
العملٌات االجتماعٌة

خصائص العملٌات االجتماعٌة

.أهمٌة دراسة المعلم للعملٌات االجتماعٌة

.الحراك االجتماعً, الضبط االجتماعً: العملٌات االجتماعٌة 



:مقدمة

 بل ترتبط بحركة باقً مؤسسات المجتمع , التربٌة ال تتم فً فراغ

.وبالعملٌات التً تتم فً إطارها

  والعملٌات االجتماعٌة التً ٌتواجد فٌها األفراد ٌكتسبون جوانب

لذلك أضحت دراسة هذه العملٌات , تربوٌة ونفسٌة عدٌدة

.االجتماعٌة موضوعا مهما للمشتغلٌن بالتربٌة



:خصائص العملٌات االجتماعٌة

 تتمٌز العملٌات االجتماعٌة بالتداخل والتأثٌر والتأثر فٌما بٌنها.

 وتعود هذه النسبٌة إلى اختالف موقع , أن العملٌات االجتماعٌة نسبٌة
(.مثال.) وظروف من ٌنظر لهذه العملٌات

 (االنضباط)مثال . أن العملٌات االجتماعٌة متكاملة مع بعضها

  تعكس العملٌات االجتماعٌة وضعٌة المجتمع الموجودة فٌه وطبٌعة
وفً المجتمع الواحد , فهً صورة مصغرة للمجتمع الكبٌر, أحواله

.تختلف العملٌات االجتماعٌة على مر العصور

  توجد العدٌد من القواعد والمعاٌٌر التً تحكم العملٌات
(مثال التنشئة االجتماعٌة.)االجتماعٌة

 ولعل هذه الخاصٌة , ٌمكن التحكم بالعملٌات االجتماعٌة وتوجٌهها
(  لماذا)ترتبط بما سبق 



:أهمٌة دراسة المعلم للعملٌات االجتماعٌة

  استثمار المعلم دراسة العملٌات االجتماعٌة فً دعم أدائه داخل

.المدرسة وخارجها

  فهم العملٌات االجتماعٌة ٌمكن أن ٌساعد المعلم فً التقلٌل من

.اآلثار السلبٌة والمشكالت المتوقعة أثناء عمله

  أن المعلم ٌمكنه أن ٌستفٌد من معرفته لهذه العملٌات االجتماعٌة

.فً تعامله مع أولٌاء األمور ومع المجتمع المحلً



:عملٌة الضبط االجتماعً

 ٌمثل الضبط االجتماعً واحدا من أهم النظم االجتماعٌة التً أهتم

علماء االجتماع والنفس وغٌرهم أثناء دراستهم للسلوك  بها

.والعوامل المؤثرة فٌه, االجتماعً

  وحتى نفهم عملٌة الضبط البد أن نتخٌل مجتمع ال ٌوجد فٌه أي

.ضوابط



:أهمٌة الضبط االجتماعً

 رأي ابن خلدون.

  تعرٌف الضبط:

توجٌه سلوك األفراد فً ضوء المعاٌٌر االجتماعٌة والقانونٌة السائدة 

. فً مجتمعهم

  شًء واحد؟هل الضبط االجتماعً والعقاب هم.



:أهم وسائل الضبط االجتماعً

 الدٌن.

 القانون.

 المعاٌٌر والقٌم الثقافٌة.

 الرأي العام.

 العادات والتقالٌد واألعراف.

 التربٌة.



:العملٌة التعلٌمٌة والضبط االجتماعً

 ًوإذا لم تتمكن , تعتبر التربٌة واحدة من وسائل الضبط االجتماع

المدرسة من القٌام بوظٌفتها الضابطة فذلك ٌؤدي إلى تصدعات فً 

(الدراسات. )البناء االجتماعً

:من أسباب عدم قٌام المدرسة بوظٌفتها الضابطة

 بهاعدم وضوح القواعد واللوائح المحددة للعمل أو جهل البعض  1.

.أحٌانا

.ضعف اإلمكانات سواء المادٌة أو البشرٌة بالمدارس 2.

. تأثٌر الفوضى وانعدام االنضباط فً المجتمع الخارج3ً.



.سوء توزٌع الجدول الٌومً. 4

.ضعف القدوة فً الهٌئة التعلٌمٌة. 5

وتحاسب , نقص النظم المحاسبٌة التً تدعم السلوك اإلٌجابً. 6

. السلوك المخطئ



ٌقوم الضبط فً المدرسة على فرضٌة مؤداها أن كافة 

الممارسات التعلٌمٌة فً المدرسة تسلم سلفا بوجود أرضٌة 

وٌرتبط االنضباط الٌومً سواء , مشتركة بٌن المعلم والتلمٌذ

فً الفصول أو المدارس باألعراف والقواعد والعادات والقٌم 

,  التً تستدعٌها التفاعل االجتماعً فً نطاق كل مجتمع تعلٌمً

لذلك فاالنضباط مرآة تعكس مكونات التفاعل فً المجتمع 

ومن ثم فحٌنما ٌسود الوئام التعلٌمً ال ٌفكر أحد فً , المدرسً

. تطبٌق الضوابط الصارمة

دور المدرسة والمعلم فً تحقٌق الضبط



اإلجراءات التً تساعد إدارة المدرسة فً تحقٌق 

:الضبط

 أن تكون اللوائح التنظٌمٌة معروفة وقواعد العمل واضحة.

