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  2002اختبار دورة جويلية 
  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

 :األسئلة 

  .اختر أحد املوضوعني

  :املوضوع األول 

من الكلمات الشائعة التداول بني الناس يف احلياة العامة " التربية"إن كلمة 

  .فالن سيء التربية أو فالن حسن التربية: ويستعملوا كثريا فيقولون مثال 

 هو معىن التربية ؟أهذا  -

 وضح رأيك، مربزا ااالت األساسية للتربية ؟ -

  :املوضوع الثاين 

  .تعترب الشخصية القومية من أبرز املميزات اإلنسانية وأشدها تعقيدا

 عرفها -

 .أذكر مقوماا األساسية -

  ما دور التربية يف احملافظة عليها ؟ -

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

  :معىن التربية  .1

لول االصطالحي لكلمة التربية يتعرض دائما لتفسريات متباينة، ذلك ألن إن املد

موضوع العمل التربوي ينصب على تنشئة اإلنسان وتكوينه، كما أن الذي يتوىل 

هذا العمل هو اإلنسان نفسه، واإلنسان يف تغري وتطور مستمرين ونظرته إىل نفسه 

 الزمان واملكان بدور كبري يف ذلك وإىل العامل من حوله يف تبادل دائم، ويقوم عامال

 إن معىن التربية ال يتأثر مبرور السنني Lester Smith" ليستر مسيث"يقول 

فحسب بل يتأثر كذلك باختالف املكان حيث جند لكلمة تربية معىن خاص يف كل 

قطر من األقطار بل قد ال يكون هذا املعىن واحدا داخل القطر الواحد، لذا فإن 
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 حتيلنا على عدة تعاريف خمتلفة متباينة حبسب اختالف املدارس كتب االختصاص

الفكرية والظروف الزمانية واملكانية اليت مت فيها، تبين هذه التعاريف اليت نذكر منها 

  :بعض النماذج فيما يلي 

فالن سيء التربية أو حسن "نشري يف البداية إىل أن العبارات الواردة يف السؤال 

 بصورة إجيابية عن مضمون املدلول االصطالحي للتربية إذ يقول تعرب فعال" التربية

 إن التربية هي العمل الذي نقوم به لتنشئة طفل أو شاب وإا Littré" ليتري"

جمموعة من العادات الفكرية أو اليدوية اليت تكتسب وجمموعة من الصفات اخللقية 

  ".اليت تنمو

 علم جيعل غايته تكوين الفرد من فريى التربية موضوع" Herbart"أما هريبارت 

أجل ذاته بأن نوقظ فيه ضروب ميوله الكثرية، بينما جند معىن التربية عند وليام 

 يكتسب يف الصف عن طريق ضرب من مادة فنWilliam James ""جيمس 

احلدس وعن طريق املالحظة التعاطفية للوقائع، وإذا رجعنا إىل املدرسة النفعية 

يعرف التربية على أنها وسيلة " James Mill"مس ميل وجدنا الفيلسوف جي

جلعل الفرد أداة سعادة لنفسه ولغريه، يف حني أن املدرسة االجتماعية وعلى رأسها 

  .يرى أن التربية هي تكوين األفرد تكوينا اجتماعيا" Durkheim"دوركامي 

تعاريف أخرى وإذا رجعنا مرة أخرى إىل هذه التعاريف وقمنا بتحليلها ومقارنتها ب

  :كثرية ال يتسع اال لذكرها، وجدناها مجيعا تشتمل على خصائص مشتركة وهي 

  .أا مجيعا تقصر التربية على اجلنس البشري -

مجيعها تعترب التربية فعال ميارسه كائن يف كائن آخر وميارسه بوجه خاص  -

 .راشد يف صغري أو جيل بلغ النضج يف اجليل الناشئ الالحق

: لص إىل تعريف ميكن أن نوفق فيه بني خمتلف التعاريف املذكورة فنقول ومن هنا خن

التربية مجلة األفعال واآلثار اليت حيدثها بإرادته كائن إنساين يف كائن إنساين آخر 

ويف الغالب راشد يف صغري واليت تتجه حنو غاية قوامها أن تكون لدى الكائن 
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يت يعد هلا حني بلغ طور النضج وبذلك الصغري استعدادات منوعة تقابل الغايات ال

