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  شكر وعرفـان

إن الشكر هللا، عز وجل  فنشكره وحنمده ونستعينه إذ أنعم علينا بالعقل، ووهبنا صحة البدن وأعطانا احللم والصرب 
  ...  فاحلمد والشكر له. والقدرة على اجناز هذا العمل

علـى كـل مـا قدمتـه يل "  ةــــــرواق عبل" لـدكتورة أتقدم بالشكر اجلزيـل ألويل الفضـل وعلـى رأسـهم لألسـتاذة اكما 
كـذا  ، و اتءو االحصـاكتـب لل امن دعم، وتوجيه سواء على املستوى التوجيه العلمي أو عن طريق الدعم من خـالل توفريهـ

علــى تواضــعك  افشــكر . كــل الوســائل املتاحــة دون حــرج، وكــذا بــرامج معاجلــة املعلومــات، الــيت جعلــت مــن البحــث أغــىن
  . يف خدمة للعلم وتفانيك

كانيــة اسـتخدام الكتــب ملنحنـا إم" دليــو فضــيل"و  "لوكيــا لهاشـمي"يـن األســتاذ كــل مـن كمـا أتوجــه بالشـكر إىل  
  .خمربه عنني كل بر البحث املشرفاتوفر مبخواملراجع امل

 الشـــكر ألعضــــاء اللجنــــة علـــى التكــــرم بــــوقتهم الثمـــني للنظــــر يف هــــذا العمـــل بغــــرض توجيهــــه زيــــلكمـــا أتوجــــه جب
  .وتصحيحه

ألســاتذة الــذين ســهروا علــى التكــوين النظــري الــذي نلتــه علــى مســتوى قســم علــم كمــا اتقــدم جبزيــل الشــكر لكــل ا
 مـوراد مرداسـي الـدكتور األستاذ،  رواق حمودي الدكتور طيلة تكوين الليسانس واملاجستري وعلى رأسهم األستاذالنفس  

  .جبامعة منتوري علم النفس والعلوم الرتبويةو كل أساتذة قسم . يوسف معاش الدكتور األستاذو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  إهــــــــــــــــــــــــــــداء
  :...ىقـال اهللا تعال

  
ــا منــي بفضــلهما، فـلــوال لمــا كنــت بطــولي، ولــوال مــا قــدماه لــي، مــن دعــم مــا   إيثارهمــا  لــيس إهــداء بــل شــكرا واعترافـ

  ...كنت ألصل لما وصلت إليه،
وال طعــم الراحــة لتريحنــي، رضــعتني تســعا، تلــك التــي لــم تــذق طعــم النــوم عنــد مرضــي، إلــى التــي حملتنــي تســعا وأ

... وأن حــــــالوة الصـبر ال نسـتطعمها إال عنـد الفـــــرج  اء قـوة  ـــالعطو   ة سـعادةـالقناعـعلمتني أن الحب تضـحية، واالختيـار قناعــة و 
  . أمي الغالية  إليك

،  ولـم يـرض إال أن يحققهـا جميعــا ه كثـرة طلبـاتي،لـم ترهقـفسـه، الـذي  وتي، وآثرنـا علـى ناح وإخـألرتـ  إلـى الـذي تعـب
أبـي    إليـك...وروح الطموح، حـب التعلـيم إلـى األعمـاق، وعلمنـي قـوة اإلرادة و إتقــان العمـل   شغف العلم غرس فيإلى الذي  

  .العزيز
إلـى  ... والنجـاح األمـل  تاوالصحة، الشقـاء والسـعادة، الهـم والفـرج، التعـب واللهـو، خيبـ  إلى الذين شاركوني المرض

، أعز أصدقـائي وأكثر البشر قربا إلى قـلبي إخوتي، عماد الدين، نـــجاة، نســـــبية  وأمرها  ساعاتالذين قضيت معهم أحلى ال
  .وفـاطمة الزهراء

  .... يــي وأعمامــأخوال  ... إلى عائلتي
  ... هللا يوما رزقنيهمائي إن اـــأبن  ؛سكنني حبهم قبل أن أراهمو  ،إلى الذين لم أعرفهم بعد

إلـيكن    ...دون تنـازل هم نحـن ،أن الصداقة ليست وهما وال دربا مستحيال، وأن األحالم والطموحإلي  إلى من أكدن  
شكرا على كل ذرة، كل حـرف، كـل حركـة، كانـت دعمـا  ، فـاطمة الزهراء حصران، وداد بخة، شامخ ، أسمــاءأعز صديقـاتي

  ...لي    قدمتنهما  شكرا على  ...أغدوه  هللاوما بإذن ا  أصبحتلي، وجعلتني ما  
ات  ــــالغاليـات ورفيقبشـتى الطـرق صـديقـاتي   قـدمن لـي يـد العـونإلى مـن كـن دومـا بقربـي، ووثقـن بقـدراتي، و 

 اجرم وهــــــمريزهـرة ، ة ، ـعطفـان و ــــــإيم ، سـكينة،فيـروزفتيحـة، ان، أسـمهان، ــــــ، إيم)كـانط(يا، فـاطمـة الزهـراءــــــــــآس: دربــــال
  . أمل المستقبلأنتن  ... ،خديجة  

تلــك التــي جمعتنــا الجامعــة وبقيــة    إلــى ،وعتــه إلــى أن أحــب اهللاوال ر   نمــا كنــت ألعلــم صــدق صــحبته  اتإلــى صــديقـ
مريـــم خليفـي التوهـامي  إلـى  …بـاركي  ســـــــارة مِ إليـك    إلى من عرفتهـا قبـل كـل شـيء إنسـانة  صحبتنا وأبت أن تفرقنا األيام ،

تلــك التــي لــم تبخــل بنصــحها ووقتهــا    إلــى  ، شــكرا علــى دعمــك وتشــجيعك الــدائمين،أعلــم ذلــك يقينــا  …قبلأديبــة المســت
، إلى مـن صـدقتني القـول ولـم تـرض بغيـره، عهـدت منهـا األنفـة والـنفس  الثمين وكانت نعم األخت والصديقة أسماء منحور

  . وســامعزيزتي  الطبية الشفـافة الصادقة، 
مجـرد    بـالخط العـريض ولـم يكونـواوخطـوا فـي حيـاتي  لكن لـن ينتهـي عـد مـن عـرفتهم    قد ينتهي المداد واألوراق

قيـد الحيـاة فشـكرا جزيـل   مادمـت علـى  ،وقسـمات وجهـهأذكـركم كـل باسمه  ،بل إلى كل من جمعتني بهم أليـاملها، عابرين  
   .الشكر

 .مالعل  له شغفمن  إلى  ...أهدى عملي هذا...إلى كل أمة محمد صل اهللا عليه وسلم      
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 المقدمـــــــة

1 

ا اإلیعد  وم بھ ي یق ة الت ة الراقی ا أو تفسیر التفكیر من العملیات العقلی د حل مشكلة م نسان بقص

ي  مننظام الفكر الذي یحملھ األفراد موقف غامض، وبالتالي فإن  ل الت د أھم العوام ى السلوك ق ود إل تق

ن ذل ا م ھ، وانطالق ھ أو نتیجت ت طبیعت ا كان ن المھم ر م ت الكثی ات ك اھتم نفس دراس م ال ال عل ي مج ف

اعي المحیط ب االجتم أثره ب ر وت ذا التفكی ة ھ ارجي، طبیع ة والخ الل دراس ن خ اعي  اإلدراكم االجتم

ي تحرك . وتكوین المعرفة االجتماعیة ة الت ي المعرفی ف المصطلحات والبن ى مختل توصل الباحثون  إل

رد  ا مج دى كونھ ي تتع رة الت ذه األخی ة ھ ورات االجتماعی ا التص ن بینھ اه السلوك؛ وم رد اتج ى الف معن

را ن األف ى مشترك یعزوه ویتقاسمھ مجموعة م داه إل ل تتع ددة ب ا أو حول فكرة مح د حول موضوع م

ي  كونھا أسلوبا أو طریقة تفكیر، توفق بین تفسیر الواقع الیومي والعالقة بالواقع وبالعالم والسلوكات الت

  . ینتھجھا الفرد

د  ض القضایا ق إن بع رد ف ھ الف یش فی ذي یع اعي ال ات والمحیط االجتم وعلى اختالف المجتمع

ھا  ى بعض ى عل ااآلخرتطغ یھا ألھمیتھ د یكتس ذي ق وض ال ا أن الغم ھا ، كم وء بعض ھل نش د یس ق

ع راد المجتم ا أف ي یتبنھ ورات والت دورھم التص د . ب ن أح دیث ع قاطھ بالح ن اس ذي یمك ر ال و األم وھ

م مثال القضایا المھمة للمجتمع كالتعلیم  ن ومن ث ى ع ع كوسط تبن المدرسة كمجتمع مصغرلھا والمجتم

لى تصورات جدیدة من الفكر تنقل عن وإلى المدرسة ویغذیھا المجتمع فقد نحصل عفیھ أنظمة مشتركة 

  .حول ھذه األخیرة أي المدرسة

ة والتوسع  أن ذ ومن المعلوم إ ات المختلف أثر بالثقاف ة والت ال المعرف ما ینتج عن العولمة من سرعة انتق

یم ات التعل تخدام تقنی ي اس ذا ا ف ق بھ ابق لتلح ة تتس ن المدرس ل م بجع ا  ...لرك بحت كم ة أص المدرس

ق تسعى إلى الجزائریة كغیرھا من المدارس في العالم الیوم  ك وف نشء ذال داد ال تعلیم وتربیة أجیال وإع

نظم  من خالل .بمثابة الصرح المادي الذي یعد إطارات المستقبلفھي ، مقاییس ومعاییر علمیة منظمة ت

ا مختلفةالصعوبات وفي المقابل ال . یماآلالف من التالمیذ وتوفر لھم كل متطلبات التعل ي تتخبط فیھ ، الت

ا  المعلمین تكوین في من صعوباتھا ة وكونھ ن جھ وجي م دم التكنل ة التق ة مواكب اھج ومحاول وتغییر المن

   .أصبحت مجرد مؤسسة حكومیة محكومة باإلجباریة من طرف الدولة

ة والتر ة حول المؤسسة التعلیمی ذا إذ إن تولد التصورات االجتماعی ا ھ ة ھو موضوع عملن بوی

ھ د یكون ا ق ة م ا معرف ات  حاولن ن ادرك ھ م ا یحملون ا بكل م اعلین فیھ ا وكف ون إلیھ أفراد ینتم ذ ك التالمی

ذي ) موضوعیة أو ذاتیة( ع ال ة أخرى والواق ن جھ ا م أتون منھ ي ی ة الت ة، والخلفی ن جھ لھذا المحیط م

مح  روف تس ذه الظ ل ھ ھ، ك ون فی ن المعلیعیش ل م ع حق اءجم س بن اھم ف ات تس ور وم ول  اتتص ح

دى وسائل النجاح ، إلیھتسيء كما قد  ةدور ھذه األخیرتشدي بقد  التي والمدرسة،  كحامل المعرفة وإح
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ام كما  ...،االجتماعي دان االھتم وكیف قد تؤدي طبیعة ھذا التصور سواء إلى التفوق والنجاح أو إلى فق

درس أوبالدراسة  ن التم ي ع ى التخل ى إل ة أو حت ن الدراس ائي ع ي النھاف.االنقطاع النھ ل وة یف م ك رغ

األحرى  ن ب ا أو یمك م منھ تعلم أھ ھ لل ى دافع ا یبق الصعوبات التي یتلقاھا التلمیذ داخل المدرسة وخارجھ

ر  ذه األخی ن یتجاوزھا كصعوبات، ھ ة م ة التعلیمی ة العملی ھ حول أھمی ذي یحمل اد ال ى االعتق ف عل توق

ت  تحرك الفرد اتجاه السلوك )التصورات االجتماعیة( لبني المعرفیةافكما أوضحنا فھذه . عدمھ فإن كان

ة، ف ة وذا قیم ا مھم ى أنھ ة عل ة مدرك ى العملیة التربوی ع حت تعلم م د صعوبات ال ي ق ون تالت ي ك ببا ف س

ن  ة ھذه الصعوباتلكن في غیاب الدافعیة مھما كانت طبیع. باالمكان اجتیازھاقى یبالمدرسي، الفشل  م

  .على التلمیذ تجازوھا الصعب

ي وضعیة فشل  ذ ف دى تالمی في بحثنا ھذا حوالنا دراسة إشكالیة التصور االجتماعي للمدرسة ل

ام بالدراسةھذه التصورات مدرسي وتأثیر دانھم االھتم ى فق ذا العمل اشكالیة البحث . عل د تضمن ھ وق

  .وفرضیاتھ ومصطلحات الدراسة أربع فصول نظریة وفصلین تطبیقیین
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ة،  المجالالبحث في  تلیح دول المتقدم ى مستوى ال التربوي مكانة مھمة في البحث العلمي عل

دول،  ور ال ة لتط ة القاعدی ي البنی وي والتعلیم ال الترب ار المج ا باعتب ي  ءوابتغ ور العلم وغ التط بل

ن تجاوز الصع د م ان الب را، فك ا كبی دول اھتمام وبات والتكنولوجي والرقي بالمجتمعات؛ أولتھ جمیع ال

ي "المستوى المثالي"بغرض تحقیق  ن البحوث ف ا م ة، وانطالق اھج التعلیمی ، ما فرض بناء وتغییر المن

ع تعلیمي،  المجال التربوي ى واق والتي أثمرت بمناھج جدیدة وجب تحویلھا من مجرد فرض نظري إل

رض  ا بغ ي واجھتھ اكل الت ا والمش ھا وایجابیاتھ تخرج نقائص نوات لتس ا لس تم تطبیقھ دیلھا أو فی تع

الفشل " ث عن حلول لھاحومن بین المشاكل التي واجھتھا ھذه المناھج واألنظمة وال تزال تب. تعویضھا

ي وب المدرس رامج " أو الرس رض ب م ف د أن ت یم بع ة التعل ع إلزامی وره م زامن ظھ ذي ت ر ال ذا األخی ھ

  .متشابھة على المتعلمین ھة ووتائرأساسیة متشاب

ة  ة دراس ت أھمی ي الوارتبط وب المدرس ل أو الرس دىكفش ل  إح ى ك ة عل واھر المھم الظ

ة بأھم، السیاسیةالثقافیة و االجتماعیة األصعدة اني مؤسسة اجتماعی ا ث ى اعتبارھ ة المدرسة نفسھا عل ی

ل  ولى الطف ي تت ع الظروف والوضعیات وبعد األسرة، والت ف م ھ ومساعدتھ للتكی ھ وتعلیم وم بتربیت تق

دیات وبما ال شك فی المحیطة بھ، ن المشكالت والتح ھ أن النظام التربوي في بالدنا یتخبط وسط خلیط م

ین، وإضرابات (  وین المعلم ة، وتك ةبین تجدیدات في المناھج التربوی ر ومقاوم اھج للتغیی ي المن ...) ،ف

ي دون  ام المدرس ادرین للنظ ذ المغ واج التالمی د أف ذ وتزای ل التلمی ي وفش ل المدرس إن الفش ذا ف وبھ

ن  من جھة وعلى یجعل منھ مشكال یھدد النظام التعلیمي، لى شھادات أو تقدیراتالحصول ع المجتمع م

ة  كل البطال اقم مش الي تف ؤھلین، وبالت ر الم ل غی ن العم اطلین ع د الع ى تزای ؤثر عل رى إذ ی ة أخ جھ

ذا ة وك ة االجتماعی درات وآف اطي المخ درس كتع  باإلضافة إلى المشاكل التي تنجر عن التوقف عن التم

  .اللجوء إلى الجریمة

ذ المعیدین في عدد التالمی أن 2008/2009بینت اإلحصاءات المقدمة من طرف الوزارة لسنة 

ددھم ) في جمیع المستویات(التعلیم المتوسط  ادل  479 300تجاوز ع ا یع ذا أي م ن  %  18.47تلمی م

ذ ا % 23.39ذكور بنسب عادلة  307 566  بینھم الي للتالمی دد اإلجم ن الع ین م  -2008لمتمدرسین ب

ین سنة   038 011 1والذي تم قدیره   بـ  2009 ن الدراسة ب ین ع دد المتخل إن ع ة أخرى ف ن جھ ، م

ل ذكور 111 067تلمیذا من بینھم   274 817تم تقدیره بــ  2007-2008 ا . في التعلیم المتوسط كل كم

منھا دون شھادات أو مؤھالت  كانت أن نسب التالمیذ المتخلین عن الدراسة وأولئك الذین خرجوا  بینت

ادل % 7.81بالنسب التالیة  ا یع ذا ،  42.019في الثالث متوسط أي م اني متوسط  % 9.59تلمی ي الث ف

ذ  81.632في األولى متوسط أي ما یعادل  % 9.48 في مقابلتلمیذا  59.680أي ما یعادل  و . تلمی وھ
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رة  ذه األخی ل ھ ة لفش ة"ترجم اجز" المدرس بحت ع د أص ى فق ذ إل ن التالمی ر م دد كبی ة ع ن متابع ة ع

  . المستویات التعلیمیة الموجودة خالل المدة الزمنیة المحددة

ا یق ردام یس مشكال منف أن الفشل ل ح  ؛ضي ب ا وض ان "  Aranzlni : فكم مشكل الفشل لوك

نسبة ي اعتباره خطرا بالمن البدیھ نالمدرسي الذي تترجمھ اإلحصاءات یمس بعض التالمیذ فقط ، لكا

ا. لھم فحسب و . وتكون النظرة إلى ھذا الفشل كمجموعة مشاكل تستدعي تفسیرا وعالج د فھ ن الجدی لك

دثا  ا ح ل منھ ذي یجع بب ال ا، الس ى تكرارھ ي إل دأت تفض اھرة ب ة الظ ك مالحظ ن ذل س م ى العك عل

 .  "مجتمعنابعصرنا و اجتماعیا محضا وقد فرغ منھ النظر إلیھا كذلك كمشكلة خاصة

اختالف ھذا ما  ا ب ا مختلف ادا ووجھ ذ أبع ھ یتخ جعل من دراسة موضوع الفشل مھما خاصة وأن

ی...) اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة (وجھة النظر التي یدرس منھا  ھ نفس ذي تبحث من  اوحسب النظام ال

ازالتاكتشاف  وعلى الرغم من... اسوسیولوجیكان أو  دة وال التن وع مظاھرالعدی الفشل  متنوعة، وبتن

ذ ضحیة وأ ر التلمی د یعتب ددة فق اط متع ى مستوى نق ى تطرح مشاكل عل ات تبق سبابھ إال أن ھذه النظری

ة  ةیوزالفیللفشل لمعاناتھ من صعوبات كالصعوبات النمائی درات لوجی ض الق ة واكتساب بع دم فعالی ، ع

ة ق االجتماعی حیة، العوائ اكل الص ض المش ذائي، بع ر الغ ة، الفق عوبات او ،العقلی ض الص ة لبع خاص

ا من األسباب الثقافیة االجتماعیة لألسرة، كاألمیة، ھغیرو) ... عسر الحساب ،عسر القراءة والكتابة و(

عوبات  ى ص ي، أو إل ل الدراس ب للعم ي المناس و المنزل ود الج دم وج ري، ع وازن األس ر، الالت الفق

ة، دریس أوأو  بیداغوجی ي الت ة المستعملة ف ى  األسالیب البیداغوجی ة بعحت واد   ضطبیع عوبة الم وص

ة الغالف بعضھا اآلخر كالریاضیات و دم كفای واد  الدراسیة، وع رة الم الفیزیاء مثال، باإلضافة إلى  كث

ى مشكالت نفسیة كرفض  ى إل درس أو حت ع الم ال م داكتیكي الفع اب التواصل الدی واد، غی الزمني للم

ن إر ...،التمدرس أو الخواف المدرسي ا خارجة ع رة كلھ ذه األخی ذ  ادةفھ ى ، وھوشخصیتالتلمی ا یبق م

ذ  ھأمام م نأخ ا ل دافع، إال أنن تعلم وحضور ال ي ال ة ف دت الرغب ر، إن وج ح التعبی ا إن ص سوى تجاوزھ

ي  لألنظمةكفرد في وضعیة تفاعل  ؛بعین االعتبار مسؤولیة التلمیذ ة والت العالئقیة والمدرسیة والمحیطی

ون د یك ذ ق ھ  تكون في تفاعل مستمر، إذ أن التلمی ن مشاكل مباشرة تجعل اني م و یع ال ھ دون ھؤالء؛ ف

دافع التعلم وضحیة لفشلھ، بل یرجع إلى فقدان الرغبة في  دان ال ن فق ى م ذا ل تھمواصلوالمعن ھ وبھ تعلم

  ...یعیش فشلھ فھو یبنیھ كذلك أي أنھ مسئول عنھأن التلمیذ كما یتلقى وفقد تجاھلنا 

ة ) Bastin et Roosen  )1990ففي دراسة قام بھا   ى قراب ة  552تمت عل ي مرحل ذا ف تلمی

ین . المتوسطالتعلیم  ن ب ان م ن تكاسلھم، وك اعترف فیھا التالمیذ بشدة عن مسؤولیتھم  اتجاه فشلھم وع

ي الدراسة  ة والكسل ف دانھم للرغب ن المدرسة "األسباب التي أرجعوھا إلیھا نقص دافعیتھم وفق ل م المل
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واد المدروسو ة والجافالم ىة ة الممل ا إل ىال وافتقادھ س  ،) Langevin,L, 1999,p106(معن ي نف وف

ى % 23أن المسئول األول عن الفشل ھم التالمیذ أنفسھم، و%  51 بـ الدراسة أكد اآلباء وبنسبة تقدر إل

ي حین % 2المؤسسة كسبب لفشل التالمیذ  و  ین، ف ى المعلم ى افقط تلقي اللوم عل وم عل اء الل ة إلق لعائل

من  أن المدراس اآلن قد أصبحت ملیئة بالمتسربین (Mirieu,Ph.1993)أشاركما .   %21نسبة كان ب

م إال أن  سلبيالمدرسة بأشكال أخرى آخر،  ما عرفھ بالتسرب ال بمعنى أنھم داخل المدرسة وداخل القس

ة اآلن . اھتمامھم كلھ منصب خارجھما وا المدرسة وآخرین موجودینفالمجرسة واقع ذ ترك ین تالمی   ب

   .ال أكقر من ذلك و ال أقل یقضون وقتھم فیھافقط فھم إن صح التعبیر و وغائبین عن ما یحدث فیھا ھافی

ع  ،واضحة للمستقبل فالمدرسة في اآلونة األخیرة، أصبحت تحمل صورة غیر ا أن المجتم كم

ات ن أزم ھ م ا . صار ینظر إلیھا كإشكالیة لما تمر ب دف منھ ى أن الھ ي ا ھأن دورصار غامضا وحت ف

ھ، ف ذه اإلعداد للحیاة الواقعیة أصبح مشكوكا فی دت والتصوھ ذ أع ا التالمی ي یحملھ ن رات الت قسمت م

ى عمل  ي الحصول عل وا بالفشل ف ي وسطھم من طرفھم كتالمیذ یعیشون الواقع ویرون أن المتعلمین ف

ا تعلأین یصور المتعلم على بعد سنوات طویلة من الدراسة، و ك سوى م ر ال یمل ھ وأنھ فقی ك ال م أن ذل

ن ا، ھذا الشكل التعلمأھم من امتالك المال یؤكلھ لقمة العیش، وأن  ذي م ة وال اء لمعرف س ضمن البن أس

ذ ل الفكري واولتالمی ھ  اقتنع ة التعلر لتبریواستعملوه ب ة العملی دم أھمی ةیع ى... ،می ك إل ي ذل  مستندین ف

ن و من جھة فیھعلم السیطرة على من األقسام؛ أین یصعب على الم ظاظكتا ة م ادة العلمی دیم الم ى تق عل

ھ  أسلوبكذا و .جھة أخرى متطلباتھموتتبع كل تلمیذ والتكیف مع  ا یدرسونھ وعالقت ة م م، وطبیع المعل

  . بالحیاة الواقعیة كل ھذه األمور وغیرھا، بنت وجعلت من ھؤالء التالمیذ أسرى لفكر أحادي االتجاه

تعلم  الولوج ضمن سیرورة ال ذا ف دتوبھ ة غ ةو .مثبط ھ یستوجب وجود دافعی وم أن ن المعل  م

تعلم ة لل ا الدافعی ة دینامیك للقیام بأي أمر وبما فیھ ي حال ل ف ي تتمث ود بشكل والت ة تع ى إدراك ی یس إل رئ

ى إنامحیط والذي یدفعھ إلى لیذ لنفسھ وللمالت ابر حت ھ ویستمر ویث ار نشاط تعلمي ولینخرط فی ھ ھاختی ئ

ازه ل إد. وإنج ا اخت إذا م ھف ھ لمحیط كال راك ن األش كل م أي ش ة ب ي المدرس ل ف ذي یتمث الل  وال ن خ م

ي  ا حول المدرسة والت ھ لیحملھ اح للحامل تمسھا كتصورات التي ركبھا وبنیت لدی ة ومفت نجاح لمعرف

اناألاالجتماعي، ھذه التصورات التي یرى من خاللھا أنھا لیس ب ذه التصورات  ...ھمیة بما ك دعما ھ م

ن اإلشارة ،من محیطھ القریب والبعید معھما یسوبما یراه  ض خصائص  ھذا والبد م ى بع ة إل ذه الفئ ھ

أثرت ب ي ت ا والت ؤخرا، ذاتھ ع م ت المجتم ي اكتس اھیم الت باب كالمف ن الش ل م ا جع تھالكي م الفكر االس

تریاتھم،  ى مش لون عل ي یحص رعة الت نفس الس يء ب ل ش دون ك ة یری اة التلفزیونی رون القن ویغی

"zapping "ن ، فللح ا یمك رع م ھ بأس ون فی ا یرغب ى م ول عل وجص ل  يالتطور التكنول د حق وتزای
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ق ببساطةوسرعة المعلومة فاستخدام االنترنت  أرة،  أصبح كل شيء سریع التحقی ى الف ر عل ان كفالنق

ة المعرف ر مكان ي تغی ذلك دور ف آخرة ل كل أو ب ھ . بش ار إلی ذي أش ر ال اب ) Clenet )1998األم فالش

بأسھل الطرق فبدال من أن یقضي مدة طویلة من عمره  یدرس فھو قد یفضل البدء في  یبحث عن المال

ن العمل اطال ع د نفسھ ع ي دراستھ لیج ن المحتمل أن ینھ الل العمل، فم ن خ ال م ع الم ك أن  ، جم ذل

ذا .  معظم األشخاص الذي یحملون الشھادات لم یحصلوا على وظائف تعادل شھاداتھم ي تتماشى وك الت

ائج الفوریالذي  يور التكنولوجمع التط دس النت رد یسعى ف ،ةیق ق الف ى تحقی ادي استقاللھإل  السریع الم

ن في حین علیھ إنھاء مشوار دراسي طویل قد ینتھي داخل المدرسة فیجد نفسھ یضع وقتا ثمینا  في أحس

دا،ة وظیفالحاالت بحصولھ على  ا زھی د  لیجني راتب ر مصبأفق م بكثی الي أھ ادة بالت ةحت الم  .ن المعرف

اریخیتساءل التلمیذ ف ا والت ي  ،لماذا أدرس الریاضیات والفیزیاء، والجغرافی نظم ف ذه ال ى لكل ھ ال معن ف

ولىفأي قیمة !!... الحیاة الواقعیة اذا قد ت ف سیدرس، ولم ذه النشاطات؟  كی ات لھ أي نھای ان وب ؟  إذا ك

اعیین،  وق والنجاح االجتم ذیرى أن العلم لیس مفتاح التف ي ھ ة فف یس ه الحال بالضرورة راجع الفشل ل

ا ؛ وإسبھا بشكل رئی أو یمریعرفھا  ب قدرات التلمیذ أو لصعوبات تعلم،لغیا وازن  رتعبینم ن سوء ت ع

ذ  ھ التلمی ر ب ین إدرایم ھ كب ي عی ذي یمل ارجي ال ھ الخ ة وعالم رورة المعرف داخلي وض ھ ال ھ لواقع

ف  : التساؤالت التالیةطرح دفعنا إلى  مالھ دور في تبنیھا، ھذا  كان تصورات ما ھي العوامل التي تختل

في  دور على ضوئھا تصورات التالمیذ للمدرسة؟ ھل للتصورات التي یحملھا التالمیذ في وضعیة فشل

ا  فقدان االھتمام بالدراسة دیھم؟ م ي ل ة التصورات الت ا تطبیع ن حملھ ة م ذه الفئ ة ھ ذ حول أھمی التالمی

  ؟ فقدان دافعیة التعلمتصورات أثر على ؟ وھل لھذه الوظیفة المدرسة
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  :لفرضیات ا

  :العامة یةضالفر

ذ على اجتماعیة تؤثر  -بعض العوامل النفسو  طبیعة التصورات االجتماعیة التي یحملھا التالمی

  .حول المدرسة ھذه التصورات بدورھا تؤثر على مدى اھتمامھم بالدراسة
  1 الجزئیة الفرضیة:  

ذ  -ل النفسوبعض العوام ا التالمی ي یحملھ اجتماعیة تؤثر على طبیعة التصورات االجتماعیة الت

  .حول المدرسة

  اإلجرائیةالفرضیات : 
ة  - ن أھمی ل  المدرسةجنس التالمیذ یؤثر على طبیعة التصور االجتماعي الذي یحملونھ ع كحام

  .للمعرفة 

  . المدرسةوظیفة التصور سن التالمیذ یؤثر على طبیعة  -

  المدرسة كمصدر للنجاح االجتماعيى الدراسي للتالمیذ یؤثر على طبیعة التصور المستو -

   ى طبیعة التصور أھمیة العملیة التعلیمیةالمستوى التعلیمي للوالدین یؤثر عل -

  2الفرضیة العامة: 
ى  ؤثر عل ة ت ة المدرس ول أھمی ذ ح ا التالمی ي یحملھ ورات الت ة التص ةطبیع امھم  درج اھتم

 .بالدراسة
 2 اإلجرائیةات الفرضی: 

 التمدرسسلوك على  ؤثرالتالمیذ للمدرسة كحامل للمعرفة تالتصور الذي یحملھ  -
ة ك - ذ للمدرس ھ التالمی ذي یحمل ور ال درالتص ا مص اعي  حللنج ى یاالجتم ي ؤثر عل ھ ف رغبت

  التمدرس

 .العملیة التعلیمیةمكانة اتصور التالمیذ النتظاراتھم من المدرسة تؤثر على  -
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  :لبحثأھداف ا

  .تحدید طبیعة التصورات التي یحملھا التالمیذ اتجاه المدرسة -

 .الدراسة بین الذكور واإلناثب ممعرفة االختالفات في عدم االھتما -

  .نوع الدافعیة التي یملكھا ھؤالء التالمیذ وكیفیة تحریكھا نحو التحصیل الدراسي -

 .التعلمتثمین أھمیة ب فیما یتعلقصورات السلبیة تأثیر المجتمع في ظھور بعض التنمط تحدید  -

ي وضعیة فشل الالبحث عن ا - ذ ف ھ التالمی ذي یحمل اعي للمدرسة ال ین التصور االجتم رتباط ب

 .مدرسي وعدم االھتمام بالدراسة

 .عدم االھتمام بالدراسةوعالقتھا ب في مقابل أھداف المدرسةلتالمیذ لاألھداف المستقبلیة  -

  :تحدید المصطلحات

   :الجتماعیة التصــورات ا

ى  تم منحھة، والفكر جتماعیلمعرفة االال اشكأحد أتشیر إلى  تم مشترك، معن ل  ھتقاسمی ن قب م

ة، جتماعیأعضاء نفس المجموعة اال ا أنة والثقافی ة كم ا  التصورات االجتماعی ي ذاتھ  ھي أسلوب أوف

الم الواقع وبالع ا ب ومي وعالقتن ا الی یرنا لواقعن ین تفس ق ب ر، توف ة تفكی ا طریق ي ننتھجھ لوكات الت  .والس

نالتصورات لیست مبنیة على وجھ الخصوص و ا م ات موضوعیة،  إنطالق راكم ھي ا منإمعطی اج ت نت

اع ى االجم د فھي ترتكز عل ا الجماعات، كالتقالی  ،لمعلومات منظمة وتفسیرات یقوم بھا األفراد وتتبناھ

راد ة لألف دو بدیھی ا تب ا یجعلھ ذا م ر. ھ ة غی ا معرف كل م ي بش رفض  فھ ة لل اقابل ى  كونھ ز عل ترتك

 . ة التي شكلتھاجتماعیخصوصیة المجموعة اال

   :المدرســـــــة

تم  ھا مكانفباإلضافة إلى أن... لیما جماعیاتقدم تعھي مؤسسة  ووسائط أدوات اكتساب ضمنھ ی

ة ل الوسائل الالزم نح الطف ك تم ع ذل الموازاة م ھ، مجتمعل المنطق التي تساعد الفرد على التفكیر فإنھا ب

اییر إلى بالضرورة أیضا تھدف إلى نقل الثقافة ولكن و إدماج الطفل داخل الجماعة بجعلھ یشاركھم المع

ة المحیط األسري بإعطاء  ذي یكتسي ثقاف راغ ال ن خالل ملء وتعویض الف والقیم المتعارف علیھا، م

اعي اح االجتم ي النج وظ ف س الحظ ذ نف ع التالمی ذا  .جمی ي ھ ل؛ وف ة المقصالعم ة المؤسس ود بالمدرس

ام كل ع ة بش ص التعلیمی یس مخص دف . ول ذ بھ ون للتالمی د ومك ة ومع ل للمعرف ا أي حام ى بھ ویعن

ى  جاالستعداد لالندما ة أو المتوسطة أو حت ة أو الثانوی ي المدرسة االبتدائی في العالم االجتماعي فقد تعن

    .   الجامعة
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   : دافعیــــة التعــــلم

ن ع م ة تنب وة ذاتی ین  ق وع مع ي موض ھ ف ن رغبت تج ع ھ تن رد نفس تعلم(الف عر ) ال یستش

ھ،  ة  وأھمیت ل الدافعی ي تعم یرورة الت ي الس و ھ ھ نح لوكھ وتوجیھ ك س ى تحری وع العل موض

ھ  رد نفس ص الف ة تخ ل داخلی اك عوام ا أن ھن ھ، كم وب فی دف المرغ ن الھ ر ع ذي یعب ال

ھ،( ھ واھتمامات ھ، ومیول ة محیط...) كحاجات ل خارجی خاص، وعوام یع واألش ھ كالمواض ة ب

ار، ذا ...) األفك اه ھ ھ اتج رد وحاجات ة الف بع رغب ي تش وة لك ذه الق تثارة ھ وم باس ي تق والت

 .الموضوع

  :فقدان االھتمام بالدراسة وانخفاض دافعیة التعلم

دم سلوك ھو كل  ة والسرحان وع یظھر على الطالب من شعور بالملل واالنسحاب وعدم الكفای

فیة والمدرسیةالمشاركة في األ ام  .نشطة الصّ دان االھتم افعین فق یالحظ لدى المراھقین وعند الشباب الی

ىتبالدراسة، وما یمكن أن یترجم من خالل مواقف مختلفة قد  درس، أو  صل إل ام للتم رفض الت ة ال غای

یة  ر مرض ائج غی االت نت ل الح ي ك لبي، وف دي س ور جس ان، حض ض األحی ي بع اركة ف اقص المش تن

ا وللألولیاء  ھ لمعلمین، قد یشعر بعض التالمیذ باالنزعاج من المدرسة وقد ال یكون ھذا الشعور مرافق ب

  )23، صفحة Clenet ،1998( .بل على العكس شعورا نسبیا بالراحة

  :ل المدرسيالفشـــ

ة(عدم بلوغ التلمیذ نھایة ھــو   درس، سواء ك) غای بقا مشروع التم دا مس ذا المشروع مع ان ھ

ع ا  من طرف المجتم ة أو منتظرا أو متوقع اء أو الخلی ن طرف األولی ن ( .األسریةم سواء بخروجھ م

ال ام االنتق دم إتم ین المراحل المدرسة أو ع ى ، أي أن مصطلح الفشل المدرسي ینطوي )بسھولة ب عل

ھ اغیاب النجاح أو عدم ي تواجھ ال ، كم ذلك للصعوبات الت ل خروجھ یشیر ك ذ داخل المدرسة وقب تلمی

  .منھا، وأثناء مساره المدرسي بھدف بلوغ الغایة من مشروع التمدرس
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  : تمھید

ھ ن خصائص   یعد إدراك واستیعاب الواقع االجتماعي الذي نعیشھ منوطا بمكونات ة؛ م المختلف

وباألسلوب  ، من جھة دوار وقواعدأ ،أوضاع وجماعات،تنظیمات ومؤسساتوأشخاص،  وقیم متنوعة

ع أو معلومات حول الالذي یتم من خاللھ جمع  ذا الواق ة ھ ة أي العملی ة االجتماعی ھ المعرف ق علی ا یطل م

الي  الفرد بالت ھ، ف اظ علی ھ والحف ھ بنائ التي بواسطتھا یكتسب فرد معین معرفتھ لھذا الواقع كي تضمن ل

ة ینتج و ات معرفی اھیم، ( یعید إنتاج واقعھ االجتماعي من خالل معرفتھ االجتماعیة والتي تزوده ببنی مف

ات ) استدالالت، صور سببیة وكشفیة(، سكیمات أو أفكار ) شھادات، قوالب ونماذج دات، (ونظری معتق

ذه األسالیب). معارف، نظریات ضمنیة، تصورات اجتماعیة دى ھ ر تسھم بشكل ك فالتصورات كإح بی

ى  ي حاجة إل د نفسھ ف في فھم العدید من الموضوعات االجتماعیة التي یصادفھا الفرد أمامھ دوریا ویج

ن خالل إذ أنھا استیعابھا،  ھ م ھ سلوكاتھ، وأفعال التوجھ السلوكي وفي نفس الوقت تلعب دورا في توجی

ین  ل مع اع لفع ھأو االمتن ة طبیع. عن ى دراس ودة إل روري الع ن الض الي فم دى وبالت ورات وم ة التص

  . تأثیرھا
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 :ظھور مفھوم التصورات وتطوره .1

د  اعي یع نفس االجتم م ال كمعظم المصطلحات والمفاھیم التي تطورت في مجال علم النفس وعل

ن وسائل وظروف ( مفھوم التصور قدیما، إذ كان السبق في استعمالھ ألھداف إبیستیمولوجیة البحث ع

ة. اإلغریق من طرف الفالسفة) المعرفة ة خاصة الیونانی زت الحضارات القدیم ة  ذلك إذ تمی والرومانی

ي  mytheبوجود مفھوم التصورات الجماعیة والذي ترجم  في األساطیر  ر الت واع التفكی وس وأن والطق

ات  ذه المجتمع زت ھ ة می ھ (كآلھ ب إل وت، الح ال، الم ات ، )الجم م  .)Herzlich ،1973( ...واللعن ث

دت أھم الظھرت وتجس ي أبحاث ودراسات الفالسفة أمث وم ف ذا المفھ ة ھ انط   ی ل ك  E.Kant .إیمانوی

   ).Emile Durkheim  )1898وإیمیل دوركایم 

انط  ب ك ع ):"  1804-1724(فحس ة الواق ا معرف ورات، أم ت إال تص ا لیس یع معرفتن مواض

ة  ة عقلی اج فئ ا ھي نت إن معرفتن ائي فھي مستحیلة، ف اد (النھ ي األبع ابع خطي فضاء ثالث ع وجود تت م

  ." ھذه الفئات ال تتطابق بالضرورة مع البنیة أو مع الواقع في حد ذاتھ...) زمني،

ایم  ا دورك ي  1898أم رى أن التصورات ھ ي، فی ة ذات اإلطار العقل ل المعرف الوصول وتحلی

ن( ذي نح ھ وال جناء داخل ن س ارة ع ة )عب ار الثنائی ین االعتب ذ بع ب األخ درو(، فیج وع الم / سالموض

اده) الشخص الدارس ة. في المدى الكلي ألبع ة وأخرى جماعی ایم بوجود تصورات فردی رى دورك . وی

ن  ث ال یمك ا، حی ة خصائص تمیزھ إن للتصورات الجماعی ردي، ف ر الف كما أكد على خصوصیة التفكی

ن اختصار ال -اختصارھا في عملیة فیزیائیة ال یمك تصورات كیمیائیة یقوم بھا المخ الذي سببھا، وكذا ف

ك المجتمع ذین یشكلون ذل راد ال اور، ( .الجماعیة واعتبارھا مجرد مجموع تصورات لألف دورون و ب

1996(    

ا  ي عرفتھ ة الت وم التصور، جراء الھیمن ا مفھ م یستعمل فیھ تبعت ھذه األعمال فترة ركود إذ ل

ة تلك المرحلة من طرف المدرسة السلوكیة، ھذه  األخیرة التي تؤمن بدارسة السلوكات الظاھرة والقابل

اس ة والقی طة ك ؛للمالحظ ل األنش منیة وك ة الض تجابات الكامن ا االس ة، أم ة والحركی لوكات اللفظی الس

وم . الرأيمفھومي االتجاه وات لباستثناء بعض اإلشار. المعرفیة فلم تعرھا أي اھتمام ذا المفھ د ھ ثم أعی

ل ة بفض ز الدراس ى حی ي  إل ارج موسكوفیس ال س ار أن ) Moscovici .S )1961أعم د أش ،فق

ھ ال الم الخارجي وی التصورات تتحدد في آن واحد بالمثیر واالستجابة، وأن ین الع د انفصال ب الم وج الع

 . الداخلي للفرد أو للجماعة
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 :مفھوم التصور .2

ة  ة الالتینی ى الكلم ود إل ور یع وم التص ي م" Repraesentare" إن مفھ ار والت ا استحض عناھ

ھ ب .ویقصد بھ في الفلسفة كل ما یمكن أن یستحضر للنظر أو الفكر ن خالل ذي م و الفعل ال ان اإلوھ مك

رة غائب وع أو فك ل موض ورة،  ةملموس ةجع ز، الص تعمال الرم  ,Baraquin, Baurart) ...باس

Laffitte, Ribes, & Wilfert, 2007, p. 301)  

ل مصطلح  ة فیقاب اه   représentationأما في اللغة العربی ل، ومعن ان التصور والتمثی مترادفت

 .استحضار الشيء رغم غیابھ

اقي الظواھر :" Durkheim  1898بالنسبة إلى دوركایم  ن ب ز ع التصورات ھي ظواھر تتمی

ا أسباب وھي نفسھا أسباب، ا الخاصة لھ ة بسبب ممیزاتھ ائج التصورات الإ... في الطبیع  یكون ن نت

ام بسبب بعض األفكار التي تش غل انتباه األفراد، ولكنھا بقایا لحیاتنا الماضیة، إنھا عادات مكتسبة، أحك

  ." مسبقة، میول تحركنا دون أن نعي، أي كل ما یشكل سماتنا األخالقیة

  Psychologie Cognitiveفي علم النفس المعرفي    1.2

ظ تصور ز لف ین   représentationتمی ود معنی تم بوج ا األول فیھ اآلخر أم رتبط ب ا م ل منھ ك

ي أن ، فھو ما نفھمھ من نص نقرأوالمعنى التفسیربسیرورة  ة نسمعھا، فیكف ه، أو ما نستوعبھ من تعلیم

تبدال التصور أو  تم اس ثال، لی یانھا م ا أو نس م إغفالھ د ت تتغیر الوضعیة أو تتغیر إحدى عناصرھا التي ق

ارة . لیتم تعدیل التصور مرة أخرى.ور االنتھاء منھالتخلص منھ ف ى؛ عب ذا المعن ذلك ما یجعلھ حسب ھ

  .عن بنیات ظرفیة یتم تكونھا في سیاق خاص وألھداف خاصة

ین ي ح ور  ف ون التص تم بك ر اھ ى اآلخ اأن المعن ى  إنتاج اد بمعن ة واالعتق یرورة المعرف لس

االمفاھیم خاصة بالفرد واألفكار التي  ض المجاالتحول  یكونھ ع األول .بع ل م ي المقاب ر وف ذه األخی ھ

ر إال تحت  ال یتغی ر، ف ات كبی وم ذو ثب فإن التصور ثابت في الذاكرة طویلة المدى للفرد، فھو على العم

أث ة أو ت تعلم یر التجرب ي ال ي أو ف افر معرف ة تن بیل   une dissonance cognitiveمواجھ ى س عل

      (Richard J-F, Ghiglione.R, 1990, p. 465).المثال

ة والتصورات  ة، المفاھیمی ا التصورات العقلی كما توجد العدید من أشكال للتصورات نذكر منھ

  .المرتبطة بالفعل
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 ون  ،الشكل: الممیزة لإلدراك البصري تأخذ باالعتبار العناصر: التصورات العقلیة م، والل الحج

 ...اء،توجھھا في الفض

 ة ورات المفاھیمی ي، : التص و سیاس ا ھ ا م ة منھ اظ مختلف ر، فاأللف كل مباش ة بش رتبط باللغ ت

یالت مصورة ... اتصالي ، ا تمث ن جعلھ ن الممك ان م ى وإن ك ة حت ذه المقارب ة ھ تنتمي إلى بنی

 .لھذه الكلمات

 ن الموضوع: التصورات المرتبطة بالفعل أو بالحركة ة  تتضمن المعرفة التي نملكھا ع بالطریق

ي . التي نقوم من خاللھا بأداء الفعل أو الحركة ال الت ات أو األفع ق بالحرك أي ھذه المعرفة تتعل

   .نقوم بھا أو بتنفیذھا أوال

  psychologie génétique: في علم النفس النشوئي      2.2

ن لة یجعالتصور على أنھ نظام منسق من األفعال المستدخ)  Piaget  )1946اعتبر بیاجي ل م

امن السیرورة خالل من عملیة التذكر ممكنة،  ل حوالي الشھر الث ة، فالطف تقلید واستخدام للصور العقلی

ر  ب یعش ر اللع تم عب ي ت ز الت درة الترمی ة وق ة الرمزی ب الوظیف نكتس ل م الل ك ن خ یرورتي  م س

  assimilation/imitation ((Piaget.J, 1946)) (االستیعاب/التقلید(

ا  فمن الوالدة وحتى الشھر الثامن عشر یتم ضبط التفاعالت بین الجسم البشري والوسط بكاملھ

كیمات  طة الس أثیر  les schèmesبواس ت ت د تح ا بع وري فیم اط التص و النش ة؛ وینم یة الحركی الحس

دوالتكیف یتم  من جھةفالتمییز واالستدخال التدریجیین لھذه السكیمات،  ى بواسطة تعطى ال الالت األول

العقلیة؛ ومن جھة التمثل واالستیعاب تتكون المدلوالت األولى والتي تتمثل من خالل  الصورالمحاكاة و

دلوالت . اللعب الرمزي داالت والم تمكن ال بمعنى أن التصور یبرز عندما یقوم التوازن بین العملیتین وت

القدرة الجدیدة سوف تقدم لفترة طویلة طابعا حدسیا ھذه . التي أنتجتھا من أن تتنسق على الصعید العقلي

  .  وتصویریا وتتحول إلى فكرة تصوریة حقیقیة مع الوصول إلى مرحلة العملیات الملموسة ثم الشكلیة

 )945، ص 1996دورون و باور، (

اجي  ب بی تفظ  Piagetفحس ا یح ن خاللھ ي م د الت ام القواع و نظ ور ھ التص

ھ بخصائص  l’organismeالمتعضى ن خالل  أو ممیزات محیطھ، یتعلق األمر بالمفھوم الذي تحمل م

  .تصورات تمتد وتعود إلى مولد الفرد ،كل سیرورة معرفیة
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ا ب  الون  أم بة لف الم"  Wallon 1946النس رد والع ین الف اطة ب یرورة وس و س ور ھ  فالتص

  ." فھي تحل التعارضات التي تمیز عالقة الطفل مع المحیط) المحیط(

ب دود فالنس تغالل الح ى اس ط عل ف فق ة ال تق ع اللغ ل م د وتكتم ع التقلی ورات م د التص ھ تول ة إلی

ة ىالرمزیة للغة، وإنما یتعد ة الرمزی ام الوظیف  ,Wallon) .معظمھا لیصل إلى مستوى اللغة وتقوم مق

1942).  

إن  الون و بھذا ف اع ىأولWallon   ف ن التف ة لكل م ة أھمی دالالت الكالمی ة ولل الت االجتماعی

ة  ون التصورات، إال أن رؤی ق وتك ي خل ل؛ وتساھم ف و الطف رة خالل نم ذه األخی ا ھ ل عبرھ ي تنتق الت

ن ) Wallon )1942فالون  تفتقد إلى جانبھا التواصلي في نمو الطفل إذ  تظھرھا  في مراحلھ األولى م

  .  ودورھا في بروز ھذه األخیرة ،النمو وتغفل المراحل التالیة واالرتباط بینھا

 :أنواع التصورات  .3

ور وم التص ھ ی إن مفھ ض  انتألفوأنواع ي بع ابھ ف ا، وتتش ا بینھ داخل فیم ھ، تت دة أوج ن ع م

  :سیروراتھا لكنھا تختلف من حیث وظیفتھا وھنا سنتطرق إلى أكثرھا شیوعا

 Représentation Mentalesالتصورات العقلیة  1.3
رد، أو انعكاسھي وحدة ذات طبیعة معر ذھني للف الم ا افیة تعكس النظام ال لخارجي بالنسبة للع

عادة اختبار موضوع أو مجموعة إتم ت عندمابشكل عام، تشتغل سیرورة التصور العقلي  إلى ھذا النظام

د اجتم راعیة من المواضیع، تحت شكل جدی اب المثی ي غی  ,Bloch.H, Roland.C, Dépret.E). ف

2008, p. 799)  

ك تشفیرالتصورات العقلیة ھي بناءات عقلیة تسمح ب ل ،ف ي  تحلی ى للوضعیات الت وإعطاء معن

ة،  یصادفھا الفرد انطالقا من ذاكرة معارفھ ومعلوماتھ المخزنة، فالتصورات ھي استدراك صورة عقلی

  .متسلسلة في العالم الذي یعیش فیھمحتواھا یھدف لوضعیة ما 

ذھن وبالتالي یمكن القول أن ي ال ة استحضار لصورة موجودة ف ة ھي عملی  ؛التصورات العقلی

رالفردضمنھ لھا ارتباط بالمحیط الذي یعیش  اب المثی ي غی دى الحاجة  ،، تحدث عملیة االستحضار ف ل

  . إلیھ ودون ضرورة وجوده
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  Représentations Individuelles: التصورات الفردیة      2.3

ا  )Durkheim )1898 ث عنھا تحد ام بھ رد القی ان الف ي بإمك وتشیر إلى مختلف التفاعالت الت

رد التفاعل یكون ما یمكننا تسمیتھ  ھذا ؛مع المحیط الفیزیائي، االجتماعي والثقافي اإلطار المرجعي للف

  .والذي یسھل تكیفھ وتوازنھ بالنسبة إلى محیط مركب من مواضیع وأشخاص

حول تجارب فردیة وتبنى بطریقة مستقلة ضمن تتأسس لتصورات الفردیة ا أن  Clenetیرى 

 (Clenet.J, 1998, p. 8)" محیط یعتبر فردیا أي خاصا بالفرد وحده

ن وضعیة معاشة  تنباطھا م ن اس ا مواضیع یمك رات(بمعنى أنھ دد ) خب ى مح ا یصبغھا بمعن م

  .على خبرات فردیة محایدة، تخص الفرد نفسھ ونمط معاشھ لھا یخص صاحبھا، فھي قائمة

  : les représentations collectivesالتصورات الجماعیة     3.3 

للداللة على رموز ذات معنى عاطفي وقیمة فكریة مشتركة   Durkheimابتكر ھذا المصطلح 

ة، تجارب س التصورات الجماعی ر ة الجماع لدى جمیع أعضاء الجماعة، وتعك ا تعب زمن، كم خالل ال

ا  ر عامال ھام ذلك تعتب دة وب عن المشاعر الجماعیة واألفكار التي تزود الجماعة بوحدتھا وصفتھا الفری

    )69، ص 1993أحمد زكي بدوي، ( .یساھم في تضامن المجتمع

ذین  Durkheim واعتبر  األفراد ال أن الوعي الجماعي ھو الظاھرة المولدة لھذه التصورات، ف

م یتشاطرون ینت د یالحظ أنھ ل واح ى جی دة أو إل ال مون إلى منطقة واح ى سبیل المث اھیم نفسھا عل المف

ا ة ذاتھ ف الدینی اه والمواق ھ . والوعي الدیني إی ذ من ذي یأخ اعي ال وعي الجم ذه المسائل تشكل ال فكل ھ

ذا مرتبط . الجمیع تصوراتھم وأفكارھم ومسالكھم اعي ھ وعي الجم ار أن إرث ال ى اعتب ل عل إرث جی ب

  )99،ص 1998معتوق، (. سابق

ا  تركة ) Clenet   )1998أم واة مش ذا ن ة وك یة فردی ل خصوص ورات تحم ح أن التص فیوض

  ."متقاسمة بین غالبیة الفكر اإلنساني، والذي یشترك في نفس الثقافة

ى خصوصی ة تركز عل ى والمجموعة  ةبمعنى أن التصورات الجماعی ى  بالدرجة األول كل إل

  .معا قاسمھاتالتي قامت ببنائھا وتارب وكذا المفاھیم تلك التج
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  :التصورات االجتماعیة     4.3

ى  اعي یشیر إل نفس االجتم م ال ن مصطلحات عل اعي ھو مصطلح م مصطلح التصور االجتم

ة  س المجموع اء نف رف أعض ن ط دادھا م م إع ترك، ت ى المش ة ذات المعن كال المعرف ن أش كل م ش

 .ھا فیما یلي بالتفصیلوالتي سنتطرق ل. االجتماعیة

 :تعریف التصورات االجتماعیة .4

ا  ین أكثرھ ا ب ى درجتھ ف عل ى أشكال متنوعة تختل وي عل ة ظاھرة تحت التصورات االجتماعی

ة نظام مرجعي  ى ھیئ اني، أو عل ن المع تعقیدا إلى أبسطھا، فتظھر على شكل صور مكثفة لمجموعة م

عیسمح بتفسیر ما یجري من أحداث أو حتى إعطاء مع ى . نى لما ھو غیر متوق ات  صورةأوتظھرعل فئ

كل  ى ش د تبرزعل م، وق ل معھ ذین نتعام خاص ال ى األش واھر، أوحت روف، الظ نیف الظ ي تص د ف تفی

ا ة، فالتصورات . نظریات تسمح بالفصل فیھ ا االجتماعی ع المحسوس لحیاتن ي الواق ا ف ا نتناولھ ا م غالب

ا ذا مجتمعن ل ھ ي ك ة ھ  :Jodelet.D, Représentation Sociale) .االجتماعی

Phénomènes,Concept et Théorie, 1984) 

 )Moscovici  )1961تعریف  -

ة الكتشاف  ات موجھ ة خاصة، نظری التصورات االجتماعیة ھي أنظمة معرفیة لھا منطق ولغ

ص  لبة تخ ة ص كل معرف ى ش ي عل یم نفس كل تنظ ة تش ورات االجتماعی ادي، التص اھو اعتی ع وم الواق

ي منت ا، ھ عمجتمعن تغال الواق ل أو اش یر وعم ة لتفس ات موجھ لوكاتنا، نظری ة لس او .ج یف أیض  یض

اد إنھا نظام قِ ...: "Moscoviciموسكوفیسي  ب وأبع یم، مفاھیم وممارسات مرتبطة بمواضیع وجوان

د أیضا الجماعیة ومن المحیط االجتماعي، ال ینحصر دورھا في استقرار إطار الحیاة الفردیة و ا یمت إنم

  )Fischer ،1996(. أداة توجیھ وإدراك الوضعیات وتحضیر اإلجابات لھا إلى كونھا

 )C. Herzlich  )1969ف كلودین ھرزلیش یتعر -

حة  وراالجتماعیة للص ول التص تھا ح ن دراس ا م ت وانطالق رض عرف ور  Herzlichالم التص

ھ ى أن ام بم:" عل ز االھتم ع، یرتك اء الواق یرورة لبن رق س ة ط د دراس ادة تحدی ورعلى إع وم التص فھ

  )125، صفحة Fischer ،1996(. "سیرورات الرمزیة في عالقتھا مع السلوكاتالالمعرفة و
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  )D.Jodelet   )1984جودلي  -

ة   Jodeletترى  ة، معرف ن المعرف ى شكل خاص م اعي یشیر إل أن مصطلح التصور االجتم

تغال،ذات  یم واالش یرورة التعم ن س ل م ي ك جلة ف ا مس ر محتویاتھ ي تظھ ترك والت ى مش دد و معن تح

  .بمعنى أوسع، تشیر إلى شكل من التفكیر االجتماعيا اجتماعی

ة نحو االتصال،  ةثم تضیف أن التصورات االجتماعی ي، موجھ ر العمل ن التفكی ات م ھي كیفی

زة . والمثاليالفھم والتحكم في المحیط االجتماعي، المادي  دم خصائص ممی وعلى ھذا االعتبار فإنھا تق

ات أو . على مستوى تنظیم المحتویات والعملیات العقلیة والمنطقیة اعي للمحتوی م االجتم كما یرجع الوس

دور  ي ت الت الت ى التواص ھ، أو حت ا خالل م بروزھ ذي ت یاق ال روف أو الس ى الظ ور إل یرورة التص لس

 )125 ، صFischer ،1996(. من خالل التفاعل مع العالم و اآلخرینعبرھا والوظائف التي تفضیھا 

ة،  ف عام ومشترك للتصورات االجتماعی د تعری اریف تحدی ذه التع وباالمكان من خالل كل ھ

ة االجتماعی كل للمعرف ى ش ة إل ورات االجتماعی یر التص تم  ةفتش ترك، ی ى مش ا معن م منحھ ر ت والفك

ة  تقاسمھا من قبل أعضاء نفس المجموعة ا ھي أسلوب أو طریق ي ذاتھ االجتماعیة والثقافیة، كما أنھا ف

بھدف التحكم في المحیط أو بالواقع  الذي نعزوه للواقع الیومي وعالقة األفراد فق بین التفسیرتفكیر، تو

  .الواقع االجتماعي المعیش

  :وضعیات وظروف بروز التصورات االجتماعیة  .5

ذ  ھ من ي كتبت ال الت روز المق ھ ) C. Herzlich )1973ب ا كتب ل م ر ك م  Moscoviciاعتب وت

الث  تفسیره وفھمھ على أنھ مرتبط بالوضعیات التي تبرز خاللھا التصورات االجتماعیة وذلك بوجود ث

  :شروط مھمة

 :  La dispersion de l’informationتشتت المعلومة  .1

رتبط بتعی باب ت اك أس ور، فھن ھ التص دور حول ذي ی وع ال ر بالموض ق األم وع تعل د الموض قی

وج  االجتماعي نفسھ، كما أن ھناك أیضا أسباب كالحواجز االجتماعیة والثقافیة، فیكون من الصعب الول

ال  یة فع ة واألساس ات المھم ى المعلوم ول عل ا أو الحص ذه ي فإلیھ وع، ھ ذا الموض م ھ تیعاب وفھ اس

ي الوصول  وج الصعوبة ف ر المباشر للأو الول ل غی دعم النق ة  ت ى المعلوم ة إل ر (معرف ن مصادر غی م

  (Moliner, 1996). تشتت المعلومةبمصادر ما یسمى وبالتالي بروز مصادر كثیرة لھا أو ) موثوقة
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 :  Focalisationالبؤریة  .2

ون  د تك یقصد بالبؤریة؛ الوضعیة الخاصة للمجموعة االجتماعیة اتجاه الموضوع المتصور، ق

راث  وتھمیش وعدم االإھماالعلى العكس ھتماما خاصا ببعض جوانب الموضوع، أو ھذه الوضعیة ا كت

ب  .إلى جوانب أخرى؛ ما یمنع األفراد من الحصول على صورة شاملة للموضوع ى جوان إذ ترتكز عل

 (Herzlich, 1973)خرى دون أ

 :La pression à l’inférence ضغط االستدالل  .3

خطاب بشكل وال ستشعرھا األفراد لمطابقة السلوكإلى الضرورة التي یضغط االستدالل ستند ی

ا؛  نمتجانس مع الموضوع، فال یكون التواصل والتصرف حیال ھذا الموضوع ممكن م یك ا ل  امتحكم م

ر ھو  -ي حال تدخل میكانیزم االستدالل  فإال، )واضح، وغیر غامض(فیھ  ن التفكی ى شكل م یعمل عل

یجري   -و من مالحظة معینة، بواسطة تفكیر معینجة أو خالصة معینة من واقع معین أتخالص نتیاس

  . طابع الضرورةب وإنمافي نظام مفتوح ولیس بسبب 

تنتاج ل، وتسلل القضایا الذي یعبر عن استنتاج معین لیس دائما طولیاف ى اس یحولھ الفرد البالغ إل

دورون و (لذي یشمل كل القضایا الضروریة للنتیجة الحاصلة یكفي من أجل ذلك بناء نظامھ المغلق ا

اد ) 580-579 ، ص1996باور،  ول باالعتم ، بمعنى آخر فاالستدالل عملیة عقلیة نصل بھا إلى المجھ

ة   -على المعلوم بإیجاد وسیط أو وسائط تربط بین المعلوم والمجھول ات الریب أین یقوم الفرد بملء حلق

دف والشك والغموض من الم ك بھ ن الفعل أو الحوار، وذل عرفة بمعلومات بدیھیة وتلقائیة وذلك في زم

وع ق بالموض ي المتعل ھ المعرف تقرار عالم ات واس ى ثب رد إل تدرج الف ھ ویس ة حدیث ق فعالی . تحقی

(Herzlich, 1973)  

ان أم ال (إن وجد األفراد في مواجھة موضوع ما أنھ ما یجب توضیحھ ھنا  دا ك ن ) جدی م تك ول

یھم اتخاذ  دیھم فیكون عل ة مشتركة ل ذا الموضوع یكتسي أھمی ان ھ لدیھم المعلومات الكافیة حولھ، وك

فحسب ھذه الفرضیة فكل وضعیة اجتماعیة تحمل ھذه الخصائص تصبح مولدة لظاھرة . موقف اتجاھھ

د مواضیع، وعل ا توج در م ل التصورات، بمعنى أنھ توجد تصورات بق م مواضیع الحق ار معظ ى اعتب

ا غامضة  ة ) la dispersion( االجتماعي ھي بالنسبة إلین واح مختلف ن ن ا م ا اھتمام ا نولیھ  la( ، كم

focalisation  (  ا ن خاللھ تدل م ددة  یس عیة مح ا وض ذ منھ ا یأخ ل من  la pression à( وك

l’inférence (لتصورات، بقدر ما تتكون لدینا الحاجة إلى تولید ظاھرة ا .  
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دیل : مثال لوضعیة بروز التصور ي ضوء تع ة ف ذ مجموعة اجتماعی على اعتبار أولیاء التالمی

ات " المقاربة بالكفاءات"البرامج واتباع  دیھم معلوم ھ أو أن ل فھنا األولیاء في مواجھة موضوع یجھلون

ق  ائھم"  غیر كافیة عنھ وفي نفس الوقت فإنھ یكتسي أھمیة بالنسبة إلیھم  كونھ یتعل یم أبن یھم "بتعل ، فعل

ددا ا مح ات . أن یتخذوا منھ موقف دمونھا باالستدالل بمعلوم ور تفسیرات یق ى ظھ ر الحاجة إل ا تظھ وھن

وم  سمعوھا أو تحصلوا علیھا من محیطھم القریب ومن معلومات ھم یعرفونھا مسبقا وبھذا یتم خلق مفھ

ترك  اص مش الي لخ وع وبالت ذا الموض ول ھ ة ح ذه المجموع ذا ھ ق بھ ا یتعل ورات فیم اھرة التص ظ

  . الموضوع االجتماعي

  :أبعاد التصورات االجتماعیة  .6

نفس J.P Codol أقر  م ال ي عل ة ف أنھ خالل تحلیل العبارات المتعلقة بالنشاطات والبنى المعرفی

ر  ف العناص ي تعری عوبة ف ود ص ر بوج ا، أق اال عنھ ة مث ورات االجتماعی د التص ي تع اعي والت االجتم

  :ان ذكر أنھا تتكــون منفحسبھ بإالمكـ. لــھا بشكل دقیقة المكون

دات Les opinionsاآلراء   زاءات Croyances، المعتق ر  Les attributions، اإلع ، عناص

  .مشیرا إلى أنھا األكثر استعماال وأنھ ال یمكن حصرھا في ھذه العناصر وحسب. المعلومات

د ال عوبة تحدی رة ص ى فك اء عل ع العلم د أجم ة، وق ة بدق ورات االجتماعی ة للتص ر المكون عناص

ن  وفقا لھذا كان تقسیمھا... وذلك راجع إلى صعوبة تحدید العناصر المكونة لآلراء، المعتقدات، ة م بدای

   :، الذي اقترح تحلیلھا وفقا للعناصر الثالثة التالیة)Moscovici )1961طرف 

 Les informationsالمعلومات  1.6

ینوالتي تشیر إلى مجموعة  اعي مع ون  المعارف التي یتم اكتسابھا حول موضوع اجتم د تك ق

ب  ة  stéréotypesھذه المعلومات كمیة أو كیفیة، قد تكون ھذه المعلومات على ھیئة قوال ة(تافھ ) مبتذل

  )Herzlich ،1973(. عادیة أو مبتكرة

ا الشتراك الدور الذي تلعبھ وسائل اإلع  Moscoviciووضح  ي تشكلھا واكتسابھا، وفق الم ف

ن  ن المحیط االجتماعي الذي نعیشاإلعالم إزاء المعلومة، فبما أننا نأخذ المعلومات م وسائل ضمنھ، م

  .خالل التنشئة االجتماعیة والتفاعالت االجتماعیة فھي تؤثر في دینامیة التصورات

ي دراسة ال ف ى سبیل المث ة ) Moscovici  )1961عل ي لنظری د ضعفا ف ل النفسي وج التحلی

ة  ة الطلب ن فئ دى كل م ر ل ت أكب ات كان ل فالمعلوم ا وبالمقاب ال المستجوبین حولھ دى العم ات ل المعلوم
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م  ة اس ى معرف ادة عل اتھم زی تملت معلوم ا اش رة، كم ال الح طى وأصحاب األعم ة الوس وأعضاء الطبق

  .التي یطبق خاللھا اتلوضعیمؤسس ھذه النظریة، معرفة مدة العالج التحلیلي والنمط أو ا

    Champ de représentation:حقل التصور  2.6

توى  ي مس دمج ف ي ت رة الت ذه األخی ات، ھ ن المعلوم ى م د أدن وافر ح ي ت ل یعن إن مصطلح حق

؛ بمعنى أن األفراد ال یمتلكون لوماتصوري یساھم في تنظیمھا، ویتعلق األمر ھنا بالتنظیم التحتي للمع

ذه شمولیة المعلومات، ف ب الموضوع ھ ض جوان ط بع ص فق ذي یخ ا، وال بعض منھ لیس لدیھم سوى ال

ى . األخیرة ھي التي تشكل حقل التصورات دا إذ ینطوي عل ر تعقی ل التصور أكث وم حق ا یجعل مفھ مم

ى وى بمعن یم للمحت ود تنظ رة وج لي :" فك كل تسلس ة بش ر منظم دة عناص دت وح ا وج أینم

)hiérarchisée ( فإنھ یوجد حقل للتصور (Moscovici.S, 1976, p. 285). 

ن مجموعة  ى آخر أو م تماما وكمستوى المعلومات فإن حقل التصورات یتغیر من موضوع إل

ى اإلى أخرى وحتى داخل المجموعة نفسھا أو د اء عل ك بن اییرخل الموضوع نفسھ، وذل اتو مع  محك

ـفإذا أخذنا كمثال عن ذل .خاصة ل التصور ل ل النفسي" ك حق ب " التحلی ض الجوان ى بع د اشتمل عل فق

ذه : المشتركة صورة الممارسة التحلیلیة، والتحلیلیة النفسیة، وتقییم العوامل التي كانت سببا في انتشار ھ

ة حول . األخیرة ة وإیدیولوجی ات مذھبی ا لمحك في المقابل كان ھناك تباین حاصل داخل المجموعة، تبع

ة  یةالعالق ة السیاس ة والحرك اكل االجتماعی ي والمش ل النفس ن التحلی ل م ین ك ل . ب ى أن العوام بمعن

  (Herzlich, 1973, p. 310)       تسھم في بناء حقل التصوركما اإلیدیولوجیة تعد مرجعیة في ھذه الحالة 

     : Attitude االتجاه 3.6

ذا )  ــ(أو السلبي (+) عام االیجابي ویقصد بھ االتجاه ال اتجاه الموضوع، یمكن أن نالحظ أن ھ

ابقین  ل التصور(البعد أسبق في الوجود من العنصرین الس ة وحق ى )المعلوم د حت ، إذ أن االتجاه یتواج

  . في ظل معلومات ضئیلة، أو حقل قلیل التنظیم

ة  إذ) Moscovici )1961یتوضح ذلك مع المثال المقدم من طرف  بین أن أفراد الطبقة العامل

م تواضع  ا، رغ ان أم إیجابی لبیا ك ل النفسي س ال التحلی وأفراد الطبقة الوسطى كان اتجاھھم واضحا حی

 . (Herzlich, 1973, p. 311) معلوماتھم

وى الخاص بالتصور وبالضرورة ة  ھذه األبعاد الثالث تسمح بتحلیل المحت التصورات المختلف

ذا التصنیف  إن ھ ة أخرى ف ن جھ ن م ات، لك اء المحتوی دیم فكرة حول انبن ھذا التصنیف یمثل میزة لتق
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ة ة معین من مجموع راد أو ض وزة األف ي بح ات الت ین المعلوم ا ب افؤا كمی رض تك ض . یفت إال أن بع

راد . رىالمعلومات الخاصة بالموضوع من المحتمل أنھا أكثر أھمیة من معلومات أخ ا أن اتجاه األف كم

ي أو االقتصاد، ذكاء، المرض العقل ل ال ل إ حول مواضیع مث ي ذات شكاالیمث د  ،إذھف ى ال یوج ن معن م

  .اتجاه األفراد نحو مواضیع كھذه

التصورات ومن خالل إلى األخذ بعین االعتبار مشكل محتوى ) Flament )1994ھذا ما دفع 

اص  وره الخ ویر تص م تط ك، ت ول محتذل ارف  ح ن مع ون م ا تتك رى أنھ ا فی   cognitionsویاتھ

ارف تشكل حسوإدراكات مرتبط ذه المع ة ة بالموضوع ھ ارف مبدئی ة مع ن جھ زتین أساسیتین م بھ می

Cognition élémentaires  دوث نشاطات دة تسمح بح ة معق ات معرفی د تنظیم ا بع ي تشكل فیم والت

  :التصنیف التفسیر والتقییم

   Les Cognitions المعارف  -
د تقارن  فھيیتعلق األمر بالمعارف المبدئیة المتعلقة بالموضوع،   Moscoviciبالمعلومات عن

رد   Flament غیر أن لفظة معلومات حسب  دى الف لبیة ل ن الس تبدو غیر مناسبة ألنھا تتضمن نوعا م

ي اكتساب الم. على اعتباره مجرد مستقبل الفرد یلعب دورا نشطا ف ك ف ن ذل س م ى العك ي عل ارف ف ع

  (Moliner, 1996) .الواقع، وبذا ھذه المعارف ھي نتاج تفاعالت، فنحصل علیھا من ثالث مصادر

 ...)رأیت، سمعت، فعلت ،( التجارب والمالحظة للموضوع أو االحتكاك بھ في مواقف محددة  -

 ...)سمعت، قیل لي ،(  المتعلقة بالموضوع: االتصاالت -

ھال - اك المباشر مع ل االحتك ى قب ن الموضوع حت ان  .معتقدات والتي یكونھا الفرد بنفسھ ع ا ك ومھم

  .لدى األفراد) أكیدة(المصدر لھذه المعارف فھي تعتبر ذات قیمة 

 Les structures cognitives : المعرفیة البنیات -

ك إن ذل ع ف م الواق ي  إذا ما تأملنا التصورات االجتماعیة كنمط لتفسیر وفھ ا تلعب دورا ف یجعلھ

ى وصف التصورات . تنظیم الكم الھائل من المعلومات التي تخضع لھا احثین إل ن الب وقد اتجھ الكثیر م

  .  Pemartinو  Leyensعلى أنھا نظم أو أنظمة للتصنیف من بینھم 

ن  ل م ك ك ح ذل ا أوض ا ) Deschamps )1990و   Beauvoisكم ي قولھم و "ف نیف ھ التص

د ة مح ق بنی بقة،تطبی ارف المس ات دة للمع دى المعطی ر  ؛"ألح ر عب نیف یم اط التص ر، نش ى آخ بمعن

ن و. ت أو بنیات معرفیة تسمح بتنظیم المعلومات المتباینةاستعمال مخططا إن م على كثرة ھذه البنیات ف

  )Moliner ،1996(مجموعات كبرى  ضوع العدید من الدراسات بقیت لنابینھا والتي كانت مو
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  القوالبLes stéréotypes :  

ل  ن قب ع م طلح وض ي ) Lippmann   )1922مص فوھ ات وص ى فئ ز عل طة ترتك یة مبس

ور دات وص ة أخرى معتق رین أو مجموعات اجتماعی ا أشخاص آخ ام .. نصف خاللھ وع ألحك كموض

  .(Fischer, 1996, p. 113)مسبقة 

ھأساس األعلى یبنى  لتالي فإن إدراكنا لآلخرینوبا ن خالل ذي نصنفھم م  مراھقین،: سلوب ال

ود، رجاال، نساء، ین، بطالین، أساتذة، یھ ي ت... رجال سیاسة، جنسیین مثلی ة الت نفس الطریق شكل تفب

ى تصنیف األشخاص بسبب  ل إل دینا می أفكارنا انطالقا من مواضیع أو أحداث لھا خصائص مشتركة ل

ة ان ھم الفیزیولوجی زات أو خصائص ن ممی ى م ادیة أو حت ة اقتص ة اجتماعی ة أو فئ ى مجموع ائھم إل تم

  ...)لون البشرة، الجنس، العمر،(

ا  ا علیھ بیا ساذجة(فالقوالب تمنح لنا إذن عن اآلخرین صور غالبا ما تكون متفق ا ) نس تسمح لن

ا م ا ینتظرن ة م م حاملین الشعور بمعرف س بالدخول في اتصال معھ ذ نف ى آخر فھي تأخ بلھم، بمعن ن ق

 .(Godefroid.J, 2001, p. 658) في األدب" Clichés" "العبارات المبتذلة" وظیفة 

ا  stéréotypes إذن القوالب ا م التي نحملھا، نادرا ما تكون نتاجا لتجاربنا الشخصیة، إنھا غالب

ع ن المجتم ذي ننتميا تكون صادرة ع بقا ل ا مس ذین یحملونھ األخص األشخاص ال ا، وب دان، : إلیھ الوال

عالم التي تعرض عموما صورا مبسطة للمجموعات على حد سواء وسائل اإلو... المعلمون، الزمالء،

  ...اإلنسانیة والتي ال یملك الفرد حولھا أي معلومات سوى تلك التي قدمت لھ،

قوال التي تسمح امض أو جدید فیلجأ الفرد إلى ھذه األوھذا ما یحدث عند االتصال بموضوع غ

ة ن خالل  لھ باتخاذ اتجاه نحوھا، سواء بغرض االندماج في مجموعات أو التحكم في وضعیة معین أوم

  .موقف مسبق منھا  اتخاذ

ذلك  ،بمعنى أن القوالب لیست مجرد مجموعة من السمات الوصفیة، إذ أنھا تقود إدراك األفراد

رح ا تقت ة  أنھ د بنی ا تع ى فإنھ ذا المعن یھم، وبھ ق عل ذین تطب خاص ال ول األش ا ح ا ومتجانس فا دقیق وص

ا بوضع  بعض وتسمح لكل منھ ا بعضھا ب ي عالقتھ ة ف ة ابتدائی ارف قاعدی دة مع معرفیة ألنھا تضع ع

 I..حدود لھذه العالقات
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ي یتبن ة الت ف العدوانی یح المواق ل لتوض ة تعم ب النمطی ذه القوال ب ھ ي الغال ي وف رد، فھ ا الف اھ

تحكم داخل الجماعة  ز ال ع خارج الجماعة  in group تشارك بتعزی دة   out groupم ا ع ا أن لھ كم

    William Doise وظائف یوضحھا

 .من خاللھا نشرح لماذا بعض األشیاء تحصل: وظیفة تفسیریة -

 . تسمح بالتنبؤ باألمور التي قد تحصل: وظیفة تنبؤیة -

 .لسلوك الذي یعتبر خطیرا مقارنة بفئات أخرىتبرر ا: وظیفة تبریریة  -

ة بمعھي مرتبطة بخصائ: وظیفة معرفة اجتماعیة - ھ غالبص مصورة للنمطی ى أن ى  ان ا یرجع إل م

ثال ھ م خص كثیاب ة بالش یل الخاص ض التفاص ة الأو : بع ااالمجموع ي إلیھ ذي ینتم ة ال  .جتماعی

(Doise W, Deschamps J-C, Mugny G, 1978) 

 مكونات التصورات االجتماعیة -

  :على ثالث مشاھدرات التصوفإنھا  تدور   Mannouiحسب  و

 .    ، صور معاشة وھواماتالفردیة یتكون بالخیال الفردي أین تظھر التصورات: المشھد األول -

  .رةیكون الخیال الجماعي لصورة سلبیة أو حكم مسبق لروایة أو أسطو: المشھد الثاني -

ث - ھد الثال ا: المش ة اجتماعی ال ممثل ر األفع ن یظھ رف أی اعي المتص ع االجتم ن الواق ب م .  مرك

(Mannoni, 2003) 

اش ال ارب ومع ق بتج ھد األول یتعل ول أن المش ھ نستطیع الق الل تاریخ ن خ ھ م ذي یكون رد ال ف

ى مساره الشخصي من أحاسیسھ وصوره الخاصة وھواماو ن شخص إل تھ، فھو منتوج فردي مختلف م

وع التجارب ي خاضھا كل شخص آخر حسب تن ي حین أن المشھد الت ال ، ف ي الخی تلخص ف اني ی الث

ر و ن تظھ اعي أی اطیر، الجم ع األس ع م ج الواق الل دم ن خ ة م ورات االجتماعی ة التص ة عمیق بطریق

ل، األنالروایات،  المعتقدات، ام األقاوی ة واألحك اط المقولب ى المشھد الثالمسبقة، م ل لیبق ذي یمث ث وال ال

اعي رد داخل الواقع االجتم ا الف ي یشرع فیھ وال الت ال واألق ل النشاطات واألفع ة مرجع لك و بمثاب ، فھ

  .    بمعنى أنھا أفعال مكونة اجتماعیا تختلف باختالف المجتمع. مجتمعھ
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  :ممیزات التصورات االجتماعیة  .7

  : صفات أو ممیزات 5الذي یرى أنھا  Moscovici ن قبل تم تحدید ھذه الممیزات م

  Elles sont toujours représentation d'objet    :ھي دائما تصورات لموضوع ما .1

ون الموضوع  ن أن یك حیث ال توجد تصورات دون موضوع محدد مھما اختلفت طبیعتھا، یمك

ي،: ذي طبیعة مجردة مثل اء، مرض عقل و...ذك ن أن تك ن الممك ل األساتذة،أو م ة أشخاص مث ... ن فئ

ھ. والموضوع یكون دائما في اتصال مع الفاعل س عالقات ا یؤس . فالتصور ھو السیرورة التي من خاللھ

ل وع والفاع ین الموض ل ب ود تفاع  :Jodelet.D, Représentation Sociale). أي وج

Phénomènes,Concept et Théorie, 1984, p. 364)  

  Elles ont un caractère imageant (figuratif) ةلھا میزة تمثیلیة صوری .2

فھا  وریة ویص ة تص داللي آلي بنی ى ال ة للمعن ون مالزم ث تك ورات حی فة للتص م ص د أھ تع

Moscovici  ا ى أنھ ة :" عل ا، وجھ ة وظھرھ ھ الورق ل وج الن مث ان منفص ا وجھ ة، لھ دو مزدوج تب

ة رى رمزی ة وأخ ورات . تمثیلی ب التص ورة= ونكت ي/ الص ل  .المعن ى ولك ورة معن ل ص ث أن لك بحی

 (Jodelet.D, 1984, p. 363) .معنى صورة

كالن  ا یش ى كالھم ورة والمعن لین، فالص ن منفص ین، ولك وجھین متالزم ر ب ورات تظھ ي أن التص یعن

  .التصور االجتماعي وال غنى عنھما

  Elles ont un caractère symbolique et signifiant لھا میزة رمزیة وداللیة .3

ین وضح م ة ب ك حسب العالق ر، وذل راد أن تتغی ان سلوكات األف ن خالل ھذه المیزة كیف بإمك

ب إوألن التصور . الموضوع والفاعل دیم شيء غائ ن نما ھو إعادة استذكار أو تق ك ع ا ذل وعي، فإنم ال

ن المواضیع خصوصا المجردة ر م وبواسطة . یكون من خالل احتفاظ الموضوع برموز تعبر عن كثی

 .Jodelet.D, 1984, p). إنما یحاول إعطاءھا المعنى والداللة التي تفي بتفسیرھا وشرحھااالستذكار 

363)  

 Elles ont un caractère constructif لھا میزة بنائیة .4

رد موضوعا  دما یستدخل الف دث عن ث تح ة التصورات حی اإلدراك وعملی ة ب زة عالق لھذه المی

ة خارجیا على المستوى الذاتي، فإنھ یقوم برب وم بإزال ي فكره، فیق ل ف ن قب دة م ع مواضیع متواج طھ م
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ي اء ذھن ب وبن ة تركی ھ عملی ا یجعل ذا م رى ھ بعض وإضافة أخ ى ال اء عل ائص واإلبق  .بعض الخص

(Jodelet.D, Représentation Sociale: Phénomènes,Concept et Théorie, 1984, p. 

364) 

  Elles ont un caractère autonome et créatif لھا صفة أومیزة الذاتیة واإلبداع .5

زء ال ج دوث االتص تلزم لح ھ یس یطا، لكن ا بس یس إنتاج ور ل تقال االتص ردي  مس داع الف لإلب

د . والجماعي ات تعی اال وكلم دم بالصوت وبالصورة أفع فمثال في التصور اإلخراجي لعمل مسرحي یق

  ...تقدیم بعض األشیاء غیر المرئیة الموجودة في النص كالموت، القدر،

رد  ل ف منفك ا  ض ر یجعلھ زء آخ ة وج و الذاتی ا وھ زءا فردی في ج ة یض وراتھ االجتماعی تص

  .مختلفة عن تصورات اآلخرین وھو عامل اإلبداع

ة فإلى الممیزات الخمس التي تتصف بھا التصورات  باإلضافة ھناك میزة أخرى كونھا اجتماعی

ره، فالتصور ھو ع غی ع یتفاعل م ة فالفرد داخل المجتم اعي عملی اج اجتم اء وإنت اءه خالل . إنبن تم بن ی

اعي ال االجتم ل واالتص  :Jodelet.D, Représentation Sociale) .التفاع

Phénomènes,Concept et Théorie, 1984, p. 364) 

 وظائف التصورات االجتماعیة  .8

ات الى وظائف تقدمھا بھدف تحقیق إنما ھو قائم علاالجتماعیة التصورات  بناءإن   زان وثب االت

بعدد من الوظائف على المستوى الداخلي للفرد والجماعة على حد سواء وتتلخص االجتماعي المعرفي 

  :فیما یأتي) Abric  )1994صنفھا 

 : Fonction cognitive الوظیفة المعرفیة  1.8

ي تسمح ھذه الوظیفة بشرح وتفسیر الواقع، وتساعد األفراد  ا ف ارف وإدماجھ على اكتساب المع

ة  وم بتسھیل عملی ا تق إطار مفھوم منسجم ومنسق مع نشاطاتھ المعرفیة وقیمھم التي یؤمنون بھا كما أنھ

راد ین األف ادل ب ة التب مح بعملی ذي یس ار المرجعي المشترك ال دد اإلط ث تح اعي بحی . االتصال االجتم

(Abric.J-C, 1994)  . دة، واستیعابھا  باكتسابإذن تسمح ھذه الوظیفة ار جدی األفراد لمعلومات وأفك

  .قبل المباشرة في استخدامھا
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  Fonction identitaireوظیفة الھویة   2.8

نیف  ة والتص ة المقارن ي عملی اھم ف ا تس ة، كم ة االجتماعی د الھوی ورات بتحدی وم التص تق

ذا التفاعل یسمح االجتماعیین، حیث تتحدد الھویة بین  الواقع الذاتي بمعنى الفرد ومحیطھ االجتماعي ھ

  . للفرد بالبناء، التنظیم، إدماج القیم، المعتقدات والمعاییر االجتماعیة

زان "  ة واالت ة االجتماعی ى الھوی اظ عل ة الحف غل وظیف ة تش ورات االجتماعی ا أن التص بم

دفاعا ظ ال وى أن نالح ا س ا علین ي فم اعي المعرف دةاالجتم ات الجدی یض المعلوم ع ف تعملة م " ت المس

(Jodelet.D, 1994). 

