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 دور النظام التر�ويّ 
 ةجتماع�ّ في تكو�ن الشخص�ة اال

 *لیلالد�تورة دن�ا حش�مه بو خ

 

 مةالمقدِّ 
 "العلم في الصغر �النقش في الحجر"

ة، فسعى إلى ة الزمت وجود الفرد في المجتمعات �افَّ ل السائر عن مقتض�ات إنسان�َّ ثَ �عّبر هذا المَ 
 .Discipline pédagogiqueالتأدیب ة على التهذیب و ة مبن�َّ وضع نظم تر�و�َّ 

ن یْ ن التر�و�تَ یْ ستَ من مجموعة قوانین وأنظمة من شأنها إرساء قواعد المؤسَّ  ینطلق النظام التر�ويّ 
ة ومنع التقصیر والتخاذل لدى الشخص�َّ  ءن السهر والحفاظ على تكو�ن �رامة النشیْ لتَ ن المخوَّ یْ تَ األساسیَّ 

 ة.�انت أم مدرس�َّ  ةً سر�َّ ة، أق�امه بواج�اته التأهیل�َّ 

                                                   
 .ويّ التر� جتماعالاد�توراه دولة في علم �احثة اجتماعّ�ة وأستاذة في علم االجتماع وفي األنثرو�ولوج�ا؛ حائزة شهادة  *



٢ 

ات ن في التقن�ّ دراسة العائلة والمدرسة والتمعّ  ه لمن الضروريّ أنَّ " ١جتماع هنري مندراسیرى عالم اال
ة الرجل ًة عند شخص�َّ ف خاّص ى طرق عقاب وثواب األطفال، والتوقّ ة منذ فترة تغذ�ة الرض�ع وحتَّ التر�و�َّ 

 ".الجدید النموذج المثاليّ  ءى النشن �فرضان علیْ والمرأة، الكائنین اللذَ 

ة ة، هل هو المخزون المرّسخ في أعماق شخص�ّ جتماع�َّ ة االونتساءل حول معنى مفهوم الشخص�َّ 
ها عمل�ة تكو�ن نماذج مشابهة ومطا�قة، وما هي ز، أم أنَّ ة منذ الصغر �شكل فر�د وممیّ اإلنسان الفرد�َّ 

 ة.األساس�َّ رات الفاعلة في تكو�ن بن�ة المجتمع المؤثّ 

 ة؟جتماع�َّ ما هي الشخص�ة اال
ة منذ الصغر �السمات جتماع �الدرجة األولى �ما هو مرّسخ في أعماق الشخص�َّ عالم اال یهتمّ 
ة ستمرار�َّ اال نة لها والتي على أساسها ُتبنى النظم العل�ا. فإنَّ ة المكوَّ زة والمواقف األساس�َّ ة الممیَّ األساس�َّ 

ة في تكو�ن المراهقة، ُتشّكل عمل�ة أساس�َّ  ى سنّ ة منذ الطفولة وحتّ ج التر�و�َّ بین النماذج والمناه
 ي إلى ظهور نزاع شخصيّ ن من ح�اة اإلنسان، فهو یؤدّ یْ ة، أما وجود تناقضات بین تلك المرحلتَ الشخص�َّ 

 زة.ة الفرد الممیَّ ف طر�قة حّله على شخص�َّ تتوقّ 

 ن:یْ ة للمجتمع فن�حث عن الجواب في مجالَ �ة األساس�َّ البن فير ونتساءل عن العوامل التي تؤثِّ 

 : قتصاد الس�اسيّ مجال اال -١

ن ین �ضعو ین الكالس�كیِّ قتصادیِّ جعل االما � ٢ة تكو�ن وتوز�ع الثرواتقتصاد ��ف�َّ "یتناول هذا اال
 .ات تكّون وتوز�ع استهالك الثروات"م �عمل�ّ وتتحكّ  قتصاديّ القوانین التي تسّیر النشاط اال

ة هو مصلحتهم الخاصَّ  قتصاديّ دلیل الناس في نشاطهم اال جاه من المبدأ القائل إنَّ تّ ینطلق هذا اال
قدر ممكن من  نتاج هو استقصاء أكبر قدر ممكن من الر�ح �أقلّ في عمل�ة اإل الحافز الرئ�سيّ  نَّ أو 

 الجهد. 