  .جنعل الفرد حسن التربية كما جاء يف صيغة السؤال

  :ااالت األساسية للتربية  .2

لذا كانت التربية دف إىل إحداث تغيري يف جوانب شخصية التلميذ بقصد إحداث 

ربية النمو يف هذه الشخصية يف االجتاه املرغوب فيه، فما هي ااالت اليت حتقق الت

  من خالهلا هذه الغاية ؟

لعل األسرة واملدرسة هي أول ما يتبادر إىل الذهن من هذه ااالت، فالتربية هي 

وظيفتها األساسية املباشرة، لكن مثة جماالت أخرى هلا تأثري واضح يف نشأة الفرد 

ر به ومنوه وإن مل تكن التربية وظيفتها األساسية واملباشرة، ومن هذه ااالت ما يزخ

اتمع من مؤسسات اجتماعية وثقافية وإعالمية ورياضية خمتلفة تعرب عن ثقافة هذا 

اتمع من جوانبها املتعددة من لغة وعلم وأدب وفن ودين وقوانني وحرف وصنائع 

وعادات وتقاليد ومثل وغايات وغري ذلك مما ميثل طابع احلياة اليت حيياها اتمع، 

  :عددة منها ما يلي فمجاالت التربية إذا مت

  :األسرة   .أ 

تعترب األسرة من أهم مؤسسات التربية وهي أوىل املؤسسات اليت حتتضن الطفل 

وتتعهده جبميع أنواع الرعاية اجلسمية والنفسية واالجتماعية ويقضي الطفل يف 

مرتل أسرته سنوات عمره األوىل اليت أمجع علماء النفس والتربية على أا من 

  .أهم سنني حياته

   :ةاملدرس  .ب 

على أن املدرسة اليوم هي غريها باألمس، فلئن كانت املدرسة القدمية تكتفي 

باحملافظة على تراث اتمع الثقايف، ونقله من جيل إىل جيل وتعليم التالميذ 

مبادئ القراءة والكتابة واحلساب بطريقة التلقني والتسميع فإن املدرسة احلديثة 

ة التالميذ باملعارف النظرية وإمنا أصبحت حقال مل تعد جمرد مكان حلشر أدمغ
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تربويا يرتكز االهتمام فيه على تربية العقل واجلسم والعاطفة مجيعا وذلك 

  .بقصد تكوين الشخصية املتزنة واملتوازنة

  :التعاون بني األسرة واملدرسة   .ج 

ذلك أن عمل املدرسة جيب أن يكون مكمال لعمل األسرة وأي تناقض بني 

ني التوجيه املرتيل يؤدي ال حمالة إىل اضطراب يف توجيه الطفل وإىل توجيهها وب

احنراف تربيته من أجل هذا حترص املدرسة احلديثة على توثيق عالقتاها بأسرة 

التلميذ، كما حترص األسرة احلديثة كذلك على مداومة االتصال باملدرسة 

  . للطفل مع أعمال املدرسةبالنسبة وتنسيق عملها 

  :فيظ القرآن كتاتيب حت  .د 

وتدخل هذه الكتاتيب ضمن عوامل التربية املباشرة ألا تقوم بعمل تربوي 

حمض ولقد أدت هذه املؤسسات دورا كبريا يف صيانة الشخصية الوطنية حىت 

  .حافظت على لسان األمة لتعلم القرآن الكرمي وحتفيظه ألطفالنا

  :الشارع ومجاعة الرفاق   .ه 

ع يف التأثري يف سلوك الطفل فالشارع هو طريق ال ميكن أن نتجاهل دور الشار

الطفل من املرتل إىل املدرسة وفيه يلتقي برفاقه يف غدوه ورواحه وفيه يقضي 

بعض الوقت يف اللهو واللعب، والشارع عادة صورة صادقة للمستوى الثقايف 

 به اريناالجتماعي ألهل احلي واتمع عامة تظهر فيه من خالل تصرفات امل

من السلوك تعرب عن نوع معني من القيم واالجتاهات، فال يلبث الطفل مظاهر 

أن يتقمص هذه املظاهر السلوكية وتنطبع صورها يف ذهنه مث تنعكس بعد ذلك 

  .يف سلوكه

  :ثقافة اتمع   .و 

الدينية  الثقافة نتاج اجتماعي، ولكل ثقافة نظمها االجتماعية اخلاصة ا كالنظم

قتصادية والقضائية والعائلية والفكرية واأليديولوجية واخللقية والسياسية واال

بصفة عامة وهذه النظم تؤثر بصورة غري مرئية ومستمرة يف سلوك الفرد كبارا 
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وصغارا فالثقافة حتيط بالناشئني من كل جانب فيتعلموا ويتشربوا من 

  .اجتاهات آبائهم واجتاهات الكبار الراشدين بصفة عامة

  :املؤسسات الدينية   .ز 

ففي هذه املؤسسات يتعلم الناس العقائد واملبادئ الروحية وما تتطلبه 

ممارسة الدين من عبادات وشعائر، فهي ال ختلو من أثر على ذيب األخالق 

  . الظاللسوتقومي الطباع وتطهري النفو

  :وسائل اإلعالم   .ح 

تعترب وسائل اإلعالم املختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزة وسينما ومطبوعات 

ن أهم جماالت التربية غري املباشرة بل إن هذه الوسائل تكاد تدخل يف عداد م

العوامل املباشرة للتربية إذا ما حتقق االتصال ا ومتت االستفادة مما تقدمه من 

  .برامج ثقافية أو تعليمية

  :اإلعالم اآليل واالنترنيت   .ط 

تثقيف وهلذه الوسائل أيضا دور توجيهي هام فهي تسهم بشكل مباشر يف 

، فبواسطة هذه الوسائل اليت تعتمد على املستنرياألفراد وتكوين الرأي العام 

أحدث األجهزة واألساليب التقنية العالية وأصبح اخلرب والرأي والفكرة وكنوز 

  .الثقافة والفن رهن الضغط على زر بسيط

  :املكتبات ونوادي الشباب الثقافية والرياضية والفنية   .ي 

نوادي الثقافية والفنية بدور تربوي هام يكمل ما تقوم به تقوم املكتبات وال

املدرسة من تربية وتعليم وتثقيف وتنشيط وتضطلع هذه املرافق بتحقيق 

أغراض متعددة لألفراد املنخرطني فيها مثل توسيع نطاق املعلومات واكتشاف 

  .اخل...القدرات وإشباع امليول وتنمية اهلوايات وحقل املواهب 

  :ثاين  الاجلواب

  :تعريف الشخصية القومية  .1
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الشخصية القومية هي ذلك النسيج الكلي املعقد من األفكار واملعتقدات والتقاليد 