  Fonction orientation وظیفة التوجیھ 3.8

خاص  احبة األش ل مص المحیط إذ نفض ا ب ط عالقاتن دد نم ة تح ورات االجتماعی ث أن التص حی

ا یر المعلوم وم بتفس ات، إذ تق ا للتوقع ورات نظام تج التص ا تن ورات، كم س التص ذین یشاركوننا نف ت ال

  .المتعلقة بموضوع معین حتى نجعلھا مماثلة لتصوراتنا

ى  إن تصورات ؤثر عل لوكالت ى  اتس ھ وحت وم ب ذي نق ى ال ھعل ام ب ھ القی ن عدم ا . م باعتبارھ

م  ذي ت ع وال ذا الواق ق لھ ى المرف ات المعن راد  لمتطلب معارف حول الواقع فإنھا تؤثر وتوجھ سلوك األف

ك ي ذل اعي یساھم بشكل ) :" Moscovici  )1976تشكلھ في ھیئة تصورات ویقول ف التصور االجتم

وم ". حصري في سیرورة تشكل السلوكات ي نق بمعنى أن  التصورات تقرر السلوكات  والممارسات الت

ھ ا ھو مسموح ب رد م دد للف ة، إذ تح ر . بھا، إذن تسمح بشرح المواقف في وضعیات مختلف ا ھو غی وم

  )Abric.J-C ،1994(. ور المعاییر االجتماعیةبمعنى أنھا تلعب د. مسموح في موقف ما

   Fonction de justification :وظیفة تبریریة 4.8

التبریر . إن التصورات االجتماعیة تبرز الموقف والسلوكات التي یقوم بھا األفراد فھي تسمح ب

فھي إذن تسمح . د قیامھ بسلوك أو فعل ماالقبلي، أي قبل الشروع في أي عمل، أو التبریر البعدي أي بع

ایز . بشرح المواقف في وضعیات مختلفة ة التم ى تقوی ا تعمل عل ة، ألنھ ة األھمی ي غای ة ف وھذه الوظیف

  )Abric.J-C ،1994(. االجتماعي للفرد من خالل التبریر

  



  التصورات االجتماعیة                                                                 الفصل األول 

 

29 

عوظیفیة تفسیر وب 5.8 اء الواق  fonction d’interprétation et de construction de:  ن

la réalité  

ھ طابع عرضي لإنھا طریقة التفكیر وتفسیر للعالم والحیاة الیومیة والقی دادھا ل اء م وسیاق إع بن

اعي ى و إن . الواقع الذھني إذ یوجد دائما في التصورات إبداع فردي أو جم دة حت ا لیست جام ذا ألنھ ھ

 )Abric.J-C ،1994(). امدةقد تبدو ج أنھاأي (كان تطورھا بطیئا 

 :التصورات االجتماعیة اشتغالسیرورة  .9

التأسیس الإلى  تؤديالسیرورات األساسیة التي تم تقدیم  اعي،الخاص ب م  واقع االجتم اتعریفث  ھ

ل وت ن قب یرورات م ذه الس میة ھ یع ب) Moscovici )1961س اء  Objectivationالتوض  واإلرس

Ancrage  ف یستحو ین كی ي تب اوالت اعي ذ م ة ھو ذو طابع اجتم ى الموضوع، المعلوم دث  ،عل الح

اھو و تفاعالت التي تربط بین ماھو نفسيفیما یخص ال یغیرھا، یتعلق األمر ھنا بسیرورات تكاملیة،و م

اعي یة و. اجتم اطات نفس د نش ي آن واح ي ف تغال مجفھ ز االش ع حی ي تض ةالت ات  موع ن المیكانیزم م

ا یضمن  ،عنھا سجلة من خالل السیاقات التي یعبر من خالل التصوراتعقلیة، وظواھر اجتماعیة مال م

ة لوضعیل جتماعيالجانب االأین تندمج بشكل خاص  وظیفة المصفاة المعرفیة، ات أو األحداث، في رؤی

 (Fischer, 1996, p. 128). متجانسةمقبولة و

 L’objectivation لتوضیعا  1.9

ھ "التحلیل النفسي صورتھ وجمھوره"في كتابھ ) Moscovici )1961یوضح   ق : أن ن طری ع

ا انعكاس  ى أنھ درك عل ل ت دد، ب ي لفكر مح اج النشاط العقل ن إنت التوضیع ال تدرك األفكار على أنھا م

ضیع یضیف أن التو  (Moscovici.S, 1976, p. 109)) ملموس( الواقع -لشيء موجود في الخارج

ن خالل سیرورة  (Moscovici.S, 1976) ھو سیرورة تنسیق للمعارف تتعلق بموضوع التصور فم

دا والمفاھیم األكن المواضیع وعتوضیع تحول األفكار ال دا ثر تعقی يتجری ملموس،  لتستثمر بشكل مرئ

ى حیث ة المجردة إل ل النظری ن العوام ال م ى االنتق دف إل . الصور الملموسة التوضیع ھو سیرورة تھ

  :یتم دمج الظواھر والمعارف المعقدة مرورا بثالثة مراحل و

  بناء االختیاريالانتقاء المعلومات أو :La construction sélective 

و  انیزمین األول وھ ة میك ذه المرحل م ھ اءتض ت االنتق ذي ی رز اوال ھ ف ن خالل ات م م لمعلوم

وع  ول الموض ة ح ور(المتداول وع التص اییر ) موض یم والمع ات الق ة، ومحك اییر الثقافی ا لمع وفق
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ة تنفصل المعلو لعناصر أخرى، اإلزاحةاالجتماعیة والمیكانیزم الثاني وھو  ذه المرحل ي ھ ن ف ات ع م

راء االحقل العلمي الذي تنتمي إ ن مجموعة المختصین الخب ھ، وع ا ووضحوھا، وتصبح لی ذین بینوھ ل

ا  ھذه المعلومات ملكا للعامة الذین یسقطونھا على أنھا جزء من عالمھم الخاص أین باإلمكان التحكم فیھ

(Jodelet.D, Représentation Sociale: Phénomènes,Concept et Théorie, 1984) 

ض العنا ي بع ي تنتق رك بعضھا اآلخرتتمیز ھذه المرحلة بأنھا تلعب دور المصفاة الت ویكون  صر وتت

رد ة والف ا الجماع ر بھ ي تم ة الت ارب الخاص اعي والتج یط االجتم ا للمح ك تبع د .ذل ادات والتقالی أو الع

 .(Fischer, 1996, p. 128) واألعراف المتداول علیھا

واة  ،ائيعلى شكل مخطط بن سیرورة نشوء التصور  Moscoviciكي یصف  رح وجود ن اقت

ل  ط مبسط لموضوع التحلی ي مخط وعیة مموضعة ف ن عناصر موض كل م واة تتش ذه الن تصویریة؛ ھ

 النفسي، فالنواة التصویریة جمعت مفاھیم، ھي نواة صلبة للتصور، تتأسس عن طریق تنسیق یؤدي من

  .كثر تصارعاالمفاھیم األ إزاءمن جھة أخرى إلى العزل جھة إلى تكاثف عناصر المعلومة و

  المخفي     الالشعور                               ماھو ظاھر                               الشعور 

  العقدة                    نتیجة سیئة للكبت ،    المرور من الظاھر إلى المخفي                     الكبت 

  الال شعور   

  العقدة                       الكبت                    

  الشعور 

(Jodelet.D, Représentation Sociale: Phénomènes,Concept et Théorie, 1984, p. 368) 

 سیرورة التطبیع Le processus de n4120aturalisation 

ا ب ر ھن ق األم ا، یتعل ا آنف ا ذكرن یس الكم ن،  concrétisationتحس بح  أی ة التص ر مثبت عناص

ع وبسیطة ھ. من الواق ى أن ع عل ف التطبی ان تعری الي باإلمك ى :" وبالت ل عناصر الفكر إل سیرورة تحوی

ي ة، ففئات لغویة فعلیة لفھم الفئات االجتماعی نموذج الصور یسمح بتجسید وبتجمیع كل من العناصر الت

  ."لم في حقیقة ملموسة ذات معنى مشتركاعلفھي تدمج عناصر من ا. تصبح طبیعیة

و ذا التح دة ھ ورة معق ن ص ة(ل م ة ) عملی ا موجھ ل منھ یطة یجع ورة بس ى ص ة إل ر مفھوم غی

د النفسیة حلیل النفسي مصطلحات مثل الكبت وفمثال في نظریة الت. األحكامولإلدراكات، السلوكات  العق

  (Fischer, 1996) .تصبح مصطلحات مجسدة في الواقع من خالل بروزھا في اللغة المتداولة
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ل  L’objectivation ة التوضیع رعبر سیروو نھما یمكن استخالصھ أ التعود وتعق ا ب یسمح لن

دا وا ر تعقی اھیم المجردة األكث المف ثال . تركیب ا :م ائیین( معظمن تثناء الفیزی ي ) باس دینا بشكل حاضر ف ل

ا، كاستحضار لمصطلح  یاتالذھن صورة كر ر منھ ذ"صغیرة تدور حول كرة أكب ذا " رةال ا بھ وبقیامن

ن و كذلك ھذه الكلمة بمحتوى ملموس؛ وعلیھبكلمة، ملئنا " شیئا"ربطنا  وع م ذا الن ز ھ ا یمی دون شك م

ن الحصة ذاتھا عن المعرفة المألوفة أنھا تترك مجاال لإلدراك على عكس العملیة ) الساذجة(المعرفة  أی

  .والثبوت محط للتساؤل

  L’ancrage اإلرساء 2

یرورة ا ي الس اھ ن خاللھ ي م ور لت وع التص بح موض ة مد" أداة"یص ات مألوف من فئ ة ض رج

بقا،؛ المعرفة الموجودة مسبقا ا  إن الھدف من اإلرساء ھو دمج وتقدیم نظام فكر متواجد مس د إدماجھ بع

اعي ال االجتم او ضمن المج دث فیھ ي تح والت الت ا . التح تم عبرھ ي ی ات الت ى الكیفی اء إل یر اإلرس یش

  :خصائص 3تحمل وماعي ھو اجت إدماج ما

 ا اإلیظھر : التفسیر حرساء بدایة أن التصور یعمل كسیرورة للتفسیر، م ن خالل نسب  یتض م

ور ى التص ة إل دة االجتماعی یم ذات الوح ل ال.الق ال التحلی بیل المث ى س أداة عل ر ك ي، یعتب نفس

دنا بإطار تفسیرللمعرفة لنا و ن خالل تزوی ا م دور حولن ا ی م م ا لآلخرین، تسمح بفھ ذا م ي، ھ

یحدث ذلك من و. الدخول في الوضعیات التصنیفیة وعلى توجیھ الفھم لدیھم یساعد األفراد على

 .خالل بروز سجالت تسھل تقییم األحداث بالرجوع إلیھا

 ى أن كز التصور كذلك على شبكة معاني ویرت: المعنى الذي ھو عنصر آخر من اإلرساء، بمعن

ي ب ف اني تترت ا مع زى لھ یع تع أ اجتماعی المواض یم المنش ام الق ن نظ ة ع ب االحقیق ، أي حس

ض : مثال. المعنى الذي ترغب المجموعة في إلحاقھ بالموضوع التحلیل النفسي یتعارض مع بع

ة و اییر االجتماعی یم المع اتالق ة لمجموع ة معین ر و. اجتماعی اني تظھ بكة المع إن ش الي ف بالت

ات  ف العناصر، جانب مركزي لعمل التصورات ألنھا تبدي العالق ین مختل ا الموجودة ب ذا م ھ

    .وبالتحدید مختلف المعاني التي تظھر ضمن تصوراتھم. المجموعاتیعكس ھویة األفراد و

  ا، : م الموجودة مسبقانظالالترسیخ في راد مجموعة م دة أو أف كي یدمج األفراد المعطیات الجدی

ةویتم ترتیب  ة ثابت ار اجتماعی ي إطار أفك ا ف س الوقت تصل عناصر  .تجمیع مكوناتھ ي نف وف

فالترسیخ یسمح . المعلومات بطریقة حتمیة، أو ظرفیة ومع تصورات في شكل سلوكات مقررة

د ي النظام السابق أو الجدی د ف ذا التصور الجدی اج ھ ، Abric.J-C( .بفھم كیفیة استدخال وإدم

1994( 
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  )نظریة النواة : (بنیة التصورات االجتماعیة تنظیم .10

ة  وم المركزی ون مفھ اب مختلف تعمل كت اعي، اس ور االجتم ة التص روز نظری ل ب ى قب حت

Centralité  ـ ة ل واة المركزی ة الن د نظری ا، وتع لوا إلیھ ي توص ائج الت یح النت رض توض ك بغ ، وذل

Abric )1976 ( ال داد ألعم ال  ) Heider )1927كامت م أعم اعي، ث ول اإلدراك االجتم ح

Asch)1946 ( ون ة تك تھ لكیفی ة بدراس رة المركزی ى فك زه عل وع وتركی نفس الموض تھ ل بدراس

        .االنطباعات حول اآلخرین

واة ) Abric  )1976لكن ما یعد جدیدا في نظریة  وم الن ا مفھ ن خاللھ دى م ي تع ھي الفكرة الت

ك أن. كتصور مؤسس" البنیة"في إطارھا النشوئي، إلى األخذ بعین االعتبار  )  Moscovici )1961ذل

واة الشبكیة وم الن ذي طوره    Noyau figuratif  قد وصف سیرورة نشوء التصور وقد اقترح مفھ وال

Abric )1976 (سم النواة المركزیةتحت ا.  

 :النواة المركزیة 1.10

سمى إن بعض عناصر التصور تلعب دورا مختلفا عن البعض اآلخر ) Abric  )1976حسب 

ا اوھي تلك ، والعناصر المحیطیة مركزیةھذه العناصر بالعناصر ال ق علیھ ة أطل ي بنی ع ف م التي تجم س

ة"أو " النواة المركزیة" واة البنائی ن  "الن ا ع ي العناصر األخرى لوباختالفھ ق بنظام معرف واة ال تتعل لن

اعي، و ى التصور االجتم ي بالنسبة إل ا داخل ة دورھ ا ھي بنی ات إنم ثال بتصنیف المعلوم رى یسمح م ی

Abric ن النواة تضمن وظیفتین أساسین ھماأ:  

تم  Fonction Génératriceوظیفة التولید   . أ ا ی واة ومحتویاتھ ذه الن ن خالل ھ ھ م بمعنى أن

ى  ذه العناصر معن ذا تكتسب ھ ة للتصور وھك بعض العناصر البنائی ة ل تولید وتغییر الدالل

  )Moliner ،1996( .ین بالنسبة إلى األفرادتوقیمة خاص

ة   . ب دد Fonction Organisatrice وظیفة تنظیمی ي تح ارف فھي الت نظم المع واة ت حول الن

ة تضمن  ة معرفی ا بنی ى اعتبارھ واة وعل ذا الن بعض، وھك العالقات التي تربطھا ببعضھا ال

  .)Moliner ،1996(. وظیفة تعمیم المعنى وتنظیمھ

ي   ي تبن یاقفھ ي الس دوام ف ؤمن ال ا ی ور م وع المتص ا للموض ر ثبات ارف األكث  امتحرك ؛المع

ور ر اومتط ة للتغیی ر مقاوم ر األكث واة العنص ار الن ى اعتب انس . عل ان متج ي مك واة ھ ع الن ي الواق فف

ى واة ینجر  للتصور تسمح بتحدید خصوصیتھا، بمعن ي الن ر ف إن أي تغی ة آخر ف ي لطبیع ر كل ھ تغی عن

  .التصور
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ة التصور مكانلف النواة المركزیة من عدد محدود من العناصتتأ ي بنی ي تشغل ف ا خاصا ر الت

  :فھي تمنح كل دالالتھ

 طبیعة الموضوع المتصور -

 . طبیعة العالقات التي تداخل بین األفراد أو الجماعة مع الموضوع -

ات - مح بثب ي تس ة الت رد والمجموع ن الف ل م ات لك یم واالتجاھ ة الق دات، أنظم ود  المعتق بب وج وس

 .التصور

  أبعاد النواة المركزیة: 

د  و البع د آخر وھ ام وبع ة بانجاز المھ ذا معین واة فھي بھ ة الن ي یتصل ببنی لھا بعدان بعد وظیف

ن خال ف المسیطر حول الموضوع المتصور م ي االتجاه أو الموق ام المعیاري والذي یتمثل ف ل األحك

 )Moliner ،1996( ...،القوالبالمسبقة ،

  حلقة الظل والمنطقة الصامتةla zone mouette: 

أن باإلمكان تسجیل ظھور فكرة المنطقة الصامتة بوضوح ضمن تطورات   Guimelliیعتبر 

ة  ،les schèmes dormantes* المقاربة البنائیة، وتعد تابعة لمفھوم السكیمات النائمة ا تابع ویرى أنھ

   .بعض الوضعیاتفي " غیر مفعلة"ة المركزیة التي قد تكون لبعض عناصر النوا

ة نوعان تبإمكاننا إذن أن نقول أنھ باإلمكان أن  واة المركزی ي ن د ف ي تصور، وبالتحدی د ف تواج

  :من العناصر النائمة

 تلك التي في حالة نوم ألنھا غیر مفعلة  -

 ) منطقة الصامتة( تلك التي في حالة نوم ألنھا غیر معبر عنھا  -

ة ا لفظی دف جعلھ ة یستوجب وضع أدوات خاصة بھ إ. ووجود ھذه المنطق الي ف نھج وبالت ن الم

   :مراحل ةتضمن أربعالمتبع لدراسة التصورات البد أن ی

 جمع المحتویات الخفیة للتصور -

 البحث عن الحلقة الصامتة  -

 .البحث عن بناء التصور ونواتھ المركزیة -
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اییر ي التتتكون حلقة الظل من عناصر التصور  ة للمع ا مخالف ز بكونھ  contre normatifتتمی

ا  ر ال):"Guimelli Deschamps )2000ویعرفھ ي  عناص راد ف رف األف ن ط ا م ر عنھ تم التعبی ی

ة(التي إذا ما تم التعبیر عنھا و الوضعیات العادیة لإلنتاج ي وضعیات معین ز ) ف ان أن توضع حی باإلمك

   )(Abric,J.C, 2003, P61.62 ".رف المجتمعمقدسة من طالقیم الخالقیة أو األقیم ال

ھ االجتماعیة لللتصورات  Jodeletعند دراسة : عن حلقة الظل مثالوك لمرض العقلي أقرت أن

 .أن ذلك ال یعبر عنھ ضمن الخطاب رغم أن جمیع األفراد یعلمون أن المرض العقلي غیر معدي إال

ا ت ل، ألنھ اء التحلی ت أثن ذه بعض عناصر التصور إذن تفل ل ھ ى األق أة، عل ة أو مخب كون مخفی

ة، إال أن عناصر  ات نتیجة كبیرة إذا ما تعلقت فقطالثغرة في المعلومات، لن تكون ذ بالعناصر المحیطی

امتة وأن ة الص ي الحال ودة ف ة موج واة المركزی ي الن ؤثر ف ي ت الي فھ ا بالت ا یمكنن ور، كم ى التص  معن

  .لى اعتبار عناصر أساسیة  لم یتم أخذھا بعین االعتبارتماما، عتصور الخطاب المحصل علیھ مغلوطا 

   conditions d’existence de zone muette: وضعیات تواجد الحلقة الصامتة -

ة الصامتة ال ي تحمل  كما سبق تعریفھا فوجود الحلق ك الت بعض التصورات، تل ق سوى ب یتعل

د معاییر اجتماعیة معروفة ومتقاسمة، مواضیع حعمیقة للمواضیع  ساسة، بمعنى في حقل التصور توج

دى إمعارف ومعتقدات إذا ما تم التعبیر عنھا ب ة ل ة ذات قیم ة أو اجتماعی اییر أخالقی مكانھا أن تضع مع

ة ع الریب ع موق كوك أن . المجتم ن المش ا م وعات، دائم ذه الموض ور ھ ي تص تم التف نیعبی ة  ر ع الحلق

   :من خالل تنوع لیتم ذلك،اسبة وبالتالي البد من إیجاد الوضعیات المنالصامتة، 

توى  راطمس ل( اإلنخ ظ/ فاع د ا، )مالح وع بع ا( لموض رون/ أن زات الم، )اآلخ ة كممی اییر المدرك ع

   .نتاج الحلقة الصامتةفكلھا تلعب دورا محددا في تثبیط أو إ) أكثر /سیاق أقل(للوضیعة 

  :الحلقة الصامتة ونظریة النواة المركزیة -

ض استلزمت فرضیة الحلقة  أن بع الصامتة تدقیقا في نظریة النواة المركزیة، إذ یجب اإلقرار ب

ذي یعناصر النواة المركزیة بإمكان أن  ھ التصورتظھر أو تختفي حسب السیاق ال ذا ال یضع . رد فی ھ

ل  وريالمح یاق الف ن الس تقلة ع ا مس ور وأنھ ة للتص واة المركزی ة الن رة طبیع ك فك واة ف .ش وى الن محت

و شكل بسیط مرن. یر حسب متغیرات السیاقالمركزیة ال یتغ ي عناصر البعض ل فھ ون یالت ر ك التعبی

رز بشكل أو عنھا أسھل  ا تب ي جعلھ الي اإلشكال ھو ف رة موجودة وبالت من عناصر أخرى، فھذه األخی

   .بآخر
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  Le système périphérique حیطي أو العناصر المحیطیةمالنظام ال  2.10

وتترك مكانھا لعناصر  عناصر متغیرة بإمكانھا أن تختفي ، فھيیتكون من عناصر أكثر مرونة

ي  و وتطور التصور، ف ذي یسمح بنم و ال ة ھ أخرى، فھذا الجزء من التصورات أي العناصر المحیطی

رغم . بمعنى أن العناصر المحیطیة تتغیر وتتحرك تحت تبعیة النواة. حین أن النواة تؤمن ثباتھا وعلى ال

ل الجزء  ا تمث ن كونھ ة، م ات محفوظ ى معلوم وي عل ا تحت ي التصور إال أنھ ھولة ف ة وس ر مرون األكب

ا  ر قرب ون أكث تطیع أن تك ا تس ھ أي أنھ وع ومحیط الل الموض ن خ كلة م ام مش رة وأحك اة، مفس منتق

ة ذه الدالل ر ھ ر وتفسیر أو تبری  .للعناصر المركزیة، إال أن دورھا یكمن في توضیح معنى التصور أكث

  :وظائف للعناصر المحیطیة 3ك ھنا  Flamentوحسب 

ھ حسب الوضعیات،  :Fonction perspective وظیفة وصفیة - ھ وقول ام ب ا یجب القی تشیر إلى م

  .تنبؤ، وكذا األحادیث والسلوكات المناسبةكالفھي تعطي قواعد تسمح بفھم كل مظھر للوضعیة، 

ة  الشخصنة - التك :Fonction de personnalisation وظیف ا تسمح ب ال للتصور یف الإذ أنھ فع

  .المركزیة العناصر نة منورعلى اعتبارھا أكثر م

ة - ة الحمای دفاع،   Abricأو حسب  :Fonction de protection وظیف ة ال ھ وظیف ق علی ا أطل م

واة، م المحیطي یعمل كواقي للتصور فبإمكانھ أن یعفالنظا ة للن ة الثابت دل ویتغیر دون المساس بالبنی

تمف ن خالل العن تعدیل ونمو التصور ی د . اصر المحیطةم ى تصور جدی ا إل واة انتقلن رت الن إذا تغی

 (Abric.J-C, 1994) .مختلف عن أول

إن النظام نوبھذا یمكن  ن التصور، ف ا القول أنھ إذا ما اعتبرنا النواة المركزیة كالجزء المجرد م

و . المحیطي یعد الجزء الملموس والعملي منھا، بمعنى وجود نظام مزدوج للتصور فالنظام المركزي ھ

ي تثمرة المحددات التار ة الت ة واالجتماعی ا المجموعة االجتمیخیة، الرمزی ي حین أن خضع لھ ة، ف اعی

  .لسیاقات اجتماعیة أخرى على اختالفھاالنظام المحیطي یسمح بشكل محدد بتكیف التصور 

ن فرم اا یجعل م ة كونھ د مھم ة تع واة المركزی یة الن ذ  ض ة األخ ن جھ ار تسمح م ین االعتب بع

اعد  رى دور منھجي یس ة أخ ن جھ ورات وم داخلي للتص ى التنظیم ال وراتعل رف و دراسة التص للتع

  :التالیة سبابالبناء المعرفي للنواة لألعلى 

 ؛فھم تنظیم التصور المدروس -

  ؛المقارنة بین مختلف التصورات -

 .تقدیر تطور ونمو التصور المدروس -
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 :تاألوجھ المنھجیة لدراسة التصورا .11

ا إن  ت اھتمام ة أول ي مجال التصورات االجتماعی ى البحث ف ي ترتكز عل معظم الدراسات الت

دروس وعمل  ن الموضوع الم ر ع راد التعبی ن األف باإلنتاج اللفظي لألفراد أو للمجموعات، إذ یطلب م

ھ ا یفكر فی ول م رد المستجوب لیق ى استعمال الوسائل المناسبة للف   Abricحسب و .الباحث یرتكز عل

دعى ) 1994( اني ی تفھامیة، والث الطرق االس مى  ب ا یس تخدامھما؛ األول م ان اس ان باإلمك اك منھج ھن

  :طرق التداعي

  Les méthodes interrogatives:مناھج أو الطرق االستفھامیة .1

 وتضم المقابلة واالستمارة: الطریقة اللفظیة  - أ

 المقابلة :L’entretien 

ون الو ة أو الكالم، ھي تفاعل بین شخصین، أین یك ة اللفظی ق اللغ ن طری ة ع ى المعلوم وج إل ل

ن تعد  ة ولك ة مھم ة تقنی دة المقابل ى معق وج إل ون الول ا متخصصا، ك د سواء إذ تستوجب تكوین ى ح عل

ین ى ب ر، باإل المعلومة یتوقف على العالقة التي تبن ِ ر والمحاو َ ھ المحاو ذي تمت فی ى السیاق ال ضافة إل

رالمقابلة والحالة الذھنیة  َ    :من المقابلةن انوع ستخدمویالستخالص التصورات و .واالنفعالیة للمحاو

ن دون :  المقابلة الال توجیھیة ین لك ر یلعب دور المسھل للخطاب حول موضوع مع ِ أین المحاو

ر َ   .تدخل في المواضیع الفرعیة التي یتطرق لھا المحاو

ةالمقابلة النص رد المسؤ: ف توجیھی دعو الف وى ول للشرح بعفویت ي إطار محت ھ ف ا بداخل ة عم

ا یسمح بالوصول  ذا م ن خالل الخطاب وھ البحث، وھي عبارة عن أسئلة شفھیة، تظھر التصورات م

ھ   (Herzlich, 1973) إلى محتوى التصورات، ي توجی إال أن المقابلة تعكس جانبا من ذاتیة الباحث ف

تحكم،  استخدام تقنیات أخرى بھدفوالفرد لذلك الباحث مطالب بإیجاد  ات الال ق المعلوم ة أو تعمی مقارن

  .باعتبارھا طریقة كیفیة لجمع المعلومات أكثر منھا كمیة .المجموعة

  االستمارةLe questionnaire 

ول  ددة ح ئلة مح ن أس ة ع ھ اإلجاب ذي علی رد، ال ة للف رك أي حری ة، ال تت ذه التقنی تخدام ھ باس

ھ موضوع معین من بین ھذه األسئلة ماھو مغلق أین یكو دم ل ال أو أن تق نعم أو ب ة ب رد اإلجاب ن على الف

ا،  ة عنھ ي اإلجاب ة ف رد كل الحری رك للف ن تت ئلة مفتوحة أی ا، أو أس ن بینھ ار م ھ االختی اقتراحات وعلی

م . تعتبر اإلستمارة التقنیة األكثر استخداما في دراسة التصورات من أجل الجمع الكمي للمعلومات ورغ
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دود الم ادات والح ل االنتق تم ك ورات، وت ذه التص وى ھ ع محت مح بجم رة تس ذه األخی ة إال أن ھ عرفی

تم خالل الدراسة  االستعانة ھ ی نظم التصورات وعلی ي ت بتنظیم اإلجابات في توضیح العوامل العامة الت

غیر أن ھذه التقنیة . طلب من األفراد اإلجابة عنھامن األسئلة التي تخدم المحتوى وی وضع عدد محاولة

ة إلبسب نقدت كثیرا ر كافی رت غی دودیتھا واعتب ذلك ب مح ا، ل اد التصورات حول موضوع م راز أبع ب

 .كان البد من دعمھا بتقنیات أخرى

 : الطریقة الصوریة  - ب

ة كل انطالقا من صور أو رستقوم على التعبیر الشفھي لألفراد   ي حال ومات، وھي تستخدم ف

  :تضمعدم مقدرة األفراد على التعبیر التلقائي أو اللفظي و

 الصفائح االستقرائیة األلواح و: 

ات واائیة إن استخدام ھذه الصفائح االستقر ن المقارب م ھو مستوحى م ي عل لطرق االسقاطیة ف

واح )  …، TATالروشاخ، ( النفس  ى وھذه األل دمھا إل ن طرف الباحث، ویق ھي رسومات منجزة م

ق الحری رحھا بمطل ك ش د ذل نھم بع ب م ث یطل خاص حی اھاألش ا یش ول ة م یقھم ح ا تعل دون ؟ و م

  .الموضوع

 ھذه التقنیة  تمر بثالث مراحل وھي : الدعائم الخطیة الرسومات و: 

 انتاج الرسم أو مجموعة الرسومات  -

 تعبیرات لفظیة لألشخاص حول ھذه الرسومات -

 )56، ص 2004عامر نورة ، . ( تحلیل معمم لعوامل الرسم -

    Les méthodes associatives: مناھج أو طرق تداعي .2

ة  ،ر مفضلةبو تعتتقنیات التداعي  على ترتكز دراسة التصورات االجتماعیة  سرعتھا،لمن جھ

  .ةاإلجابات المستقبل ثراءغنى ول"   De Rosaب حسو ومن جھة أخرى سھولتھاو

 Flamentیعرفھا كل من  ،أنھا تعتمد كلھا على نفس المبدأال إھناك العدید من تقنیات التداعي، 

اء االتداعي على  بنا إجراءاتمبدأ كل یرتكز  ":كما یلي Rouquetteو  ین طرتب  inducteur الحاث ب

تقرأو ا . induit المس ا غالب وع م رتبط بموض را ی دعوه مثی ري  وأن ب تعبی ي  syntagme تركی ن ف لك

  ".النھایة یحتوى على صورة 

 



  التصورات االجتماعیة                                                                 الفصل األول 

 

38 

   L’association libreالتداعي الحر   - أ

ن لفظة أو ة م ذه التقنی ة أو تتكون ھ ث  كلم رد بحی ن طرف ف ات المنتجة م ن الكلم مجموعة م

ة حث  ث أ  le mot inducteurیطلب من خالل كلم ذھن حی ي ال درج ف ي ت ارات الت ل العب ن یعطي ك

 .خدم المطلوبت

ا ث  Abric أم ي بحی ل النفس احثي التحلی رف ب ن ط تخدامھا م بق اس ة س ذه التقنی رى أن ھ فی

ي  إنماات یعتبرون جملة من الكلمات المتداعی داعي الحر ف ة الت رد وطریق ن صلب الالشعور للف ھي م

ن  ب م ا یطل ة انطالق منھ ة متداعی ى كلم رادالتصورات االجتماعیة تقوم عل اج األف ة  إنت أو  أخرىكمی

ة والسرعة و جملة من الكلمات أو ز بالعفوی زة تسمح التعبیرات التي تأتي في الذھن وھي تتمی ذه المی ھ

ك الموضوع، و العوامل الضمنیةللباحث بالتعرف على  تمكن أو الخفیة حول تصور ذل ة ی ذه الطریق بھ

ة التقحث من الوصول إلى مضمون التصورات، والبا دة لبقی ة كقاع ذه التقنی ر ھ ى تعتب ات األخرى إل نی

ة امضمون التصورات، و دة لبقی ذه التصورات كقاع داعي وتعتبر ھ ة الت ات األخرى كبطاق تشكیل لتقنی

  . الزوجي أو االزدواجي مالتقییلمات أو الثنائیة الك

   la carte associative) : خریطة التداعي( بطاقة التداعي    - ب

ة  ة الذھنی ن البطاق دة مستوحاة م ي  la carte mentale "H.Jaoui "1979تقنیة جدی أتي ف وت

ات أو ة الكلم ة م المرحلة الثانیة بعد التداعي الحر أي بعد جمل رات المتداعی ث  فن طرالتعبی رد حی الف

ة ھ مجموع ب من د ونطل داعیات ا نعی ن الت ة م ات ثنائی ن كلم ا م ة، :نطالق ة المنتج داعي والكلم ة الت كلم

تج ذا ین دھا و وھك ة، وبع داعیات ثنائی رد ت ة الف ي كلم ل ال ى نص دة حت ة جدی داعى كلم ة تت ل ثالثی ي ك ف

ة ھي مإذا كانت الكلمة ال: مثال متكونة من أربعة عناصر ة " عالج  >ة التمریضوظیف: " تداعی وظیف

ریض غاء  >تم ده ... ،" اص ة  إذاو بع ت الثنائی ریض : "كان ة تم غاء  >وظیف داعت" اص ا  ت عنھ

بالتالي نحصل ثالث تداعي خاص بكل مجموعة و إنشاءنطلب من الفرد " التحكم في النفس"، "إمكانیة"

 :عناصر 4على سالسل متكونة من 

ریض   ة تم غاء  >وظیف ة  >إص نفس  >إمكانی ي ال تحكم ف مح " ال ة تس ذه التقنی إن ھ ھ ف وعلی

 .باستخراج محتوى وداللة التصورات بفضل المحتوى الداللي 

دیر  ة ، التق ات الثنائی رى كالكلم رق أخ ود ط ن وج ال ع ات فض وین مجموع زدوج ، تك الم

  (Abric.J-C, 1994) .الطبقي المتتابع  فالتصنی، الكلمات
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داعي ا  - ج اريلت ن   l’association forcée اإلجب ى عرض مجموعة م اظترتكز عل ام األلف  أم

 .متعددة  -إجابات- إجابةبینھا  االختیار منالفرد والذي یكون علیھ 

ل   - د داعي بالجم ة: l’association en phrase   الت ذه التقنی ن أال إتشبھ السابقة  ھ دال م ا ب نھ

رد ى الف راغ سواء بشكل حر أ تقدیم جملة ینقصھا عنصر عل أل الف ار  وأن یم ن إباختی ة م جاب

  .اقائمة معدة مسبق

لة -ھـ  داعي بالسلس ا إ:  en chaine l’association  الت داعي البسیط  نھ ي للت ن أتسلسل منطق ی

     .نا نحصل على العدید من التداعیاتوھ. لنفس الفردحاث مترابط  نھأعلى  حاثتستعمل كل 

 le réseau d’associationشبكة التداعیات  -و

ة  ة والنمطی ة والحیادی ن مؤشرات القطبی ة م ات التصورات االجتماعی ة ومحتوی ن بینی تھدف للكشف ع

ا ل بھ وي المتص ل المعن ة ؛  للحق اطع منبھ دة مق ع أو ع ى مقط داعیات عل بكة الت وم ش  le mot  تق

stimulus  ا داف البحث، بإمك ن أھ ر ع ار لتعب ي تخت ة، والت ھ أن یكونفي قلب الورق : ن المقطع المنب

ص قصیر(كلمة، عبارة، جملة نصیة  امج ) ن دیو، برن یلم فی ة، ف صورة، مقطع موسیقي، إشھار، دعای

وني، دروس... تلفزی وع الم ة الموض ب طبیع ك حس ة وذل راد المجموع رد أو أف ن الف ب م م یطل ، ث

   .رأ ببالھم حال رؤیة خذا المقطعاالجتماعیة التداعي حول ھذا المقطع المنبھ بالكلمات أو الجمل التي تط
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  :خالصة الفصل

ل تعد التصورات االجتماعیة إ وین حق حدى أھم السیرورات التي تسمح لألفراد والجماعات بتك

ى وجھ ف .األفرادعن ما یزیل الضغط . من المعلومات حول موضوع محدد ة عل التصورات لیست مبنی

ا الخصوص إنطالقا من معطیات موضوعیة، إن وم بھ ما ھي نتاج تراكم لمعلومات منظمة وتفسیرات یق

ى  .ا ما یجعلھا تبدو بدیھیة لألفرادجماع، ھذعات، كالتقالید فھي ترتكز على اإلاألفراد وتتبناھا الجما عل

ي الرغم من كونھا ال تعد موثوقة إذ أنھا ى طابع ذات ر موضوعیة، ف تنطوي عل الي غی د وبالت األفراد ق

ھ أو یلجئون إلى االست ا حول موضوع ذات ي یحملونھ ب الت ى القوال ا، أو إل دالل للوصول إلى معلومة م

ددة ة مح ك  مجموع ع ذل یة م ى خصوص ز عل ا ترتك رفض كونھ ة لل ر قابل ة غی ا معرف كل م ي بش فھ

ى ھي ما یبنیة التصورات  .المجموعة االجتماعیة التي شكلتھا ف عل ذا التماسك یتوق جعلھا متماسكة وھ

ة وحركی یة التي تسمح بثباتالعناصر المركز ة التصور، أما العناصر المحیطیة فھي التي تسمح بمرون

 .  اختالفھا یقف علىھذه التصورات، األمر الذي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  المدرسة؛ أزمتھا ومكانتھا في المجتمع اني                                              الفصل الث

42 

 : تمھید  

ات  ھااختلف مفھوم التربیة وھدفھا وتطور ى شكل ھیئ یئا عل على مر العصور، لینتظم شیئا فش

ان رسمیا جدی ا ك ا م ة، فمنھ ، )كالمدرسة(دة ذات سطوة وأھمیة عرفت على أنھا المؤسسات االجتماعی

ي اكتسابھم  ة الناشئة والمساھمة ف ومنھا ما اتخذ طابعا شكلیا كاألسرة مثال، فكان من بین أدوارھا تربی

راد صالحین یة وإعدادھم لالنخراط في المجتمعالصحة النفس ون ، واإلسھام في تكوین أف ومنتجین یعمل

ر .على تطویر وبناء ورقي مجتمعھم ذه األخی ع   -األسرة - ةإال أن ھ ادة أصبحت وم اة وزی تطور الحی

ن  ى أحس ا عل ن انجاز وظائفھ ة الصعبة؛ عاجزة ع دھا ونظرا ألوضاعھا االقتصادیة واالجتماعی تعقی

ادة ... وجھ، دت نفسھا زی اء إذ وج ذه األعب ي فكان على المدرسة أن تتحمل ھ ا الرئیسة ف ى وظیفتھ عل

دت المدرسة تقدیم المعرفة والسعي وراء تحقیق نجاح متعلمیھا،  زان فغ ى ات ة والعمل عل مربطا للتربی

دأ  وتلبیة حاجیاتھم النفسیة أیضا، وجي ب لروادھا، بغرض تحقیق  تكیفھم االجتماعي، ومع تطور التكنول

   . لتحل محلھا وظائف جدیدةل لعد وظائفھا في االضمحال
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 :تعریف المدرسة .1

ذه  ي ھ ین ف ھي مؤسسة یتلقى فیھا عدد من التالمیذ تعلیما معینا، یمكن أن تشمل مجموع المعلم

ر  یم " مدرسة"المؤسسة، إذا استعمل التعبی ع بواسطتھا التعل وفر المجتم ى مؤسسة ی دل عل د ی ده ق لوح

دل والجیش ة المد. شأنھا في ذلك شأن مؤسسة الع ن كلم یم ولك وع التعل ز ن ا بصفة تمی دد غالب رسة تح

 .الذي توفره

  ازا أو ا ممت دادا مھنی ة، إع ى ھامش الجامع المدارس الكبرى من زاویة طبیعتھا تعطي، عل

  متخصصا جدا، ودور المعلمین یؤمن إعداد المدرسین؛

 اك المدرسة الرسمیة من زاویة خصائصھا المؤس ة و سیة؛ ھن ا الدول ي تنظمھ ى الت ھي عل

ة عاتقھ ة الخاص ى ا، والمدرس یم عل ا تق ة ولكنھ ادالت الخاص ى المب وم عل ي تق وم  الت العم

 بھذا المعنى یصبح التعبیر مرادفا تقریبا للتعلیم؛  . روابط تعاقدیة مع الدولة

 ا تعملة فیھ یم المس رق التعل ة ط ن زاوی ة : وم ة الفعال وي ( فالمدرس ون دی ) Deweyج

ددة، وال ) Freinet فرینیھ(والمدرسة الحدیثة  ة متمثالن تیارات تربویة مح دارس المتوازی

وذج الرسمي للمدرسة س النم روالن دورون، فرنسواز (.تدل على مؤسسات متنوعة، عك

 )372،373،ص 1996باور، 

یالمي  وربیر س رى ن ا ): N.Sillamy )2003ی دم تعلیم ة تق ن مؤسس ارة ع ة عب أن المدرس

ا اب أ... جماعی تم اكتس ھ ی ى أن افة إل ى فباإلض رد عل اعد الف ي تس ق الت ائط المنط القراءة ووس دوات ك

ق  ،التفكیر ھ، إذ تخل ة لجتمعت ل الوسائل الالزم نح الطف ك تم ع ذل وع فإنھا بالموازاة م ن ن ات م ھ عالق ل

بقیالزمالة وبھذا  ذي س ھ األسري ال س . تمدرسھ تتحرر تدریجیا من المخاوف المتعلقة بالتحام ي نف وف

ل داخل الجماعة الوقت وبطبیعة الحال فإنھ اج الطف ن بالضرورة إدم ا ال تھدف فقط إلى نقل الثقافة ولك

ة  ذي یكتسي ثقاف راغ ال ن خالل ملء وتعویض الف ا، م ارف علیھ یم المتع بجعلھ یشاركھم المعاییر والق

اعي اح االجتم ي النج وظ ف س الحظ ذ نف ع التالمی اء جمی ك بإعط ري وذل یط األس  ,Sillamy).  المح

2003),  

ة ة متكامل ا تنمی ة شخصیات أفرادھ د تنمی ع بقص ؛ ...المدرسة مؤسسة اجتماعیة، أنشأھا المجتم

ي  ا ف نھم الحصول علیھ ي ال یمك من خالل اكتساب بعض القدرات والتحصل على بعض اإلمكانیات الت

ك  ن تل ا م رامة وتنظیم ل ص الیب أق ا أس ك إلتباعھ رة، وذل یطھم األول األس ة، مح ي المدرس ة ف المتبع

 .والھدف من وراء ذلك لیصبحوا أعضاء صالحین، ومنتجین أیضا
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ى أن  وإذا حاولنا التمعن في معنى المؤسسة االجتماعیة ألدركنا أنھا تنظیم قصدي وشكلي بمعن

ین إلی راد المنتم ین األف ة ب ة القائم دد العالق ام یح یم أو النظ ذا التنظ ا، وھ ى تحقیقھ عى إل دافا یس ھ أھ ھ ل

ن  ا م ا لغیرھ ودا خالق ا مقص ا اجتماعی ة كیان ار المدرس ا اعتب ق یمكنن ذا المنطل ن ھ ھ، وم ق أھداف لتحقی

ة  ار العملی ي إط ع، وف ام للمجتم ار الع ل اإلط راد داخ ا لألف ات وحقوق من واجب ي تتض ات؛ فھ المؤسس

  .ساتھا، وعالقتھم بغیرھا من المؤسالتربویة القصدیة، كما أنھا تنظم سلوك األفراد داخل

دیرین فالمدرسة ھي المكان الذي یتم فیھ التعلیم والتعلم، یدرك ھذا القوامون على شؤو نھا من م

اأو نظار أو معلمین دفھا، وكل م وي ھ ي  ، ویعملون من أجلھا، فالنشاط الترب یم مبن دیم التعل ھ لتق وم ب تق

ام د للقی ن قص اعي مشكل ع ة؛  على أساس قصدي لھ مسؤولیتھ، فالمدرسة تنظیم اجتم ة التربوی بالعملی

د ر قص ق صفوت ( .تمییزا لھا عن سائر المؤسسات االجتماعیة األخرى، التي تقوم بالتربیة عن غی وفی

  .  )76، صفحة 2003مختار، 

ق : "ویرى أحمد زكي صالح ى تتحق ي سلوك الناشئة حت نظم ف أثیر الم ة المدرسة ھي الت وظیف

ةلدیھم الت ع مطالبھم النمائی د زكي صالح، (." غیرات السلوكیة التي یتطلبھا المجتمع، والتي تتفق م أحم

1976(  

دھا فھي بالدرجة  بمعنى أن وظیفة المدرس ال تقتصر فقط على وظیفتھا اتجاه المجتمع، بل تتع

رد نفسھ إذ اة الف ي حی اال ف ارف  األولى تلعب دورا مھما وفع ر سلوكاتھ، واستدخال مع ي تغیی دخل ف تت

تق ى االس ھ وتساعده عل وفروخبرات، نظریة وعملیة تسھل ل ة فھي ت ا منظم ى اعتبارھ ھ، وعل  الل بذات

  . لمناخ المناسب الكتساب والتعلما

  :نشأة المدرسة وتطورھا .2

كان كل  عرفت التربیة منذ وجد اإلنسان على ظھر األرض، وكانت مرادفة للحیاة نفسھا، حیث

ة مقصودة  فرد یكتسب السلوك الفردي للحیاة عن طریق االحتكاك المباشر بالبیئة، فلم تكن للتربیة وجھ

  .في ذاتھا

ارات  ن المھ ري م نس البش ید الج د، وازداد رص ي التعق ة ف اة االجتماعی ذت الحی دما أخ عن

ر والتع ي التفكی ة أداة ف ورتھا األولی ي ص ة ف ان اللغ ذ اإلنس ار واتخ ي واألفك ار ف ى الكب تم عل ل، تح ام

  .المجتمع أن یوجھوا اھتماما مقصودا بعملیة التعلیم
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ذه  ن خالل ھ وقد استمرت تربیة النشء عن طریق المشاركة في حیاة الجماعة عدة قرون، ولك

ة  یم دون االستعانة بمؤسسات تربوی ة التعل اه لعملی ن االنتب الفترة أعطى الكبار في المجتمع قدرا أكبر م

  .متخصصة

یم  ام تعل ر مھ ض األس یھم بع ندت إل درات فأس ارات والق ن ذوي المھ راد م ض اإلف ر بع م ظھ ث

یح  أبنائھا، و إن كان تعلیما عقائدیا، یتسم بالتقدیس، ویعج باألسرار مما استلزم  تنظیما جدیدا للتعلیم، یت

  .عنى المعروفللناشئین أن یخلفوا الكبار في معرفة تلك األسرار، ومن ھنا ظھرت أول مدرسة بالم

ل ة، مث یط : ثم أخذت المدرسة بالتطور فشملت إلى جانب علوم الدین، علوم دنیوی الطب والتحن

ن خالل  ...والقانون ة م وفي العصور الوسطى، استمر وجود نوعین من اإلعداد التعلیمي أحدھما للعام

رة فما في العصر الحدی.. أما  تیة، وثانیھما للصفوة في المدارسالخبرات الحیا رات كبی ز بتغی ث فقد تمی

ذه  م ھ ن أھ ة، لعل م ى المدرسة كمؤسسة تعلیمی ي النظر إل ر شامل ف وكثیرة، األمر الذي صاحبھ تغی

ة: التغیرات ور االتجاھات الدیمقراطی ة، وظھ ة التحرری ات القومی و الحرك ذھل، ونم  .التقدم العلمي الم

  )77، صفحة 2003وفیق صفوت مختار، (

ذي  ر ال دة، األم ة عدی بالنسبة للتقدم العلمي المذھل، وما تمخض عنھ من ظھور اكتشافات علمی

ص  نتج عنھ تحول الحیاة االقتصادیة، واتساع مجاالت المعارف، وتشعب العلوم والفنون، وقیام التخص

ب ا وع المطال دة، وتن ب ووظائف جدی ق مناص ن، وخل ال والمھ ن األعم ر م ي كثی اع ف انیة، وارتف إلنس

ر  مستوى المعیشة بحیث ال در كبی ى ق ة إال بحصولھ عل یمكن لإلنسان العیش في المجتمع معیشة كریم

  . من التعلیم الثقافي والمھني

ة ات القومی و الحرك ى نم بة إل ا بالنس یرھا، .. أم ر مص ق تقری عوب بح ة الش ي مطالب ل ف فتمث

رة یم نظ ى التعل ررة إل عوب المتح ذه الش رت ھ ا  فنظ یلة لإلعتزازھ ھ ال وس ت أن ا أیقن ة؛ ألنھ إیجابی

    .بقومیتھا، وخلق التماسك االجتماعي بین أفرادھا إال بالتعلیم

اه  ى أن االتج دیمقراطيعل ھ؛ ألن  ال یم وتعمیم ر التعل ي نش را ف ھاما كبی ھم إس ةأس  الدیمقراطی

ذا یستلزم تقدیر قیمة األفراد، واإلیمان بذكائھم، ووجو: تؤمن بعدة مبادئ، منھا افؤ الفرص، وھ -ب تك

دراتھم،  المدارسفتح أبواب  -بالضرورة واھبھم وق ھ م ھ ل ا تؤھل ى أقصى م راد للحصول عل ة األف لكاف

  .وبالتالي وجب على الدولة أن توفره، بل أصبح واجبا على األفراد، بحیث یعاقبون علیھ إذا قصروا فیھ

ذا ت اتجا... ھ ة، عكس ة للمدرس كال ثالث رت أش د ظھ ھا وق ة نعرض فیة معین ة وفلس ات تربوی ھ

  :كاألتي
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  : المدرسة التقلیدیة   1.2

ة  و المعرف المعلم في ھذه المدرسة یؤمن إیمانا عمیقا بالحفظ واالستظھار، فالھدف من التعلیم ھ

ة ات العملی ب التطبیق ة بجوان ا، دون العنای راق فیھ ة واإلغ دارس ال. اللفظی ذه الم ي ھ ز  وف زال التركی ی

حفظ الدروس التي نظمت تنظیما منطقیا دون االھتمام بنواحي االختالف التي تتصل بنشأة  منصبا على

ل . التالمیذ أو بحاجاتھم النفسیة، أو باھتماماتھم الذاتیة ذه المدرسة ھي أن الطف ى  ھ ة عل والفلسفة الغالب

طلحات ال اھیم والمص ذ بالمف ا تأخ الي فإنھ اء، وبالت فحة بیض ن ص ارة ع تعلم عب ة؛ أو الم ة للتربی قدیم

ذا  ل ھ ة لنق م أوعی ذ ھ ار أن التالمی ى اعتب فالمدرسة التقلیدیة تعنى بعقل التلمیذ، ونقل التراث الثقافي عل

ة ق صفوت ( .التراث دون تجدید أو ابتكار أو تطویر، كما أنھا تغفل ما بین األطفال من فروق فردی وفی

  )78، صفحة 2003مختار، 

  : المدرسة التقدمیة 2.2
ھ، وھي  را بطبیعت ل خی ر الطف ا، فھي تعتب تجعل ھذه المدرسة الطفل أو المتعلم محور اھتمامھ

ب  ة الجوان تؤكد أن الطفل لھ كیان وشخصیة ومیول وقدرات واھتمامات؛ ولذلك فالمدرسة تستطیع تنمی

 .لیةالمختلفة للطفل عقلیة وجسمیة وروحیة وانفعالیة واجتماعیة وجما

تم  یم ی واعتبرت أن اھتمامات التالمیذ إنما ھي مصادر نموه التعلیمي المضطرد، لذلك فإن التعل

ر  اريعن طریق العمل والممارسة والتعبی ي التخطیط وحل  االبتك اون ف ى التع ذلك عل نفس، وك ن ال ع

كالت ا. المش ائل، منھ دة وس ق ع ن طری المجتمع ع ة ب ط المدرس رورة رب ؤمن بض ا ت رحال: كم ت ال

  .  التعلیمیة، والبحوث الفردیة، والمعسكرات الدراسیة

  :مدرسة المجتمع 2.3

د  رره، وق ا یب د م ي ال یج ع المحل ن المجتم اة وع ن الحی یم ع أیقن رجال التربیة أن انعزال التعل

 :توصلوا إلى عدة حقائق، وھي

ي - اعي ف دم االجتم ة التق ى تنمی د إل م تعم ا إذا ل ة وظیفتھ ي تأدی ل ف وف تفش ة س  المدرس

  .تالمیذھا، اتجاھا نحو المستقبل أفضل، وانطالقا من التراث الثقافي للمجتمع

ال  - ق، إال إذا أصبح األطف ن أن یتحق ة ال یمك ة والدیمقراطی تقدم الجماعة التي تؤمن بالحری

 .والشباب أعضاء مسئولین في تقدم مجتمعاتھم

اة  - ؤولیات الملق ة المس ین لكاف اء متحمل بحوا أعض ن یص باب ل اتقھم، إال إذا أن الش ى ع عل

 .بتكاریة واالجتماعیةطة، التي ترضي میولھم وتتمیز باالعرفوا بعض األنش
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ذه  ات ھ ة اھتمام ي مقدم ارت ف ة ص انیة واالجتماعی ات اإلنس ح أن الحاج ك یتض ى ذل وعل

المدرسة، فمدرسة المجتمع تستھدف الصفات اإلنسانیة في تالمیذھا، وإشراك األھالي في رسم السیاسة 

ات أو المشكالت الرئیسیة الم نھج حول العملی درسیة وتخطیط برامجھا أو تنظیم محور الدراسة في الم

ار ع األعم ن جمی الي م زا لنشاط األھ ق الدراسة والمدرسة مرك رت . في الحیاة، وجعل مراف ا اعتب كم

ختار، وفیق صفوت م( .مدرسة المجتمع المعلم موجھا ومخرجا، والتلمیذ ممارسا لمشروعات اجتماعیة

  .)80-79، ص 2003

  

  : أبعاد المدرسة .3
 :البعد الوظیفي للمدرسة 1.3

ى   المدرسة نظام خاص من أنظمة التفاعل االجتماعي، ذلك أننا إذا أردنا أن  ندرس المدرسة عل

ا ا ھو خارجھ ین م ین المدرسة وب ز بوضوح . أنھا وحدة اجتماعیة یجب علینا أن نمیز ب فالمدرسة تتمی

تعلم. اعي الذي تعیش فیھ عن الوسط االجتم یم وال ا ھو حاصل  ،أین تتم عملیة التعل داخل المدرسة وم

  .ھو تعلیم شكلي یجري داخل القسم، على أنھ لیس من الضروري أن یقتصر على ذلك

ذ  یم والتالمی ة التعل ذین یقومون بعملی ون ال ین؛ المدرسون أو المعلم رادا معین م المدرسة أف تض

ةویخضع ھ. الذین یتلقونھ دارس الخاصة . ؤالء التالمیذ في بعض أنواع المدارس إلى انتقاء وغربل فالم

ة  دارس العام ا الم مثال تنتقي تالمیذھا من جماعات معینة تتمیز بمستوى اجتماعي واقتصادي معین، أم

اعي ار للمستوى االقتصادي واالجتم ط دون اعتب ن فق دخل . فإنھا في تنتقي تالمیذھا على أساس الس لتت

  )1970محمد لبیب النجحي، ( .ر أخرى لتتناسب مع المرحلة ونوع التخصصمعایی

  :بعد المضمون  2.3
ي تساعده  ة الواضحة الت ن المضامین الفكری ى اكتساب الشباب مجموعة م دف إل المدرسة تھ

ذي  ع ال دم المجتم ذا تق ي لتطور الحضارة اإلنسانیة، وك م الحقیق ھ فرص الفھ على فھم الحیاة، وتیسر ل

اریخ وفقد یضطر إلى تل. فیھیعیش  ا قي الكثیر من الدروس الجغرافیا والت ا لھ اء والریاضیات، لم الكیمی

ة ف اة العملی ق بالحی اط وثی ن ارتب عم یم بوض ى التعل ائمون عل اھج ھاارتئ الق من المن ي ( .ض د زك أحم

  )1976صالح، 

ن التجارب من خالل ھذین البعدین یفترض أن یكتسب ا ل م م الھائ ن خالل الك لفرد مؤھالت م

ھ ا تمكن ي واجھھ رات الت اعي والخب ھ االجتم ي محیط دماج ف ن االن درات م ھ وق قلت إمكانیات ا ص ، كم

  . التواصل لدیھ ومنحتھ أسالیب وطرق منظمة للتفكیر بما یؤھلھ للدخول في الحیاة العملیة



  المدرسة؛ أزمتھا ومكانتھا في المجتمع اني                                              الفصل الث

48 

ان إذا فمن الضروري وجود تكامل بین ھذین البعدین ف البد أن یكون لبعد المضمون معنى بإمك

  .   التلمیذ التطرق إلیھ بشكل ملموس في الحیاة الواقعیة

  :أھمیة المدرسة   .4
ن  م تك ھ أن فكرة إنشاء المدرسة ل ن خالل إنھ أھمیة المدرسة ھي المؤشر الذي بإمكاننا التأكد م

ي  ر علم اج لتفكی ي نت ا ھ ربین، وإنم ن الم دد م رأت لع ة ط رة خیالی دروفك ات م ى غای ول إل س، للوص

ي عناصر وأھداف كان  ا ف ان حصر أھمیتھ یصعب بلوغھا دون إیجاد ھذه المؤسسة الرسمیة، وباإلمك

 :رئیسیة ثالث، نستعرضھا فیما یلي

  :الثقافي وتنقیتھ وتطویره التراثنقل  1.4

ا تنتقل الثقافة من خالل األفراد، ولذلك فیجب أن تحتوى المناھج الدراسیة على ھذا الج انب،ولم

رة  تغاللھ م ھ واس اظ ب راث واالحتف ذا الت ة بھ ى العنای ة إل ة الحاج د نتیج د تواج ي ق ام المدرس ان النظ ك

 .فإنھ من واجب المؤسسة التعلیمیة أن تراعي ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمع.. أخرى

ن ضعف إلعطاء صورة صاد ا فیتحتم على المدرسة تنقیة التراث مما قد یشوبھ م ھ، كم قة عن

ھ ینط راث وأن ذا الت ویر ھ ا تط ت دورھ ة وي تح اط الثقافی تمر لألنم ص المس ق الفح ن طری ده، ع تجدی

  )2003وفیق صفوت مختار، (.   وتحلیلھا وإخضاعھا لألسلوب العلمي

 :تحقیق التكیف االجتماعي 2.4
اعي لل و االجتم ي النم اعالت تحقق المدرسة إسھاما واضحا ف ة التف ا تخضع مجموع رد؛ ألنھ ف

ات، . اإلنسانیة لسیطرتھا ف الطبق ن مختل ع م اء المجتم ین أبن ق االنسجام ب ا خل ین مھامھ ن ب ھ م ا أن كم

ى  اتھم، وعل لوكیاتھم وثقاف اتھم وس اھیمھم واتجاھ تالف مف ى اخ وطن عل اء ال ل أبن دھا ك ث یقص حی

ى نزع اء عل نھم، والقض ب بی ى التقری ل عل ة العم ى أن المدرس ھم؛ بمعن ا بعض ي یحملھ الي، الت ة التع

 .بإمكان المدرسة خلق شعور مشترك باالنتماء إلى مجتمع واحد، لھ ثقافتھ المتفردة، وطابعھ المتمیز

 :خلق شخصیات متوافقة مع ذاتھا ومع المجتمع 3.4    

ستطیع أن تخلق فبإمكان المدرسة أن تؤثر إیجابیا في تكوین الفرد تكوینا نفسیا واجتماعیا، كما ت

 :من تالمیذھا شخصیات متوافقة مع نفسھا ومع مجتمعھا وذلك من خالل اآلتي ذكره

  .إعداد المناھج التي تراعي حاجات واستعدادات األطفال -

ة  - دیم الطاع ى تق ذ عل رغم التالمی ى أن ی لطیا؛ بمعن ا تس ي نظام ام المدرس ون النظ أال یك

 .بغرض حفظ النظام
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ى یشعر باالطمئنتدعیم فرص النجاح للتلمی - تعلمذ؛ حت ى ال ھ عل ى قدرت تند وی. ان عل م س عل

لیم؛ لالصحة النفسیة إلى ھذا العامل  ف الس ینبغي إذ ال كونھ شرطا رئیسیا من شروط التكی

ن واجب  ل، وم رات الطف ي خب ة النجاح ف رجح كف رد أن ت في السنوات األولى من حیاة الف

ھ جزء المعلم أن یحرص على أن یكون ما یسمى بالفشل  ى أن ا عل ل مفھوم العرضي للطف

ذي  د، ال ن الجھ د م ذل مزی ى ب ھ عل ل أن یكون حافزا ل من تعلماتھ وعلى أنھ غیر مؤثر، ب

  .یؤدي بھ إلى النجاح في النھایة

 

 :أھداف المدرسة .5

إن أي مؤسسة ولقیامھا ونجاحھا البد أن تسطر أھداف تسعى لتحقیقھا، ما یسھل على من یعمل 

الفرد بھا بلوغ األھدا ا ب ث اھتمامھ ن حی ة م داف عام ف والغایات من ورائھا، ولذا صیغت للمدرسة أھ

 :وتطویره نلخصھا فیما یلي

  :أھداف موجھة إلى الفرد 1.5
ى ترسیخھایفترض أن من أولى المھام التي  - ن  ؛تعمل المدرسة عل ل م ة شخصیة الطف تنمی

ث  میة، الالحی ھ الجس ن جوانب ذا م ة، وك یلیة والعقلی ب التحص ة، جوان ة، االجتماعی وجدانی

بھدف بلوغ شخصیة متكاملة، لكي یستطیع الفرد مواجھة . الخلقیة والروحیة على حد سواء

  . الحیاة مواجھة ناجحة

دى اذات التحقیق  - رألل تالكھاف ن خالل ام ك م درات التواصل واالتصال المثمر  مد، وذل لق

ى إرضاء اھالو ةصحالو زنتواالحفاظ على والفعال، وال درة عل اتھق ة، النفسیة  متمام العقلی

  .    والجمالیة

دقا  - ي أن یحقق الفرد عالقات اجتماعیة مریحة، مفیدة ضمن أسرتھ، ومع أص ھ ف ئھ وزمالئ

 .اغ، وعلیھ أن یحترم اإلنسانیة في ذاتھ أو في غیرهالعمل وأوقات الفر

ى - ا وأن یحصل عل ة  أن یتوصل إلى الكفاءة االقتصادیة وذلك بأن یصبح مستھلكا ذكی وظیف

 .أو أن یحترف حرفة مناسبة لمواھبھ، میوالتھ، اھتماماتھ وحاجات مجتمعھ

ھ  - ا لمجتمع ة، وفھم ة االجتماعی ا بالعدال مل حس ي تش ة الت ؤولیتھ المدنی تثمر مس أن یس

  .ومساھمة في ترسیخ المثل العلیا لوطنھ وتضحیة في سبیلھ أو ما یعرف بحس المواطنة
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 :أھداف ونھایات تخدم المجتمع 2.5

ن  من المؤكد أن المدرسة تعد أداة المجتمع لتحقیق أھدافھ، فلھذا األخیر المحافظة على الكثیر م

ماتھ ال ھ وس يممیزات ھ مت ت ات، وتجعل ن المجتمع ره م ن غی ردا ع بھ ف ن تكس ا یمك ر م ھ عب ھ وتوارث نقل

 .األجیال فتفرض وتضمن بذلك وجودھا وبقاءھا واستمرار نفوذھا

راث الفكري :" ھمة المدرسةیرى محمد رفعت رضا أن م ل الت د مجرد نق ف عن ح أن تق ال یص

الم  ذا الع واالجتماعي لألجیال الماضیة وإنما یجب أن تستوحي الماضي والحاضر في إعداد الناشئین لھ

تقبل  د للمس ا وتع بق الحوادث وتوجھھ ى تس ة حت ا الحساسیة االجتماعی ق قیھ المتطور، ویجب أن تتحق

رادا یستطیعون إن یوا ال أف ن أن یكون نق ر م دور المدرسة أكب ؤولیاتھا ف وا مس وا مشكالتھا ویتحمل جھ

للتراث، وإنما ھي الماضي، الحاضر والمستقبل في آن واحد إذ أنھا تأخذ من الماضي لتحضر للحاضر 

ؤولیاتھا ل مس ة وتحم اة االجتماعی كالت الحی ة مش ى مواجھ ادرین عل راد ق تقبل أف ا ( ."والمس رض

  )19، ص 1984وآخرون، 

ال  ى األجی افي إل اعي والثق ھ االجتم ق میراث ن طری ع ع اء المجتم ى بق ة تعمل عل ن جھ فھي م

ي ال  ي تمسھ، والت ة الشوائب الت ذا الموروث، بتنقی ویم ھ ى تق ھ تعمل عل ت ذات الناشئة، لكنھا وفي الوق

ائق  ف كع ي تق الي الت دال تتماشى مع منطق العصر الحدیث وال تتسایر مع المنھج العلمي وبالت ھ ب لتقدم

  .من أن تسھل سیره وتطوره

ب وما یبدو جلیا أن المدرسة  بعض الجوان م ب ي تل داف الت ذه األھ ي ضوء ھ ا ف ارس وظیفتھ تم

بح  ي یص ة لك یة متكامل وین شخص بیل تك ي س ك ف ل ذل ادیة وك ة واالقتص ة، الثقافی ة االجتماعی المعرفی

ھ عضوا نافعا وفعاال داخل المجتمع من خالل تأدیتھ دورا مع ع وتقدم ینا، یحققھ من خاللھ الرقي المجتم

 .من ناحیة، وتحقیق الرضا النفسي والتقدیر االجتماعي من جھة أخرى

 :التیارات والمدارس المعاصرة .6

 :L’école activeالمدرسة الفعالة  1.6
ذ  ة من ة الفعال ت الطریق ایرون  1888عرف ي م د المرب ى ی ة   Marionعل ة الدائم ا التعبئ بأنھ

 :ھمثمیذ، باستعمال تقنیات تربویة تحالھتمام التال

  .على تمرین ذكائھم بالتبادل الكالمي  -

ى تسمیاتھا المجر - درب عل ل الت الملموس قب یاء ب ة األش ار حقیق ى اختب ة دعل ن فعالی ة ، ولك

 .فھم یعبأون أكثر مما یتعبأون: ھؤالء التالمیذ تتناسب مع نشاط المعلم بالذات 
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يإن الكالم عن المدرسة الفعالة  ذ عام  كما یفعل المربون ف ف من ي جنی د روسو ف  ،1919معھ

د یعني ى أبع ذھاب إل دھا ،أي تعرف ال ة وح ة الفعال ن الطریق ھ ،  م ي تعلم م ف ى العامل الحاس ذ إل التلمی

 .متناع على شكل التربیة السلبیةاریف التدخل التربوي ،إن لم یكن كوبالتالي إعادة تع

الث دعائم ھذا المفي  J-J Rousseauروسو ركز  ى ث ل شروع عل ى األق كتحضیر بسیط عل

   :السیاق

ة، - ن جھ م ا م ى عل تناد إل ذي یاالس ل ال نفس الطف ع التجرباقتل دیة للطرق طع م ة الجس

الذي أعلنھ  االنعطافھذا . لدور المھیمناعملیات الفرد لویعطي ویا یبنالحدسیة لیصبح 

 .واتباعھ Piagetات بیاجیھ یجرى إنجازه باإلستناد إلى مؤلف E.Claperédeكالیارید 

ة أخرى،  - وم أو من جھ ھ " ةالمدرسة الفعال"ن مفھ ذي عمم ایرونال ي أن لو م دى یعن

 .ن الذات أكثر من السمع وحتى أكثر من الكتابة والحواریكوتبعض ال

ي  - عار األمریك ى الش تندون إل ف یس ي جنی ونج ومرب ي می ن مرب ون ولك وى ج دی

J.Dewey  التعلیم بالعمل" Learning by doing" . 

وم  ة"إن مفھ ة الفعال وي مخ" المدرس روع ترب رز صكمش ي ص یب اف ف ة المط د أنھای ح

ر  ردي المعاص ع الف اب المجتم تركة لخط الت المش ة. "المج ة الفعال اعدة " فالمدرس د المس ي تمجی ھ

ة واإلدا ة الذاتی ذ : رة الذاتی ة التالمی ادرات، التف(إن حری یم، المب امش التنظ ل، ھ ة التنق اعالت، حری

انقصانھا بوصف التربیة ت تصبح قیم) إلخ  ...المسؤولیات داخل المجتمع، التفردن في العمل،  على أنھ

  .، سلبیة أو تقلیدیة سلطویة

ي  األبحاثویبقي أن األبحاث الراھنة حول التفاعل أو النزاع االجتماعي المعرفي، وكذلك  ف

ھ داخل  د أن یم تؤك ن التعل ی" النظام الفرعي"ف ون التعل م، وتك ذي یشكل النشاط الحاس و ال تعلم ھ م وال

اور، ( .أم ال حسب الشكل الذي یتخذه التعلم" الفعالة"المدرسة ، ص 1996روالن دورون، فرنسواز ب

373-374(     

 :أزمة المدرسة .7

 donner du sens à l’école"إعطاء معنى للمدرسة " في كتابھ ) Develay )1996تطرق

ا المدرسة فھي كل متكامل أن أزمة المدرسة ترج"    ي تمر بھ ور الت م وع إلى العدید من األم كي نفھ

داخل األقسام، والذي اعتبره مشكال كونھ یمنع  االكتظاظإنطالقا من  البد من فھم مصادرھا ھذه األزمة

و االكتظاظن أورغم . یذ وإیالئھم نفس االھتمامبجمیع التالم االحتكاكاألستاذ من  د األسباب قد یك ن أح

ن الدراسة أو التي قد تنسب لھا  ي ع بعض المشاكل التي تمر بھا المدرسة كإعادة السنة والفشل والتخل



  المدرسة؛ أزمتھا ومكانتھا في المجتمع اني                                              الفصل الث

52 

ن اعتبارھ ھ ال یمك ة إال أن ن الدراس ف ع ك االتوق ي ذل د ف بب الوحی ك  .الس ة ال تمل ت المدرس إذا كان ف

ي  المصادر لتقدیم تعلیم ذا نوعیة، والنتائج التي تقدمھا لیست مرضیة فھي لن تحصل على المصادر الت

  ھذه اآلزمة ترجع إلى تكوین المعلمین وطبیعة ھذا التكوین Develayھي في حاجة إلیھا، كا أشار 

م و ذي   develyقس وطني وال ین النظام المدرسي والمجموع ال راق ب ى االفت ة إل أسباب األزم

  :یظھر على ثالث مستویات

م ر ع ث ین المدرسة والمجتم د ب ا أزمة القیم التي تباع دة بینھ ة وطی ا عالق ي لھ ة الت ا المیزانی ھان

ة ة المختلف داف المدرس را أھ ع، وأخی ة والمجتم ار (،  المدرس ي المس ا ف ة ومكانتھ ح األزم د لمالم تمھی

  ).خالصة -الدراسي

وة ف ن الھ د م ي تزی ة والت د قوی اط تباع ض نق ى بع دون قصد الشمولیة بھذا الجانب، نتعرف عل

زمن . الشارعحتى االجتماعي، وھذا األخیر سواء كان عائلیا، جمعویا أو  بین العالم المدرسي والعالم ال

م، االنتظار، الصبر،  ل، دائ دى الطوی ى الم ا ھو عل ي المدرسي یقدس كل م د ینتن یحف ذ  ظرق التالمی

  . "انتظرا تصبح أكبر، ستفھم" أحیانا إلى سنوات تالیة لفھم بعض المعلومات التي یدرسونھا 

ي حین أن إذا كانت المدر سة تقود التلمیذ إلى التفكیر على المدى الطویل أو البعید في الزمن، ف

  ) 9ص(یقدس اللحظة الحالیة والفوریة ماھو بال تأجیل أو تأخیر والمجتمع یحمل التحول السریع 

ر  ة عب ى اآلنی ل إل وم ینتق اعي الی زمن االجتم دوام، ال في حین أن الزمن المدرسي یدور حول ال

  .االستمراریة والدیمومة مقابل التجزئة والفوریة. لحدیثة للمعلومات واالتصال أكثر فأكثرالتقنیات ا

ح  دون ملم و ب زات ، فھ ن الممی ي محیط خال م إن المحیط المدرس ا ف ة أخرى، عموم ن جھ م

ى  ة المستشفیات، عل ض أروق دران مجردة تشبھ بع دودة ج واضح أین حدود التلمیذ غیر شخصیة، مح

ا ن الفض س م ي، العك ابعھم الشخص ل ط ھم تحم ال أنفس رف األطف ى غ واق حت ارع األس ام، الش ء الع

   .جتماعي یسعى لیصبح ذا طابع فرديبصور، تحمل طابعا مبتكرا في حین أن المحیط اال

ال تقنیات الحدیثة اكتسحت المجتمع وكما أن ال اتف النق االستعماالت الیومیة لحیاة الفرد، من الھ

د "الطریق السریع لالتصال"كلھا تحمل الطابع ... بیوتر المحمول، إنترنت،إلى الكمبیوتر إلى الكم ، لنج

ى . المدرسة تكتفي العارض السبورة والطباشیر كرمز للحداثة في المقابل إذا لم تولي المدرسة االنتباه إل

راد ین األف ادالت ب ى التب ة وإل ى المعلوم م تتجاوز المدرسة. الوسائل الحدیثة للولوج إل ة  وإذا ل أن الثقاف
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ا  ا أصبحت رھان ي المختصین وأنھ ق محصورة ف م تب ة ل االعلمی تقید  دیمقراطی ة س ات الحدیث إن التقنی ف

  . الفرد بدال من أن تحرره

ن خالل انجاز كما  ى الخارج، م دریجیا عل تعد المدرسة نسقا مغلقا، وعلى الرغم من انفتاحھ ت

اع المحیط االجتم ة المرتبطة ب نظم المشاریع البیداغوجی الم، الم ذا الع تعلمبي، ھ دف ال ھ خصائصھ  ،ھ ل

ة، ةالشعور بالحمایالطفل  باإلمكانالوظیفیة،  ك  داخل ن نمتل المحیط األسري، أی ھ ب ع اختالف مقارنت م

رد ا بإمكان وزاویة شخصیة،  والف ة أخرى، ال ن جھ ة وتالختالء بنفسھ، م ة منظم ةالیرة الزمنی : محكم

نو رة س بوعیة ووتی رة یومیة،أس تموتی ن ی ذي  یة دراسیة أی دم ال تقبلھ، التق داد لمس ادة إاإلع ف بإع ذا توق

ون  ن یك اؤل ل ط تس ذ مح تقبل التلمی ن مس ل م د یجع نة ق انالس ن  باإلمك ذي م الم ال ذا الع ي ھ یش ف الع

  .المنظور الزمني للتحرر منھ

ة،  ل بالمدرس یش الطف ف یع ا  عویتموضكی وده؟ وم ي وج ذه ف ذي تتخ ى ال ا المعن ا، م داخلھ

داث  ةالعائلیرتباط الوجود بین حیاتھ بالمدرسة وحیاتھ اال ھ األح ذي تترك ر ال ا األث ھ وم وحیاتھ مع أقران

  داخل المدرسة

  وتیار الال مدرسیة  إلیش .8

ر  ي  Illich Ivanیعتب ادي بنف ي تن ة الت ورتھ المتطرف ي ص ي ف ال مدرس ھر رواد االتجاه ال ن أش م

 .Illich.I, 1970, p)" مدرسة تفصل التربیة عن الواقع ال: " المدرسة من الوجود، فبالنسبة  إلیھ 

ي  (83 ن السائرین ف ددا آخر م اك ع ع ، إال أن ھن ، لیكون المجتمع كلھ ھو المدرسة الكبرى للجمی

 ...، Holttو   web Godmann نفس االتجاه ساندوه ومنھم 

رح  ن المد Illich. I واقت دیل ع ا أسماه الب ي م ثال ف یم"رسة  متم دخل "شبكات التعل ، وھي شبكات ت

ذه الشبكات ال ا، وھ د  التقنیة في تكوینھا، تمثل وسائط یتعلم الناس من خاللھ ن یری ى لم را أدن دد عم تح

  . دخولھا، كما تتیح للمتعلم أن یختار نوع التعلیم الذي یرغبھ

األشیاء من حول اإلنسان ھي المصادر اإلساسیة  فیرى إلیش أن: عالم األشیاء كمصدر للمعلومات   -1

دار وطرنسان وبین غي أن تحول مؤسسة كالمدرسة بین أللتعلم، فال ینب دد مق ھ، وتح ة األشیاء من حول ق

ددان تعلمھ عن طریق الحواجز التي تقیمھا  ، وعلى ھذا فنوعیة البیئة وعالقة اإلنسان بھا ھما اللذان یح

ع ومنھا، وھذا یتم بشرطین، أ القدر الذي یتعلمھ اإلنسان اول الجمی ي متن ة ف ة الطبیعی لھما أن تكون البیئ

  .وثانیھما أن تكون ھذه البیئة غیر مربوطة بمنھج دراسي معین بمعنى أن تكون في خدمة التعلیم الذاتي
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رات -2 ادل الخب ى : تب ر عل یم ال تقتص ة التعل رى أن مھم یش فی ل إل ا یواص ون   وھن ذین یحمل ك ال أولئ

ن م ذه الشبكات ستكون مباشرة م ن ھ ؤھال في التعلیم  ویسمون مدرسین أو معلمین، بل إن االستفادة م

ادل ك تب ن خالل إنشاء بن أتي م رات  أصحاب الخبرات ممن ال یعملون في مجال التدریس، وھذا ی الخب

ارات اللتبادل ھذه الخبرات تعطي الفرصة فیھا لذوي  یتمثل في مراكز حرة رات والمھ یم الخب دة لتعل جی

ل  رھم داخ ارات غی اس المھ ى أس التمییز عل مح ب ة تس مانات قانونی ع ض ر، م ر أج ز نظی ذه المراك ھ

   . المختبرة، وتراقب سوؤ استغالل االختبارات لتأھیل من الیصلح

ة  فإذا كانت المدارس تجمع عددا من التالمیذ : تالؤم األقران -3 ات مختلف ول واتجاھات ورغب ذوي می

دد النشاط د، وفصل واحفي  رد أن یح یم الالمدرسي یسمح لكل ف تفرض علیھم منھجا واحدا، فإن التعل

تش  ن خالل شبكة لالتصاالت سماھا إلی شبكة "الذي یبحق فیھ عن قرین یالئمھ، ویتم تالؤم األقران م

ط النشا ضع، ومن خاللھا یقوم المتعلم بتعریف نفسھ عن طریق ذكر اسمھ وعنوانھ وو" تالؤم األقران

  ....الذي یحتاج فیھ إلى أقران،

  :المعلمون المحترفون -4

ا د ذاتھ ي ح ، وھم معلمون غیر أولئك المدرسین المألوفین في المدارس والذین یتخذون التدریس مھنة ف

ادة اآلخرین مباشرةھبل ھم معلمون من طراز خاص لدی رة م استعداد إلف اذج الخب ن نم ا یملكون م ، بم

ا ي مج ا ف ي یمتلكونھ ور الت تم ظھ روف تح أ ظ ة، تنش دارس العادی ي الم اء مدرس ع اختف ذا م لھم ، وھك

ؤال ین، ھ ممین اإلداری ض المص یم بع بكات التعل اء ش یحتاج إنش ة وس ة الخاص ین ذوي النوعی ء المعلم

نھج لكنھم أیضا الطلبة والعالقات العامة، وتعیین المدرسین ومراقبتھم، وكذلك  داد م اك إع ن یكون ھن ل

  ...ة وتحضیر دروس وضغط سجالت،یكتب مدرسیة وصیانة مرافق ومنافسات ریاض وطباعة توزیع

  

  :المعاش السلبي للزمن المدرسي. 9

ن  ألف م ل قسم مت ذ داخ لوكات التالمی ة س ا مالحظ ا أن  30عندما یتسنى لن ھ بإمكاكنن ذا فإن تلمی

  :نفرق بین أربع فئات

  : الفئة األولى - 

ا تتألف من مجموعة من التالمیذ المھمشی ة تمام دو غریب ن الذي یبدو أن النشاطات الدراسیة تب

ن  ت م دیھم جعل ودة ل ات المفق ذه الحلق ات أساسیة، ھ دانھم لمعلوم ى فق وم إل عنھم، ذلك راجع على العم
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ة سلسة النشاطات الدراسیة صعبة رھم . متابع ذلك ال یعی درس، ل اال بالنسبة لسیر ال م ثق رھم المعل یعتب

 .على وظیفیة القسمانتباه، یشوشون ویعرقلون 

مع السنوات تكبر الھوة المتبادلة بین المدرسة وبین ھذه الفئة التي ینتھي بھا األمر إلى التھمیش 

   (Vermeil, 1987, p. 114) .المدرسي أو إلى تھمیش اجتماعي

  :الفئة الثانیة  -

م  دیھم، تتس ا ل دیم أفضل م انھم تق دروس، بإمك ة لل دون متابع ذ یب ن التالمی اتھم مجموعة م تعلم

ا  زمن المدرسي وإنم ا ال ة ال ترعی ذه الفئ ة، ھ وغ مراحل متقدم م ببل بكونھا السطحیة ومؤقتة، تسمح لھ

یتبعونھ فھم یمارسون استثماراتھم فیھ لكن بشكل محدود ، على ھیئة تسمح لھم بخلق عالقات اجتماعیة 

ارفھم دراسي؛ سرعان ما یجدون أنفسھم غیر قادرین على المتابعة. مع زمالئھم . لكثرة النقائص في مع

(Vermeil, 1987, p. 115). 

