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  :لمقدمة ا

د اة ولق احي الحی ن من ى م ، شھد القرن العشرین أحداثا جسیمة في كل حقل من الحقول وكل منحن

ذ  ھ اتخ ب مفاھیم ره وقل الم بأس ذا الع ذي دوى ھ ار ال ورة واالنفج كل الث داث ش ذه األح ن ھ ر م ت الكثی

ھ مجرد . وأبرز ما مست ھذه الثورة مجال التربیة والتعلیم، ونظمھ ومثلھ ى أن فبعد ما كان ینظر إلیھ عل

ن  بھ ومن ھذا المنطق االھتماماستھالك لرؤوس األموال أصبح یعتبر استثمار لھا  البد  أصبح التعلیم م

تقبل  ال للمس داد األجی ي إع ارز ف ن دور ب ھ م ا ل ا لم ة واھتمام ة ھام ى رعای ي تلق االت الت م المج أھ

  .ومواجھة تحدیات العصر التي تفرزھا العدید من المتغیرات

ي  ة والتوسع ف ولعل أبرز ما ینتج عن العولمة من سرعة انتقال المعرفة والتأثر بالثقافات المختلف

یم ،تقنیات التعلیم استخدام ى تعل وم إل الم الی ي الع دارس ف حیث تسعي المدرسة الجزائریة كغیرھا من الم

ة ادي  ،وتربیة أجیال وإعداد النشء ذالك وفق مقاییس ومعاییر علمیة منظم ة الصرح الم ر بمثاب إذ تعتب

  .الذي یعد إطارات المستقبل

ات ال م كل متطلب وفر لھ ادة فھي تنظم اآلالف من التالمیذ وت ع زی یم وم امتعل ذا القطاع  االھتم بھ

یل  ى التحص أثیر عل أنھا الت ن ش ي م ق الت ة العوائ ى جمل وف عل ت الوق ي حاول ات الت ت الدراس تنوع

والذي ارتبط بمفھوم التعثر الدراسي ومن بین ھذه العوائق نجد الفشل المدرسي للتلمیذ ، الدراسي للتلمیذ

  .رسيتكیف المد الموازي إجرائیا للتخلف والال

ة إلیجاد  ة التربوی ي تسعى المنظوم ن المشكالت الرئیسیة الت ومن ھذا یعتبر الفشل المدرسي م

ي الوسط المدرسي ذه الظاھرة ف اء . الحلول لھا وھذا للكف من تفشي ھ ام علم ا أ ستقطب اھتم ذا م وھ

دة آراء التربیة وعلماء االجتماع على حد  السواء لتعدد أسبابھ واآلثار المترتبة عنھ ،ومن ھ رزت ع نا ب

فمنھم من أرجعھ إلى أسباب نفسیة بیولوجیة وآخرون ، مختلفة محاولة منھا  إلیجاد تفسیر لھذه الظاھرة

ة  باب اجتماعی ى أس ادیة –إل دة  -اقتص رت ع ذلك ظھ ا ل ة  وتبع باب بیداغوجی ى أس ھم إل ة وبعض ثقافی

  .لتربویة ومساعدة التلمیذ اتجاھات جاءت لتساعد على تفسیر ظاھرة الفشل النقاد المنظومة ا

ي  ل المدرس اه الفش اتذة تج ورات األس ة تص ة طبیع ا معرف د حاولن ذه فق تنا ھ ي دراس ن ف ا نح أم

ذ ات  ، للتلمی ة االختالف اھي طبیع ل؟ وم اھرة الفش اه ظ اتذة تج ین األس ترك ب ور مش اك تص ل ھن وھ

  .الموجودة فیما بین األساتذة تجاه ظاھرة الفشل؟
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  : اإلشكالیة

اعيإن  یط اجتم ي مح ا ف ر  وجودن ھ یزخ ث أن ھ بحی ارف لفھم ى مع اج إل ا نحت ا دائم یجعلن

یع خاص، بالمواض ي ، واألش وى ف ة قص ر أھمی ل عنص بعض ولك ھا ال ة ببعض عیات ا لمرتبط والوض

ع  واء . المجتم ل س ك التواص ى ذال ا إل ة دوم ي حاج رد ف إن الف یع ف ك المواض لتنا بتل ت ص ا كان ومھم

لبیة أو إیجاب ورة س ادات بص وس والع ارف والطق ن المع ة م ة متفرق ا جمل ي كینونتھ د ف ا تجس ة ألنھ ی

ع ك ، المختلفة والمشتركة بین كل أفراد المجتم ن تل ي ھي جزء الیتجزأ م ین المواضیع الت ن ب ولعل م

اة  ادین الحی دھا می رة تجس عیات كثی ة ووض ارف المدرس ةالمع ة االجتماعی رد .المختلف زم الف ي تل والت

  .حیطھ االجتماعي مھما كان نمط ذالك التواصلبالتواصل مع م

رد  ع الف د م ن أن تول دائم والمتواصل ،إن جملة المعارف ھذه ال یمك ھ ال ا ھي نتیجة احتكاك وإنم

ھ أ فی ذي نش دخل ، بالمجتمع ال ي ت ة والت ة وفكری ات عقلی دة عملی ن خالل ع ده م ي وتتشكل عن فھي تبن

رد ضمنھا عملیة بناء التصورات أو یدخل ضمنھا ا دى الف ارف ل ن المع وع م اء ن لتصور كسیرورة لبن

ة  ةحیث یعرف التصور االجتماعي كشكل من المعرف ھ نظرة  االجتماعی تم تطویره وتقاسمھ ول ث ی حی

  "Jodelet,1990p360"تطبیقیة مرتبطة ببناء الواقع المشترك لمجموعة اجتماعیة 

المختلفة التي یبنیھا  االجتماعیةت وكباقي المؤسسات التربویة تعد الثانویة ھي موضوع التصورا

ن . السیاسیین، األساتذة، كاآلباء، الفاعلون المشاركون في ھذا المجتمع المصغر م م اعلون ھ ھؤالء الف

وین  داد وتك ي إع ا الرئیسیة ف یشاركون في وضع تصور لوضعیات تخص سیر ھذه المؤسسة ووظیفتھ

ن ،فھوم الذكاءالنجاح المدرسي والذي غالبا ما یعرف انطالقا من م أما الفشل الدراسي غالبا ما یعاش م

ذكاء(طرف الفاعلین والناتج  عن الصعوبات المتعلقة  بأسباب داخلیة ر ،ضعف مستوى ال سلوكیات غی

ة ي،متكیف ف ذھن ات ، )تخل واء بالممارس ر  س د كبی ي ح ة إل دة ومتعلق ر جام ورات غی ذه التص إال أن ھ

ي التربویة أو النظریات التي تدعمھا وال ة  یجب أن یكون ف ذ الثانوی ة  أن تلمی تي تؤسس الفرضیة القائل

  .قلب التعلمات أي كفاعل رئیسي من أجل تطویره الذاتي 

ھ"Bernard Rivière"لقد قال  ةالشباب والتصورات "في كتاب أن النجاح ": "للنجاح االجتماعی

ائج ا ق النت ن طری رجم ع تعلم المدرسي یتعلق بمفھوم تقلیدي لألداء والذي یت ب ال ا وترتی لمتحصل علیھ

درت . المتحصل علیھ ائج ق ي نت ددا بمجرد الحصول عل دو مح التصور االجتماعي للنجاح المدرسي یب

  ".بأنھا جیدة
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از  ق بإنج ذي یتعل ي وال اح الشخص اعي للنج ور االجتم ف التص ا وص اول أیض إال أن الباحث ح

ذات و ا، ال ة نح ة موجھ یم تقلیدی ق بق ي یتعل اح المدرس ن األداءفالنج از وحس رة ، المتی اك فك إال أن ھن

  ".أخرى أن التحصیل الدراسي شرط أساسي للنجاح فھو یعتبر نجاح شخصي

دریجیا  في ھذا المعنى تعریف النجاح یتوسع إلي الدور اإلجتماعي  للثانویة  الذي نتحصل علیھ ت

ل التنشئة  ةعن طریق التفاعل مع مختلف عوام ت، االجتماعی ھ إذا كان ث أن ة  حی اعالت منتظم ذه التف ھ

  .سوف تصبح نواقل الكتساب سلوكیات قبل إجتماعیة

ا  ون متبوع ذي یك یة وال ائج المدرس ي النت أخر ف ھ كت یمكن إدراك ي ف ل المدرس بة للفش ا بالنس أم

ل ة المنشأ مث ى أسباب داخلی ي عزو الفشل إل د إل العجز المكتسب والعائ اءه :بالشعور ب أن ذك الشعور ب

  إلخ....نقص الدافعیة الداخلیة،سلوكیةاضطرابات  ، ضعیف

ر  ة غی ذ الثانوی ور تلمی ة لتط باب راجع رتبط بأس ي م ل المدرس اتذة الفش ن األس ر م د الكثی أن عن

ة جزء ، العناصر المحیطیة بتلمیذ الثانویة تصبح في تفاعل معھ ذه المرحل ي ھ ذ ف ذا التلمی حیث یكون ھ

د ي ی ة والت ات المركب ن العالق بكة م ل ش دمج داخ نمن ل م منھا ك اتذة:خل ض ، األس

اء یین،األولی ل...السیاس ر الفش ن حص ذا ال یمك ة وھك ل داخلی ي عوام ي ف باب ، المدرس اك أس ن ھن ولك

  .السیاسات الحكومیة، المساعدة المقدمة من طرف اآلباء، خارجیة كطرق التدریس

ل التنشئة  ن خالل مراح ةفم ا  االجتماعی دة كم رات جدی ا بتجارب وخب راد یصطدمون یومی لألف

م ، مھارات،یكتسبون معارف الھم وآراءھ ي تطویر أعم وا عل ومعلومات یستطیعون من خاللھا أن یعمل

ا یعرف بالتصورات  دیھم م ون ل ذا یتك ةوبھ ارھم  االجتماعی ة وإط ي شخصیتھم القاعدی دمج إل ي ت والت

افي ،المرجعي اعي،سواء الثق و. أو االجتم ا ھ ار، رأى: وتشمل كل م ة أو معی رد حول ، قیم اه الف واتج

تنا و ھو. موضوع ما ةالتصورات :"وھو ما ینطبق مع موضوع دراس اه الفشل  االجتماعی لألساتذة تج

  ."المدرسي للتلمیذ في التعلیم الثانوي

احثین رف الب ن ط ر م ام كبی ي اھتم ل المدرس كلة الفش ت مش ث لقی ات  ،حی ور المجتمع رغم تط ف

اتيوو ال ا لمعلوم ي المج ة ف ي وخاص ى الرق ولھا إل رق ، ص ور الط ت وتط بكة االنترن ور ش وظھ

ا ،واألسالیب التعلیمیة والتربویة ر قلم ذا األخی مما ساھم  في تحسین المستوي الدراسي للتلمیذ فأصبح ھ

ى واالنتر اإلعالم االل ة ك ھ العلمی ت ووسائل یعتمد على األستاذ مستغال ھذه التطورات في تنمیة قدرات ن

  .اإلعالم بشتى أنواعھا
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ائج الدراسیة یتكرر طرح السؤال حول  ور النت د ظھ إال أنھ مع نھایة السنة الدراسیة وخاصة بع

ذ ض التالمی ل بع ن ، سبب فش رت م ت وفس ي درس ل المدرس اھرة الفش إن ظ بب ف بب مس ل س وألن لك

ةالمقاربة البیداغوجیة وحیث اعتمدنا في بحثنا ھذا على مقاربتین وھما ، خالل عدة  نظریات  االجتماعی

  .ألن موضوع بحثنا ال یستدعي التطرق إلي كل النظریات

ذ  رامج المسطرة للتالمی ى الب إن أصحاب النظریة البیداغوجیة یرجعون سبب الفشل المدرسي إل

ث نھم  حی ودة بی ة الموج روق الفردی ن الف الرغم م ذ ب ع التالمی د لجمی امج واح دم برن ون(یق ، متفوق

  .وھذا ھو السبب الرئیسي الذي یؤثر على التحصیل الدراسي للتالمیذ)ضعفاء،طونمتوس

ة  رات التربوی ذه المتغی ل ھ اج(وانطالقا من تحلی ات، المنھ یم، االمتحان والسلوكیات ، طرق التعل

ائجھم الدراسیة ). التي یقوم بھا المعلمون اتجاه المتعلمین ي نت  النجاح(ھل لھا تأثیر إیجابي أو سلبي عل

  .؟) أو الفشل

ا  ذا م ذھم وھ واقفھم المسبقة اتجاه تالمی امھم وم أثیر أراء المدرسین وأحك ق بت وخاصة فیما یتعل

ن خالل )   Rosenthlot;Jocobson(فسره كل من  ذا السلوك م بالعالقة المتینة بین التالمیذ ویتسم ھ

ھ و ل عالقتھ بالتالمیذ والطریقة التي یسلكھا في التدریس وشخصیتھ وخبرت ة مباشرة بمی ا عالق ي لھ الت

ة  ات المقدم د المعلوم د ح المتعلم نحو المادة التي یدرسھا ألن أثر التربیة وطرق التدریس ال یتوقف  عن

ذ رد ،للتالمی ر الف رق تفكی ي ط ماتھا عل رك بص ي تت دى الت دة الم یة البعی ار النفس ي اآلث داھا إل ا یتع وإنم

  .وخصائص شخصیتھ

یة ال ة المدرس ر البیئ ل وتعتب یة ولع ة والمدرس التھ العلمی ذ ض ھ التلمی د فی ذي یج ي ال یط الغن مح

درس رة بالم لة كبی ا ص م لھ یل داخل القس ة التحص تاذ فعملی ة ھو األس ي المدرس ال ف ذا .العنصر الفع ھ

أثر  و مت یتھ  فھ دد شخص ل تح رض لعوام باب وتع ة وش رة طفول ر بفت ا م ا وإنم د مدرس م یول ر ل األخی

ذ داخل ومعلمیھ وقد یط،بوالدیھ  ي التالمی ن حاالت نفسیة عل ة م ھ الیومی ي حیات ھ ف بق كل ما تعرض ل

  .القسم وھذا یفسر استعمال القسوة مع التالمیذ

ذ\أستاذ"حسب ما سبق ذكره یبدو أنھ ھناك عالقة ترابطیة بین الثنائیة ة " تلمی ي العملی كطرفین ف

ن التربویة التعلیمیة خاصة وأن المعلم ھو الذي یمارس تأثیره ع ذا م ع وھ ى المجتم ھ عل ذ ومن ى التلمی ل

ة ن جھ لوكھ م ھ وس الل ثقافت ار ،خ ن أفك منھ م ا تتض ذ بم ة للتلمی رامج المقدم وي الب الل محت ن خ وم

ة أخرى ن .وتوجیھات من جھ ي تستخلص م ة الت ائج النھائی ال النت ھ حی ا  موقف إن لكل  منھم الي ف وبالت

ى سنة دراسیةخالل التطبیق الفعلي للمادة العلمیة طول السنة س ال  إل ، واء باإلیجاب أي النجاح واالنتق

  )1975p231-240))Reuchlin(M,.أو الفشل وإعادة السنة الدراسیة
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ا  ة "أم ةالنظری ى   "االجتماعی و فتتجل ال بوردی ن أمث یولوجین م ن السوس دد م ال ع ي أعم ف

تابلیھ  و، اس رون، بودل خ … باس ة ،إل ة فوظیف ن المدرس اتج ع ي ن ل المدرس رون أن الفش ث یعتب حی

ة عبیة المحروم ات الش اء الفئ یش أبن ي تھم ة ھ ر  المدرس ورة ، وبتعبی ات المیس اء الفئ اظ بأبن واالحتف