واللغة والتاريخ املشترك وأساليب التفكري والعمل وأمناط السلوك وكل ما يبين 

عليها من جتديدات وابتكارات أو وسائل يف حياة األمة أي أن الشخصية القومية 

موعة من العناصر املعنوية املتمثلة يف اللغة والفنون والعلوم واآلداب والنظم هي جم

والقوانني والعادات والتقاليد واألخالق واملعتقدات والتاريخ وجمموعة أخرى من 

العناصر املادية املتمثلة يف كل مرافق احلضارة اليت يستعملها أفراد اتمع 

 وكل ما تزخر به احلياة املدنية من الوسائل كاملواصالت واملباين والطرق واملعامل

املادية األخرى، واخلالصة فإن الشخصية القومية هي تراث األمة املشترك منذ بداية 

احلياة على وجه األرض وهو تراث مقدس باعتباره يشكل الكيان التارخيي ملسريا 

  .احلضارية عرب العصور

  :مقوماا األساسية  .2

ماعيني يتفقون على أن أهم املقومات األساسية لكل إن معظم الباحثني االجت

  :شخصية قومية هي أربعة مقومات رئيسية نلخصها يف العناصر التالية 

 :اللغة املشتركة   .أ 

ويالحظ أن اللغة القومية املشتركة تعترب من أوفق الروابط القومية بني أفراد 

  :الية  الترالشعب الواحد ألا تقوم بوظائف حيوية تتمثل يف األمو

أن اللغة القومية أداة اتصال وتفاهم بني أفراد الشعب الواحد فهي من  -

أقوى الروابط على توحيد الفكر بني أفراده وواصلة القريب منه بالبعيد 

  .واحلاضر باملاضي وكذلك باملستقبل

أا أداة التعبري عن النفس يعرب هلا أفراد الشعب الواحد عما حيول يف  -

 . أفكار وأحاسيس ومشاعرنفوسهم وخواطرهم من

أا وسيلتنا وأداتنا لتحصيل العلم وتوسيع اخلربة والتجربة، وبواسطتها  -

 .حتصل على املعرفة وكنوز الثقافة والتاريخ

  .هي أداة لتوثيق الروابط بني أبناء الشعب الواحد واألمة الواحدة -
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 :التاريخ املشترك  .ب 

تاريخ املشترك، فالذكريات والعامل الثاين يف بناء الشخصية القومية هو ال

التارخيية اليت تشترك فيها أبناء األمة الواحدة حتملهم على الشعور بأن آباءهم 

وأجدادهم وأسالفهم قد قاموا بدور عظيم يف التاريخ اإلنساين وأدوا رسالة 

عظيمة للحضارة البشرية تستنهضهم على أن يبذلوا جهودهم ملواصلة مسرية 

 .اآلباء واألجداد

 :افة املشتركة الثق .ج 

أما العامل الثالث فهو الثقافة املشتركة بني أبناء األمة الواحدة والوطن 

الواحد وهي العامل الذي حفظ كياننا وشخصيتنا من الذوبان يف غرينا بالرغم 

 . والصدمات اليت أصابت شعوبنا على مر التاريختمن األزما

 :الوطن املشترك   .د 

 املتمثل يف وحدة الشعب ووحدة والعنصر األخري هو الوطن املشترك

التراب الوطين الذي نسكنه ونعيش حتت مسائه وننعم خبرياته ونغار عليه إذا 

اعتدى عليه معتد أو مس كرامته، ونعيش من أجل خدمته ومنوت يف سبيل 

  .الدفاع عنه ضد كل عدو وأثيم

 :دور التربية يف احملافظة على الشخصية القومية  .3

ن تلعبه املدرسة يف هذا اال دور كبري يشمل الكثري من إن الدور الذي ميكن أ

اجلوانب اليت ميكن أن تشكل موعها حصنا حصينا حلماية هذه الشخصية القومية 

من الذوبان واالندثار وجيعلها صامدة أمام اهلزات والصدمات اليت قد تتعرض هلا 

  :عرب مسار التاريخ، ويتجلى ذلك يف جمموعة العناصر التالية 

السمو برسالة املدرسة لتساهم بصورة عقلية يف بناء الشخصية القومية وإرساء  -

أسسها على قواعد متينة ال تتزعزع وال تتزحزح أمام الصراعات احلضارية اليت 

  .يعرفها العامل املتمدن
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العناية الكافية بتعليم اللغة العربية ألبنائنا وبناتنا يف خمتلف مراحل التعليم حىت  -