 :الفئة الثالثة -

دا،  دین ج ى جی یا أو حت دین دراس ب جی ي الغال ون ف ذین یكون ذ ال ة التالمی ى مجموع ترتكز عل

ن الحصر  یبدون معاشا إیجابیا للزمن المدرسي، لكنھم یبحثون من خاللھ عن النجاح وذلك كتعویض ع

ن، الحامل ألمل  ذ الحس ر التلمی ل ظھورھم  بمظھ ة بمقاب ل أھمی الذي یعانون منھ إذ یعتبرون التعب أق

رة االمتحان  دریجیا خالل فت ي تظھر ت األولیاء، فھذا الزمن المدرسي یساعدھم على كبت مشاكلھم، الت

وغھم  د بل ن أطول عن د زم ى ب دمن خالل القلق المبالغ فیھ، أو حت ن الرش  .Vermeil, 1987, p). س

115)  

  : الفئة الرابعة   -

الم  ل ع ة داخ عر بالراح ة تش ي الحقیق ة ف ذه المجموع اث، ھ ن اإلن ا م ة معظمھ ى مجموع تبق

ف المدرسة، لیسوا بالضرورة من بین أحسن التالمیذ لكن یعملون بشكل كاف وفعال وبسھولة وذلك بھد

     (Vermeil, 1987, p. 115) .عدم استثمار طاقاتھم كلھا في الدراسة

ي أو بشكل  وبھذا فعلى العموم ثلثان من التالمیذ یرفضون الزمن المدرسي بشكل واقعي أو فعل

  .مقنع أو یتظاھرون بشكل مغلوط ومبالغ انغماسھم فیھ
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  :للزمن المدرسي یرجع إلى أربع عواملإن المعاش السلبي 

  :ثقل األھداف البعیدة والمعیقات على طول المسار الدراسي -

ار  ل المس ا ك ن إنھ ن، ولك ى الس بوع وال حت وم وال األس اعة، وال الی ت الس زمن لیس دة ال فوح

 الدراسي ، ھذا ما یدركھ التلمیذ بعد مواصلة السنوات 

 .لمعادالت المجردةالمبالغة في تقدیر اللغة المكتوبة وا -

 .ثقل إیدیولوجیات الوالدین واإلیدیولوجیات المدرسیة -

ق - دم التواف زان( ع ل أو ) االت تجابة الطف ة اس ة وإمكانی ات المدرس ین متطلب ب

 )Vermeil ،1987( .التلمیذ لھا
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 :خالصة الفصل الثاني

عى لقد ا تس ى م ة وعل ت إن المدرس رات طال ھ لفت ي یم رق ف رى تغ ي األخ ھا ھ دت نفس وج

ة أسرع،  إشكاالت جدیدة كانت غائبة عنھا، فالتطور التكنولوجي من جھة جعل من الولوج إلى المعلوم

ى  را عل ق حك م تب ة ل وان، فالمعرف ي ث ھ ف ول علی ان اآلن الحص ابیع باإلمك ي أس ة ف ھ المدرس ا تقدم فم

ى األستاذ وحسب كحام ة، المدرسة وال عل م تصبح فلین للمعرف ت ل ي أي وق ع وف وم للجمی ة الی المعرف

ا ، دفینة الكتب فقط أو محبوسة بین جدران المدرسة  ن روادھ فإن اختالف الظروف المعیشیة، جعل م

ي  ذ مشككا ف دو التلمی ع المعاش، فیغ ات ال تتماشى والواق ن معلوم م م ھ لھ ا تقدم یرون فیھا خالال، فیم

داقیة المعنى الذي یقف من ورا ء تعلمھا ومدى فعالیتھ وقابلیة تطبیقھا في الحیاة االجتماعیة، ومدى مص

ھذه التعلمات من جھة أخرى، إذ وبعد طول المسار التعلیمي یجد نفسھ عاجزا عن استغاللھا أو تطبیقھا 

ات ى نھای ا أو مجرد الحصول عل ي منھ ت المدرسة تغرق ف ي جعل ن اإلشكاالت الت د م د العدی ، والعدی

ة علیھا أصبح من الصعب  أزمة ى إمكانی ر للحصول عل ا التغیی المواصلة بنفس األسلوب، فوجب علیھ

  .من ھذه األزمةالخروج 
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 : تمھید 

ة النفس علم موضوعات أكثر منالدافعیة  دتع ة، أھمی ىسواء  ودالل المستوى الشخصي أو  عل

ائن الحي، االھتمام بدوافع دون النفسیة المشكالت من یدللعد التصدي الصعب فمن المجتمعي، ي  الك الت

ھ سلوكھ، ووجھھ قوة، تحدید في ياألساس بالدور تقوم ق .وكیفیة التعبیرعن ن منطل ع  دراسة أن وم دواف

بشكل  تزداد بأنفسنا معرفتنا نأل بھ ذلك المحیطین لنفسھ واآلخرین الفرد فھم من تزید اإلنساني السلوك

ح ا إذا واض ة عرفن دوافع المختلف ي ال ا الت ى أو تحركن دفعنا إل ام ت أنواع القی دد السلوك ب ي المتع سائر  ف

ر. الحیاتیة الظروف ذي األم دوره یعزز ال درتنا ب ى ق ؤ عل ي بالسلوك التنب د وإن  .المستقبل ف واع أح أن

واع األخرى بشكل م معالدافعیة التي تتدخل  تعلم، واألن ة ال داخل ھي دافعی ذا ات ي ھ فصل سنتطرق لف

ى إلیھا وإلى عناصرھا ومحدداتھا و ا عل رة وأثرھ ذه األخی أھمیتھا في التعلم من جھة وفي حال غیاب ھ

  .     سلوك الفرد أو التلمیذ في ھذه الحالة
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  : تعریف الدافعیة .1
  : لغة  1.1

ا یحمل الشيء عل ى كل م دفع، بمعن ك أو ال ى التحری ى الدافعیة جمعھا دوافع وھي تحمل معن

 .الحركة فیجعلھ یتحرك

  .والتي تعني یدفع أو یحرك"  movere "جذور في الالتینیة الدافعیة  لكلمة

  : اصطالحا 2.1

 "الدافعیة ھي الجانب الدنیامي للسلوك): "Joseph Nuttin )1984حسب 

ة ونفسیة مسؤولة : أما قاموس علم النفس  ا سیرورة فیزیولوجی ى أنھ ة عل ف الدافعی فنجد تعری

   (Bloch, Chemana, & autre, 2008, p. 589)   .ق، استمرار أو توقف سلوك ماعن انطال

ى  ك عل ة وذل دافع أو الدافعی وم ال احثون لمفھ دمھا الب ي ق ات الت ض التعریف ي بع ا یل نعرض فیم

 :النحو التالي

  رف ددات الدا  Youngع الل المح ن خ ة م ة الدافعی ن حال ارة ع ا عب ى أنھ ة عل خلی

  . استثارة وتوتر داخلي تثیر السلوك وتدفعھ إلى تحقیق ھدف معین

  عرفMc. Clelland   ر ن التغی اتج ع الدافعیة بأنھا إعادة التكامل وتجدید النشاط الن

  .في الموقف الوجداني

  أوضحR. Cattell  و P.Kline  ي أن للدافعیة ي اآلت ل ف ة، ( :ثالث جوانب تتمث خلیف

2006(  

  . المیل بشكل تلقائي لبعض األشیاء دون آخرى - 1

 . إظھر حالة انفعالیة خاصة بالحافز ومدى تأثیره - 2

 اإلندفاع إلى مجموعة من األفعال ذات ھدف وغایة محددین  - 3

  ن ى   Edgar Thillو  Robert Vallerandحسب كل م ة عل ق الدافعی ن تعری یمك

 :وع المیكانیزمات البیولوجیة والنفسیة التي تحددمجم: أنھا

  انطالق سلوك ما -

 .توجیھ سلوك، االنجذاب نحو ھدف معین أو العكس النفور؛ الرفض أو الھروب منھ -

 .حدة الدافعیة الطاقویة، اإلنفعال واالنتباه -

 )Travis.C, Wade.C ،1999( .مواصلة السلوك خالل الزمن وعدم انقطاعھ -
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  في حین یرى كل من عدس وقطامي أن مصطلح الدافعیة :  

ذي  وازن ال یشیر إلى مجموع الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد من أجل إعادة الت

د یكون إلرضاء  دف ق ذا الھ ین، و ھ دف مع ى ھ نزعة الوصول إل اختل، فالدافع بھذا المفھوم یشیر إل

  )166، صفحة 2006ف،الترتوري م،ع، .القضاة،م( .حاجات أو رغبات داخلیة

ة أو  ت داخلی واء كان روف س ن الظ ة م ة مجموع أن الدافعی ف ب ذا التعری ح ھ یوض

ودة  ھ والع ي اعترت وتر الت ة الت ل حال ي یزی ھ لك رد وتحریك تثارة الف ھ واس ى تنبی ل عل ة تعم خارجی

زن والبق ع المت ى الوض ھإل تقرار فی ن . اء واالس ة م ة مجموع دث نتیج ة تح ذا فالدافعی وبھ

  .المؤثرات لتحقیق ھدف محدد متعلق بالحاجات

زان   و االت ر وھ وم آخ ة بمفھ وم الدافعی رى مفھ ة أخ ن جھ ربط م ذا ی  homostaseوھ

بیا ة نس ة ثابت ھ الداخلی ى بیئت اظ عل ة للحف د العام ة الجس ى نزع یر إل ذي یش  ,Godefoid.J) ال

2001).  

  حسب أحمد زكي بدوي:  

تخدام  ھ اس د ب ا یقص ة، كم ة معین و غای ھ نح بطھ وتوجیھ اط وض تثارة النش ي اس ة ھ الدافعی

ى الوجھ المرجو ي العمل عل رد ف ة الف ارة رغب ة إلث دوي، (. المحفزات السلوكیة المختلف ، ص 1993ب

275(  

  د بلقیس أحمتوفیق مرعي ومن حسب كل:  

عر  ة، فیش ة معین ق غای ھ لتحقی رد وتوجھ لوك الف رك س ي تح ة الت وة الذاتی ك الق ا تل إنھ

ة  وة المحرك ذه الق تثار ھ ھ، و تس بة ل ة بالنس ة أو المعنوی ا المادی ا أوبأھمیتھ ة إلیھ ة الذاتی بالحاج

  بعزامل تنبع من الفرد نفسھ أو من البیئة المادي أو النفسیة المحیطة بھ 

ذا  ین ھ ي یب ھ ف ن رغبت تج ع ھ تن رد نفس ن الف ع م ة تنب وة ذاتی ي ق ة ھ ف أن الدافعی التعری

يء  ذا الش و ھ ھ نح لوكھ وتوجیھ ك س ى تحری ة عل ل الدافعی ھ فتعم عر أھمیت ین یستش وع مع الموض

ھ  رد نفس ص الف ة تخ ل داخلی اك عوام ا أن ھن ھ، كم وب فی دف المرغ ن الھ ر ع ذي یعب ال

ھ،( ھ واھتمامات ھ، ومیول خاص، ، و...)كحاجات یع واألش ھ كالمواض ة ب ة محیط ل خارجی عوام

  .تقوم باستثارة ھذه القوة لكي تشبع رغبة الفرد وحاجاتھ اتجاه ھذا الموضوع...) األفكار،
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ا  م بھ وبوجھ عام یمكن أن نالحظ أن ما ھو مشترك بین كل ما سبق من ھذه التعریفات وما یتس

 :أي تعریف یقدم لمفھوم الدافعیة

دف )استثارة(تنشیطیة  للدافعیة وظیفیة .1 ، فھي تعمل على تعبئة الطاقة لدى الفرد وتحفزه نحو ھ

  .معین

ق  .2 ي المستقبل نحو تحقی ھ ف ام ب وي القی ا ین للدافعیة وظیفة توجیھیة، فھي توجھ سلوك الفرد وم

 . الھدف، كما أنھا تعمل كتوجیھ عام للفرد

ن العوامل الشخصیة یتفاوت األفراد في مستویات الدافعیة، وذلك نظرا لتأثر ال .3 د م دافعیة بالعدی

 .الداخلیة، واالجتماعیة، وما یوفره السیاق االجتماعي من میسرات أو عقبات أمام الفرد

م مظاھر  .4 یعد الدافع لإلنجاز بعدا أساسیا لدى األفراد ذوي الدافعیة العالیة، حیث تبین أن من أھ

ام الدافعیة العامة الشعور بأھمیة الوقت والتفاني في الع ة المھ ي تأدی اءة ف مل، والسعي نحو الكف

ي اإلنجاز ة .التي توكل إلى الفرد والرغبة المستمرة ف ة العالی ز ذوي الدافعی ین أیضا تمی ا تب كم

ي  ات الت ى العقب ب عل ة التغل بدرجة كبیرة من المثابرة، إذ یستمر العمل لفترات طویلة، ومحاول

 .وبدرجة عالیة من الكفاءةوذلك بھدف السعي لتحقیق األداء . تواجھ الفرد

 

 :عوامل استثارة الدافعیة  .2

 
 .و یعنى ذلك إدراك الفرد للموضوع الذي یریده وشعوره بالحاجة إلیھ: المنبھ أو المثیر - 1

ة : الدافع أو الحافز - 2 ي تلبی ة ف ي تحرك السلوك لتشعر بالرغب وة الت ة أو الق ھ الطاق ویقصد ب

 .تلك الحاجة

ة ویقصد بھا :  الغایة أو الھدف - 3 ي حال ھ ف رد وجعل ي سلوك الف ببا ف ان س ذي ك الموضوع ال

 عدم توازن والذي یحاول الفرد تحقیقھ لیستعید توازنھ

ن  م، ولك تثار دوافعھ راد تس ع األف ث أن جمی رد، بحی ل ف ى ك ق عل ل ال تنطب ذه العوام وھ

دیھم ة ل تویات الدافعی ي مس اوتون ف ي طری. یتف اوتون ف م یتف ا أنھ تثارتھا، كم دى اس ر م ة وعب ق

ھ ر أو المنب تجابة للمثی نقص. االس ك ال ة ذل لوب تغطی ي أس دف، . وف ق الھ ة تحقی ي طریق وف

یة  ماتھم الشخص راد وس ائص األف ق بخص ي یتعل و داخل ا ھ ا م ل منھ ى عوام ذا إل ل ھ ود ك ویع

نھم ة بی ة القائم الفروق الفردی فة . ك م بص ة بھ ة المحیط ي البیئ ل ف ارجي والمتمث و خ ا ھ ا م ومنھ
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وافز  ة الح ةعام یاء الجذاب ة واألش ف اإلحباطی ة والمواق ا ... المادی وفر فیھ ا تت درا م ة مق ع معرف م

 )1996توفیق مرعي ، أحمد بلقیس، ( .للدافعیةمن حافز واستثارة 

  : وظائف الدافعیة وفوائدھا .3

ا ي السلوك اإلنس رة ف ائق المحی بعض الحق ا ل ي تسھیل فھمن ة ف ول تسھم الدافعی ن الق ني، ویمك

ین،  دف مع بشكل عام أن الدافعیة مھمة لتفسیر عملیة التعزیز وتحدید المعززات وتوجیھ السلوك نحو ھ

ة  ى عملی لم( والمساعدة في التغییرات التي تطرأ عل رات بالس م المثی ین ) تحك ى سلوك مع ابرة عل والمث

  .حتى یتم انجازه

لفرد على إنجاز عمل ما، وتعد من بین أھم مقاییس كما أن الدافعیة تلعب دورا مھما في مثابرة ا

ائف  ع وظ ق أرب ى تحق ذا المعن ة بھ ذا اإلنسان إن الدافعی د ھ ة عن دیر مستوى الدافعی ي تق المستخدمة ف

  :رئیسیة وھي

ع  - 1 ین، م لوك كع ام بس ى القی رد عل ث الف ي تح ي الت لوك، فھ ة الس تثیر دافعی تس

رت  د أظھ ھ وق ي حدوث بب ف ون الس د ال تك ا ق ائج أنھ ق نت ھ لتحقی ات أن الدراس

ط توى المتوس و المس ة ھ توى للدافعی ل مس ة أفض توى . إیجابی ك أن المس ذل

ین أن  ي ح ام، ف دم االھتم ل وع ادة المل ھ ع ة یتبع ن الدافعی نخفض م الم

وتر ق والت اع القل ى ارتف ؤدي إل ة ی ن الدافعی ده م ن ح ع ع توى المرتف . المس

  .إلنسانيوبالتالي فھما عامالن سلبیان في السلوك ا

الھم   - 2 ا ألفع اس تبع ا الن ي یحملھ ات الت ة التوقع ى نوعی ة عل ؤثر الدافعی ت

ل  ا ك ز بھ ي یتمی وح و الت تویات الطم ي مس ؤثر ف ا ت الي فإنھ اطاتھم، و بالت ونش

نھم د م ل . واح اح والفش رات النج ة بخب ة وثیق ى عالق الطبع عل ات ب والتوقع

 .التي قد تعرض اإلنسان لھا

ي توج - 3 ة ف ؤثر الدافعی ا ت ب علین ي یتوج ة الت ات المھم و المعلوم لوك نح ھ الس ی

ك ل ذل ب لفع ة األنس ى الطریق دلنا عل ا، وت ا ومعالجتھ ام بھ ة . االھتم إن نظری

ون  تعلم ینتبھ ة لل ة عالی دیھم دافعی ذین ل ة ال رى أن الطلب ات ت ة المعلوم معالج

تعلم ة لل ة المتدنی م ذوي الدافعی ن زمالئھ ر م ین أكث ى معلم اه .( إل و فاالنتب ھ

دى  یرة الم دى ،وقص ة الم ذاكرة الطویل ي ال ات ف تدخال المعلوم م الس ل مھ عام

 ) على حد سواء
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ون  - 4 دما یك د عن ى أداء جی راد عل ول األف ى حص ؤدي إل ي ت ك الت ي تل ة ھ الدافعی

 . مدفوعین  نحوه

 

 :أنواع الدوافع  .4

دوافع ھ : ھناك نوعان رئیسیان من ال م الخاصة بوظائف ن حاجات الجس ع تنشأ ع العضویة دواف

م رد والحر واألل ب الب ى تجن اء والجنس وإل ام والم ع أو . والفیسیولوجیة كالحاجة إلى الطع اك دواف وھن

ذه  ا تقتضیھ ھ ة وم اة العام ھ بظروف الحی اآلخرین واحتكاك رد واتصاالتھ ب و الف حاجات تأتي نتیجة نم

  .إلى غیر ذلك... ن،الظروف، مثل الحاجة إلى التقدیر االجتماعي وإلى النجاح والشعور باألم

وع  ة أو الفسیولوجیة، والن دوافع األولی م ال ادة اس ي الع دوافع ف ن ال وع األول م ى الن ق عل ویطل

  .الثاني الدوافع الثانویة االجتماعیة أو المكتسبة

   la motivation intrinsèque: الدافعیة الداخلیة أو الذاتیة   1.4

ھ،  تفترض مختلف النظریات أن الدوافع الذاتیة تبرز ى بیئت من خالل رغبة الكائن بالسیطرة عل

ة دوافع الذاتی اءة أو ال اس بالكف اءة، اإلحاس ان، الكف ل اإلتق ة مث ا أسماء مختلف ق علیھ ة أطل ذه الرغب  .وھ

 )168، ص 2006ف،الترتوري م،ع، .القضاة،م(

م موضوع في حین یرى البعض اآلخر أنھا تلك القوة التي تحرك سلوك الفرد وتوجھھ نحو  تعل

داخل الفرد نفسھ، مثل انجذاب الفرد المتعلم لھذا الموضوع و رغبتھ ) المنبھ لھا( ما، و یكون مصدرھا 

بھج أو ھ، أو الشعور أن الموضوع م أن  في دراستھ،و إرضاء حب اإلستطالع لدی اده ب سارلھ، واعتق

ھ تعلم ذلك الموضوع الذي یثیر ویوجھ تلك الدوافع الداخلیة و ارتباط الموضوع بحا تعلم ومیول جات الم

ى حل مشكالتھ، ووضوح  ھ عل واتجاھاتھ وقیمھ، وكون الموضوع ذا صلة وأھمیة بحیاة الفرد و بقدرت

  )185، ص 2003ح، .ز، عمر.ح، النجار.شحاتة( .الموضوع، وما یرتبط بھ من أنشطة

رض ان ) Déci  )1975افت یطرة اإلنس دوره س دا ب ة مؤك دوافع الذاتی ة ال رح نظری وش

ى بیئ ى عل ھ إل ن خالل ان م عى اإلنس لوكا یس ق س دوافع تخل ذه ال ث أن ھ ك، بحی ي ذل ھ ف ھ وكفاءت ت

ى  ب عل و التغل ھ نح لوكات موج ذه الس ن ھ ر م اءة، والكثی عره بالكف ھ وتش ى بیئت یطرة عل الس

ذه  ى ھ ھ عل الل تغلب ن خ ھ م ان بكفاءت عر اإلنس ك یش تم ذل ین ی ان، وح ة بإنس دیات المحدق التح

ف ال دیات والمواق ة التح و حال ز، و ھ ة أو التعزی أة الذاتی مى بالمكاف ا یس ك م ن ذل تج ع عبة وین ص

  (Lieury & Fenouiller, 2006).الرضا الناتجة عن الشعور بالسیطرة



 التعلم دافعیة دافعیة التعلم، انخفاضالفصل الثالث                                                 

65 

ین  ي نشاط مع ة تتضمن االنخراط ف دوافع الذاتی ن أن نستخلص أن ال  l’engagement)یمك

cognitive) دف من یس الھ بل اط فحس ذا النش ة ھ ام بممارس اھو القی در م أة بق ى مكاف ول عل . ھ الحص

وائي ر عش اري وغی تمر، اختی ھ، مس لوك موج و س ذاتي ھ ة ال لوك الدافعی عور . فس ة ش ھ حال تج عن تن

  . بالرضا الذاتي

  :مصادر الدوافع الداخلیة 

ول  - ار: الفض ى اعتب ات عل ف الدراس من مختل ة وض ات العلمی من األدبی راده ض م إی ة ت ه حاج

ائج المعطاة م النت ي رغ ي ال تختف ا . طبیعیة الغرض منھا الوصول إلى الفھم والمعرفة، والت إنھ

امي وم متحرك ودین دا، فالفضول مفھ وي أب ة ال ترت ى المعرف ش إل ن العط وع م ا ن  .بشكل م

(Sahuc, 2006) 

ة : اإلنجاز - ى مرتب رد الحصول عل ي وھو محاولة الف ع النشطة الت ي جمی ھ ف ة حسب قدرت عالی

ى . یمارسھا وتكون ھذه األنشطة مرتبطة بالنجاح والفشل ھ دون الحاجة إل الفرد یرغب بھا لذات

 . اآلخرین

   la motivation extrinsèque :الدافعیة الخارجیة  2.4

ا تكون  ذاتھا وإنم د ل ا مظاھر النشاط األصلیة ال تقص ي تكون فیھ دوافع الت وسیلة وھي تلك ال

ة  ة الرجعی دیر، التغذی ارات التق أة وعب ل المكاف والجوائز، إذن   feedbackللوصول إلى شيء آخر مث

و  المكافأة في حالة ي حین أن النشاط نفسھ ھ دف  المنشود ف ة أو الھ ة تكون ھي الغای الدوافع الخارجی

 .الوسیلة الذي یتوصل في النھایة إلى ھدف

ی  ا یعطي ش ى ال یمنع الدوافع وإنم یلة للحصول عل ا یصبح الفعل وس ن ھن د السلوك، وم ئا بع

أتي . ھدف معین ا ت دف وھن و الھ ك ھ بالمقایل مع الدوافع الذاتیة فالمكافأة مستمدة من القیام بالنشاط وذل

ذا  ام بھ ن القی اتج ع اح والفخر الن ة، النج ة الذاتی یطرة، القناع اءة، الس كل احساس بالكف ى ش أة عل المكاف

ن ا اط، وم اطالنش أي نش ام ب الل القی ت خ س الوق ي نف ة ف ة و لخارجی وفر الذاتی ن أن تت .  لممك

  )170،ص 2006ف،الترتوري م،ع، .القضاة،م(
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  : دافعیة التعلـــم .5

ي أصلھا  ة ترجع ف ة دینامیكی ا حال ى أنھ تعرف دافعیة التعلم أو الدافعیة في السیاق التعلمي عل

اإلى إدراك التلمیذ لنفسھ ولمحیطھ الشيء، ا ار نشاط م ، االنخراط  le choixألمر الذي یدفعھ إلى اختی

ن    la persévérerوالمثابرة  engagementفیھ  دد م ھ أو المح دف المرجو من وغ الھ حتى إنھائھ وبل

 . .(Viau, 2003, p. 7)طرف الفرد 

بمعنى أنھا ظاھرة تتغیر بشكل ملحوظ فالدافعیة ھي ظاھرة دینامیة  )Viau )2003إذن حسب 

دف  وغ الھ ھ بل مح ل ا یس ھ، م ع محیط لوكاتھ م ذ، س ات التالمی منھا إدراك ل ض ة، تتفاع ر ثابت ي غی فھ

  .المنشود

ح  ى ) Keller  )1992ویوض داه إل ن تتع تعلم لك وع ال ى موض ط عل ر فق ة ال تقتص أن الدافعی

یوضح . التلمیذ حول النشاط البیداغوجي المقترحالوضعیات التي یتم ضمنھا، وإلى اإلدراك التي یحملھ 

تعلم ) دفع(ھذا أنھ أثناء التعلم مادة األستاذ وحدھا كافیة لتحفیز  تالمیذ، وإنما على حد سواء وضعیات ال

  .التي یتم خلقھا والطریقة التي یدرك بھا التالمیذ، تؤثر على دافعیتھم

ام  یبین ھذا التعریف أیضا أن الدافعیة ھي وضعیة أقل ذ بشكل حر القی ار التالمی عفویة، إذ یخت

ذ  ا التلمی ن أن یظھرھ ذي یمك وي أو الشغف ال ام المباشر والعف ن االھتم ل م ي المقاب بنشاطات معینة، ف

دقائھ ع أص ذ أي . لبعض النشاطات كاالستماع إلى الموسیقى أو ممارسة الریاضة م ر التلمی د ال یظھ فق

ة اھتمام مباشر بالریاضیات لكن رغم ذل ى عالم دف الحصول عل ك یكون متحفزا للعمل في دروسھ بھ

  .جیدة مثال أو نجاح أو إتباع تخصص معین یفرض علیھ إتقان ھذه المادة

تاذ  ة نشاطات یعرضھا األس ى تأدی فغالبا ما یجد التلمیذ نفسھ ضمن السیاق المدرسي، مقدما عل

ھا( ا داف)یفرض ھ، وھن ض إرادت ا بمح م یخترھ ذ ل ام ، أي أن التلمی ا باالھتم رتبط حتم ا ال ی ھ إلنھائھ ع

ا غف بھ وري أو الش ان، . الف ت وأي مك ي أي وق يء ف ل أي ش ھ لفع اء نفس ن تلق دفوعا م یس م الفرد ل ف

  . فالدافعیة تتوقف دائما على النشاط ذاتھ والسیاق الذین تظھر من خاللھا

وارد أن ال یكون:"علیھ إذ تقول  Mimeault األمر الذي تؤكد ع ن  أنھ من ال ذ راضیا ع التلمی

دفع ( أدائھ، أو حتى أقل رغبة في الدراسة، فھنا علینا تجنب الخلط بین أن یكون التلمیذ ذا دافعیة  حالة ت

ین رد ) الفرد إلى القیام بأمر محدد بھدف بلوغ ھدف مع ون الف او أن یك أمر م  ,Mimeault) .شغوفا ب

2008)   
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 :فعیة التعلم محددات دا 1.5

ق  و یتعل ذ فھ منھ التلمی د ض ذي یتواج یاق ال رة بالس أثر مباش ي تت ات الت ي المكون ددات وھ المح

  :باألسلوب إدراك التلمیذ لثالث متغیرات

  وھي القیمة التي یلحقھا التلمیذ بالمادة التي یدرسھا سواء كانت إیجابیة أو سلبیة: قیمة النشاط - 1

 إلنجاز العمل المطلوب ھل لدي القدرات الكافیة : قدرتھ - 2

 .ادراك الشخص لتحكمھ في النشاط الذي یقوم بھ، إذا كان سھال أو صعبا: التحكم في النشاط - 3

 

 :نظریات الدافعیة التعلم .6

ون  وم یواجھ ى الی ون حت ذین ال یزال اء، وال ین العلم أثارت مسألة طبیعة الدافعیة جدال مطوال ب

وقد استحدث ھؤالء ... یة األخرى كالذكاء والشخصیة ،الصعوبات في تحدید بعض المفاھیم السیكولوج

اختالف  اني وب لوك اإلنس ان وللس رتھم لإلنس اختالف نظ ت ب ي اختلف ات الت ن النظری د م اء العدی العلم

ي تنتمي  ات الت ة حسب المقارب مبادئ مدارس علم النفس التي ینتمون إلیھا وھنا نقدم ملخصا لكل نظری

  :إلیھا

  :االتجاه االرتباطي النظریة اإلرتباطیة أو 1.6
ا  تعلم ذات المنحى السلوكي أو م ات ال ن نظری ا م ة انطالق اھیم الدافعی ة بمف ذه النظری اھتمت ھ

والتي یمكن أن تشتق منھا بعض المبادئ الھامة بالنسبة لعملیة ). استجابة -المثیر( یطلق علیھ بنظریات 

ة، ن استجابات معین ا التعلم، ذلك أن حاالت اإلشباع الناتجة ع ن سلوك م ة ع زال الحاجة الناجم . واخت

یر  ي تفس دة ف ة، ومفی م ھام ادئ تعل ھ، ھي مب اط السلوك المرغوب فی ز المناسب و المباشر ألنم والتعی

 )2004س، . م، أبو مغلي.أبوحویج( .الدافعیة و استثارتھا عن األفراد

     

 )النظریة اإلنسانیة : ( حاجات ھرم ماسلو لل –: النظریة اإلنسانیة2.6

ي  ي األمریك تص النفس ى المخ بة إل لو  Maslowبالنس انیة ) 1943(ماس ات اإلنس م الحاج تنقس

م  ن والسالمة ث ا حاجات األم ة، تلیھ د الحاجات الفیزیولوجی اع الھرم تتواج ي ق إلى خمس مستویات، ف

ة الحاجة  ق الحاجة إلى الحب واالنتماء، لتحل في المرتبة الرابع ى تحقی ة إل ف الحاج ذات تق ى تقدیرال إل

  )28، ص Vianin،2006( .الذات وفي نھایة أوقمة الھرم
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ة  - 1 اء اإلنسان الجسمي كالحاجة : الحاجات الفیزیولوجی امفھي مرتبطة ببق ى الطع اء،و  إل و الم

  ...) التنفس،و الدفء، والراحة ،

ن والسالمة  - 2 ى األم األمن و ال: الحاجة إل عور ب اس الش ب الن تھمیح ي بیئ ة ف ن . طمأنین ك م وذل

  .، وبذلك تجنب القلق واالضطراب والخوفالخارجيخالل القدرة في التحكم في العالم 

اء - 3 ب واالنتم ى الح ة إل ع : الحاج ة م ة وعاطفی ة، وجدانی ات اجتماعی اء عالق ى بن وي عل تنط

أنھم ھذا ما یش. اآلخرین بعامة، ومع األفراد والمجموعات الھامة في حیاة الفرد بخاصة عرھم ب

 .ینتمون إلى فئة اجتماعیة محددةمقبولون من جماعتھم، وفي نفس الوقت 

ى : احترام الذات حاجات - 4 ة بالنسبة إل ھ قیم ا ول رد نافع ون الف ق أن یك ھنا تكون الرغبة في تحقی

 .اآلخرین و بالتالي الشعور بأھمیتھم، وباحترام وتقدیر اآلخرین لھم

ى :  الحاجة إلى تحقیق الذات - 5 تشیر ھذه األخیرة إلى رغبة الفرد في تحقیق إمكاناتھ المتنوعة عل

ھ ن أن یكون علی ذي یمك دو الشخص ال ث یغ ي .  نحو فعلي وكلي، بحی ذه الحاجات ف رز ھ وتب

ھ و  النشاطات المھنیة والال ع رغبات ق م ي تتف مھنیة التي یمارسھا الفرد في حیاتھ الراشدة، والت

 (Travis.C, Wade.C, 1999) .ولھ وقدراتھمی

ن إشباع الحاجات  Hiérarchieوجود تسلسل  Maslowو یفترض  الفرد یبحث ع للحاجات ف

ن البحث  ذه الحاجة یمك ق ھ ن و بتحقی ى األم ا أي الحاجة إل ى منھ الفیزیولوجي، ثم یھتم بالحاجة األعل

ا  عن ى منھ ق حاجة أعل ى مستوى تحق وج إل ا الول ا أردن ى إذام ن مستوى أدن ى إشباع حاجة م ، بمعن

 )29، صVianin ،2006(. أعلى

ب  ذا الجان ن ھ ة أی ض األمثل ین بع ن ب لو ، م ة ماس د لنظری وع نق ل موض ا مث د م ذا بالتحدی ھ

م تجاوز ون ظاھرة أنھ ثال یمثل ام م ن الطع ا التسلسلي یمكن تجاوزه إلغاء بقیة الحاجات ،فالمضربون ع

اع الھرم  ى إشباع ق ذات دون الحاجة إل اع نتیجة ( قرع الھرم إلى الحاجة إلى تحقیق احترام ال م جی فھ

  ) إضرابھم عن الطعام

ن ل م ح ك ا یوض رن )"Jsnard )1990و  Donnadieuكم وم م انیة تظھركمفھ ة االنس الحاج

دھ وجي وح ن اإلشراط البیول دا م ة ج ان النشاطات القریب دود، بإمك وم إلى أبعد الح ى المفھ ل إل ا أن تنق

  ." الدقیق للحاجة

ل  ح ك ة، ) Mesnier )1992و  Aumontوض ة والرغب وم الحاج ن مفھ ل م ین ك رق ب الف

ا أن  در م فحسبھما بقدر ما أن الحاجة مرتبطة بالحقائق الفیزیولوجیة، والبحث عن اإلشباع واإلنجاز،بق

   .الرغبة تتحمل عدم اإلنجاز الفوري
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ة   Maslowلى نظریة ماسلو رغم النقد الذي قدم إ د أھمی إال أن ما یھمنا ھو أنھ سمح لنا بتحدی

دة : الظروف الضروریة للدافعیة المدرسیة ي حال جی د أن یكون ف ذ الب ا أن التلمی فالمعلم قد ینسى أحیان

ي  ص ف وم أن التعب أو نق م الی نحن نعل تعلم ف ةفیزیزلوجیا كي یتمكن من ال ان أن  التغذی وم باإلمك أو الن

ذ ال یشبع داخل . كون لھا أثر سيء على التعلماتی إن التلمی د سواء ف ى ح معل ن  القس ى األم ھ إل حاجات

ي  اءالنفس عوبات  واالنتم ن الص ر م ھ الكثی ھ یواج ذات فغن ق ال ات وتحقی راطوالعالق ل  لالنخ ي الفع ف

  . والمواظبة في النشاطات المعرفیة يالتعلیم

  :  النظریة المعرفیة أو االتجاه اإلنساني3.6

تطیع  إرادة یس ع ب ا یتمت ل، كم وق عاق ان مخل دوافع أن اإلنس ة لل یرات المعرفی رض التفس تفت

ا تفترض وجود حاجات أساسیة  ھ، كم ذي یرغب فی بواسطتھا أن یتخذ القرارات الواعیة على النحو ال

 .لإلنسان والسعي لفھم البیئة التي یعیش ضمنھا ومكوناتھا

ا ى مف د أو تؤكد ھذه التفسیرات أیضا عل التوقع، القص ة ك ر ارتباطا بمتوسطات مركزی ھیم أكث

ي  ة ف النیة، كون النشاط العقلي للفرد یتزود بدافعیة ذاتیة متأصلة فیھ، وتشیر إلى النشاط السلوكي كغای

  .ذاتھ ،ال كوسیلة

ن  د م ووفقا لھذا االتجاه فإن الناس یعملون بجد ألنھم یستمتعون بالعمل وألنھم یسعون نحو مزی

ول( مالفھ امض والمجھ ى الغ یطرة عل ط ) الس ى المخط وم عل ي تق اه المعرف ي االتج ة ف إن الدافعی

ل  اح والفش ات النج إن توقع ذلك ف ل، ل اح أو الفش ى النج ؤدي إل ا ی ار م رارات، واعتب ات والق واالھتمام

  .تلعب دورا ھاما في التحلیل المفاھیمي للدافعیة

   Attributions causales et contrôlabilité:  العزو السببي والتحكم  1.3.6

ذ  ھ التلمی ن خالل ذي یفسر م ة أواألسلوب ال ي الطریق مكون آخر یحدد دافعیة المدرسیة یتمثل ف

ھ ي تواجھ عوبات الت ھ أوالص ھ . نجاحات زو نتائج أن یع ذ ب مح للتلمی د یس باب ق ول األس ث ح ذا البح ھ

 .)auto attributionاتي عزو ذ(أوإلى نفسھ ) Hétéro attributionغیري  -عزو(لآلخرین 

ق " العزو"بعد دراستھ ھذه الظاھرة ) Weiner )1983قام  ة المدرسیة، تفری ي مجال الدافعی ف

درة  اد بالق یر االعتق ددة لتفس اد مح ي . Belief about abilityأبع باب الت ذ ألس یط التلمی مح بتنم تس

 )Viau ،2003( .یوردھا في حالة  نجاحھ أو الفشلھ



 التعلم دافعیة دافعیة التعلم، انخفاضالفصل الثالث                                                 

70 

ن ظروف " المفھوم"أن الحاجة إلى  Weinerفیرى  ى أن یتساءلوا ع ھي التي تقود التالمیذ إل

ف  ي مختل راد ف ذ واألف یف أن التالمی ي، و یض تعلم المدرس ي ال ا ف ي یواجھونھ ل الت اح أو الفش النج

ي ح ورة الت ل بالص اذا یحص ل، أو لم ا حص ل م اذا یحص حوا لم اولون أن یوض واقعھم یح ا، م ل بھ ص

اتھم  ذ أن یفسروا عالق د یحاول التالمی ذلك ق ة، ل ى أسباب معین ولذلك من أجل أن یعزوھا أو یردوھا إل

ات،  اعدة، االھتمام ظ ، المس زاج ، الح درة، الم د، الق ر كالجھ ل كثی داد عوام اتھم بتع ذه ... ودرج ولھ

ى سلوك  لھ أو نجاحھ األسباب ثالث أبعاد وعلى اختالفھا یختلف نوع العزو و أثره عل ذ اتجاه فس التلمی

  : وھي كالتالي

   Le lieu de cause: مكانة السبب -

رى  ة أو أخ باب داخلی ى أس زو أداءه إل ذ أن یع ان التلمی بب أن بإمك ة الس ا بمكان ود ھن المقص

ي : مثال. خارجیة درات الشخصیة، االستراتیجیات المستعملة و الت إلى ذكاءه، المجھودات المنجزة، الق

صنفھا على أنھا أسباب داخلیة، في حین أن ظروف العمل، المساعدة المتلقاة، الحظ، صعوبة یمكن أن ن

 .االختبار، نوعیة التدریس ھي أسباب لیس خاصة بالتلمیذ بشكل مباشر بمعنى أنھا أسباب خارجیة

ن  ة م ة طویل ى لیل ى التعب الراجع إل لھ إل عندما یرسب التلمیذ في مادة ما بإمكانھ أن یعزو فش

د ). سبب داخلي ( لدراسة سبقت االختبار ا ا ج ذي وضع نصا أو امتحان م ال أو قد یلقي باللوم على المعل

   ).سبب خارجي( صعب 

   La stabilité de la cause: ثبات السبب -

ذ أن یفكر أن صعوباتھ  ان التلمی ى آخر بإمك یعنى األمر ھنا بالبعد الزمني للعزو السببي، بمعن

الي باإلم ةمؤقتة وبالت ا دائم ى أنھ ا عل س إدراكھ ى العك دیلھا أوعل ان تع ذي یعزو . ك ذ ال إن التلمی ذا ف وب

دیل( صعوباتھ إلى نقص في الجھد  ل للتع ي حین أن ضحایا ) سبب قاب العجز، ف ن الشعور ب اني م الیع

ن  ین م وع مع ھ إستیعاب الن یس بإمكان اء أول ر أذكی أنھم غی رون ب ذین یفك ك ال م أولئ العجز ھ الشعور ب

ود ). سبب ثابت(ومات أو النظم المعل ذل مجھ و ب ھ ھ ا علی فالتلمیذ من المجموعة األولى یدرك أن كل م

  .أفضل المرة المقبلة في حین أن اآلخرین یرونر أنھ على كل حال ومھما فعلوا فإنھم لن ینجحوا أبدا
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  : La contrôlabilitéالتحكم  -

ع ا دین اآلخرینالبعد الثالث والذي تقابل ارتباطات جد وثیقة م ة  . لبع م الدافعی ا لفھ دو مھم ا یب م

ي الوضعیة أي السبب ھو  تحكم ف ى ال ھ عل ذ حول قدرت ھ التلمی للتالمیذ، إنھا تتعلق بالشعور الذي یكون

ذ  یطرة التلمی ثال) Cause contrôlabilité(تحت سلطة أو س ي : فم ص ف ى نق زو صعوباتھ إل ھ یع أن

ومفي ھذه الحالة یكفي أ. الجھد أو التعب . ن یسخر وقتا أكبر للدراسة أو أن ینال قسطا من الراحة أو الن

ھ، فھي لیست تحت سیطرتھ  ت مجھودات ا كان  Cause(وعلى العكس إذا فكر الطفل أن الوضعیة مھم

incontrôlable (فإنھ ینسحب وال یدخل في النشاط.  

رد كالغضب، الت ة للف ن المشاعر الداخلی دد م د بع ذا البع ط ھ ان رب عاطف، الشفقة اتجاه باإلمك

تحكم. اآلخرین ة لل ر قابل ي حال أسباب غی لوا یكون ف ذین فش س . فالشفقة اتجاه األشخاص ال ى العك عل

ل  ى أن ردود الفع م، بمعن اق تحكمھ من نط باب ض ة ألس و نتیج ل ھ ا الفش دخل لم ب یت فالشعور بالغض

رة ر مباش زو الغی ارات لع دم كإش ا أن تخ ذه بإمكانھ ة ھ ا( اإلنفعالی بب  كونھ ول س ات ح ؤمن معلوم ت

  )اإلنجاز

ى  لھ إل ى عزو فش ذ إل ل التلمی ذ، یمی ب فشل التلمی فإذا ما عبر المعلم عن الشفقة والتعاطف عق

درتھم ى ق دا بالنسبة إل ق متق ا أن تخل ى األخرین بإمكانھ ى أن الشفقة عل ر، بمعن ذا األخی درة ھ دني ق .  ت

(Graham, Lepper, & Henderlong, 2006)  

    : نظریة الفعالیة الذاتیة 2.3.6

ا  ي جاء بھ ة والت ة الذاتی ة الفعالی دى  Banduraنظری ردي ل اد الف ة االعتق ذه النظری ، ترجع ھ

ة نشاط صعب د وضع نفسھ . األشخاص على قدرتھم على تقدیم أداء جید ، عند مواجھ ذ ق ون التلمی یك

، " ھل لدي المھارات المطلوبة للتحكم في ھذا النشاط؟: " نفسھفي معتقد النجاعة أو الفعالیة إذا ما سأل 

ـ  داث الماضیة ،  Weinerوعلى العكس من المعتقد السببي في نظریة العزول ي ھي شرح لألح ، و الت

ي إنجاز  تحكم الشخصي ف ع وال ین التوق ع ب ا تجم ة نحو المستقبل، إنھ ة متجھ ة الذاتی فإن نظریة الفعالی

 .نشاط ما

ى ا ذا وعل دد ك بب مح ھ س ى أن ات اإلدراك عل ى ثب ز عل ي ترتك ة العزو، والت ن نظری س م لعك

ا  ة أوردوا فیھ ر دق باب أكث ن األس ة م رون مجموع ة ی ة الذاتی ة الفعالی ي نظری المنظرون ف ع، ف للتوق

ة ، ل الفیزیولوجی اوف، ردود الفع ة، المخ زات االنفعالی ابقة، المحف ازات الس ق باإلنج وابق المتعل ... الس

ب ى س العل ر: یل المث ي تظھ ة الت راض الفیزیولوجی دین : األع ب أو الی ات القل رعة نبض ق كس القل
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ة  ام مھم ة إلنجاح أو إتم ارات الالزم ذي تنقصھ المھ المتعرقتین، إمكانھا أن تكون إشارات إلى الفرد ال

  (Graham, Lepper, & Henderlong, 2006)  .ما

ى استعداد Banduraبالرجوع إلى  رد عل ون الف دى یك ى أي م ، یحدد إدراك الفعالیة، بمعنى إل

ا ي  نشاط م ي وجھ الصعوبات. لالنخراط ف ابر ف ي سیواصل ویث دة الت ذا الم ن الدراسات .وك ر م الكثی

  :أوردت أن النتائج المتكیفة مع الشعور المرتفع بالفعالیة وتحسن األداء یحدث لما

  .المدى ال الطویلة المدى على اعتبارھا أكثر ثبوتایتبنى التلمیذ أھداف قصیرة  - 1

 ...یفكرون في استعمال استراتیجیات تعلم محددة كالتعیین ، التلخیص، - 2

 المكافأة الذاتیة  - 3

ق  ة تحقی درة أو إمكانی اد بالق ن شعور االعتق ع م ع أن یرف ن المتوق ات، م التحكم في ھذه التعلیم

رتبط إذا الھدف المطلوب، ھذا ما یرفع بدوره من كل م ة ی اد بالفعالی د واإلنجاز، االعتق ن الجھ

   .باكتساب مھارات جدیدة

  :وفقدان االھتمام بالدراسة انخفاض الدافعیة للتعلم - 7
  : تعریف انخفاض دافعیة التعلم 1.7

دم سلوك ھو كل  ة والسرحان وع یظھر على الطالب من شعور بالملل واالنسحاب وعدم الكفای

فیة    .والمدرسیةالمشاركة في األنشطة الصّ

ھ   بة  Gessmannیعرف فافة بالنس ة ش بح المدرس ن تص ة، أی ھیة للمدرس دان الش ھ فق ى أن عل

د  ا یح وط، م ة بشكل مغل ل والمفھوم دى الطف ة الجنسیة ل ي المعلوم للشخص، ویرجع ذلك إلى تحرر ف

  (Bloch, Chemana, & autre, 2008) .ویمنع الفضول المعرفي لدى الطفل

رى  ام  ) J. Clenet )1998ی دان االھتم افعین فق باب الی د الش راھقین وعن دى الم ظ ل یالح

درس، أو  ام للتم رفض الت ة ال غای د یصل إل ة ق ف مختلف ن خالل مواق رجم م ن أن یت بالدراسة، وما یمك

ائج غ االت نت ل الح ي ك لبي، وف دي س ور جس ان، حض ض األحی ي بع اركة ف اقص المش یة تن ر مرض ی

ل  ا ب ألولیاء والمعلمین، قد یشعر بعض التالمیذ باالنزعاج من المدرسة وقد ال یكون ھذا الشعور مرافق

 )23، صفحة Clenet ،1998( .على العكس شعورا نسبیا بالراحة

  : انخفاض دافعیة التعلممظاھر 2.7

ض الظاھرة على التالمیذ التي یمكن استخالصھا من من بین مظاھر ھذه المشكلة واألعرا

  :خالل المالحظة مایأتي
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  .تشتت األنتباه  - 1

  .اإلنشغال بأغراض اآلخرین  - 2

  .االنشغال بإزعاج اآلخرین حیث یثیر المشكالت داخل القسم  - 3

  .نسیان الواجبات وإھمال حلھا - 4

  .تر وأقالمنسیان كل ما لھ عالقة بالتعلم الصفي من مواد ومتطلبات من كتب ودفا - 5

ات الموكلة إلیھ - 6 ّ   .تدني المثابرة في االستمرار في عمل الواجب أو المھم

ة بالصف والمدرسة - 7   .إھمال التزام بالتعلیمات والقوانین الخاصّ

  .كره المدرسة حتى أنھ یواصل التذمر من كثرة المواد الدراسیة وتتابع الحصص واإلمتحانات  - 8

    .سة التأخر الصباحي وكثرة التغیب عن المدر - 9

  .عدم بذلھم الجھد الذي یتناسب مع قدراتھم   الفشل والتأخر التحصیلي نتیجة - 10

  .بالمكافآت التي قد تقدم إلیھم " عدم االھتمام كثیرا - 11

   

  :أسباب مشكلة انخفاض الدافعیة لتعلم 3.7
أسباب قلة الدافعیة كثیرة ولكن بدایة البد أن نؤكد على أن كل مرحلة دراسیة لھا ظروفھا 

یمكننا حصر  تختلف فیھا نسبة الدافعیة عن المرحلة األخرى وكذلك تختلف األسباب، ولكنالخاصة و

  .التلمیذ نفسھ، المعلم، األسرة، البیئة: ھذه األسباب في المحاور التالیة 

  

  :أسباب تعود إلى التلمیذ نفسھ  1.3.7

قل من أقرانھ فال األولى طبیعیة كأن یكون في سن أ: عدم توفر االستعداد للتعلم من ناحیتین - 1

ا الثانیة  ّ تتوفر لدیھ االستعدادات الالزمة للتعلم أو أن نموه بطيء بالمقارنة مع أقرانھ، أم

  .فخاصة عدم توفر المفاھیم والخبرات القبلیة الضروریة للتعلم الجدید 

ً باإلضافة إلى عدم وضوح میولھ وخطط مستقبلھ، حیث ال  - 2 عدم اھتمام الطالب بالتعلم أساسا

الب أھمیة االستمرار في التعلم بل یھتم فقط بالمھنة التي تمنحھ راتب مادي یعتاش یدر ّ ك الط

وإدراك الزمن المدرسي على أنھ طویل وغیر موات للوصول على . منھ بأسرع وقت ممكن 

  .عالم الشغل بأسرع وقت

 .غیاب النماذج الحیة الناضجة لیقلدھا الطلبة  ویستعین بھا  - 3

  .سي نتیجة القیود والقوانین المفروضة علیھ داخل المدرسةالشعور بالضغط النف - 4
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  :أسباب تتعلق باألسرة  2.3.7 

ة  - 1 ً أو الكمالی دا ة ج دین المرتفع ات الوال ً : توقع دا ة ج دین مرتفع ات الوال ون توقع دما تك عن

ر  ة، وتظھ ي الدافعی ً ف عفا جلون ض ل ویس ن الفش ً م ا ورون خوف ال یط إن األطف ف

ر ل د یظھ ھ ق ات أن يالدراس ص ف ال نق ة   دى األطف راءة كنتیج ارات الق تعلم مھ ة ل الدافعی

  .لضغط األمھات الزائد المتعلق بالتحصیل

2 -  ً دا ة ج ات المنخفض یھم : التوقع ون إل ً وینقل ا ً منخفض دیرا الھم تق اء أطف در اآلب د یق ق

توى ذل  مس یر وب ى التحض ل عل جعون الطف ة ال یش ذه الحال ي ھ اء ف دن، واآلب وح مت طم

  .الجید في االمتحانات ألنھم یعتقدون بأنھ غیر قادر على ذلك الجھد واألداء

ام - 3 دم االھتم ن أي : ع روا ع ال یعب كالتھم ف ة ومش ؤونھم الخاص اء بش تغرق اآلب د یس ق

ام ة اھتم ي المدرس ل ف ل الطف ة  .بعم اب الرقاب ي غی ل ف ھر الطوی ك الس ى ذل ف إل أض

  .المنزلیة التي تؤدي إلى التأخر الصباحي 

ر - 4 راعات األس ادةالص ة الح ال وال   :یة أو الزوجی ریة األطف كالت األس غل المش د تش ق

وتر  ادة أو الت اجرات الح ؤدي المش ن أن ت ة ویمك ي المدرس اح ف ة للنج دیھم رغب رك ل تت

ي ل المدرس ل للعم د ألي می ب یفتق ل مكتئ ى طف ع إل د . المرتف ل ال توج ذا الطف ا أن ھ كم

  .صدر مستمر للتوتر بالنسبة لھ یدركھما كم لدیھ دافعیة إلرضاء الوالدین اللذین

رر - 5 د المتك ذ أو النق ب : النب اءة والغض دم الكف أس وع وذون بالی ال المنب عر األطف یش

  .فیستخدمون الضعف التحصیلي واإلھمال كطریقة للتعبیر عن وجودھم للوالدین 

اعي - 6 ادي واالجتم ع االقتص ر  ( الوض كل كبی رة بش ل األس دني دخ اك رب ): ت انھم

ی ي تحص رة ف دارس، األس ي الم ابع أوالده ف و ال یت الي فھ ھ "ل وبالت رف ابن األب ال یع

ف أي ص ین، و" ب د المعلم ول أح د ق ى ح ھ"عل ھادة ابن ى ش ع عل د " األب ال یطل ى ح عل

ر ول آخ إن . ق ر ف ب آخ ن جان ھ، وم ب وأھل ً للطال ا بب احباط ادي یس ع االقتص الوض

ث  ھ، حی ة تعلیم ب لمتابع ة الطال ن عزیم بط م راھن یث ع ال دھم الوض ال أح ر "ق ل ینظ ك

ھادة ذت الش أعمل إذا أخ اذا س ول م ھ، فیق ن قبل ي م ة "إل د الطلب ن أح ً ع ال ر نق ال آخ ، وق

 "كان لي أخ یحمل شھادة ولم یعمل بھا، فلماذا أدرس أنا ألحصل علیھا؟"

رة - 7 افي لألس توى الثق االت : المس ض الح ي بع ن ف ة لك ا بالدراس ل مھتم ون الطف د یك ق

ھ ال ن حول یط م ون المح ل یك د یجع ك ق ن ذل س م ى العك ة أو عل رة أھمی ذه األخی ولي لھ  ی

ذي  ري ال یط األس ن المح ا ع ھ غریب ل من د یجع لي، ق ھ األص ن محیط ا ع ل مختلف الطف
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ض  ھ رف ھل علی ن األس ون م ھ فیك ث انتمائ ن حی راعا م ھ ص ق لدی د یخل ا ق ھ، م یعیش

  .المدرسة على أن یتم رفضھ من محیطھ االجتماعي

  :بالمجتمع المدرسيأسباب تتعلق  3.3.7

فالمدرسة أحیانا ال تلبي , للمدرسة دور ھام في تقویة أو إضعاف دافعیة الطفل للدراسة والتعلم

حاجات األطفال أو میولھم الخاصة، وقد ال یجدون في المدرسة ما یجذب انتباھھم ویشدھم إلیھا مما 

  .یؤدي إلى انخفاض دافعیتھم للتعلم 

  البیئة المدرسیة :  

بیئة المدرسیة بدءا من المبنى المدرسي نفسھ جزءا من المسئولیة، عالوة على توجیھ ال  تحمل

أصابع االتھام إلى النظام الدراسي بما یضمھ من جدول حصص، وكثرة تقویمات، وتتابع امتحانات 

 وتقادم أسالیب، وانعدام ھامش الحریة المتاح أمام طالبنا في ممارسة األنشطة أو إبداء الرأي في ھذا

وإحساس الطالب بأنھ في سجن داخل أسوار   النظام وأسالیبھ باإلضافة إلى رتابة الجو المدرسي

 . ورقابة، مما یجعلھا جمیعا من ابرز أسباب تدني الدافعیة لدى الطالب في التحصیل الدراسي

)Clenet ،1998 23، صفحة(  

 طول مسار التمدرس:  

تداد مدة التمدرس إلى مرحلة قد تبدو صعبة أحیانا،  خاصة وأن التعلمات تفرض طابعا إن ام

السمعي فعلى المتعلم االستماع أكثر من الفعل، الشيء الذي ال ینطبق وطبیعة التلمیذ ونموه العمري، 

 .أین یجد نفسھ راغبا في التجریب وتحقیق شيء ملموس

، فإذا وجد نفسھ "ھ إلى ما یفعل ال إلى ما یسمعالطفل ینتب) " Rist.M   )1983یوضح ذلك 

ساعات یومیا وعلى مدار السنة لعدد مماثل من  8مجبرا على الجلوس لساعات طویلة قد تصل إلى 

  .السنوات فإنھ یسئم ھذا الروتین ویرى أنھ غیر فعال

المدرسة باإلضافة إلى واقع التمدرس اإلجباري والذي یجعل من التلمیذ مرغما على البقاء في 

، خاصة أولئك الراغبین في اإللتحاق بعالم الراشدین بسرعة، أو الرغبة في أن یكون 16حتى سن 

فالتمدرس بھذا یصبح في بعض األحیان عالما على حدا، أو . فعاال، من خالل اندماجھ في المجتمع

یات حقیقیة في عالما طفلیا، أي ال یأخذ بعین االعتبار مسؤولیاتھم باعتبارھم أفراد یعیشون وضع

  . ما یقلل من قیمتھم. محیطھم خارج المدرسة

إنھ ربما من بین األسباب األساسیة التي تواجھ "  )Perron et Al   )1991یوضح ذلك 

ورغم المجھودات التي تبذلھا الشباب داخل المدرسة، تنظیم المجتمع ومخاوفھ الحالیة ال تسمح لھم 

  .ع الحیاة الواقعیةالمدرسة في الدخول في اتصال حقیقي م
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إذ ال یجدون أنفسھم في بیئة . فھي ال تسمح لھم بشكل كاف بالنمو المتكامل لشخصیتھم

  )23، صفحة Clenet ،1998( . متوازنة

 المتطلبات االجتماعیة:  

أن تقبل :"totémiqueإن المدرسة تسعى لتصبح قوة طوطامیة )  J. Levine  )1976یقول 

 ".أو ترفض من قبلھا، ھو أن تكون كذلك من قبل الجسد االجتماعي

بمعنى أن المتطلبات االجتماعیة للتكوین داخل المدرسة أصبحت أكبر فإذا كان في السابق 

بإمكان األمي أن یحصل على وظیفة بسیطة فالیوم ومع المعدات المتطورة والمعقدة ال یوجد تساھل 

من خالل . فالمدرسة أصبحت أسیرة متطلبات المجتمع وفي نفس الوقت متخلفة عنھالبتة، وبالتالي 

نقص الوسائل التعلیمیة التي تتوافق مع العصر وفي نفس الوقت فھي تمارس ضغطا على أبنائھا كي 

. فمجرد محاولة إظھار أن الضغوط المتزایدة بإمكانھا أن تخلق آثار عكسیة لما ھو منتظر. ینجحوا

ھذه المتطلبات ال یزال ھناك عائق وھو حقیقة العمل، فلما علي القیام بكل ھذا الجھد إن لم فرغم رفع 

  )25-24، الصفحات Clenet ،1998(. یكن مثمرا فعلیا

 سیطرة المعرفة المجردة:  

ا ین االعتب ذ بع ي األخ رة صعوبات ف ة األخی ي اآلون ھ، إذ أظھرت المدرسة ف ي كلیت ائن ف ر الك

أن التالمیذ الذي استخدموا ) Vermeil G )1984أخذت بعض معاییر الحكم لتصنیف التالمیذ، ویقدر 

ن األوساط ارھم م اذج للنظام  في ھذه التصنیفات تم اختی ذه النم إن ھ الي ف ر تطورا، وبالت ة األكث الثقافی

ذ  ار وال تأخ یم الحالي، ترفع من حد مستوى ومعاییر االختی ن الق ة م ار إال حزم ین االعتب ذاكرة، : بع ال

نفس ... التحكم في اللغة المكتوبة،  م ال ادئ عل ذ بمب م تأخ ا ل ة إذ أنھ ي حق األغلبی ة ف و بھذا فھي مجحف

ر ملموس فالمدرسة  ا غی وط بھ ى المن ن المعن ت م ذه جعل ارف المجردة ھ الفارقي، كما أن طبیعة المع

  )25، صفحة Clenet ،1998(.  عمالھ في الحیاة الواقعیةتقدم في مناھجھا ما ال یتوضح است

 مفھوم الفوریة والمادیة ومكانة المعرفة: 

دون  ن الشباب یری ا جعل م من بین المفاھیم التي اكتست المجتمع مؤخرا، الفكر االستھالكي م

ل استخدام  كل شيء بنفس السرعة التي یحصلون على مشتریاتھم، د حق وجي وتزای ومع التطور التكنول

ة، فالشاب  ن المعرف ر م م بكثی ادة أھ د صبحت الم ة فق ة المعرف ر مكان ي تغی ذلك دور ف ان ل االنترنت ك

یبحث عن المال بأسھل الطرق فبدال من أن یقضي مدة طویلة من عمره  یدرس فھو قد یفضل البدء في 

م جمع المال من خالل العمل، فمن المحتمل  ك أن معظ أن ینھي دراستھ لیجد نفسھ عاطال عن العمل ذل

ھاداتھم ادل ش ائف تع ى وظ لوا عل م یحص ھادات ل ون الش ذي یحمل خاص ال ، Clenet ،1998(.  األش

  )25-24الصفحات 
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:خالصة الفصل الثالث  

  

د  اطفيوتع داخلي الع ب السلوك ال د جوان ة كأح یة  الدافعی ى الحاجات األساس د عل ذ، تعتم للتلمی

ى؛ .فالدافعیة للنجاح تجعل الفرد یبحث جاھدا عن النجاح عن طریق تحقیق إجراءات بعینھا . للفرد بمعن

  .تحض الدافعیة الفرد على القیام بنشاط سلوكي ما، و توجیھ ھذا النشاط نحو وجھة بعینھا

ل ال ا للعوام ى یتنوع التحصیل من فرد إلى آخر وفق وع  عل ذا التن ف ھ ث یتوق ھ ، حی مرتبطة ب

وإلى جانب ذلك، ھناك عوامل أخرى داخلیة شخصیة لھا أثر مباشر . المتغیرات المرتبطة بعملیة التعلم

ا، والتعرف  د مكوناتھ زم تحدی على التحصیل، وال یمكن مالحظتھا أو تناولھا بطریقة ملموسة، ولكن یل

  ، …االتجاھات، المیول: ك مثل، و ذلعلى تأثیر كل منھا على التحصیل

ام بنشاط سلوكي  لإلشارةتأسیسا على ما تقدم، یستخدم مفھوم الدافعیة  رد القی ا یبعث الف على م

ا ارس سلوكا م رد یم ي، إي إن الف ث أن السلوك وظیف ة، وحی  ما، و توجیھ ھذا النشاط نحو وجھة معین

ى سلوك كل  لفقدان الدافعیة والتي تمظھر من خال یرتبط ھذا األخیركما  ذیظھر عل ن شعور  التلمی م

فیة والمدرسیة   .بالملل واالنسحاب وعدم المشاركة في األنشطة الصّ
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  :  دـــــتمھی

رالشباب فئات ذلك أن  ،المدرسي من الظواھر التي تشغل المجتمع) الرسوب(أصبح الفشل   غی

ن  لشھاداتن حاملیغیر ال المؤھلین أو دت م ذا غ ة، وك ا تعرضا للبطال دتأكثرھ اءات  غ ات الكف متطلب

و ؛ فأكثر فأكثر أھمیة ات المتحضرة، إذ أن التطور والنم یعد الفشل كأحد المعاییر النوعیة لكل المجتمع

األمر الذي أوجب بدوره التغییر في المناھج  ؛في سوق العملجدیدة االقتصادي استلزم ظھور متطلبات 

اط  اءةوأنم بط بالكف ة ارت د العامل ن الی دریس، فالبحث ع ا مضى یاتمجرد المستو ال ،الت ة كم ، القاعدی

رفع محكات كان من نتاجھا والمدرسة ف لى تغیرات كبیرة على مستوى المجتمع إ فھذه المتطلبات أودت

ن وظھور الفشل المدرسي، كمؤشر لصعوبات یعیشھا كل . على مستوى المؤسسات التعلیمیة النجاح م

ذه  ارة ھ ن إع د م ان الب دم ك ذا التق ایرة ھ واء، فلمس د س ى ح ذ عل ین والتالمی ي، المدرس ام التعلیم النظ

م األسباب ا ى المشكلة أھمیة من خالل فھ ؤدي إل ي ت ذه الظاھرةلت ض التفسیرات ھ دیم بع ، سنحاول تق

ا الدراسي؟ الفشل ظاھرة طبیعة فمامن خالل اإلجابة عن بعض التساؤالت  ،الھ بابأ يھ وم ا ھا،س  وم

ي سلبیةال ثاراآل طبیعة ا رتبطت الت ل بھ م ؟ربوالتس التكرار مث ف ث ن كی ا التعامل یمك ن معھ  خالل م

  أو التكفل النفسي التربوي؟ التربوي الدعم أسالیب

ة  ا،وبھدف معرف ول لھ ة إیجاد حل دى قابلی د م ان الب ن  ك ادراسة الفشل المدرسي م ن زوای  م

باإلمكان  فحسب بعض ھذه المقاربات حسب وجھة النظر التي تم من خاللھا، تھتختلف قراءإذ مختلفة، 

  .    لمدرسةلألستاذ وفشل للتلمیذ، فشل لوجود فشل بشكل مبدئي عن تفریق 

ھ  روج ینقص ذا الخ ي، إال أن ھ وي أو التعلیم ام الترب ن النظ روج م ل الخ ائج الفش ن نت إن م

یم، اكتساب خبرات مھنیة وشھادات، إن غیاب ھذه ال الیف التعل ل تك ثوابت  ذات التأثیر االقتصادي الھائ

راء  ار ألج ذھا باالعتب ب أخ ي یج رات الت د المتغی ي، أح ام المدرس ة النظ اب مردودی ن احتس ن م یمك

  . الخیارات السیاسیة المتعلقة بھذا النظام
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  :تعریف وتاریخ مصطلح الفشل المدرسي .1
  : ةـــلغ 1.1

ل  طلح الفش تقاق مص م اش ن échecت ةال م ة العربی اه-كلم یة الش ت shah   الفارس ي كان والت

ارةتستعمل في لعبة  ي  الشطرنج بعب اتالشاه ف ة الفرنسیة  م ى اللغ ت إل ي حول   .le roi est mortوالت

 Check Mattباللغة اإلنجلیزیة 

ال ع ال تالف م ى االخ ھ، وعل ل ونتیجت دف الفع ین ھ ق ب دم التواف ى ع ل عل دل الفش اح  وی نج

l’insuccès  أین تتم معایشة الفشل بشكل مؤلم كما أنھ قد یؤثر سلبا على تقدیر الذات.  

د  ا ق دأ أن م رفض الالشعوري للنجاح حسب مب ى ال د یشیر الفشل إل ل النفسي  ق حسب التحلی

ركن آخر ذة ل ل ل د یمث از النفسي ق ان الجھ  ,Baraquin, Baurart, & al) .یكون اللذة لركن من أرك

2007, p. 105) 

 : حااصطال  2.1

ة  ذ نھای ة(یعرف الفشل المدرسي على أنھ عدم بلوغ التلمی ان ) غای درس، سواء ك مشروع التم

ة  اء أو الخلی رف األولی ن ط ا م را أو متوقع ع أو منتظ رف المجتم ن ط بقا م دا مس روع مع ذا المش ھ

ریة ل.(األس ین المراح ھولة ب ال بس ام االنتق دم إتم ة أو ع ن المدرس ھ م واء بخروج طلح ) س أي أن مص

اء  ا، أثن ل خروجھ منھ ذ داخل المدرسة وقب ي تواجھ التلمی ذلك للصعوبات الت الفشل المدرسي یشیر ك

     .مساره المدرسي بھدف بلوغ الغایة من مشروع التمدرس

نظم تعریف وحصر ویعد  ن ال د م اطع العدی ي تق ع ف م (مفھوم الفشل المدرسي معقدا كونھ یق عل

ھ، ینطوي .)..االجتماع، علم النفس، البیداغوجیا، ذي یدرسھ من ، وبالتالي فتعریفھ یتغیر بتغیر النظام ال

اإلشارة إلى كون ظاھرة الفشل المدرسي ظاھرة  تجدر كما .مصطلح الفشل على غیاب النجاح أو عدمھ

ـ  ة ال ع بدای ان م ي ك ل المدرس طلح الفش ور مص دة، فظھ ذا  60جدی ول ھ االت ح دأت المق ك ب ذ ذل ومن

  الموضوع في الظھور

ر ع یع ف م ر متكی ل غی ھ طف ى أن ي وضعیة فشل أو رسوب عل ذ ف ذ" ف التلمی ھ كتلمی  "مھنت

(Poupon & Lescur, 2007)، د المدرس أنھ أوعلي اییر أو قواع ع مع تالءم نتائجھ م إذ  ،ةتلمیذ ال ت

ن ) إعادة الصف، توجیھ مفروض( یتجلى الرسوب  بإجراءات مؤسسیة  وإحدى نتائجھ ھي الخروج م

ام الترب ةالنظ ارات المھنی ھادات وال المھ اب ال الش تطیعوا اكتس م یس باب ل ن الش ین م دد مع  .وي لع
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ى و ،)365 ، ص1996دورون و باور، ( اد الفشل المدرسي، بمعن یجب األخذ بعین االعتبار جمیع أبع

ى مستوى المدرسة، فاألسریة واالجتماعیة،  ة أو صراعات عل قد یكون الفشل مؤشرا لصراعات عائلی

ن سلوكیمكننا ا تھ، التحدث كذلك عن صراع داخلي یعیشھ التلمیذ نتیجة فشلھ األمر الذي یفسر بعضا م

ى الصعید أن غالبا ما نسمع عن و تعلم بشكل ملحوظ عل ذ ذوي صعوبات ال س التالمی ظاھرة الفشل تم

ي ى و .المدرس ا تتماش ا م ي غالب ل المدرس ن الفش دیث ع د الح ن عن دیث ع ل، والح عور بالمل الش

درات اف، سوء التقدیراالستخف ا، للذات والق اده  إذ أنھ زتظواھر أو أبع ود و .همی ل یق ع أن المل ي الواق ف

ذه . فھي عبارة عن حلقة مفرغة. إلى تشتت االنتباه، تشتت االنتباه إلى الفشل والفشل إلى سوء التقدیر فھ

  (Sahuc, 2006). الوضعیة تقود إلى النفور من المدرسة وقد یصل ذلك إلى درجة رفضھا

درج ضمنھ تسمیات أخرى كالرسوب  م وتن كما تجدر اإلشارة أن مصطلح الفشل المدرسي أع

ا  ى بھ والتأخر المدرسي، إذ تشیر ظاھرة الرسوب المدرسي إلى شكل من أشكال الفشل المدرسي ویعن

سابھا لھذه رسوب التلمیذ في السنة الدراسیة لعدم إتقانھ الحد األدنى من المھارات والمعارف المتوقع اكت

السنة والتي تؤھلھ لالنتقال للسنة الموالیة، وبذلك یعید السنة الدراسیة بغرض رفع معارفھ واالنتقال إلى 

  . السنة الموالیة

ا معاصر رض  ةإذ تزامن ةإن إشكالیة الفشل المدرسي ھي تقریب م ف ن ت یم، أی ة التعل ع إلزامی م

ألول مرة  ،)365،ص 1996ن و باور،دورو( برامج أساسیة ووتائر متشابھة على التالمیذ وكان ذلك ل

ة  تس األمریكی ة ماشتیوس ة  1948بوالی درتھم التعلیمی نھم وق اس س ى أس ذ عل نیف التالمی م تص ن ت أی

ة،  دراتھم العلمی ائجھم  وق ى نت ونضجھم، وكان انتقال التالمیذ من فصل إلى فصل دراسي آخر مبنیا عل

س المستوى، بحیث أن الطالب الذي ال یتحصل على درجة  ي نف ى ف محددة في مادة معینة ال ینتقل ویبق

ھ  ى إال أن ھذه المرحلة اتسمت بكثرة الرسوب في المدراس األمر الذي  كان ل ل عل أثیر اقتصادي ھائ ت

ة بتكالیف التعلیم،  ار إلجراء مقارن ذھا باعتب ي یجب أخ رات الت د المتغی ة النظام المدرسي، أح مردودی

  .علقة بھذا النظامالخیارات السیاسیة المت

رف  د ع لوب جدی ي أس م تبن دارس، ت ي الم وب ف بة الرس اع نس ة الرتف ة نتیج ة انتقالی كمرحل

م  ى وإن ل بمرحلة النقل اآللي حیث نادى بھا العدید من التربویین قصد مساعدة الطالب على النجاح حت

 ضیة لرفع مستویاتھمیتحصلوا على الدرجات التي تؤھلھم للنجاح ولكن إعطائھم بعض الدروس التعوی

اض  ى انخف ھ أد إل م أن ة، رغ إال أن اعتماد طریقة النقل اآللي في المدارس ومختلف المؤسسات التعلیمی

د استالم  نسبة الرسوب لكن أدى في الوقت نفسھ إلى تدني المستوى التعلیمي وعدم كفاءة الخریجین عن

ي آن اب العمل ف اد  الوظائف، ما أدى إلى تململ التربویین وأرب ي اعتم دیا ف ر ج دأ التفكی ا ب د، وھن واح
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روج  ان الخ ریجین، وك اءة الخ ي وكف توى التعلیم ن المس ة م ى الرفع دف إل دة تھ ة جدی ق تربوی طرائ

 .باعتماد التدریس بالكفاءات

ي  50الـ أما في  نھم النجاح ف ذین ینتظر م ذ ال ین التالمی ق ب كان مصطلح الفشل یستعمل للتفری

ان لون، فك م یفش ین أنھ ورة ح ر میس ن أس ادمین م ذ الق تعمل لتالمی ذي یس طالح ال ل االص ع ( الفش یتوق

ال )نجاحھم ي حین أن األطف ى نتیجة، ف ، والذین یزاولون دراستھم لمدة زمنیة طویلة دون أن یصلوا إل

ادرین ال یحق لھم ف  "تخلف بسیط يذو" یطلق علیھم  ةط شعبیاوسأتین من اآل ر ق روا غی ذمر واعتب الت

ى متابع ائالت المیسورةعل ن الع ادمین م ك الق م الفرصة كأولئ نح لھ م تم ا ل یم كم  ,Arénilla) .ة التعل

Grosset, & autres, 2004)  

ـ  19مع نھایة القرن الـ و ذ ذوي الصعوبات 20وبدایة القرن ال ین التالمی ق ب ي التفری ، بوشر ف

ى  فھمعل ـ بوص ردیال متمدرس" ب ل ین، متم الى، أق اعیون، كس اء، ن، ال اجتم ر أذكی ة، غی موھب

داغوجي واضح تطورمعھ شھد والذي ظھر مصطلح الفشل المدرسي ثم لی..." ن،یمعتوھ . في الفكر البی

الي،  ا الح ي وقتن ون یف ي ك ل المدرس ة الفش تم بدراس ى ھ عى إل ة تس دول المتقدم ات ال اح المجتمع النج

  .یفرض نفسھكمفھوم المثالي 

 :محددات أو مؤشرات الفشل المدرسي .2
ن یوحصر مفھوم الفشل المدرسي كان البد من تحد لفھم ق م تم التفری ي ی د بعض المؤشرات الت

واھر المدرس ف الظ ین مختل ا ب رى یخاللھ واھر، فی ن الظ ا م ن غیرھ ھ ع ي بأنواع ل المدرس ة والفش

Chauveau & Chauveau  بیا ة نس تویات مختلف ى مس یر إل ي یش ل المدرس ا أن الفش ي یحملھ ، الت

ا  ضمنیا التالمیذ، د یحمل منھ ھ ق ا أن ي وضعیة فشل كم ر ف أي أنھا قد تتوافر كلھا في تلمیذ بذاتھ ویعتب

ن  مؤشرین على األقل ویعد كذلك في وضعیة فشل مدرسي، وتظھر من خالل دراسة سلوكات، نتائج م

  )73،74ص، Sahuc ،2006(: جھة والمسار الدراسي الحالي و المستقبلي من جھة أخرى

 

ع  - 1 ف م عوبات التكی لوكیة ص طرابات س ذ اض دى التلمی ر ل ى أن تظھ ي، بمعن ام المدرس النظ

 .وعالئقیة تقوده عموما إلى التھمیش

ي تؤھل  - 2 ارف الت ي المع ص ف الي نق ال، وبالت إعادة الصف، نتیجة عدم بلوغ نتیجة تؤھل االنتق

 .الموالیة ة الدراسیةالتلمیذ مواصلة السن

ى مشكالت  كما بإمكان مصطلح الفشل أن یغطي على حد سواء - 3 ود إل ي تع صعوبات التعلم والت

رات  ق ثغ ذي یخل ر ال درات األم ي الق ص ف ة ونق ي معرفی ةف ات القاعدی  les التعلم
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apprentissages  fondamentaux ة و ارف القاعدی ن المع تمكن م دى ال ر بم ق األم یتعل

یم  .كالقراءة، الكتابة والحساب ى التعل المتوسط أو صعوبات االنتقال من طور إلى آخر سواء إل

ن   .إلى التعلیم الثانوي أو حتى إلى التعلیم الجامعي ر م واللجوء إلى  تكرار أو إعادة السنة ألكث

 . مرة

ذي  - 4 ر ال بعض األم كثرة الغیابات، عن الحصص ما یجعل من التعلمات غیر مرتبطة ببعضھا ال

  یجعل استیعاب الدروس أمرا صعبا 

و - 5 روض نح في أو المف ھ التعس ة التوجی و  عملی لبي نح ھ الس ھ، أو التوجی وب فی ر مرغ رع غی ف

 .أو تخصصات أقل أھمیة تخصصات مھنیة

دم  - 6 ضعف أو غیاب الشھادات الدراسیة، األمر الذي یرجع إلى الخروج من النظام المدرسي وع

 .مواصلة أو متابعة دراسات مطولة أو الدخول إلى الجامعة

ن النظام المدرسي صعوبات اإلدماج المھني واالجتماعي ویتعلق األمر  - 7 بالرغبة في الخروج م

  .والدخول في عالم الشغل

  

 : االتجاھات النظریة لتفسیر الفشل المدرسي .3

ى تصاعد من بین إن  ویین واألسر، یجمعون عل اعلین الترب اد جل الف ي یك الظواھر المقلقة الت

ینحدة خطورتھا دني المستمر لمستوى المتعلم ر . ، ظاھرة الفشل المدرسي والت ل، ال غی ي المقاب ھ ف أن

ة  دد وظیف ي تھ رة، الت ذه الظاھرة الخطی را لتشخیص ومعالجة ھ نالحظ استنفارا مدرسیا ومجتمعیا كبی

ریة ة البش ى التنمی راھن عل ذي ی ة ال ع عام ا والمجتم تقبل أطفالن د  .المدرسة، ومس ة تع اھرة التربوی الظ

باب مركب ي أس ي ھ ل المدرس باب الفش إن أس ھ ف ة، وعلی اھرة مركب خیص ظ ة، وأن أي تش ة ومتداخل

وة ة المرج ائج االیجابی ي النت دوى، وال یعط دون ج ى ب ا یبق ي لھ ادي وتجزیئ الج أح ا  ،وع نحاول ھن س

  .بعض المتغیرات التي تغذي ظاھرة الفشل المدرسي إبراز

ردي  ق بالطابع الف ي تتعل ك الت اد رئیسة؛ تل ع أبع ى أرب تتجھ األبحاث حول الفشل المدرسي إل

یر الف اء لتفس ي بن تعلم ف ح دور الم ي توض ل والت ھش اه  تعلمات رف باالتج ا یع اه م ذا االتج ل ھ ویمث

اقتصادیة والتي مثلھا كل -التفسیر السوسیولوجي والذي یدور حول العوامل االجتماعوثم السیكولوجي، 

ى Passronو  Bourdieuمن  ذي یتطرق إل اه المؤسساتي وال ا یعرف باالتج ث أو م اه الثال م االتج ، ث

  . الجانب البیداغوجي والمدرسي في خلق الفشل المدرسي
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  : االتجاه السیكولوجي للفشل 1.3

 les difficultés scolaires: صعوبات التعلم  1.1.3
ل ال ي الفش اھم ف ي تس ل الت ین العوام ن ب تعلمردمفم دى الم ي ل ة : س عوبات النمائی الص

ة ذین ال یع ،والفزیولوجی ذ ال وع التالمی ر بمجم ق األم ارات ویتعل م المھ ي تعل عوبات ف ن ص انون م

یلھم  ق تحص ذي یعی ر ال ة ، األم اء عادی ب ذك م نس م أن لھ اب رغ راءة والحس ة، الق یة كالكتاب األساس

ات األخرى مرتبطة  م التعلم ك أن معظ ة وعسر الحساب، ذل الدراسي،یتعلق األمر بعسر القراءة الكتاب

  .بالمعارف األساسیة للقراءة والكتابة

 La déficience intellectuelle :يالتخلف الذھن 2.1.3

ذكاء ل 20 ـمع بدایة القرن ال اس ال ام بقی  Binet et  ـأولى بعض األخصائیین النفسیین االھتم

Simon   دائي یم االبت ر كفء لتعل دون غی ذین یب ال ال ى األطف داء بشكل علمي إل ان الغرض االھت وك

ك ذ ذل ارات من ذكاء واالختب ري لل روق ، تطورت األبحاث لت العادي، بفضل السلم المت ة الف ح أھمی وض

دیة،  ة أو جس د تكون نفسیة، عقلی ي ق راد والت الفردیة بین التالمیذ ودورھا في النجاح أو الفشل بین األف

وزن أو  اس الطول وال د قی درات باستعمال أدوات ووسائل مباشرة خاصة عن ذه الق اس ھ ان قی وباإلمك

ا یتع ر مباشرة فیم ذكاءاستعمال وسائل وطرق غی ة كال درات العقلی اس الق ق بقی  Binet et Simon.( ل

ھ ) لألطفال والراشدین Wechslerواختبار  ؤ بقدرت تعلم والتنب د الم ة عن درات العقلی اس الق وتستخدم لقی

ة  ى عالق رد عل اء الف على النجاح والرسوب في الدراسة، إذ أثبت العدید من العلماء أن مستوى نسبة ذك

  .ألكادیميمع التحصیل الدراسي وا

ك لكن  ن ذل س م ى العك دم الدراسي، فعل ا التق بالرغم أن تخلف الذھني المتوسط سیعرقل حتمی

ي  ال ف ذھني لألطف فالتخلف الذھنى البسیط ال یبدو أنھ السبب الرئیسي في الفشل المدرسي، فالمستوى ال

را د كبی ى ح ا إل ان متنوع دھا كعامل . وضعیة فشل ك ذكاء وح إن نسبة ال الي ف ى وبالت د الفشل یبق لتحدی

  .نسبیا

 لوضعیات النفسیة الخاصةا:  

  الرفض المدرسي :le refus scolaire 

ي  داوة الت ى ع ك كبرھان عل یقف الطفل في مواجھة كل أنواع المكتسابات المدرسیة، یظھر ذل

ن( یظھرھا الوالدان اتجاه  ص اإلب ف )إسقاط جسیم لمعاشھم المدرسي على ذلك المعاش الذي یخ ، تختل

  :بیعة ھذا الرفض حسب عمر الطفلط
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  طرابات اد واالض ز بالعن ي تتمی ف الت ا المواق ال، تعمھ د األطف طة عن ة نش ون المعارض تك

وقد تظھر على شكل سلبي أین یظھر الطفل على ...). الغضب، عدم االستقرار،( السلوكیة 

م المعارضة بالم...أنھ مطموس أو حالم،  école درسةأما عند فئة ما قبل المراھقین، فتتس

buissonnière 

  یرىJ.De Ajuriaguerra   ھ مركب لتنظیم ى أن ا عل رفض المدرسي  یالحظ غالب أن ال

ي مجاراة األب، . مزاجي أو سیكولباثي كما أنھ قد یكون كنتاج إلشكالیة أودیبیة، بالتحدید ف

 . قیقھاأخیرا، قد یكون ھذا الرفض نتیجة لمتطلبات والدیة متزایدة لیس بإمكان الطفل تح
  

 لكف أو التثبیط الدراسيا:l’inhibition scolaire  

ن  ین س ال ب یة لألطف ارة النفس ث لالستش ر البواع د أكث د أح اب  12و  8یع ن غی ر ع نة، یعب س

دفاع انیزم ال یط  میك ك لتثب زوة  الرغبة الطفل في التعلم مع غیاب الفضول الفكري، ویعود ذل الخاص بن

ل یعیش معاناة، كونھ غیر قادر على العمل أو التركیز على مھمتھ رغم األمر الذي یجعل الطف. المعرفة

ة، . رغبتھ في ذلك، ما یفسر على أنھ تنظیم عصابي صراعي ال معرقل ر لھؤالء األطف درة التفكی تبدو ق

تم  وف أن ی یھم الخ ر عل یة، ویظھ اطات الدراس ي النش دود ف كل مح دخلون بش حابي،  یت لوك انس ع س م

ب استجوابھم أو سؤالھ ا یطل ا، لم ذي یطرح إشكاال حقیقی م، كمرحلة ثانیة یحل التثبیط الفكري، األمر ال

   .من الطفل المشاركة بشكل أكبر وأكثر ذاتیة ھذا ما قد یقوده إلى فشل مدرسي

 :التفسیرات المتعلقة بالدافعیة وفقدان الدافعیة 4.1.3

ة ب الدافعی ام بجان ل، االھتم رة للفش ات المفس ن النظری د م ت العدی رد  أول رت ان الف إذ اعتب

ل إال جزءا  ا ال تمث ذكورة آنف مسؤول عن فشلھ بشكل أو بآخر، إذ أن األسباب البیولوجیة أو النفسیة الم

   : أو نسبة ضئیلة من أولئك الذین یواجھون خطر الفشل المدرسي، وبالتالي فإن لھم دورا في فشلھم

 دافعیة االنجاز  :Achievement motivation/ la motivation d’accomplissement 

رح  ي) Atkinson.J  )1950اقت د الریاض ة ذات البع ة الدافعی رح : نظری از؛ یش ة االنج دافعی

دف  ق ھ ي تحقی ة ف والت الرغب ین می ائم ب فیھا میل الفرد إلى تبني سلوك اإلنجاز ھو ثمرة للصراع الق

ل ادي الفش والت تف اح ومی الي، ال. النج تثمار انفع ع اس ى م ل یتماش ل می ر ك ل والفخ بة للفش ل بالنس خج

   .بالنسبة للنجاح

ل ور الفش ن منظ اتج ع ر الن ق والحص از والقل ة لإلنج ى الحاج ف عل از تتوق ة االنج  .دافعی

)Graham ،Lepper و ،Henderlong ،2006  ( 
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  العجز المكتسبLearned helplessness/ resignation apprise 

ن ترجع النظریات القائمة على العجز المكتسب    رى كل م ن اإلشراط السلبي، ی تعلم ع أو الم

Maier.S & Seligman.M )1976 ( در ي األصل مص ائج ھي ف ال والنت ین األفع أن فقدان الرابط ب

ام . العجز المكتسب ذي ق ل ال ود أو الفع ین المجھ ة ب أي یتعلم  شخص خالل تجربة ما أنھ ال توجد عالق

  .یھ سلبیة في مواجھة األحداث التي قد یواجھھاما یخلق لد. بھ وبین النتیجة التي تحصل علیھا