رون  و وباس د"بوردی ي ت اھم ف ة تس لیة إن المدرس ةعیم األفض ات  االجتماعی اء الفئ ة ألبن الممنوح

ى  ذور اإلرث المدرسي ترجع إل ي كون أن ج إرث األوساط  المحظوظة ، وھذه مسألة یمكن تلمسھا ف

  ".الراقیة  االجتماعیة

ةوالمھم في ھذا التحلیل یكمن في نمط الحتمیة  ل المدرسة  االجتماعی ي تجع ا والت ي جاءت بھ الت

ة المطاف  ي نھای ذ ف ن فشل تالمی ؤولة ع ئنا لیست مس ا أو ھي إن ش ة بعینھ ة اجتماعی ة فئ جینة رؤی س

اتھم  ةأعدتھم فئ ن  االجتماعی ات م ن نجاح فئ ذلك ع ا لیست مسؤولة ك ذللفشل باعتبارھ دتھم  التالمی أع

اءاتھم  ةانتم اح االجتماعی ى النج اح .  إل ؤولیة نج ة المطاف ال مس ي نھای ك ف ة ال تمل ى أن المدرس بمعن

  .ء وال مسؤولیة فشل أولئك ، الكل یسیر وفق ما رسمتھ لھ انتماءاتھ األصلیة ھؤال

ي  ن الطرف اآلخر ف ھ ع ن قبل ي م ة والمبن د شركاء الوضعیة التعلیمی تاذ كأح یتأثر تصور األس

دى میشال ) التلمیذ(الفعل التعلیمي  يل ة" GILLY"جیل القیم ، بالشروط العام ةك ة االجتماعی ، المرجعی

  .التاریخ الشخصي وحاجات واتجاھات المدرس، وأھداف المؤسسة التعلیمیة المعلنة

ي ھي  ویمثل التفاعل البیداغوجي مع المتعلمین العامل الثالث المؤثر في بنیة الفصل النفسیة والت

النظر ة ب ف المتبادل ات والتصورات والمواق ع  حاصل متعدد أنماط التقاطعات في األھداف والغای للمواق

  M) ,1977p217-259)((Gilly. التي یحتلھا مختلف أطراف الوضعیة واألدوار التي یلعبونھا 

بموقع ھذا التحلیل المعلم في محور الفعل التعلیمي وبالتالي یسند لھ الدور األكبر في تحدید وجھة 

  ).لأو الفش، النجاح(التفاعل وبنیتھ ومنھ تحمل المسؤولیة في الظواھر الناتجة عنھ

ذكاء  ات ال ى فروق ي ال إل ل المدرس ى رد الفش ي إل رار جیل ي غ ات عل ذه المقارب ل ھ ھ مث تتج

ل النفسي  ي التحلی ال ،الشخصیة كما ف ى سبیل المث ي عل ة فجیل ة التربوی ى ثمثالت شركاء العالق ل إل ب

عیات  حاب الوض ي ألص ل الدراس ر أن الفش ادیة -یعتب ة–اإلقتص دنیا االجتماعی و -ال یل تص و تحص ر ھ

  .المدرس وإنتظاراتھ من المتعلمین المحتلین لھذه الوضعیة 
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و  دى بوردی ا ل درھا كم یس مص ي ل راز اال مساواة الت و إف ا ھ ي التحصیل الدراسي ھن فالتباین ف

اعي یم االجتم ا التقس ي ینتجھ وظ الت اوت الحظ ون تف ین ، وبارس ل ب ي تفاض م الت ورات المعل ل تص ب

ة-اقتصادیة -المعممة من كل وضعیةالمتعلمین حسب إنتظاراتھ  دانیا   -إجتماعی ھ می ا اشتغل علی وھو م

ضمن تواصل "Feed-back"ولینا رد حول الفعل االرتجاعي ) 1967(وفیري) 1977(كل من جلیلي

  .المعلم مع تالمذة الفصل أو أسلوب تدریسھ للمادة

ا ھي تصورات أساتذة  ة م اربتین سنحاول معرف ذه المق ن خالل ھ اه الفشل م انوي تج یم الث التعل

اه الفشل  انوي تج یم الث ین أساتذة التعل ا ب المدرسي؟ وھل ھناك تصورات بالمعنى المنظم والمشترك فیم

ترك  ى المش ذا المعن ود ھ دم وج ة ع ي حال ي؟ وف اعي(المدرس ور الجم ة ) التص ذ طبیع اھي حینئ م

 .االختالفات فیما بین األساتذة؟

  :الفرضیات

دانيتعتبر الفرضیات ح ین ، لقة بین العمل النظري والعمل المی ة ب رجم العالق دا یت ل عق ا تمث ألنھ

و :"الطرفین وتبعا لذالك یعرف باشالر الفرضیة كما یلي دف أساسي وھ إنھا تفسیر محتمل للظاھرة لھ

  " وضعھا تحت المراقبة العلمیة

  .بلة للتحقیقولھذا قمنا بإعطاء صیاغة لعدد من الفرضیات والتي نعمل على أن تكون قا

  :الفرضیة العامة

اختالف جنسھم  االجتماعیةتختلف التصورات  لألساتذة تجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي ب

  .وخبرتھم

  :الفرضیات الجزئیة

  ):01(الفرضیة الجزئیة

  . لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي االجتماعیةتختلف التصورات 

 :اإلجرائیةالفرضیات 

انوي حسب  االجتماعیةتختلف التصورات  .1 یم الث ي التعل لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  ف

  .الجنس

انوي حسب  االجتماعیةتختلف التصورات  .2 یم الث ي التعل لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  ف

 .الخبرة
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  :)02(الفرضیة الجزئیة

یم  االجتماعیةتختلف التصورات  ي التعل ة للفشل المدرسي  ف ل البیداغوجی اه  العوام لألساتذة تج

  الثانوي 

 :الفرضیات اإلجرائیة

یم  االجتماعیةتختلف التصورات  .1 ي التعل ة للفشل المدرسي  ف لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجی

  .الثانوي حسب الجنس

یم  االجتماعیةتختلف التصورات  .2 ي التعل ة للفشل المدرسي  ف لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجی

 .الثانوي حسب الخبرة

  :)03(الفرضیة الجزئیة

ةتختلف التصورات  اه  العوامل  االجتماعی ةلألساتذة تج یم  االجتماعی ي التعل للفشل المدرسي  ف

  . الثانوي

  

 :الفرضیات اإلجرائیة

اه العوامل  االجتماعیةتختلف التصورات  .1 ةلألساتذة تج یم  االجتماعی ي التعل للفشل المدرسي  ف

  .الثانوي حسب الجنس

اه العوامل  االجتماعیةتختلف التصورات  .2 ةلألساتذة تج یم  االجتماعی ي التعل للفشل المدرسي  ف

 .الثانوي حسب الخبرة
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  :الدراسات السابقة

توى  ى المس ابقة عل ات الس ة الدراس را لقل نكتفي نظ ي فس توى العرب ى المس ذالك عل ى وك المحل

  :بتحلیل دراستین لھما عالقة نسبیة بموضوع الدراسة التي نقوم بإنجازھا وھما

  :دراسة مراد بركات -

ة قسنطینة الي بجامع یم الع ن التعل ى م ث ، وتتعلق بالرسوب والنجاح والتوجیھ في السنة األول حی

ى مستوى ) 1/10(رعلى عینة تمثل عش 1980قام بدراستھ سنة  ى عل ي السنة األول الطلبة المسجلین ف

اجرین ة المھ ة الطلب ة وفئ ة الدراس نس ولغ رات الج ب متغی ة حس نطینة ممثل ة قس د جامع ع معاھ ، جمی

  .واستعمل الملفات الشخصیة والدراسیة للطلبة الموجودة على مستوي اإلدارة

ة د معرف ة قص تبیان موجھ لألساتذة والطلب ى اس ي  باإلضافة إل ى الرسوب ف ة إل األسباب المؤدی

دون .السنة األولى من التعلیم الجامعي ائھم ب وقد توصل الباحث من خالل دراستھ إلى أن الطلبة الذین آب

ى  وم المزدوجة بالدرجة األول ي والعل مھنة والطلبة المتوفون آبائھم والمنحدرین من شعبة األدب العرب

اجحو ة ن ة الثانی ة بالدرج وم المعرب ات والعل اقي الفئ ن ب ى م بة أعل ررة بنس اییس المق ع المق ي جمی ن ف

ن شعبة ، األخرى االجتماعیة أتون م ذین ی ا وال ن الحرة واإلطارات العلی أما الطلبة أبناء أصحاب المھ

س  م نف ة لھ العلوم المزدوجة بالدرجة األولى وشعبة األدب العربي وشعبة العلوم المعربة بالدرجة الثانی

ع ا اح م وظ النج ةحظ دون مھن ائھم ب ذین آب ة ال ات ، لطلب اقي الفئ ن ب ى م بة أعل ائھم وبنس ون آب والمتوف

ة ، المھنیة األخرى ي المرتب أتون ف س نسبة النجاح وی م نف أما أبناء التجار والصناعیین والموظفین فلھ

اجرین  اء المھ أتي أبن ك ی د ذال ة وبع م أبن،الثانی ة فھ ن الطلب رھم م ن غی ا م ل نجاح ات األق ا الفئ اء أم

  .المتقاعدین والفالحین والعمال

ا شعبة أدب  أما  النجاح حسب الشعب فإن أعلى نسبة نجاح سجلت لدى المتحصلین على بكالوری

ي  بة ) %43.29(عرب ة بنس وم المزدوج م العل بة ) %29.27(ث ة بنس وم المعرب ا ) %13.33(والعل أم

یات مز ادي وریاض ي اقتص ي وتقن ي ریاض عبة تقن ن ش ون م ة اآلت عیفة الطلب ائجھم ض ة فنت دوج

  ) .%6.06(ومن شعبة ریاضیات معربة ) 11.10%(

ن  الي سمح للباحث م اح اإلجم رات وحسب النج ف المتغی ب مختل ائج الطالب حس إن دراسة نت

  :الوصول إلى نتائج وھي

د  ن الجی ب م أن الطالب األقل سنا والطالب الحاصلین على شھادة البكالوریا بمالحظة جید وقری

  .ر من زمالئھم األكثر سنا وكذالك زمالئھم الحاصلین على شھادة البكالوریا بدون مالحظةینجحون أكث
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ات  ى الطبق ون إل ذین ینتم ة ال ذكور والطلب ن ال ر م ون أكث اث ینجح ى أن اإلن ل إل ا توص كم

ات  االجتماعیة ى الفئ ون إل ذین ینتم ة ال ع الطلب ة م بیا بالمقارن ن نس ةالمیسورة ینجحون أحس  االجتماعی

  .نیاالد

أن  ین ب ا تب ل علیھ ائج المتحص إن النت ة ف ي الجامع ة ف عب الدراس ب ش اح حس ص النج ا یخ وفیم

اح  بة نج ى نس ة أعل وم الدقیق ا والع ة كالبیولوجی ات العلمی روع والتخصص ي الف ر ف بون أكث ة یرس الطلب

نفس، سجلت بالعلوم اإلقتصادیة إنھم ینجحون ب ة ف ا معادل وثیرة  أما المتحصلون على  شھادة بكالوری ال

  .مع زمالئھم اآلخرین بغض النظر عن التخصصات والشعب الدراسیة بالجامعة

ي الدراسة  اق ف ى الرسوب واإلخف ة إل ؤدی ِ ي الدراسة لألسباب الم ص ف وبالنسبة للجانب المخص

ة  اك أسباب بیداغوجی أن ھن ین ب ة واألساتذة یب بالسنة لألولى جامعي فإن تحلیل االستبیان الموجھ للطلب

  .اب تتعلق بالتقدیر الذاتي للطالبوأسب

ي ل الدراس ي العم ة ف دام الرغب د وانع اب روح النق أن غی رون ب دم ، فاألساتذة ی ى ع باإلضافة إل

ة  ي رسوب الطلب ا أسباب  تلعب دور ف ة كلھ ذالك المشاكل اللغوی ة وك دى الطلب وجود منھجیة للعمل ل

  . ون بالجامعة في تخصصات باللغة الفرنسیةالمتحصلین على شھادة البكالوریا باللغة العربیة ویدرس

ي  تحجج وھ ن أسلوب االستدالل وال نھم م نھم النجاح إال بتمك ة ال یمك أن الطلب رى األساتذة ب وی

  .أولى األولویات البیداغوجیة متبوعة بأسلوب التركیب والتلخیص وأسلوب النقد

  ساتیة للجامعة غیر متوافقة مع ویرى األساتذة والطلبة على حد سواء بأن الشروط المادیة والمؤس

  .قدرات الطالب

ل  ص الھیاك ى نق ود إل وب یع بب الرس إن س ة ف بة للطلب ةبالنس ة  االجتماعی ة والجامعی واإلداری

ن ،وإلى نقص كفاءة األساتذة ، ومناھجھ، وكذالك محتویات التعلیم ون أنفسھم نسبة ضئیلة م حیث یحمل

  .المسؤولیة في رسوبھم

ة الساحقة سواء  أما بالنسبة لألسباب ى أن األغلبی التي تعود للنظام التعلیمي فقد توصل الباحث إل

افي  من األساتذة أوالطلبة یرون بأن كثرة الواجبات واألعمال واكتظاظ الحجم الساعي ونقص الوقت الك

ة ، للعمل من أسباب الرسوب ة ولكیفی دید للھیاكل الجامعی ذ ش ة واألساتذة نق ات الطلب ا تضمنت إجاب كم

  .وبالنسبة للوسائل أشار األغلبیة من الطلبة إلى نقص المراجع والتوثیق.داء نظام التعلیم لوظائفھأ

ة  االجتماعیةوبالنسبة للعوامل  ي المقدم ة السكن ف د أزم ذالك ،ودورھا في رسوب الطالب نج ك

  .وانعدام الجو الثقافي االجتماعیةنقص الخدمات 
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یم كذالك من األسباب التي أشار إلیھا األ ین مستوى التعل ساتذة والطلبة في إجاباتھم عدم التوافق ب

  . مما یؤثر في كیفیة استقبال الطالب للمعرفة، المقدم في الجامعة ومستوى الطالب

رى  ث ی یة حی ة الفرنس ون باللغ ذین یدرس ربین ال ة المع ة الطلب ة خاص كل اللغ ى مش افة إل باإلض

ى ة إل اییس أدى بالطلب أن نظام المق ى  األساتذة ب ام بالحصول عل ات واإلھتم التحضیر السیئ  لإلمتحان

  .دون اإلھتمام بالمعرفة وھذا كلھ یؤدي إلى اإلخفاق والرسوب) الدبلوم(الشھادة

اح  وع النج ت موض ي تناول ادرة الت ة الن ات العلمی ن الدراس ر م ة تعتب ذه الدراس م أن ھ ورغ

ة ة الجزائری ي الجامع ھ البا،والرسوب ف ذ علی ا یؤاخ نة إال أن م ي الس ى الرسوب ف زه عل حث ھو تركی

ت ، األولى  من التعلیم الجامعي ع المستویات وإن كان ي جمی ة موجودة ف ذه الظاھرة التربوی م أن ھ رغ

ة ب متفاوت كالیة ،   بنس ة بإش ا عالق ي لھ رات الت ل المتغی ام بك اول اإللم ث ح ظ أن الباح ذالك نالح ك

ة الد ي واإلقتصادي الرسوب كالجنس والسن وشعب البكالوریا ولغ اعي والمھن راسة والمستوى اإلجتم

ھ ب نفس ة بالطال ا عالق ي لھ باب الت ة واألس باب البیداغوجی ذالك األس ة وك اء الطلب الة . (ألولی ة رس مجل