ا من كيام ووجودهم، سيما وأن اللغة املشتركة هي اليت توجد تصبح جزء

 .الشعوب واألمم كما أسلفنا ومتنت الروابط القومية بني األفراد

إيالء االهتمام املطلوب لتدريس التاريخ اجلزائري والتاريخ العريب اإلسالمي يف  -

اليت توطد خمتلف مراحل التعليم باللغة الوطنية والتركيز يف ذلك على اجلوانب 

االعتزاز بالوطن وماضيه احلضاري ومسامهته يف صنع التراث اإلنساين عرب 

 .األزمنة

دراسة اتمع اجلزائري والعناية بتدريس مادة التربية الوطنية بغرض تعريف  -

األجيال الالحقة كيان هذا اتمع وعاداته وتقاليده وطموحه وتطلعاته وآالمه 

 .وآماله

ايف لتدريس جغرافية اجلزائر بصفة خاصة وجغرافية الوطن إيالء االهتمام الك -

العريب بصفة عامة ألجل تعريف أبنائنا بوطنهم وعالقته بالدول األخرى يف العامل 

 .العريب واإلسالمي ودور هذه الدول جمتمعة يف بناء صرح الشخصية القومية

 على حب االهتمام باجلانب العملي للتربية داخل املؤسسات لتعويد التالميذ -

الوطن والتفاين يف خدمة مصاحله وصيانة مؤسساته وممتلكاته وذلك من خالل 

 احمليط لتجميلتنظيم حتية العلم الوطين واملشاركة يف احلمالت التطوعية الدورية 

وبرجمة الرحالت إىل خمتلف العامل األثرية اليت ختلد رموز البطولة والفداء وكذا 

 .وخمتلف النشاطات األخرى ذات الطابع الوطينواملسرحيات تعليمهم األناشيد 
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  2002اختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

  :أجب عن أربعة أسئلة على اخليار  :األسئلة 

  .عرف علم النفس التربوي .1

 ما عالقة التربية بالتعليم ؟ .2

 .أذكر وظيفتني لألسرة واشرحها .3

جون (ربية واذكر فكرتني من أفكار زعيمه عرف املذهب الربمجايت يف الت .4

 .يف التربية والتعليم) ديوي

 .عرف االتصال البيداغوجي واذكر أهم عناصره .5

 يف مفهوم نظرية السمات، يف تفسري الشخصية ؟) السمة(ما املقصود مبصطلح  .6

قارن بإجياز بني القيادة املوروثة والقيادة الدميقراطية حسب مفهوم دينامكية  .7

  . اجلماعة

  ) :املقالة(السؤال اإلجباري 

أن علم النفس االجتماعي يقع يف مفترق الطرق بني علم النفس العام، "قال أحدهم 

  ". وعلم االجتماع

  :ناقش هذا القول جميبا عن النقاط اآلتية 

 ما هي أهم أهداف علم النفس االجتماعي ؟ .1

 ما هي أهم جماالت علم النفس االجتماعي ؟ .2

 يناميكية اجلماعة يف علم النفس االجتماعي ؟ما املقصود مبفهوم د .3

 ما هي الشروط األساسية لتكوين اجلماعة ؟ .4

ما مدى استفادة املدير يف نظرك، من حقائق علم النفس االجتماعي يف قيادة  .5

 اموعة التربوية يف املدرسة ؟
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  :األجوبة 

 :يعرف علم النفس التربوي بتعريفات عديدة منها ما يلي  .1

 العلمية املنظمة للمؤسسات التربوية واالستراتيجيات واملناهج أنه الدراسة -

وطرائق التدريس واملكونات البنيوية للمدرسة باعتبارها مؤسسات أو منظمات 

  ).من منظور علم النفس(

علم النفس التربوي هو الدراسة العلمية للسلوك اإلنساين الذي يصدر  -

 .خالل العمليات التربوية

ديث هي عملية حياة يتعلم فيها الفرد، ولينمي شخصيته التربية مبفهومها احل .2

والتربية هي أعم وأمشل من التعليم ألا . جسميا، وعقليا، وانفعاليا، واجتماعيا

تنمية تشمل كل جوانب شخصية الفرد واستعداداته، وميوله، واجتاهاته، وعواطفه 

 أهدافها، ويقصد به يف حني أن التعليم هو جزء من التربية ووسيلة من وسائل حتقيق

  .نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم

  :أهم وظائف األسرة هي  .3

  ...الوظيفة التربوية، الوظيفة النفسية االجتماعية، الوظيفة الدينية 

 :الوظيفة التربوية   .أ 

إذا كانت األسرة تزود اتمع بأعضاء جدد حيافظون على بقائه، واالستمرار 

  .م بتربيتهم، تربية صاحلة، قصد إعدادهم للحياةيف احلياة، فهي أيضا تقو

 :الوظيفة االجتماعية والنفسية   .ب 

إن األسرة تريب األطفال وتطبعهم بالطابع االجتماعي وتنشئهم تنشئة اجتماعية 

  ...سليمة، وتشبع حاجام من احلنان والعطف واألمن واالنتماء إىل اجلماعة 

 :الوظيفة الدينية   .ج 

س األوىل للعاطفة الدينية لدى األطفال الصغار تقوم األسر بغرس األس

  .وتطبعهم بطابع ديين معني
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عادة باملذهب الربمجايت أو املذهب النفعي أو العلمي، ) جون ديوي(يقرن اسم  .4