ة قتصاد�َّ سة االى صعید المؤسَّ عل قتصاديّ (مدرسة �مبر�دج) النشاط االلقد تناول "ألفر�د مارشال" 
، و�حث انعكاسات العرض والطلب La Firme ou l’entreprise�مفردها، أي المنشأة أو المشروع 

، l’équilibre partiel ة التوازن الجزئيّ عند أهم�ّ  افً ة، متوقّ قتصاد�ّ سة االر المؤسَّ على ح�اة وتطوّ 
والطلب في السوق، وما ینتج عنها من نتائج  وطر�قة تحدید وتكو�ن األسعار من خالل حر�ة العرض

ة قتصاد�َّ ة االمن الحر�َّ  ة في إطار عامّ ة وتوس�عها. تجري هذه العمل�ّ قتصاد�ّ ق بنمو المشار�ع االتتعلّ 
ة األخرى، �ما جتماع�َّ سات االدور للدولة وللمؤسَّ  ، حیث ُ�ست�عد أيّ المطلقة في إطار النظام اللیبراليّ 

 .ة التلقائيّ في سیر هذه العمل�َّ ل تدخّ  �ست�عد أيّ 

                                                   
١ .Armand colin, Paris 1967. p. 31”, Henri Mendras, “Elements de sociologie 
ة علم االجتماع االقتصادّي"، السنة الثالثة الجامعة اللبنان�َّة، معهد العلوم االج ،د. نجیب ع�سى ٢ -١٩٧٤تماع�ة "مرشد لمادَّ

 .٦٢، ص ١٩٧٥



٣ 

و�فاءة وت�ّصر المشّرع  تتضامن ف�ه جهود الجسم التر�ويّ  انموذج��  امكانً  ل الحقل اللبنانيّ ُ�شكّ 
ممارسة  جة مثًال القانون المستحدث أجاز للمرأة المتزوّ  ة، إذ أنَّ والق�مین على سیر الدولة اللبنان�َّ  اللبنانيّ 

الصاعد من اإلناث والذ�ور یتمتع �حر�ة  ءالنش ذن من زوجها، �ما أنَّ التجارة دون الحصول على إ
 ة، في ظل النظام البرلماني الد�مقراطيّ ف قدراتهم دون تمییز، في المجاالت �افَّ ة مطلقة، توظّ قتصاد�َّ ا

 اللبناني. 

مداها �ي تأخذ القوانین اإلقتصاد�ة  قتصاديّ هذا النظام اال أما الشروط الواجب توفرها في ظلّ 
 العملي، ف�مكن تلخ�صها �اآلتي:

لعرض والطلب في إطار المشار�ع أي التوازن بین ا L’atomicité du marchéة السوق ذر�ّ  .أ
 ات المعروضة والمطلو�ة.ة المتواز�ة الحجم والتأثیر في السوق �ما یتعلق �الكم�ّ قتصاد�َّ اال

ع المنتجات المعروضة في حیث تتساوى جم� L’homogénéité du produitتجانس المنتجات  .ب
 السوق على مستوى الصنع والجودة.

 La liberté d’entrée à l’industrie etالسوقلى إحر�ة الدخول في الصناعة والوصول  .ج
d’accès au marché  ّءسيألي سلعة �شاء  شرط أال تُ  افرد أن �كون منتجً  حیث �إمكان أي 

 .للخیر العامّ 

دة بوجود عالن�ة تامة في السوق، تسمح المجسَّ  La transparence du marchéة السوق شفاف�َّ  .د
 ات المعروضة والمطلو�ة.�ات الكم�َّ عارض و�ل طالب عمل، العلم �جم�ع أحوال وتقلّ  لكلّ 

دة �الید المجسَّ  L’entière mobilité des facteurs de productionل عوامل اإلنتاج حر�ة تنقّ  .ه
لها بین مختلف الصناعات ة، فال �حول عائق أمام حر�تها وتنقّ األول�َّ  العاملة والرسامیل والموادّ 

 والقطاعات والمناطق.

 المجال الس�اسي: -٢

هما المشار�ة الذي �خولّ  ة اإلناث والذ�ور في بوتقة واحدة في إطار دورهما الس�اسيّ تجمع المواطن�َّ 
ین في المشار�ة في الحكم على هو حق المواطن هما الس�اسيّ حقّ  أنَّ �حكم و�دارة الشؤون العامة �ما و 

 صعید الدولة.