  ).76العدد1999، الخلیج العربي

ة  باب الحقیقی د األس ن تحدی تمكن م ث دون أن ی ق الباح ل ویرھ تت العم ى تش ؤدي إل ھ ی ذا كل وھ

  .النجاح والرسوب بحیث تبدو في النھایة كل األسباب تؤدي إلیھماالمؤثرة في 

  :دراسة فھد الجد وع -

ة  اض المملك ك سعود بالری ة المل ن جامع ل شھادة الماجستیر م وھي عبارة عن رسالة مقدمة لنی

ك .1999العربیة السعودیة سنة ن جامعتي المل ي كل م م الرسوب ف د حج ذه الدراسة تحدی استھدفت ھ

ك عود والمل بة  س اع نس ي إرتف اھم ف ي تس ة الت ل األكادیمی ن العوام ف ع ادن والكش رول والمع د للبت فھ

ة ي الجامع ن ،الرسوب ف وب م دالت الرس ض مع ي خف اھم ف ي تس ات الت ول المقترح ة اآلراء ح ومعرف

ى ، وجھة نظر الطالب الراسبین أنفسھم ة دراستھ إل وأعضاء ھیئة التدریس وقد توصل الباحث في نھای

رول أن أعلى ا د للبت ك فھ ك سعود والمل لعوامل األكادیمیة المؤدیة إلى رسوب الطالب في جامعتي المل

  :والمعادن والموافق علیھا من وجھة نظرا لطالب الراسبین ھي

  .عدم دقة ھیئة التدریس في تقویم الطالب -

  .عدم قدرة بعض أعضاء ھیئة التدریس على توصیل المادة العلمیة -

  .تدریس بالطالب ضعیفي التحصیلقلة إھتمام عضو ھیئة ال -

  .إفتقار الطرق المتبعة في تدریس المقررات لعنصر التشویق -
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  .صعوبة التعامل مع بعض أعضاء ھیئة التدریس -

  :أما أعلى العوامل الموافق علیھا من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فھي على الترتیب التالي

  .لاللتحاق  بالكلیةاعتماد درجات الشھادة الثانویة كمعیار أساسي  -

  .والنفسیة االجتماعیةقصور اإلرشاد األكادیمي في حل مشكالت الطالب  -

  .إفتقار الطرق المتبعة في تدریس المقررات لعنصر التشویق -

  .عدم تحقیق رغبة الطالب في اختیار الكلیة التي یرغبھا -

  .قصور اإلرشاد األكادیمي في حل مشكالت الطالب الدراسیة -

ة نظر الطالب الراسبین أما بخصوص ا    ن وجھ ض نسب الرسوب م ي خف ي تساھم ف لمقترحات الت

  :بكل من الجامعتین فھي

  .حسن اختیار عضو ھیئة التدریس -

  .استخدام طرق أخرى لتقویم تحصیل الطالب العلمي بجانب االختبار -

  .تقویة العالقات اإلنسانیة بین الطالب وھیئة التدریس -

  :علیھا من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فھيأما أعلى المقترحات الموافق 

  .حسن اختیار عضو ھیئة التدریس -

  .تحسین قبول الطالب في الجامعة بما یتوافق مع میولھم وقدراتھم -

  .مراعاة الطاقة االستیعابیة لكل كلیة عند توزیع الطالب على كلیات الجامعة -

ي         ن رسوب الطالب ف د م واختتم  الباحث دراستھ بمجموعة من التوصیات واالقتراحات للح

  :مقدمتھا

ى درجات ، ضرورة إعادة النظر في نظام قبول الطالب لاللتحاق بالجامعة - بحیث ال یقتصر عل

ي  دراتھم الخاصة وتحصیلھم ف اس ق ابالت لقی ارات ومق ا اختب ا یضاف لھ ة وإنم ة العام الثانوی

 .التخصصات المتقدمین إلیھا

واإلھتمام باإلرشاد األكادیمي في توجیھ الطالب ،تطبیق معاییر دقیقة عند اختیار ھیئة التدریس -

 .ومساعدتھم وإجراء دورات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في طرق التدریس والتقویم

ة - اة الطاق را مراع د  تقویة العالقات اإلنسانیة بین الطالب واألساتذة وأخی ات عن اإلستعابیة للكلی

 .قبول الطالب وتسجیلھم بھا

یم  ي التعل ت موضوع الرسوب ف ي تناول ة الت ة الحدیث ن الدراسات العربی ذه الدراسة م ر ھ وتعتب

ي الرسوب، الجامعي ر إسھاما ف ة األكث ب العوامل األكادیمی م اختالف نظام ، وتوصلت إلى ترتی ورغ
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ة الع ن المملك ي كل م رالدراسة الجامعي ف ة السعودیة والجزائ ة ، ربی ات المملك ي جامع ق ف ث یطب حی

ة ي الدراس ددة ف ة متع ة السعودیة أنظم یة ، العربی ام الفصول الدراس ام الدراسي الكامل ونظ كنظام الع

ن  تفادة م ن اإلس ا م ا یسمح لن ة مم ة والثقافی ي الخصائص اللغوی ا یتشابھان ف ررات إال أنھم ونظام المق

ا ، المستوى المحلينتائج ھذه الدراسة على  ویمكن اعتمادھا كمرجع في الدراسات التي تجري بجامعاتن

  .حول إشكالیة الرسوب واإلھدار التعلیمي

  :إشكالیة اإلھدار في المنظومة التربویة -

المي  توى الع ى المس یم عل ة والتعل دان التربی ي می ایا الشائكة ف ن القض دار التعلیمي م ر اإلھ یعتب

ة س كل األنظم اره یم ة باعتب ابھة ، التربوی تركة ومتش اد تكون مش ة وتك ددة ومتفاعل بابھا متع د أس ونج

رى ى أخ ة إل ن بیئ ا م ي مفعولھ ا وف ي طبیعتھ دتھا وف ة ح ي درج ف ف ر ،وتختل ن أكب دار م ر اإلھ ویعتب

ة ة التعلیمی ة لألنظم ي ، العوامل المساھمة في تدمیرا لكفاءة الداخلیة والخارجی ذلك ركزت الیونسكو ف ل

  .لى الدول األعضاء بالعمل على التقلیل من نسبة اإلھدار العالیةتوصیاتھا ع

ا  و یعرف تطورا محسوس ق النم ي طری فإذا كان عدد التالمیذ المتمدرسین في البلدان التي ھي ف

ن  ة م داد الھائل ك األع فإن األعداد المتزایدة من التالمیذ الذین یقضون أكثر من سنة في نفس القسم أو تل

رھن مفعول كل التضحیات  التالمیذ الذین یم األساسي أصبح ی ة التعل ینقطعون لسبب أو آلخر قبل نھای

  )3العدد،1999،إبراھیم داود الداود. (التي تقوم بھا ھذه الدول لضمان تعلیم قاعدي للجمیع

ر  ى أكث تحوذ عل ي یس دار التعلیم ى أن اإلھ ة إل دول العربی ي ال یم ف ائیات التعل یر إحص ث تش حی

دول من مجمل %20من ذه ال ي ھ یم ف ى التعل ن ، ما ینفق سنویا عل ة م ن خالل مسار عین ا م ى لن ویتجل

ین ن ب ھ م ة الیونسكو أن ي السنة  100التالمیذ وفق معاییر حددتھا منظم د الدراسة ف ذ یلتحق بمقاع تلمی

  :األولى أساسي

  ل منھم بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو أكثر خال%46، یصلون إلى السنة التاسعة% 67 -

ي دة% 21، مسارھم الدراس رة واح و م دوا السنة ول یم  %39. دون أن یعی ھادة التعل ى ش یحصلون عل

ي  ي %31(األساس ارھم الدراس الل مس ر خ دة أو أكث رة واح نة م ادوا الس د أن أع دون أن % 8و، بع ب

  ).2000،جویلیة10  -9،مداخلة السید أبوبكر بن بوزید).(یعیدوا السنة ولو مرة واحدة 

یر عف  وتش ى ض دل عل ا ی ي مم رب المدرس ة للتس بة العالی ى النس ر إل ي الجزائ ائیات ف اإلحص

م الدراسي  ي الموس ة فف ا العالی ة وكلفتھ ة التربوی دد 1998/1999نجاعة المنظوم دھا نالحظ أن ع لوح
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درب ي یق ام الدراس ن النظ رودین م ادل550000المط ا یع ذ أي م داد %6.74تلمی ن التع م

  . في السنة الثالثة ثانوي بعد رسوبھم 93000منھم تم طردھم في التاسعة أساسي و141000.اإلجمالي

اق  ي باإلنف رب المدرس وب والتس ار الرس ور أث ن  13وتتبل ذ م ل تلمی درس لك ن التم نة م س

بة اق  %67نس ن اإلنف دال م عة ب نة التاس ة الس ى غای لون إل ذین یص ط8ال نوات فق اق .س نة  25واإلنف س

بة ل درس بالنس نوات  %39تم ع س ن التس دال م ي ب یم األساس ھادة التعل ى ش لون عل ذین یتحص ال

  ).2000،جویلیة10-9،مداخلة السید أبوبكر بن بوزید. (الضروریة

ین  ن ب ر فم ي الجزائ انوي ف یم الث ص التعل ا یخ عة  100وفیم نة التاس ون بالس ذین یلتحق ذ ال تلمی

  :أساسي

  بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو أكثر خالل مسارھم  29یصلون إلى السنة الثالثة ثانوي  34 -      

  .دون أن یعیدوا السنة ولو مرة واحدة 5الدراسي و

  بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو أكثر خالل مسارھم  13(یتحصلون على شھادة البكالوریا 14 -     

ي و دةدون أن یعی 01الدراس رة واح و م نة ول د) (دوا الس ن بوزی وبكر ب ید أب ة الس  -9،مداخل

  ).2000،جویلیة10

ة  ة التعلیمی ي المنظوم رب ف وب والتس م الرس ى حج ة عل ة للدالل ة كافی رات الكمی ذه المؤش إن ھ

ة اھرة ، الجزائری ى ظ رب عل ون الح ر ویعلن اقوس الخط دقون ن اع ی ن القط ؤولین ع ل المس ا جع مم

ة التسرب المدرسي حیث  طرح ھذا الملف على رجال التربیة والتعلیم في المیدان لدراستھ دراسة معمق

م الدراسي  م) 2001-2000(خالل الموس ة رق ذكرة إعالمی ق بم اي  760مرف اریخ م صادرة  2000بت

ة  ة وعقالنی دیم مقترحات میدانی ف وتق عن وزارة التربیة الوطنیة التي تحدد التدابیر العلمیة لدراسة المل

  .لتنفیذ للتقلیص من حجم ھذه الظاھرةقابلة ل

عیة  ل الوض وف وتحلی ب الوق ة یتطل ة التعلیمی ي المنظوم جل ف ع المس وب المرتف م الرس إن حج

ذ سنة  دتھا من اد ح اقم الظاھرة وازدی ة  1997تحلیال منطقیا خاصة إذا أخذنا بعین االعتبار تف ى غای وإل

ا،الیوم یم األساسي والث ح ویختلف حجم الرسوب في التعل الي یوض دول الت ن مستوى آلخر والج نوي م

ك  Ministre de l'éducation nationale, indicateurs du système éducatif, mars .ذل

2001;p59).(  
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  السنوات  

  المستویات

1992-1993  1995-1996  1998-1999  

 %10.8 %8.8 %9.7  أساسي1السنة 

 %19.2 %10.8 %11.8  أساسي 6السنة 

 %29.7 %25.5 %24.7  أساسي 9السنة 

 %43.2 %43.5 %37.5  ثانوي 3السنة 

  .یبین نسب الرسوب في التعلیم األساسي والثانوي) 1(جدول رقم 

ي نسبة الرسوب  دریجي ف اع الت إذا تأملنا جیدا الجدول السابق فإن أھم میزة نالحظھا ھي اإلرتف

فإذا كانت نسبة الرسوب في السنة األولى أساسي تساوي ، كلما ارتفعنا في المستویات الدراسیة المختلفة

ى %10 ة إل ي السنة السادس ع ف ا ترتف ذ المتح %19.2فإنھ از التالمی را الجتی ذا نظ ى وھ ال إل ان اإلنتق

ى ، الطور الثالث ع إل م أن حوالي  %29.7أما في السنة التاسعة أساسي فإن نسبة الرسوب ترتف ع العل م

انوي%50 یم الث انوي فنسبة الرسوب ، من تالمیذ ھذا المستوى ینتقلون إلى التعل ة ث ي السنة الثالث ا ف أم

انوي  %43.2تصل إلى أعلى مستوى ب والجدول التالي یوضح حجم الرسوب في التعلیم األساسي والث

  .خالل السنوات األخیرة

  النسبة  المعیدون  المسجلون  السنوات

1996-1997  6.984.466  903.964  12.94% 

1997-1998  7.033.613  970.954  13.80% 

1998-1999  7.128.777  1.185.995  16.64% 

  1997-1996: نسبة التطور مابین

  1999-1998و

2.07% 31.19  3.69% 

   %10.40 %0.69  متوسط التطور السنوي

  .یبین تطور ظاھرة الرسوب في التعلیم األساسي) 2(جدول رقم 

م الدراسي  ي الموس ي تطور وتصاعد فف یم األساسي ف ي التعل -1996نالحظ ان نسبة اإلعادة ف

والي %12.94نجدھا تساوي 1997 م الدراسي الم ة خالل الموس زداد بنسبة طفیف ز بنسبة ، ثم ت م تقف ث

ي  م الدراس الل الموس رة خ بة  1999-1998معتب ى نس ل إل ور .%16.64لتص ط التط ا فمتوس وعموم

ذا  %10أما متوسط التطور السنوي في نسبة اإلعادة فھو %0.69السنوي في أعداد المسجلین ھو وھك

داد  یمكن القول أن نسبة اإلعادة ي أع ادة ف رة الزی ن وثی تزداد من عام آلخر بوثیرة أكثر عشر مرات م
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یم .المسجلین في مختلف أطوار التعلیم األساسي ي التعل ین تطور نسب الرسوب ف الي فیب أما الجدول الت

 .الثانوي

  النسبة  المعیدون  المسجلون  السنوات

1996-1997  1.031.823  216.210  20.96% 

1997-1998  1.069.357  235.808  22.05% 

1998-1999  1.086.226  275.321  25.35% 

ابین ور م بة التط -1996: نس
  1999-1998و -1997

5.27% 27.34% 4.39% 

   %9.11 %1.76  متوسط التطور السنوي

  .یبین تطور نسب الرسوب في التعلیم الثانوي) 3(جدول رقم 

ع نسبة  ة م ة مقارن انوي مرتفع یم الث ي التعل الي أن نسبة الرسوب ف دول الت نالحظ من خالل الج

ي یم األساس ي التعل وب ف م ، الرس ت الموس ث بلغ اعد حی ي تص دھا ف وب نج بة الرس م أن نس ع العل م

ى % 20.96نسبة 1997-1996الدراسي م الدراسي  %22.05لتصل إل م 1998-1997خالل الموس ث

ى ور إل ي %25.35تتط م الدراس الل الموس ي .  1999-1998خ نوي ف ور الس ط التط ا فمتوس وعموم

دین ھي  %1.76أعداد المسجلین في التعلیم الثانوي ھي داد المعی ي أع بینما نجد نسبة التطور السنوي ف

9.11%.  