ال الشخص،  ائج أفع ي نت یرجع العجز المكتسب من جھة إلى إدراك فقدان القدرة على التحكم ف

تحكم ى ال درة عل دان الق رد حول فق دام . من جھة أخرى یرجع العجز المكتسب إلى استدالل الف ل انع فھ

ي  ى عامل داخل ذا راجع إل درات ال( القدرة ھ ردق الحظ( أو عامل خارجي ) ف ة ك ھل ).ظاھرة خارجی

ا ي واجھھ تحكم بكل الوضعیات الت ى ال درة(یتعلق غیاب القدرة عل اب الق ة غی ى )  كلی ود إل الي تع وبالت

رد دى الف اء ل ز بن ذكاء( عج اب ال ة ) غی عیة خاص ل وض ا تمث اص( أو أنھ ز خ ، Graham( ) ...عج

Lepper و ،Henderlong ،2006(  

 قد یتوقف عن دراسة مادة الریاضیات إذا لم یجد عالقة واضحة بین المجھود الذي فالتلمیذ مثال

ھ ال . یبذلھ وبین العالمات التي یتحصل علیھا مثال اده بأن ك العتق ما یقوده إلى التوقف عن المحاولة وذل

ؤثر ھذا النوع من المعاش قد یؤثر على المسار التعلیمي خاصة و. فائدة وأنھ تضییع لوقتھ وجھده ھ ی أن

  .بدوره على تقدیر الذات عند التلمیذ، ما یجعلھ من بین األسباب المحتملة لتفسیر الفشل المدرسي

  انعدام االھتمام الدراسيle désintérêt scolaire  

ة ل المراھق ا قب ن م وغ س ة   la pré-adolescenceمع بل یصبح  l’adolescenceأو المراھق

دام االھتم دم االستثمار الدراسي أو  désintérêt scolaire  leام بالدراسةباإلمكان الحدیث عن انع ع

les   désinvestissement scolaire  یرورة دماج ضمن س ي االن ات المدرسیة ف دأ التعلم ، إذ تب

دني .الدافعیة الداخلیة، إذ یتعدى التمدرس لدیھم مجرد غایة إرضاء الوالدین ام بت بل یرتبط انعدام االھتم

ھ في التحصیل الد ذي یلحق ى ال ى المعن راسي، والنفور والممل من كل ما لھ سمة المدرسة، كما یعزو إل

ض الحاالت  التالمیذ بأھمیة ومنفعة المواد الدراسیة، كما قد یرتبط بالغیابات المدرسیة وقد یصل في بع

یرى عالقة  وھنا یرى التلمیذ أنھ ال حاجة لھ بتضییع وقتھ في المدرسة فھو ال. إلى التوقف عن الدراسة

دنى . بین ما یدرسھ والواقع أو أن ال قیمة لھ حقیقة خاصة في ظل انعدام فرص العمل أمام الخرجین وت

 .  قیمة الشھادة العلمیة في المجتمع وطغیان المادة على حساب العلم التعلم
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  :اإلتجاه السوسیولوجي للفشل  2.3

رة الممت ي الفت ت ف ي أجری ات الت اث والدراس بت األبح ین انص ى دور  1970-1960دة ب عل

ة  أثرون بالثقاف ال یت ة فاألطف ة ثقافی ة اجتماعی وب إعاق ر الرس وب واعتب ي الرس اعي ف ط االجتم الوس

ا  ع البورجوازي الرأسمالي فإنھ السائدة في الوسط الذین یعیشون فیھ وبما أن المدرسة ھي مرآة المجتم

إن بدون شك تدرس وتستعمل ثقافة تختلف عن الثقافة السائد ا ف ن ھن رة وم ة في األوساط الشعبیة والفقی

ع الوسط  ف م العقبات التي تواجھ األطفال المنحدرین من الطبقات الفقیرة والمحرومة ھي صعوبة التكی

ي تعلم. المدرس ھل ال ي تس ة الت درات اللغوی تلزمات الق ع مس ات .وم رت دراس د أظھ  Bernsteinفق

Brazil )1970 (توى االجتم ي المس تالف ف وي، أن اخ توى اللغ ي المس تالف ف ھ اخ ق مع اعي یتراف

ف الجمل ) یمثل االطارات العلیا ورجال العمال (فالمستوى األول  ز بتوظی د ویتمی الغنى والتعقی ز ب یتمی

ي  ى ف ى غن الطویلة واستعمال التشبیھات واالستعارات والصفات وظروف الزمان والمكان باالضافة إل

تخد ى اس درة عل وي، والق اموس اللغ اء الق دى أبن اني ل توى الث ین أن المس ي ح ردة،  ف اھیم المج ام المف

تعمال  ن اس تمكن م دم ال ة، وع ز بالبساطة والمحدودی ال یتمی ین والعم ع الفالح ي مجتم رة ف ة الفقی الطبق

ى االستعمال  ع الجمل الطویلة والمركبة باإلضافة إل س الواق ا یعك ان م ان والمك دود لظروف الزم المح

 !!! (Bernstein, 1975, p. 30) . المعیش

والذین اھتما بمفھوم الفشل المدرسي، إذ أنھ لم یكن محل   et Passronإن أھم رواد ھذا التیار 

ي المجال  ن خالل الدراسات ف اھتمام الممثلین االجتماعین الذین انشغلوا بمستقبل النظام المدرسي، فم

ي واالجتماعي لألولیاء بنجاح ورسوب السوسیولوجي على طالب الجامعات بینت عالقة االنتماء المھن

ة السفلى  ة واالجتماعی ات المھنی ون للفئ ذین ینتم دى الطالب ال ة ل ت مرتفع أبنائھم، فنسبة الرسوب كان

ا  ة علی ة واجتماعی ات مھنی ون لفئ ذي ینتم دى الطالب ال اح ل ع نسبة النج ا ترتف ال بینم الفالحین والعم ك

ة  Bourdieu et Passron ره كل من  كأبناء اآلطارات العلیا ، األمر الذي فس وم بعملی أن المدرسة تق

   (Snyders.G, 1976) .والال مساواة االجتماعیة reproduction laإعادة إنتاج 

ا  ول  A.Grirardأم ھا المدرسة فیق ي تمارس اج الت ادة اإلنت ة إع ى عقلی د عل رص :" فیؤك إن ف

یة بعد التخرج لیست متعادلة بین األطفال الذین النجاح في المدرسة، وفرص النجاح في الحیاة االجتماع

ادي  ى الوضع االقتص ة إل وارق التربوی زى الف ن أن تع ھ ال یمك ة، والشك أن ات مختلف ى طبق ینتمون إل

ھ  دادھم فی د أع الموروث وحده، وبما أن التعلیم المجاني مقرر في أغلب األقطار وألن المنخرطین تتزای

وارقولذلك أخذ علماء االج. باستمرار ذه الف افي لتفسیر ھ دو أن النظام . تماع یتذرعون بالتراث الثق ویب

ك  التربوي السائد ن البقاء للنظام الیوم یعمل لصالح من آل إلیھم ذلك التراث، ویدعي المسئولون عن ذل
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اء للنظام االجتماعي  النظام أنھ قائم على العدالة، إال أن وظیفتھ المحافظة على االمتیازات وضمان البق

اء  ا أبن رغم بھ ة، وی اء النخب ي اقتن ھ ف نھم طریقت ي ع كل صریح، إذ یخف اس بش الط الن و یغ الحالي، وھ

  )1976إدغار فور، (."   الفقراء على االنفصال عن المدرسة

وق  ى التف ؤدي إل مات شخصیة ت یم وس ا لق ا وفق ي أبنائھ ة ترب ات الغنی ى أن عائالت الطبق بمعن

ذ د ضمنیا ھ الي وذلك كون المدرسة تؤك رة وبالت ات الفقی ائالت الطبق وفرة لع ر مت ي ھي غی یم والت ه الق

  .وینتھي المطاف بالفقراء إلى اعتزال المدرسة كونھا لم تخلق ألمثالھم. یبقى الفارق الطبقي بینھا

دم المساواة، إذا  و إال انعكاس لع ا ھ ومن منظور الفشل فإن االختالف في التحصیل والنجاح م

ي تصحیح كان المدرسون یتوقعو ؤثر ف ع ی ذا التوق إن ھ ذا ف راء ول ن الطالب الفق اق والفشل م ن اإلخف

لیتولد لدیھم ( المدرسین ننا یجعل أولئك الطالب دائما في مستوى تحصیل منخفض مھما بدلوا من جھد 

  ).  نوع من العجز المكتسب

اعي في حین ی اب االستقرار االجتم ام تصاعد األسعار (ساھم غی ة األجرة أم ات ھزال ومتطلب

ر مباشر الحیاة، االنفصال األسري  ي الفشل الدراسيبشكل مباشر أو غی ا  ف ر جانب ذي یعتب ذ وال للتلمی

إن  .آخرا من البعد السوسیولوجي للفشل ى الطابع ف ت عل د برھن ة ق ن الدراسات المتوافق را م ددا كبی ع

  .لمسماة محرومةاالنتقائي الكبیر للرسوب المدرسي الذي طال خاصة بعض فئات االجتماعي ا

ذلك تكرس  ات، وھي ب ى طبق ع إل ق تقسیم المجتم و وباسرون وف تعمل المدرسة حسب بوردی

ول ا، یق ذي أنتجھ ائم ال ع الق ى الوض افظ عل د وتح ف " 6:وتعی ً عن وعیا و موض داغوجي ھ ل بی ل فع ك

ر المدرسة غیر متساویین أمام المدرسة والثقاف) األطفال(رمزي، ومنذ البدایة أي قبل ولوجھم ة؛ أي غی

تالؤم  ة ال ھل عملی ي تس ة الت ة والقیمی ارات اللغوی ك المھ اره تل زي، باعتب مال الرم ي الرأس متساویین ف

ى ". والتواصل التربوي اظ عل ى الحف ن خالل سعي المدرسة إل ویؤدي ھذا الوضع إلى إعادة اإلنتاج م

ا وظیفتھا في إعادة إنتاج المعاییر الثقافیة واللغویة، وھي حسب بوردیو  ً معاییر الطبقة السائدة، إنھ دائما

 .أقرب إلى لغة المسیطرین

ب  ى جان ن تلخیصھ إل د یمك ومن أجل توضیح ذلك، عمد بوردیو إلى نحت معجم مفاھیمي جدی

وس ي االیت ذي  الرأسمال الرمزي ف ق، ال ك النظام القمعي المستبطن بعم ي األول ذل وس؛ ویعن واألبیت

ول  یشتغل لصالح الطبقات المسیطرة، ما راد لقب دى األف ي ل ي واستعداد داخل ؤ ذھن یفرز األبیتوس كتھی

دنیا،  ات ال السیطرة، وھو ما یسعى النظام التربوي إلى ضمانھ من خالل تعسف ثقافي یعیشھ طفل الطبق

حسب بوردیو، بفعل ما تفرضھ ثقافة المدرسة من عزلة، فیما یستفید طفل المسیطرین من االستمراریة 

ك والتكامل بین ثقا فتھ وثقافة المدرسة، ما یسھل للثاني عملیة التوافق، ویحرم طفل الطبقات الدنیا من ذل
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وج ن منت ھ المدرسة م ا تقدم ى . لیحكم علیھ باالغتراب واالنفصال عن م ت نفسھ إل ي الوق ؤدي ف ا ی كم

افي اغترابھم عن الطبیعة وعن ذواتھم، وذلك بفعل اشتغال النظام التربوي خارج اإلطار المرجعي ال ثق

ا  ھ، م ن طبیعت ً م ً عن الطفل، ولیس جزءا ً خارجیا لطفل الطبقات الدنیا، فیصبح ما تروجھ المدرسة شیئا

ً بالبؤس وعدم الرضا والفشل المسبق ین . یولد لدیھ شعورا ً ب ة وتناقضا دنیا یعیش قطیع ة ال ل الطبق فطف

ً ، مPerrenaudثقافتھ وثقافة المدرسة، ومن ثمة فإن توافقھ یغدو، حسب  ق مشروطا ا دام التواف ً م دا عق

ً بعملیة المثاقفة )déculturation(بعملتي االنحالل من الثقافة   ).acculturation(، ثم ثانیا

إن  ة ف تحصر أطروحة بوردیو األھداف الضمنیة للمدرسة في خدمة الطبقة المسیطرة، ومن ثم

ل النجاح المدرسي یكون من نصیب ھذه األخیرة، في حین أن الفشل الد دام التكام ن انع اتج ع راسي الن

  .بین المدرسة والطبقة الدنیا یكون من نصیب أبنائھا
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   :والبیداغوجي تجاه المؤسساتياال 3.3
د  ي،إن تزای ل المدرس اھرة الفش حا  ظ را واض ر مؤش ن لیعتب ل م وي الممث ام الترب ل النظ فش

د نسب الفشل المدرسي وتسرب الشباب المؤسسة المدرسیة بذاتھا، في مواجھة دورھا الترب وي، فتزای

  دون الحصول على شھادات یدل أن ھناك خلال على مستوى ھذا النظام

ي المدرسة  دة ف إن العوامل المدرسیة قد تكون لھا عالقة بسابقتھا وقد تظھر عوامل أخرى جدی

ذ وتعود أساسا إلى المعاملة في ھذه المؤسسة التربویة فالمعلم الذي ال یعلم  ن سیكولوجیة التالمی یئا ع ش

ون وال  یحسن معاملتھم وال یساعدھم على حل مشاكلھم والخروج منھا من  شأنھ أن  ذ یقلل یجعل التالمی

  .الدراسة والتعلیم ویعزفون عنھما  من دور

ودھم  كما أن المعلم الذي یستعمل التمییز والتفرقة بین التالمیذ وال یجازیھم حسب أعمالھم وجھ

بب الحق اء بس ال واإلقص عرون باإلھم نھم یش ین م ل المھمش ا یجع ذ مم اط التالمی ي أوس ة ف د والكراھی

  .ویركنون إلى الجمود والخمول ألنھم لم یجدوا الدعم والعنایة

ات وصیاغاتھا ومضامینھا  وھناك عوامل تتعلق بالبرامج وكثافتھا والمناھج وكیفیتھا واالمتحان

  دقتھ كل ھذه العوامل تؤثر سلبیا على تحصیل التلمیذ الدراسي والتقویم وأسسھ والتقییم وأسالیبھ و

ن  ر ع ذ ،وتعب یة والجسمیة للتالمی ة والنفس درات العقلی ا الق ى فیھ م تراع ي إذا ل ومردوده العلم

ى  األدوات والوسائل واألجھزة .وجدانھم وتتماشى مع عواطفھم ومشاعرھم  وقد ال تتوفر المدرسة عل

ا و ع أنواعھ ة بجمی عبالالزم ا یص كالھا مم ردوده  أش ن م نقص م وده وی ل جھ م ویعط ة المعل ن مھم م

  .وینعكس سلبا على  تحصیل التالمیذ العلمي

ي وب المدرس باب الرس ول أس ارض ح دة تتع یالت عدی اك تحل ل: ھن ة  ،تحلی وم إال بعقلن ال یق

ي  ھ ف ذكاء، ورغبت ة ال ن زاوی وره م ذ وقص ى التلمی زوه إل ام، یع اس الع لاإلحس دم .العم بح عن ا تص

ي تفضلھا ل الت اط النق ي أنم ا وف ا وبرامجھ ي طرقھ ام ف ي  :المدرسة ھي موضع االھتم ة الت ة اللغ طبیع

ى عالالت المجردة وإبعاد التالمیذ دتستخدمھا، وأھمیة ال ن الحقیقة المعاشة، لقد جرت البرھنة أیضا عل

ي  ابع التراكم بولالط ذین یرس ذ ال م التالمی د معظ ر عن وره المبك ل وظھ دروس لفش ي ال ل ف ن؛ إن الفش

ة و الحساب  راءة والكتاب ى ، الق ئاألول ا لت ینب یة صعبة الحق اة دراس ادبحی ك تف ىیم المؤسسة قي ذل  بن

ا زیادة ساعات التدریس، خفض اإل: تكون غالبا ذات طابع كمي یم م ة التعل عداد، تخفیض البرامج، تقوی

اك  ي، ھن یم األساس د للتعل ر كتمھی دائي المعتب ل االبت دف قب وي یھ ابع ترب ذ إط ع التلمی ة داف ى تنمی ل

زة ة وممی ة متنوع واع تربوی الل أن اة، إح ى الحی ة عل ل المدرس تقاللھ؛ عم روالن دورون و .  ( واس
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  ) 365، ص 1997فرنسواز بارو، 

ة المدرسیةإن ال ي المنظوم ي تفتعل وتتفاعل ف از اإلداري : عناصر الت درس، الجھ تعلم، الم الم

عوالتربوي، الفضاءات  ي .. والخدمات المدرسیة، األسرة، المجتم ي تساھم ف ل الت م العوام ین أھ ن ب فم

ة ،  الفشل الدراسي لدى المتعلم ل الدراسي، صعوبات بیداغوجی عدم وجود الجو المنزلي المناسب للعم

ع كثرة المواد واللغات الدراسیة، عدم كفایة الغالف الزمني للمواد، غیاب التواصل الدیداكتیكي الفعال م

اب جل  (...المدرس الي ، غی ھ، وبالت ى فعالیت لبا عل نعكس س درس ت دى الم كما نجد عدة عوامل سلبیة ل

اب  بھ غی روي، ش ال الق ي المج املین ف دى الع ا ل ة، خصوص ة والترفیھی ة والثقافی دمات االجتماعی الخ

ة  یم الوسائط والوسائل الدیداكتیكی دم تعم ة، ع ة، لشروط العمل المھنیة المریحة والحدیث ة والكافی الحدیث

ب  تمر للمناص یص المس اص والتقل ة الخص دة لتغطی بحت قاع ي أص تركة الت ام المش اظ واألقس االكتظ

اب  ا، غی دیمقراطي أحیان ر ال ودي وغی ل اإلداري والعم ل، التواص اعات العم واد وس رة الم ة، كث المالی

لبیة أكث ذا العامل س زداد ھ وین الكفاءة والفعالیة البیداغوجیة المرجوة، وی ام للتك اب الشبھ الت ع الغی ر م

ة اة ). المستمر الذي یجب أن یصاحب المستجدات التربویة واإلصالحیة الحدیث ى معان ذا، باإلضافة إل ھ

ى  د عل جل المدرسین والمؤطرین مع ضبابیة وسرعة اإلصالح الجدید للبرامج والمناھج والكتب المعتم

دعم المدرسیة النفسیة كما نالحظ شبھ غیا .مقاربة بیداغوجیا الكفایات ب أو عدم كفایة وجودة أشكال ال

واالجتماعیة والثقافیة، حیث تقتصر فقط على الدعم المعرفي لوحده لمعالجة التعثرات الدراسیة والفشل 

ذ رق . المدرسي للتلمی ي الط رات ف باب التعث ین وبتشخیص أس داغوجي للمدرس دعم البی تم بال ا ال تھ كم

ب رامج والكت اھج والب یة والمن دعم · المدرس ي ال رة ف وي لألس دور الترب ع ال یف تراج ن أن نض ویمك

ین المدرسة واألسرة ة وتواصلیة ب ة تربوی ن أن · المنزلي والتتبع المدرسي ألبنائھا، ووجود قطیع ونظ

ة  ورة ووظیف ع ص و تراج یین، ھ در المدرس ل والھ ي الفش ة، ویزك ة المدرس دد نجاع كل یھ ر مش اكب

لمین أو األسر على السواء، حیث تواجھك دائما تساؤالتھم االستنكاریة حول المدرسة، سواء لدى المتع

  جدوى الدراسة إذا كان المصیر ھو البطالة، وبالتالي ھدر الوقت والمال ھباء؟
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 :طرق الدعم العالج لظاھرة الفشل المدرسي  .4
ك دة وشائكة وذل ي  كما سبق وأشرنا فإن ظاھرة الفشل المدرسي تعتبر ظاھرة معق ع ف ا تق كونھ

ة العالج ال ...) علم االجتماع، علم النفس، السیاسة،(تقاطع بین العدید من النظم  ن مقارب ھذا ما جعل م

  .بد أن تكون متكاملة وتشمل جمیع الجوانب المختلف من المسببات

رة جوان ذه الفك ا لھ ن كم نة ولك ادة الس ي إع ل ھ ة الفش ة معالج تعمل لمحاول ي تس واع الت دم أن ن أق ب م

ھ  ي ینبغي علی ارات األساسیة الت ذ للمھ ان التلمی إیجابیة فإن لھا جوانب سلبیة، فالھدف من إعادة ھو إتق

ذا األسلوب . أن یتعلمھا في المرحلة التي ھو بصدد دراستھا ت نجاعة ھ ن البحوث أثبت د م إال أن العدی

ة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة إذ أن عالماتھم زادت وتحسنت مقارنة بالسن ذه المرحل د ھ ا بع ة ماضیة،  أم

ى  اه المدرسة عل لبیة اتج ا لالتجاھات الس ل تكوین ة أق فقلیال ما تتحسن ومرد ذلك أن التالمیذ في المرحل

ى اتجاھات " ما قبل المراھقة والمراھقة" العكس من تالمیذ المرحلة المتوسطة  وكذا تأثیر الرسوب عل

دون  المعلمین نحو التالمیذ الراسبین فعادة ما تتكون لدى المدرسین اتجاھات سلبیة نحو الطلبة الذین یعی

م الضرر النفسي ذي یسبب لھ ر ال . السنوات الدراسیة حیث ینظر لھم على أنھم ضعاف التحصیل األم

س المسار السابق  ى دراسة نف ان یضطرون إل ب األحی ي غال ونھم ف ل ك باالضافة إلى شعوورھم بالمل

  .للسنة الماضیة

  :رقیة أو التعلیم المكیفالتربیة الفا .1
ق  وھذا النوع من التعلیم یعتبر طریقة عالجیة لفئة التالمیذ الذین یعانون من تأخر مدرسي عمی

ي بسیط ن الضروري . أو صعوبات في التعلم أو التالمیذ بطیئي التعلم الذین یعانون من ضعف عقل وم

  .ھنا التفریق بین ھذه المفاھیم

لى تقدیم الخبرة التربویة المناسبة لكل تلمیذ حسب قدراتھ ومیوالتھ یھدف ھذا النوع من التعلیم إ

ة الموجودة  روق الفردی وسمات الشخصیة وظروفھ وخبراتھ الخاصة السابقة، ویجب التالمیذ دراسة الف

  .بین المستفیدون من التعلیم المكیف

 : المستوى صفوف .2

 الصف تالمیذ مجموع أن تبین ذاإ للمستوى، خلق أقسام كاملة إلى الضرورة عند اللجوء یمكن

  على فصلین على األقل المدرسة تتوفر أن ، شریطة العادي التعلیم مسایرة یمكنھم الواحد ، ال

 : التعلیم التعویضي .3

ى  ان إل ب األحی ي غال ود ف وھو برنامج تعلیمي یعود في األساس إلى اعتبار التأخر الدراسي یع

دن الحرمان االجتماعي والفقر والتخلف االقت صادي ونقص الفرص التعلیمیة في المناطق الفقیرة في الم
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رامج  األحیاء الشعبیة والقصدیریة في الجزائر وكذلك المناطق الریفیة واألقلیات المحرومة وتتضمن الب

  .التعلیمیة الموجة لھم

  .عالج المشكالت األكادیمیة للتالمیذ حتى لتعوق تقدمھم الدراسي في مراحل التعلیم التالیة -

  .تقدیم تعلیم مھني وخبرات عمل للتالمیذ في سیاق غیر أكادیمي -

ة  - ات عقلی م إمكانی ة ولھ ة المادی ن الناحی ادرین م ر الق ال غی ة لألطف ة مكثف رامج تعلیمی تقدیم ب

  .واعدة ومساعدة أولیاء األمور
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   :خالصة الفصل الرابع 
  

ر قلق مصدر یشكل الدراسي الفشل قد أصبح د كبی ن فضال والمسئولین المربین عن ذ  ع التالمی

ائھم، لبیة نظرا النعكاساتھ وأولی ى الس وي االقتصاد عل ة جودة لقابم الترب ة  التربی یم والمنظوم والتعل

ة ة التربوی ة فالمؤسسات. الجزائری ة التربوی اني الجزائری ن تع ا مشاكل م رة مم ن  ینجر كثی ا م عنھ

ن بیرةك أعداد فتسرب . للتلمیذ لتحصیليا المستوى في التحكم صعوبات ذ م ل التالمی ال قب ة  إكم المرحل

د  التعلیمیة د أو سبب واح ى ظاھرة ال یمكن حصره في عامل واح أن القضاء عل رى  ب ر، ن ي األخی وف

ت  ا لیس ة، ولكنھ دة ومركب ة معق ي مھم ین، ھ ي للمتعلم توى الدراس ع المس ي وتراج ل المدرس الفش

اعي مستحیلة، إذا وجدت اإلر ادي واالجتم اخ الم وفیر المن ي ت ویین، ف ادة، لكل الشركاء والفاعلین الترب

یم  ات التعم ة، ورھان ة وطنی وین أولوی ة والتك ل التربی دي جع ي لتح ع الحقیق ب للرف وي المناس والترب

رة .. والجودة والتحدیث ن وتی ع م ورغم ما نسجلھ من مجھودات رسمیة في ھذا المجال، فإنھ یجب الرف

ة  التعبئة ة الوظیف ة وأھمی المجتمعیة والرسمیة الحقیقیة إلعادة الفعالیة المرجوة للمدرسة، والثقة في جدی

ى  المجتمع عل األفراد وب المجتمعیة للمدرسة في الرقي المعرفي واالجتماعي واالقتصادي والحضاري ب

  . السواء
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  :تمھید 

ن وراء الب طر م دف المس ام الھ ر إلتم ذا األخی ري لھ ب النظ ھ الجان ن تدعیم د م ان الب حث ك

ن الدراسات والبحث  وع م ذا الن ي ھ بالجانب المیداني، ھذا حسب ما تقتضیھ المنھجیة العلمیة المتبعة ف

ة انیة واالجتماعی وم اإلنس االت العل ي مج وع لتحد .ف ة الموض اة طبیع ن مراع د م ان الب دفك یر  ی الس

ى ن ؤدي إل لیم والم ي الس ورات المنھج ة التص دد دراس ان بص ل ك ون العم ى، وك ة ومعن ائج ذات قیم ت

د  ان الب ذه التصورات فك م حصر ھ االجتماعیة للمدرسة لتالمیذ في وضعیة فشل مدرسي كان من المھ

ى  ار عل ع االختی د، فوق ي  آن واح ي ف ل الطابع الكیف ابع كمي ال تغف اس ذات ط ى أداة قی ن اللجوء إل م

ل موضوعیة" ناالستبیا"أو " ستمارةاال" د تكون أق ا ق ذ طابع الباحث أي أنھ رة تأخ  ،وكونھ ھذه األخی

رى أداة أخ ا ب ن إرفاقھ د م ان الب ذه التصورات  ،ك د ھ الرص ار بنیتھ ر وإظھ ك عب ة وذل بكة  طریق ش

  .le réseau d’association التداعیات
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 :البحث فرضیاتبالتذكیر  - 1

  :العامة یةضالفر

ذ على تؤثر اجتماعیة  -بعض العوامل النفسو  طبیعة التصورات االجتماعیة التي یحملھا التالمی

  .حول المدرسة ھذه التصورات بدورھا تؤثر على مدى اھتمامھم بالدراسة
 

  :1الفرضیة الجزئیة  

ذ  -بعض العوامل النفسو ا التالمی ي یحملھ اجتماعیة تؤثر على طبیعة التصورات االجتماعیة الت

  .حول المدرسة

 ةالفرضیات اإلجرائی : 
ة  - ن أھمی المدرسة كحامل جنس التالمیذ یؤثر على طبیعة التصور االجتماعي الذي یحملونھ ع

  .للمعرفة 

  . التصور وظیفة المدرسةسن التالمیذ یؤثر على طبیعة  -

  المستوى الدراسي للتالمیذ یؤثر على طبیعة التصور المدرسة كمصدر للنجاح االجتماعي -

   ى طبیعة التصور أھمیة العملیة التعلیمیةالمستوى التعلیمي للوالدین یؤثر عل -

  2الفرضیة العامة: 
امھم  دى اھتم ى م ؤثر عل ة ت ة المدرس ول أھمی ذ ح ا التالمی ي یحملھ ورات الت ة التص طبیع

 .بالدراسة
  2 اإلجرائیةالفرضیات: 

 سلوكھ تجاه التمدرس التصور الذي یحملھ التالمیذ للمدرسة كحامل للمعرفة تؤثر -
ھ - ذي یحمل ور ال ة ك التص ذ للمدرس درالتالمی ا مص اعي  حللنج ي االجتم ھ ف ى رغبت ؤثر عل ت

 التمدرس 

  .تصور التالمیذ النتظاراتھم من المدرسة تؤثر على درجة االھتمام بالعملیة التعلیمیة -
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 المنھج المتبع في الدراسة  - 2
وع  ل موض ة ك ك أن طبیع ة، ذل الغ األھمی ر ب د أم ث یع ي البح تخدم ف نھج المس د الم إن تحدی

ة . تقتضي منھجا مختلفا داف وفرضیات البحث وطبیع ع أھ یا م ائج متماش ى النت حتى یكون الوصول إل

  .وعلیھ فإننا اعتمدنا استخدام المنھج الوصفي. الموضوع

ة ت أم كیفی ا یصف . إذ یعد طریقة وصف دقیقة وتفصیلیة للظاھرة كمیة كان ي لھ ب الكیف فالجان

ا ا الظاھرة في حین الجانب الكمي فیعطیھ ا دقیق ى . وصفا رقمی ن مجرد ظاھرة بسیطة إل ا م ا یغیرھ م

  .اقترانھا بجانب عددي یعطیھا معنى كیفي جدید

راد "المنھج الوصفي  ف أو أف ھو الطریقة المنتظمة لدراسة حقائق راھنة متعلقة بظاھرة أو موق

ائق قدی ن صحة حق ق م دة، أو التحق ائق جدی ا، أو أحداث أو أوضاع معینة بھدف اكتشاف حق ة وآثارھ م

  ."والعالقات التي تتصل بھا وتفسیرھا وكشف الجوانب التي تحكمھا

ة، أي  اھرة معین وع  أو ظ ة لموض ائق قائم ر حق و تقری ي ھ ھ األساس في ھدف نھج الوص والم

ات  ع البیان ة، وجم ا المختلف ى جوانبھ وء عل اء الض ھا، وإلق ة وتشخیص ل الدراس اھرة مح ف الظ وص

ا وت ع فھمھ ا، م ة عنھ اة الالزم لة بظواھر الحی وانین المتص ادئ والق ى المب ول إل ن أجل الوص ا م حلیلھ

  ."والعملیات االجتماعیة األساسیة والتصرفات اإلنسانیة

  :خطوات المنھج الوصفي - 
رى  ین "ی ان دال ادات " ف ات واعتق رد بیان دمون مج فیة ال یق ات الوص ي الدراس احثین ف أن الب

  :ولكت الباحثین یقومون بالتالي خاصة تستند إلى مالحظات عرضیة أو سطحیة

 فحص الموقف اإلشكالي -

 تحدید المشكلة وتقریر الفروض  -

 تدوین االفتراضات أو المسلمات التي تستند إلیھا فروضھم وإجراءاتھم -

 المفحوصین المناسبین اختبار -

 أو إعداد الطرق الفنیة لجمع البیانات اختبار -

ر الغامضة وال - ات غی ى إعداد فئات لتصنیف البیان ادرة عل دف الدراسة، والق ة لھ مالئم

 .استخراج المشابھات أو االختالفات أو العالقات العامة

 التحقق من صدق أدوات جمع البیانات -

 القیام بمالحظات موضوعیة منتقاة بطریقة منظمة بشكل دقیق -
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ى  - احثون إل ددة واضحة ویسعى الب ارات مح ي عب ا وتفسیرھا ف ائج وتحلیلھ وصف النت

رد ن مج ر م دولین أكث وبین أو مج رد مب وا مج وا أو ینبغي أن یكون م لیس احثون  -الوصف، فھ فالب

ب  ون بتبوی ات ویقوم ن النظری ة م ة أو نظری روض معین اس ف ى أس ة عل ون األدل اء یجمع األكف

دم  ى تق البیانات وتلخیصھا بعنایة ثم یحللونھا في محاولة الستخالص تعمیمات ذات مغرى تؤدي إل

  )2003النمر، ( .المعرفة

 :الدراسة االستطالعیة - 3
ك بغرض ضبط لقبل المباشرة في العمل ا دء بدراسة استطالعیة، وذل ن الب د م ان الب میداني ك

 . الجانب المنھجي والتحضیر للدراسة نفسھا

  تعریف الدراسة االستطالعیة  1.3
ا  وم بھ ي یق ھا والت ة نفس یریة للدراس ة التحض ي المرحل یة ھ ف بأرض دف التعری ث بھ الباح

ة  ب  le terrain d’études الدراس داني:"  Chauchat.Hحس ل المی ى للعم ة األول  ".المقارب

(Chauchat.H, L'enquete en psychologie, 1990)   

ات، ن المعلوم ن م در ممك ات  فمن خالل الدراسة االستطالعیة باإلمكان تجمیع أكبر ق والمعطی

ة   Chauchat رىبغرض تسھیل سیر الدراسة المیدانیة نفسھا، ت ا مرحل ةأنھ بحث النظري، لل عملیاتی

  .إنھا ترتكز على تعریف الروابط بین البناءات النظریة والحقائق المالحظة

ة  ا باستخدام المقابل ھذه المرحلة تحمل مالحظة تمھیدیة حول مجتمع الدراسة یتم تحقیقھا عموم

  )19، صفحة Peu-directif  )Chauchat.H ،1990نصف الموجھة ال

  :ھدفـــــھا  2.3

ن خالل االستعانة بالدراسة  بعد تحدید الھدف العام من الدراسة، البد من بناء إشكالیة البحث م

  :ا بھا في النقاط التالیةاالستطالعیة وعلیھ تلخص الھدف من الدراسة االستطالعیة التي قمنھ

 .بین مختلف اإلمكانیات ومحاولة التأكد من صحتھا توجیھ إشكالیة البحث وإتمامھا -

  .تحدید فرضیات البحث -

اة البحث والمتمثلة في االستمارة، من تجمیع أكبر قد ممكن من المعلومات والتي تؤھل لبناء أد -

 .خالل توضیح المحاور
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ار ا أش ع م ق م ذي یتواف ر ال ھاألم تطالعیة إذ تChauchat  ت إلی ة االس د الدراس ھ بع ول أن ق

، Chauchat.H ،1990( باإلمكان صیاغة فرضیات البحث، تحلیل المؤشرات وبناء أدوات المالحظة

  )19صفحة 

  

 المقابلة النصف الموجھة  –أداتـــــھا  3.3
ت ات المس دى التقنی ة إح د المقابل ي الدراسة االستطالعیة وحسبتع    & R.Ghiloneعملة ف

Blanchet A  :" اع م االجتم نفس وعل م ال في إطار الدراسة االستطالعیة یستخدم الباحث في مجال عل

ال األشخاصبإجراء المقابلة لدراسة مشاعر، تجارب و  ,Richard & Blanchet) .تصورات أو أفع

2002, p. 3)  

ة  الك نم كما یحدد البعض اآلخر ھ مقابل ى أن اب طابع الحوار عل ال ت ن أمث  &  Blanchetم

Gotman   " رد ن مج ر م ا أكث ا إنھ خص م ع ش ة م راء مقابل تمارةإج زل .اس دث منع ة ، ح ل تجرب ب

  " مكان التحكم بھ، یتم تشفیره وجعلھ معیاریاباإل

ر طرق المالحظة استعماال وقع االختیار على المقابلة النصف الموجھة   كونھا تمثل إحدى أكث

ة للمحاور . في إطار البحث ام للمقابل دیم الموضوع الع ن خالل تق ذ"ومن ھذا المنطلق باشرنا م " التلمی

ن المدرسة" في ما یتعلق بالبحث الذي نقوم بھ ، وذلك بطرح التعلیمة التالیة  اسنتحدث ع ن مكانتھ  ، ع

ن للدراسة االستطول" لدیك وعن انتظاراتك منھا ئلة تحقیق السیر الحس ى أس االت عل وت المق العیة احت

ر  دة وغی ارات جدی اف مس ة واكتش ر دق د أكث ات جدی ع معطی مح بجم ي تس ك ك ة ؛ وذل ف موجھ نص

ن الموضوع  ادي الخروج ع ئلة تف ذه األس ن ھ متوقعة، والتي قد یتطرق لھا التالمیذ وكذا كان الھدف م

  .وتحدید أدق لبعض المعطیات فكان البد نوعا ما من تقیید

ب  ئ"  A.Albou فحس ع األس كیل وتنوی ة بتش مح المقابل ة  تس دة ومتابع ئلة جدی افة أس لة، إض

 Boudida, 2005)( .بعض المسارات التي تظھر أثناء المقابلة

  la grille d’entretienشبكــــة المقابلة  4.3
دافنا ن أھ ا م یات طالق ة، حا وفرض ة بالدراس دف البحث الخاص ة بھ بكة للمقابل د ش ا تحدی ولن

  .تسھیل سیر الدراسة االستطالعیة، وتوجیھ المستجوبین بطریقة نصف توجیھیة

   : التالیةشبكة المقابلة تم تسییر المقابلة من خالل التعلیمات : شبكة المقابلة1.4.3 

 ؟ما ھو شعورك تجاھھا ان تدرس فیھ؟ككیف ترى المدرسة كم -

 لم داخل المدرسة؟ تتعما ما ھي آراؤك حول  -
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 ماذا تمثل لك الدراسة في حیاتك الیومیة بغض النظر عن المستقبلیة؟ -

 من في رأیك األشخاص الناجحون في المجتمع وفي حیاتھم؟ -

 ما ھي أسباب إعادتك للسنة؟   -

  یمكن تحقیق النجاح؟ ماذا عنك ؟ الدراسةھل ترى أن من خالل  -

  ھدف شبكة المقابلة 2.4.3
 :ء شبكة المقابلة التي قمنا بوضعھا كاألتيمن ورا فكان الھد

  .طبیعة العالقة مع المدرسةبعض جوانب التعبیر عن  ةقدرتحدید  -

م  - زوأوتفھ وع الع عال attributions ن ي یرج ذ  ت ا التالمی لھمإلیھ ي  فش ورة الت ھ بالص وعالقت

  .یلحقونھا بوظیفیة المدرسة

  .لدى ھذه الفئةلفشل بالدراسة كأحد أسباب امعرفة أبعاد فقدان االھتمام  -

ور - واع التص ز أن ا تمیی ي یمتلكھ ة الت ة ات العقلی ورات االجتماعی ة والتص ذ بالمدرس التالمی

 .من محیطھم االجتماعي المتناقلة

 .من طرفھا وحقیقة ھذه الرؤیة المدرسة بین الفرض الذي یجب وضعھتحدید مكانة  -

  .، وكیفیة تموضعھم لحلھاعبرھاون قدرت ھؤالء التالمیذ لفھم الحالة أو الوضعیة التي یمر -

  سیر الدراسة االستطالعیة   3.5
ن شھر دیسمبر متمت ال ة م ن  2009باشرة في الدراسة االستطالعیة بدای ى مستوى كل م عل

   .مفترق الطرق األربعة بالمدینة الجدیدة على منجلي ثانویة كاتب یاسیـــن ومتوسطة

ـح نـ تجوبون م ذ المس ون التالمی واء  اولنا أن یك د س ى ح ین عل ال الجنس وراـإن(ك ) اثا وذك

د  18سنة إلى  13أعمارھم بین  تراوحت ى تحدی ن " سنة، تم اتفاق عل ذ بسنتین م وضعیة فشل للتالمی

  ".التأخر الدراسي

كان ھذا العدد كافیا لتجمیع . ذكور 8إناث و 3تلمیذا من بینھم  12بین كان عدد األفراد المستجو

ة حول ة الموضوع المطروح  المعلومات الالزم ة طبیع دة  وبدای روز استجابات جدی دم ب ة وع ن جھ م

  .لشبكة المقابلة التي قمنا ببنائھا مسبقا اإلجابات سظھور تكرار نف

  الجنس                
  )         سنة(السن 

  ذكور  إناث

13  00  01  
14  00  00  
15  02  01  
16  00  02  
17  01  01  
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18  00  03  
  08  03  المجموع

12  
  یلخص أفراد الدراسة االستطالعیة  (01) جدولال

  نتائج الدارسة االستطالعیة 3.6
د  ة وق ئلة المطروح ق باألس ا یتعل ذ فیم اد رأي التالمی ى إیج تطالعیة عل ة االس اعدتنا الدراس س

 :بالمالحظات التالیةخرجنا 

ة؛ تصورات التالمیذ حول للمدرسة على عدة اعتبارات منھا المدرسة كحاختالف  - ل للمعرف ام

ف ح ذ بالمدرسة تختل ة التالمی ح أن ثق اعي ویتض ب العمر سالمدرسة كمصدر للنجاح االجتم

 . ال أنھا على العموم تھمش دور المدرسة الحالي في المجتمعإوالجنس 

ھ األسرة  تصور التالمیذ حول أھمیة الدراسة نفسھ كما توضح أن - ا تقول ین م وط بتخبط ب مرب

ذ  ي وما یتلقاه التالمی اقض ف م تن رات وتجارب معاشة، تسبب لھ ن خب ب م ن محیطھم القری م

ى  درتھم عل الي ق ة وبالت ة الدراس ة أھمی م لحقیق ة إدراكھ ة والمؤسس ین الدراس ة ب زل للعالق ع

ة یقتضیھا المسار الدراسي  لمدرسیة وتحقیق النجاح االجتماعيا لة منطقی ي المستقبل كسلس ف

 .الذي وصف بدوره على أنھ طویل

حت - اھر  توض لوكیات ومظ ض س ة بع ة للدراس دان الدافعی ن فق رب م ب والتھ الل التغی ن خ م

الدروس لدى التالمیذ من جھة والرغبة في ترك المدرسة كعالمة لفقدان االھتمام بالدراسة من 

ا ب. جھة أخرى بط نوعا م ذاألمر الذي ارت ردي للتالمی اش الف م داخل المدرسة المع ، وإدراكھ

أفراد م، وانتمائھمن جھة ھون إلیھ یومیالھذا المحیط الذي یتج ذي  إلیھ ك زمن ال ار ال ى اعتب عل

 .یقضونھ داخلھ

ى األستاذ كحامل للمعرفة ودوره كما برز  - وي باإلضافة إل كقدوة وضرورة وأھمیة دورة الترب

التعلیمي، كتوجیھ النصح، والتشكیك في قدرات المعلمین العلمیة وكفاءتھم األمر الذي یحد من 

 . صور اإلیجابي لھذه األخیرةالت وزن

ار حول المدرسة، سواء  - م األفك ي دع ر المباشر ف تم التطرق إلى دور األولیاء المباشر أو غی

 .من خالل التوجھ إلى المدرسة أو الحوار مع األبناء أو البحث لدعم تمدرس أبنائھم أو عدمھ

  :لتالیةكما ساعدتنا نتائج الدراسة االستطالعیة في الوصول إلى النقاط ا

أخر (تم تحدید بشكل قطعي مجتمع الدراسة والذي تمثل في تالمیذ في وضعیة فشل مدرسي  - ت

  .سنة 19و 13في التعلیم المتوسط تتراوح أعمارھم بین ) دراسي لمدة سنتین
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م  - ي ت ات الت ات والمالحظ ى المعطی اء عل تمارة بن ي االس ة ف ث والمتمثل اء أداة البح ة بن إمكانی

 . االستمارة جمعھا انطالقا من

ي  تمكنا من تحدید عدة محاور لبناء استمارة - الدراسة وخلق محاور جدیدة واستبعاد أخرى والت

 .بدت على أنھا أقل أھمیة بالنسبة للدراسة أو تخرج عن فرضیات وأھداف الدراسة

 الدراسة المیدانیة  - 4

ت ا بدراس ذي قمن ع الدراسة وال ات حول مجتم ن المعلوم دد م در مح ا وضحنا بعد تجمیع ق ھ كم

   مررنا إلى المرحلة الثانیة من البحث والمتمثلة في الدراسة نفسھ. سابقا في الدراسة االستطالعیة

  عینة الدراسة  1.4

الي فلتقدیر  اأخذ العینات أسلوبیعد  ع األصلي، وبالت د العناصر المشاركة من المجتم اك العدی ھن

ة وخصوصیة قات مختلفةالمرتبطة بتطبی من أسالیب أخذ العینات اإلحصائیة داف البحث وبطبیع ، وبأھ

  . أفراد العینة أنفسھم

ي ا ف وم بھ ي نق ة الت ة الدراس ذ ب تتمف ،حال ل"أخ ددة المراح ات متع و أس "عین ائع وھ لوب ش

ائیة ات االستقص ي الدراس تخدام ف ي  .االس ج ھرم ل نھ ددة المراح ات متع ذ عین ر (أخ ع العناص أي جمی

ذبدایة ) ئیةالمدرجة في الدراسة االستقصا ات، وھ ذ العین دات الرئیسیة أخ ن الوح دد م ى ع  هتقسیمھا إل

وة األو د. ىلالخط د تحدی ا بع تم فیم دات ی ذه الوح ض ھ ى ھابع ة األول ة المرحل ل عین ً بتمثی وائیا   .عش

لة و ،ذه الوحداتلھ التي یتم جمعھا لكل وحدة أخذ عینات مختارة معلوماتال ى سلس د تقسیمھا إل ا بع فیم

ذا .ةیتمثل عینة المرحلة الثانوالتي  ھادید بعضیتم تح بما في ذلك وحدات أخذ العینات، ةثانوی ن  وھ یمك

  .لمرحلة ثالثة وأكثر ر ھذه العملیةتكرتأن 

ن  إذن مبدئیا كان البد من تحدید المتوسطات التي ستتم علیھا الدراسة، وتم اختیارھا عشوائیا م

ة ق ن داخل مدین ى خالل وضع أسماء المؤسسات م ون الدراسة تعن ك وك د ذل م سحبھا، بع سنطینة، وت

بالتالمیذ في وضعیة فشل مدرسي، فكانت المرحلة الثانیة قید االختیار أین تم استخراج من كل مؤسسة 

ذین " ( ذوي سنتین تأخر دراسي"تم اختیارھا مسبقا، كل التالمیذ في وضعیة فشل  ذ ال اء التالمی ع إلغ م

ى، ( من كل مستوى من مستویات الدراسة ) أو حالة صحیة كان سبب في فشلھم سنة مرضیة سنة األول

یم المتوسط ن التعل ة م ة والرابع ة، الثالث ائیا ). الثانی ع األصلي للدراسة إحص ة المجتم ا معرف ذر علین تع

أخر دراسي"على اعتبار التعریف الذي تم اختیاره أي  ى ". سنتین ت ار عل وع االختی م وق مؤسسات  8ت

ذ 211سطة،  تم استخراج منھ للتعلیم المتو اء. تلمی ن إلغ د م ان الب ع استمارات الدراسة ك د توزی   7وبع
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ن استمارات وذلك لعدم استیفائھا الشروط سادتھا فارغة أو بعدم اإلجابة عن  ر م ئلة   7أكث ، )شرح(أس

  . أو عدم التقید التام بالتعلیمة

  

   :األدوات البحثیة المستعملة  2.4
ین تخدام تقنیت م اس ذا  ت داھما ھ ات إح ع المعلوم رض جم ذا بغ ا ھ ي بحثن تف ة وتمثل ي  كمی ف

دتقنیة كیفیة و تمثلت في االستمارة و ن الحصول  .عیاتاشبكة الت ھ االستمارة م ا تسمح ب ك لم ان ذل وك

ذه  ة ھ ة وتركیب ة البنی داعیات ھو معرف على الجانب الكمي والكیفي للمعلومة في حین بالنسبة لشبكة الت

 ...ل أفضل من خالل تحدید النواة المركزیة، التصورات بشك

  Le questionnaireاالستمارة   1. 2.4

د  ذه الدراسة تع ذ حول المدرسة وأن ھ ص تصورات التالمی ة الدراسة تخ ى أن طبیع بناءا عل

ة  س اجتماعی ة نف ات  Psychosociologiqueضمن مقارب ع البیان دف جم اس بھ ار أداة القی ا باختی قمن

ى االستمارةكمیة كانت أو  ار عل ع االختی ات البحث فوق . كیفیة وكان من الواجد أن تتفق وأھداف ونھای

دوین والتي تعرف على أنھا أداة  وم بت ات ویق دلي بالبیان ى الم ن األسئلة عل تقوم على طرح مجموعة م

ات كا ى إجاب از بالحصول عل ة اإلجابات فور تلقیھا من الباحث، ویتم جمع المعلومات بواسطتھا، تمت مل

  ).1997أبو شقرا، (.للباحثلجمیع األسئلة وھي عامل مساھم لتوفیر الوقت 

ت  ا رای ا )1973(كما یعرفھ ى أنھ ة :" عل ي عملی ة البسیطة والمباشرة ف دى األدوات البحثی إح

ات  ع البیان تم جم ة، فی ف معین تھم بمواق راد وعالق رات األف ات وخب رتبط باتجاھ ي ت ات الت ع البیان جم

ة وشخصیة أو من خالل البرید أو طریق توجیھ األسئلة إلى أفراد العینة بطریقة مباشروالمعلومات عن 

 )288، صفحة 2006الكندي، (ر الھاتف عب

طلحات  ن المص د ع ھولة والبع وح والس یاغة والوض ي الص ة ف ة فائق تمارة عنای ب االس وتتطل

وثین یجی ث أن المبح ة حی ون الغامض ثب ن الباح ھ م دون توجی ئلة ب ن األس دار .(ع اح دوی د الفت , عب

2006.(  

.أسئلة مغلقة،  أسئلة اختیاریة، و أسئلة مفتوحة : و ھناك ثالثة أنواع من األسئلة   

ا  ة بمشكلتنا وم ات المتعلق ن المعلوم م م ر ك ع أكب ن أجل جم ك م ذه األداة وذل وقد استخدمنا ھ

ئلة نرید الحصول علیھ من معلومات بأ ن األس ن م سرع وقت، كما وأن االستمارة تغطي أكبر قدر ممك
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دف إذن  .وكذا أنھا تعتمد على المعالجة اإلحصائیة للبیانات، وبالتالي إعطاء طابع كمي للمعلومات فالھ

  . ھو جمع أكبر عدد ممكن من المعطیات، التي تھم دراستنا

ر ون كثی ان المبحوث ب إذ ك ات أو آالف إذ تستخدم االستمارة في الغال ون مئ د یكون دد، فق ي الع

ا  م مباشرة أمرا مكلف أو منتشرین جغرافیا، وغیر متمركزین في مكان واحد، بحیث یكون االتصال بھ

ن ر ممك ى . أو غی ات عل ع البیان أداة لجم تمارة ك ى االس اد عل ن االعتم االت یمك ذه الح ل ھ ي مث وف

  )288، صفحة 2006الكندي، (. جة مقبولةافتراض أن المستجوبین یستطیعون القراءة والكتابة بدر

  بناء االستمارة 

تنا، ب ق بدراس ا یتعل ات خالل الدراسة االستطالعیة فیم ا عد أن تم جمع المعلومات والمعطی قمن

اء ب ذه استمارةمحاولة بن تنا ھ م دراس دة محاور تھ ن ع ت م ة تكون دمبدئی ى ع ا عل د تمریرھ ن، بع  د م

  :المحكمین تمت التعدیالت التالیة

  و ھي اآلتیة إضافة بعض األسئلةتم: 

 ھل تحب الدراسة؟ "   -

 وھل تعتقد أنھ بإمكانك الحصول على وظیفة تناسبك في مجالك بعد إنھاء دراستك؟  -

 یشجعك والداك على؟  -

  ھل یذھب والداك إلى المدرسة ؟ -

 ھل یساعد والداك على أداء واجباتك المدرسیة؟ -

 حذف بعض األسئلة: 

  ‘ ھل ترغب في دراسة بعض المواد دون أخرى -

 ھل تتأخر عن الدخول إلى المدرسة متعمدا؟           

 یل بعض األسئلةتعد : 

 ؟في المدرسة ترى أنك:   السؤال -

 إلى المدرسة تنتمي -

 تتمنى أن تكون في مكان آخر -

 ال یھمك األمر -

  كاألتي : لیصبح ھذا السؤال 

 المدرسة ؟ لھل تحس أنك داخ
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 نتمى إلى المدرسة فرد ی -
  فرد الینتمي إلى المدرسة  -
 ترغب أن تتواجد في مكان أخر -
 ال تولى ذلك اھتماما -

 .............................................. حدد  أخرى

 ھل توقف أحد إخوتك عن مزاولة الدراسة ؟      نعم                        ال : السؤال -

  اإلجابة بنعم مارد فعل والدیك ت إذا كان

 الغضب                                                -

 محاولة إعادتھ إلى المدرسة  -

  الم یبدیا اھتمام -

  تي كاآل: لیصبح ھذا السؤال

 ما كانت رد فعل والدیك ؟ توقف أحد إخوتك عن مزاولة الدراسةلما 

 اھتمام  یبدیالم  -           غضب                                  ال -

 لم یحدث ذلك  -                    محاولة إعادتھ إلى المدرسة  -

 .............................................................أذكرھا  أخرى -

  

  

  وصف االستمارة  
ن  ستمارةتتكون اال ن كل وا 43التي قمنا ببنائھا م ى سبع محاور أی ا سؤاال مقسمة عل د منھ ح

  یحمل عدد من األسئلة 

ة ات عام ور معلوم اع  :المح ئلة اجتم دة أس الل ع ن خ راد م ول األف  -ح

باإلضافة عن سوال عن المدرسة التي ینتمون إلیھا وعن عدد    Sociodémographiqueدیموغرافیة

    .21، 06 ،05 ،04، 03، 02،  01كل من السؤال  ى تحت ھذا المحورانطومرات إعادة السنة و

دین،  ي  للوال توى التعلیم ذا المس درس، وك نة التم ذ، س نس التلمی ول ج ؤال ح ي س ت ف وتمثل

ى  افة إل م اباإلض طس یاتالمتوس ن الفرض ا م ي جانب ذي یغط ر ال ذ، األم ا التالمی ي إلیھ ي ینتم . ة الت

  .  أو عدد سنوات التأخر سنوات دراسیة/حول عدد مرات إعادة سنة 20باإلضافة إلى السؤال 
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اعي اتصورات التالمیذ حول  :األولالمحور  ي لمدرسة كحامل للمعرفة والنجاح االجتم ت ف وتمثل

ذه  13، 10، 09، 07ئلة؛ السؤال أس )04( الھدف من ھذه األسئلة ھو تحدید نوع التصور السائد لدى ھ

  . الفئة من التالمیذ

ة الدراسوضع ھذا المحور بھدف رصد تصور التالمیذ حول  :الثانيالمحور  ك  ةأھمی نفسھا وذل

رح  الل ط ن خ ئلة ) 06(م ي األس منة ف ارات المتض ى العب ا عل م توزیعھ ئلة ت ، 18، 17، 14 ،08أس

ط أو الھدف إیجاد قدرة .  25،27 ذ رب ین الدراسة للعزل التالمی ة ب ق وعالق المؤسسة للمدرسیة وتحقی

  .النجاح االجتماعي

ثالمحور ال ي یولی: ثال ة الت د األھمی ور لرص ذا المح ع ھ ذوض ا التالمی دان ھ ة فق ة ودرج  للدراس

ة  تعلمالدافعی ام بو لل ن خالل  الدراسةاالھتم م السؤال ) 07(م ئلة تض ، 34، 28، 23، 20، 19، 16أس

35  .  

ذا  :عالمحور الراب م لھ ذ، وإدراكھ ردي للتالمی اش الف د المع دف تحدی ذا المحور بھ تم تخصیص ھ

ارب متوسط  إلیھ مالمحیط الذي یتجھون إلیھ یومیا، وانتمائھ ا یق ھ م ي  7كأفراد إذ یقضون فی ساعات ف

  .   29، 26، 24، 22، 15، 21، 12، 11:  في األسئلةأسئلة تمثلت ) 08(الیوم، ضم ھذا المحور 

امس ن المدرسة ودوره كحامل : المحور الخ د دور األستاذ كجزء م ذا المحور لتحدی م وضع ھ ت

  .33، 32، 31، 30أسئلة وھي ) 04(ذا المحور للمعرفة وممثل للمدرسة في نظر التالمیذ، ضم ھ

دى انخراطھم  :المحور السادس اء والمدرسة، وم ین األولی ة ب تم إدراج ھذا المحور لرصد العالق

ذا تفي تعلیم أبنائھم ودعمھم، ونوع ال صورات التي یقوم األولیاء بنقلھا بشكل مباشر أو ضمني، وضم ھ

   .43، 42، 41 ،40 ،39، 38 ،37، 36 :أسئلة شملت كال من السؤال) 08(المحور 

   

 

  :االستمارةتشفیر 
ة الموضحة  ك حسب األمثل ا بتشفیرھا وذل ات قمن ات والمعطی ن معالجة المعلوم حتى نتمكن م

  ) اإلستمارة: أنظر المالحق: ( أدناه

  أنثى: 2       ذكر                 : 1    :السؤال األول حول الجنس فتم تشفیره كالتالي -

  :على الوجھ التالي قبل التشفیر كان 08السؤال رقم  -

  :ترى أنھ من خالل الدرایة بإمكانك النجاح في المستقبل -

  معارض جدا     معارض      موافق    موافق جدا

  :  بعد التشفیر
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  معارض : 3                                  موافق جدا: 1

  جدا  معارض: 4                                      موافق:  2

 ) إجابة واحدة( ؟ داخل القسم ما الشعور الذي ینتابك غالبا ) 23(السؤال   -

 الضغط   -                 التوتر                            -                 الملل             -
                                       االنزعاج   -            القلق                   -
   التحمس    -       الراحة                   -

  

  

  

  :بعد التشفیر

 الضغط : 7                التوتر                         : 4                 الملل            : 1
                                       االنزعاج: 5           القلق                  : 2
   التحمس: 6       الراحة                  : 3

 )إجابة أو أكثر( ترى أن المدرسة ؟) 10(السؤال  -
 المدرسة مضیعة للوقت والجھد                     مكان للتعلم                         

                     سلطة              باألصدقاء                ھتلتقي فیمكان 
 محیط عدواني                        

  : بعد التشفیر

  نعم  : 2ال         : 1:                 مكان للتعلم ترى أن المدرسة  10-1

  نعم: 2ال         : 1  باألصدقاء ھتلتقي فیمكان ترى أن المدرسة  10-2

  نعم: 2ال         : 1          محیط عدوانيترى أن المدرسة  3- 10

  نعم: 2ال         : 1      ترى أن المدرسة مضیعة للوقت والجھد 10-4

ة   نعم: 2ال         : 1   ترى أن المدرسة سلطة  10-5 ئلة ذات إجاب ى األس ھ عل نفس التشفیر تم تطبیق

  .43، 14،28،29أسئلة أخرى ھي  4أو أكثر وتمثلت في 
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 ستمارةاإل( معالجة اإلحصائیة للمعلومات( : 

دة معالجات إحصائیة تمت إن المعلومات المتجمعة من االستمارة قد تم  ا لع ا وفق التعامل معھ

ل  Stat box 1995-1997باالعتماد على برنامج  ن قب  Grimmer Stat box Logicielsالمنشأة م

version 6.6  ھو علبة من الوسائل اإلحصائیة خاصة بـMicrosoft Excel ـإن العملیات ال رى ب : كب

Stat box   تسمح من خالل برنامجMicrosoft Excel 

  ) صغیرة أو جزئیة(اختیار العینات، تعدیلھا، وتكوین مجتمعات تحتیة  - 1

 إعطاء رموز للمتغیرات  - 2

 .ات إحصائیةاختباروإجراء ) تأثیر أو عالقة(إنشاء جداول تقاطعات إحصائیة  - 3

 .تحقیق نتائج متعدد األبعاد - 4

 ل على مجموعات متتالیة ومترابطةإنشاء رؤى أولیة حو - 5

ات  ائیة لمعطی ات اإلحص ن المعالج ة م راء مجموع ا إج نى لن امج تس ذا البرن الل ھ ن خ م

ن اال تمدة م تنا المس تمارةدراس یات  س ة بفرض ك المتعلق ة أو تل داف الدراس ار أھ ي إط ف

  .البحث

  االنتقاءات البسیطةLes tris à plat  
ي  استمارةلبیانات أو النتائج المستوحاة من أول مرحلة في المعالجة اإلحصائیة ل البحث تتجلى ف

ود اال ى بن ات عل ن اإلجاب ة م رى النابع والت الكب تمارةالمی ا س ر لن والت تظھ ذه المی الل ، ھ ن خ م

ف المحاورالتكرارات و ى مختل ود، وعل ف البن ى مختل ى . النسب المئویة لكل احتماالت اإلجابة عل وعل

ا لعرض تقسیمات  حساب مختلف المتغیرات، ورغم ث تسمح لن ا أساسیة، حی أنھا تقنیة إضافیة إال أنھ

  .المتغیر الواحد على كل أو أجزاء معینة
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 اختبار   التقاطعات فيKH2  Les tris croisés  
  .ھي معالجة إحصائیة للبیانات بھدف تحدید العالقات بین المتغیرات

وعیین،  KH2أي أن  رین ن ین متغی ة ب ة العالق ل طبیع ف یحل ین مختل ة ب مح بالمقارن ا یس كم

  . توزیعاتھا

امج  وم برن ع درجات  Stat boxفي حالة موضوعنا بدراسة ویق ات م ذه المقارن ائج ھ دیم نت بتق

  ...الحریة ومستوى الداللة، بعد التصحیح إذا كان ضروریا

  : شبكة التداعیات 2.2.4

ي  افیة ف أداة إض داعیات ك بكة الت ة ش ى تقنی ا عل ع اختیارن د وق تعمال لق ون اس ك ك ث وذل البح

ي نطاق  االستمارة في مجال كمجال التصورات یجعلھا محدودة في ما ارتآه الباحث أي أنھا ، ال تزال ف

دعیم  ان ت ة أخرى باإلمك ن جھ ئلة االستمارة، م د أس اء وتحدی ن بن و المسئول ع الذاتیة كون الباحث  ھ

مختلف كمي أیضا لكنھ یحمل طابع الخاص  نتائج االستمارة الكمیة غلى نتائج أخرى ذات وزن وطابع

یھم ارس عل ا . بالتالمیذ أنفسھم، دون أي ضغط خارجي مم ار، م ة مناسبة لكل األعم ذه التقنی ا أن ھ كم

  . سنوضحھ الحقا، وفیما یلي سنحاول شرح ھذه التقنیة وكیفیة تطبیقھا

  le réseau d’association: تعریف شبكة التداعیات 1.2.2.4

دف للكشف " Anna Maria Silvana de Rosa" حثة تخص ھذه األداة البا ة تھ ، وھي تقنی

وي  ل المعن ة للحق ة والنمطی ة والحیادی ن مؤشرات القطبی عن بینیة ومحتویات التصورات االجتماعیة م

ا ل بھ ـ . المتص ان لـ د ك نة   Maria Rosaوق ر س ة األم ي بدای ة ف ذه التقنی دمت ھ تم .  1995أن ق لی

  .ة من طرق التداعي من طرف باحثین في مجال التصورات االجتماعیةعرضھا فیما بعد مع مجموع

وى منھجي أن نالحظ  ي محت ا ووضعھا ف ل تقییمھ ة قب ومن الواجب علینا معرفة أن ھذه التقنی

ر  ا، والعناص ورات خصوص ة بالتص ة المرتبط ة والتقییمی االت الداللی ض المج ط بع رف فق ا تع أنھ

ا المق. المتصلة فیما بینھا ا أنھ ات حسب كم ددة المنھجی دة متع ة الوحی ي تستطیع   Maria Rosaارب الت

  (Abric,J.C, 2003, P61.62). فعال أن تبعد التعقید عن األبعاد المتعددة للتصورات االجتماعیة

 :كیفیة اإلجراء وتعلیمة االختبار 2.2.2.4

داعیات  د شبكة الت ة للمواضع با" le réseau d’association" تع ر جاذبی لنسبة األداة األكث

  إذ . لألفراد  لسھولة فھمھا وكذلك بالنسبة للباحثین بسبب ثباتھا للتكیف مع األھداف المسطرة للبحث
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ي استعملت  دد المواضیع الت ع تع ا م احثون صعوبات حولھ د الب م یج ى اآلن ل ومنذ ظھورھا إل

ار  ل العم ا لك ع فیھا، بل تبین لھم الفھم السریع والجید للتعلیمات فضال عن مالءمتھ ى م إذ استعملت حت

درس ن التم ي س ال ف یة. أطف ة أو جنس ات ثقافی ة أو خلفی روط اجتماعی من أي ش ن . وض ا یمك وم

ى  استخالصھ أنھا مع سھولة استعمالھا مصحوبة لمرونة كبیرة في تكیفھا مع مشاریع وأھداف بحث عل

ا ة. اختالفھ ة المنبھ ر الكلم ل الدراسات بتغیی ي ك ا ف ان تطبیقھ ب   le mot stimulus إذ باإلمك ي قل ف

ا ذه .  الورقة، وفیما یلي سنقوم بشرح بسیط حول مراحلھ ق ھ ان تطبی ھ باإلمك ھ أن در اإلشارة إلی ا تج م

 .  التقنیة على مجموعات صغیرة، وتحلیل معطیاتھا على مستوى فردي أو جماعي

 المثیرات المستعملة في شبكة التداعیات: 

ة عدة  وتقوم شبكة التداعیات على مقطع أ اطع منبھ ة،   le mot stimulus  مق ب الورق ي قل ف

ص (كلمة، عبارة، جملة نصیة : والتي تختار لتعبر عن أھداف البحث، بإمكان المقطع المنبھ أن یكون ن

وني،) قصیر امج تلفزی دیو، برن یلم فی ة، ف ة ... صورة، مقطع موسیقي، إشھار، دعای ك حسب طبیع وذل

  .الموضوع المدروس

ار بحث ھو التصورات االجتماعیة للطفل حول المدرسة وبما أن موضوع ال ن اختی د م كان ال ب

ر  ان أث داعي ك دنا أن الت ة وج ارة مكتوب ة و عب المقطع المنبھ المناسب وبعد تجریب صورة كاریكاتوری

  .تعبر عن المفھوم الذي قد یحملھ التالمیذ عن المدرسةمقارنة بالصورة والتي 

  :المرحلة األولى

ار ال د اختی راد بع ة لألف رح التقنی اول ش م نح ة، ث ط ورق عھ وس تم وض ب ی ھ المناس ع المنب مقط

ة  ا عالق المطبق علیھم، لنطلب منھم بعد ذلك وضع كل ما یتداعي إلى أذھانھم من عبارات أو كلمات لھ

   .    بالموضوع  لیتم توزیعھا بشكل دائري حول المقطع المنبھ

م ) 01(م بعد ذلك یطلب الباحث من المفحوص إعطاء رق دأبھا، رق ي ب ة الت ة ) 02(للكلم للكلم

داعي ... الثانیة وھكذا، ي الت ة ف ط ( وحتى ینتھي من الكلمات مع مراعاة السرعة والعفوی تم رب كي ال ی

ھ ). الموضوع بالمعارف السابقة مثال ھ ول ارات الخاصة ب ذه العب ة أو المفحوص أن ھ كما نوضح للحال

ة الحریة المطلقة في التعبیر عنھا  س المرحل ذلك ضمن نف راد، ك ى إنف ق عل ذا یجب أن تطب دون تقیید ل

ي یخرج  ق خط جزئ ن طری ة ع أخرى فرعی ى ب نطلب منھ التداعي إذا استلزم األمر ربط العبارة األول

  .  من العبارة الكبیرة كما أن عدد العبارة أو الكلمات غیر محدد ویكون حسب كل حالة
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  :المرحلة الثانیة 

ل ال نح ك د م ا بع وص رقم ا المفح داعى بھ ي ت ات الت ارات أو الكلم ة إن ( عب ا الجزئی بفروعھ

ة أخرى   رقم الظھوروالذي یسمى ) وجدت ى ورق فإننا في ھذه المرحلة نرسم الشكل بنفس الطریقة عل

ة ة التالی احص التعلیم م یضیف الف ة، ث ب الورق ي قل بقا ف ا مس ك : " یكون المقطع المنبھ موجودا فیھ علی

ي تمعن ف ض  ال ربط بع ام ب روري القی ن الض ھ م دت أن ارات، وإذا وج ن عب ھ م ا أنتجت بكة وم ذه الش ھ

وم " الكلمات ببعضھا اآلخر عبر أسھم فقم بذلك ربط أو أ، یق ھ ال یشترط وجود ال ویشترط التأكید ھنا أن

  .وإنما ھو یساعد على جمع المعلومات في محاور. بھ المفحوص

  :المرحلة الثالث

ن مرة أخرى على ورق ا م د تشكیل الصورة المحصل علیھ ھ نعی وى المقطع المنب ة أخرى تحت

ا ب  ، (+) المرحلة الثانیة، ثم نطلب من المفحوص منح كل كلمة أو عبارة قیم عددیة إیجابیة ونرمز لھ

ة ) . 0(، أو الحیاد ونرمز لھا بــ )-(أو سلبیة ونرمز لھا بــ  وھذه القیم تكون حسب تأثیر الكلمة المتداعی

ھف ارات . ي تصوراتھ حول المقطع المنب ات أو العب ل الكلم ي ك ا ف ة تطبیقھ ع حتمی ة إن ) م ى الفرعی حت

  ) وجدت

  :المرحلة الرابعة

ھ،  من المرحلة الثالثة نعید تشكیل الصورة المحصل علیھا على ورقة أخرى تحمل المقطع المنب

تصوراتھ في المقطع المنبھ، ھنا من ونطلب من المفحوص منح ترتیب للعبارة أو الكلمات المتداعیة في 

للكلمة الثانیة ذات األھمیة ) 02(للكلمة ذات األھمیة الكبرى، ثم رقم ) 01(المحتم توضیح أنھ یمنح رقم 

  .بالدرجة الثانیة، وھكذا إلى نھایة الكلمات أو العبارات  المتداعیة

ب األول  ین الترتی ق ب تم التفری ور( ولی ب الظھ ب ) ترتی ذا الترتی ة( وھ ب األھمی رح ) ترتی تقت

Rosa    استعمال األرقام الالتینیة )III , II, I  ، (... ان ، في حالة جھل المفحوص لھذه األرقام باإلمك

  . استخدام الحروف العربیة أو األجنبیة أو حتى استخدام لون مغایر لكتابة األرقام

   :المعلومات المحصل علیھا من خالل شبكة التداعیات   3.2.2.4

 محتوى وبنیة الحقل الداللي:Contenus et structure du champ sémantique 
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ن خالل المقطع  ھ م ة تخطر بذھن نطلب من المفحوص في المرحلة األولى أن یتداعى بكل كلم

ات  ر الكلم ورات عب ل التص وى حق تخراج محت مح باس ة تس ذه التعلیم ة، ھ ات المتداعی ھ، الكلم المنب

رد دفع الف ث ت ة حی وى  المتداعی ة المحت ى منطقی ل عل یس دلی ن ل ة ولك داعي سریعة وتلقائی ة ت إل  عملی

ذه  وفقط وإنما أیضا على المحتویات الرمزیة النشطة دوما والتي تظھر عبر ھذه الكلمات حیث بفضل ھ

ى  ة المجال التصوري إي إل ى بنی ا إل ة وإنم التقنیة ال نحصل فحسب إلى محتوى التصورات االجتماعی

دالال یم ال ات أو تنظ عیة الجماع ول وض ة ح ات الكافی اء الترجم مح بإعط ة تس اد بنیوی راد ت بأبع األف

د المحاور اء أح ي بن  Doise.W. Clémence.A et Lorenzi .Cioldi.F in Abric.المشاركین ف

.2003p87) 

  تنظیم ظھور الكلماتOrdre d’apparition des mots  

ي وق وص ف ن المفح ا م ا الحق ي نطلبھ ة الت ب التعلیم ة بترتی داعیات والمتعلق بكة الت لء ش ت م

ن الرجع اللفظي . ظھور الكلمات ر حول زم ي تق ي والت نفس المعرف م ال ن عل وبناء على قواعد نتائج م

ي  ) الشفھي( ول نمطي أول ان استخدامھ كمؤشر قب  Unوحول سرعة التداعي، ترتیب الظھور باإلمك

indice de l’accessibilité prototypique  ط وإن كن ى خل ل إل ات می ي األدبی ا ف ا نالحظ أحیان

ي . أولویات ظھور الكلمات مع محك األھمیة اط ف إذ أن سرعة التداعي لیست فقط تعبیرا عن قوة االرتب

ة یة ونمطی ر حساس طلحات األكث ول المص ى قب دلیل عل ي ال داعي، إذن ھ ة . الت ة المتداعی ا الكلم وھن

ر ة األكث رورة الكلم ت بالض تركة لیس ورة مش تراكا  بص ر اش ي األكث ا ھ خص وإنم د الش ة عن أھمی

  (Abric.J.2003 PP87-88 ). اجتماعیا

  ترتیب أھمیة الكلمات Ordre de l’importance  

وص  ن المفح ب م ھ یطل ا، ألن ل غموض رة وأق ي األخی ة ھ ذه المرحل د ھ رد(تع م ) الف نح رق م

ادي ) خطأالتي كما سبق وشرحنا باألرقام الالتینیة، لتفادي ال( الترتیب،  ، كما ندعم الفرد بمثال آخر لتف

ةالفھم الخاطئ لترتیب األھمیة ال ذه التقنی ن ھ و  .ستیعاب الھدف م ة ھ ذه المرحل ن ھ دف م ان الھ وإن ك

  .   معرفة عبارات التصورات األكثر تھیؤا في المجتمع

  المؤشرات القطبیة واألحادیة كمقیاس تركیب لتقییم موقف ضمني للتصورات 

ة في ھذه ا یم العددی نح الق ر خطوة م ة تعتب ألوف ) 0، -، (+لتقنی ر م دا وغی یئا جدی ارات ش للعب

یم موقف ضمني  ھ وتقی اس توجی لبحوث التداعیات، حیث نحصل على المؤشر القطبي الذي یعتبر كمقی

  .في المجال التصوري، أما المؤشر الحیادي فیستعمل كمقیاس مراقبة
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  المؤشر القطبيIndice de polarité  

  :  ویحسب بالشكل التالي  (P)ونرمز لھ بالرمز 

 عدد الكلمات اإلیجابیة– عدد  الكلمات السلبیة
 العدد الكلي للكلمات المتداعیة

= 푃  

  :ویمكن تعدیل النتائج المحصل علیھا وتأویلھا كما یلي

َ   1-ھذا المؤشر محصور ما بین  -  فإذا كان  1+و

- P  ین ورا ب إن )  0.05-(و ) 1-(محص ـ ف ائیا بـ ا إحص ن تمیزھ ة یمك ذه القیم ذا )1(ھ ، وھك

 .أو ذات إیحاء سلبي) -(یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا 

-  P  ـ)  +0.04(و ) -0.4(محصورا بین ا إحصائیا بـ ذا  ،)2( فإن ھذه القیمة یمكن تمیزھ وھك

 .وجھ نحو قیم متعادلةیمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة الموجبة والسلبیة تت

-  P  ین ـ) 1+) ( +0.04(محصورا ب ا إحصائیا بـ ن تمیزھ ة یمك ذه القیم إن ھ ذا  ،)3( و ف وھك

 . یرمز لھا باإلیجاب أو ذات إیحاء إیجابيیمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة 

  مؤشر الحیادIndice de neutralité   

  :وبحسب بالشكل التالي ) N(ونرمز لھ بالرمز 

عدد الكلمات السلبیة عدد الكلمات االیجلبیة عدد الكلمات الحیادیة 
  العدد الكلي  للكلمات المتداعیة

= 푁    

  وعلیھ  1+ و  1 –وھذا المؤشر ھو اآلخر تتراوح قیمتھ ما بین 

ـ ) 0.05-(و )  1-(محصورا بین   Nإذا كان  - ا إحصائیا بـ ن ترمیزھ ة یمك ذه القیم إن ھ ) 1(ف

 ) ذات حیاد ضعیف ( أن نقول أن الكلمات ذات صفة الحیاد ویمكن لنا 

ـ ) +0.04(و )  0.04-(محصورا بین   Nإذا كان  - ا إحصائیا بـ ن ترمیزھ ة یمك ذه القیم فإن ھ

لبیة ) 2( ات الس ع الكلم ة م یم متعادل ي ق ھ إل ة تتج ات الحیادی ول أن الكلم ا أن نق ن لن ویمك

 )ذات حیاد معتدل(والموجبة 
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ـ ) 1+(و ) 0.04(+ورا بین محص  Nإذا كان  - ا إحصائیا بـ ن ترمیزھ ة یمك ) 3(فإن ھذه القیم

اد ویمكن لنا أن نقول  اد(معظم الكلمات المرمزة بالحی ات ذات صفة الحی ع أو  الكلم اد مرتف حی

 ) عالي

راد حول الموضوع  ن طرف األف یم م ن تقی تج م ا ن ى أساس م وم عل إن فائدة ھذه القیاسات تق

اس التح ى أس یس عل ف ول یم المواق ة لتقی كل تركیب رات تش ذه المؤش إن ھ ك ف ن ذل د م وي، وأبع ل الفئ لی

نحھم . الضمنیة للتصورات االجتماعیة رد یم ف أن الف وعالقتھا بمختلف المقاطع المنبھة، وھي تحلل كی

ة  اھرة وخاص رات ظ تعمالھا كمتغی ن اس ي یمك رى، والت لبیة ألخ یم س ة وق ات معین ة لكلم یم إیجابی ق

 .قطبیة واألحادیة باعتبارھا متغیرات تابعةالمؤشرات ال

  المؤشر النمطيIndice de stéréotypie  

ة  والذي یعتبر كمقیاس الختالف الشروحات باالرتباط مع ھدف التصورات، وھي معلومة مھم

دف التصورات ع ھ ول أن . جدا ومعینة بمجمل االختالفات في قاموس شرح االرتباط م ن الق ث یمك حی

وذج ال ذا النم ل ھ ر أو أث ھ أكث ا أن ورات، كم دف التص ة لھ ل أھمی ر أو األق و أألكث داللي ھ ي وال مفردات

دد  ات والع ف الكلم ین مختل ة ب ة  العالق اس لمعرف ر كمقی ن أن یعتب ى، ویمك ث المعن ن حی ا م اختالف

ر النمط ذا المؤش ا، وھ الي لھ یم  ياإلجم ذا الق ا، وك ارف علیھ ات المتع ع للكلم ى األوس وي  المعن یحت

زةالمع ة ممی ـ . رفیة بغیة تقویة الوضوح والبساطة الفئویة لحقیق ھ بـ ز ل ذي یرم ذا المؤشر ال وبحسب ھ

Y) ( ویحسب بالشكل التالي:  

(1) . . . .         100 ×  عدد الكلمات المختلفة المتداعیة لكل فوج من األفراد
 العدد الكلي للكلمات التداعیة

= 푦  

ذا المؤشر النمطي یحسب بقسمة س فرد ال یتداعي بنفالوانطالقا من أن  إن ھ عدد الكلمات فرد آخر، ف

ي  راد، ولك ل األف ة لك ة المتداعی ات الكلی وع الكلم ى مجم رد عل ل ف دي ك ة ل ات المتداعی وع الكلم مجم

ة  ى قیم ل عل ین ) Y(نحص ا ب ة  1+و 1-م ق المعادل ة نطب ن المعادل ا م ل علیھ ة المحص ا بالنتیج ، فإنن

  : التالیة

  (1 −) × 1 − = Y  
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  : مخاوف وصعوبات العمل المیداني - 5

 العمل المیداني اقتصرت على صعوبات:  

ة  - صعوبات إداریة كالزمن المخصص لدراسة االستمارة والموافقة علیھا من قبل مدیریة التربی

ى  ب الحصول عل ة یحمل طل من جھة، استلزام الحصول على ترخیص من المؤسسة التعلیمی

 .ص آخر لتوزیعھا علیھاأسماء المؤسسات تم ترخی

رة  - ة وضمن الفت ة التربی ن مدیری رخیص م م وجود ت تقبالنا رغ ن اس دیرین م تملص بعض الم

ى  ا إل ض بضعھم اآلخر توجیھن ذا العمل، ورف ت لھ دیھم الوق یس ل ھ ل المحددة، متحججین بأن

 .المساعدین التربویین كحد أدنى

بعض المؤسسات التر - ح ب ة بشكل واض ة،غیاب اإلحصاءات مرتب إذ أن بعضھا ال تحمل  بوی

ة  اتر المؤسس ة دف ن مراجع د م ان الب یا فك أخرین دراس دین أو المت ذ المعی ة بالتالمی ى قائم حت

ذ 500تلمیذ في نھایة المطاف من أصل  26كاملة الستخراج حوالي  ض . تلمی ي حین أن بع ف

ن  المؤسسات حاولت تقدیم بعض التالمیذ الذین تعرفھم دون التأكد من صحتھا في ات، لك الملف

ات الملموسة سو ن استخراج الملف د م ان الب ذلك ك ل ل ب دلی اء كانت جراء اإلصرار على طل

ى ورق ة أو عل ؤال . (إلكترونی ادة الس ى زی رص عل م الح ذا ت نة  20ولھ دت الس بق وأع س

ي " احتمال مرة" م وضعھ ف ة الدراسة وت ي أو ال ینتمي لعین ر معن ذ غی اء أي تلمی بغرض إلغ

 "    معدة، جراء أي خطأ القوائم ال

لرفض القائمین علیھا على توزیع استمارات الدراسة وتعویضھا المؤسسات بعض تم استبدال  -

 .بأخرى

  في حین أن من بین المخاوف تمحورت في: 

ع االستمارة إذ أصر التالمی - ذ التجاوب م ض التالمی ض بع ذ السنة أول ذرف  ىخصوصا تالمی

تقدیم إجابات مختلفة إال أنھم متخوفون من اإلدارة المدرسیة، متوسط والثانیة أنھم یرغبون في 

ن . خاصة فیما یتعلق بتلك التي تخص المدرسة بشكل مباشر ر ع م یعارضوا التعبی ي حین ل ف

ھ سیتم  ن إجابتھم وأن مشاعرھم الخاصة في أسئلة أخرى بعد التأكید على أنھ لن یتم الكشف ع

 .بدلیل عدم طلب وضع أسمائھم على االستمارات التعامل معھا بسریة، والتأكید على ذلك
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  : المعالجة اإلحصائیة للبیانات: أوال 

I. عرض وتحلیل نتائج االستمارة:   

  "التكرارت والنسب المئویة"عرض نتائج االنتقاءات البسیطة . 1

  : عرض نتائج المحور االجتماعو دیموغرافي للعینة 1.1

  لجنساحسب متغیر  :  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  29.90  61  أنثى: 1
  70.10  143  ذكر : 2

  100.00  204  المجموع

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس): 02(الجدول رقم 
  

ن  دول نالحظ م راءة الج ة ) 02(ق ة الدراس ي أن عین ل ف ي  204تتمث ا والت ر منھ بة األكب ذا، النس تلمی

   29.90انت للذكور في حین أن نسبة اإلناث بلغت ك %70.10قدرت بـ 

  
  السن حسب متغیر :  

  

  

  

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن): 03(الجدول رقم 

سنة تمثـــل  19-17نالحظ أن نسبة تالمیذ العینة الذین تراوحت أعمارھم بین  )03(من خالل الجدول

- 14،   لتلیھا بعد ذلك نسبة التالمیذ الذین تراوحت أعمارھم بین % 50.49النسبة األكبر والتي تم تقدیرھا بــ 

- 11ھم بین في حین أن نسبة صغیرة كانت للتالمیذ الذین تراوحت أعمار. %44.12سنة إذ قدرت بـــ  16

  .األمر الذي یدل على التأخر الدراسي الكبیر ألفراد العینة .  %05.39سنة والذي قدرت بــ  13

 

  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  05.39  11  سنة13- 11: 1
  44.12  90  سنة16- 14: 2
  50.49  103  سنة19- 17: 3

  100.00  204  المجموع
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  المتوسطةحسب متغیر:  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  12.74  26  بوغابة رقیة:1
  13.73  28  بورغود حسان:2
  11.27  23  المؤمون:3
  13.73  28  فاطمة الزھراء:4
  9.80  20  علیمالتربیة والت:5
  11.27  23  فضیلة سعدان:6
  13.73  28  إبن خلدون:7
  13.73  28  كوحیل لخضر:8

  100.00  204  المجموع

  متوسطةیمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر ال): 04(الجدول رقم 

دول  الل الج ن خ ى ) 04(م ذ عل ع التالمی د أن توزی طاتنج ـ  المتوس درة بـ ا والمق اؤا منھ ذي ج  8ال