سسها "غبر�ال أة، وضع من البن�ة المجتمع�َّ  انطالقً اة م في هذا اإلطار عن تر�ی�ة س�اس�َّ نتكلّ 
ة، ها مجموعة العالقات السائدة في المجتمعات المستقلّ ة: "إنَّ ال�احث المعاصر في العلوم الس�اس�َّ   ٣المون"

الى إكراه  وءأو التهدید �اللج وء، وذلك �اللجadaptationف والتك�ّ  intégrationتقوم بوظائف التكامل 
 ".وشرعيّ  ماديّ 

                                                   
٣ .Gabriel Alman “the politics of the developing areas”, Princeton  university press, 1970 
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ما تكون شرعیتها موضع استفهام،  اة غال�ً ة د�تاتور�ّ تر�ی�ات س�اس�َّ  ة النسب�ة ضمّ من شأن الشرع�َّ 
ة تتضمن عدة ر��َّ أو تر�ی�ات ثور�ة حیث تكون أسس الشرع�ة متجهة نحو التغییر، أو تر�ی�ات شرق�ة ع

ز �شكل الطا�ع الوحید الذي �میی La contrainte physique ة. نعتبر أن اإلكراه الماديّ أنظمة شرع�َّ 
 جتماع�ة األخرى.التر�ی�ة الس�اس�ة عن البنى اال

 ؟لما اإلكراه الماديّ 

ي الواجب على التضح�ة �الذات حین �قتض اوقادرً  اس المرء على هذا اإلكراه، �ص�ح حرً حین یتمرّ 
على  ءلى تر��ة النشإس�اسي،  جتماعيّ االوطني بذلك، لذا تجهد س�اسات الدول الساع�ة الى توازن 

ة والخدمة العسكر�ة والتر��ة المدن�ة المبن�ة على أن صوت الحق ومیزان التمّرس في الر�اضة والكشف�ّ 
الى التفاني  قضا�اه وصوًال  العدل ال ینتصران إال �شعور مت�ادل بین الحكام وشعبهم و�تفاعلهم مع

 والتضح�ة �الذات.

 :المجال التر�ويّ  -٣

حدیثة، على تكو�ن شخص�ة الفرد ن من تقن�ات تر�و�ة ة وما تتضمّ ك�ف تساعد التر��ة المدرس�ّ 
 جتماع�ة المتوازنة؟اال

ًء على بنا discipline pédagogiqueونقول إنه التهذیب والتأدیب  م بدا�ة عن النظام التر�ويّ نتكلّ 
للتخاذل و�رساًء للم�ادئ وللق�م  اوصارمة أح�انأ أخرى منعً  امجموعة قوانین وأنظمة متساهلة حینً 

 تین، �ما أن هذه القوانین تلحظ التهنئة والتشج�ع لألفراد المنض�طین الفاعلین في إطاره.السو�ّ 

ل الراشدین لتوج�ه تلك جتماع القدوة، عمل التر��ة �كونه "مسعى أج�ادور�ها�م، عالم االلقد حدد 
جتماعي"، �ما وضع مفاه�م أساس�ة مختارة هي الالزم للق�ام �عمل�ة التأقلم االالتي ال تملك النضوج 

نتقال الى األج�ال الجدیدة ُ�سمى الثقافة المدرس�ة الممثلة بوجهین: وجه الثقافة الشاملة لال �مثا�ة إرث ُمعدّ 
 قتصادي وس�اسي محدد.اجتماعي و اإطار  والعالم�ة، ووجه المعارف المرّسخة ضمن

 المفاه�م هي التال�ة:

تجاهات، إنتقال العادات، قال القدرات، إنتقال المواقف واالإنتقال المعارف، إنتقال اإلختصاص، إنت
 إنتقال الق�م.