  العمل على تضمٌن المناهج الدراسٌة المواقف المربٌة لعملٌات

.الضبط

  الالصفٌةاالستفادة من األنشطة.

  االهتمام بتنظٌم عنصر الوقت.

 العمل على دعم العالقة اإلٌجابٌة بٌن المدرسة واألسرة.

 تعزٌز مشاركة التالمٌذ فً الحفاظ على نظام المدرسة.

 ًتفعٌل دور األخصائً النفسً واالجتماع.



دور المعلم فً مساعدة التالمٌذ على احترام 

:الضوابط واألنظمة المدرسٌة

 أن ٌكون المعلم نفسه قدوة حسنة فً الضبط واالنضباط.

  أن ٌعمل المعلم على التنوٌع فً طرق التدرٌس وفً تعامله مع
.وفً حركته داخل الفصل, الطالب

 أن ٌتدرج المعلم فً استخدام أسالٌب الجزاء والعقاب.

 أن ٌتم االهتمام بالضوابط اإلٌجابٌة قبل استخدام الضوابط السلبٌة.

  العمل على تقوٌة الروح الدٌنٌة فً نفوس التالمٌذ وتنشئتهم على
.التمسك بالدٌن

  أن ٌفهم المعلم القواعد التً تحكم حركة الطالب وٌعمل على
.تغٌٌرها إلى األفضل دائما



:المدرسة وتطبٌق العقوبات

  عند التحدث عن الضبط االجتماعً البد أن نتعرض ألسلوب
.بهالعقاب الذي اقترن 

 ما المقصود بالعقوبة في المجتمع المدرسي:

لذلك فإن الشكل األساسً فً تطبٌق , العقاب معناه االستهجان واللوم
وعزله عن , العقوبة كان ٌتلخص فً نبذ المجرم فً مكان بعٌد

.وجعله ٌشعر بالوحشة, المجتمع

ولكن معناه الوقوف , ومعاقبة إنسان لٌس معناه تعذٌبه جسدٌا أو روحٌا
.فً وجه الخطأ أو تأكٌد سلطة القاعدة التً حاول المخطئ إنكارها

وٌكاد ٌتفق علماء التربٌة واألخالق على تحرٌم العقوبات البدنٌة فً 
.  نطاق المجتمع المدرسً



:شروط تطبٌق العقوبات

  على المربٌن إذا كانوا قد قرروا الضرب عقوبة فً بعض األحوال
:والظروف أن ٌكون هناك مجموعة من الشروط منها

.أال ٌوقع المعلم الضرب إال على ذنب 1.

.أن ٌقوم المعلم بضرب الصبٌان بنفسه 2.

.أن ٌكون الضرب من واحد إلى ثالثة 3.

 فماذا ٌمكن أن تكون نوعٌة , ولكن إذا كانت العقوبة البدنٌة مكروهة
العقوبات المدرسٌة؟

 اللوم واالستهجان والعزل والتوبٌخ والحرمان من الممٌزات المعتادة.

  ٌنبغً إال توقع العقوبة فً حالة غضب المعلم: كاٌمٌقول دور  ,
وأنها , واألجدى أن ٌشعر التلمٌذ أن العقوبة قد تقررت بعد تدبر وروٌة

.لقرار صادر فً هدوء



.عملٌة الحراك االجتماعً: ثانٌا

  إن الحراك االجتماعً ٌعد الوسٌلة واألداة اآلمنة التً من خاللها

.ٌمكن أن ٌحقق األفراد طموحاتهم وٌلبون رغباتهم

 ًتعرٌف الحراك االجتماع:

االنتقال الذي ٌمكن أن ٌحدث للفرد فً سلم المستوٌات أو الطبقات أو 

نتٌجة لما تتٌحه , األوضاع االجتماعٌة الموجودة فً المجتمع

قدراته واستعداداته وجهده الذاتً أو المكتسبات التً ٌحصل علٌها 

.بفضل انتماءاته العائلٌة أو المهنٌة

  وعلى هذا فالحراك االجتماعً قد ٌكون حراكا صاعدا أو هابطا

.  أو فقدانه لها ومكاناتتبعا لما ٌحققه للفرد من مكتسبات 



تقسٌم الحراك االجتماعً تبعا لحدوثه على مدى 

:زمنً

 الحراك االجتماعً داخل الجٌل الواحد:

 الحراك االجتماعً بٌن األجٌال:



:العوامل المؤثرة على الحراك االجتماعً

 التعلٌم.

 التكنولوجٌا.

 المحركة للمجتمع ونظامه المكانات.

 المتوارثة والمكتسبة المكانات.

 الهجرة.

 عدد أفراد األسرة.

 التقدٌر االجتماعً للوظٌفة.

 العوامل الشخصٌة.



:التعلٌم ودوره فً الحراك االجتماعً

 أن تتاح الفرصة التعلٌمٌة المتكافئة أمام جمٌع أبناء الوطن.

  ضرورة تعٌن الخدمات التعلٌمٌة للطالب من ذوي الفاقة أو

.أصحاب اإلعاقات

  العمل على أن ٌتم التوافق بٌن مخرجات التعلٌم من ناحٌة

.والمجتمع وما ٌوفره من وظائف من ناحٌة أخرى

 أن تتاح بدائل تعلٌمٌة أمام جمٌع األفراد.

 أن تلبً المناهج الدراسٌة ظروف جمٌع األفراد.



(يسلم األسبوع القادم دون تأخير)الواجب 
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