، الذي ينظر "وليام جيمس"و" بريس"على يد " ديوي"وهو مذهب فلسفي بدأ قبل 

، وإىل احلقيقة واخلري واجلمال إىل األشياء واحلوادث كما هي عامل متغري باستمرار

والفلسفة الربمجاتية ترى أن احلق . كما تنعكس أو تظهر من خالل التطبيق أوالعمل

هو التجربة النافعة ألكرب عدد من الناس، فالعمل واملنفعة مها مقياس احلكم الوحيد، 

  .على أن يكون هذا النفع مستمرا أطول مدة ممكنة

م باختصار شديد يف النقاط يف التربية والتعلي" جون ديوي"وميكن تلخيص أفكار 

  :اآلتية

  .ربط املدرسة باتمع -

 .التربية عملية حياة وليست عملية إعداد للمستقبل -

 .االهتمام باملوضوعات العملية واملهنية ومبدأ الفعالية بصورة عامة -

 ...العالقة بني الدميقراطية والتربية واخلربة  -

 :يعرف االتصال البيداغوجي بتعريفات عديدة منها ما يلي  .5

يعرف االتصال على أنه العملية اليت يقوم فيها فرد بإرسال إشارة ما إىل فرد آخر، 

  .دف التأثري يف معتقداته أو سلوكه

 وسيلة – املتصل به أو املرسل إليه –املتصل أو املرسل : وأهم عناصر االتصال هي 

  . الرسالة موضوع االتصال–ناة أو قناة االتصال املستخدمة  الق–االتصال 

السمة باملعىن العام هي أية خاصة، أو صفة، فطرية أو مكتسبة متيز الفرد عن  .6

غريه من الناس، أو هي استعداد عام يطبع سلوك الفرد بطابع خاص وتشكله وتعيني 

  .يكيةنوعه وكيانه، وهناك مسات معرفية، ومسات مزاجية، ومسات دينام

قيادة تؤخذ بالقوة كما حيدث يف نظام الديكتاتوريات، : القيادة املغتصبة هي  .7

وتكون مفروضة على اجلماعة، يف حني أن القيادة الدميقراطية تقوم على الشورى 

وحرية الرأي يف اختيار القائد، وهي ليست دائمة، والقائد الدميقراطي يستمد 

 .سلطته من اجلماعة
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  :لة منوذج أجوبة املقا

إن علم النفس االجتماعي يعد وسطا بني علم النفس العام الذي ينصب على  .1

دراسة السلوك واخلربة اليت مير ا الكائن احلي أثناء تفاعله مع البيئة، كما يدرس 

سلوك الفرد وما وراءه من عمليات عقلية، دوافعه، وأثاره، دراسة علمية ميكن على 

وعلم االجتماع الذي يدرس الظواهر . لتخطيط لهأساسها فهم السلوك والتنبؤ به وا

االجتماعية الكربى واجلماعات، دراسة موضوعية، يف حني أن علم النفس 

االجتماعي فهو يدرس سلوك الفرد كما يتشكل من خالل املواقف االجتماعية 

وكذا دراسة التجمعات البشرية وخاصة الصغرية منها، ودينامكيات اجلماعة وما 

اعل، وتأثري وتأثر وبذلك فهو جيمع بني الظواهر السيكولوجية الفردية بينها من تف

  .والظواهر السوسيولوجية االجتماعية إذا فهو يقع يف مفترق الطرق

 :وميكن تلخيصها بإجياز فيما يلي : أهداف علم النفس  .2

 ضبط السلوك – تفسري السلوك االجتماعي –فهم السلوك االجتماعي 

وتطبيق نظريات ومبادئ علم النفس االجتماعي يف شىت االجتماعي والتنبؤ به 

  .جماالت احلياة

  :وميكن إمجاهلا فيما يلي : أهم جماالت علم النفس االجتماعي  .3

 اإلعالم – اخلدمة االجتماعية – الصحة والعالج النفسي –التربية والتعليم 

  ... واال العسكري – اإلنتاج – الدعاية –والعالقات العامة 

 األملاين ياميكية اجلماعة أو اجلماعات هي من وضع الباحث األمريكإن دين .4

وتعين تلك القوى االجتماعية املتعددة املتحركة والفاعلة، اليت تتحكم " كرت لوين"

يف سريورة اجلماعة واليت ميكن التعرف عليها وقياسها أحيانا، وقد تستعمل 

 تسمح بالتأثري على شخصية ديناميكية اجلماعات للتعبري عن جمموع الطرائق اليت

الفرد أو اجلماعة، دف مساعدة بعض األفراد على إدراك واع للظواهر اليت 

تعيشها اجلماعة، وال يقصد باجلماعة ركام من األشخاص وإمنا يقصد ا جمموعة أو 

كتلة من األفراد املترابطني، املتفاعلني عن وعي، أو عن غري وعي، يف حقل 

 . من خالل معتقداهم وقيمهم وأهدافهمسيكوسوسيولوجي معني
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 :أهم الشروط األساسية لتكوين مجاعة هي  .5

