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( www.questia.com)، إلكتروني على شبكة اإلنترنيتموقع 

خاص ٍّ بالمكتبات والمؤلفات المنشورة في الغرب؛          
«Social cohesionالتماسك االجتماعي »مادة 



ما أسباب ازدياد االهتمام بموضوع 

؟«التماسك االجتماعي»

التماسك هل هو مؤشر على تراجع مظاهر •
دليل على-عكس ذلك–االجتماعي واقعيا، أم 

انفتاح المجتمعات المعاصرة على القيم 
المكرسة لمفاهيم التماسك واالنسجام؟

االحتمال األول هو األقرب إلى الصواب، لماذا؟•



التماسك »مظاهر وأسباب تراجع قيم 

:  في العالم؟ «االجتماعي
ا تزايد أعمال العنف بسبب العنصرية في أوروب•

*...عما كانت عليه قبل بضع سنوات%30بنسبة 

ين انتعاش الحركات العنصرية، والشعبوية، واليم•
الخ...المتطرف، وكراهية األجانب

بية، األزمة االقتصادية المحتدمة في بعض الدول الغر•
والمتزامنة مع زحف الالجئين الفارين من ويالت 
الحروب والفقر والمجاعة والكوارت الطبيعية في

الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا )دول الجنوب 
(وأمريكا الالتينية



تناقضات صارخة؟

العولمة

العالم قرية صغيرة

سهولة التواصل 

االنفجار المعرفي والنقل 

السريع للمعلومات
الخ...

كراهية األجانب

العنصرية

هالعنف بكل أشكال

الالتسامح



ألسبابا
األزمات االقتصادية 

...العيشوصعوبات 

ادية االختيارات السياسية واالقتص

لليبيرالية الجديدة
ترويج خطاب األزمة+ 

، األجنبي= كبش الضحية
...المهاجر، اآلخر الهوية



الالتماسكمخاطر انتشار مظاهر 

لغاب تراجع قيم العقالنية والتنوير، أمام قانون ا-1•

يُرسخ لدى ( الالمتسامح)والسلوك العنيف ... 

ادة لمن أطفالنا وشبابنا مبدأ العقالنيا مفاده أن السي

ك يملك قوة العنف وفرض األمر الواقع، ال لمن يمل

... الحجة المقنعة والعقل الراجح

تراجع المكتسبات المراكمة في مجال حقوق -2•

...اإلنسان والديموقراطية



:سباب أخرىأ

ليها باإلضافة لألسباب السياسية واالقتصادية المشار إ•

:أعاله، نضيف

ب تعدد ازدياد تعقد الفعل التربوي في عصر العولمة، بسب•

:  تقليديةباإلضافة إلى مؤسسات التنشئة ال: المتدخلين فيه

وسائل االتصال: األسرة والمدرسة، تتدخل اليوم بقوة

الحديثة وشبكات التواصل االجتماعي واألنتيرنيت 

...والفضائيات ووسائل اإلعالم

انحسار متزايد لدور اآلباء والمدرسين، واستمرارية •
...« التغير»ثقافتهم التقليدية في ظل عالم سريع 



ود اكتساح قيم المجتمع االستهالكي، واتساع حد•
...الحاجات الضرورية لإلنسان المعاصر

ون اضطرار كثير من اآلباء واألمهات الذين يعيش•
ن ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة للتخلي ع

...أدوارهم التربوية تجاه أبنائهم

أما أبناء الفئات االجتماعية األقل تهميشا، •
وا والمتعلمين منهم بالخصوص، فعوض أن يعلم

مل أبناءهم كيف يستقلون عنهم لتهييئهم لتح
المسؤولية، يقومون بكل ما في وسعهم لنيل 

 Ils cherchent...)إعجابهم وإرضاء كل رغباتهم
toujours à séduire leurs enfants  )(Marcel Rufo)



ربية إذا كانت جل النظريات التربوية الحديثة تحثنا على ت•
سؤولية من أبنائنا منذ الصغر على تعلم االستقاللية وتحمل الم

واع ومسؤول وقادر على بناء وطنه ( ة)أجل خلق مواطن 
:  فإن الممارسة التربوية في الواقع تقوم بعكس ذلك... 

