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لمدرسة لمدرسة ا ا                                             



رسة رسة المد  المد  

غالبية        تمضي   .أساسيا في حياة المراهق الفرد           تحتل موقعا         
. داخل مؤسسة المدرسة     سن المراهقة   المراهقات والمراهقين      

. تتبلور فيها السمات الخاصة والمشترآة بين المراهقين                        

تهما    ف  جوانب أساسية من شخصية المراهقة والمراهق وثقا                    يها ف تنبني       
. . هما  تفهما وسلوآيا       ق وموا   



))ةة((المثلث األكثر أهمية وتأثيرا في حياة المراهق      المثلث األكثر أهمية وتأثيرا في حياة المراهق      

.

المراهق -المراهقة

.

  المدرسة  

المؤسسة الدينية        
       
العائلة 



صيغة محتملة للعالقات بين المدرسة والعائلة والمؤسسة الدينية،                            
.  في مرحلة من الرآود االجتماعي            )ة( والمراهق   

العائلة  

المجتمع
االعالم

المدرسة المؤسسة 
المراهق الدينية  

اجتماع عناصر تقليدية    

اجتماع مرجح لعناصر     عناصر تناقض مرجح  
          تجديدية 

اجتماع عناصر تقليد وتجديد      
      بنسب متفاوتة حسب    

       الحاالت الفردية    



وظائف المدرسة     وظائف المدرسة     
                    

نقل المعرفة   .  .  11

التأهيل لدخول سوق العمل              . 2

التأهيل للمواطنة وألداء األدوار االجتماعية                     . 3

نسج العالقات بين زمالء الدراسة           . 4



اتجاه العالقات داخل المدرسة      اتجاه العالقات داخل المدرسة      
                    

المدرسين واإلدارة من جهة،              ة بين    العمودي  تهيمن العالقة         
. أخرى ة  جه   والتالميذ من     

   بين زمالء الدراسة       فقية   األ  تهيمن العالقة        

أنفسهم        



سسالمدرّ   المدرّ       

::هو  هو  

.السلطة الموازية لسلطة األهل واألب في المنزل        

.وسيط أو ناقل للمعرفة     

.. وإنسان له أسلوبه الخاص وشخصيته المميزة       مرّب



العالقة بالمدرسين       العالقة بالمدرسين       
ة   وظيفة مدّر أو س التربوي إلى مجرد مهنة  المدّر  منمن   

.ني التلق طابعالدخل متواضع، ويغلب عليه 

شخصا على درجة من األهمية في نظر  شخصا على درجة من األهمية في نظر    سسال يبدو المدرّ  ال يبدو المدرّ      
بين من يستحق الحب  بين من يستحق الحب  اآلراء  اآلراء  المراهقة والمراهق وتتفاوت المراهقة والمراهق وتتفاوت 

..والتقدير ومن هو محل آراهية   والتقدير ومن هو محل آراهية   



نظام االنضباط    نظام االنضباط    

تعد المدرسة مكانا لممارسة السلطة والتدريب على الطاعة  
.واالنضباط

مثل  ، هاديمقراطية فيالحياة الغياب تتسم العالقات داخل المدرسة ب
 .مشارآة التالمذة في تشكيل روابط او لجان منتخبة منهم   

.على العالقات داخل المدرسة مفهوم العقاب يسيطر



ن الدير والمدرسة        ي  ب    ما الذي يجمع  
والمستشفى والسجن والمشغل والثكنة                   

!!؟؟العسكرية 

انها جميعا مؤسسات تقوم على التحكم              ”   
بالجسد من خالل نظام من االنضباط               

.“الصارم المعزز بالعقوبات     
   والدة السجن  -  المراقبة والمعاقبة    ،ميشيل فوآو      

؟!السجن  والمدرسة 



سلوآيات المراهقين وقيمهم       سلوآيات المراهقين وقيمهم       

  
يخلق المراهقات والمراهقين في المدرسة               

مهم ومعاييرهم          قيَ ن ويتقاسمو        ،مجالهم الخاص        
يعبر   وحتى لغتهم الخاصة التي تشكل سلوآا                     

 االعتراض على نظام            عن شكل من اشكال        
.المدرسة



سلوآيات المراهقين وقيمهم    سلوآيات المراهقين وقيمهم    

:“غير الحضارية      ”ال تخلو المدرسة من السلوكيات             

استخدام  لهجة االوامر والصراخ او الصياح، وبدرجة                   
.  اقل الشتائم والسباب والضرب                 

.التدخين والمخدرات وشرب الكحول        
.مالعنف الجسدي بين المراهقين انفسه         

..تخريب التجهيزات واالبينة او تشويهها     تخريب التجهيزات واالبينة او تشويهها     
   



قانون جماعة األصدقاء أقوى من قانون المدرسة                   

 فقالت  ، غير الئقة  تعابير  شرحت لي تلميذة سبب استخدامها  
 أسمع ، ال أستطيع أن أآون مع البنات دون أن أقول هذا الكالم       ”   

 وال أحصل على ،الجميع في عمري يتصرفون على هذا النحو    
اعترافهم بي وانضمامي الى المجموعة إال إذا تصرفت على نحو     

  “...مشابه لهم

أخصائية في علم النفس في خلية صحية في مدرسة في تونس              



االختالط  االختالط  
يجد المراهقون والمراهقات فوائد آثيرة لالختالط على                    

صعيد تحسين نوعية العالقات داخل الصف، واالنضباط،                             
.  وآذلك على صعيد العالقات الشخصية               ، والتنافس السليم         

االحساس    والسيما    اال ان لالختالط مشاآله ايضا،               
 مر الذي قد ألخر ا آلبالضيق لوجود زمالء من الجنس ا               

في ظل عدم االعتياد            او الخصوصية       الحميمية     يخترق   
. على االختالط بالجنس االخر          

        



نوعان من المدارس، نوعان من المشاآل نوعان من المدارس، نوعان من المشاآل 

 :المدرسة التقليدية     مشكالت   من جهة اولى هناك            * 
الفصل بين الصبيان والبنات،                  -   
العقاب الجسدي والتلقين،         -   
... ف المناهج، وعدم آفاية التجهيزات        تخلّ  -   

وهناك من جهة اخرى المشكالت المرتبطة بضرورة                     *  
االنتقال الى نموذج المدرسة العصرية في اساليب                   

...التدريس والمناهج والعالقات          



التوصياتالتوصيات

  مؤسسة وأدوارا وعالقات     ،تجديد المدرسة    ضرورة   
تعزيز الشعور باالنتماء لدى التلميذ إلى مؤسسته         

المدرسية   
 الناشطة   أآثر على األساليب  عتمادالا 
.عداد برنامج تأهيل للمدرسين    إ

العمل على المزاوجة بين عملية التدريس الصفّية         
  .والكم الهائل من وسائط المعرفة  



التوصياتالتوصيات

.تشجيع التالميذ على تشكيل اللجان واألندية                     
  .ممثلين عنهم للمشارآة في إدارة الحياة المدرسية                     انتخاب     

 األهمية الكافية لحصص الرياضة والفنون واألنشطة                      إيالء  
التطبيقية واالبتعاد عن تصنيف المواد والحصص إلى أساسية                             

.وثانوية      
استحداث آليات للتنبه المبكر الى النزاعات وحلها قبل تفاقمها                                
. وتحولها الى صراع بين التلميذ واألهل واإلدارة  والمدرسين                    