جتماع�ة المختلفة، شاطات االیتضح لنا مما تقدم، أن تلك المفاه�م تضعنا في إطار الممارسات والن
للنشاطات المدرس�ة أو  اإطار األ�حاث أو اإلنتاج أو النشاطات المنزل�ة والثقاف�ة التي تشكل مرجعً  وفي

�قوم �ه ذوي  خت�ار الطب�عي أو الرمزي لكل عمل تعل�ميّ اإلطار التجر�بي وحقل اال بتعبیر آخر تشكل
 Les détenteurs du savoirمین المتخرجین من الجامعة، مالكي "معرفة العلماء"ختصاص أو المعلّ اال

savant  حیث �عود تعل�م المعرفة الى األصولLes ascendants  العلماءفي إطار معرفةLe savoir 
savant جتماع�ة المرجع والى الممارسات االLes pratiques sociales de référence  
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  هذا الرسم التصو�ري المجسد لعمل�ة تقو�م المعرفة المدرس�ة استطرادً اونقترح 

 

 

 

 

 

 

 ة التطور التعل�مي إلنتقال المعرفة المستوع�ة فنقترحها �اآلتي:أما ��ف�ّ 

 تعم�م المحتوى. .أ
 ة الفصول الواردة في البرنامج.تعم�م أهم�َّ  .ب
 رات الممكنة.المتغیّ  .ج

تجّسد هذه المحتو�ات في إطار مراحل متتال�ة ومترا�طة تكّون في مجملها ظاهرة اإلنتقال التعل�مي 
 �اآلتي: L’enseignement didactiqueاإلرشادي 

  ةممارسات إجتماع�ّ 
Pratiques sociales 

 معرفة العلماء
Savoir Savant 

 التحصیل العلميّ 
Savoir à enseigner 

 معرفة العلماء
Savoir savant 

 ممارسات اجتماع�ة مرجع
Pratiques sociales de référence 

 عمل واضح البرامج
 

 عمل المعّلم

 عمل التلمیذ

 التعل�م السويّ 
Savoir enseigné 

 التحصیل العلمي
Savoir à enseigner 

 

 المعرفة المستوع�ة
Savoir assimilé 
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 Laوالفهم L’apprentissageم نتوقف لحظة لنشرح أهم�ة التماثل والتطور الدوري بین التعلّ 
comprehension :حسب ال�احث والمر�ي "سمیث" الذي أورد ما یلي 

درة على ان العاطفة ضرور�ة لتنش�ط عمل العقل. و�متلك المتعّلم الق Piaget�ض�ف عالم النفس 
من المبدأ القائل إن مصدر المعرفة هو العالم الخارجي والخبرة الشخص�ة التي من  اإنطالقً  بناء اله�كل�ات

 شأنها تغییر األفكار الموروثة.

تؤدي النظر�ة التعل�م�ة القائمة على بناء اله�كل�ات الى نظر�ة ه�منة األش�اء الخارج�ة والى وجود 
 Le professeur�مساعدة المعّلم المدّرب  ءالفرد �النس�ة و�التواصل مع الشيالتر��ة المبن�ة على جدل�ة 

entraineur  والموجه للكفاءات المزدوجة، التنظ�م�ة منها واإلصطحاب�ةL’organisation et 
l’accompagnement. 

حیث ستعانة �المدرب و�تقن�ات المعلومات�ة، �تقن�ة "الت�س" االهكذا �ص�ح �مقدور طالب العلم، 
وضع أصول  ا�الحاسوب األلكتروني، متممً  افي التعل�م األساسي، مستعینً  متكامًال  ا�حّضر التلمیذ درسً 

 تحدید المحاور التعل�م�ة �حسب م�ادئ النظر�ة التجر�ب�ة العقل�ة.

یّتضح مما تقدم أن عمل�ة الفهم و�عطاء معنى جدید للعالم المح�ط �المتعّلم، تساهم في تكو�ن 
فرد الملتزم في مجتمعه والساعي الى العطاء والتغییر في المجاالت العلم�ة والتخصص�ة عامة شخص�ة ال

 حسب شخص�ة إجتماع�ة متوازنة: المهندس، الكاتب، المعلم، الطبیب، المهني... 