اتذة  ھ األس ا یعیش ر واقع ة األم ي حقیق د ف ر تع ي الجزائ انوي ف یم الث ي التعل دار ف اھرة اإلھ إن ظ

ة، ة واألولیاء؟والطلب واال طائل ة أم ف ،خاصة وأن إعادة التلمیذ لسنة دراسیة أخرى یكلف الدول ا یكل كم

  .األھل مصاریف إضافیة تشكل عبئا على میزانیة العائلة

ع  ي جمی ي ف ام التعلیم اع النظ ي إخض د یقتض المي الجدی ام الع ي النظ دماج ف دخول واالن إن ال

دى نجاع ة م ى مراجع تویاتھ إل ھ ومس عمراحل ي المجتم ھ ف ردو دیت ھ وم دان ،ت بح اآلن می التعلیم أص ف

ري  ال البش ي رأس الم تثمار ف ب لالس تھم ،خص دى مالءم ریجین وم ة الخ ي نوعی اس ف ده تق وعوائ

ل ،لمزاولة مختلف األنشطة اإلقتصادیة في المجتمع ى خریجین بأق باإلضافة إلى ضرورة الحصول عل

ة ة ممكن تراتیجیات ل،تكلف ع اس ي وض ذا یقتض وب وھ ي الرس ة ف دار المتمثل اھرة اإلھ ة ظ محارب

دف تطویر ،والتسرب ا بھ ف جامعاتن ة وتشخیصیة بمختل ة تقویمی ام بدراسات علمی وھذا من خالل القی

  .المجتمع والرقي بھ
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 :تحدید مصطلحات الدراسة

  :التصور اإلجتماعي -

و  اعي ھ ور االجتم دات، "التص یم والمعتق الل الق ن خ أة م ة مھی ارف عادی اعي لمع اء اجتم بن

ة  ة ( ویتقاسمھا أفراد جماعة معینة، وتدور حول مواضیع مختلف ات إجتماعی داث، فئ راد، أح خ...أف ) ال

اعالت  اء التف ر أثن ا تظھ داث كم د نظرتھم لألح ةوتؤدي إلى توحی  Gustave Nicolas". (االجتماعی

Fisher, 2005, p131 (  

  :األستاذ

ذ، ھو طرف من أطراف المنظومة التربویة        ة للتالمی ھ ،مھمتھ إلقاء الدروس التعلیمی ا أن وظیفت كم

  .واألستاذ المقصود في بحثنا ھو أستاذ التعلیم الثانوي.تتمثل في تربیتھم وتعلیمھم 

).www.serpsy.org/socio/livet2;htmlhttp: (  

  

  :الفشل المدرسي -

ویین الفشل  ل الترب دى ك بط ل للفشل المدرسي مدلوالت تعددت فیھا التسمیة واضطربت، فقط ارت
ن .المدرسي بمصطلح اإلھدار التعلیمي أو الفاقد التربوي الذي یأخذ بعدین ھما الرسوب والتسرب ویمك

ن الصفوفتعریفھ على أنھ حجم  ي أي صف م ن  الفاقد من التعلیم نتیجة الرسوب والتسرب ف ر م ألكث
ل ،  سنة دراسیة ن الصفوف دون نی ي أي صف م حین یقصد بالتسرب ترك التلمیذ المرحلة التعلیمیة ف

  .الشھادة
ي  ذین ال ینھون دراستھم ف ذ ال ص التالمی دار التعلیمي حسب الیونسكو یخ وبعبارة أخرى فاإلھ

نوا دد الس اع ددة لھ نة، ت المح دون الس ونھم یعی ا أولك ا نھائی م ینقطعون عنھ ا ألنھ ة ، إم أوسنوات معین
ذین یباشرون دراستھم  ذ ال دد التالمی ین ع رق ب ن الف ارة ع دة ، سنة، طور(وبعبارة أوضح فھو عب وح

  ).3عددال، 1999،إبراھیم داود الداود. (وعدد أولئك الذین ینھونھا في اآلجال المحددة) درس، تعلیمیة
  :التعلیم الثانوي -

ة  ة اإلعدادی د مرحل أتي بع ن ) األساسیة (ھو المرحلة التي ت ن س د م ذه ) 18-15(وتمت ز ھ وتتمی

رى ل األخ ن المراح ف ع ائص تختل دة خص ة بع دة ، المرحل ة مع و مرحل ة وھ ة مختلف داف تعلیمی وأھ

دد ق شروط تح یم األساسي  والمتوسط وف ا یظھر الستقبال التالمیذ بعد نھایة التعل ة كم ھا وزارة التربی

ادة ي الم بة وإدراج  33ف ارف المكتس م المع ة ودع ة التربوی لة المھم ادة مواص ھ زی ة ومھمت ن األمری م

ن  ذا المستوى م ع وھ ذ وحاجات المجتم ا لمؤھالت التالمی التخصص تدریجیا في مختلف المیادین  وفق

ال یم الع ي التعل ة ف لة الدراس ذ لمواص ئ  التالمی یم یھی انوي التعل یم الث دة التعل ة م اة المھنی ى الحی ي أو إل

وم واألدب3 ي العل ترك ف دع المش كل الج ى ش نة األول ذ الس نوات تأخ اش (س فت

 ).59ص2001/2002،نورة
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  :تمھید

اعي وین االجتم ة والتك ذه . یمكن اعتبار التصور في معنى واسع كطریقة لتنظیم معرفتنا للحقیق ل ھ مث

ن نظام التصورات . المعرفة تنتج إنطالقا من قوانیننا الخاصة و م ة ال تخل ةوبما أن حیاتنا  الیومی  االجتماعی

ھ   ن اعتقادات ا ع ر أیض ھ وتعب لوكیات توجھ رد س ى الف ي عل دورھا تمل ي ب ي فھ ھ ف ھ وإیدیولوجیات واتجاھات

ھ، أو تاریخھ  ث مفھوم ن حی الحیاة، وفي ھذا الفصل سنحاول معرفة أھم ما یخص ھذا المصطلح،  سواء م

العلوم  ھ ب ن حیث عالقت ةأو بعرض ما یخصھ م را  االجتماعی ھ وأخی واه وسیرورتھ وبنیت وخصائصھ ومحت

  .تعدیلھ 
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  :لمحة تاریخیة عن ظھور التصورات -1     

ان  ة، فك ي الفلسفة اإلغریقی ة ف ة كفكرة قدیم یعتبر مفھوم التصور مفھوم قدیم، حیث أعتبر لمدة طویل

طة  ك بواس ا، وذال ان غائب دثا ك وعا أو ح ھ موض ن خالل ل م ر العق ذي یستحض ي ال اط العقل ى النش یر إل یش

ـع الخـــــــ ـكس الواق ي تعـ ورة الت بیل الص ى س ـر عل فة نذكـــــ دة فالس رف ع ن ط تعمل م د اس ـارجي وق

ـال ال) Kant Emmanuel"")1804-1724المث ذي ق ورات:"ال اھي إال تص ا م یع معرفتن ا أن "مواض كم

ى )Serge Moscovici" )1989"فكرة التصور قدیمة في حقل علم االجتماع فحسب  فالتصورات ترجع إل

G.Simmel )1917-1858 (وM. Weber. )1920-1864.(  

ي  ھ ف ن ظھرت فعالیت وي أی ي الخطاب الترب وره ف ة ظھ بیا حداث دیثا نس لكنھ كمفھوم إجرائي یعتبر ح

ات تى التطبیق انیة و. ش وم اإلنس ي العل اص ف كل خ ھ بش د إقحام ك بع ةوذل یة  االجتماعی بغة نفس ى ص فاكتس

ات ف "Serge Moscovici "وذالك منذ انطالق حركة البحث على ید .إجتماعیة  ا والوالی ن أوروب ي كل م

  .المتحدة األمریكیة وباقي دول العالم فأصبح مصطلح متعدد المفاھیم

ةأول من استعمل مصطلح التصورات " إیمیل دوركایم"یعد و ین التصورات  االجتماعی ارن ب ا ق حینم

اغ ا ن طرف دم ا الفردیة والتصورات الجماعیة، حیث اعتبر أن التصورات الفردیة داخلیة تسیر م رد، أم لف

درة  ارس ق ا تم ث أنھ ة حی ة ودائم التصورات الجماعیة فھي خارجیة وتشارك في الوعي الجماعي فھي عام

دة " دوركایم" ضغط على العمل المعرفي لألفراد، إذا فقد اقترح ة ومعق اعي كفكرة نوعی فكرة التصور الجم

ث نشر  ردي، حی ایم"مقارنة بالتصور الف ال م" دورك ي مق ة ف ذه المقارن ي ھ ھ ف ا "شھور ل ة المیتافیزیق مجل

الق ام " واألخ ن 1898ع اص م ال خ ى مج دل عل ھ ی رى بأن و ی اعي فھ ور االجتم ص التص ا یخ ا فیم م، أم

ام  س الع ارف الح روالن (نشاطات التصور الجماعي وكذا على العملیات الدینامیة التي تتكون بواسطتھا مع

  ).948-947ص 1997دورون وفرانسوا باور، 

ذلك "دوركایم"لتصور االجتماعي تعود إلى إذا ففكرة ا ھ، ل ا ل ، ولكن ھذا األخیر لم یضع تعریفا دقیق

الذي أعاد إحیاء األعمال والمجھودات الدوركایمیة وذلك سنة " موسكوفیسي"فیمكن اعتبار الفضل الكبیر ل 

ذه كیف أن نظریة علمیة وسیاسیة جدیدة تنتشر في ثقافة معینة، وكیف : " م، حیث یبین1961 تتغیر خالل ھ

  ".الصیرورة، وكیف تغیر بدورھا نظرة الناس على أنفسھم وعلى العالم الذي یعیشون فیھ 

الذي درس تصورات " موسكوفیسي"إذا فالتطور النوعي لمفھوم التصور االجتماعي حدث على ید 

ل النفسي صو ھ التحلی ي كتاب وره الجماعات المختلفة للتحلیل النفسي، ونشرت نتائج دراستھ ف  laرتھ وجمھ

psychanalyse son image et son public  م1961والذي نشره سنة.  
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د أراد  ي"لق ي " موسكوفیس ا ھ ور، وم دى الجمھ ة ل ة علمی ر نظری ف تنتش م كی دة أن یفھ تھ الرائ ي دراس ف

ل  د للتحلی د تصور واح ھ ال یوج ع اإلشارة أن التغیرات التي تطرأ علیھا بعد مرور نصف قرن من الزمن، م

ل  ام نحو التحلی ا الع ا وتوجھھ النفسي بل تصورات، ھذه التصورات التي تختلف في محتواھا ومستوى بنائھ

اعي  اء االجتم ب االنتم ا حس ف أیض ا تختل ي، كم دین، (النفس لیمان بوم رة وس ماعیل قی روف وإس د خ حمی

  ).16، ص2007

دیم ذ الق زت الحضارات ح، ومن كل ھذا یتضح لنا بأن مصطلح التصور االجتماعي عرف من ث تمی ی

اطیر  ي األس ت ف ي تمثل ة الت ورات الجماعی وم التص ود مفھ ة بوج ة والرومانی ا الیونانی ة منھ ة وخاص القدیم

ي "آلھة الموت" "آلھة الحب"والطقوس وأنواع التفكیر التي میزت ھذه المجتمعات ذ ف وم أخ إال أن  ھذا المفھ

ذا األ ث أصبح ھ وم اإلنسانیة، حی م العل ي توجھ التوسع في معظ رى الت دى الموضوعات الكب وم إح ر الی خی

ورات  دد التص ة،حیث تح اعي خاص نفس االجتم م ال ي عل ث ف ةالبح ي،  االجتماعی ر العمل كال للفك ا كأش فیھ

ات  ة والعملی ة العام ات المعرفی ن العملی أتي م موجھة نحو اإلتصال  وفھم المحیط والتحكم بھ،ھذه األشكال ت

رات  الوظیفیة المطبوعة إجتماعیا، ة بمعالجة المثی ن جھ ة م ا عالق ات لھ ذه العملی ةإن ھ الي  االجتماعی وبالت

رد  االجتماعیةالوقائع  یم، (في تفاعالتھا، ومن جھة أخرى ھي على عالقة بتأثیرات االنتماء اإلجتماعي للف ق

  )948، ص1997روالن دورون وفرانسوا بارو، ). (إلى جماعتھ/ نماذج وإیدیولوجیات محمولة من

ھ  ھذا د تطرق ل اعي وق التطور النوعي لمفھوم التصور االجتماعي حدث في میدان علم النفس االجتم

ھ  ي كتاب ل النفسي، "موسكوفیسي بعد دراستھ تصورات الجماعات المختلفة  للتحلیل النفسي ونشرھا ف التحلی

  )1961"(صورتھ وجمھوره 

ةوبعد موسكوفیسي وبالتوالي معھ عدد كبیر من الباحثین أھتموا بالتصورات  دة  االجتماعی ودرسوا ع

  :ظواھر من خاللھا نذكر منھم على سبیل المثال 

D.JODELET  قام بدراسة تصور الجسم اإلنساني  والمرض العقلي 1984سنة.  

HeRZLICH  تناول تصور الصحة والمرض 1972سنة.  

Chombart de Lauwe تصورات الطفولة.  

JEAN CLAUD  ABRIC درس التغیر في التصورات.  

ن  د م ن طرف العدی ھ م ف جوانب أكثر لیشمل مختل ر ف وھكذا اتسع مجال البحث حول التصورات أكث

ول  اث ح ت األبح عینات عرف ة التس ات وبدای ة الثمانین ع نھای ة فم اتھم النظری تالف توجھ ى اخ احثین عل الب

ات ي جامع ة ف یة دولی ام دراس ات وأی اھرات وملتقی دة تظ رز  ع ا أف عا مم ارا واس ورات انتش ز  التص ومراك

وم  ف العل ي مختل ة، فانتشرت ف ةأبحاث عالمی اریخ والفلسفة، : االجتماعی اع الت م االجتم ا، عل كاألنتربولوجی
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اولوا : والعلوم النفسیة ذین تن اء ال كعلم النفس وغیرھا من العلوم وسنحاول اآلن تسلیط الضوء على أھم العلم

  .بالدراسة ھذا المفھوم

  :المفھوم العام للتصور -2

دة           ا ظل طي النسیان لسنوات عدی د م بفضل العدید من الباحثین أعید التطرق إلى مفھوم التصور بع

وم اإلنسانیة و ةإال أنھ ثم إقحامھ في مختلف المجاالت وخاصة العل ا طابع نفسي  االجتماعی ي اكتسى فیھ الت

ك اجتماعي دى ذل ا یتع د، ، ھذا الطابع الذي ال یتوقف عند تعدد معانیھ وإنم ھ المعق د سیروراتھ وبنائ ى تعق إل

ت . ووظائفھ ومجاالتھ العدیدة ي تطرق اریف الت ض التع نتناول بع ذا المصطلح س ولكي نصل إلى فھم جید لھ

  .إلیھ من الناحیة اللغویة واالصطالحیة

  :المعنى اللغوي للفظة التصورات -2-1

  :في اللغة العربیة  - أ

  .توھمت صورتھ فتصور لي= صورت الشيء بمعنى ت): 1986(ورد في المنجد في اللغة واإلعالم 

ى فعل :"التصور ھو، )1971(كما جاء في المعجم الفلسفي كل عمل منطبق على شيء ویدل كذلك عل

  ".العقل الذي ندرك بھ المعاني وتآلفھا

ا ان غائب وم بإحضار شيء ك ذي یق ل وال ل العق ھ ، إذن یشیر ھذا التعریف إلى أن التصور ھو فع ومن

  .ملیة إعادة بناءفالتصور ع

ن،)1990(أما في المعجم األساسي الروس ي ...تصورا،یتصور ،تصور:التصور م ل صورتھ ف تمث