  .وجود وضعية تواصلية تسمح له بالتأثري املباشر على بعضهم البعض -

 .امتالك هؤالء األفراد أهدافا مشتركة أو هدفا مشتركا -

يكونون مترابطني يف سعيهم لبلوغ أهدافهم الفردية، يف إطار أهدافهم  -

 .ركةاملشت

ظهور نظام من التفاعل السيكولوجي بني أفراد اجلماعة، وبدونه ال تكون  -

 .اجلماعة مجاعة

إن رأي املدير يف مدى استفادته من حقائق علم النفس االجتماعي يف قيادة  .6

اموعة التربوية يف املدرسة يبقى جمرد رأي شخصي ال ميكن أن يرقى إىل مستوى 

بصفة عامة فقيادة اموعة أي جمموعة تتطلب غري أنه و. اإلجابة النموذجية

) مناجري(واملدير يف املدرسة كقائد . استعدادات فكرية وثقافية ونفسية وجسمية

ينبغي أن يكون ملما باملبادئ األوىل لعلم النفس االجتماعي اليت من شأا أن 

 .مع املدرسةتساعده على ممارسة التأثري املطلوب على املعلمني والتالميذ واملتعلمني 

 

  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

إن الشخصية كل متحد متكامل من الرتاعات النفسية واجلسمية اليت توجد يف جمال 

  .حيوي إنساين، اجتماعي
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  .العوامل املؤثرة يف الشخصيةوضح ذلك، مربزا 

  

 :املوضوع الثاين 

  :عرف التواصل مث اذكر 

  .مكوناته .1

  .شروط التواصل اإلجيايب .2

  .عوائق التواصل يف الوسط املدرسي .3

  

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

 :الشخصية 

الشخصية كما عرفها ذو االختصاص هي الوحدة الكلية املميزة لبنيان فرد وطرق 

امه وقدراته وقابلياته ومواهبه، وقد وصفت الشخصية بالوحدة سلوكه وأنواع اهتم

الكلية املميزة لسببني أوهلا أن اإلنسان يتميز عن اآلخرين بشخصيته، وثانيها أن 

كلمة شخصية ال تشمل إال صفات شخص معني وصفات سلوكه الدائمة أو اليت 

الرتاعات متيزه عن سواه، هذا وبالرغم من أن الشخصية كل متحد متكامل من 

النفسية واجلسمية كما جاء يف السؤال فإن لبعض هذه الصفات وزنا أكرب يف النتاج 

العام الذي هو شخصيته من الصفات األخرى، وهكذا تكون عملياته احلسية 

واإلدراكية قدرته على التعلم والتذكر واحملاكمة، وبعض استجاباته احلركية تكون 

كية، وأوضح مثل تفاهم اإلنسان مع الغري أساسا غري منظور دوما ملظاهر سلو

ومقدار يجه بسبب ما يقوله الناس أو يفعلونه وطريقة كالمه ولباسه وحوافزه 

ومقدار موافقة سلوكه ملا يعتربه اآلخرون أخالقيا أو خيرا، إن الصفات األخرية هي 

وإن أساس الكالم عن طبعه الذي هو شخصيته منظورا إليها من جهة نظر األخالق، 

صفاته الدائمة ذات املعىن االجتماعي أو األخالقي هي ما تسمى غالبا بصفات 
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الطبع متييزا هلا عن صفاته اليت ليس هلا لون اجتماعي أو أخالقي، وهكذا تكون 

األمانة صفة من صفات طبعه يف حني أن سرعة استجابته صفة من صفات شخصية 

 أو قصريا مسينا أو حنيفا مجيال أو فقط، مث أن املظهر اجلسدي كون اإلنسان طويال

قبيحا هام أيضا، وإن كانت أمهيته من نوع خاص وذلك على اعتبار أن هذا املظهر 

اجلسدي حيدد نوع تصرف الناس جتاهه ذلك التصرف الذي حيدد بدوره نوع 

تصرفه هو حنو اآلخرين، ولعل املظهر الذي يسود من بني مظاهر الشخصية هو 

دوما، باعتبار نظره الناس إىل اآلخرين وتقوميهم هلم حبسب املظهر االجتماعي 

انطباعهم وتصورهم، هذا وبالرغم من معاجلتنا ملشكلة الشخصية من حيث مشوهلا 

إننا " الشخصية"فنحن حباجة إىل أوصاف أكثر قدرة على التمييز من الكلمة العامة 

ء خمتلفة ولذلك فنحن ننظر إىل الفرد بأشكال خمتلفة ومن زوايا خمتلفة وحتت أضوا

حباجة لكلمات تصف هذه األبعاد أو املقومات، وحنن نسمي هذه األبعاد صفات، 

ومن صفات الشخصية اهلامة، الذكاء والقدرات والقابليات والعاطفة واالنبساط 

واالنطواء واحليوية واالجتماعية واهلندام وغريها، وعليه فإن الشخصية هي كل 

 النفسية واجلسمية والوجدانية كما جاء يف صلب متحد متكامل من الرتاعات

  .السؤال

  :العوامل املؤثرة يف الشخصية 

أما العوامل املؤثرة يف الشخصية فيمكن تصنيفها إىل نوعني ومها املؤثرات البيولوجية 

  .واملؤثرات االجتماعية والنفسية

  :املؤثرات البيولوجية هي   .أ 

ماء املختصني يف هذا الصدد وقد قال أحد العل: إفرازات الغدد الصماء  �

وهو قول يشهد على صحته ما تقرر لدى العلماء ) أننا حتت رمحة غددنا الصماء(

من أنه إذا اتصل إفرازات غددنا الصماء إىل دمنا باملقادير املناسبة فإن توازن اجلسم 

خيتل وحتدث تغريات هامة يف مظهرنا وطبعنا وذكائنا وقد ينتج عن ذلك تغريات 

  . شخصيتناهامة يف
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لقد حاول بعض العلماء : بنية اجلسد اليت يعينها البناء الغددي إىل حد كبري  �

أن يصنفوا الناس حبسب بنيتهم اجلسدية وادعوا أن كل نوع من اجلسد يتميز بنوع 

ولعل آخر احملاوالت وأكثرها طموحا يف ربط مالمح الشخصية . من الشخصية

تلك احملاولة اليت قام على " Sheldon) "شلدون(بالبنية اجلسدية هي حماولة 

 .ضوئها تصنيف شخصيات اآلخرين

لقد حاول العلماء ربط مالمح الشخصية : البناء العصيب أو التأثري العصيب  �

بوظائف اجلملة العصبية وتوصلوا إىل إثبات فرضية العالقة املوجودة بني البناء 

 .العصيب والشخصية

  :املؤثرات االجتماعية والنفسية  .ب 

من الواضح أن أهم العالقات الباكرة للطفل إمنا هي عالقاته : ثري البيت تأ �

األسرية، فإن كان األبوان قاسيني ال يعربان عن عطف على الطفل نشأ هذا األخري 

انطوائيا وانسحب إىل عامل خيايل يرضي حاجته للعطف ويعمل فيه ما ال يسمح له 

الستجابة ليست حمتومة بالضرورة ألن أبواه بعمله يف عامل احلقيقة، علما أن هذه ا

طبع الطفل حمدود أيضا بالوراثة إىل مدى كبري، ومن جهة أخرى فقد يبالغ الوالدان 

بالتسامح والعطف فيشجعان الطفل يف هذه احلال على اخليالء يف حضرة اآلخرين 

كذا ويقودانه إىل االنبساطية واالعتماد على غريه حىت يف حياته الراشدة املقبلة، وه

فإن كيفية استجابة األهل لفضول الطفل وما يقولونه ويفعلونه تترك كلها آثارها يف 

  .الشخصية

بعد أن استعرضنا أثر العائلة يف تكوين : األوضاع االجتماعية األخرى  �

الشخصية البد أن نشري إىل أمهية اجلريان والعشرية واملدرسة، والنادي والشارع 

تترك لكلها أو بعضها آثارها يف الشخصية، فالرفاق وغريها من املؤثرات اليت قد 

مثال قد يكون هلم أثر حسن أو سيء، واملدرسة هي األخرى تؤثر يف الشخصية إىل 

أبعد احلدود إذ تعد مسؤولة عن تكوين شخصية الدارسني وصقل طبعهم ليصبحوا 

 .خيرين متشبعني بأرقى املبادئ والقيم اإلنسانية
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  :اجلواب الثاين 

 :عريف التواصل أو االتصال ت

لقد تعددت تعاريف االتصال أو التواصل ومشلت خمتلف اجلوانب االجتماعية 

والنفسية والثقافية حبسب اجتاه املدارس الفكرية وآراء روادها من ذوي االختصاص 

  :يف هذا اال، ومن بني هذه التعاريف ما يلي 

 على تبادل املعلومات بني فردين منهم من يرى أن التواصل عبارة عن عملية قائمة

أو مجاعة من األفراد عن طريق استعمال رموز تتمثل يف كلمات أو حركات أو مجل 

  .جتعل من املعلومة الرمسية احملولة من املرسل إىل املستقبل مفهومة

فريى أن التواصل أو االتصال سباق يضمن اإلرسال واالسترجاع " سكوت"أما 

  . إحداث النشاطات املتكاملة بني طرفنيالدقيق لألفكار من أجل

أنه عملية يتم " Preston Howkins" "هوكرت برستون"كما يعرفه املفكر 

خالهلا تعديل السلوك الذي تقوم به اجلماعات واألفراد داخل التنظيمات بواسطة 

  .تبادل الرسائل لتحقيق األهداف التنظيمية

يعرف التواصل أنه وسيلة لتبادل يرى يف املوضوع رأيا آخر حني " ليليكو"لكن 

املعلومات واألفكار إلظهار الوضع وحتسينه والتعبري عن األفكار واملعاين عن طريق 

  .قناة مناسبة للرسالة املراد تبليغها

لكن التعريف الذي ميكن أن يلخص هذه التعاريف جمتمعة ويوفق بني عناصرها هو 

يتم بواسطتها نقل املعلومات من قول أحدهم أن االتصال أو التواصل هو عملية 

فرد إىل آخر أو من فرد إىل جمموعة من األفراد، أو من جمموعة من األفراد إىل 

جمموعة أخرى يقصد بواسطتها إثارة استجابة نوعية معينة لدى املستقبل وذلك عن 

  .طريق قناة التواصل اليت ختتلف باختالف املوقف واهلدف
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 :مكونات التواصل  .1

