعة , محمود أحمد أبو سمرة  , التسّرب المدرسي في المدارس ٕٔ
الفمسطينية ــ واقع وأسباب , ورقة مقّدمة لمؤتمر ظاىرة التسّرب المدرسي ـــ األبعاد 

 .ٜٕٔٓفمسطين , والحمول , جامعة القدس ,

. فيصل أحمد بوطيبة , العائد من االستثمار في التعميم , دار اليازوري , عمان ــ ٕٕ
 ,  ٕٙٔٓاأُلردن ,

.محّمد خير أحمد الفوال , مقاومة الخوف والسموك الفردي عند األطفال , دمشق ــ ٖٕ
 .ٕٙٓٓسوريا ,
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في عمم المناىج  .محّمد عبداهلل الحاوري ، محّمد سرحان عمي قاسم , مقدمةٕٗ
 . ٕٙٔٓ,دار الكتب, اليمن ,  ٔالتربوية, ط

, دار الكتب الوطنية , بنغازي ــ ٔمولود زايد الطبيب , عمم االجتماع السياسي , ط.ٕ٘
 .ٕٚٓٓليبيا ,

.ناصر باي كريمو , بو مبلح ُأسامة , عموان رفيق, الثقة بالنفس وعبلقتيا بدرجة ٕٙ
امع في الدراسات النفسية والعموم التربوية , العدد التفاؤل لدى الطمبة , مجّمة الج

ٜ  ,ٕٓٔٛ. 

.نبيل عبد اليادي , مقّدمة في عمم االجتماع , دار اليازوري , عمان ـــ االردن , ٕٚ
ٕٜٓٓ  

, القاىرة ,  دار كنوز, ُُصول عمم النفس , أساسيات وأ نجاة عيسى انصورة.ٕٛ
  ٕ٘ٔٓمصر ,

.ىاتف برييي شياع , العنف المدرسي , مركز البحوث والد راسات التربوية , و ٜٕ
 .ٕٗٔٓ, ٕٕٔزارة التربية. العرا قية , 

.وليد سالم محمد , النظام الفردي األوتوقراطي ــ دراسة نظرية لمسمطة المطمقة , ٖٓ
ساسية , كّمية العموم السياسية , جامعة الموصل , مجّمة أبحاث كّمية التربية األ

 ,  ٕٔٔٓ,  ٕ, العدد  ٔٔالمجمد 

  ٜٕٓٓالسمطوية في التربية,عالم المعرفة , الكويت ,. يزيد عيسى سورطي ,ٖٔ

 