ن إكمالیا ة  كل م ة الزھراء"، "بورغود حسان" متوسطةت متقارب لحد ما إذ تصدرت المقدم ن "، "فاطم إب

ة" متوسطة،  لتلیھا  %13.73بنسبة "  كوحیل لخضر"و" خلدون ة رقی ـ "  بوغاب دیرھا ب م تق  12.74بنسبة ت

یمالتر" متوسطة، في حین أن  %11.27بنسبة قدرت بـ  " المؤمون" متوسطةثم بنسبة أقل ل % م " بیة والتعل ل

د نسبتھا  ة .  %09.80تتع ا بالنسبة للمدرس ارا مختلف ذ معی د تأخ ذه النسب ق ذي یجب توضیحھ أن ھ ر ال األم

 .  نفسھا نظرا إلى اختالف عدد التالمیذ اإلجمالي لكل واحدة منھا

  المستوى الدراسي حسب متغیر  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  25.98  53  السنة األولى : 1
  27.94  57  السنة الثانیة: 2
  24.02  49  السنة الثالثة: 3
  22.06  45  السنة الرابعة: 4

  100.00  204  المجموع

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى الدراسي): 05(الجدول رقم 

نة  ذ الس ي تالمی عت ف ل توض عیة فش ي الوض ذ ف بة التالمی ر نس د أن أكب دول نج راءة الج الل ق ن خ م

ذ السنة ا % 25.98لتلیھا نسبة  % 27.94وذلك بنسبة قدرت بــ  ىاألول التالمی ة  أم ة  لثانی ذ السنة الثالث تالمی

    % 22.06تالمیذ السنة الرابعة قدرت بــفتمثلت في أما النسبة األصغر   %24.02قدرت بـ ف
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  المستوى التعلیمي لألب حسب متغیر: 

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  03.92  8  ىدون مستو: 1
  11.27  23  ابتدائي: 2
  22.55  46  متوسط: 3
  39.22  80  ثانوي: 4
  23.04  47  جامعي:5

  100.00  204  المجموع

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي لألب): 06(الجدول رقم 

لك بأعلى نسبة نجد أن المستوى التعلیمي السائد لآلباء ھو الثانوي وذ) 05(من خالل الجدول رقم 

ثم اآلباء ذوي مستوى التعلیم . لآلباء ذوي مستوى جامعي %23.04تلیھا نسبة   % 39.22قدرت بــ 

في حین نسبة أقل لآلباء ذوي مستوى ابتدائي بنسبة قدرت بـ . %22.55المتوسط وذلك بـنسبة قدرت بـ 

ن معظم األولیاء تحصلوا على تعلیم وبالتالي فإ .% 3.92أما اآلباء دون مستوى فلم تتعد نسبتھم  11.27%

  .لدرجة معینة

 

  المستوى التعلیمي لألمحسب متغیر:  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  07.84  16  دون مستوى: 1
  10.78  22  ابتدائي: 2
  33.82  69  متوسط:3
  30.93  62  ثانوي:4
  15.20  31  جامعي:5

  01.96  04  دون إجابة
  100.00  204  المجموع

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر التعلیمي لألم ): 07( الجدول رقم

ـ )  07(من خالل الجدول رقم  دیرھا ب م تق د ت ات دون مستوى وق ل نسبة لألمھ   %07.84تم رصد أق

ـ   درت بـ ك بنسبة ق الي وذل یم اإلكم ات ذوات التعل ى نسبة لألمھ ت أعل ي حین كان رة  %33.82ف ا مباش لتلیھ

ك بنسبة  %30.93الثانوي وذلك بنسبة قدرت بـاألمھات ذوات التعلیم  یم الجامعي وذل ات ذوات التعل م األمھ ث

  . %10.78ثم  األمھات ذوات التعلیم اإلبتدائي بنسبة قدرت بـ  %15.20أقل قدرت ب 
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  21 السؤال(حسب متغیر سبق وأعدت السنة : (  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  00.00  0  مرة: 1
  62.75  128  مرتین : 2
  35.78  73  أكثر من مرتین:3

  01.47  3  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر سنوات التأخر الدراسي): 08(الجدول رقم 

أخر دراسي ) 08(من خالل قراءة الجدول رقم  ذ ذوي ت ین تالمی یظھر جلیا أن العینة كانت موزعة ب

د نسبة . تأخر لسنة واحد كانت لمجرد التأكد من مصداقیة اإلجاباتلسنتین أو أكثر في حین أن ال  %0لذلك نج

ي  72.50إلحتمال أعدت السنة مرة واحدة في حین أن نسبة التالمیذ المتأخرین دراسیا لمدة سنتین قدرت ب  ف

ـ  درت نسبتھم بـ ك ق ن ذل ر م أخر أكث ي حین   %26.00حین أن التالمیذ الذي تجاوزت سنوات الت  %1.50ف

  .تمثلت في التالمیذ الذین امتنعوا عن اإلجابة عن ھذا السؤال
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 :    االنتقاءات البسیطة للمحور األول    2.1
 ترى أن المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي ) 07(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  43.63  89  موافق جدا: 1
  25.98  53  موافق: 2
  25.00  51  معارض: 3
  05.39  11  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع
  "ترى أن المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي"یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر):09(الجدول رقم 

رون أن المدرسة  ذ ی ح أن التالمی دول یتض ت من خالل الج اعي إذ كان ق النجاح االجتم در لتحقی مص

ـ اإلجابة على ھذا السؤال بمواف درت بـ ذ ذوي  %43.63ق جدا كأعلى نسبة ق درت نسبة التالمی ل ق ي المقاب ف

بة  ـ نس ق ب ة مواف بة  %25.98إجاب ا نس ت  %25أم ة لیس رون أن المدرس م ی ین فھ ذ المعارض ت للتالمی فكان

  . فقط كانت للمعارضین بشدة لھذه الفكرة %05.39مصدرا لتحقسق النجاح ، في حین أن نسبة 

 منحك المدرسة ت) 09(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  09.31  19  الحصول على شھادة: 1
  26.47  54  تحقیق االستقاللیة: 2
  28.43  58  تعلم أشیاء تفیدك مستقبال: 3
  11.27  23  ال تمنحني المدرسة شیئا: 4
  24.51  50  تصبح مثقف: 5

  100.00  204  المجموع
  "تمنحك المدرسة " لعینة على متغیریمثل إجابات أفراد ا): 10(الجدول رقم 

ن  %09.31یتبین أن التالمیذ ) 10(من خالل الجدول  ى شھادة م فقط تطرقوا إلى أھمیة الحصول عل

ا نسبة . قبل المدرسة، كأمر ملموس تقدمھ المدرسة في تصورھم دون أن  %11.27ثم تلیھ ذین یعتق ذ ال للتالمی

ین أن األغلبی ي ح یئا، ف نحھم ش ة ال تم ن المدرس ل م ى ك ة عل ب متقارب تقروا بنس ذ اس ن التالمی بح " ة م تص

تعلم أشیاء تفیدك في "  %26.47بنسبة قدرت بـ " تحقیق االستقاللیة"و %24.51وذلك بنسبة " شخص مثقف

ذ المستجوبون % 28.43بنسبة " المستقبل ا التالمی أكبر نسبة اتجھ إلیھ رة . ك ذه األخی ن كون ھ م م ى رغ عل

   .رد ال یمكن قیاسھا فعلیا من طرفھممحصالت ذات طابع مج
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 ترى أن المدرسة) 10(رقم  السؤال   

المجموع   ال:2  نعم:1  ترى أن المدرسة
  % النسبة   التكرار   % النسبة   التكرار   الكلي 

  203  24.63  50  75.37  153  مكان للتعلم: 1 10
  204  71.57  146  28.43  58  مكان تلتقي فیھ باألصدقاء: 2
  204  68.63  140  31.37  64  وانيمحیط عد:3
  204  78.92  161  21.08  43  مضیعة للوقت والجھد: 4
  204  73.53  150  26.47  54  سلطة : 5

  "ترى أن المدرسة" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر): 11(الجدول رقم 

دول  یتوضح من خالل قراءة دركون) 11(الج ذ ی تعلم أن التالمی ان لل ا مك ى أنھ بالدرجة  المدرسة عل

لى وصف المدرسة على أنھا إالتالمیذ یمیلون  عظممأرباع العینة كما أن  3وھو ما یقارب   %75وذلك بنسبة 

د مكان 28.43أما نسبة   % 71.57لیست مكانا الھدف منھ لقاء األصدقاء وذلك بنسبة  رأت أن المدرسة تع  اف

م للمحیط المدرسي  % 31.37نسبة عبرت  .یتم فیھ االلتقاء باألصدقاء على حد سواء من التالمیذ عن إدراكھ

ـ  درت ب ذ ق ن التالمی ا  % 68.63على أنھ محیط عدواني في حین نفى ذلك نسبة أكبر م ح ، كم ة یتض ن جھ م

ھ  %21.08أن نسبة أخرى  ى أن زمن المدرسي عل درك ال ذ ت ن التالمی دم ك بنسبة  مضیعة للوقت والجھ وذل

من التالمیذ لدیھم إدراك مختلف للزمن المدرسي إذ كانت إجابتھم  % 78.92في حین أن  %21.08قدرت بــ 

  . %26.47 ـذلك بنسبة قدرت بأنھا سلطة ویدركون المدرسة على من جھة أخرى أكد التالمیذ أنھم  . بال

 یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة ) 13(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  34.31  70  موافق جدا: 1
  33.82  69  موافق: 2
  20.59  42  معارض: 3
  11.27  23  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع 
   "یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة"یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 12(الجدول رقم 

ھ با) 12(من خالل الجدول  ى أن دة عل ون بش ذین یوافق ل ال ي المجم ذ ف رى أن التالمی ق ن ان تحقی إلمك

ـ  درت بـ ت  34.31النجاح االجتماعي دون المدرسة أكبر نسبة والتي ق وافقین تمثل ي حین أن األشخاص الم ف

ي  بتھم ف ـ  %33.82نس بتھم ب درت نس ور ق ذا التص ین لھ ذ المعارض ین أن التالمی ي ح ا  %20.59، ف أم

   %11.27المعارضون بشدة فكانت أقل نسبة وقدرت بـ 
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 :یطة للمحور الثانياالنتقاءات البس 3.1
 المستقبل ترى أنھ من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في) 08( السؤال   

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  39.22  80  موافق جدا: 1
  33.33  68  موافق: 2
  20.10  41  معارض: 3
  07.35  15  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع

  "من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل "ة على متغیریمثل إجابات أفراد العین) : 13(الجدول رقم  

ك "نجد أن أغلب التالمیذ المستجوبین یؤیدون فكرة ) 13(من خالل الجدول  من خالل الدراسة بإمكان

بموافق في حین  % 33.33من ھم بموافق جدا و  % 39.22وذلك بنسبة كبیرة إذ أجاب "النجاح في المستقبل

درت بنسبة كانت نسبة المعارض ل إذ ق د  % 20.10ین أق م تتع ذین أجابوا بمعارضین ول ذ ال  % 7.35للتالمی

  .للتالمیذ المعارضین بشدة للفكرة ذاتھا

 اإلنسان الناجح یجب أن یكون ):14(رقم  السؤال:  

اإلنسان الناجح 
  یجب أن یكون

  المجموع الكلي  ال:2  نعم:1
  % النسبة وع  المجم  % النسبة   التكرار   % النسبة   التكرار 

  100.00  204  43.63  89  56.37  115  متعلما : 1
  100.00  204  22.55  46  77.45  158  لدیھ وظیفة : 2
  100.00  204  26.47  54  73.53  150  للمجتمع امفید :3
  100.00  204  35.30  72  64.70  132  لدیھ المال: 4
  100.00  204  75.98  155  23.52  48  متزوج: 5

  " اإلنسان الناجح یجب أن یكون" ثل إجابات أفراد العینة على متغیریم): 14(الجدول رقم 

ا ) 14(من خالل الجدول رقم  اجح اجتماعی ن الشخص الن ذ ع ا التالمی ي یحملھ ح أن الصورة الت یتض

ـ البد أن یكون  إن نسبة و . 56.37متعلما وذلك من خالل نسبة قدرت ب ذ المستجوبین ف  77.45حسب التالمی

خ % رون أن الش ةی ھ وظیف ون ل د أن تك ا الب اجح اجتماعی بة  .ص الن ا أن نس ن   % 73.53كم ذ م التالمی

رداالشخص الناجح اجتماعیا أن أحد محكات  إلى یتصورونالمستجوبین  د أن یكون ف ع مفی د . للمجتم ا یعتق كم

ا وأنھ من الضالتالمیذ  ر ناجحا اجتماعی ال كي یعتب ن خالل اإلروري أن یكون لدى الشخص الم ك م ة ذل جاب

ـ  درت بـ نعم بنسبة ق ل محك. % 64.70ب ي مقاب زواج  ف راال ق إجماعا كبی م یل ط بنسبة  ل ن  % 23.52فق م

  .االتالمیذ یرون أن اإلنسان الناجح یجب أن یكون متزوج
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 ھل تحب الدراسة) 17(رقم  السؤال  :  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  33.82  69  نعم : 1
  66.18  135  ال: 2

  100.00  204  المجموع 

  "تحب الدراسة" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 15(الجدول رقم 

ذین ) 15(من قراءة الجدول  ذ المستجوبین وال ن تالمی ون الدراسة م ذین یحب ذ ال د أن نسبة التالمی نج

اوز  م تتج ة ل ة الدراس ون عین ـ  %33.82یمثل دیرھا بـ م تق ي ت ة والت بة الباقی ین أن النس ي ح ن  %66.18ف م

  . التالمیذ المستجوبین عبروا بأنھم ال یحبون الدراسة

 ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة ) 18(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  26.47  54  موافق جدا: 1
  21.57  44  موافق: 2
  33.82  69  معارض: 3
  18.14  37  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع 

  " ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر ):16(الجدول رقم 

ك ) 16(من خالل الجدول  درس وذل ة التم ذ المعارضین لفكرة إجباری نجد أن أكبر نسبة كانت للتالمی

درس % 21.57في مقابل  % 33.82بنسبة قدرت بــ  ت . للتالمیذ الموافقین لفكرة إجباریة التم ا تفاوت دة كم ش

ت  رة فكان س الفك ول نف ذ ح ة للتالمی ة والمعارض رورة  % 26.47الموافق ى ض دا عل وافقین ج ذ الم للتالمی

  .  للمعارضین بشدة % 18.14إجباریة التمدرس في مقابل  
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 ي ) 25(رقم  السؤال ا ف المواد التي تدرسھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھ
  : الحیاة الواقعیة

  %النسبة   ارالتكر  الكیفیات 
  21.08  43  موافق جدا: 1
  29.90  61  موافق : 2
  40.20  82  معارض : 3
  07.35  15  جد معارض: 4

  01.47  03  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

المواد التي تدرسھا داخل القسم باإلمكان االستفادة " یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر ) : 17(الجدول رقم 

 "اة الواقعیةمنھا في الحی

دول  الل الج ن خ بة ) 17(م ح أن نس ي  %40.20یتض واد الت رة أن الم ة لفك ذ معارض ن التالمی م

د معارضة    %07.35یدرسونھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھا في الحیاة الواقعیة ونسبة  ذ ج ن التالمی م

واد المدرسة من التالمیذ یؤیدون أو المواف  %29.90لذات الفكرة في المقابل فإن  قین إمكانیة االستفادة من الم

  .   للتالمیذ الموافقین جدا للفكرة عینھا  % 21.08في مقابل   %29.90في الحیاة الواقعیة وذلك بنسبة 

  
 تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء ) 27(رقم  السؤال

  دراستك

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  24.51  50  نعم : 1
  73.53  150  ال: 2

  1.96  04  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك  "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 18(الجدول رقم 

  "بعد إنھاء دراستك 

ن یحصلوا عل) 18(یظھر بشكل واضح من خالل الجدول  أنھم ل وي ب اد ق ون اعتق ى أن التالمیذ یحمل

ھ  ر عن ذي عب ر ال ة الم اء الدراس د إنھ ص بع ال التخص ي مج بھم وف ة تناس ذ  %73.53وظیف ن التالمی م

ن بوجود إمكانیة لحصولھم على عمل یناسبھم بعد من التالمیذ یؤمنو % 24.51المستجوبین و في المقابل فإن 

  .إنھاء الدراسة
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  : االنتقاءات البسیطة للمحور الثالث      4.1  

 عندما تتجھ إلى المدرسة غالبا تكون) 16(رقم  السؤال:  

    %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  24.51  50  متحمس:1
    23.04  47  فاتر:2

74.51% 
 

  21.08  43  محبط:3
  16.66  34  مضطر: 4
  13.73  28  مجبر: 5

   0.98  02  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "عندما تتجھ إلى المدرسة تشعر" على متغیریمثل إجابات أفراد العینة ) : 19(الجدول رقم 

ا مشاعر  من خالل الجدول نجد أن استجابات التالمیذ حول شعورھم أثناء اتجاھھم إلى المدرسة أغلبھ

بة  ا بنس درت جمیعھ لبیة ق ـ  %74.51س دیرھا بـ م تق ي ت الفتور والت عور ب ى الش ا عل ا بینھ مت فیم ي قس والت

درت ب 21.08% بة ق ك بنس اط وذل ـباإلحب ـ   %21.08ـ درت ب بة ق ك بنس طرار  وذل عور باالض م  الش ث

ذھاب  16.66% ي في حین أن الشعور بأنھ مجبر لل ـ إل درت بـ ان بنسبة ق ل %13.73المدرسة ك ي المقاب ، ف

  .  %24.51الشعور اإلیجابي الوحید ھو التحمس بنسبة 

 ترغب في التغیب في بعض المواد دون أخرى) 19(رقم  السؤال  

  %النسبة   لتكرارا  الكیفیات 
  24.51  50  دائما: 1
  41.68  85  أحیانا:2
  16.66  34  نادرا: 3
  16.66  34  أبدا: 4

  0.49  01  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "ترغب في التغیب في بعض المواد دون أخرى" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 20(الجدول رقم 

واد نرى أن م) 20(عبر قراءة الجدول  عظم التالمیذ لدیھم رغبة في التغیب عن الدراسة في بعض الم

ا بنسبة  41.68وذلك بنسبة قدرت بــ  م دائم ا، ث ن أحیان ب لك ي التغی ون ف ذین یرغب ذ ال ي %24.51للتالمی ، ف

ب  ي التغی راغبین ف ر ال ك غی ع أولئ د سواء م ى ح دروا عل حین التالمیذ الذین یرغبون في التغیب لكن نادرا ق

  . %0.49في حین أن فرد واحدا امتنع عن االجابة عن ھذا السؤال أي بنسبة . 16.66قدرت بــ  بنسبة
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 سبق وتغیبت عن الدراسة) 20(رقم  السؤال :  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  49.02  100  بسبب: 1
  37.75  77  بدون سبب: 2
  13.24  27  لم أتغیب : 3

  100.00  204  المجموع 

  "سبق وتغیبت عن الدراسة" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 21(الجدول رقم 

دول  ن خالل الج ح م ذین ) 21(یتوض ذ ال ت للتالمی ر نسبة سجلت كان وا بسببأن نسبة أكب ن  تغیب ع

ك بنسبة  49.02الدراسة بنسبة تم تقدیرھا  بـــ  ثم تلیھا نسبة التالمیذ الذي تغیبون عن الدراسة بدون سبب وذل

ن الدراسة  % 13.24، في حین أن نسبة  % 37.75بــ  تم تقدیرھا وا ع م یتغیب أنھم ل ذ صرحت ب ن التالمی م

   .على اإلطالق

 ما الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم ) 23(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  41.67  85  الملل: 1
  10.78  22  القلق: 2
  16.18  33  الراحة :3
  09.80  20  التوتر : 4
  9.31  19  اإلنزعاج: 5
  06.86   11  متحمس: 6
  05.39  14  ضغط: 7

  100.00  204  المجموع 

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر ): 22(الجدول رقم 

ل یكتسي األغلبی) 22(یظھر الجدول  ك شعور التالمیذ داخل القسم من الواضح أن الشعور بالمل ة وذل

ـ  % 41.67بنسبة قدرت بــ  ي  %16.18كشعور ثاني ینتاب المستجوبین كانت الراحة وذلك بنسبة قدرت بـ ف

درت ب  ل نسبة ق القلق مث ان بنسبة  %10.78حین أن الشعور ب التوتر فك ا الشعور ب ا الشعور % 9.80أم أم

ي حین حل الشعور بالضغط  %6.86أما الشعور بالتحمس فلم یمثل سوى  % 9.31باالنزعاج فكان بنسبة  ف

  %5.39كأقل نسبة و مثلت 
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 داخل القسم وأثناء الدرس) 28(رقم  السؤال : 

  المجموع الكلي  ال:2  نعم:1  داخل القسم وأثناء الدرس
  % النسبة   المجموع    % النسبة   التكرار   % النسبة   التكرار 

  100.00  204  54.90  112  45.10  92  تنتبھ إلى شرح األستاذ   :1
  100.00  204  61.27  125  38.73  79  تشارك أثناء الدرس :2
  100.00  204  42.65  87  57.35  115  تفقد القدرة على االنتباه :3
  100.00  202  86.63  175  13.36  27  تساھم في خلق الفوضى :4
  100.00  202  70.59  144  28.43  58  ال تشارك داخل القسم إطالقا :5

   "داخل القسم وأثناء الدرس بات أفراد العینة على متغیریمثل إجا) : 23(الجدول رقم 

نعم نسبة ) 23(یتضح من الجدول  ت ب تاذ فكان ى شرح األس أن نسب متقاربة للتالمیذ الذین ینتبھون إل

ط  38.73%  .45.10% ن فق ینم ا یتب ة، كم اء الدراس اركون أثن م یش رحوا أنھ ة ص ة الدراس الل  عین ن خ م

ت  %13.24نسبة . أثناء الدرسأو التركیز میذ یفقدون قدرتھم على االنتباه من التال % 57.35الجدول أن  مثل

من التالمیذ ال یشاركون داخل  % 28.43نجد أن التالمیذ الذین أقروا بالمساھمة في خلق الفوضى داخل كما 

   .القسم

 تدرس في المنزل بنظام ) 34(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  20.59  42  یومي: 1
  18.62  38  أسبوعي : 2
  19.60  40  تحت ضغط الوالدین:3
  20.59  42  فترة الفروض واالمتحانات: 4
  14.22  29  وجود واجبات: 5
  03.93  08  ال أدرس : 6

  02.45  05  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "مبنظافي المنزل تدرس  "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر ) : 24(الجدول رقم 

روض  رة الف اء فت ومي أو أثن ام ی ة بنظ ي دراس ذ ف ات التالمی ر إجاب دول حص الل الج ن خ ن م یمك

دین  % 20.59واالمتحانات بنفس النسبة و التي قدرت بــ  لتلیھا نسبة التالمیذ الذین یدرسون تحت ضغظ الوال

ـ  زل بنظام أسبوعي % 19.60والتي قدرت ب ي المن ذین یدرسون ف ذ ال ا التالمی ا %18.62بنسبة  لتلیھ ، تلیھ

للتالمیذ الذین صرحوا % 3.93للتالمیذ الذین توجھھم الواجبات المنزلیة لمراجعة دروسھم،   %14.22نسبة 

  .فكانت للتالمیذ الذین  امتنعوا عن اإلجابة عن ھذا السؤال  %2.45أنھم ال یدرسون نھائیا بالمنزل أما نسبة 
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 للدراسة على أنھ  تقدر الوقت الذي تكرسھ) 35(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  15.69  32  كاف جدا  : 1
  47.54  97  كاف : 2
  34.31  70  غیر كاف :3
  01.96  04  غیر كاف جدا : 4

  100.00  01  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "راسةتقدر الوقت الذي تكرسھ للد "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 25(الجدول رقم 

ذي یكرسونھ للدراسة ) 25(من خالل الجدول  ت ال درون الوق ذین یق نجد أن أكبر نسبة ھي للتالمیذ ال

ھ  ى أن اف" عل ـ  " ك دیرھا بـ م تق بة  % 47.54ت جلت نس ذي   %15.69وس ت ال دروا الوق ذین ق ذ ال للتالمی

دا ،  ھ كاف ج م ال یكرسیكرسونھ على أن دركون أنھ ذین ی ذ ال ل للتالمی ي المقاب ت نسبتھم ف ا كان ت كافی ون وق

ى   34.31% ا إكتف ى    % 1.96فیم اف عل ر ك ھ غی ى أن ة عل ونھ للدراس ذي یكرس ت ال ریح أن الوق بالتص

  .اإلطالق
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  :االنتقاءات البسیطة للمحور الرابع   5.1
  ھل تحب المدرسة) 11(رقم  السؤال  :  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  41.66  85  نعم : 1
  57.35  117  ال: 2

  0.98  02  دون إجابة
  100.00  204  المجموع

  "تحب المدرسة "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 26(الجدول رقم 

واختلفت إجاباتھم إذ أن ما قدرت " تحب المدرسة"إجابات أفراد العینة على متغیر ) 26(یبین الجدول 

ـ  بتھ بـ أنھم ال یح % 57.35نس روا ب ذ عب ن التالمی بة م ل نس ي مقاب ة ف ون المدرس ذ  %41.66ب ن تالمی م

دیره بنسبة . المستجوبین والذین عبروا بدورھم عن أنھم یحبون المدرسة م تق ا ت ة م ن اإلجاب ع ع في حین امتن

0.98%  .  

  تصف المدرسة على أنھا مكان ) 12(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  23.53  48  بشع: 1
  28.43  58  جمیل: 2
  48.04  98  دون ملمح : 3

  100.00  204  المجموع 

  "تصف المدرسة على أنھ مكان" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر): 27(الجدول رقم 

ن خالل وصفھا )  27(یظھر الجدول  ائي للمدرسة م م للمحیط الفیزی استجابات التالمیذ حول إدراكھ

الي  اتھم كالت ـ : إذا ما كانت جمیلة بشعة أو دون ملمح فتوزعت إجاب دیرھا بـ م تق ة بنسبة ت ة األغلبی ت إجاب كان

ر  % 48.04 ي حین عب ن   %28.43أن وصفت المدرسة من قبل التالمیذ على  أنھا دون ملمح، ف ذ م التالمی

ل  نسبة  ا  % 23.53عن أنھم یعتقدون أن مدرستھم جمیلة، في مقاب ذین وصفوا مدارسھم بأنھ ذ ال ن التالمی م

  . بشعة
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 لى المدرسةإتحب الذھاب ) 15(رقم  السؤال:  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  35.78  73  نعم: 1
  63.24  129  ال: 2

  0.98  02  دون إجابة
  100.00  204  المجموع 

  "لى المدرسةإتحب الذھاب  "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر): 28(الجدول رقم 

من التالمیذ الذین تم استجوابھم ال یحبذون الذھاب على المدرسة،  % 63.24أن ) 28(یظھر الجدول 

  . منھم والذین أبدوا أنھم یحبون الذھاب إلى المدرسة %35.78في مقابل 

 درسة تحس أنك تلمیذداخل الم) 22(رقم  السؤال:  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  31.73  64  تلمیذ عادي : 1
  14.71  30  ممیز: 2
  10.29  21  منبوذ:3
  04.90  10  ذو تاثیر إیجابي:4
  16.66  34  مھمش : 5
  9.80  20  محبوب : 6
  3.92  08  ذو تاثیر سلبي: 7
  3.92  08  ال یھمني األمر: 8

  04.41  09  دون إجابة 
  100.00  204   المجموع

  "داخل المدرسة تحس" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر ) : 29(الجدول رقم 

أن الشعور الذي یحملھ التالمیذ داخل المدرسة كأفراد یختلف من تلمیذ إلى آخر ) 29(یوضح الجدول 

ذ  أنھم تالمی ذ ب ل شعور التشعور التالمی ك من بین التالمیذ الممثلین لعینة الدراسة إحت ر نسبة وذل عادیون أكب

ـ  درت بـ بة ق بة  %31.73بنس ك بنس التھمیش وذل عور ب رة الش ھ مباش م تلی ر  %16.66ث أنھم  %14.71عب ب

ل  ي مقاب زون، ف أنھم ممی ت نسبة  %10.29یشعرون ب ي حین كان وذون ف م منب روا انھ ذین عب ذ ال ن التالمی م

م من التالمیذ ا %4.90للتالمیذ المحبوبین تلیھا نسبة  9.80% ي حین تقاس ا، ف أثیرا إیجابی لذین رتأوا أن لھم ن

ـ " الیھمنى اآلمر"و" ذو تأثیر سلبي"كل من  درت بـ ا نسبة  % 3.92نسبة ق وا  %4.41أم ذ امتنع ن التالمی م

   .  عن اإلجابة
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 داخل المدرسة تحسس أنك ) 24(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  43.63  89  فرد ینتمي إلى المدرسة  : 1
  20.58  42  فرد ال یتنمي إلى المدرسة :2
  21.08  43  ترغب في التواجد في مكان آخر : 3
  13.73  28  ال تولي األمر إھتماما :4

  0.98  02  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "داخل المدرسة تحس " یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 30(الجدول رقم 

ك توضح قراءة الجدول أن  ى المدرسة وذل اء إل ة الدراسة یحسون باالنتم ذ عین ن تالمی رة م نسبة كبی

ـ  درت بـ بة ق بة % 43.63بنس ل نس ي مقاب ى  %20.58، ف ون إل م ینتم دون أنھ م ال یعتق رون أنھ ذین عب وال

ت نسبتھ  ا قارب درت   %21.08المدرسة، في حین عبرت م ا ق ان آخر ، م ي مك د ف ي التواج ون ف م یرغب أنھ

  . فكانت للتالمیذ الذین ال یولون أھمیة لشعورھم كأفراد داخل تنظیم المؤسسي للمدرسة % 13.73نسبتھ بــ 

 ھل لدیك رغبة في ترك المدرسة) 26(رقم  السؤال:  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  53.92  110  نعم : 1
  46.08  94  ال: 2

  100.00  204  المجموع 

  "لدیك رغبة في ترك المدرسة" ینة على متغیر یمثل إجابات أفراد الع) : 31(الجدول رقم 

د أن ) 31(من خالل الجدول  ر نج نأكث ة الدراسة نصف  م ین لعین ي وضعیة فشل والممثل ذ ف التالمی

ل نسبة    %53.92والذین قدرت نسبتھم بــ  ي مقاب رك المدرسة، ف ي ت ة ف دیھم رغب ذ  %46.08ل ن التالمی م

  .تركھاالذین أقروا بأنھ لیست لدیھم النیة في 
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 ھل لدیك اھتمامات أخرى خارج المدرسة) 29(رقم  السؤال  

لدیك اھتمامات أخرى 
  خارج المدرسة

  المجموع الكلي  ال:2  نعم:1
  %النسبة    المجموع    %النسبة    التكرار   %النسبة    التكرار 

  100.00  204  69.60  142  30.40  62  الموسیقى: 1
  100.00  204  48.04  98  51.96  106  ریاضةال: 2
  100.00  204  60.30  123  39.70  81  أنترنت: 3
  100.00  204  91.66  187  07.36  15  مطالعة: 4
  100.00  204  96.57  197  03.43  07  عمـــل :5
  100.00  204  99.01  202  0.98  02  نادي علمي: 6

  " سةلدیك اھتمامات أخرى خارج المدر"إجابات أفراد العینة على متغیر یمثل): 32(الجدول رقم 

امھم بالموسیقى خارج المجال المدرسي و  %30.40عبر ) 32(من خالل الجدول  ذ اھتم ن التالمی م

ت  قدرمن التالمیذ عبروا عن اھتمامھم بالریاضة في حین  51.96% ذ  %39.70االھتمام باالنترن ن التالمی م

ل  ي المقاب بة ف د نس م تتع ن ل ل م ة ك وادي العلمی ة الن ى %0.98 و %7.36المطالع ب،  عل بة الترتی ذا نس وك

  .%3.43المھتمین بالعمل 
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  االنتقاءات البسیطة للمحور الخامس 6.1
 األستاذ قدوة للتالمیذ ) 30(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  28.92  59  موافق جدا: 1
  21.08  43  موافق: 2
  33.33  68  معارض: 3
  16.67  34  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع 

  " األستاذ قدوة للتالمیذ "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 33(الجدول رقم 

دول  ین الج ان ) 33(یب م فك بة لھ تاذ بالنس ورة األس ول ص ذ ح ات التالمی ع إجاب ن  % 33.33توزی م

انوا ی %16.67التالمیذ معارضون ألن یكون األستاذ قدوة للتالمیذ وكذا نسبة  ذین ك ذ ال ن التالمی عارضون م

ت نسبتھم . بشدة ذات الفكرة ذ فكان دوة للتالمی تاذ ق ى فكرة األس  %21.08في حین أن التالمیذ الذین وافقوا عل

  .   %28.92أما نسبة التالمیذ الذین وافقوا بشدة ذات الفكرة فقدرت نسبتھم بــ 

 عالقة األستاذ بالتالمیذ یجب أن تكون جیدة ) 31(رقم  السؤال:  

  %النسبة   ارالتكر  الكیفیات 
  40.20  82  موافق جدا: 1
  39.70  81  موافق: 2
  12.24  25  معارض: 3
  06.86  14  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع 

  " ستاذ بالتالمیذ یجب أن تكون جیدةعالقة األ "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 34(الجدول رقم 

ن خالل  بأن عالقة) 34(عبر أفراد العینة عبر الجدول  ك م دة وذل األستاذ بالتالمیذ یجب أن تكون جی

دا ونسبة  أجابواللتالمیذ الذین  %40.20نسبة  ق % 39.70بموافق ج ذین أجابوا بمواف ذ ال ل . للتالمی ي مقاب ف

ى   فقط %06.86نسبة  دة باإلضافة عل ى  %12.24للتالمیذ المعارضین بش ا یعن ذ المعارضین  م ن التالمی م

  .ى أھمیة العالقة أستاذ تلمیذإجماع التالمیذ عل
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 األستاذ مصدر موثوق للمعلومات)32(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  08.33  17  موافق جدا: 1
  33.82  69  موافق: 2
  27.94  57  معارض: 3
  29.42  60  جد معارض: 4

  0.49  01  دون إجابة
  100.00  204  المجموع 

  "األستاذ مصدر موثوق للمعلومات "أفراد العینة على متغیر یمثل إجابات) : 35(الجدول رقم 

من التالمیذ عبروا بأنھم یعارضون بشدة  % 29.42نجد أن نسبة ) 35(من خالل قراءة الجدول 

، في حین أید %27.94مقولة األستاذ مصدر موثوق للمعلومة، كذلك عبر عن معارضتھ ما قدرت نسبتھ بــ 

كما وافق باعتدال ھذه الفكرة ما قدرت  %08.33نسبتھ  تق للمعلومة ما قارببشدة كون األستاذ مصدر موثو

والتي سجلت كأكبر نسبة تصویت إال أن النسبة العامة للمعارضة كانت أعلى إذ بمفردھا  %33.82نسبتھ بــ 

56%      

 على األستاذ تشجیع التالمیذ)33(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  56.86  116  موافق جدا: 1
  13.24  27  موافق: 2
  29.41  60  معارض: 3
  0.49  01  جد معارض: 4

  100.00  204  المجموع 

  "األستاذ تشجیع التالمیذ "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 36(الجدول رقم 

ك بتعب) 36(من خالل الجدول  ذ وذل تاذ للتالمی ة تشجیع األس ر بأھمی رھم یتضح أن أغلبیة التالمیذ تق ی

ـ  دیرھا بـ م تق بة ت دا بنس ق ج ذین  %56.86بمواف دال وال ة باعت اروا الموافق ذین اخت ذ ال ى التالمی افة إل باإلض

للمعارضین  29.41في حین أن المعارضین لھذه لفكرة تشجیع التالمیذ لم تتجاوز  %13.24قدرت نسبتھم بــ 

   %0.49أما المعارضون بشدة فكانت نسبة ضئیلة قدرت بــ 
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  :االنتقاءات البسیطة للمحور السادس      7.1

 لما توقف أحد إخوتك عن مزاولة الدراسة ما كانت رد فعل والدیك ) 36(رقم  السؤال  

    %النسبة   التكرار  الكیفیات 
    14.21  29  الغضب: 1

  29.90  61  محاولة إعادتھ إلى المدرسة : 2  63.72
  19.61  40  لم یبدیا اھتاما: 3
    34.31  70  ك  لم یحدث ذل: 4

  01.96  04  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

لما توقف أحد إخوتك عن مزاولة الدراسة ما كانت  "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 37(الجدول رقم 

  "رد فعل والدیك

دول  ى الج ن إل ھ م ن استخالص ا یمك وتھم  %34.31أن ) 37(أول م د إخ دیھم أح یس ل ذ ل ن التالمی م

فقد تعرض على األقل أحد أفرادھا للتوقف عن مزاولة الدراسة، من  %63.72توقف عن مزاولة الدراسة أما 

ذین حاولوا  %14.21بینھا نسبة  اء ال ت نسبة األولی وقفھم الغضب ، وكان ائھم تجاه ت ت ردة فعل أولی من كان

ن  %19.61، في حین أن  % 29.90إعادة أبنائھم إلى المدرسة مقدرة بــ  ام تجاه م دوا أي اھتم م یب اء ل ألولی

  .توقف أحد أبنائھم عن التمدرس

 ھل تخبر والدیك بنتائجك المدرسیة) 37(رقم  السؤال :  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  27.94  57  دائما: 1
  29.41  60  أحیانا:2
  35.78  73  نادرا: 3
  4.42  09  أبدا: 4

  2.45  05  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "تخبر والدیك بنتائجك المدرسیة "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 38(جدول رقم ال

من التالمیذ نادرا ما تطلع والدیھا على نتائجھا  % 35.87أن ما قدرت نسبتھ بــ ) 38(یظھر الجدول 

ا قاربت نسبتھ من التالمیذ من تلطع الوالدین ولكن أحیانا، في حین صرح م %29.41المدرسیة، تلیھا نسبة 

في حین أنم شبة ون و األولیاء على قدرت . ن األولیاء عن نتائج بشكل دوري أو دائماوطلعأنھم یُ  27.94%
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كانت للتالمیذ الذین ال یطلعون أولیائھم نتائجھم، كما امتنع عن اإلجابة ما قدرت نسبتھ بــ  %4.42بــ 

2.45%  

 ھل یطلع والداك عن نتائجك ) 38(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  لكیفیات ا
  41.67  85  دائما: 1
  30.88  63  أحیانا:2
  23.04  47  نادرا: 3
  04.41  09  أبدا: 4

  100.00  204  المجموع 

  "یطلع والداك على نتائجك" یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر ) : 39(الجدول رقم 

دول  إن) 39(یتضح من خالل الج ذ ف ھ وحسب تصریحات التالمی اء یطلعون  %41.67 أن ن األولی م

م، ونسبة  ت  %30.88على نتائج أبنائھم الدراسیة بشكل دائ ا، ومثل ا أحیان ذین یطلعون علیھ اء ال ت لألولی كان

ذین یتجاھلون أو یتناسون  %23.04نسبة  اء ال األولیاء الذین یقومون بذلك لكن نادرا في حین أن نسبة األولی

  .%4.41ذلك لم تتجاوز نسبتھم 

 ما ردة فعل والدیك تجاه نتائجك ) 39(رقم  الالسؤ  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  20.60  42  التشجیع: 1
  26.47  54  التوبیخ: 2
  32.84  67  طلب بذل مجھود أكبر: 3
  04.90  10  معاقبتك: 4
  14.21  29  ال یھمھما األمر : 5

  0.98  02  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  مثل إجابات أفراد العینة على متغیری) : 40(الجدول رقم 

دعم اإل) 40(من خالل الجدول  ذ نجد أن ردة فعل األولیاء تختلف إال أن أكبر نسبة ھي ال یجابي للتلمی

ر و ود أكب ب مجھ ـ بطل درت بـ بة ق ك بنس بة  %32.84ذل ا نس وبیخ  % 26.47تلیھ ون بت ذین یقوم اء ال لألولی

ع ردة فعل األول ة م درت بنسبة أبنائھم ، وھي متقارب ي ق ائھم والت ذین یشجعون أبن اء ال ي حین  %20.60ی ف

ام  % 04.90كانت رد الفعل بالمعاقبة  دم االھتم أما األولیاء الذین لم تكن لھم ردة فعل واضحة أو بدا علیھم ع

  .%0.98كما امتنع عن اإلجابة عن ھذا السؤال ما قاربت نسبتھ  %14.21فكانت نسبتھم 
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  والداك بتحسیسك بأھمیة الدراسة میقو) 40(السؤال رقم  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  49.51  101  دائما: 1
  33.82  69  أحیانا:2
  13.73  28  نادرا: 3
  02.94  06  أبدا: 4

  100.00  204  المجموع 

  "یقوم والداك بتحسیسك بأھمیة الدراسة "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 41(الجدول رقم 

ى نسبة  عبر الجدول ائھم حول  %49.51یتضح أن أعل ذین یقومون بتحسیس أبن اء ال ن لألولی ھي م

ـ أن  درت ب ة بنسبة ق ة الثانی ي المرتی ن    %33.82أھمیة الدراسة بشكل دائم، في حین ف یقومون تحسیسھم لك

بة   ا نس ا، أم بة 13.73أحیان ل نس ا أق ادرا، أم ائھم  ن یس أبن ون بتحس ذین یقوم اء ال ت لألولی ـ   فكان درت ب فق

  .فھي تخص األولیاء الذین ال یقومون بتحسیس أبنائھم حول أھمیة الدراسة 02.94%

  یساعدك والداك على أداك واجباتك المدرسیة  ) 41(السؤال رقم  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  19.12  39  دائما: 1
  48.04  98  أحیانا:2
  17.16  35  نادرا: 3
  14.21  29  أبدا: 4

  01.47  03  دون إجابة 
  100.00  204  المجموع 

  "یساعدك والداك على أداك واجباتك المدرسیة"یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 42(الجدول رقم 

ا ) 42(من خالل الجدول  ة أو أحیان صرح التالمیذ بأنھم یتلقون المساعدة من قبل أولیائھم بصفة دوری

ل  %19.12نسبة ثم تلیھا  % 48.04 بــبنسبة تم تقدیرھا  ن قب ة م ون المساعدة بصفة دائم ذین یلق ذ ال للتالمی

درت  %17.16أولیائھم، ثم  د ق دیھم فق ن مساعدة وال وا م ذین حرم ك ال ا أولئ ادرا، أم ا ن للتالمیذ الذین یتلقونھ

   .% 14.21نسبتھم بــ 
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 یذھب والداك إلى المدرسة ) 42(رقم  السؤال  

  %النسبة   التكرار  الكیفیات 
  30.88  63  باستدعاء من المؤسسة : 1
  18.14  37  من تلقاء أنفسھم:2
  33.33  68  للحصول على نتائجك المدرسیة: 3
  16.18  33  ال یذھبان نھائیا : 4

  01.47  03  دون إجابة
  100.00  204  المجموع 

  "یذھب والداك إلى المدرسة "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 43(الجدول رقم 

نجد أن أكبر نسبة ھي تلك التي تخص األولیاء الذین یذھبون للمدرسة بسبب ) 43(ل الجدول من خال

ـ  ائج % 30.88استدعاء من المؤسسة وقدرت ب ى نت ذھبون للمدرسة للحصول عل ذین ی اء ال ا نسبة األولی تلیھ

ذھبون أما األ% 18.14أبنائھم في حین نسبة األولیاء الذین یذھبون من تلقاء أنفسھم تمثل نسبة  ولیاء الذین ال ی

  .عن التصویت%  1.47كما امتنع ما قدر بـ . % 16.18نھائیا فتمثل 

 یشجعك والداك على) 43(رقم  السؤال: 

  
  یشجعك والداك على

  المجموع الكلي  ال:2  نعم:1
  % النسبة   المجموع    % النسبة   التكرار   % النسبة   التكرار 

  100.00  204  63.72  130  36.27  74  مزاولة الدروس الخصوصیة :1
  100.00  204  67.48  137  32.51  66  انتقاء الكتب الخارجیة على :2
  100.00  204  65.69  134  34.31  70  مراجعة دروسك بمفردك :3
  100.00  203  69.45  141  30.54  62  مراجعة دروسك مع زمالئك :4

  " لداك علىیشجعك وا "یمثل إجابات أفراد العینة على متغیر) : 44(الجدول رقم 

دول  راءة الج ح أن إن ق اء ی % 36.27توض ن األولی دروسم ة ال ى مزاول ائھم عل جعون أبن  ش

ائالذین من األولیاء  % 32.35في مقابل الخصوصیة  ةیشجعون أبن ب مدرسیة خارجی اء كت ى اقتن ا  ھم عل كم

ين یقوم أبنائھم بأ یفضلون %34.31أن یمكن أن نستوضح  ن  % 30.54نحی مراجعة الدروس بمفردھم ف م

   .األولیاء التالمیذ یشجعون أبنائھم على مراجعة دروسھم مع زمالئھم
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  : les tris à plat نتائج اإلنتقاءات البسیطة مناقشة . 2

ن المعالجة  اوعن عد عرض النتائج والتعلیق علیھا،ی ي تم داول التكرارات الت ن ج ا م ا انطالق سمح لن

ي بمسح لظاھرة التصووالنسب المئویة  ذر الت ن التالمی ة م ذه الفئ ا ھ داول أن إذ . تحملھ ن خالل الج ح م یتض

ذكور  ي ال ل ف ـ العینة األكبر من التالمیذ في وضعیة فشل مدرسي تتمث درت بـ ك بنسبة ق ي %70.10وذل ، ف

ة %  29.90حین لم تتجاوز نسبة اإلناث  ل مدیری ن قب األمر الذي یتطابق مع المؤشرات اإلحصائیة المقدمة م

ك2009-2008 بیة والتعلیم التر ن تل ر م اث األمر  والتي تظھر أن نسب الذكور المعیدین أكب ص اإلن ي تخ الت

اث خارج المدرسة ة باإلن ة مقارن ر حری ذكور أكث ى أن ال ن إرجاعھ إل ذي یمك ى  ال ذا إل افيال العاملو ك  -ثق

  .ذكورال دافعیة من أعلى ھي التعلیم یخصما  في الفتیات دافعیة أن حیث جتماعياال

ین والذین وضعیة فشل مدرسي أي التالمیذ في نالحظ أن نسبة تالمیذ العینة كما  ارھم ب تراوحت أعم

األمر الذي یمكن إرجاعھ إلى عدد سنوات  ،% 50.49سنة تمثـــل النسبة األكبر والتي تم تقدیرھا بــ  17-19

رتین اوز الم د تتج ي ق ي والت أخر الدراس د. الت ا نج ذ  كم وزیعھم ذوأن التالمی ي ت ل ف عیة فش ى ي وض عل

أخر  % 13إلى  11متقارب والذي تراوح بین  المتوسطات ى سنوات الت ة إل ن جھ األمر الذي یمكن تفسیره  م

ر الدراسي وكذا سنة التمدرس إذ أن  أخر دراسي لسنتین أو أكث درت العینة كانت موزعة بین تالمیذ ذوي ت فق

ن  أما . %72.50ــ ن بنسبة التالمیذ المتأخرین دراسیا لمدة سنتی ر م التالمیذ الذي تجاوزت سنوات التأخر أكث

أن من جھة أخرى نجد   .األمر الذي یفسر تقسیم األفراد على الفئات العمریة أیضا.  %26.00بــ  فقدرتذلك 

ي  أكبر نسب ذ السنة للتالمیذ ف ي تالمی ة وضعیة فشل توضعت ف ـ الثانی درت بـ والسنة    % 27.94بنسب ق

دائي   سواء % 25.98ى بنسبة األول یم االبت ة التعل ن مرحل ال م د االنتق ذ عن ا التالمی د یتلقاھ ي ق للصعوبات الت

  . إلى التعلیم المتوسط

م  -وضع الدراسة  -لألولیاء التالمیذ في وضعیة فشل المستوى التعلیمي السائد أخرى كان من جھة ھ

ك بنسبة في مقابل األ  % 39.22نسبة قدرت بــ بالثانوي من المستوى باء اآل مھات ذوات التعلیم اإلكمالي وذل

ـ   درت بـ ذي  %33.82ق ك ال ن ذل ى م اء أعل ن المستوى التعلیمي لآلب ة األخرى أی ا المستویات التعلیمی لتلیھ

ددة  ة مح رة زمنی ي فت یخص األمھات ما یمكن إرجاعھ إلى وجود فرص أكبر للذكور في التعلیم منھا لإلناث ف

ـ االمستوى الذوي كانت لأقل نسبة لآلباء أن إذ ). ولیاءتخص أعمار األ( درت ب دائي بنسبة ق ا  %11.27بت أم

د نسبتھم  م تتع اء دون مستوى فل ة .% 3.92اآلب ى درجة معین اء تحصلوا عل م األولی إن معظ الي ف ن  وبالت م

یمال ل  .تعل ي مقاب ي و  %07.84ف توى تعلیم ات دون مس توى اال %10.78لألمھ ن المس ات م دائيلألمھ  بت

ي  توى التعلیم حاب المس ي أص ر ف ل ال ینحص عیة فش ي وض ذ ف اء التالمی ي ألولی توى التعلیم الي المس وبالت
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ة  دني نسب األمی یمالمتدني ولكن بنسب أكبر للمتعلمین منھم، ویرجع ذلك إلى ت د تعم ك بع یم  وذل ة التعل مجانی

 .في الجزائر وإجباریتھ

  سةاإلجمالي للمدرالتالمیذ تصور:  

ابي  كل إیج ة بش ورن المدرس م یتص ور األول أنھ ئلة المح ى أس ذ عل ات التالمی الل إجاب ن خ ح م یتض

ق  %69.61تحمل تناقضا،  إذ أن ما قدرت نسبتھ بـ مبدئیا، لكن في إجمالھا  یؤیدون أن المدرسة مصدر لتحقی

. من طرف المجتمع أو األسرة التأثیر الحاصلالنجاح االجتماعي،  األمر الذي یمكن تفسیره على أنھ نوع من 

ر یحملونھ  الذي المعرفي ویتمثل التناقض  %09.31التصور حول إمكانیة تحقیق النجاح دون المدرسة إذ عب

ي تصورھم ھ المدرسة ف أمر ملموس تقدم ا .  فقط إلى أھمیة الحصول على شھادة من قبل المدرسة، ك م تلیھ ث

ت نسبھا أما عن األرسة ال تمنحھم شیئا، للتالمیذ الذین یعتقدون أن المد %11.27نسبة  مور األخرى التي كان

ي  ت ف ى فتمثل ف" أعل خص مثق بح ش بة " تص ك بنس تقاللیة"و %24.51وذل ق االس ـ " تحقی درت ب بة ق بنس

ي المستقبل"  26.47% دك ف رة محصالت  % 28.43بنسبة " تعلم أشیاء تفی ذه األخی ن كون ھ م م ى رغ عل

  .ا فعلیا من طرفھمذات طابع مجرد ال یمكن قیاسھ

تعلم بنسبة  تمثل بالدرجة األولى على أنھا التالمیذ للمدرسةمن جھة أخرى فإن إدراك     %75مكان لل

دف إالتالمیذ یمیلون  عظممأرباع العینة كما أن  3وھو ما یقارب  ا الھ لى وصف المدرسة على أنھا لیست مكان

م للمحیط  % 31.37نسبة رت في المقابل عب.71.57منھ لقاء األصدقاء وذلك بنسبة  ن إدراكھ ذ ع ن التالمی م

ة أخرى یتضح ، كما المدرسي على أنھ محیط عدواني  ن جھ زمن  %21.08أن نسبة م درك ال ذ ت ن التالمی م

ـ .مضیعة للوقت والجھدالمدرسي على أنھ  دوا  %26.47أما ما قدرت نسبتھ ب م أك ى أنھ دركون المدرسة عل ی

  .لعموم المدرسة أنھا سلطة تمارس علیھم فعلى ا

إذن التصور اإلجمالي للمدرسة قد یبدو جیدا إال أنھ یحمل تناقضا واضحا بین ما یؤمن بھ التالمیذ وما 

ا  یولیھ علیھم المحیط االجتماعي الذي ینتمون إلیھ من جھة وإلى المدرسة التي تم فیھا توزیع االستمارات، وم

ا ب ن أمرا مھم م تك ر مباشرة یؤكد ذلك أن فكرة الشھادات ل ائج الغی ي حین أن النت ذ، ف ى للتالمی الدرجة األول

ذ أنفسھم  ص التالمی للمدرسة حاول التالمیذ عزوھا إلیھا على غرار تحقیق االستقاللیة مع العلم أنھا سمات تخ

  .  وھي مستقلة إلى حد ما عن التعلمات داخل المدرسة
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  أھمیة الدراسة  

انھم أندون فكرة نجد أن أغلب التالمیذ المستجوبین یؤی ي بإمك ن خالل  المستقبل النجاح ف الدراسة م

ل إذ جدا وموافق، بموافق  %70تجاوزت في مجملھا وذلك بنسبة كبیرة " ت نسبة المعارضین أق في حین كان

اجح . المعارضین لھاللتالمیذ  % 27.45قدرت بنسبة  وم الشخص الن ن الشخص وتتماشى إجاباتھم مع مفھ ع

ا  اجح اجتماعی ون ذ إالن د أن یك ا والب ـ متعلم درت ب بة ق الل نس ن خ ك م ذ و .،% 56.37ذل ب التالمی حس

ة أخرى یرون أن الشخص الناجح اجتماعیا البد أن تكون لھ وظیفة،  %77.45المستجوبین فإن نسبة  ن جھ م

م التالمیذ المستجوبین  من%  73.53تشیر نسبة  ى أنھ دإل ا أن یكون مفی اجح اجتماعی رون أن الشخص الن ا ی

ا وأنھ من الضكما یعتقد التالمیذ  .للمجتمع، ك روري أن یكون لدى الشخص المال كي یعتبر ناجحا اجتماعی ذل

ن  % 64.70من خالل اإلجابة بنعم بنسبة قدرت بــ  زواج  محكأما ع و إذن ال یس سمة فھ ضروریة فنسبة ل

زوج فقط من التالمیذ % 23.52 اجح یجب أن یكون مت ى  .یرون أن اإلنسان الن ن تفسیر عل ذي یمك ر ال األم

  .تسھیل اجتماعي الذي یقوم بھ األولیاء والتي قد یتبناھا التالمیذ

ر أن  رى یظھ ة أخ ن جھ ن م تجوبین الم ذ المس اوزتالمی م تتج ذ ل بة التالمی ذین نس ة یحب ال ون الدراس

نھم،  33.82% رم ة عب بة الباقی ین أن النس ي ح ك . ذھابا ال تحبأنھ تف ر ذل ل یظھ ي المقاب ذ إذ أن ف للتالمی

وافقین  % 21.57في مقابل  % 33.82المعارضین لفكرة إجباریة التمدرس وذلك بنسبة قدرت بــ  للتالمیذ الم

ة والمعارضة. لفكرة إجباریة التمدرس دة الموافق ت ش ابقتھا كما تفاوت ع س ق م ذي یتواف ر ال ذ األم ا . للتالمی كم

ا مواد التي یدرسونھا داخل القسم باإلمكان االمن التالمیذ معارضة لفكرة أن ال %47.55یتضح أن  ستفادة منھ

ن  .في الحیاة الواقعیة ذ ع ح التالمی ا أوض ي مجال كم ة تناسبھم وف ى وظیف ن یحصلوا عل أنھم ل وي ب اد ق اعتق

اقض  .من التالمیذ المستجوبین %73.53مر الذي عبر عنھ التخصص بعد إنھاء الدراسة األ م التن وبالتالي رغ

ذ الذي یحملھ  التالمیذ حول أھمیة الدراسة إال أنھ یتعارض مع الواقع المعاش إذ تبین النسب المؤویة أن التالمی

ال یرفضون المدرسة كنظام اجتماعي مفروض علیھم إال أنھم یشككون في نتائجھ المعروضة في العالم الواقع 

ح إال  د ال تتض ل ق توى الفكري كنقطة ظ ى المس ى عل ود انقطاع حت ح وج ا یوض ي م ر الخف الل التفكی ن خ م

  .للتالمیذ بین عالم المدرسة والعالم الواقعي

 انخفاض الدافعیة وفقدان االھتمام بالدراسة  

درت  لبیة ق ا مشاعر س ى المدرسة أغلبھ اء اتجاھھم إل من خالل استجابات التالمیذ حول شعورھم أثن

ي قسم %74.51جمیعھا بنسبة  الفتور، والت ى الشعور ب ا عل ا بینھ اط ات فیم ارإلحب ي ، االضطرار اإلجب ، ف

تحمس بنسبة  و ال د ھ ة .  %24.51المقابل الشعور اإلیجابي الوحی ي دافعی اض ف ى  انخف دل عل ذي ی ر ال األم

دیھا ال % 41.68فمن جھة أخرى إن نسبة .التعلیم لدى أغلبیة التالمیذ ا ل ب أحیان ي التغی ة ف ن الدراسةرغب   ع
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واد ض الم ي بع ذ، ف ون ھ ذین یحمل ا ال ةأم ا  ه الرغب بة فدائم ة  %24.51بنس ن الدراس ور م ى نف دل عل ا ی م

ـ فكانت نسبة التالمیذ الذین تغیبوا عن الدراسة دون مبرر أو سبب  باإلضافة ع %.  37.75بـ ن رب ر م أي أكث

  .وكلھا معا مؤشرات لفقدان االھتمام وانخفاض دافعیة التعلم .عینة الدراسة

ـ شعور التالمیذ بالأما داخل القسم ف درت بـ ك بنسبة ق ة وذل ل یكتسي األغلبی ي أن  % 41.67مل ال ینف

ل  %16.18شعور ثاني ینتاب المستجوبین كانت الراحة وذلك بنسبة قدرت بــ ال القلق مث في حین أن الشعور ب

 % 9.31أما الشعور باالنزعاج فكان بنسبة % 9.80أما الشعور بالتوتر فكان بنسبة  %10.78 ـنسبة قدرت ب

ین ي ح دى  ف م یتع التحمس ل عور ب بة و %6.86الش ل نس غط كأق عور بالض ل الش رى ح ة أخ ن جھ ت م مثل

ك االیجابی5.39% ى تل لبیة عل وم طغت المشاعر الس ى العم م ة، لكن عل ذلك . داخل القس زا ك ذي یع ر ال األم

ي االنخراط فی تھم ف ن النخفاض الدافعیة أو إلى طبیعة المواد المدرسة ومدى اھتمام التالمیذ ورغب ا یمك ا، م ھ

ال  الي فاحتم ع، وبالت ي الواق ا ف تفادة منھ تحلیلھ بأنھم وصفوا المواد المجرسة على أنھ في الغالب ال یمكن االس

ئیل یكون ض ا س ام بھ راط أو االھتم م .  االنخ ل القس ا داخ ھ دوم تاذ  ینتب رح األس ى ش ـإل بتھ ب درت نس ا ق  م

 . لى االنتباه أو التركیز أثناء الدرسمن التالمیذ یفقدون قدرتھم ع % 57.35أن و. 45.10%

ـ  یومي بأنھ نظام  الذي یتبعونھ في منازلھم  دراسةالنظام  حول إجابات التالمیذ توضح   % 20.59لـ

ذ   ن التالمی ا ع بة أم بوعي بنس ام أس بة  %18.62بنظ ي نس ة وھ ي الدراس یة ف ود إرادة شخص الي وج وبالت

ذ تعمل  %20.59واالمتحانات بنسبة لفروض أثناء فترة ا متواضعة مقارنة بتلك ن التالمی أي أن ھذه النسبة م

ن الفشل  ذین یدرسون تحت ضغط تعودت العمل تحت ضغط االمتحانات أو الخوف م ذ ال ا نسبة التالمی لتلیھ

ي  % 19.60الوالدین والتي قدرت بـ  ذ نفسھ ف اب إرادة التلیم ن غی ا أو أسبوعیا ولك ك یومی كذلك قد یكون ذل

ي وج ف ذین  الول ذ ال ا التالمی ة أم ة التعلیم ة دروسھمالدراسة أو العملی ة لمراجع ات المنزلی وجھھم الواجب م  ت فل

ا نسبة أما  % 3.93 تتجاوز المنزل أم ا ب ذین    %2.45الذین صرحوا أنھم ال یدرسون نھائی ذ ال ت للتالمی فكان

ذا السؤال ن ھ وم نسبة التالمی .امتنعوا عن اإلجابة ع ى العم التلي فعل م أو وب ض إرادتھ ذین یدرسون بمح ذ ال

الذي یكرسونھ ویظھر ذلك من خالل إدراكھم للوقت . ألنھم راغبون في ذلك تبقى معیارا لفقدان الدافعیة التعلم

ھ  ـ  " كاف" للدراسة على أن دیرھا بـ م تق دروا الوقت   %15.69وسجلت نسبة  % 47.54ت ذین ق ذ ال للتالمی

  . مر الذي یدل على عدم وضوح معنى الوقت الكافي لدى التالمیذاألالذي یكرسونھ على أنھ كاف جدا 

ل نسبة أخرى  ي المقاب ن ف ي الدراسة لك من كل ما سبق یتضح أن نسبة من التالمیذ یظھرون رغبة ف

ة  تظھر فقدان واضح في دافعیة للتعلم وذلك من خالل االنخراط في العمل داخل القسم غیاب المشاركة، الرغب

م في التغیب، وال اط وداخل القس ى المدرسة كاإلحب تغیب وكذا المشاعر السلبیة التي تنتابھم بدءا عند االتجاه إل

  .نھایة بالزمن الذي یكرسونھ للدراسة وإدراكھم لكونھ كاف رغم أنھ في الواقع غیر ذلك... كالملل والضغط ،
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 االنتماء إلى المدرسة 

ھ كوسط ھذا المحور یسلط الضوء على التلمیذ وعالقتھ بالمد ھ ل ة إدراك ھ وكیفی رسة كوسط ینتمي إلی

ح أن استجابات  د ویتض ي آن واح ت فیزیائي واجتماعي ف ة اختلف راد العین ذ إ" تحب المدرسة"حول سؤال أف

، من تالمیذ المستجوبین %41.66ال یحبون المدرسة في مقابل نسبة الذین لتالمیذ ل % 57.35بــ  ةقدرت نسب

یس بالضرورة بالتالي فیتضح أن أكثر من  ون المدرسة بشكل عام ول نصف التالمیذ في وضعیة فشل ال یحب

   . المدرسة التي ینتمون إلیھا

ا  في حین كانت ن خالل وصفھا إذا م ائي للمدرسة م م للمحیط الفیزی استجابات التالمیذ حول إدراكھ

ة : ون ملمح فتوزعت إجاباتھم كالتاليكانت جمیلة بشعة أو د ة األغلبی ـ كانت إجاب دیرھا بـ م تق  48.04بنسبة ت

ر ت المدرسة من قبل التالمیذ على أأن وصف % ي حین عب م  %28.43نھا دون ملمح، ف ن أنھ ذ ع ن التالمی م

ل یعتق ي مقاب ة، ف تھم جمیل بة دون أن مدرس عة % 23.53نس ا بش ھم بأنھ فوا مدارس ذین وص ذ ال ن التالمی . م

ح .دارس بشكل عامعلى الم" دون ملمح"وبالتالي یطغى بشكل رئیس سمة  ا أوض ذ  % 63.24 كم ن التالمی م

تج م اس ذین ت م بھم اوال ةأنھ ى المدرس ذھاب عل ذون ال ن .ال یحب ة ع الل اإلجاب ن خ ھ م م ترجمت ذي ت ر ال  األم

ة  ین لعین ذ الممثل ین التالمی ن ب ى آخر م ذ إل الشعور الذي یحملھ التالمیذ داخل المدرسة كأفراد یختلف من تلمی

ـ شعالالدراسة احتل  درت بـ التھمیش  %31.73ور بأنھم تالمیذ عادیون أكبر نسبة ق ھ مباشرة الشعور ب م تلی ث

ل  %14.71عبر  %16.66وذلك بنسبة  ي مقاب ذین  %10.29بأنھم یشعرون بأنھم ممیزون، ف ذ ال ن التالمی م

ا نسبة  %9.80عبروا أنھم منبوذون في حین كانت نسبة  وبین تلیھ ذ المحب ن التال %4.90للتالمی ذین م ذ ال می

ـ " یھمنى اآلمر ال"و" ذو تأثیر سلبي"رتأوا أن لھم تأثیرا إیجابیا، في حین تقاسم كل من ا درت بـ  3.92نسبة ق

%  

ة الدراسة نصف  منكما أن أكثر  ین لعین ي وضعیة فشل والممثل ذ ف ـ التالمی درت نسبتھم بـ ذین ق وال

ة  53.92% رك المدرس ي ت ة ف دیھم رغب رة . ل بة كبی ي نس ن جوھ عورھمم ن ش ذ ع ر التالمی ر عب ب آخ  ان

ى ا اء إل ـ باالنتم درت بـ بة ق ك بنس ة وذل بة %43.63لمدرس ل نس ي مقاب رو %20.58، ف ذین عب م ال  اوال أنھ

ي   %21.08یعتقدون أنھم ینتمون إلى المدرسة، في حین عبرت ما قاربت نسبتھ  د ف ي التواج ون ف م یرغب أنھ

انت للتالمیذ الذین ال یولون أھمیة لشعورھم كأفراد داخل تنظیم فك % 13.73مكان آخر ، ما قدرت نسبتھ بــ 

ن  %51.96من التالمیذ اھتمامھم بالموسیقى خارج المجال المدرسي و من جھة أخرى . المؤسسي للمدرسة م

ذ  %39.70االھتمام باالنترنت  قدرالتالمیذ عبروا عن اھتمامھم بالریاضة في حین  ن التالمی ل م ي المقاب م ف ل

ن نسبة تتعد  ة كل م وادي العلمی ة الن ب،  %0.98 و %7.36المطالع ى الترتی ین بالعمل عل ذا نسبة المھتم وك

3.43%.  
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دیرھا ع ن تق ذ یمك ن التالمی ة متوسطة م إن فئ ال  %53لى العموم ف اء للمدرسة وال ب ال تشعر باالنتم

ذا  نظامھا العام ویظھر ذلك من خالل استجابات األفراد حول شعورھم داخل المؤسسة ا وك مشاعرھم اتجاھھ

رك المدرسة با ي ت تھم ف ن رغب ا إلع اء إلیھ دم شعورھم باالنتم افة إال ع اكن  أوض ي أم د ف ي التواج ة ف الرغب

  .أخرى 

  :تصور األستاذ 

ة  ر بأھمی ذ تق ة التالمی ین أن أغلبی اتذة فیب ع األس ذ م ھا التالمی ي یعیش ة الت ور العالق ذا المح ح ھ یوض

ة . %56.86ذلك بتعبیرھم بموافق جدا بنسبة تم تقدیرھا بــ تشجیع األستاذ للتالمیذ و كما أقر التالمیذ بأن عالق

دا ونسبة  %40.20األستاذ بالتالمیذ یجب أن تكون جیدة وذلك من خالل نسبة  للتالمیذ الذین أجابوا بموافق ج

ذ المع %06.86في مقابل نسبة . للتالمیذ الذین أجابوا بموافق % 39.70 ط  للتالمی دة باإلضافة فق ارضین بش

اع ا %12.24على  ى إجم ا یعن ة أستاذمن التالمیذ المعارضین  م ة العالق ى أھمی ذ عل ذ -لتالمی ة  تلمی ن جھ م

دوة تاذ ق ي كون األس م ف ى نصفین حول رأیھ ذ إل ـ أخرى فقد انقسم التالمی م بـ ن المعارضین  % 50لھ لكل م

ة ن جھ ذ  والموافقین  م د التالمی أنھم یعارضأخرى أك ة ب دة مقول ة، أن ون بش وق للمعلوم در موث األستاذ مص

ى إذ  إذكذلك عبر عن معارضتھ  درجتیھاأن النسبة العامة للمعارضة كانت أعل ت ب م . %56 مثل ذ رغ فالتالمی

      .أن األستاذ قدوة بھم وأن عالقتھم بھ جیدة إال أن الثقة بمعلومات األستاذ بات أمر مثیر للجدل من قبل التالمیذ

  :بتمدرس أبنائھمالوالدین اھتمام محور 

ة أن  ة بدای ت النسب المئوی ذ أعد ھذا المحور لدراسة مدى انخراط األولیاء في تعلیم أبنائھم فبن التالمی

ل اء  %63.72 الذین استجوبناھم ولیس لدیھم إخوة انقطعوا عن الدراسة تمث ین أن ردة فعل أألولی ي حین تب ف

رد  ال وجود ف ي ح اءغضب األول %14.21ف ذین حل % 29.90، ونسبة ی اء ال ى ألولی ائھم إل اولوا إعادة أبن

ة ین أن المدرس ي ح ص ا %19.61، ف اء تخ ذین ألولی ن ال ائھم ع د أبن ف أح اه توق ام تج دوا أي اھتم م یب ل

  .التمدرس

ائج   ى النت دین عل إطالع الوال ق ب ا یتعل ي م ة أخرى ف ن جھ ـ م بتھ بـ درت نس ا ق ن  % 35.87أن م م

ا نسبة  األولیاء یطلعما  التالمیذ نادرا ا المدرسیة، تلیھ ى نتائجھ دین  %29.41عل ن تلطع الوال ذ م ن التالمی م

. ي أو دائماأنھم یطلعةن األولیاء عن نتائج بشكل دور %27.94ولكن أحیانا، في حین صرح ما قاربت نسبتھ 

  .ذین ال یطلعون أولیائھم نتائجھمللتالمیذ ال %4.42قدرت بــ 
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م،  %41.67میذ فإن وحسب تصریح التال ائھم الدراسیة بشكل دائ ائج أبن ى نت من األولیاء یطلعون عل

ت نسبة  %30.88ونسبة  ا، ومثل ا أحیان ذین یطلعون علیھ اء ال ذین یقومون  %23.04كانت لألولی اء ال األولی

م تتجاوز نسبتھم  ك ل وھي  .%4.41بذلك لكن نادرا في حین أن نسبة األولیاء الذین یتجاھلون أو یتناسون ذل

ائجھم المدرسیة ذ أنفسھم بنت اه . متقاربة مع تلك التي التي تخص تصریح التالمی اء اتج ا أن ردة فعل األولی كم

ائجھم  ـ نت درت بـ بة ق ك بنس ر و ذل ود أكب ب مجھ ذ بطل ابي للتلمی دعم اإلیج ي ال بة ھ ر نس ف إال أن أكب تختل

توى التعلیمي لأل  32.84% ى المس ھ إل ن ارجاع ذي یمك ر ال اء األم بة ولی ا نس ذین لألول % 26.47تلیھ اء ال ی

ائھم وبیخ أبن ون بت بة یقوم درت بنس ي ق ائھم والت جعون أبن ذین یش اء ال ل األولی ع ردة فع ة م ي متقارب ، وھ

ین  20.60% ن ب ا ورد م بة ردكم ك بنس ة وذل ل المعاقب اء  % 04.90ود الفع ال األولی ردود أفع الي ف ، وبالت

یھم وعلى اختالفھا تتضمن االھتمام  ا إل ي ینقلونھ ة الت الة االیجابی الي الرس ائھم ةبالت الذي یولیھ أولیاء لتعلیم أبن

دائھم  %14.21عن أھمیة الدراسة، في حین أن نسبة  د إب ة بع م ردة فعل ایجابی ك لھ م ت ذین ل اء ال مثلت األولی

  .اھتماما

ة  كال مختلف ة بأش ى الدراس ائھم عل جعون أبن اء یش إن األولی ر ف ب آخ ن جان بةم ن  % 36.27 فنس م

اء  % 32.35في مقابل الخصوصیة  شجعون أبنائھم على مزاولة الدروساألولیاء ی ن األولی ذین م یشجعون ال

ائ ح أبن ن أن نستوض ا یمك ة، كم یة خارجی ب مدرس اء كت ى اقتن لون %34.31أن ھم عل ائھم أ یفض وم أبن ن یق

اء التالمی % 30.54حین مراجعة الدروس بمفردھم فيب ن األولی ام ة دروسھم ذ یشجعون أبن ى مراجع ئھم عل

م ع زمالئھ ائھم  .م ذین یحسسون أبن اء ال ع نسبة األولی ق م ذي یتواف ر ال ماألم ة الدراسة  بشكل دائ حول أھمی

ي  ة ف ا.  %49.51المتمثل بة األولی ق ونس ا تتف اعدةكم دمون المس ذین یق درت   ء ال ي ق ا والت ائھم أحیان ألبن

ـ بة  % 48.04ب ا نس م تلیھ م  %19.12ث ائھم، ث ل أولی ن قب ة م فة دائم اعدة بص ون المس ذین یلق ذ ال للتالمی

ـ  17.16% درت نسبتھم بـ د ق دیھم فق ن مساعدة وال وا م ذین حرم ك ال ا أولئ ادرا، أم ا ن ذین یتلقونھ ذ ال للتالمی

14.21 %.   

ـ  كما یتضح أن األولیاء درت ب ن المؤسسة وق بالدرجة % 30.88یذھبون للمدرسة بسبب استدعاء م

ا ل. ولىاأل اء أم ي حین نسبة األولی ائھم ف ائج أبن ى نت ذھبون للمدرسة للحصول عل ذین ی اء ال ا نسبة األولی تلیھ

ل  ـ . % 16.18األولیاء الذین ال یذھبون نھائیا فتمث در ب ا ق ع م ا امتن ن التصویت%  1.47كم ذي . ع ر ال األم

ألولیاء واألبناء وعلى انقطاع جزئي مع المدرسة یدل أن اھتمام األولیاء بتعلیم أبنائھم موجود إال أنھ فقط بین ا

  .فقط  %18.14 تمثلالذین یذھبون من تلقاء أنفسھم  إذ أن نسبة األولیاء
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 : عرض نتائج التقاطع بین المتغیرات. 3

 Khi2 ـ ختصارات الموالیة والتي توضح حساب الالعتماد على االیمكن قراءة الجداول با

  (+)من النظریة التكرارات المشاھدة أكبر . 

 ) - (التكرارات المشاھدة أقل من النظریة. 