  :صل هي مكونات التو

وقد يكون املرسل إنسانا أو آلة أو أفرادا أو مجاعة أو منظمة أو : املرسل  �

مؤسسة، فإن املرسل مهما كان نوعه يقوم بإرسال رسالة معينة ليتم استقباهلا من 

  .طرف املستقبل

تتم فيها عملية الترميز، مبعىن وضع الرسالة يف شكل رموز ذات : الرسالة  �

واملستقبل وقد يأخذ هذا التحويل أشكاال عديدة مثل معىن مشترك بني املرسل 

 وأشكال – الضوء – تغيري مالمح الوجه – األصوات – احلركات –الكلمات 

  .أخرى خمتلفة

وقد تكون القناة إنسانا أو آلة مثل احلاسوب أو اهلاتف : الوسيلة أو القناة  �

جتماعات وهي الرموز املستخدمة لنقل حمتوى الرسالة وقد تكون شفوية كاال

واملؤشرات واحملادثات الشخصية، كما تكون كتابية كاخلطابات واملذكرات 

والتقارير واملناشري والتعليمات والفاكسات وغريها كما ميكن أيضا أن تكون إحيائية 

  .رمزية كاإلشارات وتغيري مالمح الوجه للتعبري عن مواقف معينة

ميكن أن يكون إنسانا أو آلة هو الذي يقوم باستقبال الرسالة، و: املستقِبل  �

أو مجاعة أو أفرادا، وإذا كان املستقبل إنسانا فهو يستقبل الرسالة حبواسه ويقوم 

  .باختيار وتنظيم املعلومات وتفسريها ليقبلها وينفذها أو يتجاهلها ويرفضها

تشري التغذية الرجعية إىل ) : املعلومة املرتدة أو التغذية الرجعية(الرد  �

سالة من طرف املستقبل وتسمح بتصحيح األخطاء ومراجعة املعلومات استقبال الر

كما تضمن مواصلة االتصال، مبعىن أن املستقبل بناء على ما تلقاه من معلومات 

يقوم بالرد املناسب ليصبح املستقبل مرسال وبذلك تتم عملية التواصل جبميع 

 .عناصرها ومكوناا

  :شروط التواصل أو االتصال  .2

  :ال أو التواصل البناء بشروط هي يتم االتص
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أي حتديد الشيء أو السلوك أو القيمة : الوضوح وحتديد غرض االتصال  �

 .اليت نريد حتقيقها من االتصال، مبنتهى الدقة والوضوح

والغرض منها صياغة الرسالة بأسلوب مبسط خال من التعقيد : البساطة  �

 مبنتهى اليسر ويف أقصر وقت اللفظي واملعنوي لضمان وصول املوضوع إىل مستقبله

  .ممكن

أن تكون الوسيلة أو قناة االتصال سليمة خالية من : سالمة الوسيلة  �

العيوب بغرض ضمان تبليغ الرسالة مبنتهى الدقة والوضوح الذي ال يقبل أي 

  .غموض أو تأويل للمضمون املقصود

صال، قد يعتمد املرسل على أكثر من وسيلة يف عملية االت: عدم التعارض  �

لذا جيب احلرص يف هذه احلال على تفادي التعارض بني هذه الوسائل، بل عليه أن 

  .يتحرى يف ذلك الدقة املطلوبة لتوحيد الغرض وضمان بلوغ الرسالة كما يريدها

أي أن يكون االتصال مالئما من حيث اهلدف والتوقيت : املالءمة  �

  .والتنفيذ

  :عوائق االتصال يف الوسط املدرسي  .3

 جمموعة من العوامل اليت تعترب كمعوقات وتؤدي إىل التشويش على هناك

  :االتصال يف خمتلف خطواته وعناصره وهي 

وتشمل بعض األمراض والعقد النفسية كاخلجل : املعوقات النفسية  �

 .والكبت واالنطواء على النفس وغريها

 ميل األفراد إىل تصنيف بعضهم البعض من حيث سجاياهم: تنميط األفراد  �

الشخصية والسلوكية وفق انتماءات اجلنس والسن واملهنة والدين، ومن مثة فهذه 

التصنيفات تنعكس تلقائيا على الفرد من طرف الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، 

مبعىن جتميد اإلدراك، أي تبين الفكرة النمطية الثابتة، إذ هي جمموعة من التعليمات 

اكرة ثابتة يصعب تعديلها حىت وإن توفرت األدلة املتحيزة واملبالغ فيها فتصبح الذ

 .عن منطها
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نفور بعض العناصر من االجتماعات : النفور من االجتماعات واملناقشات  �

واملناقشات حىت ولو تعلق األمر بدراسة قضايا مهنية تقتضي االستشارة وتبادل 

 .الرأي

ية االتصال وأحيانا يسود عمل: الروح التسلطية وعدم قبول الرأي املخالف  �

الروح التسلطية ورفض الرأي املخالف األمر الذي يفضي إىل عدم مرور االتصال، 

 .وتشمل هذه العملية كل أنواع االتصال األفقي والنازل والصاعد

من مجلة املعوقات أيضا التمركز حول الذات وهو : التمركز حول الذات  �

 أعضاء اجلماعة التربوية عدم االتصال مبا جيري داخل املؤسسة وعدم االندماج مع

  .للمشاركة يف احلياة املهنية بالفعل والرأي واملشورة

ويضاف إىل هذه املعلومات أمور أخرى تشوش على عملية االتصال وهي 

كثرية ومتعددة منها، االتصال غري املناسب، والتوقيت غري السليم، واالتصال بدون 

خرى اليت جتعل عملية التواصل هدف، والقصور يف الصياغة، وغريها من األمور األ

  .عدمية اجلدوى والفائدة