 جتماع�ة المتوازنة؟ألسر�ة على تكو�ن شخص�ة الفرد االك�ف تساعد التر��ة ا

ول�س العكس. فَمن  اتبنى المجتمعات على إ�جاب�ات القبول �اآلخر و�رادة التواصل معه والعمل سو�ً 
 هو اآلخر؟

ة. فالمنزل إنه بدا�ة أبي وأمي وأخي وأختي، أي أفراد األسرة النوات�ة الواحدة، نواة المجتمع األساس�ّ 
نات األولى لشخصیته، عبر تواصله هو المكان األول الذي �ع�ش ف�ه الطفل ومنه �ستمد المكو  األبويّ 

 جتماعي. سلو�ه في إطار عمل�ة التأقلم اال مع والد�ه، اللذان یرع�انه و�وجهان

 البنى
 المعرف�ة

 العالم المح�ط
 �الفرد

 )العلم معنى(نعطي 
 الفهم
 

 التعّلم
 البنى المعرف�ة وتطو�رها)(إعادة تنظ�م 

 + العاطفة
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 �ظهر الرسم التوض�حي التالي ��ف�ة التواصل بین األبو�ن وطفلهما.

 

 

 

 

 

 

 

 التواصل بین األبو�ن وأوالدهم، على امتداد مراحل تطورهم العمري في إطار ما یدعى �جري 
ما تحّد  ا، و�عبران عنه "�حواجز" إثني عشر غال�ً ا"تصرف األبو�ن أمام مشكلة معینة" حین یتخذان موقفً 

 سل والمتلقي:رْ من التواصل بین المُ 

 
 الحاجز الجواب األبوي على مشكلة مطروحة

 صفة األمر والطلب لتزامك المدرسي!اى عن ال أسمح أن تتخلّ  -١
، أمنع عنك سبل لتزامك المدرسيایت عن إذا تخلّ  -٢

 الع�ش 
 صفة التهدید واإلنذار

 صفة الوعظ والخط�ة هو األغنى خت�ار العلميّ اال -٣
 صفة النصح و�عطاء الحلول ة؟لواج�اتك المدرس�َّ  اواضحً  اطً لما ال تضع مخطّ  -٤
 المدح والتهنئة صفة  اقدیرً  اعرفتك تلمیذً  -٥
 تتكّلم على طر�قة أوالد الشارع -٦

 صفة اإلذالل واإلهانة
ة ضعف ما سوف تدخله في ن الشهادة الجامع�ّ تؤمّ  -٧

 .الالمتخصص مستقبًال  عملك
 ة والوعظة المنطق�ّ صفة إقامة الحجّ 

 والنقد والتو��خ  الحكمصفة إعالن  اینقصك النضج لذى فإنك ال ترى �عیدً  -٨
  المرضيّ  والشخصيّ  صفة التفسیر النفسيّ  ترفض المدرسة ألنك تخاف الق�ام �المجهود الالزم -٩

ث عن مشاكلك على المائدة، فهّال لن نتحدّ  -١٠
 ة؟حدثتنا عن نشاطاتك الر�اض�ّ 

 Esquiverجتناب الخروج عن الموضوع واال صفة

ك�ف ستؤمن مع�شتك إذا لم تحصل على شهادة  -١١
 تخصص�ة؟

 صفة التساؤل

أفهم إحساسك الرفضي للمدرسة، لكنك سوف  -١٢
 في النها�ة. ترتاح

 طمئنان والتعز�ةصفة اال

 المتلقي
 (األبو�ن)

 الُمْرسل
 (الطفل)

 الُمْرسل
 (األبو�ن)

 المتلّقي
 (الطفل)

 الةالرس

 "لدي مشكلة"

 الجواب
 

 الرسالة

 حاجز
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، ذلك أن االتوج�ه التر�وي برسائل تدعى رسائل "األنت" ذات نتائج سوف نتطرق لها الحقً یبدأ 
ما یوّلد ردة فعل لدى األطفال واألحداث والمراهقین والش�اب، تختلف من  ا، غال�ً اخذان موقفً األبو�ن یتّ 

نقاش والهجوم الى التوقف عن الكالم والتزام الدفاع عن النفس، أو ال وءالة الى أخرى، بین اللجح
 المضاض، بین الشعور �اإلح�اط والغضب والشعور �الذنب وعدم الرضى والشعور �إهمال الوالدین لهم.