 NS   اختبارKhi2  حسب الخانة غیر دال إحصائیا عند العتبةα = 0.10 

  * اختبارKhi2  حسب الخانة دال إحصائیا عند العتبةα= 0.10 

  ** اختبارKhi2  حسب الخانة دال إحصائیا عند العتبةα =0.05 

  ***اختبار Khi2  دال إحصائیا عند العتبة حسب الخانةα=0.01     

 :الجنسنتائج التقاطع حسب متغیر  1.3

 المحور األول: 
 "المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي " وتوزیع متغیر " الجنس"التقاطع بین متغیر  - 1

ة ذات  ال  :الفرضیة الصفریة روق فردی ةتوجد ف ر  دالل ع متغی ین توزی ر و "الجنس"إحصائیة ب متغی

 " مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي المدرسة "

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  NS 11  *(+)  143)-(  NS 38(+)  42  ) **- (  54  ذكر : 1
  61  ) *- (  NS  0)+(  NS  15)-(  11  (+)**  35  أنثى : 2

  204  89  53  51  11  المجموع

ة مصدر لتحقیق المدرس" متغیر وزیع وت "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع :  )45(جدول رقم 

   "النجاح االجتماعي

ةإحصائیة، إذن توجد فروق ذات  داللةذو  Khi2اختبار  ر  دالل ین متغی ر " الجنس"إحصائیة ب ومتغی

اعي" ق النجاح االجتم در لتحقی اث "المدرسة مص ذكور واإلن الي فال رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

ول ة نظرھم ح ي وجھ ون ف اعي یختلف اح االجتم ق النج در لتحقی ون المدرسة مص ین . ك ذكور معارض د ال نج

  .  لكون المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي، واإلناث أكثر موافقة لھذه الفكرة
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 " تمنحك المدرسة  "وتوزیع متغیر " الجنس"متغیر التقاطع بین  - 2

ر إحصائیة بی داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة ر و "الجنس"ن توزیع متغی  "متغی
  ".  تمنحك المدرسة

الحصول : 1  
  على شھادة

تحقیق : 2
  االستقاللیة

تعلم أشیاء : 3
تفیدني في 
  المستقبل

تصبح : 4
  مثقف  اإنسان

ال تمنحني : 5
  شیئا

  المجموع

  NS  143)+(  NS  38)+(  NS 44)+(  18  )**- (  NS 31)-(  12  ذكر : 1
  NS  61)-(  NS  12)-(  NS  14)-(  NS  23  **(+)  05)+(  07  أنثى : 2

  204  50  58  23  54  19  المجموع
  

  " تمنحك المدرسة " وتوزیع متغیر" الجنس"ن متغیر بییمثل التقاطع :  ) 46(جدول رقم 

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

ي نرفض ا، إذن "تمنحك المدرسة  ق االستقاللیة ف نحھن تحقی ؤمن أن المدرسة تم لفرضیة الصفریة، اإلناث ی

م  ھادة، تعل ى الش ق بالحصول عل ا یتعل ا، فیم رة عینھ ذكور الفك ارض ال تقبل ،حین یع ي المس دني ف یاء تفی  أش

م المدرسة ف   تصبح إنسان مثقف، ال ا تمنحھ لھ ا حول م ي یحملونھ ـالرؤیة الت ق ب یئا یتعل ي ش  Khi2تمنحن

  .0.10غیر دال عند 

 "ترى المدرسة " وتوزیع متغیر" الجنس"متغیر التقاطع بین  - 3

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ةتوجد ف ر  دالل ع متغی ین توزی ر و "الجنس"إحصائیة ب متغی

  ". ترى المدرسة "

  المدرسة مكان للتعلم" توزیع متغیرو" الجنس"متغیر التقاطع بین "  

فریة یة الص ة ذات  ال:  الفرض روق فردی د ف ةتوج ر  دالل ع متغی ین توزی ائیة ب نس"إحص  "الج

  "المدرسة مكان للتعلم"متغیرو

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  (+)***  47  )***-(  95  ذكر : 1
  61  )***-(  03  (+)***  58  أنثى : 2

  204  50  153  المجموع
  

  "المدرسة مكان للتعلم"روتوزیع متغی" الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )47( جدول رقم 

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

تعلم بشكل رئیسي  " المدرسة مكان للتعلم ان لل رین أن المدرسة مك اث ی ومنھ نرفض الفرضیة الصفریة، اإلن

  .في حین ال یعتقد الذكور بصحة ذلك
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  المدرسة مكان تلتقي فیھ باألصدقاء" متغیروتوزیع  "الجنس"ر متغیالتقاطع بین "  

ر  داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة رو "الجنس"إحصائیة بین توزیع متغی "  متغی

  " المدرسة مكان تلتقي فیھ باألصدقاء

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  )***-(  93  (+)***  50  ذكر : 1
  61  (+)***  53  )***-(  08  أنثى : 2

  204  146  58  المجموع

المدرسة مكان تلتقي فیھ "وتوزیع متغیر" الجنس"ن متغیر بییمثل التقاطع :  )48( جدول رقم 

 "باألصدقاء

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

ان وم " المدرسة مكان تلتقي فیھ باألصدقاء د مك نھ نرفض الفرضیة الصفریة، اإلناث یرین أن المدرسة ال تع

  .مخصصا لاللتقاء باألصدقاء في حین یعتبره الذكور مكان بالدرجة األولى لذلك

  المدرسة محیط عدواني "  وتوزیع متغیر" الجنس"متغیر التقاطع بین"  

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ةتوجد ف ین تو دالل ر إحصائیة ب ع متغی رو "الجنس"زی  متغی

  " المدرسة محیط عدواني"

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  141  )*-(  92  (+)*  51  ذكر : 1
  61  (+)*  48  )*-(  13  أنثى : 2

  204  140  64  المجموع

 "محیط عدواني المدرسة"وتوزیع متغیر" الجنس"ن متغیر بییمثل التقاطع :  ) 49(جدول رقم 

ر " الجنس"ئیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر ذو داللة إحصا Khi2اختبار   "ومتغی

، وعلیھ تم رفض الفرضیة الصفریة، یتضح أن الذكور یعتقدون أن المدرسة محیط " المدرسة محیط عدواني

  .عدواني على العكس من اإلناث
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  المدرسة مضیعة للوقت والجھد"  وتوزیع متغیر" الجنس"متغیر التقاطع بین "  

 متغیرو "الجنس"إحصائیة بین توزیع متغیر  داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة

   "المدرسة مضیعة للوقت والجھد"

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  )***-(  105  (+)***  38  ذكر : 1
  61  (+)***  56  )***-(  05  أنثى : 2

  204  161  43  المجموع

 "محیط عدواني المدرسة"وتوزیع متغیر" الجنس"ن متغیر بییمثل التقاطع : ) 50(جدول رقم 

ر  Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دالل ومتغی

ي النظرة "المدرسة مضیعة للوقت والجھد " ان ف اث یختلف ذكور واإلن ، ومنھ تم رفض الفرضیة الصفریة، فال

ا إلى الزمن والجھد المبذو ى أنھ ى المدرسة عل دلین بالمدرسة، فالذكور ینظرون إل ي  مضیعة للوقت والجھ ف

  .حین أن اإلناث یعارضن الفكرة فھي إذن استثمار للوقت والجھد

  المدرسة سلطة " وتوزیع متغیر" الجنس"متغیر التقاطع بین"  

 متغیرو" الجنس"داللة إحصائیة بین توزیع متغیر توجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة

  " المدرسة سلطة "

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  )***-(  96  (+)***  47  ذكر : 1
  61  (+)***  54  )***-(  07  أنثى : 2

  204  150  54  المجموع

  "سلطة المدرسة"وتوزیع متغیر" الجنس"ن متغیر بییمثل التقاطع : ) 51(جدول رقم 

ر ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فر Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"وق ذات دالل ومتغی

ذكور "المدرسة سلطة " ، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، ویوجد اختالف في إدراك المدرسة كسلطة، فال

   . یدركون المدرسة على أنھا مؤسسة تمارس سلطة علیھم كأفراد في حین لیس األمر كذلك بالنسبة لإلناث
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 "یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة" متغیروتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین  - 4

ر  داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی رو "الجنس"إحصائیة ب " متغی

  "یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  143  **)- (  08 **)-(  17 ***(+)  60  ) **+(  58  ذكر : 1
  61  **)+(  15  **)+(  25  ***)-(  09  )**- (  12  أنثى : 2

  204  23  42  69  70  المجموع

یمكن تحقیق النجاح االجتماعي " متغیروتوزیع " الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )52( جدول رقم 

 " دون المدرسة

ر " الجنس"روق ذات داللة إحصائیة بین متغیر ذو داللة إحصائیة، إذن توجد ف Khi2اختبار   "ومتغی

ین نظرة " یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة ، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة، ویوجد اختالف ب

اعي ق النجاح االجتم ر . الذكور واإلناث فیما یتعلق بشروط تحقی ین متغی اطع ب ر" الجنس"التق ع متغی " وتوزی

 "للمعلومة األستاذ مصدر موثوق

  المحور الثاني:  
   من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل "وتوزیع متغیر " الجنس"التقاطع بین متغیر" 

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ةتوجد ف ر  دالل ع متغی ین توزی ر و "الجنس"إحصائیة ب متغی
  ". من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل"

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  جداموافق : 1  
  NS  143)+(  NS 36  ***(+) 13)-(  46  )**- (  48  ذكر : 1
  NS  61)-(  02  )***- (  NS  05)+(  22  (+)**  32  أنثى : 2

  204  15  41  68  80  المجموع
من خالل الدراسة بإمكانك  " وتوزیع متغیر" الجنس"ن متغیر بییمثل التقاطع :  )53( جدول رقم 

  ". لنجاح في المستقبلا

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

تقبل ي المس اح ف ك النج ة بإمكان الل الدراس ن خ الي  " م ذكور وبالت الي ال فریة، وبالت یة الص رفض الفرض ن

ة الل الدراس ن خ اح م ق النج ان تحقی یس باإلمك ھ ل ون بأن ي مقتنع ة ھ ؤمنن أن الدراس اث ی ین أن اإلن ي ح ، ف

  .المفتاح الذین بإمكانھن من خاللھ افتكاك النجاح في المستقبل
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    اإلنسان الناجح یجب أن یكون"متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین" 

ر  داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی رو" الجنس"إحصائیة ب " متغی
  "اإلنسان الناجح یجب أن یكون

  اإلنسان الناجح یجب أن یكون متعلما " متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین"  

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ر توجد ف ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ر و" الجنس"دالل متغی

  "اإلنسان الناجح یجب أن یكون متعلما"

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  (+)***  76  )***-(  67   ذكر: 1
  61  )***-(  13  (+)***  48  أنثى : 2

  204  89  115  المجموع
اإلنسان الناجح یجب أن یكون  "متغیروتوزیع  "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )54( جدول رقم 

  "متعلما

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

ا اث تصور " اإلنسان الناجح یجب أن یكون متعلم ذكور واإلن ھ لل رفض الفرضیة الصفریة، و من الي ن ، وبالت

  .مختلف لإلنسان الناجح، فاإلناث یضعن یكون متعلما كمحك لتحدیده كشخص ناجح اجتماعیا أن یكون متعلما

  متغیر یجب أن تكون لھ "ب أن یكوناإلنسان الناجح یج" متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین

  "وظیفة 

ر توجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة ر و" الجنس"داللة إحصائیة بین توزیع متغی " متغی

    "اإلنسان الناجح یجب أن تكون لھ وظیفة 

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  NS  29  )-(NS  143(+)  114  ذكر : 1
  NS  17  (+)NS 61)-(  44  أنثى : 2

  204  46  158  موعالمج
كون تاإلنسان الناجح یجب أن  " وتوزیع متغیر "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )55( جدول رقم 

 "لھ وظیفة

ار  ر  Khi2اختب ائیا، إذن  دالغی روق ذات ال إحص د ف ةتوج ر  دالل ین متغی ائیة ب نس"إحص " الج

الي نق"اإلنسان الناجح یجب أن تكون لھ وظیفة  "ومتغیر  اث ، وبالت ذكور واإلن ھ ال ل الفرضیة الصفریة ومن ب

   . اتفقوا محك یحدد اإلنسان الناجح اجتماعیا وھو أن یكون ذا وظیفة محددة
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  متغیر یجب أن یكون "اإلنسان الناجح یجب أن یكون" متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین

  "مفیدا للمجتمع

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ةتوجد ف ر  دالل ع متغی ین توزی ر و" الجنس"إحصائیة ب متغی

  "اإلنسان الناجح یجب أن یكون مفیدا للمجتمع"

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  )*-(  32  (+)*  111  ذكر : 1
  61  (+)*  22  )*-(  39  أنثى : 2

  204  54  150  المجموع

كون مفیدا یلناجح یجب أن اإلنسان ا " متغیروتوزیع  "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : ) 56(جدول رقم 

  "للمجتمع

ر  Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دالل ومتغی

دون "اإلنسان الناجح یجب أن یكون مفیدا للمجتمع" ذكور یعتق رفض الفرضیة الصفریة، أي أن ال الي ن ، وبالت

  .اث لم یوافقن الذكور علیھاأن الشخص الناجح مفید للمجتمع في حین اإلن

  متغیر یجب أن یكون "اإلنسان الناجح یجب أن یكون" متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین

  "لدیھ المال 

ر توجد فروق فردیة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة ر و" الجنس"داللة إحصائیة بین توزیع متغی  "متغی

  "اإلنسان الناجح یجب أن یكون لدیھ المال 

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  )***-(  36  (+)***  107  ذكر : 1
  61  (+)***  36  )***-(  25  أنثى : 2

  204  72  132  المجموع

كون لدیھ یاإلنسان الناجح یجب أن  " متغیروتوزیع  "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )57(جدول رقم 

  "المال

ر " الجنس"داللة إحصائیة بین متغیر ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات  Khi2اختبار   "ومتغی

ال ھ الم ون لدی ب أن یك اجح یج ان الن رون أن "اإلنس ذكور ی فریة، وال یة الص رفض الفرض ھ ن ان ، وعلی اإلنس

اح  اس النج ھ لقی ك بذات ھ مح ى أن ال عل نفن الم اث ال یص ین أن اإلن ي ح ال، ف ھ الم ون لدی ب أن یك اجح یج الن

  .االجتماعي
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  متغیر یجب أن یكون "اإلنسان الناجح یجب أن یكون" متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین

  "متزوج 

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ر توجد ف ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ر و" الجنس"دالل متغی

  "إلنسان الناجح یجب أن یكون متزوجا"

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  (+)**  115  )**-(  27  ذكر : 1
  61  )**-(  40  (+)**  21  نثى أ: 2

  203  115  48  المجموع
  "كون متزوج یاإلنسان الناجح یجب أن  " وتوزیع متغیر "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )58(جدول رقم 

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

، وعلیھ تم رفض الفرضیة الصفریة،  واإلناث یعتقدن أن أحد محكات " ون متزوجاإلنسان الناجح یجب أن یك

   .النجاح االجتماعي للفرد ھو الزواج، في حین تختلف ھذه الرؤیة فیما یتعلق بالذكور

    ھل تحب الدراسة "متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین" 

ة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا روق فردی د ف ةتوج ر دالل ع متغی ین توزی ع و "الجنس"إحصائیة ب توزی

  " ھل تحب الدراسة" متغیر

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  143  (+)**  110  )**-(  33  ذكر : 1
  61  )**-(  35  (+)**  26  أنثى : 2

  204  135  69  المجموع

  "ھل تحب الدراسة  " وتوزیع متغیر "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )59( جدول رقم 

ر  Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دالل ومتغی

ة " ھل تحب الدراسة" ون مشاعر مختلف ، نرفض الفرضیة الصفریة، وبالتالي یتضح أن الذكور واإلناث یحمل

  .عن حبھن لھافیما یتعلق بالدراسة، إذ أن الذكور عبروا أنھم ال یحبذون للدراسة في حین أن اإلناث عبرن 
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  ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة"متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین:" 

توزیع و "الجنس"إحصائیة بین توزیع متغیر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا

  ":ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة "متغیر

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  143  ***(+)  34 ***)(+  57 ***)- (  15   ***)- (  37  ذكر : 1
  61  **) *- (  03  ***)- (  12  ***)+(  29  ***(+)  17  أنثى : 2

  204  37  69  44  54  المجموع

  "ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة " وتوزیع متغیر "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )60(جدول رقم 

ر  Khi2ار اختب ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دالل ومتغی

ي "الدراسة البد أن تكون إجباریة " دیھما اختالف ف اث ل ذكور واإلن رفض الفرضیة الصفریة، ال الي ن ، وبالت

ي حین  یم ف ة التعل ذكور معارضون لفكرة إجباری یم، فال ة التعل ع فكرة وجھة النظر حول إجباری اث م أن اإلن

  .  أھمیة إجباریة التعلیم أو الدراسة

   تفادة " وتوزیع متغیر " الجنس"التقاطع بین متغیر ان االس المواد التي تدرسھا داخل القسم باإلمك

 " منھا في الحیاة الواقعیة

ة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا روق فردی د ف ةتوج ر دالل ع متغی ین توزی عو "الجنس"إحصائیة ب  توزی

  "المواد التي تدرسھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھا في الحیاة الواقعیة" متغیر

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  143  ***(+)  34 ***)(+  57 ***)- (  15   ***)- (  37  ذكر : 1
  61  **) *- (  03  ***)- (  12  ***)+(  29  ***(+)  17  أنثى : 2

  204  37  69  44  54  المجموع
المواد التي تدرسھا داخل القسم " وتوزیع متغیر "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )61( جدول رقم 

  "باإلمكان االستفادة منھا في الحیاة الواقعیة

ر  Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دالل ومتغی

ھا داخ" ي تدرس واد الت ةالم اة الواقعی ي الحی ا ف تفادة منھ ان االس م باإلمك یة " ل القس رفض الفرض الي ن ، وبالت

اة  ي الحی انھم استعمالھا ف یس بإمك ھ ل رون أن واد المدرسة إذ ی الصفریة، وللذكور إدراك مختلف الستعمال الم

ات  ا الواقعیة، األمر الذي نفتھ اإلناث إذ أنھن تمكن من إیجاد عالقة ملموسة بین المعلوم ي یتلقونھ ة الت النظری

  . في المدرسة وكیفیة تطبیقھا الواقع
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    تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك " وتوزیع متغیر " الجنس"التقاطع بین متغیر

 " بعد إنھاء دراستك

ة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا روق فردی د ف ةتوج ر دالل ع متغی ین توزی عو "الجنس"إحصائیة ب  توزی
  " د أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستكتعتق" متغیر

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  142  (+)***  120  )***-(  22  ذكر : 1
  58  )***-(  30  (+)***  28  أنثى : 2

  200  150  50  المجموع
 تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك" وتوزیع متغیر "الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )62(جدول رقم 

  "وفي مجالك بعد إنھاء دراستك

ر  Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دالل ومتغی

رفض الفرضیة الصفریة، "تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك" الي ن ، وبالت

ة في مجال دراستھم بعد إنھاء الدراسة ، في حین أن الذكور یعتقدون بشكل صارم أنھم لن یحصلوا على وظیف

  .اإلناث یعتقدون أنھ بإمكانھم بلوغ ذلك

    الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیروتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین"  

ر ال:  لفرضیة الصفریةا ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ة ذات دالل روق فردی د ف عو "الجنس"توج  توزی

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیر 

  المجموع   أنثى: 2  ذكر: 1  
  NS 25  )-(NS  85(+)  60  المــــــــــلل
 NS  04 )-(NS  22(+)  18  القلـــــــــق
  33  ***(+)  19  ***)- (  14  الراحــــــة

  NS  4  )-(NS  20(+)  16  التوتــــــــر 
  NS  6  (+)NS  19)- (  13  اإلنزعــــاج

  14  **)- (  0  **(+)  14  سالتحمـــــ
  NS  3  ) -(NS  11(+)  08  الضغـــــط

  204  61  143  المجمـــــــــــوع
 "  الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم" وتوزیع متغیر" الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )63(جدول رقم 

ر " الجنس" ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر Khi2اختبار   "ومتغی

م ا داخل القس ذكور " الشعور الذي ینتابك غالب اب ال ذي ینت رفض الفرضیة الصفریة، والشعور ال الي ن ، وبالت

  . واإلناث غالبا داخل القسم مختلف، اإلناث أكثر شعورا بالراحة من الذكور، في حین الذكور أكثر تحمسا
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  الذھاب إلى المدرسةتحب " متغیر وتوزیع " الجنس"متغیر التقاطع بین:" 

ر ال:  الفرضیة الصفریة ع و "الجنس"توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغی ر توزی متغی

  ":تحب الذھاب إلى المدرسة"

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  141  (+)***  115  )***-(  26  ذكر : 1
  61  )***-(  14  (+)***  47  أنثى : 2

  202  129  73  المجموع

  "تحب الذھاب إلى المدرسة "  وتوزیع متغیر" الجنس"بین متغیر یمثل التقاطع : )64( جدول رقم

ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار   "ومتغی

ي الدرا"تحب الذھاب إلى المدرسة  ى ، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، فاإلناث یبدین رغبة أكبر ف سة عل

  . عكس الذكور الذین ینفرون من الذھاب إلیھا

  

 :السننتائج التقاطع حسب متغیر     2.3

 المحور األول :  
 "المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي " وتوزیع متغیر " السن" التقاطع بین متغیر  - 1

ر  ال  :الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ة ذات دالل روق فردی د ف نا" توج ر و" لس متغی

 " المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي "

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
1: ]11-13[  11  ***(+)  0  ) -* ( 0  NS(-) 0  NS(-)  11  
2 :]14-16 [   45  NS(+)  19  NS(-)  18  NS(-)  8  *(+)  90  
3] :17-19[  33 ) -***(  34 **(+)  33 **(+)  3 NS(-)  103  

  204  11  51  53  89  المجموع
المدرسة مصدر لتحقیق النجاح " متغیر وتوزیع " السن" بین متغیر یمثل التقاطع :  )65( جدول رقم 

  "االجتماعي 
  

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ن"ذو دالل ر " الس ومتغی

ات ، "المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي" ف الفئ ن مختل ذ م ومنھ نرفض الفرضیة الصفریة، والتالمی

 .العمریة یختلفون في وجھة نظرھم حول كون المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي

 " تمنحك المدرسة"وتوزیع متغیر " السن"متغیر التقاطع بین     - 2
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فریة ع متغی ال:  الفرضیة الص ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف ن"ر توج ر و" الس متغی
  ". تمنحك المدرسة"

الحصول : 1  
  على شھادة

تحقیق : 2
  االستقاللیة

تعلم أشیاء : 3
تفیدني في 
  المستقبل

تصبح : 4
  إنسان مثقف 

ال تمنحني : 5
  شیئا

  المجموع

1] :11-13[  0  NS(-) 0  NS(-)  5  NS(+) 06  **(+)  0  NS(-)  11  
2 :]14-16 [   08  NS(-)  39  ***(+)  25  NS(-) 14  )-**(  4  )-**(  90  
3] :17-19[  11  NS(+)  15  ) -***(  28  NS(-)  30  NS(+)  19  ***(+)  103  

  204  23  50  58  54  19  المجموع
  " تمنحك المدرسة " وتوزیع متغیر" السن" ن متغیر بییمثل التقاطع : )66(جدول رقم 

ین متغی Khi2اختبار  ن"ر ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب ر " الس  "ومتغی

ة  ك المدرس ة، إذن "تمنح ة العمری ن الفئ ذ م ؤمن التالمی فریة،  ی یة الص رفض الفرض نة ان  ]13-11[ن س

ا،  ]16-14[المدرسة تمنحھن أن یصبحوا مثقفین مستقبال في حین یعارض التالمیذ من الفئة  سنة الفكرة عینھ

    .ةستقاللیون أن المدرسة تمنحھم االویر

  

  " ترى أن المدرسة مضیعة للوقت والجھد  " وتوزیع متغیر" السن"متغیرن لتقاطع بیا   - 3

متغیر و" السن" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر  ال:  الفرضیة الصفریة

  "     مضیعة للوقت والجھدالمدرسة "

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
1] :11-13[  03  NS(+)  08  NS(-)  11  
2] :14-16  [  09  ***(+)  81  )-***(  90  
3] :17-19[  31  ) -***(  72  ***(+)  103  

  204  161  43  المجموع

 "المدرسة مضیعة للوقت والجھد  "وتوزیع متغیر" السن" بین متغیر یمثل التقاطع : )67(جدول رقم 

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ن"ذو دالل ر " الس ومتغی

ت ا" یة للوق ة "لمدرسة تمض ة العمری ن الفئ ذ م یة الصفریة، فالتالمی ض الفرض م رف ھ ت نة] 16-14[، ومن   س

ي حین ذويینظرون إلى المدرسة على أنھا  د ف ن ]19-17[مضیعة للوقت والجھ م أن یعارض روا أنھ سنة عب

 .الفكرة فھي إذن استثمار للوقت والجھد
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 المحور الثاني:  
 "من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل "وتوزیع متغیر " نالس" التقاطع بین متغیر  - 1

ر  ال:  الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی ن" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة ب ر و" الس  "متغی
  ". من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
1] :11-13[  08  **(+)  03  NS(-) 00  NS(-) 00  NS(-)  11  
2 :]14-16 [   44  **(+)  28  NS(-)  10  ) -***(  08  NS(-)  90  
3] :17-19[  28  ) -***(  37  NS(-)  31  ***(+)  07  NS(-)  103  

  204  15  41  68  80  المجموع
إمكانك من خالل الدراسة ب " وتوزیع متغیر" السن" ن متغیر بییمثل التقاطع :  )68(جدول رقم 

  ". النجاح في المستقبل

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ن"ذو دالل ر " الس ومتغی

ذي وبالتالي  " من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل" ذ ال الي التالمی نرفض الفرضیة الصفریة، وبالت

ین ارھم ب ي مقتنع] 16-14[و  ]13-11[تراوحت أعم ن خالل الدراسة، ف ق النجاح م ان تحقی ھ باإلمك ون بأن

ة  ھ  ]19-17[حین أن التالمیذ ذوي الفئة العمری ن خالل انھن م ذین بإمك اح ال یعارضون أن الدراسة ھي المفت

  .افتكاك النجاح في المستقبل

 "متعلما  اإلنسان الناجح یجب أن یكون"متغیر وتوزیع " السن"متغیر التقاطع بین  - 2

ة ذات  ال:  الصفریةالفرضیة  روق فردی د ف ر توج ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ن"دالل رو" الس " متغی

  "متعلما یجب أن یكون اإلنسان الناجح 

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
1] :11-13[  10 ***(+) 01 ***(-) 11  
2 :]14-16[  50 NS(-) 40 NS(+) 90  
3] :17-19[  55 NS(-) 48 NS(+) 103  

  204  89  115  المجموع
یجب أن یكون اإلنسان الناجح  "متغیروتوزیع " السن" بین متغیر یمثل التقاطع : )69(جدول رقم 

 "متعلما

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ن"ذو دالل ر " الس ومتغی

ھ"اإلنسان الناجح یجب أن یكون متعلما" رفض الفرضیة الصفریة، ومن الي ن ة   ، وبالت ة العمری  ]13-11[الفئ
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یس  ي حین األمر ل ا، ف ا أن یكون متعلم اجح اجتماعی سنة تحمل اعتقادا أن أحد المحكات لتحدیده الشخص الن

   .سنة] 19-17[و  ]16-14[كذلك بالنسبة للفئتین 

 ":ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة"متغیر وتوزیع " السن"متغیر التقاطع بین   -3

یة الصا ر ال:  فریةلفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف ن"توج ع و "الس توزی

  "ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة "متغیر

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
1 :]11-13[  00 *(-) 08 ***(+) 03 NS(-) 00 NS(-) 11 
2 :]14-16 [ 33 ***(+) 14 *(-) 31 NS(+) 12 NS(-) 90 
3] :17-19[  21 *(-) 22 NS(-) 35 NS(+) 25 **(+) 103 

  204  37  69  44  54  المجموع
أن الدراسة البد أن تكون ترى ""  وتوزیع متغیر" السن" بین متغیر یمثل التقاطع : )70(جدول رقم 

 "إجباریة

ر ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة   Khi2اختبار  ین متغی ن"ب ر " الس  "ومتغی

د"الدراسة البد أن تكون إجباریة  ى اختالف سنھم یوج ي  ، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، عل اختالف ف

ین  نا أي ب ر س ذ األكب یم، التالمی ة التعل ول إجباری ذ ح ر التالمی ة نظ نة ] 19-17[ وجھ رة س ون لفك معارض

   .ة أھمیة إجباریة التعلیم أو الدراسةإجباریة التعلیم في حین أن األصغر سنا مع فكر

المواد التي تدرسھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھا "وتوزیع متغیر " السن"التقاطع بین متغیر   - 3

 ": في الحیاة الواقعیة

فریةا یة الص ر ال:  لفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف ن"توج عو "الس  توزی

  "تدرسھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھا في الحیاة الواقعیة المواد التي" متغیر

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
1] :11-13[  00 NS(-) 08 ***(+) 03 NS(-) 00 NS(-)  11  
2] :14-16  [20 NS(+)  27 NS(-)  38 NS(+)  04 NS(-)  89  
3] :17-19[  23 NS(+)  26 NS(-)  41 NS(-)  11 NS(+)  101  

  204  15  82  61  43  المجموع
المواد التي تدرسھا داخل القسم " وتوزیع متغیر" السن" بین متغیر یمثل التقاطع : )71(جدول رقم 

 "باإلمكان االستفادة منھا في الحیاة الواقعیة

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ن"ذو دالل ر و" الس متغی

ة" اة الواقعی ي الحی ا ف تفادة منھ ان االس م باإلمك ل القس ھا داخ ي تدرس واد الت یة " الم رفض الفرض الي ن ، وبالت
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واد المدرسة إذ  ف الستعمال الم م لمختل ى إدراكھ ؤثر عل رىالصفریة، سن التالمیذ ی نا  ی ذ األصغر س التالمی

  .على العكس من الفئتین األخریین .باإلمكان االستفادة منھا في الحیاة الواقعیةأنھ  ]11-13[

تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد " وتوزیع متغیر " السن"التقاطع بین متغیر   - 4

 " إنھاء دراستك

فریةا یة الص ر ال:  لفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف ن"توج عو "الس  توزی
  " في مجالك بعد إنھاء دراستكتعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك و" متغیر

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
1] :11-13[  6 **(+)  5 )-**(  11  
2] :14-16  [  21 NS(-)  69 NS(+)  90  
3] :17-19[  23 NS(-)  76 NS(+)  99  

  200  150  50  المجموع
اسبك تعتقد أنك ستحصل على عمل ین" وتوزیع متغیر" السن" بین متغیر یمثل التقاطع : )72(جدول رقم 

 "وفي مجالك بعد إنھاء دراستك

ر  Khi2اختبار  ین متغی ن"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب ر " الس  "ومتغی

اء دراستك رفض الفرضیة الصفریة، " تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھ الي ن ، وبالت

ود إمكانیة للحصول على وظیفة في مجال دراستھم بعد إنھاء التالمیذ األصغر سنا وضحوا أنھم  یعتقدون بوج

  .بعدم وجود إمكانیة لذلكیعتقدون بأنھم  ]19-17[و ]16-14[الدراسة، في حین أن الفئتین 

  :المستوى الدراسينتائج التقاطع حسب متغیر    3.3

 المحور األول:  
 "مصدر لتحقیق النجاح االجتماعيالمدرسة "وتوزیع متغیر " المستوى الدراسي" التقاطع بین متغیر  - 1

فریة یة الص ر  ال  :الفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف توى " توج المس

 " المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي "متغیر و" الدراسي

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  NS(-) 09  NS(-) 03  NS(+) 53  09  (+)***  32   سنة أولى: 1
  NS(-) 57  03  )**- (  08  )**- (  08  (+)***  38   سنة ثانیة: 2
  NS(+)  03  NS(+)  49  16  (+)***  22  )***- (  08  سنة ثالثة: 3
  NS(+)  18  **(+)  02  NS(-)  45  14  )***- (  11  سنة رابعة: 4

  204  11  51  53  89  المجموع
المدرسة مصدر لتحقیق " وتوزیع متغیر " ى الدراسيالمستو" بین متغیر یمثل التقاطع :  )73( جدول رقم 

 "النجاح االجتماعي 
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ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

اعي"ومتغیر " الدراسي ق النجاح االجتم الي "المدرسة مصدر لتحقی رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

ي  ذ ف ف التالمی تواھم یختل ب مس اعي حس اح االجتم ق النج در لتحقی ة مص ون المدرس ول ك رھم ح ة نظ وجھ

نجد التالمیذ من السنة األولى والثانیة أكثر موافقة لكون المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي، . الدراسي

    .ذه الفكرةأما التالمیذ من السنة الثالثة فھم أقل موافقة في حین أن تالمیذ السنة الرابعة معارضون لھ

 " تمنحك المدرسة  "وتوزیع متغیر " المستوى الدراسي" متغیر التقاطع بین  - 2

فریة یة الص ر  ال:  الفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف توى " توج المس

  ".  تمنحك المدرسة "متغیر و" الدراسي

الحصول : 1  
  على شھادة

تحقیق : 2
  االستقاللیة

تعلم أشیاء : 3
فیدني في ت

  المستقبل

تصبح : 4
  أنسان مثقف 

ال تمنحنى : 5
  شیئا

وع
جم

الم
  

  NS(+) 17  NS(+)  10  NS(-) 15  NS(+)  04  NS(-)  53  07   سنة أولى: 1
  NS(-)  25  ***(+)  14  NS(-)  06  )-***(  07  NS(+)  57  05   سنة ثانیة: 2
  NS(-) 06  )-**(  20  **(+)  17  *(+)  04  NS(-)  49  02  سنة ثالثة: 3
  NS(+) 06  )-**(  14  NS(+)  12  NS(+)  08  NS(+)  45  05  سنة رابعة :4

  204  23  50  58  54  19  المجموع
  "تمنحك المدرسة " وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي" ن متغیر بییمثل التقاطع :  )74( جدول رقم 

  

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب ت"إحص وى المس

ر " الدراسي ة  "ومتغی ك المدرس ا ، إذن "تمنح ورھم لم ي تص ذ ف ف التالمی فریة، یختل یة الص رفض الفرض ن

ذ ال ور تالمی ھ،  بتص ون إلی ذي ینتم ي ال توى الدراس اختالف المس ة ب م المدرس ھ لھ نة تمنح ة الس ثال أن ثانی م

ا، تحقیق االستقاللیة في حین یعارض ذلك كل من تالمیذ السن مالمدرسة تمنحھ تین الثالثة والرابعة الفكرة عینھ

أشیاء تفیدھم في المستقبل و أن یصبحوا أناسا في تعلم  لتالمیذ السنة الثالثةالمدرسة  ھفي حین یقتصر ما تمنح

  .مثقفین

ین  - 3 اطع ب ر التق ي"متغی توى الدراس ع " المس روتوزی اعي دون " متغی اح االجتم ق النج ن تحقی یمك

 "المدرسة

فریة یة الص ر  ال:  الفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف توى " توج المس

  "یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة" متغیرو" الدراسي
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  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  NS(-) 26  (+)**  10  NS(+) 02  ) -*(  53  15   سنة أولى: 1
  NS(-) 09  NS(-)  09  NS(+)  57  13  (+)**  26   سنة ثانیة: 2
  NS(-)  16  NS(-)  14  NS(+)  05  NS(+)  49  14  سنة ثالثة: 3
  NS(-)  14  NS(-)  09  NS(-)  07  *(+)  45  15  سنة رابعة: 4

  204  23  42  69  70  المجموع
یمكن تحقیق النجاح " متغیروتوزیع " المستوى الدراسي"بین متغیر یمثل التقاطع : ) 75(جدول رقم 

  " ن المدرسةاالجتماعي دو

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ي ر " الدراس ة "ومتغی اعي دون المدرس اح االجتم ق النج ن تحقی فریة، " یمك یة الص رفض الفرض ھ ن ، وعلی

ابع او  اعي بشكل ت یقھم النجاح االجتم ة تحق ذ إلمكانی ن المدرسة، إذ ویوجد اختالف تصور التالمی مستقل ع

  .ین یعارضھ جزء منھم الفكرة عینھایفترض جزء من تالمیذ السنة األولى أنھ ممكن في ح

 المحور الثاني: 

من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في  "وتوزیع متغیر " المستوى الدراسي" التقاطع بین متغیر  - 1

 "المستقبل

فریة یة الص ة ذات دالل ال:  الفرض روق فردی د ف ر توج ع متغی ین توزی ائیة ب ي" ة إحص توى الدراس " المس

  ". من خالل الدراسة بإمكانك النجاح في المستقبل "متغیر و

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  NS(+) 03  ) -***( 01  NS(-)  53  21  (+)**  28   سنة أولى: 1
  NS(+) 17  NS(-)  08  NS(-)  05  NS(+)  57  27   سنة ثانیة: 2
  NS(+)  16  **(+)  03  NS(-)  49  18  )**- (  12  سنة ثالثة: 3
  NS(-)  12  NS(-)  14  *(+)  06  NS(+)  45  13  سنة رابعة: 4

  204  15  41  68  80  المجموع
من خالل الدراسة  " وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي" ن متغیر بییمثل التقاطع :  ) 76(جدول رقم 

 ".بإمكانك النجاح في المستقبل

ار اخ ر  Khi2تب ین متغی ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص توى "ذو دالل المس

ي المستقبل "ومتغیر " الدراسي ك النجاح ف الي  " من خالل الدراسة بإمكان رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ن

م التال ن خالل الدراسة ھ ى، وبالتالي التالمیذ األكثر اقتناعا بأنھ باإلمكان تحقیق النجاح م ن السنة األول ذ م می

ذین  اح ال ت المفت ة لیس رة أي أن الدراس ذه الفك ون ھ ة یعارض ة والرابع نة الثالث ن الس ذ م ین أن التالمی ي ح ف

  .بإمكانھن من خاللھ افتكاك النجاح في المستقبل
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 ":ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة"متغیر وتوزیع " المستوى الدراسي" متغیر التقاطع بین  - 2

 "المستوى الدراسي" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر ال:  فرضیة الصفریةلا

  ":ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة " متغیرتوزیع و

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1  
  NS(+) 13  NS(-) 05  ) -*(  53  15 (+)**  20   سنة أولى: 1
  NS(-)  25  *(+)  16  **(+)  57  08  )**- (  08   ةسنة ثانی: 2
  NS(-)  14  NS(+)  19  NS(+)  04  ) -*(  49  12  سنة ثالثة: 3
  NS(+) 07  NS(-)  12  NS(-)  12  NS(+)  45  14  سنة رابعة: 4

  204  37  69  44  54  المجموع
ة البد أن ترى أن الدراس" وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي"بین متغیر یمثل التقاطع : ) 77(جدول رقم 

 ":تكون إجباریة

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ي ر " الدراس ة  "ومتغی ون إجباری د أن تك ة الب نة "الدراس ذ الس فریة، تالمی یة الص رفض الفرض الي ن ، وبالت

الفونھم ولى ال یشككون في ضرورة إجباریة التعلیم إذ انھم موافقواأل ة یخ ذ السنة الثانی ن بشدة، في حین تالمی

   .الرأي في وجھة النظر حول إجباریة التعلیم إذ یعارضون ذلك

ي " وتوزیع متغیر " المستوى الدراسي"التقاطع بین متغیر   - 3 تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وف

 " مجالك بعد إنھاء دراستك

 "المستوى الدراسي"داللة إحصائیة بین توزیع متغیر توجد فروق فردیة ذات ال:  لفرضیة الصفریةا

  " تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك" متغیر توزیعو

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  52  )*-(  34  (+)*  18   سنة أولى: 1
  NS(-) 42  NS(+) 54  12   سنة ثانیة: 2
  NS(-)  41  NS(+)  49  08  سنة ثالثة: 3
  NS(+)  33  NS(-)  45  12  رابعةسنة : 4

  200  150   50  المجموع
تعتقد أنك ستحصل على " وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي" بین متغیر یمثل التقاطع : )78( جدول رقم 

  "عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى الم"إحص س

اء دراستك "ومتغیر " الدراسي رفض " تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھ الي ن ، وبالت

  .الفرضیة الصفریة، تالمیذ السنة أألولى ھم أصحاب االعتقاد األرسخ بإمكانیة للحصول على وظیفة مستقبال 
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 المحور الثالث:  
 "عندما تتجھ إلى المدرسة"تغیر موتوزیع " المستوى الدراسي" متغیر التقاطع بین  - 1

 "المستوى الدراسي"توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر ال:  لفرضیة الصفریةا

  ":عندما تتجھ إلى المدرسة " متغیر توزیع و

  المجموع  مجبر: 5  مضطر: 4  محبط : 3  فاتر: 2  متحمس:1  
  NS(+) 09  NS(-)  05  NS(-) 05  NS(-)  53  15  (+)**  19   سنة أولى: 1
  NS(+) 14  NS(+)  06  )-**(  14  NS(+)  08  NS(+)  57  15   سنة ثانیة: 2
  NS(-) 14  NS(+)  13  NS(+)  04  NS(-)  08  NS(+)  47  08  سنة ثالثة: 3
  NS(-)  04  )-**(  15  **(+)  11  NS(+)  07  NS(+)  45  08  سنة رابعة: 4

  202  28  34  43  47  50  المجموع
  "عندما تتجھ إلى المدرسة  " وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي" بین متغیر اطع یمثل التق: )79( جدول رقم 

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، نجد أن التالمیذ من السنة "عندما تتجھ إلى المدرسة "ومتغیر " الدراسي

ر مشاعر األ ة بشكل أكب ولى یبدون حماسا  عند التوجھ إلى المدرسة، في حین تظھر على تالمیذ السنة الرابع

 . اإلحباط

ترغب في التغیب عن الدراسة في مواد "متغیر وتوزیع " المستوى الدراسي" متغیر التقاطع بین   - 2

 "دون أخرى

 "المستوى الدراسي"ین توزیع متغیرتوجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة ب ال:  لفرضیة الصفریةا

 "ترغب في التغیب عن الدراسة في مواد دون أخرى"متغیرتوزیع و

  المجموع  أبدا: 4  نادرا: 3  أحیانا: 2  دائما :1  
  NS(-) 22  NS(+) 05  NS(-) 14  **(+)  52  11   سنة أولى: 1
  NS(+)  20  NS(-)  17  ***(+)  02  ) -***(  57  18   سنة ثانیة: 2
  NS(-)  22  NS(+)  03  ) -**(  12  NS(+)  49  12  سنة ثالثة: 3
  NS(-)  21  NS(+)  09  NS(+)  06  NS(-)  45  09  سنة رابعة: 4

  204  34  34  85  50  المجموع
ترغب في التغیب "  وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي" بین متغیر یمثل التقاطع : ) 80(جدول رقم 

 "عن الدراسة في مواد دون أخرى

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ر " الدراسي ن الدراسة"ومتغی ي التغیب ع ذ السنوات "ترغب ف رفض الفرضیة الصفریة ، التالمی ھ ن ، وعلی

  .األولى ینفون أي رغبة في التغیب وبدرجة أقل لتالمیذ السنة الثانیة إذ أن لدیھم الرغبة لكنھا نادرة 
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  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیروتوزیع " المستوى الدراسي"متغیر طع بین التقا  - 3

 "المستوى الدراسي"توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر ال:  لفرضیة الصفریةا

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیر  توزیعو

  المجموع   سنة رابعة: 4  ثةسنة ثال: 3  سنة ثانیة: 2  سنة أولى: 1  
  NS(-) 27  NS(+)  23  NS(+)  15  NS(-)  85  20  المــــــــــلل
 NS(-)  02 ) -*(  04 NS(-) 13 ***(+) 22  03  القلـــــــــق
  NS(-)  07  NS(-)  05  NS(-)  33  08  (+)*  13  الراحــــــة

  NS(-)  06  NS(+)  03  NS(-)  07  NS(+)  20  04  التوتــــــــر 
  NS(-)  04  NS(-)  09  **(+)  03  NS(-)  19  03  جاإلنزعــــا

  NS(+) 04  NS(+)  03  NS(-)  02  NS(-)  14  05  التحمـــــس
  NS(+)  06  *(+)  00  NS(-)  00  NS(-)  11  05  الضغـــــط

  204  45  49  57  53  المجمـــــــــــوع
ور الذي ینتابك غالبا الشع" وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي" بین متغیر یمثل التقاطع : )81( جدول رقم 

  "داخل القسم

ار  ةذو  Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب ت"إحص وى المس

، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، في حین أن " الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم "ومتغیر " الدراسي

و الراح ى ھ إن مشاعرالشعور الذي ینتاب تالمیذ السنة أول ف المستویات  ة ف ن مختل ذ م لبیة تسود التالمی الس

ابھم  تالمیذ السنة الثالثة فمشاعر اال األخرى؛ فمشاعر الضغط تسود تالمیذ السنة ثانیة أما ي تنت نزعاج ھي الت

  .أما عن تالمیذ السنة الرابعة فھي مشاعر القلق

 "س في المنزل بنظام تدر" وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي"التقاطع بین متغیر    - 4

فریةا یة الص ر ال:  لفرض ع متغی ین توزی ائیة ب ة إحص ة ذات دالل روق فردی د ف توى "توج المس

  ".تدرس في المنزل بنظام "وتوزیع متغیر"الدراسي

  المجموع   سنة رابعة: 4  سنة ثالثة: 3  سنة ثانیة: 2  سنة أولى: 1  
  NS(-) 11  NS(-)  10  NS(-)  11  NS(+)  42  10  یومــــــــــي 
 NS(-)  09  NS(-)  03  ) -*(*  38  08  (+)***  18  أسبوعــــــي 

  NS(-)  11  NS(+)  09  NS(-)  12  NS(+)  40  08  تحت ضغط الوالدین
  NS(-)  16  (+)**  09  NS(-)  42  11  )*- (  06  فترة الفروض واالمتحانات

  NS(-)  11  **(+)  05  NS(-)  08  NS(+)  29  05  وجود واجبات 
  NS(-)  00  NS(-)  00  NS(-)  08  02  +)***(  06  نظام محدد لیس لدى

  199  43  49  54  53  المجمـــــــــــوع
  ".تدرس في المنزل بنظام "وتوزیع متغیر" المستوى الدراسي"بین متغیر یمثل التقاطع : )82( جدول رقم 
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ر   Khi2اختبار  ین متغی ر " الجنس"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب ومتغی

ا یدرسون " تدرس في المنزل بنظام " م إم ى أنھ ، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة، صرح تالمیذ السنة األول

وفق نظام أسبوعي أو ال یدرسون تحت أي نظام ، في حسن وتالمیذ السنة الثانیة عند تواجد واجبات مدرسیة، 

  .الثة في فترة الفروض واالمتحاناتفي حین أن تالمیذ السنة الث

  

  التعلیمي لألبوى المستتائج التقاطع حسب متغیر ن  4.3

  ر ألب" التقاطع بین متغی ع " المستوى التعلیمي ل ر وتوزی ة " متغی ن مزاول ك ع د إخوت ف أح ا توق لم

 "الدراسة ما كانت رد فعل والدیك 

المستوى التعلیمي " توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر  ال  :الفرضیة الصفریة

 "  لما توقف أحد إخوتك عن مزاولة الدراسة ما كانت رد فعل والدیك" متغیر و" ألبل

 
محاولة إعادتھ : 2  الغضب: 1

 إلى المدرسة
 المجموع  لم یحدث ذلك: 4  اھتمامالم یبدیا : 3

 NS(-) 00 NS(-) 06 ***(+)  02 NS(-)  08 00  دون مستوى: 1
 NS(-)  07 NS(-)  23 04 (+)** 12  ) *- ( 00  إبتدائي: 2
 NS(-)  16 NS(+) 16 ***(+)  09 ) -**(  46 05  إكمالي:3
 NS(+)  27 NS(+) 08 ) -***(  29 NS(+)  80 16  ثانوي:4
 NS(+)  06 ) -**( 06 NS(-)  23 ***(+)  43 08  جامعي: 5

 200 70 40 61  29 المجموع

لما توقف "" غیر متوتوزیع " المستوى التعلیمي لألب" بین متغیر یمثل التقاطع :  )83( جدول رقم 

  " أحد إخوتك عن مزاولة الدراسة ما كانت رد فعل والدیك

ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

رفض " والدیك لما توقف أحد إخوتك عن مزاولة الدراسة ما كانت رد فعل "ومتغیر " التعلیمي لألب ھ ن ، ومن

اختالف مستواھم التعلیميالفرضیة ال ف ب اء تختل اء ذوي . صفریة، وبالتالي ردة فعل األولی ة أن اآلب د بدای نج

الي ودون مستوى  ن المستوى اإلكم مستوى الجامعي أقل تعرضا لتوقف أحد أبنائھم عن التمدرس، و اآلباء م

ھ لل ة إعادت ي حین أن محاول ن الدراسة، ف ائھم ع د لم یبدوا اھتماما بتوقف أحد أبن ن طرف أح ت م دراسة كان

  .أولیاء أین مستوى الدراسي لألب ھو ابتدائي
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  یطلع والداك عن نتائجك "وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألب" التقاطع بین متغیر"  

ر  ال  :الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی ألب"توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة ب " المستوى التعلیمي ل

  لداك عن نتائجكیطلع وا"متغیر و

دائما: 1  أحیانا :2  أبدا: 4  نادرا: 3   المجموع 
 NS  08) - ( NS 08 (+)*** 00) - ( 00  **)- ( 00  دون مستوى: 1
  NS  11 (+)***  03 (+)NS  23) - ( 04  *)- ( 05  ابتدائي: 2
  NS  02 ) -(***  00 ) - (NS  46(+) 15  ***(+) 29  إكمالي:3
  NS  06 (+)NS  80) - ( 17  *(+) 31  **)- ( 26  ثانوي:4
  NS  47) - ( NS  00) - ( NS  09) - ( 13  *(+) 25  جامعي: 5

 204 09 47 63 85  المجموع

یطلع والداك "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألب"بین متغیر یمثل التقاطع :  )84( جدول رقم 

 "عن نتائجك

ار  ی  Khi2اختب ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص ر ذو دالل توى "ن متغی المس

ن نتائجك "ومتغیر " التعلیمي لألب داك ع ن " یطلع وال اء م الي اآلب رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

انوي  ن المستوى الث اء م م اآلب م، ث ائھم بشكل دائ ائج أبن ى نت المستوى الجامعي أكثر حرصا على اإلطالع عل

ك ذوي أحیانا، في حین آباء من المستوى اإلكمالي ینقسمون  ن دون مستوى وأولئ اء م دائما ، في حین أن اآلب

  .مستوى االبتدائي یقوم بذلك نادرا حسب تصریح اآلباء

  

  تجاه نتائجكاما ردة فعل والدیك  "وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألب" التقاطع بین متغیر"  

" المستوى التعلیمي لألب" تغیر توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع م ال  :الفرضیة الصفریة
  "تجاه نتائجكاما ردة فعل والدیك  "متغیر و

طلب بذل : 3 التوبیخ: 2  التشجیع: 1 
  مجھود أكبر

ال یھمھما : 5  معاقبتك: 4
  األمر

 المجموع

 NS  05  ***(+)  08)- (  NS  00)+(  NS 03)- ( NS  00)- (  00  دون مستوى: 1
 NS  23) - (  NS  03)+(  NS  02)- (  NS 04)- ( 03  (+)***  11  إبتدائي: 2
 NS  44)+(  NS  07)- (  02  )**- (  NS 07)+( NS  15)+(  13  إكمالي:3
 NS  80)+(  NS  14)+(  NS  06)- (  NS 25)- ( NS  20)- (  15  ثانوي:4
 47  )***- (  NS  00)- (  NS 28  ***(+)  00)+( 16  )**- (  03  جامعي: 5

 204  29 10 67 54  42 المجموع
ما ردة فعل  "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألب" بین متغیر  یمثل التقاطع:  )85( جدول رقم 

 "تجاه نتائجك اوالدیك 
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ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

رفض الفرضیة الصفریة، وبالت" تجاه نتائجكاما ردة فعل والدیك  "ومتغیر " التعلیمي لألب رد ، ومنھ ن الي ف

ن المستوى الجامعي یحرصون  اء م فعل األولیاء اتجاه نتائج أبنائھم تختلف باختالف مستواھم التعلیمي، فاآلب

ن  اء م ي حین أن اآلب ا ف ون األمر اھتمام على طلب مجھود أكبر من أبنائھم ، األولیاء من دون مستوى ال یول

   .المستوى التعلیم االبتدائي یسعون إلى تشجیع أبنائھم

  تجاه ایقوم والداك بتحسیسك  "وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألب" التقاطع بین متغیر

  "الدراسة

" المستوى التعلیمي لألب" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر  ال  :الفرضیة الصفریة

   یقوم والداك بتحسیسك اتجاه الدراسة "متغیر و

دائما: 1  أحیانا :2  أبدا: 4  نادرا: 3   المجموع 
 NS  02 ) - (NS 00 ) - (NS 00 ) - (NS  08(+) 06  دون مستوى: 1
 NS  04 ***(+)  23) - ( NS  09 (+)NS  02) - ( 08  إبتدائي: 2
 NS  46) - ( 00  )**- ( NS  16 (+)NS  12) - ( 18  إكمالي:3
 NS  80) - ( NS  02(+) 14  (+)** 34  ***)- ( 30  ثانوي:4
 NS  47) - ( 00  )***- ( 00  )***- ( 08  ***(+) 39  جامعي: 5

 204 06 28 69 101  المجموع

یقوم والداك "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألب"بین متغیر یمثل التقاطع :  )86( جدول رقم 

 "تجاه الدراسةابتحسیسك 

ار  ر   Khi2اختب ین متغی ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص توى "ذو دالل المس

الي " یقوم والداك بتحسیسك اتجاه الدراسة "ومتغیر " علیمي لألبالت رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

ن  اء م ر أن اآلب ي ، إذ یظھ تواھم التعلیم ى مس ف عل ة یتوق ة الدراس اه أھمی ائھم اتج یس أبن اء بتحس وم اآلب یق

م بذلك أحیانا في حین أن اآلباء من ذوي المستوى الجامعي یقوم بذلك دائما، ثم اآلباء من المستوى الثانوي یقو

  .دوما حسب ما صرح التالمیذ بھ . مستوى االبتدائي ال یقوم بذلك أبدا
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  یذھب والداك إلى المدرسة  "وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألب" التقاطع بین متغیر"  

" المستوى التعلیمي لألب" ع متغیر توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزی ال  :الفرضیة الصفریة
  " یذھب والداك إلى المدرسة "متغیر و

باستدعاء : 1 
  من المؤسسة

من تلقاء : 2
 أنفسھم

للحصول : 3
على نتائجك 

  المدرسیة

ال یذھبان : 4
  نھائیا

 المجموع

 06  ***(+)  08  )*- (  NS 00) - ( NS 00) - (  02  دون مستوى: 1
 13  ***(+)  23  )***- (  NS  05 (+)NS 00)- (  05  إبتدائي: 2
 NS 09  ) -**(  06  ) - (NS  46(+) 10  (+)**  21  إكمالي:3
 80  )*- (  NS 43  ***(+)  08)- ( 10  )*- (  19  ثانوي:4
 NS  12 (+)NS 16  (+)NS  00  ) -***(  44(+)  16  جامعي: 5

 201 33 68 37  63 المجموع
یذھب والداك "متغیر وتوزیع  "المستوى التعلیمي لألب"بین متغیر یمثل التقاطع : )87( جدول رقم 

 "إلى المدرسة

ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ألب ر " التعلیمي ل ة "ومتغی ى المدرس داك إل ذھب وال ى "ی اء إل فریة، یتجھ اآلب رفض الفرضیة الص ھ ن ، ومن

ائج المدرسیة المدرسة لھ عالقة بمستواھم التعلیمي، فاآلب ى النت ذھبون للحصول عل انوي ی ن مستوى الث اء م

بالدرجة األولى في حین كل من اآلباء ذوي المستوى االبتدائي ودون مستوى ال یذھبون نھائیا، في حین أآلباء 

  .من مستوى اإلكمالي یتجھون إلى المدرسة بعد وصولھم استدعاء یلزمھم بالحضور

  

  یشجعك والداك" متغیروتوزیع " لتعلیمي لألبالمستوى ا"التقاطع بین متغیر"  

ر  ال  :الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی ألب"توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة ب " المستوى التعلیمي ل

  "على یشجعك والداك"متغیر و

ر   8-2 ین متغی اطع ب ألب" التق ي ل توى التعلیم ع " المس روتوزی داك "  متغی جعك وال ىیش ب  عل اء الكت انتق

  "الخارجیة
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ر  ال  :الفرضیة الصفریة ع متغی ألب" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزی " المستوى التعلیمي ل

  .انتقاء الكتب الخارجیة علىیشجعك والداك  "متغیر و

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  NS  08)+(  NS  06)- (  02  دون مستوى: 1
  23  )*- (  11  (+)*  12  إبتدائي: 2
  NS  46)+(  NS  32)- (  14  إكمالي:3
  NS  80)+(  NS  59)- (  21  ثانوي:4
  NS  46)- (  NS  29)+(  17  جامعي: 5

    137  66  المجموع
یشجعك "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألب" بین متغیر یمثل التقاطع :  )88( جدول رقم 

 "انتقاء الكتب الخارجیة على والداك 
ار  ةذو   Khi2اختب ائیة، إذن ت دالل روق ذات إحص د ف ةوج ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ر " التعلیمي لألب داك  "ومتغی ىیشجعك وال ة  عل ب الخارجی اء الكت رفض الفرضیة الصفریة، "انتق ھ ن ، ومن

ى  دائي عل یشجع اآلباء أبنائھم على انتقاء كتب خارجیة لھ عالقة بمستواھم التعلیمي، فاآلباء من المستوى االبت

  .لیاء یعتقدون أنھ مھمخالف بقیة األو
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 :المستوى التعلیمي لألمنتائج التقاطع حسب متغیر  5.3

  "تخبر والدیك بنتائجك المدرسیة" متغیروتوزیع " المستوى التعلیمي لألم" التقاطع بین متغیر  - 1

" علیمي لألمالمستوى الت" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر  ال  :الفرضیة الصفریة

  "تخبر والدیك بنتائجك المدرسیة" متغیرو

  المجموع  أبدا: 4   نادرا: 3  أحیانا :2  دائما: 1  
 NS(+)  04 NS(-) 05 NS(-) 00 NS(-) 14 05  دون مستوى: 1
 NS(+) 02 NS(+) 22 08  **) - ( 02  *(+) 10  إبتدائي: 2
 NS(+)  24 NS(+)  16 ) - (**  07 (+)**  67 20  إكمالي:3
 61  *)- ( NS(+)  33 (+)***  00 19 **) - ( 09  ويثان:4
 NS(+) 11 NS(+)  09 NS(-)  00 NS(-)  31 11  جامعي: 5

  195  09  71  60  55  المجموع

تخبر والدیك بنتائجك " وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألم" بین متغیر یمثل التقاطع :  )89( جدول رقم 

 "المدرسیة 

ار  ةذو   Khi2اختب ائ دالل روق ذات إحص د ف ةیة، إذن توج ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ف "تخبر والدیك بنتائجك المدرسیة  "ومتغیر" التعلیمي لألم الي تختل رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

ات، اتھم حسب المستوى التعلیمي لألمھ ى ا مصارحة األبناء بعالم ا عل م ال یصرحون بھ ر أنھ إلطالق فتظھ

ن لألمھات من ا ات م م لألمھ ي حین بشكل دائ انوي، ف ن المستوى الث لمستوى اإلكمالي، بشكل نادر ألولئك م

   .المستوى االبتدائي  

  "یطلع والداك عن نتائجك "وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألم" التقاطع بین متغیر  - 2

" المستوى التعلیمي لألم" توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغیر  ال  :الفرضیة الصفریة

  "یطلع والداك عن نتائجك "متغیر و

  المجموع  أبدا: 4   نادرا: 3  أحیانا :2  دائما: 1  
 NS(-) 00 ) -**( 08 **(+) 03 **(+)  16 05  دون مستوى: 1
 NS  22) - ( NS(+)  11 ***(+)  00 07  )**- ( 04  إبتدائي: 2
 NS(+)  18 NS(-)  15 ) - (NS  03 ) - (NS  69 33  إكمالي:3
 NS(-)  32 **(+)*  09 ) -*(  00 ) -*(  62 21  ثانوي:4
 NS(-)  04 NS(-)  03 NS(+)  31 06  (+)** 18  جامعي: 5

  200  09  47  63  81  المجموع
یطلع والداك  "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألم" بین متغیر یمثل التقاطع :  )90( جدول رقم 

 " عن نتائجك
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ار  ةذو   Khi2اختب ا دالل روق ذات إحص د ف ةئیة، إذن توج ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

الي " یطلع والداك عن نتائجك "ومتغیر " التعلیمي لألم ات، ومنھ نرفض الفرضیة الصفریة، وبالت ن  األمھ م

انوي  األمھاتالمستوى الجامعي أكثر حرصا على اإلطالع على نتائج أبنائھم بشكل دائم، ثم  ن المستوى الث م

ذلك تقومبذلك نادرا وأولئك ذوي مستوى االبتدائي ال  تقوممن دون مستوى  األمھاتفي حین أن  أحیانا، ون ب

 .  نادرا أو أبدا

  "ما ردة فعل والدیك اتجاه نتائجك" متغیروتوزیع " المستوى التعلیمي لألم"التقاطع بین متغیر  - 3

ین تو ال  :الفرضیة الصفریة ة إحصائیة ب ة ذات دالل روق فردی ر توجد ف ع متغی ألم"زی " المستوى التعلیمي ل

  "ما ردة فعل والدیك اتجاه نتائجك"متغیر و

طلب بذل : 3 التوبیخ: 2  التشجیع: 1 
  مجھود أكبر

ال یھمھما : 5  معاقبتك: 4
  األمر

 المجموع

 NS(-)  3 NS(-) 05 NS(-)  0 NS(-)  5 NS(+)  16 3  دون مستوى: 1
 NS(+) 0 ) -**(* 00 ) -**(*  2 NS(+)  13 ***(+)  22 7  إبتدائي: 2
 NS(+)  16 ) -*(  8 ***(+)  4 ) -**(  69 21  (+)* 20  إكمالي:3
 7 NS(-)  60  )*- ( NS(+)  0 23 (+)** 23  )**- ( 7  ثانوي:4
 NS(-)  7 NS(-) 19 ***(+)  0 NS(-)  0 ) -**(  31 5  جامعي: 5

 198  29 10 67 54  42 المجموع 

ما ردة فعل "متغیر وتوزیع " ستوى التعلیمي لألمالم"بین متغیر یمثل التقاطع :  )91( جدول رقم 

  " والدیك اتجاه نتائجك

ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

اه نتائجكاما ردة فعل والدیك  "ومتغیر " التعلیمي لألم رد " تج الي ف رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

ل األول ي، ففع تواھم التعلیم اختالف مس ف ب ائھم تختل ائج أبن اه نت اء اتج اتی امعي  األمھ توى الج ن المس م

ا   األمھاتیحرصون على طلب مجھود أكبر من أبنائھم ، و وبیخ أبنائھن،أم ى ت دن إل انوي یعم من المستوى الث

  تدائي ال یولون األمر اھتماما من التعلیم اإلكمالي فیلجأن إلى المعاقبة في حین أولئك من المستوى االب األمھات
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  " تقوم والداك بتحسیسك اتجاه الدراسة"وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألم"التقاطع بین متغیر  - 4

ر  ال  :الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ألم" توجد فروق فردیة ذات دالل " المستوى التعلیمي ل

  "اه الدراسةتقوم والداك بتحسیسك اتج "متغیر و

  المجموع  أبدا: 4   نادرا: 3  أحیانا :2  دائما: 1  
 NS  05 ) - (NS 00 ) - (NS 00 ) - (NS  16(+) 11  دون مستوى: 1
 NS  22) - ( NS  08 (+)***  00(+) 10  ***)- ( 04  إبتدائي: 2
 04 (+)NS  69  *)- ( NS  29 (+)*  05) - ( 31  إكمالي:3
 NS  13 (+)*  02 (+)NS  62) - ( NS  16) - ( 31  ثانوي:4
  NS  31) - (  NS 00) - ( NS  02) - (  06  ***(+)  23  جامعي: 5

  200 06  28  66  100  المجموع

تقوم والداك  "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألم" بین متغیر یمثل التقاطع :  )92( جدول رقم 

  " بتحسیسك اتجاه الدراسة

 

ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةدإحص ر  الل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

اه الدراسة تقوم "ومتغیر " التعلیمي لألم داك بتحسیسك اتج الي " وال رفض الفرضیة الصفریة، وبالت ھ ن ، ومن

اتبتحسیس أبنائھم اتجاه أھمیة الدراسة یتوقف على مستواھم التعلیمي ، إذ یظھر أن  األمھات تقوم ن  األمھ م

ي حین أن  األمھاتئما، ثم المستوى الجامعي یقمن بذلك دا ا ف  األمھاتمن المستوى اإلكمالي یقمن بذلك أحیان

  .حسب ما صرح األبناء. من ذوي مستوى االبتدائي فنادرا

 

  "یساعدك والداك على إنجاز واجباتك "وتوزیع متغیر " المستوى التعلیمي لألم" التقاطع بین متغیر  - 5

ر توجد فروق فردیة ذات د ال  :الفرضیة الصفریة ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ألم" الل " المستوى التعلیمي ل

  " یساعدك والداك على إنجاز واجباتكمتغیر و

  المجموع  أبدا: 4   نادرا: 3  أحیانا :2  دائما: 1  
  16  **)+(  NS 06(+)  03 ***)- (  00  **)+(  07  دون مستوى: 1
  22  **)+(  07  **)+(  NS  02) - (  NS  09) - (  04  إبتدائي: 2
  NS  32  (+)NS  13  (+)NS  08   ) - (NS  67(+)  14  يإكمال:3
  NS  61) - (  NS  14  (+)NS  08(+)  33  **)- (  06  ثانوي:4
  NS  20  )+(*  03  ) -(NS  00  ) -(**  31(+)  08  جامعي: 5

  197 29  35 94  39  المجموع
یساعدك "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألم" بین متغیر یمثل التقاطع :  )93( جدول رقم 

  "اك على إنجاز واجباتكوالد
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ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ألم ر " التعلیمي ل یة"ومتغی ك المدرس ى أداك واجبات داك عل فریة، "یساعدك وال یة الص رفض الفرض ھ ن ، ومن

ي ح األمھاتتقوم   ا، ف ذلك الجامعیات بمد ید المعونة ألبنائھم أحیان وم ب اتین تق دائي  األمھ ن مستو ى االبت م

  .دون مستوى تعلیمي األمھاتنادرا، في حین أبدا من قبل 

  

  "یذھب والداك إلى المدرسة" متغیروتوزیع " المستوى التعلیمي لألم"التقاطع بین متغیر  - 6

ة ذات ال  :الفرضیة الصفریة روق فردی ر توجد ف ع متغی ین توزی ة إحصائیة ب ألمالمستوى ا" دالل " لتعلیمي ل

  "تجاه نتائجكاما ردة فعل والدیك "متغیر و

باستدعاء من : 1 
  المؤسسة

من تلقاء : 2
 أنفسھم

للحصول على : 3
  نتائجك المدرسیة

ال یذھبان : 4
  نھائیا

 المجموع

 NS(-) 05 NS(+) 00 NS(-)  09 ***(+)  16 02  دون مستوى: 1
 NS(-)  03 NS(-)  09 NS(+)  04 NS(+)  22 06  إبتدائي: 2
 NS(-)  09 NS(-)  29 *(+)  12 NS(+)  69 19  إكمالي:3
 NS(+)  06 ) -*( 22 NS(+)  08 NS(-)  59 23  ثانوي:4
 NS(+)  14 ***(+) 05 ) -*(*  00 ) -*(*  31 12  جامعي: 5

 197 33 65 37  62 المجموع 
ذھب والداك ی "متغیر وتوزیع " المستوى التعلیمي لألم" بین متغیر یمثل التقاطع : )94( جدول رقم 

 " إلى المدرسة

ار  ةذو   Khi2اختب روق ذات  دالل د ف ائیة، إذن توج ةإحص ر  دالل ین متغی ائیة ب توى "إحص المس

ى المدرسة "ومتغیر " التعلیمي لألم داك إل ذھب وال رفض الفرضیة الصفریة، یتجھ "ی ھ ن ات، ومن ى  األمھ إل

ي، ف تواھم التعلیم ة بمس ھ عالق ة ل اتالمدرس توى ا األمھ ن مس ائج م ى النت ول عل ذھبون للحص امعي  ی لج

من  األمھاتدون مستوى تعلیمي ال یذھبن نھائیا، في حین  األمھاتالمدرسیة بالدرجة األولى في حین كل من 

  .من أجل الحصول على نتائج أبنائھم الدراسیة مستوى اإلكمالي یتجھن إلى المدرسة
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   أثرھا على االھتمام بالدراسةالتقاطع بین التصورات االجتماعیة ونتائج    6.3

  مدرسة باعتبارھا حامل للمعرفةالحسب متغیر نتائج: 
  لدراسة ال بد أن تكون ترى أن االمدرسة "وتوزیع متغیر " تمنحك المدرسة "التقاطع بین متغیر

 "إجباریة 

ر  ال  :الفرضیة الصفریة " سة تمنحك المدر"توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین توزیع متغی

  " لدراسة ال بد أن تكون إجباریة ترى أن ا "متغیر و

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق:2  موافق جدا: 1  
  NS(+) 05  NS(+)  06  NS(-) 00  ) -*(  19  08  الحصول على شھادة:  1
  NS(-)  19  NS(+)  05  ) -*(  54  09  (+)**  21  تحقیق االستقاللیة: 2
ي : 3 دني ف یاء تفی م أش تعل

  بلالمستق
07  ) -***(  16  NS(+)  26  ) -***(  09  ) -***(  23  

  NS(-)  10  NS(-)  18  NS(+)  11  NS(+)  58  11  مثقف اتصبح إنسان: 4
  NS(+)  04  NS(-)  00  /  12  ***(+)  50  07  ال تمنحني شیئا: 5

  204  37  69  44  54  المجموع

لدراسة ال بد أن اترى أن "متغیر و" تمنحك المدرسة" متغیربین یمثل التقاطع :  )95(جدول رقم 

 "تكون إجباریة

ر  Khi2اختبار  ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ان "ذو دالل المدرسة مك

تعلم ر " لل ة "ومتغی د أن تكون إجباری ي "الدراسة الب تالف ف د اخ فریة، یوج رفض الفرضیة الص الي ن ، وبالت

ال، وجھة النظر حول إجباریة التعلیم تختلف باختالف  ما یعتقد التالمیذ أن المدرسة تمنحھ لھم فعلى سبیل المث

اذا إذن تكون  یئا فلم نحھم ش دون أن المدرسة ال تم ذین یعتق ذ ال م التالمی یم ھ فالمعارضون لفكرة إجباریة التعل

أو. إجباریة  ذین ارت ذ ال ك فالتالمی ع إجباری اوعلى العكس من ذل انوا م م االستقاللیة ك ق لھ ة أن المدرسة تحق

  .التعلیم أي لم تتعارض نظرتھم للمدرسة مع إجباریة التعلیم من عدمھ

  

  

  

  



 ل ومناقشة النتائج الفصل السادس                                                    عرض، تحلی

180 

  ین ر التقاطع ب تعلم"متغی ان لل رى أن المدرسة مك ر" ت ع متغی ي تدرس "وتوزی واد الت ا داخل ھالم

 " الحیاة الواقعیة في االستفادة منھا باإلمكانالقسم 

فریة یة الص ة ذات  ال:  الفرض روق فردی د ف ةتوج ین إحص دالل رائیة ب تعلم"متغی ان لل ة مك " المدرس

   " الحیاة الواقعیة في االستفادة منھا باإلمكانا داخل القسم ھمواد التي تدرسال "توزیع متغیر و

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق : 2  موافق جدا: 1  
  NS(-)  53  ) -***(  14  NS(+)  153  44  (+)***  41  نعم: 1
  NS(+)  29  ***(+)  01  NS(-)  50  17  )***-(  02  ال : 2

  204  15  82  61  43  المجموع
المواد التي  "توزیع متغیر و" المدرسة مكان للتعلم" متغیر  بینیمثل التقاطع : )96( جدول رقم 

  " الحیاة الواقعیة في االستفادة منھا باإلمكانا داخل القسم ھتدرس

ة إ Khi2اختبار  روق ذات دالل د ف ة إحصائیة، إذن توج ر ذو دالل ین متغی ان "حصائیة ب المدرسة مك

تعلم ر " لل ة "ومتغی اة الواقعی ي الحی ا ف تفادة منھ ان االس م باإلمك ل القس ھا داخ ي تدرس واد الت الي " الم ، وبالت

ة واد المدرس ف الم فریة، إدراك مختل یة الص رفض الفرض ف  ن ة تختل اة الواقعی ي الحی تعمالھا ف ة اس وإمكانی

  . أنھا مكان للتعلم أو ال  باختالف كون المدرسة  مدرسة على

  ا ھالمواد التي تدرس "توزیع متغیرو" ترى أن المدرسة مضیعة للوقت والجھد"متغیر التقاطع بین

  " الحیاة الواقعیة في االستفادة منھا باإلمكانداخل القسم 

ة ذات  ال:  الفرضیة الصفریة روق فردی ةتوجد ف ین  دالل رإحصائیة ب المدرسة مضیعة للوقت "متغی

   " الحیاة الواقعیة في االستفادة منھا باإلمكانا داخل القسم ھمواد التي تدرسال "توزیع متغیر و" الجھد و

  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق : 2  موافق جدا: 1  
  NS(-) 02  )-***(  17  NS(+)  13  ***(+)  50  08  نعم: 1
  NS(+)  59  ***(+)  65  NS(-)  02  ) -***(  153  35  ال : 2

  204  15  82  61  43  موعالمج
 "توزیع متغیر و" المدرسة مضیعة للوقت والجھد " متغیر  بینیمثل التقاطع : )97( جدول رقم 

  " الحیاة الواقعیة في االستفادة منھا باإلمكانا داخل القسم ھالمواد التي تدرس

المدرسة مدرسة ال"ذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر  Khi2اختبار 

ة "ومتغیر " مضیعة للوقت والجھد  اة الواقعی ي الحی ا ف  المواد التي تدرسھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھ

ى  ، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، إن نظرة" واد المدرسة مرتبطة بتصورھم للمدرسة عل ذ للم التالمی

ة فالتالمیذ الذین أیدوا فكرة ا. أنھا مضیعة للوقت واد ذات عالق لمدرسة مضیعة للوقت والجھد عارضوا أن الم

ون المدرسة .بالحیاة الیومیة والواقعیة ذین رفضوا ك د وكذا أولئك ال ا مفی تعلم فیھ ا ی دوا ا، م ت أی مضیعة للوق

  . وباإلمكان استغاللھ في الحیاة العملیة
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  :ماعيمدرسة باعتبارھا مصدر للنجاح االجتالنتائج التقاطع حسب متغیر  7.3

  اعي "متغیر التقاطع بین ع "  ترى أن المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتم ر وتوزی رى "متغی ت

 ":أن الدراسة البد أن تكون إجباریة

ترى أن المدرسة  "إحصائیة بین توزیع متغیر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا

  ":ى أن الدراسة البد أن تكون إجباریةتر"متغیرتوزیع و "مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي

    ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة  
  المجموع  جد معارض: 4  معارض: 3  موافق: 2  موافق جدا: 1

  NS(-)  22  NS(+) 27  NS(-) 20  NS(+)  89  20  موافق جدا: 1
  NS(-)  17  **(+)  24  *(+)  02  ) -***(  53  10  موافق : 2
  51  (+)*  14  )**- (  11  *)*- (  05  (+)**  21  معارض :3
  NS(+)  00  NS(-)  07    01  NS(-)  11  03  جد معارض :4

  204  37  69  44  54  المجموع
وتوزیع  " ترى أن المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي "بین متغیر یمثل التقاطع : )98(جدول رقم 

  "ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة " متغیر

ترى أن یمكن "صائیة، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر ذو داللة إح Khi2اختبار 

، وبالتالي "ترى أن الدراسة البد أن تكون إجباریة  "ومتغیر "  المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي

 أن المدرسة ھم أولئك الذین یرون إجباریة التعلیمأن التالمیذ الذین یوافقون على نلغي الفرضیة الصفریة، 

التالمیذ الذین یعارضون بشدة إجباریة التعلیم ھم أولئك الذین في حین  ،مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي

 . یعارضون أن المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي

 ھل لدیك "وتوزیع متغیر " یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة  "لتقاطع بین متغیر ا

  " رغبة في ترك المدرسة

یمكن تحقیق النجاح  "إحصائیة بین توزیع متغیر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  رضیة الصفریةلفا

  " ھل لدیك رغبة في ترك المدرسة" متغیر توزیعو "االجتماعي دون المدرسة 

    لدیك رغبة في ترك المدرسة  
  المجموع  ال: 2  نعم: 1

  NS(+) 34  NS(-)  70  36  موافق جدا: 1
  69  )**-(  30  )**(+  39  موافق : 2
  NS(-)  26  NS(+)  42  16  معارض :3
  23  (+)***  20  )***-(  03  جد معارض :4

  204  110  94  المجموع
وتوزیع  "یمكن تحقیق النجاح االجتماعي دون المدرسة  "بین متغیر یمثل التقاطع : )99( جدول رقم 

  "ھل لدیك رغبة في ترك المدرسة" متغیر
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ار  ائ Khi2اختب ة إحص ر ذو دالل ین متغی ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف ن تحق"یة، إذن توج ق یمك ی

ة اعي دون المدرس اح االجتم ر " النج ة"ومتغی رك المدرس ي ت ة ف دیك رغب ل ل یة " ھ ي الفرض الي نلغ ، وبالت

اح  ق النج انھم تحقی دون أن بإمك ذین یعتق ك ال م أوالئ ة ھ رك المدرس ي ت ون ف ذین یرغب ذ ال فریة، التالمی الص

  .ن المدرسةاالجتماعي دو

  

  انتظارات التالمیذ من المدرسةنتائج التقاطع حسب متغیر   8.3

  اء دراستك" متغیر التقاطع بین د إنھ ك بع ي مجال " تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وف

 "عندما تتجھ إلى المدرسة " متغیر وتوزیع 

ةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا ع مت دالل ین توزی رإحصائیة ب ى  "غی ك ستحصل عل د أن تعتق

    ":عندما تتجھ غالبا إلى المدرسة "متغیر توزیع و "عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك

  المجموع  مجبر: 5  مضطر: 4  محبط : 3  فاتر: 2  متحمس:1  
  NS(+)  50  07  )*- (  03  )***-(  02  )***-(  04 (+)***  34   نعم : 1
  NS(-)  148  21 (+)*  28  )***(+  40 (+)***  43  )***-(  16   ال : 2

  198  28  34  42  47  50  المجموع
تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء " بین متغیر یمثل التقاطع : )100(جدول رقم 

 "عندما تتجھ إلى المدرسة  " وتوزیع متغیر "دراستك

ار  ائیة Khi2اختب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص ر  ذو دالل ین متغی ك " ب د أن تعتق

اء دراستك د إنھ ك بع ر " ستحصل على عمل یناسبك وفي مجال ى المدرسة "ومتغی دما تتجھ إل الي "عن ، وبالت

ذین  ك ال م أولئ ى المدرسة ھ د التوجھ إل س عن دون تحم ذین یب ذ ال د أن التالمی فریة، نج رفض الفرضیة الص ن

ور استوفي مجال در ھمعلى عمل یناسب ونحصلیس ھمأن ونعتقدی ھم ، في حین تظھر على التالمیذ مشاعر الفت

  ھم وفي مجال دراست ھمعلى عمل یناسب واحصلیسلن  ھمأن ونعتقدواإلحباط  واالضطرار على أولئك الذین ی

  اء دراستك " متغیر التقاطع بین د إنھ ك بع ي مجال " تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وف

 :"سبق وتغیبت عن الدراسة"متغیر وتوزیع 

تعتقد أنك ستحصل  "إحصائیة بین توزیع متغیر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا

  "سبق وتغیبت عن الدراسة" المتغیر توزیع و " على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك
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  المجموع  لم أتغیب: 3  دون سبب : 2   بسبب:1  
  NS(-) 13  )-*(  08  NS(-)  50  29   نعم: 1
  NS(+) 63  (+)*  19  NS(+)  150  68   ال: 2

  200  27  76  97  المجموع
تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء  "بین متغیر یمثل التقاطع : )(101جدول رقم 

  سبق وتغیبت عن الدراسة" وتوزیع متغیر "دراستك 

ار  ا Khi2اختب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص ر ذو دالل ین متغی ك  "ئیة ب د أن تعتق

ع و" ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك  ر توزی ن الدراسة" المتغی ، "سبق وتغیبت ع

ذین  ك ال م أولئ ن الدراسة ھ ون دون سبب ع ذین یتغیب ذ ال الي التالمی وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة، وبالت

  .في مجال التخصص بعد إنھاء دراستھمیعتقدون أنھم لن یحصلوا على وظیفة تناسبھم و

  تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك " متغیر التقاطع بین  "

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیروتوزیع 

ك ستحصل  "إحصائیة بین توزیع متغیر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا تعتقد أن

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیر  توزیعو " عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك  على

  المجموع   ال: 2  نعم: 1  
  NS(-) 64  NS(+) 82  18  المــــــــــلل
 NS(+)  16  NS(-)  22  06  القلـــــــــق
  33  )***- (  16  (+)***  17  الراحــــــة

  NS(+)  13  NS(-)  20  07  التوتــــــــر 
  18  (+)**  18  )**- (  00  اإلنزعــــاج
  NS(-)  09  NS(+)  11  02  التحمـــــس
  14  (+)*  14  )*- (  00  الضغـــــط

  200  150  50  المجمـــــــــــوع
تعتقد أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء  "بین متغیر یمثل التقاطع : )102(جدول رقم 

 "  الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم" وتوزیع متغیر "دراستك 

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص ك  "ذو دالل د أن تعتق

م "ومتغیر " ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك  ا داخل القس ك غالب  الشعور الذي ینتاب

فریة" یة الص رفض الفرض الي ن ذي التال.، وبالت ذ ال م التالمی اح ھ عرون باالرتی ذین یش ذ ال دومی مأن نیعتق  ھ

ب ونحصلیس ى عمل یناس ي مجال  ھمعل ذین وف ذ ال اج والضغط للتالمی عور باالنزع ل الش ي مقاب تھم، ف دراس

    .یعتقدون عكس ذلك
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    ر ین متغی اطع ب تك  "التق اء دراس د إنھ ك بع ي مجال ل یناسبك وف ى عم ل عل ك ستحص " أن

 "تدرس في المنزل بنظام " وتوزیع متغیر

ى  "إحصائیة بین توزیع متغیر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا أنك ستحصل عل

  ".تدرس في المنزل بنظام "وتوزیع متغیر "عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك 

  

  المجموع   ال: 2  نعم : 1  
  NS(+) 27  NS(-)  42  15  یومــــــــــي 

 38  )***- ( 21  (+)***  16  عــــــي أسبو
  NS(-)  34  NS(+)  40  06  تحت ضغط الوالدین

  NS(-)  35  NS(+)  42  07  فترة الفروض واالمتحانات
  NS(-)  23  NS(+)  29  03  وجود واجبات 

  NS(-)  06  NS(+)  08  02  ال أدرس 
  204  150    50  المجمـــــــــــوع

أنك ستحصل على عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراستك  "بین متغیر یمثل التقاطع : )103(جدول رقم 
 ".تدرس في المنزل بنظام "وتوزیع متغیر" 

ر  Khi2اختبار   ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ك ستحصل  "ذو داللة إحصائیة، إذن توج أن

تك  اء دراس د إنھ ك بع ي مجال بك وف ل یناس ى عم ر " عل ام "ومتغی زل بنظ ي المن درس ف رف، وع"ت ھ ن ض لی

دالذین یبنظام أسبوعي التالمیذ  للدراسة یلجئالفرضیة الصفریة،  مأن ونعتق ى عمل یناسب ونحصلیس ھ  ھمعل

   .ھموفي مجال دراست

  ر ین متغی اطع ب رى" "التق ھ ت ن أن ك الدراسة خالل م ي النجاح بإمكان ع " المستقبل ف وتوزی

 " ھل لدیك رغبة في ترك المدرسة"متغیر 

 خالل من أنھ ترى"إحصائیة بین توزیع متغیر داللةالتوجد فروق فردیة ذات   :لفرضیة الصفریةا

  " ھل لدیك رغبة في ترك المدرسة" متغیر توزیعو " المستقبل في النجاح بإمكانك الدراسة

  

  المجموع  ال: 2  نعم: 1  
  80  (+)**  51  )**- (  29  موافق جدا: 1
  NS(-)  37  NS(+)  68  31  موافق: 2
  NS(+)  18  NS(-)  41  23  معارض: 3
  15  )*- (  04  (+)*  11  جد معارض: 4

  204  110  94  المجموع
 في النجاح بإمكانك الدراسة خالل من أنھ ترى"بین متغیر یمثل التقاطع : )104( جدول رقم 

  "ھل لدیك رغبة في ترك المدرسة" وتوزیع متغیر " المستقبل
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رذو داللة إحصائیة، إذن توجد فروق ذات دال Khi2اختبار  ین متغی الي نلغي یینلة إحصائیة ب ، وبالت

ق الفرضیة الصفریة،  ى تحقی درتھم عل ي ق ة ف دوا الثق ذین فق م ال رك المدرسة ھ ي ت ون ف ذین یرغب ذ ال التالمی

  .النجاح من خالل الدراسة

  ین اطع ب ر التق واد" متغی ي الم ھا الت ل تدرس م داخ ان القس تفادة باإلمك ا االس ي منھ اة ف  الحی

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیرزیع وتو"  الواقعیة

ر داللةتوجد فروق فردیة ذات  ال:  لفرضیة الصفریةا ع متغی ان "إحصائیة بین توزی تفادة باإلمك  االس

  "الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم"متغیر و " الواقعیة الحیاة في القسم داخل تدرسھا التي المواد من

  المجموع   جد معارض :4  معارض :3  افقمو: 2  موافق جدا: 1  
  NS(+) 26  NS(+)  33  NS(-)  07  NS(+)  85  19  المــــــــــلل
 NS(-)  02 (-)**  14 **(+) 02 NS(+) 22  04  القلـــــــــق
  NS(+)  11  NS(+)  12  NS(-)  02  NS(-)  33  08  الراحــــــة

  NS(-)  11  ***(+)  03  (-)*  00  NS(-)  17  03  التوتــــــــر 
  NS(-)  06  NS(+)  10  NS(+)  01  NS(-)  19  02  إلنزعــــاجا

  NS(+)  00  (-)**  07  NS(+)  03  NS(+)  14  04  التحمـــــس
  NS(+)  05  NS(+)  03  NS (-)  00  NS(-)  11  03  الضغـــــط

  201  15  82  61  43  المجمـــــــــــوع
 في منھا االستفادة باإلمكان القسم داخل تدرسھا التي المواد "بین متغیر یمثل التقاطع : )105(جدول رقم 

 "  الشعور الذي ینتابك غالبا داخل القسم" وتوزیع متغیر " الواقعیة الحیاة

ار  ر  Khi2اختب ین متغی ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف ائیة، إذن توج ة إحص واد"ذو دالل ي الم  الت

ا االستفادة باإلمكان القسم داخل تدرسھا ي منھ اة ف ة الحی ر ومت"  الواقعی ا داخل  "غی ك غالب ذي ینتاب الشعور ال

م واد " القس ن الم تفادة م ة االس رة إمكانی ون فك ذین یعارض ذ ال فریة، التالمی یة الص رفض الفرض الي ن ، وبالت

  .المدرسة داخل القسم ھم التالمیذ الذین یشعرون غالبا بالقلق و التوتر داخل القسم 
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  :تقاطع المحاور معالنتائج  مناقشة 9.3

  متغیر الجنس  -

د  اال فنج ف إجم اث مختل ذكور واإلن ن ال ل م ھ ك ذي یحمل ائد وال ور الس وع التص د أن ن ذكور نج ال

ن . المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي، واإلناث أكثر موافقة لھذه الفكرةمعرضون أن  ذي یمك األمر ال

ت  ن نجاحھن وكان ن حقق ع المحیط بھ ي المجتم ات ف ب الفتی ك تأویلھ أن أغل ي حین أن ذل ك ف یم وراء ذل التعل

ة اث للدراس اث. بالنسبة للذكور أمر ثانوي، من جھة أخرى فیوضح الدافعیة االجتماعیة لإلن رت اإلن أن  إذ عب

 .على غرار الذكور ةالمدرسة تمنحھن تحقیق االستقاللی

ذكور ی ي حین ال اث ف ن طرف اإلن ان م ون كما أن تصور المدرسة كمكان للتعلم بشكل رئیسي ك رتئ

ذكور  ا بالنسبة لل دوانیا دوم ا محیط ع ى أنھ دقاء، أو عل اء باألص غیر فقد تمثل المدرسة مكان مخصصا لاللتق

ض أن ة أو بع م وعلى خالف اإلناث، وقد رجع ذلك لسوء المعامل ن طرف زمالئھ ا م ي یتلقونھ ف الت واع العن

ي  التالمیذ أو من قبل األساتذة واإلداریین استنادا للقوالب التي دین أو ف یحملونھا اتجاھھم باعتبارھم تالمیذ معی

ة أخرى ن جھ ة وذكور م ن جھ ق . وضعیة فشل مدرسي، م م یتف ا ل زمن كم ة ال اث حول طبیع ذكور واإلن ال

ى  ى المدرسة عل ذكور ینظرون إل ذولین بالمدرسة، فال المدرسي إذ یختلفان في النظرة إلى الزمن والجھد المب

ما یتفق إلى ما  ي حین أن اإلناث یعارضن الفكرة فھي إذن استثمار للوقت والجھدمضیعة للوقت والجھد فأنھا 

  . فیما یتعلق بالمعاش السلبي للزمن المدرسي )Vermeil )1987أشار إلیھ 

إن إدراك  ة أخرى ف ن جھ ة كسلطةم ة المدرس ا مؤسس ى أنھ ة عل دركون المدرس ذكور ی ف فال ، یختل

ـ . كذلك بالنسبة لإلناث تمارس سلطة علیھم كأفراد ولیس األمر ة بـ ة المتعلق ئلة الجزئی ع األس " من خالل جمی

ا تحمل اتجاه " ترى المدرسة ي أغلبھ ا ف ق بھ ا یتعل ة فیم ات مختلف فالذكور واإلناث یحملون تصورات وإدراك

ى  ة وإل ن جھ ردي م اش الف ى المع ك عل ود ذل ذكور ویع ص ال ا یخ لبي فیم اه س اث واتج بة لإلن ابي بالنس إیج

  .الفات التي یحملھا الذكور واإلناث داخل المدرسة وخارجھااالخت

ئلة المحور یتضح   تصور التالمیذ حول أھمیة الدراسةفي حین أن  ن أس ذ ع ة التالمی ن خالل إجاب م

ن  ق النجاح م ة تحقی اب إمكانی ي غی ل ف تقبلیا ألنفسھم یتمث الثاني، ویحمل الذكور في وضعیة فشل تصورا مس

ى  خالل الدراسة، األمر ة حصولھم عل ون بإمكانی انوا یؤمن ا ك ن إذ م الذي یمكن ترجمتھ من خالل إجابتھم ع

یعتقدون بشكل صارم أنھم لن یحصلوا على وظیفة في مجال دراستھم من جھة الذكوروظیفة في المستقبل إن 

ا  و بعد إنھاء الدراسة اجح اجتماعی ف للشخص الن يمن جھة أخرى عن طریق تعری ذكور  إذ یرتئ ىال ھ  عل أن

ة  ح األھمی ا أیضا تتض ا أو ال، وھن ا أن متعلم شخص ذو وظیفة، مفیدا للمجتمع ولدیھ المال بغض النظر إذا م
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زاة  اح لالمع ق النج ان تحقی ھ باإلمك رون أن ذكور ی ا أي أن ال ھ آنف ا قدوم ى وم ذي یتماش ر ال ة األم لدراس

الي المدرسة في حین أن اإلناث یؤمنن أن النجاح االجتم االجتماعي دون المدرسة درس وبالت اعي یستلزم التم

ا  ا تحقیقھ یس بإمكانھ ة ل ة االجتماعی اعي والمكان ق النجاح االجتم ى أن تحق د یتسنى لألنق ألن الوظائف التي ق

ى وظائف  ذا دون الدراسة، في مقابل أن الذكور بإمكانھ الحصول عل رز، ل ا أب تقلة تضمن نجاحا اجتماعی مس

اثو ف اإلن ي تعری ا ف خص الن ى للش ول عل ى والحص ة األول ا بالدرج ون متعلم ترط  أن یك ا فاش جح اجتماعی

ة أخرى . وظیفة ثم أن یكون متزوجا ن جھ ق م ا یتعل ة فیم ون مشاعر مختلف اث یحمل ذكور واإلن ح أن ال یتض

ؤال  ن الس ة ع الل اإلجاب ن خ ة، م ب"بالدراس ل تح ى ھ ذھاب إل ة مدرال ال م ال  "س روا أنھ ذكور عب إذ أن ال

ن  االتجاه على المدرسةفي حین أن اإلناث عبرن عن حبھن  ذلكیحبذون  ات كل م ذي یتماشى وإجاب ر ال األم

  .الذكور واإلناث السابقة دونما تناقض

ي المستقبل  إذ كما أن اإلناث یؤمنن أن الدراسة ھي المفتاح الذین بإمكانھن من خاللھ افتكاك النجاح ف

ي  ة  ف اء الدراسةتعتقد اإلناث بإمكانیة الحصول على وظیف د إنھ ى فرص  المستقبل بع ق عل ذي ینطب ر ال األم

ذكور ا لل ة .العمل المتاحة إلناث أكثر منھ ا لنظری ن وتبع ذي یمك ر ال ة  إرجاعھ  Banduraاألم ة الذاتی للنجاع

فصل الدافعیة فإن الفرد بإمكانھ القیام أو النجاح في أمر محدد إذ  كان على استعداد لالنخراط في نشاط ما  إذا 

  .ان یرى بإمكانیة الوصول إلى النتائج المبتغاةك

ذكور  یم، فال ة التعل ول إجباری ر ح ة النظ ي وجھ تالف ف دیھما اخ اث ل ذكور واإلن رى ال ة أخ ن جھ م

یم أو  ة التعل ة إجباری ولین أھمی الي ی رة وبالت ارض الفك ال یع اث ف ا اإلن یم أم ة التعل رة إجباری ون لفك معارض

ي الم"میذ أن سؤال التال رمن جانب آخر عب. الدراسة ا ف واد التي تدرسونھا داخل القسم باإلمكان االستفادة منھ

لذكور إدراك مختلف الستعمال المواد المدرسة إذ یرون أنھ لیس بإمكانھم استعمالھا ، أوضح ا" الحیاة الواقعیة