  .أي معنى الماھیة وعكسھ التصدیق، إدراك الفرد:الذھن فھو یعني في علم المنطق

  .مجموعة من األفكار التي یتصورھا اإلنسان حول الكون والحیاة:وفي الفلسفة

  .ار صورة شيء محسوس في العقلاستحض:في علم النفس

  :في اللغة األجنبیة -ب

یة ة الفرنس ي اللغ طلح ف ال للمص ة ، "representation"یق ة االنجلیزی ي اللغ وف

"Representation"وpresentation"" ،ة ة األلمانی ي اللغ ة،""vorstellungوف ي اللغ  وف

ة یة". "Répraesentatioالالتینی ة الفرنس دنا الكلم ل"representation "إذا أخ ن الفع دھا م  "نج

representer"ي ن الفعل الالتین ي استحضار أو جعل الشيء ""Répraesentareالذي اشتق بدوره م ویعن

ن " تصور"ویستعمل مصطلح "Présent"أي" Rendre"حاضرا  بعض لك ین مرتبطین ببعضھما ال بمعنی

  :ینبغي التمییز بینھما كما یلي
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وھذا النوع من ". عارف أو المعتقدات المخزنة في ذاكرة الشخصالم" یعني التصور: 01المعنى  -

الخبرة والتعلیم لكن في العموم یملك درجة كبیرة من ، التصور یمكن أن یتغیر تحت تأثیر التجربة

 .الثبات

عندما نرید اإلشارة إلى مفاھیم " معارف أو معتقدات"عوض " تصور"ویستعمل مصطلح        

أما عندما نرید الحدیث عن المعارف أو المعتقدات . الشخص واألفكار التي یمتلكھا في مجال معین

 ."المعارف أو المعتقدات"فنتحدث عندئذ عن ) أي في مضمونھا(في حد ذاتھا 

مع المفاھیم التي تستجیب لمحكات علمیة، أما المفاھیم األخرى " فمعار"یُستعمل مصطلح 

 ."معتقدات"فیستعمل معھا مصطلح 

: لإلشارة لوجھة نظر الشخص" معتقدات"و" معارف"ویمكن أیضا استعمال مصطلحي      

والمعتقد ھو ) سواء كان صحیح أو خطأ(فالمعرفة ھي التصور الذي یكون متأكد من صحتھ 

 ..ال یكون متأكد من صحتھالتصور الذي 

بناءات ظرفیة صممت ضمن سیاق خاص ولغایات خاصة، " یشیر التصور إلى  :02المعنى  -

ومن وجھة النظر ھذه یصمم التصور انطالقا من عدد من المعلومات التي مصدرھا الوضعیة 

صحة النفسیة منتدیات مستـــشفي ال. بوفولـــــــة   بــــوخمیس.(ومعلومات مسترجعة من الذاكرة

    http://www.bmhh.med.sa/vb/showthread. php موقع  على.11/2009/ 19بتاریخ 

?=79066.( 

إذن التصور الذي نحن بصدد دراستھ ھو ذلك الجانب من الموضوع الذي یشیر إلى ما نتصوره عن 

المحیطة بإعطائھا طریق إدراك سابق في شكل فعل رمزي یعبر عن التفكیر الذي یتناول ما یرمز لألشیاء 

  .مدلوالت خاصة ومنھ فالتصور ھو ذالك الوسیط الذي یجمع النشاط اإلدراكي بالنشاط الفكري

  :مفھوم التصور عند بعض العلماء -2 -2

ة:"Moscovici "" التصور حسب         وعي مرة ثانی ي ال ھ، إعادة الشيء ف ة ، وإعادة إنتاجھ وبیان رغب

  .)70ص،1988أوزي  أحمد(غیابھ في المجال المادي 

ایم          ة "  DURKHEIMبالنسبة دورك ي الطبیع واھر ف اقي الظ ن ب ز ع واھر تتمی ورات ھي ظ التص

ار ...لھا أسباب وھي نفسھا أسباب.بسبب میزاتھا الخاصة  ض األفك ائج التصورات ال یكون بسبب بع إن نت

ا ، ولكنھا بقایا لحیاتنا الماضیة، التي تشغل انتباه األفراد ا دون أن نعي أي ، عادات مكتسبةإنھ ول تحركن می

  .)70ص،1988أحمد أوزي ("كل ما یشكل سماتنا األخالقیة 
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ب       ور حس و"" "HERZLICHCالتص ر : "ھ وع،مظھ اء أو موض اج لبن دون ،ونت ود ب دف موج أو ھ

وعي عن طر، الصور ال تستدعي التفكیر في الھدف،انفصال عن العالم الخارجي والعالم الداخلي للفرد ق ال ی

  .)70ص،1988أحمد أوزي ("بالموضوع المراد ولكن ترجمة وتغیر العالقات  المعقدة الواقعیة والخیالیة

ا ): "Emmanuel Kant")1724-1804 "التصور حسب       ا لیست إال تصورات، أم مواضیع معرفتن

ة ة عقلی اج فئ ا ھي إنت ان معرفتن اد، وجود تالحق فضاء ثال(معرفة الواقع النھائي فذلك مستحیل، ف ي األبع ث

ھ....) خطي زمني د ذات ي ح ع ف ة أو مع عرض الواق ع بنی ة ال تتطابق بالضرورة م ذه الفئ د أوزي ( .ھ أحم

  .)70ص،1988

  

  :مقاربات نظریة حول مفھوم التصور -3

ھ  ا حیال ة نظرھ ھناك عدة مقاربات نظریة تناولت ھذا المصطلح وعملت جاھدة من أجل توضیح وجھ

ة قصد فھم  ى الساحة العلمی وم إل ذا المفھ روز ھ ن ، أوسع لھذا المفھوم موضحة أكثر الرؤیة حول ب ولعل م

  :أھمھا 

  :المقاربة المبدئیة -3-1

دا        ات ابستیمولوجیة ، مصطلح التصورات ھو مصطلح قدیم ج ن طرف الفالسفة لغای أستخدم م

   ولقد عرفــــــــــــھ، ) البحث عن وسائل وشروط المعرفة ( للبحث عن سبل المعرفة 

Bor balan Claude Ruano - Jean  ي ھ  1993ف ى أن ھ " : عل ي إدراك ا یعن ذي یحیط بن الم ال م الع فھ

ل  االجتماعیةبواسطة التصورات العقلیة  ى تأوی ا یساعد عل ات؛ وھي تمثل مفھوما مركزی ذكاء میكانیزم ، ال

  "واإلیدیولوجیات والعقلیات

ن ):"Emmanuel Kant)"1804-1724"وحسب الي م ا ھي إال تصورات وبالت ا م مواضیع معرفتن

اد وجود دوران خطي للوقت ":فئات عقلیة"إن معارفنا ناتجة عن.المستحیل معرفة الواقع ي األبع مجال ثالث

  "ھذه الفئات ال تدل بالضرورة على البنیویة أو على عرض للحقیقة نفسھا، والمنطق الشكلي

ة وھي   "Bor balan "حسب شرح"Emmanuel Kant"إذن  یشیر ل ظروف المعرف ى  تحلی إل

اده،إطارات عقلیة تسجننا ات أبع الموضوع :ولكي نعرف ینبغي أخذ بعین االعتبار الثنائیة التالیة في كل نطاق

  ). Maache; y  et al,2002(الشخص الدارس /المدروس 

رى        ا ی ة "I. Durkheim"كم ة وأخرى جماعی ر وجود تصورات فردی ي خصوصیة التفكی د عل ، وأك

كیمیائیة  -كما أ ن للتصورات الفردیة خصائص تمیزھا حیث ال یمكن اختصارھا في عملیة فیزیائیة، الفردي
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ببھا و س ذي  ھ خ ال ا الم وم بھ ن اختصار التصورات . یق ال یمك س الشيء ف ةنف رد  االجتماعی ا مج واعتبارھ

  .عمجموع تصورات األفراد الذین یشكلون ذلك المجتم

ى          ده أت ة )Lucien Luvry Bruhl )1939-1857""وبع ي دراس وم ف ذا المفھ ق ھ ذي طب ، ال

وانین  ي التصورات للق ة االختالف ف االختالفات بین المجتمعات البدائیة والمتطورة من أجل استخراج أھمی

ة  وانین المنط(الطبیعی ة والق ات البدائی د المجتمع وفیة عن ة أو الص وانین الروحانی ات ق د المجتمع ة عن قی

  ).2005،عامر نورة(التي یتولد عنھا تصورات مختلفة للوقائع تنتج أنماط حیاة مختلفة ) المتطورة

د  یالت " Serge Moscovici"وعن إن تحل ات Lucien Luvry Bruhl""ف تخراج البنی دأت باس ب

ا كما توصل إلى ان التصورات تختلف باختالف .الفكریة والوجدانیة للتصورات اة فیھ ط الحی المجتمعات ونم

ا ة بنائھ ـعل،وكیفی ورات ""Luvry Bruhl ولـ ى التص ة  وسیطرتھا عل ورات الجماعی ة التص وحي بأھمی ی

ات وشرح : "الفردیة فقال ت المجتمع یجب التخلي بدایة عن جمیع العملیات الذھنیة في نمط واحد مھما اختلف

ثم عمل النفسانیون ).Jodelet,1993"(ون نفسھ دائماكل التصورات الجماعیة في میكانیزم نفسي منطقي یك

  .على اإلھتمام بھذه الرؤى والعمل على تطویرھا

  En psychologie Génétique:في علم النفس الجیني أو النشوئي -3-2

ذھني"       و ال س النم م نف د أن"عل ابین  "J.Piaget"نج نة 1980-1996م وین  1946نشرس ھ  تك ي كتاب ف

ھ سیرورة ". الصور والتصورات، اللعب والحلم، التقلید ،الرمز عند الطفل ى أن حیث قدم فیھ التصورات عل

ة  ور العقلی تخدام للص د واس ھر ، تقلی والي الش ل ح ر ) 18MOIS(فالطف تم عب ي ت ز الت درة الترمی ب ق یكتس

د ( اللعب  بسبب سیرورتي  اجي التصور ھو، )استیعاب /التقلی د  بواسط: "فحسب بی ن  القواع تھا نسق م

ا ائص محیطھ اظ  بخص ن االحتف ویة م تمكن العض ل ، ت ھ ك ن خالل ذي م ع ال المفھوم الواس ر ب ق األم ویتعل

  .سیرورة معرفیة تحمل تصورات منذ الوالدة 

الم  أو المحیط فھي تحل :   "wallon "بالنسبة         رد والع ین الف ا ب التصورات ھي سیرورة  للوساطة م

ع المحیط  ل م ة الطف ع . المتعارضات التي تمیز عالق د وتكتمل م ع التقلی الون م د بالنسبة لف فالتصورات تول

یة یؤكد على األھم"wallon"فإن، J.Piaget""وعلى عكس اللغة ال تقف فقط على استغالل الحدود الرمزیة

ي المركزیة و المعرف ي النم اطفي ف دور الع ي تعطي ، لل ل الت ین شخصیة الطف ة الموجودة ب ر األمكن ھ یغی إن

ي و المعرف ة والنم دفاعات الحركی االت واالن ي االنفع ل ف بة ، األص ا بالنس ذ J.Piaget""أم ورات تأخ التص

  ).Maache, et al 2002.(األصل في التقلید وھي تكتمل مع اللغة

ھ "J.Piaget "أنوھكذا نجد  ث یسمح ل ل بحی ي للطف و المعرف یعتبر التصور میكانیزم أساسي في النم

ره أداة للتنشئة ،بتفسیر ما یحدث حولھ واإلتصال مع اآلخرین ا اعتب ةكم ذا  االجتماعی ث یكتسب ھ ل حی للطف
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ي تصرفاتھ وسلوكی ل ف ھ اتھ األخیر خالل مراحل نموه مفاھیم وأفكار تترجم إلى تصورات یعكسھا الطف لكن

أثیر المحیط "wallon"في حین نجد ان،لم یأخذ بعین االعتبار تأثیر المحیط على تصور الطفل را بت تم كثی اھ

ور  وره بظھ م یط د ث الل التقلی ن خ م م ھ بھ األفراد واحتكاك الھ ب ن اتص ا م وره إنطالق ي تص ل یبن ألن الطف

  .عيلذا فالتصور یجمع بین ماھو شخصي وما ھو اجتما،الوظیفة الرمزیة

  La psychologie Cognitive: التصور في علم النفس المعرفي  -3-3

اج ، یمیز معنیین للتعبیر عن التصورات   ق إلنت اني ینطب واحد یعني سیرورة الترجمة أو التفسیر والث

یرورة  ذه الس دات ( ھ ارف أو معتق ول ، ) مع ورات یق ن التص رة م كال كثی د أش ك توج ن ذال ر م  " وأكث

J.Piaget" :اھیم، الصور الذھنیة دث(التصورات المتصلة بالفعل  ، المف ین ، )الح ذ بع ة  تأخ الصور الذھنی

ي  تقبال المرئ ائص لإلس ار الخص كل: اإلعتب ون، الش داف، الل م األھ اء . وحج ي فض وجھھم ف ذالك ت وك

ھ، االقتصاد ‘ السیاسة: التصورات المفھومیة وھي جد متصلة باللغة بمصطلحات مختلفة مثل  الحزن ،  اإلل

  )Maache, et al ,2002(إلخ ...

م أن ات J.Piaget "" ونعل ذكاء والعملی و ال ول نم ات ح وا النظری ذین بن ل ال نفس القالئ اء ال ن علم م

ح  ابقا كیف وض دثنا س ة والوظائف J.Piaget" " الفكریة ولقد تح ة المعرفی ن خالل األبنی ي م و المعرف النم

فالمعرفیة، ھذه األخیرة المحددة من خال ین . ل التنظیم والتكی ن خالل عملیت تم م ف ی ف أن التكی ا كی وذكرن

ة "وھما التصور والمالئمة وھكذا عرف التصور على أنھ ائع الغائب االستحضار الرمزي للموضوعات والوق

د دف التجری ین ". بھ ات المحیط J.Piaget " " وب ل معلوم ات التصور بتحوی تم آلی ف ت ب كی ذا الجان ي ھ ف

  .اسب مع األبنیة المعرفیة السابقة للفردالجدیدة بما یتن

  En psychologie sociale: التصور في علم النفس اإلجتماعي -3-4

ةلقد حضي مصطلح التصورات  وم  االجتماعی دان العل ي می ة ف الغ األھمی دور ب ةب ھ  االجتماعی ا أن كم

اعي  برز بشكل معتبر خصوصا في مجالي علم اإلجتماع وعلم النفس اإلجتماعي، فبالنسبة للمختص اإلجتم

ا  ة، أم ر متحرك دة وغی ا جام ا أنھ ثال، كم ة حزب م فإن فكرة التصورات الجماعیة ھي خاصة بجماعة معین

ة بالنسبة للمختص في علم النفس اإلجتماعي فإن التصورات الجماعیة تتحول  إلى تصورات إجتماعیة دینامی

ة التصورات  ذلك ففعالی رات، ل ن تغی ا م ا یطرأ علیھ ات وم ك حسب المجتمع ةومتطورة وذل ي  االجتماعی ف

ا  االجتماعیةالدینامیة  ي مؤداھ زات الرئیسیة للفكرة الت ن الممی رد ( تعتبر م ع/ ف ي ) مجتم ي تطورت ف والت

د  ى ی ا عل تروس" األنثربولوجی ي س رى" لف ي ت افر "  الت ارب وتض ي تق اھم ف راد تس ین األف ات ب أن العالق

دینامیات  ن ال ةاألفكار وكذا اقتسام التصورات، لك ذلك  االجتماعی ؤثر ك ة والسیاسیة ت والنفسیة واإلیدیولوجی