:األسرة

الوصاية 

والرعاية 

المفرطة 

لتجاه الطف

:النتيجة

تنشئة إنسان 

عاجز على 

ةتحمل المسؤولي

غير قادر على 

المبادرة

إنسان ال يعي 
ه حقوقه وواجبات

المؤسسات 

:التربوية

دية  أساليب تقلي

تكرس نفس 

الوصاية 

قة المفرطة الساب

تجاه التلميذ 
والطالب



:متطلبات تعقيدات الواقع الحالي
...تغيرات جذرية على جميع األصعدة-

.............تعدد المتدخلين في التربية -

لية اتساع الفوارق والتفاوتات على كافة المستويات المح-

...والعالمية

في كاحترام كبار السن ومن هم: تراجع بعض القيم الكونية-

الخ...وضعية هشة



التماسك »دور الفعل التربوي في ترسيخ 

:؟«االجتماعي

إذا كانت خطورة العنف تكمن في تجذره في السلوكات •

التربوية الممارسة في المجتمع، فإن أهم أداة لمواجهته 

االختالف هو تبني تربية بديلة  ترسخ قيم التعايش واحترام

...والسلوك المدني والحضاري

ولعل هذا ما دعا كثيرا من دول العالم إلى إدماج التربية •

في على المواطنة والسلوك المدني، والتربية على التسامح
...   مناهجها الدراسية ومن ضمنها المغرب



م المرتبطة ففي المناهج التعليمية المغربية تدمج بعض المفاهي•

كل بالتربية على المواطنة وحقوق اإلنسان والتسامح بش

تربية ضمني في برامج اللغة العربية واللغات األجنبية وال

نسان، اإلسالمية، في ما يسمى بمجال حماية البيئة وحقوق اإل

ي ومجال القيم الدينية والوطنية واإلنسانية؛ كما تبرز ف

ة ابتداًء برنامج خاص وحصص منفصلة للتربية على المواطن

. ..من السنة الرابعة ابتدائي، إلى السنة التاسعة إعدادي

م فإلى أي حد استطاعت هذه المناهج التربوية ترسيخ قي•

التسامح في مدارسنا؟ سنحاول تلمس عناصر اإلجابة من

ن خالل استقصاء ميداني شمل عينة عشوائية من الفاعلي
(120تضم )ة التربويين بمختلف مستويات مؤسساتنا التعليمي



: ناأهم التدابير لترسيخ قيم التسامح في مدارس

تسامح تبني الدولة لسياسة تربوية وثقافية منسجمة مع قيم ال•
...وحقوق اإلنسان والديموقراطية في كافة القطاعات

ة اآلباء التركيز على تعبئة المواطنين والمجتمع المدني، وتوعي•
ر واألمهات واألسر بأهمية ترسيخ هذه الثقافة لدى أبنائهم عب

...ممارسات تربوية هادفة

قيمة مع أساتذة أبنائهم، بدل تبخيس« التسامح»حث اآلباء على •
درسين على اآلباء أن يفوضوا سلطات التربية للم(.... ة)األستاذ

في المدرسة، إذا لم يكن هناك سالم بين اآلباء واألساتذة ، ال
يمكننا تعليم السلم والتسامح لألطفال

•



ن أولى خطوات التسامح يجب أن تتم في أحضا•

...األسرة، لتنتقل للمؤسسة التعليمية

يها والمؤسسة التعليمية شأنها شأن األسرة عل•

مي أن تتعلم كيف تجدد نفسها ومناخها التنظي

...لمواجهة هذه المتغيرات

يجب العمل على تجديد النخب وإفساح المجال•

للشباب للدخول لمواقع المشاركة في اتخاذ 

القرار في كافة المؤسسات والمنظمات في 

...  المجتمعين المدني والسياسي



...وشكرا جزيال لتتبعكم