المعلومات النظریة التي  في الحیاة الواقعیة، األمر الذي نفتھ اإلناث إذ أنھن تمكن من إیجاد عالقة ملموسة بین

  . یتلقونھا في المدرسة وكیفیة تطبیقھا الواقع

  :تحلیل نتائج تقاطع متغیر السن -

ر   : تصور المدرسة ن"متغی ر " الس اعي"ومتغی ق النجاح االجتم در لتحقی ن "المدرسة مص ذ م ، والتالمی

ین فنجد أن التالمی. مختلف الفئات العمریة یختلفون في تصورھم حول المدرسة نا أي ب  ]13-11[ذ األصغر س

ین  ذ ب ي حین أن التالمی اعي، ف سنة  ]16-14[سنة موافقون جدا لكون المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتم

 ]19-17[معارضون بشدة للفكرة عینھا في حین یوجد تذبذب لتالمیذ األكبر سنا والتي تراوحت أعمارھم بین 

لى أن التالمیذ من سن صغیرة یؤیدون اآلراء التي یسمعونھا من األمر الذي یدل ع. سنة بین موافق ومعارض
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ا یسمى  ن م ذا الس ي ھ اءھم إذ یحصل ف دون رفق ارھم الخاصة أو یؤی م یحالون االستقالل بأفك د ث أولیائھم بع

م الخاصة إذ وبضغط جماعة الرفاق  وین آرائھ ى المنطق دون مع بلوغھم سننا أكبر یبدؤون في تك ة عل المبنی

 .)جماعة الرفاق وااألسرة ( ى طرف معین المیل إل

ة، ف"تمنحك المدرسة  "أما عما نحھن أن  ]13-11[یؤمن التالمیذ من الفئة العمری سنة أن المدرسة تم

رون أن المدرسة  ]16-14[یصبحوا مثقفین مستقبال في حین یعارض التالمیذ من الفئة  ا، وی سنة الفكرة عینھ

ة اتمنحھم االستقاللیة،  في حین أن  ن الفئ ذ م یئا] 19-17[لتالمی نحھم ش دروا أن المدرسة ال تم األمر . سنة ق

ة أخرى ى مرحل نا .الذي یؤكد على طبیعة التصورات وتطورھا من مرحلة عمریة إل ل س ذ األق ا أن التالمی كم

  .یبحثون عن الشعور باالستقاللیة والتي تجعلھم یبدون أكبر سنا

ھ الأما فیما یتعلق  ذي یحمل ذ حول المدرسة بالتصور ال ھ تركزتالمی زمن المدرسي  أن ن إدراك ال وع

ي حین ینظرون إلى المدرسة على أنھا   سنة] 16-14[كان التالمیذ من الفئة العمریة  مضیعة للوقت والجھد ف

فالتالمیذ األصغر في المقابل . سنة عبروا أنھم أن یعارضن الفكرة فھم یقرون بأنھا لیست كذلك]19-17[ذوي 

   سنة، ]19-17[و  ]13-11[أو من الفئتین العمریة  كبرواأل سننا

ة، إذ   ات العمری ف الفئ ر مختل اعي عب ق النجاح االجتم ق بشروط تحقی كما یظھر االختالف فیما یتعل

ارھم  ن المدرسة  سنة؛] 16-14[یفترض التالمیذ الذین تراوحت أعم اعي مستقل ع ق النجاح االجتم أن تحقی

ي حی ة التمدرس بشكل أو بآخر ف ذ العمری ة التالمی ن الفئ ؤمن كل م ن النجاح سنة أ] 19-17[و ]13-11[ن ت

  . االجتماعي یستلزم التمدرس وبالتالي المدرسة

اني األھمی:   تصور التالمیذ حول أھمیة الدراسة ذ للدراسة  ةیتضح من خالل المحور الث ا التالمی ي یولیھ الت

ي م"حسب سنھم  ى عمل یناسبك وف اء دراستكتعتقد أنك ستحصل عل د إنھ ك بع نا "جال ذ األصغر س ، التالمی

ي حین  اء الدراسة، ف د إنھ وضحوا أنھم  یعتقدون بوجود إمكانیة للحصول على وظیفة في مجال دراستھم بع

ذلك ]19-17[و ]16-14[أن الفئتین  ة ل ة ".یعتقدون بأنھم بعدم وجود إمكانی ى طبیع ود إل ر آخر یع ي متغی ، ف

رى إدراك المواد المدرسة وج واد المدرسة؛ إذ ی ف الستعمال الم م لمختل دنا أن سن التالمیذ یؤثر على إدراكھ

نا  غر س ذ األص ة ]13-11[التالمی اة الواقعی ي الحی ا ف تفادة منھ ان االس ھ باإلمك ین . أن ن الفئت س م ى العك عل

ریین ة . األخ ر الدراس احھم عب ة نج تقبلي بعالق ادھم المس ى واعتق ذي یتماش ر ال ذ األم ت فالتالمی ذي تراوح ال

ین ارھم ب ین أن ] 16-14[و  ]13-11[أعم ي ح ة، ف الل الدراس ن خ اح م ق النج ان تحقی ھ باإلمك ون بأن مقتنع

ة  ة العمری ذ ذوي الفئ اك  ]19-17[التالمی ھ افتك ن خالل انھن م ذین بإمك اح ال ي المفت ون أن الدراسة ھ یعارض

در بمعنى أن التالمیذ في وضعیة فشل األقل  .النجاح في المستقبل ا مص ى أنھ سنا الزالو یدركون المدرسة عل
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ن  ن یجعل م ر أي أن الس ة أكب ة عمری ى فئ ال إل ع االنتق ف م لتحقیق النجاح االجتماعي وأن ھذا التصور یختل

متطلبات االستقاللیة االقتناع بضرورة الحصول على عمل إن لم یكن ھذا الشخص على تحقیق ذلك من خالل 

  نا مزال أمامھم فرصة لتحسین ذلكالمدرسة ، فالتالمیذ األصغر س

ة نظر حولفیما یتعلق بإجباریة التعلیم  ي وجھ این ف د تب ى اختالف سنھم یوج ، ھوجدنا أن التالمیذ عل

ع فكرة سنة ] 19-17[التالمیذ األكبر سنا أي بین  معارضون لفكرة إجباریة التعلیم في حین أن األصغر سنا م

  أھمیة إجباریة التعلیم أو الدراسة

ل ن لك ذ م ا فالتالمی اجح اجتماعی رد الن ا للف ورا مختلف ة تص ات العمری ن الفئ رون  ]13-11[م نة ی س

   .اإلنسان الناجح متعلما

  :المستوى الدراسيالتقاطع حسب متغیر تحلیل نتائج 

ر  تصور مدرسة ین متغی ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ، "التصور المدرسة"و"  المستوى الدراسي"توج

تال اك اخ ھ فھن ن وعلی تقل ع كل مس اعي بش اح االجتم یقھم النج ة تحق ذ إلمكانی ور التالمی ق بتص ا یتعل ف فیم

ا نھم الفكرة عینھ ي حین یعارضھ جزء م ن ف ا .المدرسة، إذ یفترض جزء من تالمیذ السنة األولى أنھ ممك كم

ن المستویات األخرى ا تم. یعارضھ بقیة التالمیذ م ي تصورھم لم ذ ف ف التالمی ب آخر یختل ن جان م م نحھ لھ

ذ ال ور تالمی ھ،  فیتص ون إلی ذي ینتم ي ال توى الدراس اختالف المس ة ب نة المدرس ة الس ة ثانی ثال أن المدرس م

م  ي تعل ة ف ذ السنة الثالث ي تمنحھن تحقیق االستقاللیة في حین یقتصر ما تمنحھ المدرسة لتالمی دھم ف أشیاء تفی

ا وبالتالي فالمستوى . المستقبل وأن یصبحوا أناسا مثقفین دیر م التعلیمي للتالمیذ لھ وزن في طریقة التفكیر وتق

  .  تمنحھ المدرسة وبالتالي یتغیر بتغیر المعارف التي اكتسبوھا

ذ  ور التالمی ن تص ا ع ة ل"أم اعيكلمدرس اح االجتم ق النج در لتحقی ر "مص و اآلخ اختلف ھ ھ ف ، ومن

ى والثانی ذ السنة األول ذ فتالمی در باختالف المستوى الدراسي للتالمی ون المدرسة مص دة لك ة بش ر موافق ة أكث

ة  نة الرابع ذ الس ین أن تالمی ي ح ة ف ل موافق م أق ة فھ نة الثالث ن الس ذ م ا التالمی اعي، أم اح االجتم ق النج لتحقی

   .األمر الذي قد یدل على أن یتأثرون بالمدة الزمنیة التي قضوھا في الدراسة.  معارضون لھذه الفكرة

ة  ین الدراسة تصور التالمیذ حول أھمی روق ب د ف ھ إذ أن " المستوى الدراسي"توج ذ ل وتصور التالمی

ذ  م التالمی ن خالل الدراسة ھ تالمیذ السنة األولى على العموم ھم األكثر اقتناعا بأنھ باإلمكان تحقیق النجاح م

أخرى ال  من جھة كما أنھم أصحاب االعتقاد األرسخ بإمكانیة للحصول على وظیفة مستقبالمن السنة األولى، 
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زال  ى أن سلطة المدرسة ال ت دل عل یشككون في ضرورة إجباریة التعلیم إذ أنھم موافقون بشدة، األمر الذي ی

  . تحمل معنى عن التالمیذ األصغر سنا

في حین أن التالمیذ من السنة الثالثة والرابعة یعارضون فكرة تحقیق النجاح من خالل الدراسة أي أن 

ة . لذین بإمكانھم من خاللھ افتكاك النجاح في المستقبلالدراسة لیست المفتاح ا ذ السنة الثانی ا یعارض تالمی كم

 من . لرأي في وجھة النظر حول إجباریة التعلیم إذ ذلك

ر  ین متغی ة إحصائیة ب ر " المستوى الدراسي"إذن توجد فروق ذات دالل ك ستحصل "ومتغی د أن تعتق

  .، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة،"كعلى عمل یناسبك وفي مجالك بعد إنھاء دراست

ا  ام بھ ة  واالھتم ة للدراس دان الدافعی ة فق ي و ودرج توى الدراس ر المس ین متغی اطع ب الل التق ن خ م

دان " المستوى الدراسي"توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیر األسئلة أتضح أنھ  ة بفق بقیة األسلة المتعلق

ة ن "الدافعی ذ م د أن التالمی ة،، فنج ى المدرس د التوجھ إل دون حماسا  عن ى یب ون أي  السنة األول م ینف ا أنھ كم

ادرة ا ن ة لكنھ ذي  .رغبة في التغیب وبدرجة أقل لتالمیذ السنة الثانیة إذ أن لدیھم الرغب ي حین أن الشعور ال ف

ف المستویا ن مختل ذ م لبیة تسود التالمی ل مشاعر س ي مقاب ت األخرى، ینتاب تالمیذ السنة أولى ھو الراحة ف

ن  ا ع ابھم  أم ي تنت فمشاعر الضغط تسود تالمیذ السنة ثانیة أما تالمیذ السنة الثالثة فمشاعر االنزعاج ھي الت

ق اعر القل ي مش ة فھ نة الرابع ذ الس اعر . تالمی ر بمش كل أكب رون بش ة یع نة الرابع ذ الس ح أن تالمی ا یتض كم

ة أخرى . اإلحباط عند االتجاه إلى المدرسة ن جھ ق نظام صرح تم ا یدرسون وف م إم ى أنھ ذ السنة األول المی

ي  ات مدرسیة، ف د واجب د تواج أسبوعي أو ال یدرسون تحت أي نظام محدد، في حین وتالمیذ السنة الثانیة عن

ات رة الفروض واالمتحان ذ ھي . حین أن تالمیذ السنة الثالثة في فت دى التالمی ة ل دان الدافعی الي درجة فق وبالت

م الفشل .یذ السنة الثانیة الثالثة والرابعةأكبر عند  التالم في حین أن تالمیذ السنة األولى یبدون دافعیة جیدة رغ

  .المدرسي الذي یمرون بھ

 :واألم مستوى التعلیمي لألبالمتغیر  مناقشة نتائج -

ائھم  ا أبن ي یحملھ ات والتصورات الت اء واألمھ ین المستوى التعلیمي لآلب إن ضرورة تحلیل التقاطع ب

جع بالضرورة إلى طبیعة العالقة مع المدرسة والصورة التي ینقلھا األولیاء عن أھمیة ھذه المؤسسة، األمر تر

ة ال. الذي یمكن ربطھ بالدرجة األولى بمستواھم التعلیمي ك بشكل مباشر كعملی د یكون ذل ر تفق حسیس أو غی

إن كطلب شراء كتب أو مزاولة دروس خارجیة ومباشر  ال ف اء على سبیل المث ة رد فعل األولی اختالف طبیع

  .حول توقف أحد األبناء عن التمدرس یدل على درجة أھمیة ھذه األخیرة ودرجة االھتمام من عدمھ
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ن   ة فم ن  جھ ائھم ع د أبن ف أح ا بتوق دوا اھتمام م یب توى ل الي ودون مس توى اإلكم ن المس اء م اآلب

ة  ن المدرسالدراسة، األمر الذي یمكن ربطھ بمستواھم الدراسي من جھ أنھم ال یتوقعون م ر وب ة الشيء الكثی

فرصة أحسن من االبتدائي وھنا مثال عن صورة المدرسة على أنھا تمثل لآلباء من المستوى . لتقدمھ ألبنائھم 

درس  ى التم ھ إل ة إعادت ن خالل محاول ة المدرسة ضمني وھو م ن أھمی ر ع ان التعبی التوقف عن الدراسة فك

ت اء المس س فاآلب ى العك ةوعل ة الدراس ر بأھمی كل مباش ائھم بش یس أبن ون بتحس دائي ال یقوم م ال . وى االبت فھ

ذین  الي ال امعي و اإلكم توى الج ن المس اء م رار اآلب ى غ ائھم ،عل درس أبن ن تم ؤال ع ة للس ون للمدرس یتجھ

درس ة الدراسة والتم ى أھمی د عل ة . یستخدمون الحوار كأسلوب مباشر في التأكی ت فئ ى مستوى آخر تمثل عل

ة  لون بالمؤسس ذین یتص اء ال الي اآلب امعي واإلكم توى الج ن المس ات م انوي واألمھ توى الث ن المس اء م األب

  . لمعرفة نتائج أبنائھم

ي  ة الدراسة ف ر مباشرة لدرجة أھمی ة غی من جھة أخرى فرد فعل األولیاء حول النتائج قد یكون دالل

ائھمنظر األولیاء فیتضح أن اآلباء من المستوى التعلیم اال ات ي حین أن ف. بتدائي یسعون إلى تشجیع أبن األمھ

یحرصون على طلب مجھود أكبر  المستوى الجامعي من ننوعا باختالف مستواھن فاللواتي كلھن دور أكثر ت

الي  األمھات من المستوى الثانوي یعمدن إلى توبیخ أبنائھن،أمافي حین من أبنائھم ،  األمھات من التعلیم اإلكم

ائجھم المعاقبة في حین أولئك من المستوى االبتدائي ال یولون األمر اھتمامافیلجأن إلى  ة نت ت طبیع ا كان . مھم

اختالف درجة . وبالتالي دعم تمدرسھم بشكل عام ف ب ائج یختل ع النت اء  و التعامل م أي أن درجة وعي األولی

وبیخ  ي حین الت ا ف ر تعلیم دى األكث ة ل ل الفعال دى تعلیمھن فنجد بعض ردود الفع ة ل م المعاقب ل ث ات لألق االمھ

  .األقل تعلیما

ن  اء م ة فاآلب ى الدراس ا عل اءھم فیھ اء أبن جع األولی ي یش رق الت ى الط اء إل رة األولی ف نظ ا تختل كم

توى  دائي المس ھم البت ا ألنفس اعدة، أو تعویض ن مس زھم ع اء لعج توى األولی ویض لمس ك كتع ون ذل د یك وق

األمر الذي یعكس إظھار أھمیة الدراسة والنجاح الدراسي . تعوض ذلكالنشغالھم مدركین أن دروس الدعم قد 

الي  ـأنجع أسلوب وبالت ة ك ب الخارجی اء الكت لألبناء وإن كان من خالل دفع نقود إضافیة من خالل مزاولة انتق

ى یشج ھم  ائھم عل ردعون أبن ة دروس بمف دقائھم، األمر  ھممراجع ع أص ائھم م درس أبن ا یفضلون أن ال ی كم

  . ي قد یكون نتاجا لتجاربھم الشخصیة أو اعتبارھا مجرد حجةالذ
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  :بین التصورات االجتماعیة وأثرھا على االھتمام بالدراسة نتائج التقاطعتحلیل  -

  مدرسة باعتبارھا حامل للمعرفةالحسب متغیر  

یم  - ة التعل ة النظر حول إجباری ي وجھ ح أن اختالف ف ا یتض ي وردتن ف من خالل اإلجابات الت تختل

ده  ذي یؤی ر ال ھ األم ا تمنح ن م ة وع ن المدرس ذ ع د التالمی ا یعتق اختالف م ع ) ... Rist.M   )1983ب فواق

ي 16التمدرس اإلجباري یجعل من التلمیذ مرغما على البقاء في المدرسة حتى سن  ، خاصة أولئك الراغبین ف

عاإللتحاق بعالم الراشدین بسرعة أو لدیھم الرغبة في أن یكونوا فعا ي المجتم دماجھم ف وإذا . لین، من خالل ان

ھ یم لدی ة التعل ن إجباری ى م كال المعن رح إش ا یط ا؟ ھن ھ بھ ي بقائ ة ف ة ملموس ن منفع د م ذا ال یج ان تلمی  ك

)Clenet ،1998(نح ة ال تم دون أن المدرس ذین یعتق ذ ال م التالمی یم ھ ة التعل رة إجباری ون لفك ھم ، فالمعارض

م االستقاللیة  اوعلى العكس من ذلك فالتالمیذ الذین ارتأو. شیئا فلماذا إذن تكون إجباریة ق لھ أن المدرسة تحق

دمھا ن ع یم م ة التعل ع إجباری ة م رتھم للمدرس م تتعارض نظ یم أي ل ة التعل ع إجباری انوا م ذا  .ك درس بھ فالتم

ذان یصبح في بعض األحیان عالما على حدا، أو عالما طفلیا، أي  أن إجباریة التعلیم وما تقدمھ المدرسة ال یأخ

ا  بعین االعتبار مسؤولیات التالمیذ  باعتبارھم أفراد یعیشون وضعیات حقیقیة في محیطھم خارج المدرسة، م

  . یقلل من قیمتھم

رى ،  ة أخ ن جھ ةفم واد المدرس ف الم ة إدراك مختل ف  وإمكانی ة تختل اة الواقعی ي الحی تعمالھا ف اس

اختالف ك تعلم ب ان لل ة مك رون أن المدرس ذین ی ذ ال تعلم أو ال، فالتالمی ان لل ا مك ى أنھ ة عل ون إدراك المدرس

ك  ر ذل روا غی ذین اعتب ذ ال ي حین التالمی ة، ف اة الواقعی عبروا بأن المواد المدرسة باإلمكان استعمالھا في الحی

ة اة الواقعی ھاأل. أكدوا أن المواد المدرسة بعیدة عن االستعمال في الحی د علی ذي أك ر ال  Gérard) 2001(   م

De Vecchi   ،ھ ى بعین فیقر أن التلمیذ ینخرط في وضعیة تعلم لما یكون واعیا بحاجاتھ، األمر الذي یحمل معن

وعلى العكس فتقدیم معرفة محددة دون اللجوء إلى توضیح حاجة التلمیذ لھا تؤدي على فقدان طعم البحث عن 

ا ح  (De Vincci & Magnaldi, 2001). معناھ ري یوض ة أخ ن جھ ارف   Clenetم ة المع أن طبیع

ي  المجردة ھذه جعلت من المعنى المنوط بھا غیر ملموس فالمدرسة تقدم في مناھجھا ما ال یتوضح استعمالھ ف

  )25، صفحة Clenet ،1998(.  الحیاة الواقعیة

ى آخرب ي السابق  معن ان ف إذا ك ر ف وین داخل المدرسة أصبحت أكب ة للتك ات االجتماعی إن المتطلب ف

ة،  د تساھل البت دة ال یوج دات المتطورة والمعق ع المع الیوم وم ة بسیطة ف ى وظیف بإمكان األمي أن یحصل عل

  .وبالتالي فالمدرسة أصبحت أسیرة متطلبات المجتمع وفي نفس الوقت متخلفة عنھ

ة إن ا ل للمعرف ة كحام ور المدرس ن تص ر ع دك"لتعبی ت والجھ یعة للوق رارتبط ب" مض ي أم المواد الت

ح، إن  ة بشكل واض اة الواقعی ي الحی ا ف تدرس داخل القسم وكونھا مدركة على أنھ لیس باإلمكان االستفادة منھ
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تالمیذ الذین أیدوا فكرة فال. نظرة التالمیذ للمواد المدرسة مرتبطة بتصورھم للمدرسة على أنھا مضیعة للوقت

در . المدرسة مضیعة للوقت والجھد عارضوا أن المواد ذات عالقة بالحیاة الیومیة والواقعیة  Vermeil Gویق

ي إ) 1984( دم ف ة تق وس فالمدرس ر ملم ا غی وط بھ ى المن ن المعن ت م ذه جعل ردة ھ ارف المج ة المع ن طبیع

اة الواقعی ح . ةمناھجھا ما ال یتوضح استعمالھ في الحی ب آخر یوض ن جان ھ "  )Perron et Al   )1991م إن

ة ال تسمح  ھ الحالی ع ومخاوف ربما من بین األسباب األساسیة التي تواجھ الشباب داخل المدرسة، تنظیم المجتم

  .ورغم المجھودات التي تبذلھا المدرسة في الدخول في اتصال حقیقي مع الحیاة الواقعیةلھم 

مرحلة قد تبدو صعبة أحیانا، خاصة وأن التعلمات تفرض طابعا السمعي  إن امتداد مدة التمدرس إلى

فعلى المتعلم االستماع أكثر من الفعل، الشيء الذي ال ینطبق وطبیعة التلمیذ ونموه العمري، أین یجد نفسھ 

  .راغبا في التجریب وتحقیق شيء ملموس

 . یقیة في محیطھم خارج المدرسةفالتمدرس ال یأخذ بعین االعتبار أنھم أفراد یعیشون وضعیات حق

ساعات یومیا وعلى مدار السنة لعدد  8جد التلمیذ نفسھ مجبرا على الجلوس لساعات طویلة قد تصل إلى أین ی

 وعلیھ یصل )23، صفحة Clenet ،1998( . مماثل من السنوات فإنھ یسئم ھذا الروتین ویرى أنھ غیر فعال

  .إلى االستدالل على أن المدرسة مضیعة للوقت والجھد

  باعتبارھا مصدر للنجاح االجتماعي المدرسةحسب متغیر:  

ق  در لتحقی ة مص رون أن المدرس ذین ی ك ال م أولئ یم ھ ة التعل ى إجباری ون عل ذین یوافق ذ ال أن التالمی

ة التعل دة إجباری ون بش ذین یعارض ذ ال ین التالمی ي ح اعي، ف ون أن النجاح االجتم ذین یعارض ك ال م أولئ یم ھ

أي . المدرسة مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي درس ف ھنا یرتبط األمر خصوصا بفقدان المعنى المتصل بالتم

  . جدوى یولیھا التالمیذ إلجباریة التعلم إذا كانوا ال یؤمنون بما تقدمھ لھم المدرسة

رك المدرسةمن جانب آخر أتضح أن التالمیذ  ي ت راغبین ف انھم  ال دون أن بإمك ذین یعتق ك ال م أوالئ ھ

ع مؤخرا،  Clenetفحسب  . تحقیق النجاح االجتماعي دون ھذه األخیرة ي اكتست المجتم اھیم الت من بین المف

ع  ى مشتریاتھم، وم ي یحصلون عل نفس السرعة الت الفكر االستھالكي ما جعل من الشباب یریدون كل شيء ب

ادة وتزاید حقل استخ يالتطور التكنولوج د صبحت الم ة فق ة المعرف ر مكان ي تغی دام االنترنت كان لذلك دور ف

ن عمره   ة م دة طویل ن أن یقضي م دال م ال بأسھل الطرق فب ن الم ة، فالشاب یبحث ع ن المعرف ر م أھم بكثی

د نفسھ عاطال  ن المحتمل أن ینھي دراستھ لیج یدرس فھو قد یفضل البدء في جمع المال من خالل العمل، فم

ن العم ھاداتھمع ادل ش ائف تع ى وظ لوا عل م یحص ھادات ل ون الش ذي یحمل خاص ال م األش ك أن معظ .  ل ذل

)Clenet ،1998 فحات ال. )25-24، الص اح  يوبالت در للنج ة كمص ا المدرس ي تحملھ ورة الت إن الص ف

  .االجتماعي مرفوضة من قبل ھذه الشریحة من التالمیذ
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 انتظارات التالمیذ من المدرسةمتغیر  حسب:  

د سواء،  ى ح درس عل تمت المحاولة من خالل معرفة انتظارات التالمیذ من المدرسة، الدراسة والتم

ى سلوكاتھم  أثیرا عل ا ت ین أن لھ ام بالدراسة، فتب دان االھتم وھي معاییر لمعرفة عالقتھا بسلوكاتھم ودرجة فق

ا،  عورھم نحوھ ذین  وش ذ ال ذین یفالتالمی ك ال م أولئ ة ھ ى المدرس ھ إل د التوج س عن دون تحم دیب مأن ونعتق  ھ

ي مجال دراست ھمعلى عمل یناسب ونحصلیس اط  واالضطرار وف ور واإلحب ي حین تظھر مشاعر الفت ھم، ف

األمر الذي یمكن تفسیره . ھموفي مجال دراست ھمعلى عمل یناسب واحصلیسلن  ھمأن ونعتقدعلى أولئك الذین ی

س الدافعیة ھي "ظریة الدافعیة والتي ترتئي أن من منظور ن ین أو العك دف مع توجیھ سلوك، االنجذاب نحو ھ

ھ روب من رفض أو الھ ور؛ ال ائج ." النف داف أو نت اده ألھ تعلم الفتق و ال دد وھ لوك مح ن س ور م ان النف ا ك وھن

 .واضحة

یعتقدون أنھم لن یحصلوا كما أتضح أن التالمیذ الذین یتغیبون دون سبب عن الدراسة ھم أولئك الذین 

تھم اء دراس د إنھ ص بع ال التخص ي مج بھم وف ة تناس ى وظیف ة .عل درس وإلزامی ن التم ى م دان المعن أي فق

وذلك لغیاب الحصول على نتیجة مرغوبة أو تحقیق حاجة، ومن الدروس، أي أن دوافع التالمیذ للحضور أقل 

ین ، ع دف مع ى ھ یلة للحصول عل ن ھنا بدل أن یصبح الفعل وس وفر جزءا م ھ أیضا ی ور من س النف ى العك ل

ر فالوھنا .الراحة ویمنح معنى للتغیب ائج غی ي كل الحاالت فالنت لبیا، وف ن یكون س دیا لك حضور یكون جس

ا  ذا الشعور مرافق مرضیة ألولیاء والمعلمین، قد یشعر بعض التالمیذ باالنزعاج من المدرسة وقد ال یكون ھ

  )23، صفحة Clenet ،1998( .راحةبل على العكس شعورا نسبیا بال

عور  درس فالش اعر المصاحبة للتم ام بالدراسة ھي المش ة واالھتم دان الدافعی ح فق م مالم د أھ وإن أح

تقبل ي المس ل ف ى عم ول عل انھم الحص یس بإمك دون أن ل ذین یعتق ذ ال غط للتالمی اج والض الي   .باالنزع وبالت

  . في المدرسة یولد حالة توتر لدیھم، فھي مدركة في آن واحد على أنھا مضیعة للوقت والجھد التواجد

رك  ي ت ون ف إن من مفاھیم الدافعیة االنخراط في سلوك ما وعلى العكس من ذلك فالتالمیذ الذین یرغب

ن خ وحسب . الل الدراسةالمدرسة ھم التالمیذ الذین فقدوا الثقة في قدرتھم على تحقیق النجاح في المستقبل م

Bandura  د د ، عن دیم أداء جی ى تق درتھم عل ى ق خاص عل دى األش ردي ل اد الف ة االعتق ذه النظری ع ھ ترج

ا سأل نفسھ. مواجھة نشاط صعب ة إذا م دي : " یكون التلمیذ قد وضع نفسھ في معتقد النجاعة أو الفعالی ھل ل

ع ، وعلى فنظر" المھارات المطلوبة للتحكم في ھذا النشاط؟ ا تجم ة نحو المستقبل، إنھ یة الفعالیة الذاتیة متجھ

فإذا كان التلمیذ یجد أنھ غیر قادر مستقال على تحقیق النجاح . بین التوقع والتحكم الشخصي في إنجاز نشاط ما

ن الدراسة  من خالل المدرسة قد یتضمن ذلك حتى وإن كانت قدراتھ مرتفعة فمن الواضح أن فكرة التوقف ع

  . ھذا المنطلققد تخرج من 
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القلق  ا ب ى الشعور غالب د یجرھم إل م ق ة داخل القس المواد المدرس ذ ب ھ التالمی ذي یلحق ى ال ى المعن حت

یس . والتوتر داخل القسم ا مجردة ل ى أنھ الواقع أو حت ر مرتبطة ب دة أو غی وذلك نتیجة اعتبارھا مواد دون فائ

  . لھا تطبیق واضح
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 :ائج شبكة التداعیات عرض النت.  ثانیا 
  : 28عرض الحالة  :عرض لنتائج إحدى الحاالت. 1

قمنا في ھذه المرحلة بأخذ إحدى الحاالت وعرض نتائجھا لتوضیح الطریقة التي مرت بھا كل 
  .مراحل التداعي مع بقیة التالمیذ خالل التداعي 

  : المرحلة األولى

  

  

  

  المقطع المنبھ
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  : المرحلة الثانیة

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

1 
الدراسة مملة ألنھا لیست تفاعلیة 

مثل تلك في االنترنت أسرع 
 وأكثر فائدة ومواكبة للعصر

 3  
لعموم یحاولون األساتذة على ا

 جاھدین لشرح الدروس
 

4 
أعداد التالمیذ داخل القسم ھو 

 أكبر مشاكل داخل القسم

2  
اإلدارة أیضا تحاول خلق 
المشاكل ھذا مل یجعل 

  المدرسة مزعجة

  المقطع المنبھ

1  
لدراسة مملة ألنھا لیست تفاعلیة ا

مثل تلك في االنترنت أسرع 
 وأكثر فائدة ومواكبة للعصر

3   
س العموم  األساتذة عل

یحاولون جاھدین لشرح 
 الدروس

 

4  
أعداد التالمیذ داخل القسم ھو 

 أكبر مشاكل داخل القسم

2   
اإلدارة أیضا تحاول خلق 
المشاكل ھذا مل یجعل 

  المدرسة مزعجة
 

  قطع المنبھالم

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  المرحلة الثالثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :المرحلة الرابعة

   

  

  

  

  

  

  

  
  
 
 

 

1)-(  
الدراسة مملة ألنھا لیست تفاعلیة 

مثل تلك في االنترنت أسرع 
 وأكثر فائدة ومواكبة للعصر

3 (+)  
س العموم  األساتذة عل

یحاولون جاھدین لشرح 
 الدروس

 

4 )-  (  
أعداد التالمیذ داخل القسم ھو 

 أكبر مشاكل داخل القسم

2 )-(  
اإلدارة أیضا تحاول خلق 

ذا مل یجعل المشاكل ھ
  المدرسة مزعجة

 

  المقطع المنبھ

1)-(     IV 
الدراسة مملة ألنھا لیست تفاعلیة 

مثل تلك في االنترنت أسرع 
 وأكثر فائدة ومواكبة للعصر

3 (+)    III 
م یحاولون األساتذة على العمو

 جاھدین لشرح الدروس
 

4 )-(       I    
أعداد التالمیذ داخل القسم ھو 

 أكبر مشاكل داخل القسم

2 )-(   II  
اإلدارة أیضا تحاول خلق 
المشاكل ھذا مل یجعل 

  المدرسة مزعجة
 

المدرسة، 
لمدرسة، الدراسة والعلم في ا

الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  :تفریغ العبارات المتداعیة من طرف األفراد. 2
اموا  30ـتصنیف وتقسیم جمیع العبارات المتداعیة التي تحصلنا علیھا من طرف البقمنا  ذي ق ذ ال تلمی
الستعانة لالعدد اإلجمالي للعبارات المتداعیة تحدید بھدف حالة، بتقدیم العبارات المتداعیة لكلذلك بالتداعي، و

  .حاولنا الحفاظ على ترتیب ظھور العبارات بغرض تسھیل العملیة الموالیةكما بھ الحقا في المراحل التالیة، 
  03الحالة   02الحالة   01الحالة 

لو كانت الدراسة تجعلنا نجني  1
المال لماذا یمارس أساتذتنا 

  . التجارة
المدرسة تخرج المتعلمین لكن  2

لیس بالضرورة ھم الناجحون في 
  حیاتھم االجتماعیة

نتعلم الریاضیات والعلوم ولیس  3
  .كیف نطبقھا الواقع

األساتذة یشرحون فقط للتالمیذ  4
في الطاوالت األولى ماذا عن 

نحن داخل القسم دراسة و أيالبقیة 
  1تلمیذ  40أكثر من 

  

المعلومات من نتعلم الكثیر من  1
الصعب معرفة مكانتھا في 

  2)0(الواقع
ال أحب الدراسة أفضل العمل  2

   1. (+) والحصول على المال
بعض الدروس دون معنى  3

  4) 0(فلماذا أنتبھ لھا 
المدرسة مكان للتعلم ولیس  4

   5) - (سجن لحركاتنا من االدارة 
أظلم أحیانا كثیرة من اإلدارة  5

  3) -.(ألني معید
  

مدرسة ھي المفتاح للوصول ال 1
 2(+) إلى أعلى المراتب 

یظھر  بعض ما ندرسھ قد ال 2
ولى مھم لكن مع ألمن الوھلة ا

الوقت نفھم حاجتنا لكل ما 
 4(+) ندرسھ 

م لكنھا تربي المدرسة تعل 3
 1(+) أیضا 

لمتزایدة داخل اأعداد التالمیذ  4
األقسام ھي التي تعیق فاعلیة 

 5) - (الدرس 
قد تكون مملة لنا الدروس  5

مع أحیانا ولكن بعضھا یتماشى 
    3) 0(ما نحب 

  عبارات 5  عبارات 5  عبارات 4
  یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 

  06الحالة   05الحالة   04الحالة 
لمجتمع مستوى الدراسة في ا 1

ئر اال یحدد بالضرورة في الجز
بل نوع العمل وجودتھ في المستق

)0 (3  
ظروف التعلم داخل القسم  2

غیر مالئمة  عدد التالمیذ كبیر 
لیس بإمكان األستاذ االنتباه إلى 

  1) -(الجمیع 
أشعر بالممل من الدراسة ألن  3

الوسائل المستعملة تقلیدیة ال 
  2) - . (تحببنا في الدارسة

 لكنالبطالة تمس الجمیع  4
  4)-.(تعذب المتعلمین

سو مثال بعض األساتذة لی - 5
جید ھذا دلیل على أن التعلیم 
لیس مھما وإال لتم اختیارھم 

  5) -. (بعنایة أكبر

) -. (فقدت الرغبة في الدراسة 1
7  
مھمة لكنھا لیست كل  الدراسة 2

  1) -(شيء في الحیاة 
معاملة األساتذة سیئة فقط ألني  3

   6) -(معید 
بعض المعلومات لیس لھا  4

في عالقة مباشرة مع ما نعیشھ 
  5) 0(الواقع 

  4) -(أسالیب مملة  5
وقت التمدرس طویل ویمكن  6

  3)  -(إختصاره 
لست واثقا من الحصول على   7

  2) - . (عمل بعد إنھاء الدراسة
ندرس الكثیر من المواد لسنا  8

  8(+) في حاجة إلیھا جمیعا 

  3) - (تضییع للوقت  1
في وقتنا األھم من الدراسة  2

لم جمع ھو أن تعرف الناس وتتع
  2.(+) المال

مھم أن تعرف االساسیات ثم  3
رایحین نطلعوا اش كفى من

  1(+) الصواریخ 
نتمنى أن أكون أعمل أو  4

أدرس أشیاء تفید في الحیاة 
  4(+) الواقعیة 

  

  عبارات 4  عبارات 8  عبارات 5
  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 
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  09الحالة   08ة الحال  07الحالة 
والداي یریدانني أن أنجح في   1

دراستي ألنھما یریان أنھا المفتاح في 
  5(+)المستقبل 

المدرسة وحدھا ال تكفي للنجاح  2
  1(+) ھناك التجربة من الحیاة 

الدراسة صعبة ھي شيء  3
  2(+) والتطبیق شيء آخر

أرغب في تعلم مھنة ال مواد جافة  4
 (+)3  

التوقف عن أحیانا ارغب في  5
لدراسة لكن ال أرید إزعاج والدي ا
) - (4   

القسم یحتوى الكثیر من  1
التالمیذ  لیس بإمكان األستاذ 

  4) -(الشرح لیفھم الكل 
لیس بإمكان والدي مساعدتي  2 

على فھم الدروس أحاول وحدي 
  1)- (لكن ھذا ال ینفع 

بعض األشخاص ینجحون  3
بفضل الدراسة وآخرون بفضل 

  3(+)  الحیاةالخبرة في 
دون كذب، الدراسة مھمة  4

یمكننا التفریق بین األمي 
  2(+) والمتعلم 

  

أسأل نفسي لماذا  ةأحیانا كثیر 1
  1(+) ندرس؟ 

أرید أن أجني المال ألساعد   2
   2(+) أسرتي 

أحب الدراسة لكنھا خیار طویل  3
  5) - (ألصل إلى ھدفي 

أحاول قدر المستطاع أن اسعد  4
لكن نتائجي سیئة والدي بدراستي 

) - (3  
داخل القسم أشرد كثیرا وأحس  5

بالملل ألن ما ندرسھ غیر ملموس 
) - (4  

  عبارات 5  عبارات 4  عبارات 5
  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 

  12الحالة   11الحالة   10الحالة 
الدراسة أمر مھم في وقتنا   1

ظیفتك في نحتاجھا مھما كانت و
  1(+) المستقبل 

  2(+) أنا أحب الدراسة  2
مھما كانت صعبة مع الوقت  3

  4(+) تصبح الصعبة سھلة وھكذا 
العمل یأتي في وقت الحق ولكن  4

المھم أن اإلنسان متعلم ال أحد 
) یكلحھوه. (بإمكانھ أن یخدعھ

(+)3   

لماذا ندرس، كي نرفع من  1
  2(+) مستوى المعیشة 

یشي للمتعلمین المستوى المع 2
  4) - (متدني 

من المھم أن نرى أن المتعلمین  3
یحصلون بشكل أسھل على العمل 

كي أبذل جھدا أكبر في دراستي 
 (+)1  

إذا درست ألصل إلى الجامعة  4
سنة من  17ھذا یعني أكثر من 

  3) -(الدراسة یعني المصاریف 
  6(+) أود بدء العمل  5
عندما أعمل سأملك المال الذي  6

ده في الوقت الذي یقضیھ أری
  5(+) اآلخرون في التعلم 

  
  

  1(+) الدراسة مھمة  1
أسالیب التدریس مملة أفضل  2

استعمال االنترنت الختصار 
  5(+) الوقت 

معلومات األساتذة في كثیر من  3
األحیان ضعیفة باالضافة إلى 
) - (عجزھم على التحكم في القسم 

4  
األستاذة بإمكانھ أن یجعلك  4

) -(لدراسة لكنھم ال یبالون تحب ا
2  
عدد التالمیذ داخل القسم كبیر  5

جدا لیس بإمكاننا فھم الدرس الكل 
  3) -(یتحدث كأننا في السوق 

حتى ما ندرسھ داخل القسم  6
ونفھمھ ال نعرف لماذا ندرسھ 

  6) -(نرید أمثلة من الواقع 
  عبارات 6  عبارات 5  عبارات 4

  )تابع( المتداعیة من طرف التالمیذ یمثل العبارات) 106(جدول رقم 
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  15الحالة   14الحالة   13الحالة 
في المدرسة تتعلم كل شيء   1

حتى من األصدقاء عن طریق 
  2(+) المالحظة 

لیس المھم النتائج المدرسیة   2
لتعرف أنك تتعلم المھم أخذ ما تود 

  1(+) تعلمھ وتترك الباقي 
 معاملة األساتذة للتالمیذ ھي التي 3

   3) -(تنفرھم من  الدراسة 
ن أن المعیدین ھم ظاإلدارة ت 4

  6) -(السبب في مشاكل المدرسة 
لو أنھم یستمعون إلینا لعرفوا  5

أنھم ال یقومون بوظائفھم على 
أكمل وجھ، ویتھموننا لتسھیل 

    5) - (عملھم 
ال یھمني إن كنت سأنجح بفضل  6

المدرسة المھم أن أعلم كیف أعیش 
  )4.(وأجني المال

ال یمكنني إلقاء اللوم على الغیر  1
  3) -(أنا ال أدرس 

الدراسة مھمة لكن لیست  2
السبیل الوحید للنجاح، ھي 

  2(+) للبعض فقط 
أنا أود ممارسة عمل یدوي مثل  3

  1(+) والدي 
  

رغم أن كال من والدي متعلم  1
ویعمالن إال أن ذلك لم یحسن في 

  2) - ) (الجري بال فایدة(شيء 
أرید أن یعلمونا كیف ننجح  أنا 2

" الجغرافیا مثال"ونحقق ما نرید 
  3(+) بإمكاني تعلمھا وحدي 

المدرسة مكان نظري للتعلم  3
   1) 0(الحیاة أصعب 

حتى وإن كانت الدراسة لھا  4
فائدة فھي على المستوى 

الشخصي أن تكون إنسان متفھم 
 (+)4  

  عبارات 4  عبارات  3  عبارات 6
  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 

  18الحالة   17الحالة   16الحالة 
األھم من الدراسة أن تكون لدیك  1

معارف للحصول على عمل حتى 
  .  2(+) وإن كنت من المتفوقین 

البطالة بعد إنھاء الدراسة أمر  2
  .4) - (حتمي 

مثال والدي أنھي دراستھ  3
عمل یناسب الجامعیة لكنھ ال یعمل 

مستواه وال یشعر بأنھ ضیع وقتھ 
  1)-(في الدراسة 

لیس كل من درس یعیش ظروف  4
جیدة، سابقا ربما لكن الیوم كل 

شيء مبني على المادة، العلم یأتي 
  . 3) -(في المرتبة الثانیة أو الثالثة 

  .3(+) أحب أن أدرس  1
الدراسة صعبة وال أجد من  2

) -(یساعدني على فھم الدروس 
2 .  
كل شخص حالة خاصة ھناك  3

من ینجح عن طریق المدرسة 
  4)0(ومنھم من عن طریق تركھا 

بعض ما ندرسھ لیس لھ محل  4
) 0(في الحیاة أو ال نجد لھ محال

1   
  

حسب األستاذ قد یمر الوقت   1
  5) 0(كالبرق أو كالسلحفاة 

العلم صار كالتجارة حتى  2
الدروس الخصوصیة  سعرھا في 

عدد األستاذ وعدد تزاید حسب 
  2) 0(التالمیذ 

إن لم یكن العلم مھم لماذا   3
یصرف الناس كل ھذه األموال 

  1(+) على التعلیم 
المشكل ھو ماذا ندرس ومن  4

  3)-(یدرسنا 
 40في القسم نحن نفوق ال  5

تلمیذ من المستحیل أن یفھم الكل 
)0 (4  
  

  عبارات 5  عبارات 4  عبارات 4
  )تابع( العبارات المتداعیة من طرف التالمیذیمثل ) 106(جدول رقم 
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  21الحالة   20الحالة   19الحالة 
توفیر الحاجات الیومیة یستلزم   1

الكثیر من المال والقلیل من الدراسة 
 (+)3.  

والداي یحاوالن دوما إقناعي أن  2
على االجتھاد في دراستي ولكنھما 

ورغم تعلیمھما لیس بإمكانھما حتى 
  .2) -( اشتراء سیارة

أعلم أن العلم والدراسة مفیدان لكن  3
) - (لیس في بالدنا أین ال یقیم العلم 

1.  
ھجرة الدمغة دلیل لو أن بالدھم  4

أعطتھم مقابل علمھم وجھدھم لم 
  .4) - (یھاجروا 

  

أتمنى لو كنا ندرس حسب ما  1
نرید التخصص فیھ في المستقبل 

  .3(+) ویكون بالتطبیق 
ق توصل إن الدراسة والتفو 2

المجتمع إلى التمدن والتحضر 
  .2( +) ألن المتعلمین عقالء 

التعلیم مجاني في بالدنا لذا  3
فھو لیس دون جودة وندرس 
 50ككومة قش قریب نصل إلى 

  .1) -(في القسم 
لو أن ظروف الدراسة أحسن  4

والمدرسین جیدین لكنت أحاول 
  . 4)0(أكثر 

كل إخوتي متفوقون في الدراسة 1
  .3(+) والدي لم یدرسا  رغم أن

ھم تعلموا أن العلم ھو الحل  2
  .1(+) للخروج من الفقر 

إن الصحبة السئیة للتالمیذ  3
تجعلك تقتنع بأن الدراسة غیر 

  .2) 0(مھمة لكني كنت مخطئي 
المتعلم قد یعاني ولكن في  4

اآلخیر سیجد من یوظفھ ویعطیھ 
  .4(+) قیمتھ الحقیقیة 

بدوره كل شخص علیھ القیام  5
فقط على أكمل وجھ التلمیذ، 

 .5(+) األستاذ، اإلدارة 
  

  عبارات 5  عبارات 4  عبارات 4
  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 

  24الحالة   23الحالة   22الحالة 
المدرسة شيء جید لو أنھم   1

یكونون اقل تحیزا وأكثر عدال، ربما 
ست سبب فساد أنا معید لكني ل

  .4) - (المؤسسة 
الدراسة كانت في وقت مضى لكن  2

الیوم ال أحد بقي یقیم المتعلم الدولة 
  وال تفعل ذلك كلھم بطالون

) -(1 .  
التالمیذ المتفوقون یبذلون  حتى  3

قصار جھدھم للھجرة من ھذا 
  .5. (+) المكان

العلم وسیلة لتسھیل الحیاة ال  4
قى بطال للمعاناة، إذا كنت أدرس ألب
  .7)-(ما الفائدة من تضییع وقتي  

مدخول الكل أسرتنا متعلمون لكن  5
  .4) -(ال یسمح بامتالك منزل 

أعرف من أسرتنا من لم یدخل  6
المدرسة لكن یعرف كیف یجني 

  .3) 0(األموال 
المدرسة لیست المكان الوحید   7

  .2) 0(الذي یحقق النجاح 

عدد التالمیذ في القسم كارثي   1
بعض األحیان ال نجد  في

) - (الكراسي كافیة كي نجلس 
4 .  
ما الفائدة أن أدرس العلوم وال  2

أعرف كیف أضمد الجروح من 
المطلوب أن یكون الدرس 

تطبیقي لكن حتى األستاذ ال 
-(یعرف ألنھ ال یحضر الدرس 

 (2.  
أشعر بالسعادة عند تعلم أشیاء  3

تفیدي في الحیاة الیومیة لكن ھذه 
  .3(+) رة نسبة صغی

الدراسة تساعدنا على أن  4
نكون متحضرین وأن نحترم 

  .1(+)  أنفسنا واآلخرین 
لألسف قیمة العلم في تراجع  5

في بالدنا ألننا نقیم الناس بما 
والمتعلم فقیر . یكون من أموال

  . 5) - ) (زاوالي(

ربما ما ندرسھ ال نجد لھ تطبیق  1
لكن ألننا ال نعرف كل شيء 

(+)2 .  
لم ھو المفتاح للوصول إلى الع 2

كل شيء حتى المال لكننا ال 
  .4) - (نعرف كیف نستغلھ 

كل شخص لھ الحق في  3
االختیار بین أن یتعلم أو أن یعمل 

  .3(+) قد یندم أو قد یكون راض 
ھناك ناس ولدوا لیدرسوا  4

وآخرون لیتاجروا من المستحیل 
أن كل الناس تصل إلى الجامعة 

)0 (1.  
  
  

  عبارات 4  عبارات 5  تعبارا 7 
  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 
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  27الحالة   26الحالة   25الحالة 
بعض أصدقائي أقنعوني أن   1

  2) -(الدراسة غیر مھمة 
رغم أن والدي متعلمین إال أن  2

ذلك لم یؤثر علي رغم كل 
  4) 0(نصائحھم 

أساسي قد ننفي أن الدراسة أمر   3
ولكن ھذه ھي الحقیقة ونحاول أن 
نغطي عن المستوى المتدني الذي 

  3) -. (لم نستطع تجاوزه
كل لھ اعتباره المتعلم لھ   4

ومكانتھ وغیر التعلم لھ مكانتھ 
(+)1   

إن المواد الدراسیة مملة خاصة  1
  2) -(وأننا ندرس كثیرا 

بعض األساتذة لیسو جیدین  2
  3)- (حتى الدروس ال یحضرونھا 

  بعض اللوم یقع على ألني فقدت 3
  1) -(الرغبة في الدراسة 

إن الدراسة مصدر للنجاح في  4
المجتمع صحیح لكن لیس الجمیع 

 (+)5  
التعلیم في بالدنا بال مستقبل  5

الدلیل ھجرة األدمغة ألنھ ال تقیم 
  5) 0(قدراتھم 

  2(+) المدرسة مكان للتعلم  1
ھا نتعلم فیھا األمور التي نحتاج 2

في المستقبل من معلومات قاعدیة 
) - (3  
قد یظھر أن الشباب المتعلم ال  3

یحصل على وظیفة لكن ربما لم 
  1(+)یبذلوا قصار جھدھم لذلك 

لو كانت المدرسة دون فائدة  4
لكانت أغلقت أبوابھا منذ زمن 

)0 (5  
اإلطارات ھي التي تحكم أي  5

مؤسسة وھي إطارات ألنھا 
  4(+) متعلمة 

  
  عبارات 5  عبارات 5  اراتعب 4

  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 

  30الحالة   29الحالة   28الحالة 
الدراسة مملة ألنھا لیست تفاعلیة  1

مثل تلك في االنترنت أسرع وأكثر 
  4) - (فائدة ومواكبة للعصر 

اإلدارة أیضا تحاول خلق  2
درسة یجعل الم ماالمشاكل ھذا 

  2) -(مزعجة 
األساتذة على العموم یحاولون  3

  3(+) جاھدین لشرح الدروس 
أعداد التالمیذ داخل القسم ھو  4

  1) -(أكبر مشاكل داخل القسم 

ال یمكن تقییم المستوى حقا إذا . 1
كان كل المطلوب منا ھو الحفظ 

   3)-. (عن ظھر قلب
الوضعیة اإلدماجیة ھي الشيء  2

أن نجد تطبیق الوحید الذي یضمن 
  2(+) ما ندرس في الواقع 

الدراسة ھي دون شك أحد  3
. (+) وسائل النجاح في المستقبل 

1  
ما الفائدة من أن نعید ما ھو   4

موجود في الكتاب أو الكراس 
لیس ھكذا نستفید مما ندرس لكن 

  4) 0(ھكذا تجري األمور 

(+) العلم نعمة یعرفھا العلماء  1
4.  
ال قیمة لھ ألن في بالدنا العلم  2

المعلم دائما یشتكي وكل النكت 
  .1) -(عنھم رغم أنھم رمز للعلم 

أحب العلم لكني ال أرغب أن  3
  .2) 0(أعیش تحت خط الفقر 

الھجرة قد تكون ھي الحل  4
(+)5.  

في العالم المتقدم یھتمون  5
بالمتعلمین وھذا دلیل التحضر أما 
نحن ففي ال نحن في العالم الثالث 

) - (3.  
  عبارات 5  عبارات4  عبارات 4

  )تابع( یمثل العبارات المتداعیة من طرف التالمیذ) 106(جدول رقم 
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   :توزیع العبارات المتداعیة حسب المعنى الداللي - 2

ق ا یطل تركة فیم اني مش ذ مع ارات لتتخ ب للعب ادة تبوی وم بإع ة نق ذه المرحل الل ھ اور  خ ھ المح علی

ة(بغرض التعامل معھا بطریقة أكثر سھولة  ى سبعة ) تسھیل المراحل المقبل ة تحصلنا عل ذه المرحل وخالل ھ

المعنى محاولین )  17(عشر ي تقتضیھا الضرورة دون المساس ب دیالت الت ض التع محورا قد قمنا بإجراء بع

  .قدر اإلمكان) العبارات المتداعیة ( الحفاظ علیھا 

  التكرار  العبارات المتداعیة  لتحلیلمحاور ا
والنجاح  المدرسة
  ياالجتماع

المدرسة تخرج المتعلمین لكن لیس بالضرورة ھم الناجحون في حیاتھم 
الدراسة / المدرسة ھي المفتاح للوصول إلى أعلى المراتب / االجتماعیة 

المدرسة وحدھا ال تكفي للنجاح / مة لكنھا لیست كل شيء في الحیاةمھ
بعض األشخاص ینجحون بفضل الدراسة  /التجربة من الحیاة  ھناك

دون كذب، الدراسة مھمة یمكننا التفریق / وآخرون بفضل الخبرة في الحیاة 
الدراسة أمر مھم في وقتنا نحتاجھا مھما كانت /  بین األمي والمتعلم 

 لیس المھم النتائج المدرسیة لتعرف أنك تتعلم المھم/  وظیفتك في المستقبل 
الدراسة مھمة لكن لیست السبیل الوحید /  أخذ ما تود تعلمھ وتترك الباقي 

كل /مكان نظري للتعلم الحیاة أصعبالمدرسة / للنجاح، ھي للبعض فقط  
شخص حالة خاصة ھناك من ینجح عن طریق المدرسة ومنھم من عن 

 المتعلم قد/ ھم تعلموا أن العلم ھو الحل للخروج من الفقر /طریق تركھا 
المدرسة / ن یوظفھ ویعطیھ قیمتھ الحقیقیة یعاني ولكن في اآلخیر سیجد م

ھناك ناس ولدوا لیدرسوا ./ لیست المكان الوحید الذي یحقق النجاح
كل لھ / وآخرون لیتاجروا من المستحیل أن كل الناس تصل إلى الجامعة

در إن الدراسة مص/ اعتباره المتعلم لھ ومكانتھ وغیر التعلم لھ مكانتھ 
لو كانت المدرسة دون فائدة / للنجاح في المجتمع صحیح لكن لیس الجمیع 

ك أحد وسائل النجاح الدراسة ھي دون ش/ لكانت أغلقت أبوابھا منذ زمن 
ما الفائدة من أن نعید ما ھو موجود في الكتاب أو الكراس / في المستقبل

  /د مما ندرس لكن ھكذا تجري األمورلیس ھكذا نستفی

20  
  
  
  

عنى وطبیعة م
  المواد الدراسیة 

نتعلم الكثیر من  /نتعلم الریاضیات والعلوم ولیس كیف نطبقھا الواقع 
بعض الدروس دون  /المعلومات من الصعب معرفة مكانتھا في الواقع

بعض ما ندرسھ قد ال یظھر من الوھلة األولى مھم  /معنى فلماذا أنتبھ لھا 
الدروس قد تكون مملة لنا أحیانا /سھ لكن مع الوقت نفھم حاجتنا لكل ما ندر

بعض المعلومات لیس لھا عالقة مباشرة  /ولكن بعضھا یتماشى ما نحب 
ندرس الكثیر من المواد لسنا في حاجة إلیھا جمیعا  /مع ما نعیشھ في الواقع 

 الدراسة /نتمنى أن أكون أعمل أو أدرس أشیاء تفید في الحیاة الواقعیة  /
أرغب في تعلم مھنة ال مواد جافة  4 /آخرق شيء صعبة ھي شيء والتطبی

حتى ما ندرسھ  /مھما كانت صعبة مع الوقت تصبح الصعبة سھلة وھكذا /
أنا أرید أن  /داخل القسم ونفھمھ ال نعرف لماذا ندرسھ نرید أمثلة من الواقع 

بإمكاني تعلمھا وحدي " الجغرافیا مثال"یعلمونا كیف ننجح ونحقق ما نرید 
لو كنا ندرس حسب ما نرید التخصص فیھ في المستقبل ویكون أتمنى  /

ما  /بعض ما ندرسھ لیس لھ محل في الحیاة أو ال نجد لھ محال /بالتطبیق 
الفائدة أن أدرس العلوم وال أعرف كیف أضمد الجروح من المطلوب أن 

21  
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 /یكون الدرس تطبیقي لكن حتى األستاذ ال یعرف ألنھ ال یحضر الدرس 
إن المواد  /رسھ ال نجد لھ تطبیق لكن ألننا ال نعرف كل شيء ربما ما ند/

نتعلم فیھا األمور التي نحتاجھا  /الدراسیة مملة خاصة وأننا ندرس كثیرا 
ال یمكن تقییم المستوى حقا إذا كان كل  /في المستقبل من معلومات قاعدیة

الوضعیة اإلدماجیة ھي الشيء  /. المطلوب منا ھو الحفظ عن ظھر قلب
  /الوحید الذي یضمن أن نجد تطبیق ما ندرس في الواقع 

مكانة المعرفة في 
  المجتمع 

مستوى الدراسة في المجتمع ال یحدد بالضرورة في الجزائر نوع العمل 
مھم أن تعرف االساسیات ثم كفى مناش رایحین  /وجودتھ في المستقبل 

العمل یأتي في  /ا ندرس؟ أحیانا كثیر أسأل نفسي لماذ /نطلعوا الصواریخ 
. وقت الحق ولكن المھم أن اإلنسان متعلم ال أحد بإمكانھ أن یخدعھ

حتى وإن كانت الدراسة لھا فائدة فھي على  /الدراسة مھمة /) یكلحھوه(
األھم من الدراسة أن تكون  /المستوى الشخصي أن تكون إنسان متفھم 

العلم صار  /متفوقین لدیك معارف للحصول على عمل حتى وإن كنت من ال
كالتجارة حتى الدروس الخصوصیة  سعرھا في تزاید حسب عدد األستاذ 

أعلم أن العلم والدراسة مفیدان لكن لیس في بالدنا أین ال  /وعدد التالمیذ 
التعلیم مجاني في بالدنا لذا فھو لیس دون جودة وندرس ككومة  /یقیم العلم 

لصحبة السئیة للتالمیذ تجعلك تقتنع إن ا /في القسم  50قش قریب نصل إلى 
لألسف قیمة العلم في تراجع  /بأن الدراسة غیر مھمة لكني كنت مخطئي 

) زاوالي(والمتعلم فقیر . في بالدنا ألننا نقیم الناس بما یكون من أموال
قد ننفي أن الدراسة أمر   /بعض أصدقائي أقنعوني أن الدراسة غیر مھمة /

یقة ونحاول أن نغطي عن المستوى المتدني الذي أساسي ولكن ھذه ھي الحق
اإلطارات ھي التي تحكم أي  //المدرسة مكان للتعلم /. لم نستطع تجاوزه

في بالدنا /العلم نعمة یعرفھا العلماء /مؤسسة وھي إطارات ألنھا متعلمة 
العلم ال قیمة لھ ألن المعلم دائما یشتكي وكل النكت عنھم رغم أنھم رمز 

  ./ للعلم

18  
  

ال أحب . لو كانت الدراسة تجعلنا نجني المال لماذا یمارس أساتذتنا التجارة  الدراسة والمال 
في وقتنا األھم من الدراسة /. الدراسة أفضل العمل والحصول على المال

أرید أن أجني المال ألساعد أسرتي  /ھو أن تعرف الناس وتتعلم جمع المال
المستوى المعیشي للمتعلمین  /عیشة لماذا ندرس، كي نرفع من مستوى الم /

عندما أعمل سأملك المال الذي أریده في الوقت الذي یقضیھ  / /متدني 
ال یھمني إن كنت سأنجح بفضل المدرسة المھم أن  /اآلخرون في التعلم 

لیس كل من درس یعیش ظروف جیدة،  /.أعلم كیف أعیش وأجني المال
المادة، العلم یأتي في المرتبة سابقا ربما لكن الیوم كل شيء مبني على 

إن لم یكن العلم مھم لماذا یصرف الناس كل ھذه األموال   /الثانیة أو الثالثة 
توفیر الحاجات الیومیة یستلزم الكثیر من المال والقلیل من   /على التعلیم 

أعرف من أسرتنا من لم یدخل المدرسة لكن یعرف كیف یجني  /الدراسة 
المفتاح للوصول إلى كل شيء حتى المال لكننا ال نعرف العلم ھو  /األموال 

  /أحب العلم لكني ال أرغب أن أعیش تحت خط الفقر  /كیف نستغلھ 

14  

والداي یریدانني أن أنجح في دراستي ألنھما یریان أنھا المفتاح في   األولیاء والتمدرس
لیس بإمكان والدي مساعدتي على فھم الدروس أحاول وحدي  /المستقبل 

أحاول قدر المستطاع أن اسعد والدي بدراستي لكن نتائجي /لكن ھذا ال ینفع 
لك لم یحسن في شيء رغم أن كال من والدي متعلم ویعمالن إال أن ذ/سیئة 

10  
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مثال والدي أنھي دراستھ الجامعیة لكنھ ال یعمل عمل /) دةالجري بال فای(
سة صعبة وال الدرا/یناسب مستواه وال یشعر بأنھ ضیع وقتھ في الدراسة 

والداي یحاوالن دوما إقناعي أن على  /أجد من یساعدني على فھم الدروس 
االجتھاد في دراستي ولكنھما ورغم تعلیمھما لیس بإمكانھما حتى اشتراء 

كل  /كل إخوتي متفوقون في الدراسة رغم أن والدي لم یدرسا /سیارة 
م أن والدي رغ /أسرتنا متعلمون لكن مدخول ال یسمح بامتالك منزل 
  /متعلمین إال أن ذلك لم یؤثر علي رغم كل نصائحھم 

الرغبة في 
  الدراسة

الدراسة لكن ال أرید أحیانا ارغب في التوقف عن /فقدت الرغبة في الدراسة
داخل /أحب الدراسة لكنھا خیار طویل ألصل إلى ھدفي  /إزعاج والدي

أنا أحب  /یر ملموس القسم أشرد كثیرا وأحس بالملل ألن ما ندرسھ غ
 /أحب أن أدرس/ ال یمكنني إلقاء اللوم على الغیر أنا ال أدرس  /الدراسة 

أشعر بالسعادة عند تعلم أشیاء تفیدي في الحیاة الیومیة لكن ھذه نسبة 
  /بعض اللوم یقع على ألني فقدت الرغبة في الدراسة /صغیرة 

09  

ظروف  األقسام ھي التي تعیق فاعلیة الدرسأعداد التالمیذ لمتزایدة داخل   ظروف الدراسة 
التعلم داخل القسم غیر مالئمة  عدد التالمیذ كبیر لیس بإمكان األستاذ 

القسم یحتوى الكثیر من التالمیذ  لیس بإمكان األستاذ /االنتباه إلى الجمیع 
عدد التالمیذ داخل القسم كبیر جدا لیس بإمكاننا فھم  /الشرح لیفھم الكل 

تلمیذ من  40في القسم نحن نفوق ال/ل یتحدث كأننا في السوقالدرس الك
لو أن ظروف الدراسة أحسن والمدرسین جیدین  /المستحیل أن یفھم الكل 

عدد التالمیذ في القسم كارثي في بعض األحیان ال نجد /لكنت أحاول أكثر 
التالمیذ داخل القسم ھو أكبر مشاكل  أعداد /الكراسي كافیة كي نجلس 

  /لقسم داخل ا

08  

األساتذة یشرحون فقط للتالمیذ في الطاوالت األولى ماذا عن البقیة أي   كفاءة األساتذة
بعض األساتذة لیسو مثال جید  /تلمیذ 40دراسة ونحن داخل القسم أكثر من 

معلومات . ھذا دلیل على أن التعلیم لیس مھما وإال لتم اختیارھم بعنایة أكبر
ان ضعیفة باإلضافة إلى عجزھم على التحكم في األساتذة في كثیر من األحی

حسب /القسم األستاذة بإمكانھ أن یجعلك تحب الدراسة لكنھم ال یبالون
المشكل ھو ماذا ندرس ومن /األستاذ قد یمر الوقت كالبرق أو كالسلحفاة 

األساتذة  /بعض األساتذة لیسو جیدین حتى الدروس ال یحضرونھا  /یدرسنا 
  /ن جاھدین لشرح الدروسعلى العموم یحاولو

08  

لست واثقا من الحصول على   /لكن تعذب المتعلمین البطالة تمس الجمیع   البطالة 
من المھم أن نرى أن المتعلمین یحصلون بشكل / . عمل بعد إنھاء الدراسة

البطالة بعد إنھاء  /أسھل على العمل كي أبذل جھدا أكبر في دراستي 
نت في وقت مضى لكن الیوم ال أحد بقي یقیم الدراسة كا/الدراسة أمر حتمي

قد یظھر أن الشباب المتعلم ال  /المتعلم الدولة وال تفعل ذلك كلھم بطالون 
  / یحصل على وظیفة لكن ربما لم یبذلوا قصار جھدھم لذلك 

06  
  

ام اإلداري  النظ
  للمدرسة

 اإلدارة تضن أن/المدرسة مكان للتعلم ولیس سجن لحركاتنا من االدارة 
لو أنھم یستمعون إلینا لعرفوا أنھم /المعیدین ھم السبب في مشاكل المدرسة 

كل شخص / ال یقومون بوظائفھم على أكمل وجھ، ویتھموننا لتسھیل عملھم 
اإلدارة / علیھ القیام بدوره فقط على أكمل وجھ التلمیذ، األستاذ، اإلدارة 

  / أیضا تحاول خلق المشاكل ھذا ما یجعل المدرسة مزعجة 

05  

  04أشعر بالممل من الدراسة ألن الوسائل المستعملة تقلیدیة ال تحببنا في   الوسائط المستعملة 
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أسالیب التدریس مملة أفضل استعمال االنترنت  /أسالیب مملة  /الدارسة
الدراسة مملة ألنھا لیست تفاعلیة مثل تلك في االنترنت  /الختصار الوقت 

  /أسرع وأكثر فائدة ومواكبة للعصر
  

  

ھجرة الدمغة دلیل لو أن بالدھم أعطتھم مقابل علمھم وجھدھم لم یھاجروا     ھجرة األدمغة
. / حتى التالمیذ المتفوقون یبذلون قصار جھدھم للھجرة من ھذا المكان

التعلیم في بالدنا بال مستقبل الدلیل ھجرة األدمغة ألنھ ال تقیم قدراتھم 
  /الھجرة قد تكون ھي الحل /

04  

زمن إد راك ال
  المدرسي

إذا درست ألصل /تضییع للوقت/ وقت التمدرس طویل ویمكن إختصاره 
/ سنة من الدراسة یعني المصاریف  17إلى الجامعة ھذا یعني أكثر من 

العلم وسیلة لتسھیل الحیاة ال للمعاناة، إذا كنت أدرس ألبقى بطال ما الفائدة 
  /من تضییع وقتي

04  

ة  ة المعامل طبیع
  )بوالقوال(

ملة األساتذة سیئة فقط ألني معا/ أظلم أحیانا كثیرة من اإلدارة ألني معید
المدرسة شيء / معاملة األساتذة للتالمیذ ھي التي تنفرھم من الدراسة /معید

جید لو أنھم یكونون اقل تحیزا وأكثر عدال، ربما أنا معید لكني لست سبب 
  ./ فساد المؤسسة

04  

تفوق توصل المجتمع إلى التمدن والتحضر ألن المتعلمین إن الدراسة وال  أثر العلم 
الدراسة تساعدنا على أن نكون متحضرین وأن نحترم أنفسنا / عقالء 

في العالم المتقدم یھتمون بالمتعلمین وھذا دلیل التحضر أما / واآلخرین 
  /نحن ففي ال نحن في العالم الثالث

  

03  

كل شخص لھ الحق / مل یدوي مثل والدي أنا أود ممارسة ع/أود بدء العمل   العمل 
  /.في االختیار بین أن یتعلم أو أن یعمل قد یندم أو قد یكون راض

03  

في المدرسة تتعلم كل شيء حتى من / م لكنھا تربي أیضا المدرسة تعل  وظائف المدرسة
  /األصدقاء عن طریق المالحظة 

02  

  142  المجموع
 داعیة حسب المعنى الدالليیبین توزیع العبارات المت) 107(جدول 

 :تعلیق -

ى  لنا عل د تحص م  142بع ھیل الفھ رض تس ك بغ یمھا وذل ادة تقس ا، إع ة حاولن ة متداعی ارة أو كلم عب

رة، إال )  17(ووصلنا إلى . وتوضیح التصورات ى تكرارات كثی وي عل م تحت ي ل محورا بما فیھا المحاور الت

  .لیل على كونھا جزءا من التصورأن ھذا ال یقلل من أھمیتھا على اعتبار ظھورھا د

ارات  ا أو العب ر قیم ن المحور األكث ا م ب تنازلی ا بعرضھا بشكل مرت دول السابق قمن ومن خالل الج

ى عبارة متداعیة، وبعده مباشرة محور 20ي ب والنجاح االجتماع المدرسةالمتداعیة والمتمثلة في محور  معن

ـ عبارة مت 20أیضا بـ  وطبیعة المواد الدراسیة  ع ب ي المجتم ا  18داعیة ثم  محور مكانة المعرفة ف ارة تلیھ عب

ة  10ور األولیاء والتمدرس عبارة في حین كان لمح 14بـ الدراسة والمال  ھ محور الرغب عبارات متداعیة یلی

ن  محور ظروف الدراسة و 09في الدراسة بـ  م كل م ارات ث اءة األساتذةعب ـ   كف ة لكل  8ب ارات متداعی عب



 ل ومناقشة النتائج الفصل السادس                                                    عرض، تحلی

207 

ا، ی ور  منھم ا مح ـ لیھم ة  ب م 06البطال ارات ث ة عب ام اإلداري للمدرس ـ  النظ ور 05ب ن مح م كلم ارات ث  عب

ة إدراك الزمن  الوسائط المستعملة، ھجرة األدمغة، ة المعامل ب(المدرسي وطبیع ـ ) والقوال ارات لكل ع 04ب ب

  . عبارتین02لمدرسة بـ ا عبارات لكل محور ومحور وظائف 03 ــمحور، في الختام   أثر العلم  والعمل  ب

   :جدول النسب المئویة لتكرار المحاور

من خالل ھذه التكرارات التي تم حسابھا مسبقا قمنا بترتیبھا وحساب النسب المئویة لكل محور  

 .للتسھیل وتبسیط وجعلھا أكثر عملیة وجعل النتائج أكثر دقة

 

ت التالمیذ حول المدرسة
صورا

ت
  

  )%(بة المئویة النس  التكرار  محاور التحلیل
  14.08  20  يوالنجاح االجتماع المدرسة

  14.08  20  معنى وطبیعة المواد الدراسیة 
  12.68  18  مكانة المعرفة في المجتمع 

  09.86  14  الدراسة والمال 
  07.04  10  األولیاء والتمدرس
  06.33  09  الرغبة في الدراسة

  05.63  08  ظروف الدراسة 
  05.63  08  كفاءة األساتذة

  04.23  06  البطالة 
  03.52  05  النظام اإلداري للمدرسة

  02.82  04  الوسائط المستعملة 
  02.82  04  ھجرة األدمغة

  02.82  04  إدراك الزمن المدرسي
  02.82  04  )والقوالب(طبیعة المعاملة 

  02.11  03  أثر العلم 
  02.11  03  العمل 

  01.41  02  وظائف المدرسة
 %100  142  ــــــــــموع المج

 یبین جدول النسب المئویة لتكرار المحاور) 108(جدول رقم  -
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  :جدول ترتیب العبارات حسب ظھورھا -

د تقسیمنا  ور بع ب الظھ ارات بترتی د العب ا بتحدی راد قمن تعد ھذه المرحلة جد مھمة، إذ بعد تداعي األف

وره لنتحصل لھذه العبارات المتداعیة على المحاور، وأعدنا إ راد كل بترتیب ظھ ارات األف عادة تحدید كل عب

 .على محاور الظھور

وسیط   ترتیب الظھور  الظھور  العبارات المتداعیة   محاور التحلیل
  الظھور

والنجاح  المدرسة
  ياالجتماع

  2 -1-2 -2-3-4 -1-2 -
2 -3-3 -2-4-7 -4-4 -
4 -4-3 -4  

1 -1-2 -2-2-2 -2-2 -3-
3 -3-3 -4 -4 -4-4 -4-4 -
4 -7  

  
3  

  
طبیعة معنى و

  المواد الدراسیة 
  3 -1-3 -2-5-4 -8-4 -

3 -4-3 -6-2-1 -4-2 -
1 -1-2 -1-2  

1 -1-1 -1-1-2 -2-2 -2- 
2 -3 -3-3 -3 -4-4 -4-4 -
5 -6-8  

2  

مكانة المعرفة في 
  المجتمع 

  1 -3-1 -4-1-4 -1-2 -
3 -3-3 -5-1-3 -1-5 -
1 -2  

1 -1-1 -1-1-1 -1-2 -2-
3 -3-3 -3-3-4 -4-5 -5  

1  

- 6-6- 2-1-2- 2-2- 1    الدراسة والمال 
4 -3-1 -6-2-3 -  

1 -1-1 2-2-2 -2-2 -3-
3 -4-6 -6-6  

4  

- 1-2- 2-3-1- 4-2- 1    األولیاء والتمدرس
5 -2  

1 -1-1 -2-2-2 -2-3 -4-5  5  

- 3-1- 1-2-5- 3-5- 1    الرغبة في الدراسة
3  

1 -1-1 -2-3-3 -3-5 -5  6  

  7  5- 5-4- 4-2-1- 1-1- 1  1-1- 4-5-5- 1-2- 4    ظروف الدراسة 
  8  5-4- 4-4-3- 3-2- 1  3-2- 4-1-4- 3-5- 4    كفاءة األساتذة

  9  7- 4-3-3- 3-2- 2  3-2-2- 3-7- 4    البطالة 
النظام اإلداري 

  للمدرسة
  4 -4-5 -5-2  2 -4-4 -5-5  10  

  11  5- 3-2- 1  1- 2-5- 3    الوسائط المستعملة 
  12  5- 4-4- 3  4- 5-3- 4    ھجرة األدمغة
إدراك الزمن 

  المدرسي
  6 -1-4 -4  1 -4-4 -6  13  

طبیعة المعاملة 
  )والقوالب(

  5 -3-3 -1  1 -3-3 -5  14  

  15  5-4- 2  5-4- 2    العلم أثر 
  16  5-5- 3  3-3- 5    العمل 

  17  3- 1  1- 3    وظائف المدرسة
 وضح  ترتیب العبارات حسب ظھورھای) 109(جدول  -
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ب الظھور لبعض العبارات كان یعبارات فبالتالي ترت 4=  142/30كون متوسط التداعي للعبارات كان 
  .معا وسیط الظھور و محورمتشابھا، فقررنا تقدیم ترتیب ظھور آخر حسب ظھور ال

  : الدراسة اإلحصائیة لمرحلة ترتیب الظھور -

د ... ،) 2) (1(مع العلم أن أولى المراحل تتطلب ترقیم العبارات المتداعیة  دول بع ي الج بعد التفریغ ف

  ...،) 1(، )1(االنتھاء منھا جمیعا نمر إلى إعادة ترتیبھا بشكل تصاعدي أي 

ـ    Médiane d’apparitionیط الظھور وھكذا لكي نتمكن من حساب وس ھ ب ز ل ذي یرم   Meوال

و . ة بطریقة متزایدة أو المتناقصة على قسمین متساویینو القیمة التي تقسم الجھات المرتبطوھ إذن الوسیط ھ

ي الوسط ي المركز أو ف ع ف وال . القیمة التي تتموق ع المركزي كالمتوسط والمن دى خصائص التموق وھي إح

  .في ھذه الحالة ألنھ أكثره دقة ولكنھ األصلح

  :طریقة حسابھ

 )قیم الظھور(ترتیب السلیلة اإلحصائیة  - 1

 :إذا كان مجموع القیم فردیا - 2

푀푒    حیث Me (X k+1( فإن الوسیط  = 

  5-5-3- 3-3- 2-1- 1-1الرغبة في الدراسة  بعد الترتیب التصاعدي  :لتوضح ذلك نأخذ مثال المحور 

   )3(رقم  وھي أي القیمة التي ترتیبھا =     N  =9 ←    K  =5 Meلدینا 

ال یوجد وسیط فعلي ولكن للحصول علیھ نأخذ القیمتین الموجودتین  :إذا كان مجموع القیم زوجیا - 3

  : في الوسط ثم نقسمھا على   كما یلي

푀푒فالوسیط  kوالقیمة رمزھا  Nباعتبار مجموع القیم  ∈ (푁 , 푁  )  

푀푒:حیث =     رتبة الوسیط: 푥:  حیث    

  푥  : رتبة الوسیط الموالیة  

  7- 4-4- 4-4-4- 4-4-  3- 3-3-3- 2-2- 2-2-2- 2-1- 1 يوالنجاح االجتماع المدرسةمثال المحور 
N   =20 ←   10  فالوسیط푀푒 ∈ (푁 , 푁  )     Me∈    Me=3وبالتالي    (3.3)
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 :دول ترتیب العبارات حسب ترتیب األھمیةج -

تماما و بالنفس الطریقة التي تم بھا تحدید ترتیب الظھور سنتطرق إلى تحدید ترتیب األھمیة وھو 

الترتیب التي طلب فیھ خالل المرحلة األخیرة محاولة إعادة ترتیب العبارات المتداعیة بناءا على 

 .أھمیتھا

وسیط   الترتیب التصاعدي  األھمیة  یةالعبارات المتداع  محاور التحلیل
  األھمیة

والنجاح  المدرسة
  ياالجتماع

  3 -2-1 -1-3-2 -1-1 -
2 -1-4 -1-4-2 -1-1 -
5 -5-1 -4  

1 -1-1 -1-1-1 -1-1 -
1 -2-2 -2-2-3 -3-4 -
4 -4-5 -5  

1  

معنى وطبیعة 
  المواد الدراسیة 

  4 -2-4 -4-3-5 -8-4 -
2 -3-4 -6-3-3 -1-2 -
2 -2-3 -3-2  

1 -2-2 -2-2-2 -2-3 -
3 -3-3 -3-3-4 -4-4 -
4 -4-5 -6-8  

3  

مكانة المعرفة في 
  المجتمع 

  3 -1-1 -3-1-4 -2-2 -
1 -1-2 -5-2-3 -2-4 -
4 -1  

1 -1-1 -1-1-1 -2-2 -
2 -2-2 -3-3-3 -4-4 -
4 -5  

2  

- 4-5- 4-2-2- 2-2- 2    الدراسة والمال 
3 -1-3 -3-3-4 -2  

2 -2-2 -2-2-2 -3-3 -
3 -3-4 -4-4-5  

4  

األولیاء 
  والتمدرس

  5 -1-3 -2-1-2 -2-3 -
4 -4  

1 -1-2 -2-2-3 -3-4 -
4 -5  

5  

لرغبة في ا
  الدراسة

  7 -4-5 -4-2-3 -3-3 -1  1 -2-3 -3-3-4 -4-5 -
7  

6  

  8  5-4- 4-4-4- 3-1- 1  1-4- 4-4-3- 4-1- 5    ظروف الدراسة 
  7  5-5- 4-3-3- 3-2- 1  3-3- 3-5-2- 4-5- 1    كفاءة األساتذة

  9  4-4-2- 1-1- 1  1-1-4- 1-2- 4    البطالة 
النظام اإلداري 

  للمدرسة
  5 -6-5 -5-2  2 -5-5 -5-6  11  

الوسائط 
  عملة المست

  3 -2-4 -5-4  2 -3-4 -4-5  10  

  13  5- 5-5- 4  5- 5-5- 4    ھجرة األدمغة
إدراك الزمن 

  المدرسي
  3 -3-3 -7  3 -3-3 -7  12  

طبیعة المعاملة 
  )والقوالب(

  3 -6-3 -4-  3 -3-4 -6  14  

  15  3-2- 1  3-1- 2    أثر العلم 
  16  6-3- 1  3-1- 6    العمل 

  17  2- 1  2- 1    وظائف المدرسة

 رتیب العبارات حسب ترتیب األھمیةتیوضح  ) 110( رقم  جدول -
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 :الدراسة اإلحصائیة لترتیب األھمیة -

ة  واة المركزی ي الن ل ف ا النظام المركزي المتمث د نظامین ھم على اعتبار التصورات االجتماعیة تعتم

ى  ة تعمل عل ث العناصر المحیطی ي، حی ة ومستقرة، والنظام المحیط ذه التصورات ثابت ل ھ ى جع وتعمل عل

داف البحث والفرضیات الموضوعةجعل التص . ورات أكثر مرونة وحركیة حسب خبرات األفراد، وتبعا ألھ

ارات كل محور ة عب ل . قمنا بحساب قیمة أھمی ة تمث األكثر أھمی ة ف ة للعناصر المركزی وھي العناصر الممثل

ي ك ر أساسیة ف ي النواة أما األقل أھمیة فھي العناصر المحیطیة وذلك لمرونتھا أي أنھا غی ل تصور یطرح ف

ورا ر ظھ ي األكث الي ھ ات وبالت م بالثب ة تتس ر المركزی ین أن العناص ة .  ح ة الرابع ى المرحل دنا إل ث اعتم حی

قمنا بترتیب الدرجات حسب ). األرقام الرومانیة التي أعطت لكل عبارة متداعیة حسب أھمیتھا بالنسبة للمنبھ(

ة حساب الوسیط الحاالت، فحصلنا على مجموعة من الترتیب لكل محو ا بعملی ا قمن ر، وإلیجاد قیمة واحدة لھ

  .كما تم شرحھا بالنسبة إلى ترتیب الظھور

ة  ام عربی ى أرق ة إل ز الرومانی ر الرم ا بتغیی ا قمن دول مفھوم ون الج ا ولیك ھل 3،2،1إال أنن ى یس ، حت

  .علینا التعامل معھا في المراحل الالحقة

 للتصور اإلجمالي للمدرسة   حسب األفراد) 0، - ، (+جدول تفریغ قیم عبارات المحاور  -

  .. بغرض تحدید اتجاه كل محور) 0(أو ) - (+) (من خالل ھذا الجدول حاولنا تفریغ العبارات ذات االتجاه 

  المجموع  قیم العبارات  التكرار  محاور التحلیل
(+)  ) -(  )0(  

  +  2  6  12  20  يوالنجاح االجتماع المدرسة
  -  5  12  4  20  دراسیة معنى وطبیعة المواد ال

  -  4  8  6  18  مكانة المعرفة في المجتمع 
  +  2  4  8  14  الدراسة والمال 

  -  1  7  2  10  األولیاء والتمدرس
  -  0  6  3  09  الرغبة في الدراسة

  -  2  6  0  08  ظروف الدراسة 
  -  1  6  1  08  كفاءة األساتذة

  -  0  4  2  06  البطالة 
  -  0  4  1  05  النظام اإلداري للمدرسة

  -  0  4  0  04  الوسائط المستعملة 
  0  0  2  2  04  ھجرة األدمغة

  -  1  3  0  04  إدراك الزمن المدرسي
  -  0  4  0  04  )والقوالب(طبیعة المعاملة 

  +  0  1  2  03  أثر العلم 
  +  0  0  3  03  العمل 

  +  0  0  2  02  وظائف المدرسة
 حسب األفراد) 0، -، (+قیم عبارات المحاور ) 111(جدول رقم 
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ة ھذه ال ن محاور كل محور اتجاه مرحلة جد مھمة، وتسمح لنا بمعرف داعيم ان  الت ھ إذا ك المرتبط ب

ع  اسلبیا أو ایجابي أو محاید ائي لجمی من خالل تكرارات في كل محور، والغرض ھو استخالص مخطط نھ

ارا یم العب ة، الظھور وق ب أھمی داعیات أي ترتی ت الخاص المحاور لنتحصل على المخطط الختامي لشبكة الت

  ھذه المرة بالمحاور بدال من العبارات المتداعیة

 جدول شامل لمرحلة ترتیب الظھور واألھمیة والقیم العددیة للمحاور -

قمنا من خالل ھذا الجدول بمحاولة تلخیص البنیة العامة لتوزیع العبارات بالنسبة إلى التصور االجتماعي 

باإلضافة إلى االتجاه .رات من ترتیب ظھورھا وترتیب أھمیتھاالعام للمدرسة وذلك بتحدید المحاور قیم العبا