  .)Christine Bonardi et Nicolas Roussiau, 1999, pp17-18". (على التصورات الفردیة 
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فھي ال تقع تماما في المجال اإلجتماعي كما أنھا ال تقع  االجتماعیةأما فیما یخص وضعیة التصورات 

  .مابین النفسي واإلجتماعي"Interfaceالواجھة "تماما في المجال الفردي ولكنھا تقع في

اعي،  االجتماعیةكما أن ھناك من یعتبر التصورات  ا ھو إجتم بمثابة جسر ضیق بین ما ھو نفسي وم

أن التصورات وھذه الفكرة یؤیدھا المختص رون ب ث ی اعي حی نفس اإلجتم م ال ةون في عل ة  االجتماعی موجھ

ول  ث یق ا، حی ا إجتماعی ذي ینتجھ ع ال ن المجتم ا أیضا مكتسبة م راد، ولكنھ ایم"من طرف األف أن ":" دورك

  ".ھي منتجة إجتماعیا وتتأثر بالتجدید والتطور االجتماعیةالتصورات 

وم وفي عمل جماعي مشترك یجمع بین إسھاما ف العل اع، ( ت خاصة بمختل م اإلجتم ا، عل أنثربولوجی

اریخ  ة، الت وم اللغ نفس، عل خ... علم ال ح )ال ھ " جودلي"، تل ة ومیزت ھ العلمی وم وحیویت ذا المفھ راء ھ ى ث عل

  .التوحیدیة للعلوم اإلنسانیة، وباألخص على تعقیده وبالتالي تعقد دراستھ ومعالجتھ

ھ  اھیم النفسیة، ألن اھیم السوسیولوجي والمف ن المف لة م ابین سلس درج م اعي ین ور اإلجتم ذلك فالتص ل

ز بوضعیة مزدوجة  اعي/نفسي(یتمی ة )إجتم ن الدینامی رتبط بسیرورات مستوحاة م ھ ی ا أن ة، كم  االجتماعی

ین االعتب ذ بع ھ یأخ ي والدینامیة النفسیة، مما یجعلھ نظاما نظریا معقدا بنفسھ لكون ة العمل المعرف ن جھ ار م

ي  اعالت الت اعي الخاص بالجماعات، وبالتف از اإلجتم ة أخرى عمل الجھ ن جھ الخاص بالجھاز النفسي وم

ور ة والتط وء، والبنی ن النش ل م ى ك ؤثر عل ورات  ،ت ةفالتص ین  االجتماعی ذ بع ع األخ درس م ب أن ت یج

   ;P401989 ( Jodelet;(. االجتماعیةالمعرفیة و، االعتبار كل من العوامل الوجدانیة

ھامات  ف اإلس ي مختل ھ ف ت فاعلیت ا تباین را، كم ورا كبی رف تط اعي ع ور اإلجتم طلح التص إذا فمص

ال ى أن ،واألعم ا عل یال قطعی ي دل ي تعط ة الت ات النظری وث والتوجھ ن البح ل م دد الھائ ك الع ل  ذل ودلی

ورات  ةالتص ي  االجتماعی یرورات م" ھ ھ س ي داخل ى ف ع تبن ي توس الم ف ةع  Christine) .ن المعرف

Bonardi et Nicolas Rousseau, 1999, p20)  

  :En psychologieالتصور في علم النفس  -3-5

وم التصورات) I. Durkheim )1917-1858"" بعد مساھمة ي تطور مفھ ة ف ان ، التاریخی ث ك حی

ي  ا ف أول من أشار إلى الصفة الجماعیة للتصورات من خالل دراستھ للدیانات واألساطیر والتي نشر نتائجھ

ة  الق –مجل ا واألخ ة -) 1898(المیتافیزیقی ة والجماعی ورات الفردی ین التص رق ب ر الف ین ذك د أن .ح إذ نج

"Serge Moscovici"یدخل القطیعة مع I. Durkheim ."  

ات النفسیة " J.Piaget "ویعتبر " ي دراسة المیكانیزم ن تعمق ف و أول م ممن كانت لھم األسبقیة  فھ

ةو ت  االجتماعی ا كان ھ إذا م ى أن أن ل إل ث توص ورات، حی ع للتص ل ومنب ي أص ي ھ روریة  والت الض
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في تطوره یكتسب استقاللیة في تصوراتھ الخاصة التصورات الجماعیة توازي التصورات الفردیة، فالطفل 

اعي ى اإلجتم ي وحت النمو النفسي والمعرف ات خاصة ب ا آلی . من خالل المرور بمراحل متتالیة یوظف خاللھ

  .فیستخدم  الخضوع في مرحلة الطفولة والتعاون في مرحلة الرشد

ـ  ا I. Durkheim"" فـ و األجی ة نح ورات المحول انس للتص دوث تج رض ح ب یفت ي قال ك ف ون ذل ل ویك

  ).Jodelet, 1993(اجتماعي محض 

ره ال یعرف أي  I. Durkheim"" نالحظ ھنا أن  ث أعتب ال حی ة لألطف ات عفوی د مجتمع أھمل تواج

  .مجتمع سوى مجتمع الراشدین

وم التصورات " Serge Moscovici"إال أن  ةأعاد وبطریقة مختلفة صیاغة مفھ فوضعھ  االجتماعی

ھ في إطار مغایر ن ا فعل دینامي للتصورات  I. Durkheim"" ظریا ومنھجیا عم ب ال ى الجان حیث ركز عل

ل) S.Freud)"1939-1856"بعد ما أسند إلى  د الطف ة عن أ التصورات الفردی ع فعل ، التحلیل لمنش ذا م وھ

بقة ة المس ورات الفردی افھ للتص ل واستكش ث للطف اء ، بح رف األولی ن ط ة م ة اآلتی ورات الجماعی والتص

عوروتأ عور والالش ى الش ا عل ة، ثیرھ ن دراس تخلص م ث اس ا" S.Freud"حی ض : "أنھ طة بع ر بواس تظھ

ن مستوى ، السیرورات المجھولة حتى اآلن رد م اة كل ف التصورات  تمر وتحد ث في حیاة الكل وضمن حی

  ).2005عامر نورة،". (إلى مستوى ال شعوري) واعي(شعوري 

دة ھو فھم" Serge Moscovici"حیث كان ھدف ة  -وتحلیل كیف تنتشر ظاھرة جدی ة علمی أو نظری

ر نظرة –أو سیاسیة  ف تغی في ثقافة معینة داخل المجتمع وكیف أنھا تتحول غي سیاق  ھذه السیرورات وكی

ام ،الفرد لنفسھ وللعالم الذي یعیش فیھ ن اإلھتم رة م دینامي حصة كبی ب ال ذ الجان ثال،حیث أخ ي :فم ف نبن كی

ل النفسيمعرفة جدیدة ؟ مثل الت ار ،حلی ین اإلعتب ذین بع ة آخ ذه المعرف ون تصورا حول ھ راد یكون إن األف ف

ر الموجود  ي التفكی دمجت ف دة  ان اھیم الجدی ت فالمف اھیم كالشعور والالشعور والكب ور والمف العدید من األم

ب، العصاب، :وأثرت على سلوكیات األفراد كما أن اللغة أصبحت تمیز كلمات جدیدة مثل  دة أدی زالت عق ال

  .وھذا ما أدى بھ إلى اعتبارھا ظاھرة ملموسة. الخ...

تحكم ): "  Jodelet)1989ویبقى التصور كما جاء عند  ن أجل ال إشباعا لحاجة نفسیة ھي التعرف م

  " .وإدراك المحیط من أجل التموقع فیھ 

ل ھناك حاجة أخرى ھي التواصل مع اآلخرین إذ أن الفرد ال، ومع ھذه الحاجة النفسیة  ده ب یعیش وح

اج  ق إنت یتقاسم ھذا الواقع مع اآلخرین من خالل تفاعلھم معھم لبناء واقع موحد یسھل فیھ التواصل عن طری

اییر  ع  مصاغة حسب المع ذا الواق ةتصورات موحدة حول ھ ذي  االجتماعی المجتمع ال ة   الخاصة ب والثقافی

  .یعیش فیھ 
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ات النظری ن المقارب د م روز العدی ظ ب ذا نالح وم وھك ول مفھ ر ح ل أكث یح وتحلی ا توض ي تمنحن ة الت

د  ي تأكی ا تشترك ف ات األخرى لكنھ ب المقارب ى جان ا النسبي إل ا ودورھ التصور وكل منھا ساھمت بتأثیرھ

ع ، حقیقة وھي أنھ الیوجد شيء یبنى من العدم  اء الواق ة بسیطة لبن ولھذا یمكننا القول أن التصور لیس عملی

ادة بن ة إع و عملی ا ھ ع وإنم ھ م الل تفاعل ن خ رد م ابقة للف ارب الس ارف والتج ل المع دخل ك ك بت ھ وذال ائ

یس مجرد آراء أو صور أو .إذن فھو نظام لھ منطق ولغة خاصة،الجماعات والوسط الذي ینتمي إلیھ  و ل فھ

اعتقاد وإنما ھو نظریة لترجمة وتفسیر الواقع ومجموعة من القیم والمفاھیم المرتبطة بموضوع معین یسمح 

ذا الموضوع  د وتشكیل إستجابات  حول ھ ي . بتحدی ھ ف ة من اھیم القریب ض المف ن بع زه ع ذا سنحاول تمیی ل

  .العنصر الالحق

  :التصور وبعض المفاھیم األخرى -4

  : التصور والرأي -4-1

' ) :1994(ھو استجابة لفظیة  واضحة قابلة للقیاس والمالحظة إذ یرى عبد الرحمان العیسوي  الرأي

ا أن  یس م ھ الوضع ول الرأي یعتنقھ الفرد لمدة محددة، وغالبا ما یعبر رأي الفرد على ما یجب أن یكون علی

ل :ھو كائن فعال واآلراء قابلة للتغیر مثل  ر بدرجة أق اإلتجاھات، إال أن ذلك یختلف، فاالتجاه یتعرض للتغی

  ".عمقا

الف أما       رأي خاص ب رأي ، كون أن ال ن ال دة التصور فأشمل م ھ لم ھ یعتقن ھ خاصیتھ، ألن رد، وال یعطی

ا  زات الجماعة أم ات  ویحمل ممی محدودة فضال عن قابلیتھ للتغیر، في حین أن التصور یتمیز بنوع من الثب

"Moscovici "  التصور ھو جمع من اآلراء'':یشیر إلى أن" Maache, et al ,2002).(  

  :التصور واإلعتقاد-4-2

ة  ق بالمرجعی اع متعل ة أو إقتن یة ثابت و فرض اد ھ ةاإلعتق ائل ،  االجتماعی اة وبالوس ذاف الحی بأھ

انیة ، المقصودة للوصول إلى الھدف المبتغى   Maache ;y(كما ھو متعلق أیضا بتصنیف السلوكیات اإلنس

et al 2002 .(  

ن دد م ثال إذن فالمعتقدات ھي محققات القیم، بمعنى آخر ھو أن لكل قیمة ع ا م ة لھ دات المحقق : المعتق

ف  ن تختل اس ولك ع الن دى جمی ودة ل یم الموج م الق ر أھ اة ویعتب ي للحی ب أساس ان مطل ـ فاألم ان ـ ة األم قیم

ة . المعتقدات المحققة ــ لقیمة األمان ــ من شخص آلخر ان الالواعی ة األم ن قیم مثال یعبر أحد األشخاص ع

ن السرقات،  شراء السكن في شق: من خالل عدة إجراءات مثال ان م ى األم ن أجل الحصول عل ة م ة علوی
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ن أجل  ن السرعة م د ع ي السفر یبتع ات، ف ي الطرق ان ف ى األم إطارات باھظة الثمن من أجل الحصول عل

  .األمان على الحیاة من الحوادث وھكذا فھي معتقدات مختلفة لتحقیق قیمة معینة

  :التصور واإلدراك -4-3

امي الي الجس د الع ب عب واس ''): 1994( حس ا الح أثر بھ ي تت ات الت ز المنبھ ة تمیی -اإلدراك عملی

ة ة المعروف ات -االعتیادی ك المنبھ ي تل یر معن ي . وتفس ره ف ر أث واس فیظھ ة الح ل عملی ذا یتخل واإلدراك ھ

ات  ن منبھ ة م ي البیئ ا ف اخ م رد إستنس یس مج لوك ول دماغ،الس ا ال دة یؤدیھ ة معق ي عملی ا ھ ".               وإنم

ن  ا ع ن فھمھ ي صورة یمك ة وصیاغتھا ف أي أن اإلدراك عملیة یقوم الفرد من خاللھا بتفسیر المثیرات الحی

نیف وم بالتص ذي یق دماغ ال ق ال یاء ، طری ور األش ذھن لص تقبال ال ات باس ة المنبھ یر بطبیع ل والتفس والتعلی

  .المدركة كما تبدو لنا وكما تنقلھا الحواس

ري  ي والفك اط اإلدراك ین النش ع ب ذي یجم یط ال و الوس ور ھ د أن التص ین نج ي ح ول ‘ف ا یق كم

dwik"":"التصورات  تقود االدراكات التي بدورھا تنشئ التصورات  ."  

ب         ھ"herzlich"وحس ى : "فأن ر عل ي إال إذا ظھ ي إدراك ور كمعن وى التص ر محت ال یظھ

ادي توى الم مح ". المس ور یس ادي أي أن التص الم الم ي الع ا ف ا وجعلھ ة بن یع المحیطی إدراك المواض ا ب لن

  )2005،عامر نورة( .الملموس 

  :التصور واالتجاه -4-4

رد :االتجاه ار الف ي أفك ؤثرة ف ة واستعداداتھ ‘ یشیر مصطلح االتجاه إلى العوامل الم ھ الوجدانی وجوانب

فاالتجاه غیر قابل للمالحظة المباشرة،  .ش فیھابحیث تدفعھ إلى أن یعمل على نحو معین إزاء البیئة التي یعی

وظ لوك ملح ن س ھ م وم ب ا یق رء أو مم ھ الم وه ب ا یتف تنتاجا مم تنتج إس تخلص ویس ا یس الي ." (.وإنم د الع عب

  ). 1994،الجسامي 

یاء        ادات إزاء أش ن إعتق ھ م إذا فھناك اختالف بین الرأي واالتجاه، حیث أن الرأي ینطوي على ما نحمل

ویتمیز الرأي عن االتجاه في كونھ خالیا من الشحنة االنفعالیة إلى حد ما، كما یالحظ . نة كائنة في الوسطمعی

ة  ة أو ملموس ة رمزی ن دالل ھ م ا یحمل الل م ن خ ك م اعي وذل ور االجتم ن التص تار ع ع الس اه یرف أن االتج

ا لمحیطنا، فاالتجاه یشیر أحیانا إلى أشیاء ملموسة، كما یمكن أن یكون ال فرد إتجاھات نحو أشیاء مجردة، أم

رد أو  ھ الف التصور فھو الداللة العقلیة الكتشاف  المحیط في إتجاه معین، في حین أن االتجاه یستنتج مما یقول

  ). 1994عبد العالي الجسامي،(یقوم بھ من سلوك ملحوظ 

  



32 
 

  

  :التصور والتفكیر -4-5

ك"       ة  یعرف التفكیر أحیانا بأنھ سلوك رمزي، وذل ي البیئ ة ف یاء الكائن ا یرمز لألش اول م ر یتن ألن التفكی

ة دلوالتھا الخاص ا م ان، . فیعطیھ م األحی ي معظ ان ف دى اإلنس ألوف ل يء م ن ش وض ع ا یع و م ز ھ والرم

رد الماضیة رة الف ار واآلراء المتصلة بخب ن إستخدام األفك ة تستخلص م درة عقلی التفكیر أساسا ق د (  "ف عب

