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  دور المدرسة في التنشئة االجتماعية السياسية 

ة للطفل المدرسة دورًا اساسيًا في التنشئة االجتماعية السياسيتلعب 

النههخ لههتر فتههرة مياتههخ سههو السادسههة ومتهها جنمههي تعليمههخ ال ههاسعي 

 زاً يهلما بنية ستميزة ودور اكثر ترك ةجنخرط بصورة طبيعية في سؤسس

في التنشئة االجتماعية هي المدرسة ميث يكون لخ اصهدقا  ورفها  

وسنافسههون وافرههار سختلفههة   ف ههت عههو  سههو لههارا نطهها  العا لههة  

تعاسلخ سع شكل جدجد سو السهلطة س سهدًا فهي اشهخام المسهؤوليو 

عهههو ادارة المدرسهههة فهههي سختلههه  نشهههاطاتما   كالمهههدجر و والمعلمهههيو 

ورؤسهها  الفههر  الر اضههية وال معيههان والل ههان و يرههها   كههل هههؤال  

 وسههو  ههم الطفههل جتواصههل سههع بنيههة سختههارون علهها اسههائ ال عهها لي 

تنظيمية قا مة علا توز ع النشاطان والصتميان بشكل اكثهر بهروزًا 
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السهلطة  و سا سوجود فهي العا لهة وهنها سهيتمط الطفهل الفهر  بهيوع

سهو لهتر شهخد ودور المعلهم االسهر الهد  جبهدد وبيو سو يمارسما 

 الصورة القديمة في ذهنخ عو السلطة والعا لة .

 

اك اي ههها تنشهههئة اجتماعيهههة سياسهههية تقهههوم بمههها المدرسهههة ولرهههو هنههه

بصورة سباشرة سو لتر سناهج الدراسة التهي جهتعلم بمها التلميهد  هيم 

مي فيخ شخصية المهواطو   ن  الم تمع واسس النظام السياسي لري ت  

ان المدرسههة تسههعا الهها تنميههة وتطههو ر  ههيم سعينههة فههي ف ههت عههو 

ومههب العمههل  وتقههوم اي هها بتنميههة رادة والمبههادرة ترههو و التلميههد كههاال 

ال غرافيهههة والتهههار   وتطهههو ر المشهههاعر الوطنيهههة سهههو لهههتر تهههدر س 

والتأكيههد علهها ابههراز ال وانههب االي ابيههة  كاالمههداا التار خيههة الربههر  
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بت ر ب جؤد  والحروب والثوران   ودور الزعما  والقادة فيما   هدا 

يههههخ و قههههة الهههها اكتسههههاب الطفههههل وعيههههًا بههههالم تمع الههههد  يعههههي  ف

 .بالمؤسسان المتنوعة التي تشكل النظام السياسي القا م 

 

التربية لما اهمية في ترو و شخصية المواطم سند زسو بعيهد   وههد  

االهميههة تتفههاون سههو بلههد الهها امههر بحسههب طبيعههة النظههام السياسههي  

بعض البلدان تخ ع نظام التعليم للسهيطرة المباشهرة للدولهة كمها ههو 

االشههتراكية  وهنههاك بعههض الههدور تشههر  فقهه  علهها الحههار فههي الههنظم 

بعض المواد المواد الدراسية التي تعنها بيهيم سعينهة وذله  الن هنهاك 

 عتقة و يقة بيو التربية وبيو المواطنة بصورة عاسة .
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دراسههان عدجههدة وفههي اقطههار سختلفههة دلههط علهها التههراب  الو يهه  بههيو 

ان  بينههط  ميههث وبههيو سسههتو  التربيههة  الموا هها التههي جتخههدها الفههرد

الهد هناك ترابطان بيو التربية وبيو الوعي الطبقي   سع ذل  في ب 

التربية كعاسل سو بيو عواسل ستعهددة فيمها بينمها علها نحهو سختله  

بههالتت  الظههرو  التههي تعمههل فههي للمهها   وكههدل  تههأ ر االفههراد بمهها 

يكههههون بمسههههتو ان سختلفههههة سههههو ناميههههة الدرجههههة وكميههههة المعههههار  

 .والموا ا التي تترتب عليما السياسية والييم 

 المصادر 
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