ة الصارمة مع أخرى أكثر نقاوة حیث تضمحل المشكلة لدى األهل تتقابل هذه العالقات التوجیه�ّ 
ن توتیر العالقة بینهما و�ظل ون إصدار أي رسالة �اتجاه أوالدهم دون خوف مولدى الولد و�ستط�ع المر�ّ 

هاتهما اآلن�ة دون الخوف من ة وتوجّ هؤالء في خانة الالمشكلة ما �خوّل األبو�ن تمر�ر رسالتهما التر�و�ّ 
 من نتائج رسائل "األنت":  امع أبنائهما إنطالقً  إتالف التواصل اإل�جابيّ 

ید والمجّسد بدروس وعبر، �قاوم األوالد و�عارضون األهل حین �صدرون األمر المرفق �الوع *
 ضمحالل الثقة وفشلهم في تأمین المساعدة.افیبتعدون عنهم معبر�ن عن 

هة إلیهم من قبل �فقد األوالد الثقة بنفسهم و�هملوا حاجات الوالدین أمام رسائل "األنت" الموجّ  *
 هؤالء، �ما �غرقون في أتون الشعور �الذنب المهدم للشعور بتقدیر الذات.

ألوالد �كره األهل و�همالهم لهم حین تتوالى الشتائم المعّبر عنها بتعابیر "أنت شر�ر"، "أنت �شعر ا *
ما �جیب األوالد على "رسائل األنت"  اخبیث"، "أنت أحمق"، "أنت طائش"، "أنت غیر مكترث"، وغال�ً 
 ادائمً  ا: "أنت أ�ًض ومهین في آن �القول السلب�ة الموجهة إلیهم من قبل الوالدین، �أجو�ة ذات طا�ع مذلّ 

 ءنتقاد وال شيدائم اال ا" "أنت أ�ًض مهمل وال ترتب أغراضك! اتشكو من التعب واإلع�اء!" "أنت أ�ًض 
 یرض�ك!"

 أین �كمن الحّل؟
أن یهتم األهل برّدة فعل أوالدهم على رسالة تر�و�ة محّددة تصدر عنهم، �جعل األوالد �غیرون 

للصعو�ات المترت�ة على فلذة أك�ادهم. یرتاح األوالد حین ینصت لهم  تصّرفهم الخاطئ أمام تفّهم والدیهم
نفعال�ة ات فعله االأبواهم �طر�قة بّناءة و�حاورونهم حول مشاكلهم، ما �ساعد الولد على إضعاف ردّ 

ومحاولة إرضاء حاجاتهم الملحة. إن من شأن هكذا منحى تر�وي مرتكز على تفسیر سبب وجود مشكلة 
عن استعمال القوة الجسد�ة أو الضرب أو  الوالدیهم �عیدً  امساعدً  اعل من األوالد عنصرً لدى األهل، �ج

 التهدید والعقاب السلبي.

 النشاط الالصفي شغل الوالدین الشغال:
ه �ل نشاط یتعدى . إنّ ا�جري هذا النشاط خارج األسرة وخارج المؤسسة التر�و�ة أي في الصف تحدیدً 

عنها في منهج التعل�م ضمن توز�ع الجدول األسبوعي الدراسي المقّرر، فال  الدراس�ة المنصوص الموادّ 
الى صف أعلى أو إعادة للصف  امتحان �قرر على ضوء نتائجه ترف�عً اعن تقد�م  �كون الطالب مسؤوًال 

ذاته، ولقد اكتسب هذا النشاط أهم�ة �الغة �النس�ة للدور الفاعل الذي یلع�ه في تنم�ة شخص�ة الطفل 
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شف عن میوله وتعز�ز قدراته وقواه الكامنة، لذا أخذت معظم األنظمة التعل�م�ة تتعاون مع األهل والك
 لتنسیق هذه النشاطات وتطورها وتولیها �ل عنا�ة واهتمام:

 نشاطات علم�ة وثقاف�ة: -أ 

تتجسد هذه النشاطات بنادي الطب�عة، نادي العلوم �ما في ذلك العلوم اإلجتماع�ة والتار�خ 
 جغراف�ة، نادي اللغات، نادي الكتاب والمطالعة، نادي جمع الطوا�ع، نادي النشاطات .وال

 نشاطات فن�ة: -ب 

 نادي الموس�قى، نادي الرقص، نادي المسرح والتمثیل، نادي الرقص الفلكلوري.