 العم لكل محور

القیم   األھمیة  الظھور  التكرار  المحاور
  العددیة

  +  1  3  20  يوالنجاح االجتماع المدرسة
  -  3  2  20  معنى وطبیعة المواد الدراسیة 

  -  2  1  18  مكانة المعرفة في المجتمع 
  +  4  4  14  الدراسة والمال 

  -  5  5  10  ولیاء والتمدرساأل
  -  6  6  09  الرغبة في الدراسة

  -  8  7  08  ظروف الدراسة 
  -  7  8  08  كفاءة األساتذة

  -  9  9  06  البطالة 
  -  11  10  05  النظام اإلداري للمدرسة

  -  10  11  04  الوسائط المستعملة 
  0  13  12  04  ھجرة األدمغة

  -  12  13  04  إدراك الزمن المدرسي
  -  14  14  04  )والقوالب(لة طبیعة المعام

  +  15  15  03  أثر العلم 
  +  16  16  03  العمل 

  +  17  17  02  وظائف المدرسة

 لمرحلة ترتیب الظھور واألھمیة والقیم العددیة للمحاوریوضح ) 112(جدول  -

 
 

 

 

 



 

 
 

6 ) - (VI 

 IX) - ( 9 الرغبة في الدراسة

  البطــالــة

2 ) - (III  
معنى وطبیعة 
 المواد الدراسیة

1 ) - (II 
مكانة المعرفة في 

 المجتمع

5 ) - (V  

 األولیاء والتمدرس

4  (+)IV 

 الدراسة والمال

3  (+)  I 
والنجاح  المدرسة

ياالجتماع  

17  (+)XVII 

 ف المدرسةوظائ

8 ) - (VII 

 كفاءة األساتذة

13 )- (XII 
إدراك الزمن 

 المدرسي
16  (+)XVI 

 العمل

10 ) - (XI 
النظام اإلداري 

 للمدرسة

14)- (XIV 
طبیعة المعاملة 

)والقوالب(  

7 ) - (VIII 

 ظروف الدراسة

11 ) - (X 

 الوسائط المستعملة

12 )0 (XIII 

 XV(+)  15 ھجرة األدمغة

  ر العلمأث

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  

وما تنتظره منھا في 
 المستقبل

 المخطط النھائي للتصورات االجتماعیة للمدرسة 
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  : والمحایدة والنمطیةالقطبیة  العددیة مع حساب المؤشرات تفریغ عبارات المحاور حسب ترتیب القیم -

ي  ات الت و الكلم اھھم نح ن اتج راد ع ا أألف داعى فیھ ي ت ات الت ب االجاب ة تبوی ذه المرحل ود بھ والمقص

   تداعوا بھا باإلیجاب أو السلب أو الحیاد

مؤشرات 
  المحاور

مج   مج  )0(  مج  )- (  مج  (+)
  كلي

P  N  Y 

 المدرسة
والنجاح 

  ياعاالجتم

1+2+3+4+
1+2+2+2+
4+4+4+3  

32  3+3+7+
4+4+4+  

25  2+2  4  58  0.12  -0.91  0.71  

معنى وطبیعة 
  المواد الدراسیة 

2+3+1+2  8  3+8+4+
3+4+6+
2+1+1+
2+1  

50  1+3+
5+4  

13  71  -0.59  -0.63  0.71  

مكانة المعرفة 
  في المجتمع 

4+1+1+4+
1+5+1  

17  1+1+3+
3+5+1+
3+2  

19  1+3+
2+3  

9  45  -0.04  -0.60  0.74  

+1+2+2+2  الدراسة والمال 
6+6+3+1  

23  1+2+4+
2  

9  6+3  9  41  0.78  -0.56  0.80  

األولیاء 
  والتمدرس

1+1  2  2+4+1+
3+2+2+
5  

19  2  2  23  -0.73  -0.82  0.85  

الرغبة في 
  الدراسة

2+1+3  6  1+5+3+
5+1+3  

18  0  0  24  -0.50  -1  0.87  

+1+2+4  0  0  ظروف الدراسة 
5+1+4  

17  5+4  9  26  -0.65  -0.30  0.88  

+3+5+4  3  3  كفاءة األساتذة
4+4+2  

22  1  1  26  -0.73  -0.92  0.88  

+2+7+4  6  3+3  البطالة 
2  

15  0  0  21  -0.42  -1  0.91  

النظام اإلداري 
  للمدرسة

5  5  4+4+5+
2  

15  0  0  20  -0.50  -1  0.92  

الوسائط 
  المستعملة 

0  0  3+5+2+
1  

10  0  0  10  -1  -1  0.94  

  0.94  1-  0.12-  16  0  0  9  5+4  7  4+3  ھجرة األدمغة
إدراك الزمن 

  المدرسي
0  0  6+4+1  11  4  4  15  -0.73  -0.46  0.94  

طبیعة المعاملة 
  )والقوالب(

0  0  5+3+3+
1  

12  0  0  12  -1  -1  0.94  

  0.95  1-  1  11  0  0  0  0  11  5+4+2  أثر العلم 
  0.95  1-  1  11  0  0  0  0  11  3+3+5  العمل 

  0.97  1-  1  4  0  0  0  0  4  1+6  وظائف المدرسة
  ةایدوالمح والنمطیةالقطبیة  حسب ترتیب القیم العددیة مع حساب المؤشرات) 113(جدول رقم 



 ل ومناقشة النتائج الفصل السادس                                                    عرض، تحلی

215 

  :ضوء المؤشرات علىعرض النتائج 

ن المحور  ة م ي كل خان ة ف ا العددی ا لقیمتھ في الجدول السابق قمنا بعرض العبارات حسب ترتیبھا طبق

لعبارات حسب القیمة مع العدد اإلجمالي لمجموع ثم ذكرنا ترتیب ا) 0،-،) (+اإلیجاب، السلب والحیاد(

ائج  ل ونفسر نت م نحل أرقام الظھور، وھذا من خالل المؤشرات القطبیة والحیادیة الخاصة بكل محور ث

  :المؤشر النمطي وعلیھ

 من خالل معالجة كل محور: عرض وتفسیر قیم المؤشرات القطبیة والحیادیة: 

 : يوالنجاح االجتماع المدرسةمحور  - 1

ھ   P P= 0.12یث المؤشر القطبي ح ذي قدمت ي " De rosa" وحسب الحصر ال ة تنحصر ف ذه القیم ھ

ن )3( وفإن ھذه القیمة یمكن تمیزھا إحصائیا بــ) 1) (+ +0.04(محصورا بین  Pالمجال  ذا یمك ، وھك

 . القول أن معظم الكلمات المتداعیة یرمز لھا باإلیجاب أو ذات إیحاء إیجابي

) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -0.91فـ  N حیادأما المؤشر ال

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

  ) حیاد ضعیف 

 :محور معنى وطبیعة المواد الدراسیة - 2

ي  ر القطب ث المؤش الي   P=-0.59حی ین  Pوبالت ورا ب ن )  0.05-(و ) 1-(محص ة یمك ذه القیم إن ھ ف

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

 .سلبي

) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -0.63فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ) 1(كن ترمیزھا إحصائیا بــ فإن ھذه القیمة یم ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

  ) حیاد ضعیف 

 مكانة المعرفة في المجتمع  - 3

ي  ین  P= -0.04حیث المؤشر القطب الي  محصورا ب ن )  +0.04(و ) -0.4(وبالت ة یمك ذه القیم إن ھ ف

لبیة تتوجھ نحو ، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلم)2( تمیزھا إحصائیا بــ ة والس ة الموجب ات المتداعی

 .قیم متعادلة

) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -0.60فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

  ) حیاد ضعیف 
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 :سة والمال الدرا - 4

ي  ث المؤشر القطب ي المجال    P=0.78حی ة تنحصر ف ذه القیم ین  Pھ ) 1) (+ +0.04(محصورا ب

ـ ة یرمز )3( وفإن ھذه القیمة یمكن تمیزھا إحصائیا بـ ات المتداعی م الكلم ول أن معظ ن الق ذا یمك ، وھك

  . لھا باإلیجاب أو ذات إیحاء إیجابي

) 0.05-(و )  1-(ه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین ھذ  N= -0.56فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 ) حیاد ضعیف 

 :األولیاء والتمدرس - 5

ذ)  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pھذه القیمة    P= -0.73حیث المؤشر القطبي  ن فإن ھ ة یمك ه القیم

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي

) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -0.82فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ویمكن ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( لن

 ) حیاد ضعیف 

 :الرغبة في الدراسة - 6

ن )  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pھذه القیمة    P= -0.50حیث المؤشر القطبي  ة یمك ذه القیم فإن ھ

ـ رت ائیا بـ ا إحص لبیا )1(میزھ زة س ة مرم ات المتداعی م الكلم ول أن معظ ن الق ذا یمك أو ذات ) -(، وھك

  .إیحاء سلبي

فإن ) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -1فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ) 1(ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  اد ( ویمكن لنا أن نقول أن الكلمات ذات صفة الحی ذات حی

  )  ضعیف 

 :ظروف الدراسة - 7

فإن ھذه القیمة یمكن )  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pلقیمة ھذه ا   P= -0.65المؤشر القطبي  حیث 

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي
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) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -0.30فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ) 1(لقیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ فإن ھذه ا ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 )  حیاد ضعیف 

 :كفاءة األساتذة - 8

فإن ھذه القیمة یمكن )  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pھذه القیمة    P= -0.73المؤشر القطبي  حیث 

أو ذات إیحاء ) -(كلمات المتداعیة مرمزة سلبیا ، وھكذا یمكن القول أن معظم ال)1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  6.سلبي

) 0.05-(و )  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال بین   N= -0.92فـ  N أما المؤشر الحیاد

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 )  حیاد ضعیف 

 :ةالبطال - 9

ن )  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pھذه القیمة    P= -0.73حیث المؤشر القطبي  ة یمك ذه القیم فإن ھ

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي

اد ـ  N ي أما المؤشر الحی ي   N= -1ف ة ھي األخرى تنحصر ف ذه القیم ین المجال ھ -(و)        1-(ب

( ویمكن لنا أن نقول أن الكلمات ذات صفة الحیاد ) 1(القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــفإن ھذه ) 0.05

 )  ذات حیاد ضعیف 

 النظام اإلداري للمدرسة  - 10

ي ح ث المؤشر القطب ة    P= -0.50حی ذه القیم ین  Pھ ة )  0.05-(و ) 1-(محصورا ب ذه القیم إن ھ ف

لبیا )1(زھا إحصائیا بــ یمكن تمی أو ذات ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة س

  .إیحاء سلبي

ي المجال   N= -1فـ  N ي أما المؤشر الحیاد ین ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر ف ) 0.05-(و)  1-(ب

ول أن الكل) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ا أن نق اد ویمكن لن ات ذات صفة الحی ذات ( م

 ) حیاد ضعیف 
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 :الوسائط المستعملة  - 11

ي  ث المؤشر القطب ة    P= -1حی ذه القیم ین  Pھ ن )  0.05-(و ) 1-(محصورا ب ة یمك ذه القیم إن ھ ف

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي

ي المجال   N= -1فـ  N ي شر الحیادأما المؤ ین ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر ف ) 0.05-(و)  1-(ب

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 )  حیاد ضعیف 

 ھجرة األدمغة  - 12

ن )  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pھذه القیمة    P= -0.12حیث المؤشر القطبي  ة یمك ذه القیم فإن ھ

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي

ي المجال   N= -1فـ  N ي أما المؤشر الحیاد ین ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر ف ) 0.05-(و)  1-(ب

اد ) 1(ائیا بــ فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحص ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 ) حیاد ضعیف 

 إدراك الزمن المدرسي - 13

ن )  0.05-(و ) 1-(محصورا بین  Pھذه القیمة    P= -0.12حیث المؤشر القطبي  ة یمك ذه القیم فإن ھ

أو ذات إیحاء ) -(ة سلبیا ، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمز)1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي

ین ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر في المجال   N= -0.46فـ  N أما المؤشر الحیادي         و ) 1-(ب

ـ  )0.05-( ا إحصائیا بـ ن ترمیزھ ة یمك ذه القیم إن ھ فة ) 1(ف ات ذات ص ول أن الكلم ا أن نق ن لن ویمك

  ) ذات حیاد ضعیف ( الحیاد 
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 ) :القوالب(طبیعة المعاملة  - 14

ي  ث المؤشر القطب ة    P= -1حی ذه القیم ین  Pھ ن )  0.05-(و ) 1-(محصورا ب ة یمك ذه القیم إن ھ ف

أو ذات إیحاء ) -(، وھكذا یمكن القول أن معظم الكلمات المتداعیة مرمزة سلبیا )1(تمیزھا إحصائیا بــ 

  .سلبي

ین ھذه القیمة ھي األخرى تنحص  N= -1فـ  N أما المؤشر الحیادي  ي المجال ب ) 0.05-(و)  1-(ر ف

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 ) حیاد ضعیف 

 أثر العلم  - 15

ي المجال    P=1حیث المؤشر القطبي  ة تنحصر ف ذه القیم ین  Pھ إن ) 1) (+ +0.04(محصورا ب وف

ا إ ن تمیزھ ة یمك ـھذه القیم ا )3( حصائیا بـ ة یرمز لھ ات المتداعی م الكلم ول أن معظ ن الق ذا یمك ، وھك

 . باإلیجاب أو ذات إیحاء إیجابي

ین   N= -1فـ  N أما المؤشر الحیادي  ي المجال ب ) 0.05-(و)  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر ف

ول أن الكل) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ا أن نق اد ویمكن لن ات ذات صفة الحی ذات ( م

 ) حیاد ضعیف 

 العمل  - 16

ي المجال    P=1حیث المؤشر القطبي  ة تنحصر ف ذه القیم ین  Pھ إن ) 1) (+ +0.04(محصورا ب وف

ـ ا إحصائیا بـ ن تمیزھ ة یمك ا )3( ھذه القیم ة یرمز لھ ات المتداعی م الكلم ول أن معظ ن الق ذا یمك ، وھك

 . باإلیجاب أو ذات إیحاء إیجابي

ین   N= -1فـ  N لمؤشر الحیادي أما ا ي المجال ب ) 0.05-(و)  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر ف

اد ) 1(فإن ھذه القیمة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ  ات ذات صفة الحی ول أن الكلم ا أن نق ذات ( ویمكن لن

 ) حیاد ضعیف 

  وظائف المدرسة  - 17

ي المجال   P=1حیث المؤشر القطبي  ة تنحصر ف ذه القیم ین  P ھ إن ) 1) (+ +0.04(محصورا ب وف

ـ ا إحصائیا بـ ن تمیزھ ة یمك ا )3( ھذه القیم ة یرمز لھ ات المتداعی م الكلم ول أن معظ ن الق ذا یمك ، وھك

 . باإلیجاب أو ذات إیحاء إیجابي
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ین   N= -1فـ  N أما المؤشر الحیادي  ي المجال ب ) 0.05-(و)  1-(ھذه القیمة ھي األخرى تنحصر ف

ات ذ) 1(مة یمكن ترمیزھا إحصائیا بــ فإن ھذه القی ول أن الكلم ا أن نق اد ویمكن لن ذات ( ات صفة الحی

 )حیاد ضعیف 

 المؤشرات القطبیة: 

ة  ث قیم ن حی اور م ین المح تالف ب د اخ ھ یوج تنتاج أن ا اس ھ، یمكنن م عرض ا ت الل م ن خ م

ي . ورومنھ یوجد اختالف في تقییم داللة تلك المحا. المؤشرات القطبیة والمحایدة فبالنسبة للمؤشر القطب

زكما ذكرنا آنفا فإنھ یلعب دورا فعاال في مرونة ودینامیة التصورات فقد تحصل على القیمة اإلحصائیة 

ل  11ضمن ) 1( ن أص ورا م ي  17مح اور ھ ذه المح ي: محورات، وھ واد الدراس ة الم ى وطبیع  معن

ة ،  اءة األساتذةكف،األولیاء والتمدرس، الرغبة في الدراسة ،ظروف الدراسة ، النظام اإلداري ،البطال

  ) .والقوالب(، الوسائط المستعملة، ھجرة األدمغة، إدراك الزمن المدرسي، طبیعة المعاملة للمدرسة

ي المحور ) 2(كما حصل المؤشر القطبي على القیمة اإلحصائیة  دة ف ة مرة واح ة المعرف مكان

  .یم معتدلةإلى كونھ ذي قوالذي حسب قیمتھ یمیل في المجتمع 

ائیة  ة اإلحص ى القیم ي عل ر القطب ل المؤش ا حص ن ) 3(كم اور م س مح رات أي لخم س م خم

م، العمل،  17مجوع  محورا وھذه المحاور ھي المدرسة والنجاح االجتماعي، الدراسة والمال، أثر العل

ي . وظائف المدرسة ى وتبعا لقیمتھا اإلحصائیة التي رمزت بھا ذات داللة موجبة أي نتیجة ف ا إل مجملھ

  . اإلیجاب

 المؤشرات الحیادیة: 

و  راد نح ھ األف دى توج ا م یم م ة تقی ي عملی اعدنا ف ي تس ة فھ رات القطبی ة المؤش نفس أھمی ب

ن  لموضوع ما من حیث تصورھم، ومن خالل ما تم عرضھ م إن مؤشر  تحلی ا ف ا ذكرن دول، وكم الج

اد ضعیفا الحیاد لھ أھمیة في تحدید ثبات وقوة التصورات االجتماعیة ل ان الحی ا ك كل المحاور، أي كلم

  .كانت أھمیة المحور وثباتھ أقوى فالعالقة تكون عكسیة وھو شيء واضح

م  دول رق ي الج ح ف ا ھو موض ا المحاور ) 165( من خالل حساب المؤشرات كم دنا أن ك وج

     0.05-و  1-وھذا یعني أنھا كلھا ذات حیاد ضعیف في المجال ) 1(حصلت على قیمة اإلحصائیة 
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 عرض وتفسیر قیم المؤشر النمطيY  

رات  یم المؤش ي ق درجا ف ظ ت رات نالح ب المؤش اور حس ارات المح یم عب غ ق الل تفری ن خ م

ل تكراراتھ ا مث ن أول محور  االنمطیة عبر المحاور، وذلك بشكل تصاعدي تمام المدرسة والنجاح (م

اعي رار ) االجتم ل تك ور ذي أق ى آخ مح ة( 2إل ائف المدرس ر و). وظ یم المؤش ل ق ال ك ة الح بطبیع

  .النمطي اتخذت قیما ایجابیة وھذا تبعا لطبیعتھا

ك  ة وذل ات عناصر التصورات االجتماعی دى ثب ة م ي معرف ن ف إن أھمیة المؤشر النمطي تمك

رى ة أخ ن جھ ة م ور األھمی ب ظھ ھ بترتی ة وتدعیم ن جھ ھ م اد علی رین . باالعتم ى المؤش تناده إل واس

ة وكلم. القطبي والحیادي یس بنی ث یق ات حی وة الثی ا كانت قیمة المؤشر النمطي ضعیفة كلما دلت على ق

س  ل والعك ات أق ان الثب ا ك را كلم ان التكرار كبی التصورات بالتناسب العكسي مع التكرار، إذن فكلما ك

  .صحیح
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  :تحلیل مضمون التصورات االجتماعیة للمدرسة من خالل نتائج شبكة التداعي .8

ة إن دراس ا أي بنی ة لھ ة التصورات االجتماعیة ألي موضوع ترمي إلى إبراز العناصر المكون

ة ن خالل موضوعنا التصور االجتماعی ة ال التصورات، وم ى معرف تنا إل اء بللمدرسة ، ترمي دراس ن

ة راز جمل  العقلي للمعلومات التي یحملھا التالمیذ حول المدرسة، إدراكاتھم آراءھم واعتقاداتھم، وإلى إب

وع ذا الموض ول ھ ل ح ا الطف ي یحملھ ورات الت ك . التص ة تل ى طبیع ك عل الل ذل ن خ رف م ولنتع

  .التصورات وبنیتھا أي الوقوف على مركزیة أو محیطیة العناصر المكونة لھا

ا ) النواة المركزیة والعناصر المحیطیة (وللوقوف أكثر على بنیة ھذه العناصر  سنحاول تحلیلھ

  :شبكة التداعیات كما یلي مما سبق عبر مراحل بناء

  :التكرار -1

اعي   واد الدراسیة، المدرسة والنجاح االجتم ة الم ى وطبیع عبر الجداول السابقة فإن كل من محور معن

رار  ر تك ذا أكب رار ) 20(أخ ع بتك ي المجتم ة ف ة المعرف ور مكان م مح رى ث اور األخ ة المح ة ببقی مقارن

  ) 10(تكراروالتمدرس بر األولیاء ثم محو) 14(ثم محور الدراسة والمال ) 18(

ن نعلم أن من أھم شروط النواة المركزیة توافرھا على أكبر تكر ح محور كل م ا یرش ذا م ار ھ

ة محور  معنى وطبیعة المواد الدراسیة، لیكون النواة المركزیة وھي دلیل على أن التصور حول المعرف

ى ذي تعزى  المقدمة للتالمیذ تتسم بكونھا مجردة أو ینقصھا المعن ح محور المدرسة إلیال ا یوض ھ، كم

ھ  ارف علی أمر متع اح ك روري للنج ر ض یم أم ون التعل ون بك ذ یؤمن اعي أن التالمی اح االجتم والنج

دمھا  اء حول اإجتماعیا أو من طرف األسرة إن صح التعبیر، من جھة أخرى فإن الصورة التي یق ألولی

درس  ال"التم ا مص" كمث ابي لكونھ م إیج ل دع ى ال تمث ول عل اح"درا للحص د  "اإلرتی ذي ق ادي ال الم

  .یرغب التالمیذ في تحقیقھ أو یحلمون بھ

  :عملیة ترتیب الظھور -2

ور  ل مح د تحص ع"ق ي المجتم ة ف ة المعرف ور " مكان ب ظھ من ترتی ى ض ة األول ى الرتب عل

ین التال كونالمحاور و ا ب ان درجة الظھور دلیل على مدى انتشار ھذا التصور وتقاسمھ اجتماعی ذ ك می

واد الدراسیة "فة في المجتمعلمحور مكانة المعر ة الم ى وطبیع األولویة في ھذا الترتیب یلیھ محور معن

د سواء  ى ح ھ كتصور عل وا علی م أجمع واد إال أنھ ة الم ورغم أنھ قد یحمل إدراك فردي للتالمیذ لطبیع

اء ال، األولی درس یلیھ محور المدرسة والنجاح االجتماعي، ثم الدراسة والم ب . والتم  5و  4، 3بالمرات

ین الحاالت دى انتشارھا ب ي م ن الوسطیة ف وع م ي حین أن . على الترتیب وھذا یدل على اتسامھا بن ف
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ن  ذلك وسطیة لك د ك د تع المحاور األخرى كانت أقل انتشارا لكنھا مع ذلك تدعم طبیعة التصور فھي ق

ل كفاءة  ،بدرجة أقل الرغبة في الدراسة،  ظروف الدراسة ت أق ة المحاور فكان األساتذة البطالة، أما بقی

تم   .ظھورا أو انتشارا وأقل تداوال ا ی ة بم ھ عالق ب ل ذا الترتی ور بھ ى أن الظھ ب عل كما یدل ھذا الترتی

  .تناقلھ بین أفراد المجتمع عند تناول المدرسة كمؤسسة ، األمر الذي أظھره التداعي

  : عملیة ترتیب األھمیة -3

أثیر ھذه المرحلة ت ھدف إلى معرفة عبارات التصورات األكثر تھیؤا في المجتمع وإبراز مدى ت

تمرارھا  لك من اس ا یض ر م ك العناص وة تل دى ق ى م ول إل الي الوص ة وبالت دف الدراس ر بھ عنص

در  داول تص ن خالل الج ة وم ودیمومتھا رغم المرونة والدینامیة والتي عادة ما تمیز العناصر المحیطی

دركھا "النجاح االجتماعي المدرسة و"محور  ا ی ة كم ر منطقی مما یدل على أن انتشارھا أكثر داللة وأكث

ورین ین المح راع ب ة الص ع وطبیع ي المجتم ة ف ة المعرف ور مكان ھ مح م یلی ذ ث ھ  " التالمی م یلی ث

ة " مكانة المعرفة في المجتمع"محور ا بالمرتب ا بظھورھ ى أنھ د عل ة فھي تؤك ة لألھمی ة ثالث ي المرتب ف

ور الثا ذین المح ن ھ ل م تالزم ك الي ی ي، وبالت داعي األول ي الت ر ف د إعادة النظ ة بع ا مھم د أیض ة تع نی

د  د یفق ذي ق ر ال ا األم ى منھ واد والمعن ن الم ق م اعي للمدرسة ینطل إلبراز أن بعضا من المعنى االجتم

  .النظریة الدراسة معناھا، والمطلوب ھو الدعم التطبیقي للكم المتزاید من المعارف والمعلومات

  : والحیادیة المؤشرات القطبیة -4

ادا، ید طبیعة المحاور وافالمؤشرات القطبیة تساعد على تحد لیا أو حی ان أو س ا ك ا إیجابی تجاھھ

اني أي  ي حین أن المحور الث اه إیجابي ف اعي ذي اتج أتضح أن محور األول  المدرسة والنجاح االجتم

ةمعنى وطبیعة المواد الدراسیة ذو اتجاه س ع معتدل ي حین . لبي في حیت أن مكانة المعرفة في المجتم ف

ن المحاور سوى المحور  ا م ن إیجابی م یك ي حین ل م المحاور ف ذا معظ لبیا وك ان س ظروف الدراسة ك

ة المدرسة والعمل  م، وظیف ر العل دل الدراسة (األول و الدراسة والمال أث ي حین أن كل المحاور ) ب ف

ام عیفة الحیاد معنى أاعتبرت ض ذي ق ي التصور ال وم ف نھا جمیعھا محاور ذات أھمیة وثباتھا على العم

  .ببنائھ ومتقاسمھ ھذه الفئة من التالمیذ

ا  ى كم ور معن اعي ومح اح االجتم ة والنج اني المدرس ورین األول والث ن المح ل م ح أن ك أتض

ل على ثباتھما، كما المواد الدراسیة  ذوي أكبر تكرار تحصال على أصغر قیمة للمؤشر النمطي وھذا ید

ى  درس عل اء والتم ال و األولی ع و محور الدراسة والم ي المجتم حصل كل من محور مكانة المعرفة ف

ا ثالثة أدنى  راد فیم ین األف ة وتقسمھا ب ات التصورات االجتماعی ى ثب دل عل قیم للمؤشر النمطي وھذا ی

ع  ال  یتعلق بكون نجاح األولیاء الدراسي ومستواھم التعلیمي المرتف ادي كمث اء الم م االكتف ق لھ م یحق ل
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ذا  ءفیما یخص األولیا ا كعناصر التصور وك ة  لتثبتھ والتمدرس كمحور وكأحد مكونات النواة المركزی

أن  رار ب ل اإلق أن مكانة التعلیم في المجتمع المعاش في تدھور وأن ھناك أولویات تسبقھا، في حین مقاب

ي تط یس ف ن ل ھ لك ي ذات م ف ر مھ ة أم ات المدرس رار المجتمع ى غ ا عل ي مجتمعاتن ل ف ى األق ھ عل بیق

األخرى، كما دلت التصورات الثابتة أو المكونة للنواة المركزیة للتصور االجتماعي للمدرسة أن المواد 

ن إالمدرسة تفتقد  تفادة م دم االس د أسباب ع لى ربطھا بالحیاة الواقعیة كما أنھا جافة ومجردة ، وھي أح

داعي لواقعیة بعد إنھاء الدراسة، كل ھذا طبعا حسب ما أفاد بھ التالمیذ التعلیم في الحیاة ا اموا بت ذین ق ال

ا  ، باإلضافة إلى ذلك فالعناصر األخرى التي كانت عناصر أقلھذه التصورات ثباتا وأكثر مرونة إذ أنھ

ؤثر بشكل وا تظھر ي ت د  ظروف الدراسة، والت بعض اآلخر، نج ح عند البعض لكنھا تختفي عند ال ض

ذا المحور وفي ال تدروووالتي . على طبیعة التمدرس وجودتھ ین ھ ة ب ي عالق ة ف ة المعرف محور مكان

ي حین أن األمر الذي یشیر أن االزدحام في المدارس وم. المجتمع ھ غطاء ف ى أن دل عل یم ت ة التعل جانی

یم ي التعل ودة ف اب الج ى التكن .غی ذ إل ار التالمی ا أش تعملة وھن ائط المس ذا الوس اوك ة  تولوجی الحدیث

ارة إل مصدركاالنترنت واستعمالھا كوسائط تجعل من أسالیب التدریس  ن ث تخلص م ى ال ا تبعث عل أ،ھ

ا،  .المملة الوتیرة د م ى ح ات إل ة وذات ثب ة مركزی ا ذات طبیع ن اعتبارھ وبالتالي فإن كل المحاور یمك

  .الحیادیة أظھرت أھمیتھارغم أن تكرارات الظھور لبعضھا كان صغیرا إال أن خاصیة المؤشرات 
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  : تحلیل العام للنتائج على ضوء الفرضیات :ثالثا 
 : من نتائج التقاطعات مع المتغیرات تبین أن

ـس ام  :الجنــ ورھم الع ي تص ذكور ف ة، فال ا للمدرس ورا مختلف اث تص ذكور واإلن د أن لل نج

ق  در لتحقی ون المدرسة مص س للمدرسة تصور سلبي فھم معارضون لك ى عك اعي، عل النجاح االجتم

دقاء، كما أن المدرسة . اإلناث اء باألص مكان للتعلم بشكل رئیسي لإلناث في حین مكان مخصصا لاللتق

اث س اإلن ى عك ن . أو على أنھا محیط عدوانیا دوما بالنسبة للذكور عل ى م ة عل ب آخر ھي  مدرك جان

ارس سلطة و أنھا مضیعة للوقت والجھد  ا مؤسسة تم أفرادعلى أنھ یھم ك ى المعاش . عل ك إل ود ذل ویع

ا اث داخل المدرسة وخارجھ ذكور واإلن ا ال ي یحملھ ات الت ى االختالف ة وإل ن . الفردي من جھ ا یمك كم

  . تأویلھ على األغلب أن الفتیات في المجتمع المحیط بھن حققن نجاحھن فھن مثال إیجابي

ن اعي مستقل ع اح االجتم ق النج ذكور أن تحقی ا  یفترض ال ین  كم ي ح درس ف المدرسة والتم

تقبلیا .بالنسبة لإلناثالتمدرس یستلزم تحقیق ذلك  كما أن ھذه الفئة من التالمیذ الذكور تحمل تصورا مس

ن خالل الدراسة،  ق النجاح م ة تحقی ن خالل ألنفسھم یتمثل في غیاب إمكانی ھ م د علی ر یؤك ك األخی ذل

یفة، مفیدا للمجتمع ولدیھ المال بغض النظر إذا الصورة التي یحملونھا عن الشخص الناجح وھو ذو وظ

س  ى عك ا عل ا أن متعلم ریفھن م درس وتع تلزم التم اعي یس اح االجتم ؤمنن أن النج ي ی اث الالت اإلن

ى ا بالدرجة األول ا اشترط  أن یكون متعلم اجح اجتماعی ون . للشخص الن م ال یحب ذكور أنھ ر ال ا عب كم

ة ال م الفئ ح ا معارضة لفكرةالدراسة لذلك فھ اث، أوض س اإلن یم عك ة التعل ا إجباری ذكور إدراك مختلف ل

ھ  ذي نفت ر ال ة، األم اة الواقعی ي الحی انھم استعمالھا ف یس بإمك ھ ل رون أن واد المدرسة إذ ی الستعمال الم

ة  اإلناث إذ أنھن تمكن من إیجاد عالقة ملموسة بین المعلومات النظریة التي یتلقونھا في المدرسة وكیفی

  .اقعتطبیقھا الو

ة  ذي ف:من ھنا تتحقق الفرضیة الجزئی اعي ال ة التصور االجتم ى طبیع ؤثر عل ذ ی جنس التالمی

  .یحملونھ عن أھمیة الدراسة

فالتالمیذ .إن التالمیذ من مختلف الفئات العمریة یختلفون في تصورھم حول المدرسة  :الســــن

ین  نا أي ب ة مص ]13-11[األصغر س ون المدرس دا لك ون ج اعيسنة موافق اح االجتم ق النج  در لتحقی

ةف ة العمری ن الفئ ذ م ؤمن التالمی تقبال  ]13-11[ی ین مس بحوا مثقف نحھن أن یص ة تم نة أن المدرس  س

دواني   ]16-14[و ]13-11[التالمیذ األصغر سنا لكل من الفئتین  ي سنة یدركون المدرسة كمحیط ع ف

ل  نناالمقاب غر س ذ األص ر فالتالمی ین ال واألكب ن الفئت ة أو م نة، ]19-17[و ]13-11[عمری دركون  س ی

أفراد یھم ك لطة عل ارس س ة تم ا مؤسس ى أنھ ة عل إدراكھم  .المدرس ة ب ذ عالق ن التالمی ین أن لس ا تب كم

ا  ]13-11[لمختلف الستعمال المواد المدرسة؛ إذ یرى التالمیذ األصغر سنا  تفادة منھ ان االس أنھ باإلمك
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ا  ]13-11[صغر سنا أي بین  في الحیاة الواقعیة كما أن التالمیذ األ سنة عبروا عن حبھم المدرسة،  كم

ن اجح  ]13-11[أن تصور التالمیذ كان مختلفا للفرد الناجح اجتماعیا فالتالمیذ م رون اإلنسان الن سنة ی

ة . متعلما، لھ وظیفة والمال ومتزوج دى الفئ ا ل الي فصورة المدرسة وأھمیتھ ر  ]13-11[وبالت سنة أكث

م تتغی ة ث ة إیجابی ن مرحل ا م ورات تطورھ ة التص ى طبیع د عل ذي یؤك ر ال ین  األم رحلتین ب ي الم ر ف

ذ   .عمریة إلى مرحلة أخرى ین في حین أن التالمی دة  ]19-17[و سنة  ]16-14[ب سنة معارضون بش

ق  ]19-17[للفكرة المدرسة مصدر للنجاح االجتماعي في حین تذبذبت آراء فئة التالمیذ  ین مواف سنة ب

ا أن ك. ومعارض ة م یئا] 19-17[الفئ نحھم ش دروا أن المدرسة ال تم ح أن .  سنة ق ن وتوض ذ م التالمی

ة  ة العمری نة] 16-14[الفئ ا   س ى أنھ ة عل ى المدرس رون إل دینظ ت والجھ یعة للوق رض  . مض إذ یفت

ارھم  ت أعم ذین تراوح ذ ال نة؛] 16-14[التالمی ة  س ن المدرس تقل ع اعي مس اح االجتم ق النج أن تحقی

ى] 19-17[و ]16-14[إذ أن التالمیذ من الفئة العمریة  .رس بشكل كليوالتمد وا عل أن اإلنسان أو  اتفق

ا أو ال  ان متعلم ا ك الفرد الناجح بالضرورة لھ وظیفة والمال، وو ومفیدا للمجتمع بغض النظر عن إذا م

 . بغض النظر عن إذا ما كان متعلما أو ال

ى أن التالم ائھم األمر الذي یدل عل ن أولی ي یسمعونھا م دون اآلراء الت ن صغیرة یؤی ن س ذ م ی

دون . والتي تتمثل ھنا في الترویج لألھمیة الدراسة ارھم الخاصة أو یؤی بعد ذلك یحالون االستقالل بأفك

ي  دؤون ف ر یب ننا أكب وغھم س ع بل اق م ا یسمى بضغط جماعة الرف ن م ذا الس ي ھ رفقاءھم إذ یحصل ف

ائع فتتكون تكوین آرائھم الخاصة ال ن وق مبنیة على المنطق أو على المالحظة وما یرونھ في المجتمع م

 .لھم تصورات تحمل طابع المجتمع أو الجماعة التي ینتمون إلیھا

  .وسن التالمیذ یؤثر على طبیعة التصور الذي یحملونھ عن المدرسة تتحقق الفرضیة الجزئیةوبالتالي  -

المدرسة مكان "لونھ عن المدرسة بكونھا مكانا للتعلم أو یتغیر التصور الذي یحم: المدرســــة

حسب المدرسة التي ینتمون وما یتعرضون لھ  "المدرسة كمحیط عدواني"أو " تلتقي فیھ باألصدقاء

وفي الحالة تظھر .(فھنا األمر یتوقف على المدرسة نفسھا فقد تكون محیطا عدوانیا على سبیل المثال 

الجانب الفیزیقي للمدرسة اختلف الوصف باختالف المؤسسة،  نأ كما .)متوسطة كوحیل لخضر

  . حقیقة قد تكون جمیلة األمر الذي یدركھ التالمیذ الذین ینتمون إلیھافالمتوسطة في ھذه الحالة 

مضیعة للوقت والجھد فھوال إدراك ھذه الفئة من التالمیذ للزمن المدرسي على أنھا أما عن 

، فیوجد اختالف في ذلك، وھنا یمكن "طةإدراكھا كسلفي مقابل .  یختلف من متوسطة إلى أخرى

إرجاعھ إلى المؤسسة ذاتھا فنظامھا قد یكون سلطویا على حساب مؤسسة أخرى فحسب المدرسة التي 

فإدراك أن المؤسسة تمارس علیھم نـــوع من السلطة كأفــراد بشكل أكبر مثل . یخضع لھا التالمیذ

  .في حین یستشعر ذلك بشكل أقل إلى متوسطة كوحیل لخضر إبن خلدون،"حالــة متوسطة 
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ة - یة الجزئی ق الفرض ا تتحق ن ھن ورھم  م ى تص ؤثر عل ذ ت ا التالمی ي إلیھ ي ینتم ة الت المدرس

  . لوظیفة المدرسة

ـي  ـوى الدراســ توى المستـ ة والمس ذ المدرس ور التالمی ق بتص ا یتعل تالف فیم اك اخ فھن

ي ور ال"  الدراس ق بتص ھ یتعل ن وعلی تقل ع كل مس اعي بش اح االجتم یقھم النج ة تحق ذ إلمكانی تالمی

ن المستویات  ذ م ة التالمی ن،  ویعارضھ بقی المدرسة، إذ یفترض جزء من تالمیذ السنة األولى أنھ ممك

ذ .األخرى ن تصور التالمی ا ع اعيكلمدرسة ل"أم ق النجاح االجتم در لتحقی اختلف ھو اآلخر "مص ، ف

ي ل توى الدراس اختالف المس ة ب ون المدرس دة لك ة بش ر موافق ة أكث ى والثانی نة األول ذ الس ذ فتالمی لتالمی

مصدر لتحقیق النجاح االجتماعي، أما التالمیذ من السنة الثالثة فھم أقل موافقة في حین أن تالمیذ السنة 

ي قضوھا ف.  الرابعة معارضون لھذه الفكرة ة الت دة الزمنی أثرون بالم ى أن یت دل عل د ی ذي ق ي األمر ال

ة توى   .الدراس اختالف المس ة ب م المدرس ھ لھ ا تمنح ورھم لم ي تص ذ ف ف التالمی ر یختل ب آخ ن جان م

ة السنة الدراسي الذي ینتمون إلیھ،  فیتصور تالمیذ ال ق االستقاللیة ثانی نحھن تحقی ثال أن المدرسة تم م

في المستقبل وأن یصبحوا أشیاء تفیدھم في حین یقتصر ما تمنحھ المدرسة لتالمیذ السنة الثالثة في تعلم 

ا تمنحھ المدرسة . أناسا مثقفین وبالتالي فالمستوى التعلیمي للتالمیذ لھ وزن في طریقة التفكیر وتقدیر م

 .وبالتالي یتغیر بتغیر المعارف التي اكتسبوھا

ھ  الفرضیة الجزئیة تتحقق  وعلیھ ذي یحملون ة التصور ال ى طبیع ؤثر عل ذ ی والمستوى الدراسي للتالمی

  .ن المدرسةع

  :للوالدین المستـوى التعلیمــي

ا  ي یحملھ ات والتصورات الت اء واألمھ ین المستوى التعلیمي لآلب اطع ب ل التق إن ضرورة تحلی

ذه  ة ھ ن أھمی اء ع ا األولی ي ینقلھ أبنائھم ترجع بالضرورة إلى طبیعة العالقة مع المدرسة والصورة الت

ن ربطھ بالدرجة األ ذي یمك ر ال ى بمستواھم التعلیميالمؤسسة، األم ر . ول ك بشكل مباش د یكون ذل فق

د  ف أح اء حول توق كعملیة الحسیس أو غیر مباشر فعلى سبیل المثال فإن اختالف طبیعة رد فعل األولی

اتضح أن المستوى . األبناء عن التمدرس یدل على درجة أھمیة ھذه األخیرة ودرجة االھتمام من عدمھ

ا م األس دین یحك ي للوال ذوو التعلیم ائھم، ف ة ألبن یم والدراس ة التعل ا أھیم ن خاللھ دمون م ي یق لیب الت

ي حین ) الجامعیون(المستویات التعلیمیة المرتفعة  ى األسالیب المباشرة كالتحسیس ف ن یلجؤن إل ھم م

ة أو ممارسة  دروس  ب دراسیة خارجی اء كت ب إقن األدنى مستوى إما إلى األسالیب غیر المباشرة كطل

ى أن . دة أحد اآلباء أو األمھات إلى المدرسة بعد توقف عن الدراسةخصوصیة أو إعا إال أن ذلك ال یعن

ن  المستوى التعلیمي للوالدین بالضرورة لھ عالقة بطبیعة التصورات، كون التالمیذ وبكل ما یحملونھ م
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ھ ط بذات م یع ائھم ل ة  تصورات أكبر فئة من أولیائھم ھم من المتعلمین وبالتالي أن تعلیم أولی ة إیجابی مكان

 .  لألبناء

ل النفسوأي  ؤثر  -بتحقق الفرضیات الجزئیة تتحقق الفرضیة األولى فبعض العوام ة ت اجتماعی

  . على طبیعة التصورات االجتماعیة التي یحملھا التالمیذ حول المدرسة

  
 :تصور المدرسة كحامل للمعرفة-

ف من خالل اإلجابات التي وردتنا یتضح أن اختالف في تصور ا ة یختل ل للمعرف لمدرسة كحام

ف  باختالقف الصور التي تعزا لھا كمكان للتعلم وما تمنحھ لھم، فوجھة النظر حول إجباریة التعلیم تختل

م  یم ھ ة التعل م ، فالمناھضون لفكرة إجباری ا تمنحھ لھ ن م ن المدرسة وع ذ ع باختالف ما یعتقد التالمی

،في حین أن التالمیذ الذین اعتبروا أن المدرسة تحق م شیئاالتالمیذ الذین یعتقدون أن المدرسة ال تمنحھ

و أن المدرسة تشبھ  لھم االستقاللیة كانوا من المؤیدین إلجباریة التعلم وبالتالي التصور السلبي السائد ھ

ذ   ار مسؤولیات التالمی ین االعتب ذان بع ھ المدرسة ال یأخ ا تقدم العالم الطفلي، أي أن إجباریة التعلیم وم

  . بارھم أفراد یعیشون وضعیات حقیقیة في محیطھم خارج المدرسة، ما یقلل من قیمتھمباعت

ف  وإمكانیة إدراك مختلف المواد المدرسةف أخرى،من جھة  ة تختل اة الواقعی ي الحی استعمالھا ف

ان  ة مك رون أن المدرس ذین ی ذ ال تعلم أو ال، فالتالمی ان لل ا مك ى أنھ ة عل ون إدراك المدرس اختالف ك ب

ن للت ى ظ علم اعتبروا ھذه المواد قابلة للتطبیق في الحیاة والواقعیة وذات منافذ علیھا أي أ،ھا تحمل معن

ح  من جھتھم التالمیذ الذین یرون أن المدرسة لیست مكان للتعلم عبروا أن ھذه المواد دونما معنى واض

  .في الحیاة الیومیة، 

ة  ل للمعرف دمضیعك"إن التعبیر عن تصور المدرسة كحام المواد أمرارتبط ب" ة للوقت والجھ

ة ي المدرس واد ذات . الت وا أن الم د عارض ت والجھ یعة للوق ة مض رة المدرس دوا فك ذین أی ذ ال فالتالمی

ت إ) Vermeil G )1984ویقدر . عالقة بالحیاة الیومیة والواقعیة ذه جعل ن طبیعة المعارف المجردة ھ

دم ة تق وس فالمدرس ر ملم ا غی وط بھ ى المن ن المعن اة  م ي الحی تعمالھ ف ح اس ا ال یتوض ا م ي مناھجھ ف

  . الواقعیة

ا  ات تفرض طابع ا، خاصة وأن التعلم دو صعبة أحیان إن امتداد مدة التمدرس إلى مرحلة قد تب

وه العمري،  ذ ونم ة التلمی ق وطبیع ذي ال ینطب السمعي فعلى المتعلم االستماع أكثر من الفعل، الشيء ال

 .یب وتحقیق شيء ملموسأین یجد نفسھ راغبا في التجر

ى  ؤثر عل ة ت ل للمعرف ة كحام ذ للمدرس ھ التالمی ذي یحمل ور ال ة والتص یة متحقق ھ الفرض وعلی

  .فإذا كان ھذا التصور إیجابي تكون األھمیة التي یولونھا مرتفعة. األھمیة التي یولیھا التالمیذ للدراسة
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 االجتماعي حللنجا مصدرتصور المدرسة ك -

ذین  ذ ال در إن التالمی ة مص رون أن المدرس ذین ی ك ال م أولئ یم ھ ة التعل ى إجباری ون عل یوافق

ذین  ك ال م أولئ یم ھ ة التعل دة إجباری ون بش ذین یعارض ذ ال ي حین التالمی اعي، ف اح االجتم ق النج لتحقی

اعي ق النجاح االجتم در لتحقی ى . یعارضون أن المدرسة مص دان المعن رتبط األمر خصوصا بفق ا ی ھن

درس ف ل التم م المتص ھ لھ ا تقدم ون بم انوا ال یؤمن تعلم إذا ك ة ال ذ إلجباری ا التالمی دوى یولیھ أي ج

  . المدرسة

ر ا ب آخ ن جان ذ م ح أن التالمی دون أن تض ذین یعتق ك ال م أوالئ ة ھ رك المدرس ي ت راغبین ف ال

ن . بإمكانھم تحقیق النجاح االجتماعي دون ھذه األخیرة دال م ال بأسھل الطرق فب فالشاب یبحث عن الم

ن أ ل، فم الل العم ن خ ال م ع الم ي جم دء ف ل الب د یفض و ق درس فھ ره  ی ن عم ة م دة طویل ن یقضي م

المحتمل أن ینھي دراستھ لیجد نفسھ عاطال عن العمل ذلك أن معظم األشخاص الذي یحملون الشھادات 

ھاداتھم ادل ش ائف تع ى وظ لوا عل م یحص فحات Clenet ،1998(.  ل ال. )25-24، الص إن  يوبالت ف

ن  ریحة م ذه الش ل ھ ن قب ة م اعي مرفوض اح االجتم در للنج ة كمص ا المدرس ي تحملھ ورة الت الص

اعي .التالمیذ در للنجاح االجتم ن المدرسة كمص ذ ع ھ التالمی ذي یحمل ى التصور ال ذه دالالت عل كل ھ

ى  وكیف تؤثر على األھمیة التي تولى لھا، فترك المدرسة ورفض اھي إال دالالت عل یم م ة التعل إجباری

 االعتقاد بكون المدرسة لیست مصدرا موثوقا لتحقیق النجاح االجتماعي

ة ك ذ للمدرس ھ التالمی ذي یحمل ور ال ت التص د تحقق یة وتع ل الفرض ھ نقب دروعلی ا مص  حللنج

 .للدراسة االجتماعي تؤثر على األھمیة التي یولیھا التالمیذ
 راتھم من المدرسةتصور التالمیذ النتظا -

ذین یاتضح أن  ك ال م أولئ ى المدرسة ھ دالتالمیذ الذین یبدون تحمس عند التوجھ إل مأن ونعتق  ھ

لیس ب ونحص ل یناس ى عم ت ھمعل ال دراس ي مج اط وف ور واإلحب اعر الفت ر مش ین تظھ ي ح ھم، ف

األمر . ھمتوفي مجال دراس ھمعلى عمل یناسب لن یحصلوا ھمأن ونعتقدواالضطرار على أولئك الذین ی

ي أن  ي ترتئ ة والت ة ھي "الذي یمكن تفسیره من منظور نظریة الدافعی ذاب الدافعی ھ سلوك، االنج توجی

ھ رفض أو الھروب من و ." نحو ھدف معین أو العكس النفور؛ ال دد وھ ن سلوك مح ور م ان النف ا ك وھن

  .التعلم الفتقاده ألھداف أو نتائج واضحة

ن كما أتضح أن التالمیذ الذین یتغی م ل دون أنھ ذین یعتق ك ال م أولئ بون دون سبب عن الدراسة ھ

اء دراستھم درس .یحصلوا على وظیفة تناسبھم وفي مجال التخصص بعد إنھ ن التم ى م دان المعن أي فق

ل  ذ للحضور أق ة أو وإلزامیة الدروس، أي أن دوافع التالمی ى نتیجة مرغوب اب الحصول عل ك لغی وذل

ھ تحقیق حاجة، ومن ھنا بدل أن یص بح الفعل وسیلة للحصول على ھدف معین ، على العكس النفور من
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ا .أیضا یوفر جزءا من الراحة ویمنح معنى للتغیب ي فالوھن لبیا، وف ن یكون س دیا لك حضور یكون جس

ن المدرسة  ذ باالنزعاج م ض التالمی د یشعر بع كل الحاالت فالنتائج غیر مرضیة ألولیاء والمعلمین، ق

  )23، صفحة Clenet ،1998( .ور مرافقا بل على العكس شعورا نسبیا بالراحةوقد ال یكون ھذا الشع

درس  احبة للتم اعر المص ي المش ة ھ ام بالدراس ة واالھتم دان الدافعی ح فق م مالم د أھ وإن أح

ول  انھم الحص یس بإمك دون أن ل ذین یعتق ذ ال غط للتالمی اج والض عور باالنزع ي فالش ل ف ى عم عل

ا   .المستقبل ى أنھ د عل ي آن واح ة ف ي مدرك دیھم، فھ وتر ل ة ت د حال ة یول ي المدرس د ف الي التواج وبالت

  . مضیعة للوقت والجھد

رك  ي ت ون ف ذین یرغب ذ ال ك فالتالمی ن ذل إن من مفاھیم الدافعیة االنخراط في سلوك ما وعلى العكس م

  . رتھم على تحقیق النجاح في المستقبل من خالل الدراسةالمدرسة ھم التالمیذ الذین فقدوا الثقة في قد

ى  - ؤثر عل ة ت ن المدرس اراتھم م ذ النتظ ور التالمی ة فتص د متحقق یة وتع ل الفرض الي فنقب وبالت

ة تكون درجة .درجة فقدان الدافعیة للدراسة واالھتمام بھا ذه االنتظارات ایجابی ت ھ فإذا ما كان

ي حین أن ا ام فقدان الدافعیة منخفضة، ف دان االھتم ة بدرجة فق لبیة تكون مرفق النتظارات الس

 .بالدراسة أكبر

ة ة الثانی ق الفرضیة العام ن تحق الي : لتحقق كل من الفرضیات الثالث أعاله یمكن القول م وبالت

  .طبیعة التصورات التي یحملھا التالمیذ حول أھمیة المدرسة تؤثر على مدى اھتمامھم بالدراسة

ل ولتحقق الفرضیة األو ة نقب ة ضیةالفرلى والفرضیة الثانی ة الدراسة : العام دى عین الي ل وبالت

ي وضعیة فشل ل النفسو:  من التالمیذ ف ض العوام ة  -بع ة التصورات االجتماعی ؤثر طبیع ة ت اجتماعی

  .التي یحملھا التالمیذ حول المدرسة ھذه التصورات بدورھا تؤثر على مدى اھتمامھم بالدراسة
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 :ة الخــاتم

ي لظاھرة تصورات  ان الكمي والكیف ین الجانب داعیات تب ائج اإلستمارة وشبكة الت من خالل نت

ي  راد ف اة األف ن حی تقاة م التالمیذ للمدرسة وتبین أن الصورة التي تبنى عنھا ھي صورة في مجملھا مس

دى  ي م ى النظر ف ي حاجة إل ا المجتمع ورغبتھم في التأكید على صحة بعضھا، ولكن بعضھا ف تأثیرھ

ل  اة العوام ن مراع فإن كان ھذا التصور یدفع بالتالمیذ إلى فقدان االھتمام بالدراسة، وتركھا كان البد م

ض العناصر  ى بع تناد إل ان االس ائج البحث باإلمك ى نت المسببة لھا، والحرص على عالجھا، فاستنادا إل

  : منھا

اد المجردة، طبیعة المواد المدرسة ومحاولة جعلھا مستلھمة من الحیا - ق بالم ا یعل ة الیومیة فیم

  .واستخدام الوضعیة اإلدماجیة بشكل أكثر فاعلیة

ة  - ة اإلطارات السامیة والطبق السعي إلى ترقیة مكانة المتعلمین، في المجتمع فإن لم تكن مكان

  .دراستكالمتعلمین مثاال إیجابیا ال یسعنا إال أن نعلم التالمیذ ونقول لھ ھذا ما ینتظرك بعد إنھاء 

ات  - وجي ب ور التكنول اعي وتط ع االجتم ة والواق الم المدرس ین ع وة ب ود ھ رار بوج إن اإلق

ر  ة التغیی ابلین لمقاوم ة العصر وق ى مواكب ادرین عل ن فرض أن یكون األساتذة ق د م ان الب حتمیة، فك

ذ إذ أوضحت الدراس. ما ینطبق ذلك على المناھج. لوجیا وعالم المعرفةوالمتسارع في التكن ة أن التالمی

ن  ع، وم ال یثقون في معلومات األساتذة، وھذا راجع أن المعرفة لم تبق حكرا علیھم ولكن متوفرة للجمی

ذ دوة للتالمی ونھم ق وحاملین . الواضح أن تكوین األساتذة والمعلمین البد أن كون أكثر تدقیقا وحرصا ك

  .ي طرق التعلم والعلم بالمالحظة من أھم السمات التي لن تتغیر ف. للمعرفة

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  :ملخـــص

 .يعد الفشـل املدرسـي مـن بـني الظـواهر الرتبويـة الـيت تشـغل بـال البـاحثني الـذي يسـعون بـدورهم إلجيـاد حلـول هلـا
هــذه األخــرية الــيت ال ميكــن الســعي لتحقيقهــا إال مــن خــالل البحــث عــن  أســباب هــذه الظــاهرة، واألطــراف املســؤولة عــن 

ا قد يرجع الفشل يف أحد مسبباته إىل صعوبات التعلم، أو األساليب واملمارسات الرتبوية، أيـن فكم. حدوثها وعن أثارها
ال عــن فشــله إذ قــد يعــود إىل مســؤو يعتــرب التلميــذ ضــحية لعجــزه أو الوســائط املســتخدمة، فإنــه مــن جانــب آخــر قــد يكــون 

 .اجلهد املبذولنقص يف دافعية التعلم ويف 

إىل أحـد عوامـل الفشـل املدرسـي وهـو فقـدان االهتمـام بالدراسـة، اسـتنادا إىل تصـور  يف حبثنا هذا حاولنا التطرق 
املعـىن الـذي حتملـه فـإن التصـورات الـيت قـد يبنيهـا هـؤالء " املدرسـة "املدرسة كحامل للمعرفة، فإذا فقدت املؤسسة الرتبوية  

األمر الذي سـيكون لـه تـأثري علـى ". موضوعيةغري "التالميذ عنها كموضوع قد تغدو رجوعا إىل احمليط الذي يعيشون فيه 
م   .الدراسةب اهتمامهم الكثري من سلوكيا

كــان اهلــدف مــن هــذه الدراســة البحــث عــن مــدى تــأثري التصــورات الــيت حيملهــا التالميــذ يف وضــعية فشــل علــى   
م بعـض : ة العامـة التاليـة فقمنا بطـرح الفرضـي. فقدان االهتمام بالدراسة لديهم، كسبب منطقي لفشلهم وكنتيجة لتصورا

اجتماعيــة تــؤثر علــى طبيعــة التصــورات االجتماعيــة الــيت حيملهــا التالميــذ حــول املدرســة هــذه التصــورات  -العوامــل النفســو
  .بدورها تؤثر على مدى اهتمامهم بالدراسة

ضمن الدراسات  تجزيئها إىل فرضيتني جزئيتني وحققنا حبثا ميدانيا ميكن تصنيفهقمنا ب وللتحقق من هذه الفرضية
تالميذ لتقييم التصورات املرتبطة  204ستعمال االستمارة واليت مت توزيعها على على ااجتماعية حيث اعتمدنا فيه -النفس

باملدرسة وعالقتها بفقدان االهتمام بالدراسة باإلضافة إىل شبكة التداعيات واليت مسحت لنا بالتشريح الدقيق ومعرفة بنية 
ووضحت نتائج . حتملها هذه الفئة من التالميذ ومدى صالبتها بشكل أكثر موضوعية من اإلستمارةهذه التصورات اليت 

  :الدراسة ما يلي

عوامـل اجلــنس، السـن، املســتوى الدراسـي، املســتوى التعليمــي للوالـدين تــؤثر علـى طبيعــة التصـور الــذي حيملــه   -
على عكس اإلناث، والفئات العمرية األصغر أكثر إجيابية  فالذكور أكثر امتصاصا للتصورات السلبية للمدرسة،. التالميذ

ا ألمهية الدراسة، كما أن املستوى التعليمي للوالدين يلعب دورا يف منـط التحسـيس بأمهيـة الدراسـة ومتابعـة األبنـاء  يف نظر
م   .  ياتما أظهرته شبكة التداع  هو املثال  ولكن مستواهم التعليمي ليس بالضرورة هو املثال لتصورا

كمــا بينــت الدراســة أن طبيعــة التصــورات الــيت حيملهــا التالميــذ تــؤثر علــى درجــة فقــدان االهتمــام بالدراســة وقــد 
تقســـمت هـــذه التصـــورات إىل تصـــور املدرســـة كحامـــل للمعرفـــة، املدرســـة كمصـــدر للنجـــاح االجتمـــاعي واالنتظـــارات مـــن 

جـة فقــدان االهتمـام أقــل مـن أولئــك الـذين تصــورهم للمدرســة  املدرسـة وتبــني أن كلمـا كــان تصـور املدرســة إجيابيـا كانــت در 
 .كان سلبيا، فكانت درجة فقدان االهتمام أكرب

  املدرس .التصورات االجتماعية، الفشل املدرسي، فقدان االهتمام بالدراسة ، دافعية التعلم: الكلمات املفتاحية



 

 
 

Résumé :  

L’échec scolaire est considéré comme l’un des phénomènes éducatifs qui préoccupent 
les chercheurs, et ceci  les incite à envisager des solutions auxquelles on  ne peut parvenir 
qu’avec la recherche des causes de ce phénomène et les parties responsables de son impact et 
ses conséquences. A fin de fournir des préventions ou des solutions qui correspondent  à  ses 
origines. L’échec peut également résulté  des difficultés d’apprentissage, des méthodes et des 
pratiques éducatives  dont l’élève est victime. En revanche, l’élève peut être responsable de 
son échec qui peut résulter du manque de motivation ou des efforts fournis. 

Notre  recherche aborde un facteur de l’échec scolaire, il s’agit du désintérêt scolaire,  
s’appuyant sur les représentations de l’école comme porteur de Savoir et de réussite sociale. 
Alors, si l’établissement éducatif «l’école» est remise en question, à travers des images 
écartées de la réalité, ces images attribuées par la société  et que les élèves affrontent , c'est à 
ce niveau là qu’émergent les représentations sociales chez les élèves ;ce qui cause des 
répercussions sur leurs comportements ainsi que sur leur intérêt aux études. 

L’objectif de notre recherche consiste à étudier l’influence des représentations de 
l’école  sur le désintérêt scolaire des élèves en d’échec.  Pour cela nous avons posé 
l’hypothèse générale suivante : les facteurs socio-psychologiques influent sur la nature des 
représentations sociales de l’école conçues par les élèves, ces représentations, à leur tour, 
influent sur leur degré d’intérêt scolaire.  Afin de confirmer cette hypothèse, et  après avoir  
effectué une enquête sur terrain,  et avoir construit notre outil de recherche ( questionnaire) 
qu’on a fait passer à 204 élèves. En plus du « réseau d’association » qui nous a permis de 
décortiquer la structure de ces représentations  portées par cette tranche d’élèves, de manière 
moins restrictive que le questionnaire.  Les résultats ont démontré que:  

Les facteurs : sexe, âge, niveau éducatif, niveau instructif des parents influent  sur  la 
nature des représentations  sociales adoptées pas les élèves : comparés aux filles, les garçons 
ont  des représentations plus négatives envers l’école, les élèves les  plus jeunes sont ceux qui 
ont une vision plus positive envers la valeur des apprentissages.  

Les résultats du questionnaire ont démontré que le niveau d’instruction des parents 
joue un rôle dans la sensibilisation des enfants sur l’importance des études. Cependant, le 
réseau d’association a révélé quant à lui que le niveau d’instruction des parents n’est pas 
suffisant pour faire valoir le Savoir auprès de leurs enfants.  

L’étude a montré aussi que la nature des représentations que portent les élèves influe 
sur le niveau de désintérêt scolaire. On distingue différentes représentations : perception de 
l’école comme porteuse de connaissance, comme source de succès social, ainsi que les 
aspirations de l’école, et cela illustre que plus la perception de l’école est positive, et moins  le 
désintérêt scolaire il y existe.  

 
Mots clefs : Représentation sociale, L’école ,l’échec scolaire, le désintérêt scolaire  , la motivation 
scolaire.



 

 
 

Abstruct: 
School failure is considered to be among the phenomena of concern to educational 

researchers, pushing them in turn to consider solutions which cannot  be  achieved only by the 
diagnosis  of the causes through research concerning this phenomenon and the responsible 
parts for it, its impact and its consequences. At the end it opens the door for prevention and 
giving solutions that are more consistent with its origins. The same as school  failure, it can be 
the result of learning difficulties, methods and educational practices ... where the student is 
considered as a victim. However, the student might be responsible for his / her own failure, 
and which in turn might be a result of lack of motivation or lack of effort. 

Our research addresses one of the many factors attributed to school failure. It is 
student’s school disinterest; based on the representations attributed to school as carrier of 
knowledge and source of social success. So, if the educational establishment "school" is in 
question through its new image distant from reality, these representations granted by the 
students compete, and get them to emerge, and might impact their behavior and their 
disinterest in school. 

The objective of our research is to study the influence of school representations among 
failing students and their impact on their school disinterest. For this, we hypothesized the 
following: socio-psychological factors influence the nature of students’ school social 
representations; these representations in turn influence the level of their school interest. And 
to this we conducted an investigation on concrete grounds, which can be classified as social 
psychological studies. We have devised a questionnaire as the main research instrument, 
which was distributed over 204 students in order to evaluate our hypothesis. In addition to the 
former we confined the "network of association" which allowed us to dissect the structure of 
the representations made by this segment of students, and the extent of its consistency more 
objectively than the questionnaire. The results of the study have shown that: 

The factors of gender, age, educational level, parental educational level, influence the 
nature of social representations adopted by the students: boys rather than girls absorb negative 
representations around school, the younger age groups have a more positive vision towards 
the value of learning. While the level of parental education plays a role in educating children 
about the importance of education and monitoring, however, their level is not necessarily an 
instructive example to their representations which was demonstrated by the network 
association. 

The study also showed that the nature of students representations influence the degree 
of disinterest at school and there are those representations that are divided into perception of 
school as a carrier of knowledge, and the school as a source of success, and social aspirations 
of the school. And it showed that the greater the perception of the school is positive, the 
higher the degree of interest to school in comparison to those with a negative perception of 
the school and therefore a degree of disinterest higher to school. 

Key words:  social representation, School failure, motivation, school disinterest, school. 
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  : 01 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      : 02عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1)-(     II 
لو كانت الدراسة تجعلنا نجني 
المال لماذا یمارس أساتذتنا 

 التجارة
 

4 (+)    I 
 األساتذة یشرحون فقط للتالمیذ في
الطاوالت األولى ماذا عن البقیة 

ونحن داخل القسم من قرایة  واش
تلمیذ 40أكثر من   
 

3 )-(       IV 
نتعلم الریاضیات والعلوم مثال 

    الواقعفي ولیس كیف نطبقھا 
 

2 )-(   III  
المدرسة تخرج المتعلمین لكن لیس 
بالضرورة ھم الناجحون في حیاتھم 

 االجتماعیة

  المقطع المنبھ

1)0(     II 
نتعلم الكثیر من المعلومات من 
 الصعب معرفة مكانتھا في الواقع

3 )0(    IV 
بعض الدروس دون معنى 

ھافلماذا أنتبھ ل  
 4 )-(       V    

المدرسة مكان للتعلم ولیس 
 سجن لحركاتنا من اإلدارة

  III  5  )-(   
أظلم أحیانا كثیرة من اإلدارة 

ألني معیدفقط   

2 )+(    I 
ال أحب الدراسة أفضل العمل 

  .والحصول على المال

 

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

علم في المدرسة، الدراسة وال
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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         : 03عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  04عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  III  5  )0(   
الدروس قد تكون مملة لنا 

أحیانا ولكن بعضھا یتماشى 
ما نحبمع   1)+(     II 

ول المدرسة ھي المفتاح للوص
 إلى أعلى المراتب

3 (+)    I 
م لكنھا تربي المدرسة تعل

 أیضا
 

4 )-(       VI    
لمتزایدة داخل اأعداد التالمیذ 

األقسام ھي التي تعیق فاعلیة 
 الدرس

2 )+(   IV 
یظھر  بعض ما ندرسھ قد ال

ولى مھم لكن ألمن الوھلة ا
مع الوقت نفھم حاجتنا لكل 

 ما ندرسھ

  المقطع المنبھ

1)0(     III  
لمجتمع ال مستوى الدراسة في ا

ئر نوع یحدد بالضرورة في الجزا
  العمل وجودتھ في المستقبل

 

3 (+)II    
أشعر بالممل من الدراسة ألن 
الوسائل المستعملة تقلیدیة ال 

حببنا في الدارسةت  
 

4 )-(       IV    
 لكنالبطالة تمس الجمیع 
 تعذب المتعلمین

2 )-(   I  
ظروف التعلم داخل القسم 
غیر مالئمة  عدد التالمیذ 
كبیر لیس بإمكان األستاذ 

نتباه إلى الجمیعاال  

  المقطع المنبھ

5 )-(       VI    
األساتذة لیسو مثال جید ھذا 
دلیل على أن التعلیم لیس 

مھما وإال لتم اختیارھم بعنایة 
 أكبر

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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 :  05عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  06عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 )-(   I  
مھمة لكنھا لیست  الدراسة

یاةكل شيء في الح  
1)-(    IIV 

 فقدت الرغبة في الدراسة

5 )-(    VI  
 أسالیب مملة

 

6  )-(    III    
التمدرس طویل ویمكن 

 إختصاره

8 )-(       IIIV    
لست واثقا من الحصول على 

عمل بعد إنھاء حاجة إلیھا 
 جمیعا

3 (+)    IV 
معاملة األساتذة سیئة فقط 

 ألني معید
 

4 )0(       V    
المعلومات لیس لھا بعض 

عالقة مباشرة مع ما نعیشھ 
    II       )-(7  في الواقع

ندرس الكثیر من المواد لسنا 
 في حاجة إلیھا جمیعا

  المقطع المنبھ

1)-(     III  
 تضییع للوقت

3 (+)    I 
مھم أن تعرف االساسیات ثم 

رایحین نطلعوا اش كفى من
 الصواریخ

 

4 )-(       I    
نتمنى أن أكون أعمل أو 

أدرس أشیاء تفید في الحیاة 
 الواقعیة

2 )+(   II  
وقتنا األھم من الدراسة 

ھو أن تعرف الناس 
 وتتعلم جمع المال

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

ي المدرسة، الدراسة والعلم ف
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  :  07عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  
  

  

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  08عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1)+(     VI 
والداي یریدانني أن أنجح في 

دراستي ألنھما یریان أنھا المفتاح 
 في المستقبل

3 (+)    II 
الدراسة صعبة ھي شيء 

 والتطبیق شيء آخر
 

5 )-(IV     
حیانا ارغب في التوقف عن 
الدراسة لكن ال أرید إزعاج 

 والدي

2 )+(   I  
المدرسة وحدھا ال تكفي 

نجاح ھناك التجربة من لل
 الحیاة

4 )-(    III 
أرغب في تعلم مھنة ال مواد 

 جافة

  المقطع المنبھ

1)-(     IV 
القسم یحتوى الكثیر من التالمیذ  
لیس بإمكان األستاذ الشرح لیفھم 

 الكل

3 (+)    III 
بعض األشخاص ینجحون 
بفضل الدراسة وآخرون 
 بفضل الخبرة في الحیاة

 

4 )+(       II    
دون كذب، الدراسة مھمة 
یمكننا التفریق بین األمي 

 والمتعلم

2 )-(  I  
لیس بإمكان والدي مساعدتي على 

وس أحاول وحدي لكن فھم الدر
 ھذا ال ینفع

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  :  09 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 10عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

1)+(     I 
أحیانا كثیرة أسأل نفسي لماذا 

 ندرس؟

3 )-(    V 
أحب الدراسة لكنھا خیار 
 طویل ألصل إلى ھدفي

 

5 )-(       IV    
داخل القسم أشرد كثیرا 

وأحس بالملل ألن ما ندرسھ 
 غیر ملموس

2 )+(   II  
أرید أن أجني المال 

 ألساعد أسرتي

  المقطع المنبھ

4 )-(   III    
أحاول قدر المستطاع أن اسعد 
والدي بدراستي لكن نتائجي 

 سیئة

1)+(     I 
الدراسة أمر مھم في وقتنا 

نحتاجھا مھما كانت وظیفتك في 
 المستقبل

3 (+)    IV 
مھما كانت صعبة مع الوقت 

لصعبة سھلة وھكذاتصبح ا  
 

4 )+(       III    
العمل یأتي في وقت الحق 

ولكن المھم أن اإلنسان متعلم 
. ال أحد بإمكانھ أن یخدعھ

)یكلحھوه(  

2 )+(   II  
 أنا أحب الدراسة

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  

ما تنتظره منھا في المستقبلو  

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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 : 11 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 12عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5 )-(       III    
عدد التالمیذ داخل القسم كبیر 
جدا لیس بإمكاننا فھم الدرس 
 الكل یتحدث كأننا في السوق

1)+(     II  
لماذا ندرس، كي نرفع من 

 مستوى المعیشة

5 (+)IIV  
 أود بدء العمل

 

4 )-(       III    
إذا درست ألصل إلى 

معة ھذا یعني أكثر من الجا
سنة من الدراسة یعني  17

 المصاریف

2 )-(   IV  
المستوى المعیشي 
 للمتعلمین متدني

  المقطع المنبھ

3 (+)    I 
المھم أن نرى أن المتعلمین 
یحصلون بشكل أسھل على 

العمل كي أبذل جھدا أكبر في 
 دراستي

6 (+)    V 
عندما أعمل سأملك المال 
الذي أریده في الوقت الذي 
 یقضیھ اآلخرون في التعلم

 

1)+(    I 
 الدراسة مھمة

3 (+)    VI 
معلومات األساتذة في كثیر 

من األحیان ضعیفة باالضافة 
إلى عجزھم على التحكم في 

 القسم

4 )-(       III    
أن یجعلك األستاذة بإمكانھ 

 تحب الدراسة لكنھم ال یبالون

2 )-(   V 
  

أسالیب التدریس مملة 
أفضل استعمال االنترنت 

  المقطع المنبھ

6)-(    IV 
حتى ما ندرسھ داخل القسم 

ونفھمھ ال نعرف لماذا ندرسھ 
 نرید أمثلة من الواقع

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  

مستقبلوما تنتظره منھا في ال  



  قحماللا

260 

  

  : 13 لحالةعرض نتائج التداعي ل

  

  

  

  

  
  

  

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 14عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1)+(    II 
في المدرسة تتعلم كل شيء حتى 

من األصدقاء عن طریق 
 المالحظة

5 )-(       V  
لو أنھم یستمعون إلینا لعرفوا 

أنھم ال یقومون بوظائفھم 
على أكمل وجھ، ویتھموننا 

 لتسھیل عملھ

3 (+)    III 
معاملة األساتذة للتالمیذ ھي 

لتي تنفرھم من  الدراسةا  
 

4 )-(       IV   
اإلدارة تظن أن المعیدین ھم 
 السبب في مشاكل المدرسة

2 )-(   I 
لیس المھم النتائج المدرسیة   2

لتعرف أنك تتعلم المھم أخذ ما 
 تود تعلمھ وتترك الباقي

 المقطع المنبھ

6)-(    VI 
ال یھمني إن كنت سأنجح بفضل 

علم كیف المدرسة المھم أن أ
 أعیش وأجني المال

1)-(     III 
ال یمكنني إلقاء اللوم على الغیر 

3أنا ال أدرس  

3 (+)    I  
أود ممارسة عمل یدوي مثل 

1(+) والدي   

2 )+(   II  
الدراسة مھمة لكن لیست 

السبیل الوحید للنجاح، ھي 
 للبعض فقط

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  : 15 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 16عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1)-(     II 
دي متعلم رغم أن كال من وال

ویعمالن إال أن ذلك لم یحسن في 
)الجري بال فایدة(شيء   

3 )0(    I 
المدرسة مكان نظري للتعلم 

 الحیاة أصعب
 

4 )+(       VI   
حتى وإن كانت الدراسة لھا 
فائدة فھي على المستوى 
الشخصي أن تكون إنسان 

 متفھم

2 )+(   III  
أنا أرید أن یعلمونا كیف 

ننجح ونحقق ما نرید 
بإمكاني " الجغرافیا مثال"

 تعلمھا وحدي

  المقطع المنبھ

1)+(     II 
األھم من الدراسة أن تكون لدیك 
معارف للحصول على عمل حتى 

من المتفوقین وإن كنت  

3 )-(    I 
مثال والدي أنھي دراستھ الجامعیة 
لكنھ ال یعمل عمل یناسب مستواه 

وال یشعر بأنھ ضیع وقتھ في 
 الدراسة

 

4 )-(       III    
لیس كل من درس یعیش ظروف 

جیدة، سابقا ربما لكن الیوم كل شيء 
مبني على المادة، العلم یأتي في 

لثانیة أو الثالثةالمرتبة ا  

2 )-(   VI  
البطالة بعد إنھاء الدراسة 

 أمر حتمي

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  :  17 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 18عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

1)+(     III 
 أحب أن أدرس

3 )0(    IV 
كل شخص حالة خاصة ھناك 
من ینجح عن طریق المدرسة 

 ومنھم من عن طریق تركھا
 

4 )0(       I    
بعض ما ندرسھ لیس لھ محل 
 في الحیاة أو ال نجد لھ محال

2 )-(   II  
الدراسة صعبة وال أجد 
من یساعدني على فھم 

 الدروس

  المقطع المنبھ

1)0(     IV 
حسب األستاذ قد یمر الوقت 

 كالبرق أو كالسلحفاة

3 (+)    I 
إن لم یكن العلم مھم لماذا 
یصرف الناس كل ھذه 

 األموال على التعلیم
 

4 )-(       III    
المشكل ھو ماذا ندرس ومن 

 یدرسنا

2 )0(   II  
العلم صار كالتجارة حتى 

الدروس الخصوصیة  سعرھا 
ب عدد األستاذ في تزاید حس

 وعدد التالمیذ

  المقطع المنبھ

5 )0(       VI    
تلمیذ  40نحن نفوق الفي القسم 

 من المستحیل أن یفھم الكل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  

منھا في المستقبل وما تنتظره  

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  : 19 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 20عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

1)+(     III 
توفیر الحاجات الیومیة یستلزم 

الكثیر من المال والقلیل من 
 الدراسة

3 )-(    I 
أعلم أن العلم والدراسة 

مفیدان لكن لیس في بالدنا 
 أین ال یقیم العلم

 

4 )-(       VI    
ھجرة الدمغة دلیل لو أن 

بالدھم أعطتھم مقابل علمھم 
اوجھدھم لم یھاجرو  

2 )-(   II  
والداي یحاوالن دوما 
إقناعي أن على االجتھاد 
في دراستي ولكنھما 
ورغم تعلیمھما لیس 

  المقطع المنبھ

1)+(     III 
أتمنى لو كنا ندرس حسب ما  

نرید التخصص فیھ في المستقبل 
 ویكون بالتطبیق

 

3 )-(    I 
التعلیم مجاني في بالدنا لذا 

فھو دون جودة وندرس 
ككومة قش قریب نصل إلى 

في القسم 50  
 

4 )0(       IV    
لو أن ظروف الدراسة أحسن 

والمدرسین جیدین لكنت 
 أحاول أكثر

2 )-(   II  
إن الدراسة والتفوق توصل 

المجتمع إلى التمدن 
والتحضر ألن المتعلمین 

 عقالء

  المنبھالمقطع 

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

سة والعلم في المدرسة، الدرا
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  : 21 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  
  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 22عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 

5 )+(       V    
كل شخص علیھ القیام بدوره 

على أكمل وجھ التلمیذ، فقط 
 األستاذ، اإلدارة

1)+(     III 
وقون في الدراسة كل إخوتي متف

 رغم أن والدي لم یدرسا

3 )0(    II 
الصحبة السئیة للتالمیذ 

تجعلك تقتنع بأن الدراسة غیر 
 مھمة لكني كنت مخطئي

 

4 )+(       IV    
المتعلم قد یعاني ولكن في اآلخیر 
سیجد من یوظفھ ویعطیھ قیمتھ 

 الحقیقیة

2 )+(   I  
ھم تعلموا أن العلم ھو 
 الحل للخروج من الفقر

  المقطع المنبھ

1)-(     II 
المدرسة شيء جید لو أنھم یكونون 

اقل تحیزا وأكثر عدال، ربما أنا معید 
 V   (+) 3 لكني لست سبب فساد المؤسسة

التالمیذ المتفوقون  حتى
یبذلون قصار جھدھم للھجرة 

 من ھذا المكان
 

4 )-(       VII    
العلم وسیلة لتسھیل الحیاة ال 

للمعاناة، إذا كنت أدرس ألبقى 
 بطال ما الفائدة من تضییع وقتي

2 )-(   I  
مضى لكن  الدراسة كانت في وقت

الیوم ال أحد بقي یقیم المتعلم الدولة 
 وال تفعل ذلك كلھم بطالون

5 )-(       I    
 

5 )-(       I    
 

5 )-(       VI    
كل أسرتنا متعلمون لكن 

المدخول ال یسمح بامتالك 
 منزل

6 )-(       III    
أعرف من أسرتنا من لم 

یدخل المدرسة لكن یعرف 
الكیف یجني األمو  

7 )-(       II    
المدرسة لیست المكان الوحید 

 الذي یحقق النجاح

  المقطع المنبھ

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  : 23 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  
  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 24عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

1)-(     II 
ربما ما ندرسھ ال نجد لھ تطبیق 

 لكن ألننا ال نعرف كل شيء

3 (+)    III 
كل شخص لھ الحق في 

االختیار بین أن یتعلم أو أن 
یندم أو قد یكون  یعمل قد

 راض
 

4 )0(       I    
ھناك ناس ولدوا لیدرسوا 

وآخرون لیتاجروا من 
المستحیل أن كل الناس تصل 

 إلى الجامعة

2 )-(   VI  
العلم ھو المفتاح للوصول 
إلى كل شيء حتى المال 

لكننا ال نعرف كیف 
 نستغلھ

  المقطع المنبھ

1)-(     IV 
عدد التالمیذ في القسم كارثي في 
بعض األحیان ال نجد الكراسي 

 كافیة كي نجلس

4 (+)    I 
الدراسة تساعدنا على أن 

نكون متحضرین وأن نحترم 
 أنفسنا واآلخرین

 

3 )+(       III    
أشعر بالسعادة عند تعلم أشیاء 
تفیدي في الحیاة الیومیة لكن 

 ھذه نسبة صغیرة

2 )-(   II  
ما الفائدة أن أدرس العلوم 
وال أعرف كیف أضمد 

الجروح من المطلوب أن 
یكون الدرس تطبیقي لكن 

  لمنبھالمقطع ا

5 )-(       V    
قیمة العلم في تراجع في 
بالدنا ألننا نقیم الناس بما 

والمتعلم . یكون من أموال
)زاوالي(فقیر   

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  : 25 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 26عرض نتائج التداعي للحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1)-(     II 
إن المواد الدراسیة مملة خاصة 

 وأننا ندرس كثیرا

3 )-(    I 
بعض اللوم یقع على ألني 
  فقدت الرغبة في الدراسة

 

4 (+)       IV   
إن الدراسة مصدر للنجاح في 

المجتمع صحیح لكن لیس 
 الجمیع

2 )-(   III  
بعض األساتذة لیسو 

جیدین حتى الدروس ال 
 یحضرونھا

  المقطع المنبھ

1)-(     II 
بعض أصدقائي أقنعوني أن 

 الدراسة غیر مھمة

3 )-(    III 
قد ننفي أن الدراسة أمر أساسي ولكن 
ھذه ھي الحقیقة ونحاول أن نغطي 

لمستوى المتدني الذي لم نستطع عن ا
 تجاوزه

4 )+(       I    
كل لھ اعتباره، المتعلم لھ 
ومكانتھ وغیر التعلم لھ 

 مكانتھ

2 )0(   VI  
رغم أن والدي متعلمین إال 
أن ذلك لم یؤثر علي رغم 

 كل نصائحھم

  المقطع المنبھ

5 )0(       V   
التعلیم في بالدنا بال مستقبل 
الدلیل ھجرة األدمغة ألنھ ال 

 تقیم قدراتھم

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

اسة والعلم في المدرسة، الدر
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل
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  : 27 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

  

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  28للحالةعرض نتائج التداعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1)-(     IV 
علیة الدراسة مملة ألنھا لیست تفا

مثل تلك في االنترنت أسرع 
 وأكثر فائدة ومواكبة للعصر

3 (+)    III 
األساتذة على العموم یحاولون 

 جاھدین لشرح الدروس
 

4 )-(       I    
أعداد التالمیذ داخل القسم ھو 

 أكبر المشاكل داخل القسم

2 )-(   II  
اإلدارة أیضا تحاول خلق 
المشاكل ھذا مل یجعل 

  المدرسة مزعجة
 

  المقطع المنبھ

1)+(     II 
 المدرسة مكان للتعلم

3 (+)    I 
قد یظھر أن الشباب المتعلم ال 
یحصل على وظیفة لكن ربما 
 لم یبذلوا قصار جھدھم لذلك

 

4 )0(       V  
كانت المدرسة دون فائدة 

 لكانت أغلقت أبوابھا منذ زمن

2 )-(   III  
نتعلم فیھا األمور التي 

نحتاجھا في المستقبل من 
 معلومات قاعدیة

 VI     )+(5  المقطع المنبھ
اإلطارات ھي التي تحكم أي 

رات ألنھا مؤسسة وھي إطا
 متعلمة 

 

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  

ظره منھا في المستقبلوما تنت  
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  :  29 عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  
  

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  30عرض نتائج التداعي للحالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1)-(     III 
ال یمكن تقییم المستوى حقا إذا 
كان كل المطلوب منا ھو الحفظ 

 عن ظھر قلب

3 (+)    I 
ة ھي دون شك أحد الدراس

 وسائل النجاح في المستقبل
 

4 )0(       VI    
ما الفائدة من أن نعید ما ھو موجود في 
الكتاب أو الكراس لیس ھكذا نستفید مما 

 ندرس لكن ھكذا تجري األمور

2 )+(   II  
الوضعیة اإلدماجیة ھي 

الشيء الوحید الذي یضمن 
أن نجد تطبیق ما ندرس في 

 الواقع
  المقطع المنبھ

1)+(     IV 
 العلم نعمة یعرفھا العلماء

3 )0(    II 
كني ال أرغب أن أحب العلم ل

الفقر أعیش تحت خط  
 

4 )+(       V    
 الھجرة قد تكون ھي الحل

2 )-(   I  
في بالدنا العلم ال قیمة لھ 
ألن المعلم دائما یشتكي 
وكل النكت عنھم رغم 
 أنھم رمز للعلم

  المقطع المنبھ

5 )-(III      
في العالم المتقدم یھتمون 

بالمتعلمین وھذا دلیل 
التحضر أما نحن ففي ال نحن 

 في العالم الثالث

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  
 وما تنتظره منھا في المستقبل

المدرسة، الدراسة والعلم في 
الجزائر  بین ما تواجھ الیوم  

منھا في المستقبلوما تنتظره   