  ).1994،العالي الجسامي

ة         تویات العقلی ى المس ي أعل تم ف ة ت ة معرفی ة وعملی یفة عقلی التفكیر وض ھ ، إذا ف ي عملیات ر ف والتفكی

ره ، الرمزیة یستعمل قوى اإلستدالل والذاكرة والتخیل والتصور  ومنھ فإن ما یمیز التفكیر عن التصور وغی

ان  ان والمك دود الزم د بح ھ الیتقی ة أن ات العقلی ن العملی ث ی، م افات وأن حی رق المس رد أن یخت تطیع الف س

  . یتصور مواقف لیست في متناول الحواس 

  :التصور والمعاییر -4-6

ة  ى جماعة معین ھ إل ر إنتمائ ي األخی رر ف المعاییر ھي مختلف السلوكیات التي یقوم بھا الفرد والتي تب

ن  االجتماعیةأو مجتمع موسع، ھذه السلوكیات تدخل في إطار المعاییر والقیم  ع م ز مجتم دورھا تمی ي ب والت

راد :" المجتمعات األخرى ویمكن تحدید مفھوم المعیار على أنھ  مجموعة القواعد التي تضبط سلوكیات األف

وھو الذي یحدد الصواب من الخطأ والمباح من غیر المباح، فھو موجود في كل ". داخل الجماعة والمجتمع 

ین الرجل : فمثال  ماعیةاالجتالمجتمعات وھو أساس تنظیم العالقات  ة ب ات القائم دد العالق ار یح زواج معی ال

  .والمرأة في المجتمع، غیر أن كل مجتمع ینظر إلیھ حسب مرجعیتھ العقائدیة 

) العادات، التقالید، األعراف(فھو یتكرر بدون معارضة أو نقد ،فالمعیار ھو نتاج اجتماعي ولیس فردي      

ردي  كما یرتبط بالسلوك الذي یختلف اج ف و نت ابقا، فھ ا س من مجتمع إلى آخر في حین أن التصور كما ذكرن

  .وجماعي من خبرات وتجارب الفرد وتفاعالتھ مع المحیط

إن المعاییر تفرض على األفراد نوع من الضغط یمكنھم من االندماج في الجماعة وإتباع ما تراه صائبا،      

  .فكك الجماعة ودخولھا في حالة عدم اإلستقراروغیاب احترام المعاییر یؤدي بالضرورة إلى ت

ذالك التنشئة  اعي وك رابط اإلجتم ین التعامل والت ع ب اعي تجم نفس اإلجتم إذن نجد المعاییر في علم ال

ة ق ،االجتماعی اتف والتناس ى التك راد إل رف األف ن ط ا م ة احترامھ ي حال رورة ف ؤدي بالض د ت ذه القواع فھ

دة باالتجاھات  ة وطی ا عالق وم التصور. اإلجتماعي كما لھ ین مفھ ا وب ح بینھ رز االختالف الواض ا یب . وھن

ـاب( ـد الوھــــــــ اریخ . عبــــ ـوب بت ـدونات مكتـــــــــ ع 2009مــــــــــ ى موق http://wahab  عل

1081.Maktoobblog.com).(  
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  :التصور والتعلیم -4-7

دا          لقد تحدت  میشال جیلي عن التصورات حیث أعتبرھا بمثابة الشریك الحقیقي للعملیة التعلیمیة معتم

ا بأن رزا إیاھ ین مب ول المتعلم ون ح كلھا المعلم ي یش ورة الت ى الص ك عل ي ذال رتبط ف ت ت ا دام ة م ا مھنی ھ

ص ،باألھداف والطرائق التي تتبناھا المؤسسة التعلیمیة ین فخل اه المتعلم ین إتج كما تحدت عن صورة المعلم

ي ناقشھا میشال السبیل  ذه الفكرة الت دت ھ ث مھ نھم حی ا بی إلى أن ھذه الصورة تحددھا طبیعة العالقات فیم

راده للتصورات بالدخول إلى حجرات الدراسة إذا اع ور ضمن أف ة تتبل تبرنا الفوج الدراسي وسیلة بیداغوجی

كلة عیة المش ة أي وض عیة  التعلیمی ى الوض د عل ار یعتم یم ص ادام  التعل ورات م طة التص ة بواس . المعرف

)Gilly.M (1990);P.482- 483(  

ا         أثیر فیھ ي الت ث یساھم ف ا حی یئا م فالتصورات إذن كل مفھوم من ھذه المفاھیم یضیف للتصورات ش

ا، ...اتجاه ،قیمة ،اعتقاد،تتعلق بكل ما ھو رأي االجتماعیة والتي تساھم في بناء التصورات حول موضوع م

اھیم النفسیة  ذه المف ین ھ داخل ب ةفبالرغم من الت اعي االجتماعی وم التصور اإلجتم ر ، ومفھ ذا األخی إال أن ھ

ن  ا م یبقي  حاصل أنشطة التحلیل والتصنیف لمختلف األشیاء التي یتعرف علیھا ویقوم باستحضارھا انطالق

  .رموزھا في الواقع وبعملیة ذھنیة إدراكیة یتم معالجة تلك الرموز فیتشكل التصور

  :خصائص التصور -5

  :فكریة التصور عملیة إدراكیة -5-1

ة ، وفكریة فاإلدراك ھوعملیة ذات منشأ حسي، إن للتصور خاصیة مزدوجة إدراكیة ة الفكری والعملی

وعي مرة أخرى فالتصور یشمل ، ذات طابع تجریدي حیث أن تصور الشيء ما ھو إال إعادة إ إحضاره لل

ة ة اإلدراكی ا، العملی ھ محسوس يء وجعل وع أو الش ذا الموض ترجاع ھ ب إس ث یج ة كم، بحی مل العملی ا یش

وع ة الموض و إزال وره ھ روط ظھ ث أن ش ة بحی ب ، الفكری ین فحس مل العملیت ور یش الي فالتص وبالت

ة " موسكوفیسي   دائرة الفكری ى ال دائرة الحسیة إل ن ال العبور م  ,MOSCOVICI" (إن التصور یسمح ب

1980.p360.(  

 صر المحیط أین یتم السلوك؟یعتبر التصور عملیة بناء ذھني لعنا :التصور عملیة بنائیة -5-2

  :التصور خاصیة اجتماعیة -5-3

ا  االجتماعیةالنستطیع أن ندرس التصور دون الرجوع ومعرفة العوامل  ن خاللھ التي یظھر وینشأ م

ي  ول موسكوفیس ث یق ھ حی ور فی ذي یتط یط ال ع والمح ة المجتم د بنی وم بتحدی ور یق ورات "فالتص إن التص

دث  دون انقطاع خالل الكالم  االجتماعیة ا وتح ان نراھ ي كل مك دة ف تكاد تكون أشیاء ملموسة فھي متواج
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وم ا الی ي عالمن اءات ف ات  واللق ة . والحرك ار مرتبط والت وأفك دات ومی ن معتق ھ م ا تحتوی رد وم ة الف فذاتی

ع ي المجتم اییر الموجودة ف القیم والمع ا ب اع. ارتباطا وثیق ات والتواصل االجتم نظم والعالق ذالك ت یین فھي ب

  ).71، ص1988أحمد أوزي . (نموه وتطوره

  :أنواع التصورات -6

  التصور الذاتي أو الفردي -6-1

ا   J.Clenet""حسب           ن وضعیة معاشة مم تنباطھ م ن اس ة ھي أي موضوع یمك التصورات الفردی

ص دة، أي تخ ة محای رات فردی ى خب ة عل ذا فھي قائم ن ھ د م رد ونمط معاشھ یعطیھا معنى، وأبع ك الف . ذل

  )2005عامر نورة،(

ع        ي االتصال م ة ف ل أھمی ة ال تق ھ وظیف إن ل ع اآلخرین ف ي االتصال م إذا كان للتصور وظیفة مھمة ف

المحیط ، النفس أین یعطي الفرد صورة عن ذاتھ رتبط ب فالتصور الذاتي ھو التصور الشخصي للفرد والذي ی

ھ یش فی ذاتي فالتصور. الذي یع ل  ال أثر بالعوام الفرد ویت ق ب ةھو تصور شخصي متعل المحیطة  االجتماعی

  )2005،عامر نورة. (بالفرد 

  :التصور الغیري -6-2

ون        ا  واآلخر ذو مستوى خارجي موضوعي یك وھو تصور ذو مستویین أحدھما داخلي یتمثل في األن

ة كال مختلف ى أش رد : عل ة ، الف تو، الجماع ذا المس ي ھ ا وف وع م ن موض ھ م د نفس رد بتجری وم الف ى  یق

  )2005،عامر نورة. (المواضیع  الذاتیة 

  :التصور اإلجتماعي -6-3

التصور اإلجتماعي یشكل عددا  ": دوركایم الذي منحھ خاصیة جمعیة فھو یقولظھر ھذا المفھوم مع 

ن  االجتماعیةكبیرا من الظواھر النفسیة و ة واألساطیر وھي ال تنفصل م وم اإلیدیولوجی وھي ما نسمیھ العل

اعي ا ھو ذو مظھرا جتم ن م ردي ع د أوزي ، موسكوفیسي" (حیث التمیز بین ما ھو ذو مظھر  ف ي أحم ف

1988.(  

ال من أعم دیث ض وم ح ھ مفھ ا أن اعي"S. Moscovici"وذكرن ام اجتم ور نظ ر التص ث أعتب  -حی

توجیھ السلوك والتصرفات وتحدید المقبول منھا والمرفوض وذلك حسب وأضاف جانب جدید وھو ، معرفي

  .المنتجة لھا االجتماعیةالمعاییر واإلیدیولوجیات والثقافة السائدة داخل الجماعة 

اعي  ب السلوكي اإلجتم ى الجان داه إل ل تتع ي ب ب المعرف أي أن التصورات لم تعد محصورة في الجان

  . معرفیة  –ولذالك اعتبرھا أنظمة اجتماعیة 
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  :االجتماعیةمفھوم التصورات  -7

نفس  اء ال ر ف علم ن ط ر م ام كبی ت باھتم ي حظی یع الت ین المواض ن ب اعي م ور االجتم ر التص یعتب

ذا اإلطار سنعرض ،خاصةوعلماء االجتماع  ي ھ ھ وف والذي أخذ من أطر متباینة مما أدى إلي تباین تعریفات

  :بعض التعاریف كما یلي

 تعریف إمیل دوركایمEmile Durkheim :   

ةالتصورات  ة :" ھي االجتماعی ا الخاص بب میزاتھ ة بس واھر الطبیع اقي الظ ن ب ز ع واھر تتمی ... ظ

ار ... باببدون شك فإن لھا أسباب وھي بدورھا أس ض األفك ویضیف أن إنتاج التصورات ال یكون بسبب بع

ا دون  التي تشغل انتباه األفراد، ولكنھا بقایا لحیاتنا الماضیة، إنھا عادات مكتسبة، أحكام مسبقة، میول تحركن

  )Emile Durkheim, 1997, p113". (أن نعي، وبكلمة واحدة إنھا كل ما شكل سماتنا األخالقیة

ھ یبین ھ       ي توجی ر ف ذا التعریف أن التصور ھو ناتج عن الخبرات السابقة التي عشناھا والتي لھا أثر كبی

  .مواقفنا وسلوكیاتنا

 تعریف فیشر :Fisher  

دات، ویتقاسمھا :" التصور االجتماعي ھو        یم والمعتق ن خالل الق أة م بناء اجتماعي لمعارف عادیة مھی

وتؤدي إلى توحید ) الخ...أفراد، أحداث، فئات إجتماعیة ( أفراد جماعة معینة، وتدور حول مواضیع مختلفة 

  ". االجتماعیةنظرتھم لألحداث كما تظھر أثناء التفاعالت 

 (Gustave Nicolas Fisher, 2005, p131)  

  :نستطیع استخالص ما یلي، ومن خالل ما تضمنھ ھذا التعریف من معاني 

  تشكل لكل فرد واقعھ ومن ثمة فھي طریقة تفكیریة االجتماعیةالتصورات  

  یتم تناقلھا بین، مصدرھا المجتمع وھي معرفة عادیة ساذجة االجتماعیةالتصورات  

  االتصال االجتماعيالجماعات عن طریق. 

 تعریف جودليJodelet:   

دف  االجتماعیةشكل من المعرفة :" التصور اإلجتماعي ھو ع وتھ ن طرف المجتم المبنیة والمقسمة م

ین الجماعات  ةإلى أشیاء عملیة، كما تعمل على إعادة بناء الواقع المشترك ب ة االجتماعی ر معرف ، وھي تعتب

  )Denise Joelle, 1990, p360". (ساذجة

ذلك  ة ل ة العلمی ن المعرف ف ع ا تختل ا أنھ ع، كم درھا المجتم فالباحثة ترى أن التصورات جماعیة مص

  .فھي تعتبرھا معرفة عامیة تساھم في التحكم في تصرفاتنا وسلوكیاتنا
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 تعریف موسكوفیسي :Moscovici   

بأشیاء معینة سواء مظاھر  نظام من القیم و المبادئ والممارسات المرتبطة:" التصور اإلجتماعي ھو         

ا  األفراد والجماعات، كم اة الخاصة ب أو أبعاد خاصة بالوسط اإلجتماعي، والتي تسمح باستقرار إطار الحی

  "تشكل أیضا أداة لتوجیھ إدراكنا وكذا بناء استجاباتنا 

المفھوم        ین ب ھ المھتم الف ب ى خ ذالك معن أعطى ب یم ، ف ا للق اه نظام را إی ھ معتب ا ب ى خاص ى منح ونح

اة  االجتماعیةأو باألوساط ، ومفھوما عملیا لھ عالقة بالموضوعات ة باستقرار إطار حی ن ناحی التي تسمح م

  .األفراد والجماعات وتشكل التصورات وسیلة لتوجیھ اإلدراك من ناحیة أخرى

ذھني ،فأعطي األولویة للجانب االجتماعي لما أشار إلي نظام القیم        ب ال ة الجان ة الثانی ي المرتب ثم جاء ف

  )Serge Moscovici, 1961, pp42-43. (لما أشار بأنھا وسیلة  لتوجیھ اإلدراك

  تعریف ھرزلیش:Herzlich 

ن سیرورة لبناء الواقع، تؤثر في آن واح:" التصور اإلجتماعي ھو دل م ر واالستجابة فتع ى المثی د عل

  )Claudine Herzlich, 1972, p304".  (األول وتوجھ الثاني

تجاباتنا  ا أن اس ا كم وراتنا لھ ن تص ة م ي ناتج یاء ھ داث واألش ا لألح ا ونظرتن ل إدراكن ى أن ج بمعن

ا إذن  ھ فإنھ رة ل المتمثلة في مختلف السلوكیات والممارسات ھي موجھة عن طریق تصورنا للمواضیع المثی

ون ا واطس ي تزعمھ لوكیة الت یكولوجیة الس دیل للس اءت كب ا  ج ي رأین ت و Watson) 1927(ف ي درس الت

  .االستجابات القابلة للمالحظة كاالستجابات الحركیة والشفویة

 تعریف أبریك :Abric  

وم :" التصور اإلجتماعي ھو ذي بواسطتھ یق ي، وال وج أو سیرورة خاصة بنشاط عقل ن منت ارة ع عب

ا  -Jean Claude Abric, 1994, p".(فرد أو جماعة بتشكیل الواقع الذي یواجھھم وكذا منحھ معنى نوعی

12p-23(  

رد ارجي للف داخلي والخ الم ال ین الع ا ب ام فیم ود انقس دم وج ظ ع ث الح تجابة ،حی ر واالس أي أن المثی