 نشاطات إعالم�ة:  - ج

 لكتروني خاص �المجموعة.إمجلة المدرسة، صح�فة الصف، بر�د 

 م�ة:ندوات إعال - د

 .فالممحاضرات، لقاءات، عرض أ

 جتماع�ة:انشاطات ور�ادة  - ه

 ة، نادي الدفاع المدني، نادي القر�ة، ندوة اإلسعافات األول�ة.جتماع�ّ ة، نادي الخدمة االنادي الكشف�ّ 

 نشاط ر�اضي: - و

، نادي ، نادي الهواء الطلقIntramuralنادي ألعاب الفرق �كرة الطاولة، نادي األلعاب الداخل�ة 
 الس�احة، نادي النشاط الر�اضي الحر (المشي وتسلق الج�ال وصید األسماك)

شتراك �أعمال ق�اد�ة ضمن لمجال أمام الطالب والتالمیذ، لال�فسح ا اتشكل هذه النشاطات نموذجً 
النادي الواحد، �ما ُتجرى م�ار�ات إنتخاب وتمثیل من شأنها تشكیل مجالس إدار�ة تتوّزع في ط�اتها 

في إطار المجتمع  اجتماع�ة العاملة رسم�ً مات االلمسؤول�ات المختلفة على غرار الجمع�ات والمنظّ ا
 المدني.

 :نادي تعل�م المعلومات�ة و�ستعماالتها في مجاالت تعل�م�ة عدة - ز

نستخلص مما تقدم المعادلة التي تجمع بین نظام تر�وي حّر وشخص�ة إجتماع�ة حّرة أي مسؤولة. 
المعادلة في إطار تطبیق المادة العاشرة الواردة في الدستور اللبناني: التعل�م حّر ما لم �خّل تدخل هذه 

 �النظام العام أو ینافي اآلدب أو یتعّرض لكرامة أحد األد�ان أو المذاهب.
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فالنظام التر�وي هو "الق�مة الدالة" التي ارتكز علیها "مارسیل موس" ال�حاثة في علم تكو�ن 
 والذي وضع الدراسات األحاد�ة األنتولوج�ة حول السلوك الجسدي في المجتمعات القد�مة. المجتمعات،

جتماع�ة تتك�ف مع ما هو أقرب الى أن بن�ة الجسد اال" ٤"علم اإلجتماع واإلناسةقال في �تا�ه "
لتقلید نفصال والتأقلم، �حصل ذلك عن طر�ق الثقافة واتصال واالحاضر الطب�عة من النشاط والحر�ة واال

والتك�ف. تمّثل تقن�ات الجسد مختلف الطرق التي یتقنها ال�شر في استخدام جسدهم �صورة تقلید�ة أو 
حدیثة متطورة، إلنها أداة اإلنسان األولى األقرب الى الطب�عة والمجتمع، على مستوى المواقف المستجدة 

 أو الحر�ات الیوم�ة أو أي تقن�ة تخدم حاجاته وطموحاته".

ا ال�حث �اقتراح شرعة تعل�م�ة توضح أن أطفالنا وش�ابنا یتعلمون ما �ع�شونه من أجواء أختم هذ
 ومواقف سو�ة و�ناءة لتكو�ن شخص�ة إجتماع�ة ممیزة: انفس�ة وتنظ�م�ة، تلقنهم ق�مً 

 التصّرف الرديء الواجب اإلقالع عنه:  -أ 
 نتقاد، یتعلم اإلدانة.عندما یتعلم الطفل اال

 اء، یتعلم المقاتلة.عندما �ع�ش العد
 م الخجل.عندما �ع�ش السخر�ة، یتعلّ 
 م اإلحساس �اإلثم.عندما �ع�ش التخجیل، یتعلّ 

 الواجب وجوده: التصرف السويّ  -ب 
 عندما �ع�ش التسامح، یتعلم الصبر.

 عندما �ع�ش الثناء، یتعلم الذوق.
 عندما �ع�ش المساواة، یتعلم العدالة.

 م اإل�مان والثقة �النفس.عندما �ع�ش الطمأنینة، یتعل
 ل الذات.عندما �ع�ش الموافقة، یتعلم تقبّ 

 الناس. ل والصداقة، یتعلم حبّ عندما �ع�ش التقبّ 

 

                                                   
 .١٩٦٦مارسیل موس، "علم اإلجتماع واألناسة"، المطا�ع الجامع�ة الفرنس�ة،  ٤