ا،یشكالن قطبا واحدا  ن اجل ،فیتكونان مع ل م ھ ب د لذات ذا أیضا أن الموضوع أو الشيء الیوج ي ھ ا یعن كم

  .اآلخرین
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ة تخضع للتصور وتكون ، بقالیست ھناك حقیقة موضوعیة مس:"كما أشار للحقیقة قائال ن كل حقیق لك

اریخ ، خاصة بالفرد أو الجماعة فیعاد بناؤھا في نظام معرفي منطوي في نظام قیمي وھذا األخیر یخضع للت

  :ونستنتج من ھذا التعریف ما یلي"الذي یحیاه الفرد في اإلطار االجتماعي واالدیولوجي المحیط بھ

  العامة للموضوعكل تصور یعتبر شكال من أشكال الرؤیة  

  ارب وع كالتج وعیة للموض زات الموض اج الممی ماح بإدم رض الس ة بغ ة الحقیق د ھیكل ور یعی التص

  .نظام المواقف والمعاییر، الماضیة للفرد

  .التصورات تساعد الفرد أو الجماعة على إعطاء معني لتصرفاتھم كم تساعد على فھم الحقیقة -     

   تعریف بلوش وآخرون  :Bloch et autres   

ة، :" التصور اإلجتماعي ھو         ة معین ي إطار ثقاف ة مقسمة ف أسلوب لرؤیة محلیة وفي نفس الوقت رؤی

ل المرتبط  ھ الفع ذالك یسمح بتوجی الم وك والتي تسمح بتأمین اإلندماج المعرفي لمظھر معین من مظاھر الع

  )H .Bloch ET autres, 2002, p114". (بھذا المظھر

ات فالتص        ن الجماع ا ع ادئ تمیزھ ا ومب ل قیم ة تحم ل جماع ات، إذ أن ك اختالف الجماع ف ب ور یختل

ى  ن جماعة إل ا واستجاباتنا م ایز أفعالن الي تم األخرى مما یجعل ھناك اختالفا في محتوى التصورات، وبالت

  .أخرى نظرا لتمایز ما استدمج فینا من قیم ومبادئ مصدرھا المجتمع الذي نعیش فیھ

    یف فالمن وروكت تعر:Flament et Rouquette  

ة       اط متدرج الث نق ي ث اعي ف ور اإلجتم ان التص ة : یعرف ة، والثالث ة مفاھیمی فیة، والثانی ى وص األول

  :إجرائیة، وتتمثل ھذه النقاط في ما یلي

ي الفعل:" التصور اإلجتماعي ھو      ذا ف م وك ي الحك ا أسلوب لرؤیة مظھر في العالم والذي یترجم ف ، مھم

كانت طریقة الدراسة المستخدمة إن أسلوب الرؤیة ال یستطیع أن یرجع إلى فرد واحد فقط، ولكنھ یرجع إلى 

  ".فعل اجتماعي

ین، :" التصور اإلجتماعي ھو ة بموضوع مع دات المتعلق ارف واالتجاھات والمعتق ن المع مجموعة م

ف لوضعیات مع ارف والمواق ن المع ة إذا فھو یحتوي على مجموعة م ام معیاری یم وأحك ات لق ة وتطبیق .. ین

  ". الخ
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ات، :" التصور اإلجتماعي    لھ خاصیة تمیزه وكأنھ مجموعة من العناصر المعرفیة المرتبطة بواسطة عالق

  ". ھذه العناصر وعالقاتھا تتواجد في ثبات داخل مجموعة محددة ومعینة

   )Claude Flament et Michel Louis Rouquette, 2003, p13(  

دات،         ات، والمعتق ارف، واالتجاھ وع المع و مجم اعي ھ ور اإلجتم أن التص ح ب ف یوض ذا التعری إذا فھ

أن  ف ب ذا التعری ح ھ ا یوض رد، كم یس الف ع ول درھا المجتم ون مص ي یك ام والت اییر، واألحك یم، والمع والق

ا یمی ذا م ة، وھ ة داخل مجموعة معین ن المبادئ المتبناة في التصور ھي نفسھا وثابت ز الجماعات بعضھا ع

ذي  بعض، كما أن األحكام التي نطلقھا على ما نصادفھ من أحداث ووضعیات، منبعھا تصورنا اإلجتماعي ال

  .یترجم بدوره ما  نمارسھ من سلوكیات واستجابات

  :االجتماعیةأبعاد التصورات  -8

ل ال:على وجود ثالث أبعاد رئیسیة للتصورات وھي Serge Moscovici ""یركز    ف وحق معلومة والموق

  .التصور

رد الشخصیة : المعلومة -8-1 مجموعة من المعلومات المكتسبة حول موضوع معین انطالقا من تجارب الف

دى العناصر األساسیة للتصور، أو عن طریق االحتكاك باآلخرین ھ ، والمعلومات ھي إح ي واقع الفرد یبن ف

 .من خالل كمیة ونوعیة من المعلومات ومدى تنظیمھا

راد الجماعة  ین أف ي تكون موزعة ب إذن البد من وجود معلومات كافیة حول موضوع التصور والت

فالمعلومات إ ذا كانت غیر كافیة حول الموضوع أو لم تكن لھا مصداقیة سیزید عنصر الغموض فیھا ویلجأ 

ة  ي عملی رد  الفرد إلنتاج تصورات إلتمام الصورة وتعتبر ھذه الخطوة األولى واألساسیة ف التصور ألن الف

  .یعتمد على كمیة ونوعیة المعلومات لتكوین واقعھ

و اتجاه :الموقف -8-2 الي تجاه الموضوع فھ ھو الجانب المعیاري للتصور من خالل رد فعل عاطفي وانفع

د أن  ات إال بع تقط المعلوم رد ال یل سلبي أو ایجابي لفكرة أو موضوع معین والموقف یحظى بأولویة  ألن الف

                    . موقفا من الموضوع یتخذ

وع  و الموض لبي نح ابي أو الس ام اإلیج اه الع و االتج الموقف ھ ور ،إذن ف ور التص تم ظھ ث یح حی

دفاع  ة، وال ن جھ ا م ین أفرادھ االجتماعي حول الموضوع حاجة الجماعة الستخدامھ في توحید االتجاھات ب

ا ومنھ یبدو لنا  أن اال،عن مواقفھا من جھة أخرى  ل التصور كم ة وحق تجاه یظھر حتى قبل عنصر المعلوم

دده  ھ S.Moscovici" "ح ات عن ل أن یكتسب معلوم ول الموضوع قب ھ ح ھ وموقف ون اتجاھ رد یك ألن الف

  .وینظمھا
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ل التصور -8-3 ول : مجال أو حق ة ):" Moscovici )1972یق دة مرتب د وح ن توج ل تصوري أی اك حق ھن

  ".وعة من اآلراء المنظمةكما یعبر عنھ بمجم، من العناصر

و  ب أخرى وھ ال جوان ع إغف ا م إذن المقصود بھ  ھو اختیار أوجھ أو جوانب من الموضوع وإبرازھ

ة للموضوع ة للعناصر المكون دة ھرمی ى شكل وح وى عل ھ بفكرة تنظیم المحت ر عن ف مجال ، ما یعب ویختل

  )2005،لیلى شكمبو.(ة  داخل الجماعةالتصور من جماعة إلى أخرى وذلك استجابة للقیم والمعاییر السائد

ول  ابقة ح ات س تدعاء معلوم رد باس وم الف ین یق وع مع ول موض ور ح وى التص ل محت إذن لتحلی

وى  نظم محت ھ ی لبیا ومن ان أم س ا ك ف إیجابی ذ اتجاه أو موق ھ ان یتخ ذا علی ل ھ ھ وقب راد تحلیل الموضوع الم

  .رد والجماعةتصوره انطالقا من المعاییر والقیم التي یعمل بھا الف

ذي " Kaes"أما افي ال اعي والثق یاقھا النفسي واالجتم ي س اد للتصور ف الث أبع دد ھو اآلخر ث د ح فق

  :تظھر وتتطور فیھ كاآلتي

 دد :البعد األول ى ع وم عل اره یق رد وھو نشاط نفسي باعتب التصور ھو عملیة بناء الواقع من قبل الف

ار  كبیر من اإلدراكات المتكررة في تكوین جملة من ن اعتب دما یمك المعلومات موضوعھا الواقع عن

 .التصور شبكة لقراءة الواقع تترجم من خالل العناصر المحیطة بھا

 التصور ھو نتاج ثقافي وتعبیر تاریخي ظاھر معبر عنھ اجتماعیا حیث:البعد الثاني: 

ا - اھر تاریخی افي ظ وج  ثق ور كمنت اریخي ،التص یاق ت ي س ا ف ورات دائم جل التص ث تس ة حی ون تابع وتك

ي  االجتماعیةللوضعیة الواقعة ولشبكة العالقات  واإلیدیولوجیة ومختلف الطبقات المكونة للمجتمع كل ذلك ف

  .إطار زمني معین

ا - ة : التصور كمنتوج ثقافي معبر عنھ اجتماعی ة الطبق ن مكان ا م ع انطالق ع الواق رد یتفاعل م ان كل ف إن ك

  .فكل فئة تحمل جملة من المعتقدات والطقوس والقیم الجمالیة، التي یقوم بھا االجتماعیةوالنشاطات 

 ا أن التصور یسجل :البعد الثالث افي بم ن المحیط الثق التصور كعالقة اجتماعیة للفرد مع عنصر م

ون  رد ال یك إن تصور أي ف المجتمع ف رد ب ربط الف ي ت داخل نسیج معقد من العالقات والتفاعالت الت

ط ھ ات دون توس ةذه العالق ر  االجتماعی ض العناص ار بع ن اختی ھ م ائص تمكن ھ خص ي تعطی الت

 )    2006،بوشكارة سھام،یوسفي وفاء.(للموضوع الذي یتصوره وإبعاد العناصر األخرى 

د أن التصورات  ةوھكذا نؤك ا االجتماعی ب باستحضاره ذھنی اء موضوع غائ ، لیست مجرد إعادة بن

عوإنما ھوعملیة تتم باالستعان اییر المجتم ن شروط . ة بالخیال الفردي واالجتماعي والرجوع إلى قیم ومع وم
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ور  القبول، فالتص الرفض وب بقا ب ذ مس ف متخ ع موق ور م ل للتص ود حق ات ووج وفر المعلوم و ت دوثھا ھ ح

  .االجتماعي نشاط نفسي من خالل مجموعة من اإلدراكات ومنتوج ثقافي معبر عنھ اجتماعیا

  : تماعي ممیزات التصور اإلج–9

ة        ب معرف ذا وج ده، ل ھل تحدی ن الس یس م ري، ول د وث طلح معق اعي مص ور اإلجتم طلح التص إن مص

  ).Serge Moscovici, 1961, p 363( ممیزاتھ الخمس

 elles ont un caractère symbolique et signifiant :الطابع الرمزي الداللي 1.9

لوكیات  ن لس ھ یمك زة أن ذه المی الل ھ ن خ ح م وع وض ین الموض ة ب ب العالق ك حس ر، وذال راد أن تتغی األف

  .والفاعل

فالتصور ھو إعادة استذكار أو تقدیم شيء غائب إلى الوعي، ذلك یكون من خالل، احتفاظ الموضوع 

ردة ّ المج ا یع خصوص ن المواض ر م ن كثی ر ع وز تعب ى ، برم ا المعن اول إعطائھ تذكار یح طة االس فبواس

  . یرھا وشرحھاوالداللة التي تعمل على تفس

" موسكوفیسي"ومنھ نستنتج أن للتصور اإلجتماعي وجھان، أحدھما شكلي واآلخر رمزي، وقد شبھ 

ھ، ولكل ة خاصة ب ة، فلكل شكل دالل وجھي الورق ك ب ا ذل ة شكل خاص بھ  ,Serge Moscovici( .دالل

1961, p 363.(  

  " "elles ont un caractère constructifلھا میزة بنائیة 2.9

ا         رد موضوعا خارجی دما یستدخل الف دث عن ت تح ة التصورات حی لھذه المیزة عالقة باإلدراك وعملی

ض  ة بع وم بإزال رة ، فیق ي فك ل ف ن قب دة م یع متواج ع مواض ھ م وم بربط ھ یق ذاتي فإن توى ال ى المس عل

  .ھذا ما یجعلھ عملیة تركیب وبناء ذھني. الخصائص واإلبقاء على البعض وإضافة أخرى 

ذھن        وھذا ما یمیز التصورات عن العملیات النفسیة األخرى، فھو لیس عملیة تكرار أو إعادة صورة لل

ة ة والفكری ات اإلدراكی الل العملی ن خ ھ م وم ب ب یق ي، أي تركی اء عقل ة بن ھ عملی تدخل . ، ولكن دما یس فعن

ى بقا عل ة،  موضوعا خارجیا على مستوى ذاتي یقوم بربطھ مع مواضیع موجودة مس دائرة الفكری مستوى ال

ھ شيء  ب یضاف إلی ا، فالتصور ھو شيء غائ بعض منھ ھ ال ض الخصائص، ویضیف إلی إذ ینتزع منھ بع

  )(Serge Moscovici, 1961, p364. (حاضر مما یؤدي بھ إلى التغیر

  elles sont toujours représentations d’un objet ""االرتباط بموضوع ما 3.9

د تصورا ث ال توج احی ا اختلفت طبیعتھ دد مھم ور دون ، ت دون موضوع مح د تص ھ ال یوج ك أن ذل

ل ة مجردة مث ون، اإلتصال : موضوع، والموضوع بإمكانھ أن یكون ذو طبیع خ، أو یكون خاصا ... الجن إل

  .الخ...األساتذة، الصحافیین : بنوع من األشخاص مثل

     elles ont un caractère imageant(figuratif) لھا میزة تمثیلیة صوریة  4.9
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ة ذات  ة الفكری ي، والعملی ابع الحس ة ذات الط ة اإلدراكی ن العملی ل م ین ك تم ب ة ت ة متبادل اك عملی ھن

  .                 الطابع التجریدي المحض، ویعد التصور عملیة ثالثة لھا خاصیة ازدواجیة، إدراكیة وفكریة

وعي  يء لل ذا الش ار ھ و إعادة إحض ا ھ يء م ي فتصور ش دم وجوده ف ھ أو ع م غیاب رة أخرى رغ م

ال  ى الخی دل عل ل ت اطة ب ل بس ة بك اج الحقیق ادة إنت ي إع ا ال تعن ور ھن ة التص ث أن كلم ادي حی ال الم المج

ا  ، اإلجتماعي والفردي ى أنھ دو مزدوجة:"حیث یؤكد موسكوفیسي عل ل وجھ ‘تب ان منفصالن مث ا وجھ لھ

 َ   .جھة تمثیلیة وأخرى رمزیة ، ظھر الورقة

ن منفصلین .یعني أن التصورات تظھر بوجھین متالزمین ا یشكالن . و لك ى كالھم فالصورة و المعن

  .(Jodelet D, IN Moscovici 1990p363)التصور االجتماعي و ال غنى عنھما

 "elles ont un caractère autonome et créatif"لھا میزة الذات واإلبداع  5.9

اعيلكنھ ی،التصور لیس إنتاجا بسیطا  داع الفرعي أوالجم ، ستلزم لحدوت اإلتصال جزءا مستقال لإلب

ض األشیاء  دیم بع د تق فمثال في التصور الخارجي لعمل مسرحي یقدم بالصوت والصورة أفعاال وكلمات تعی

  ..،القدر، كالموت، غیر المرئیة الموجودة في النص

ةفكل فرد من خالل تصوراتھ  و  االجتماعی ردي وھ ا جزء ف ا یضفي علیھ ة وجزء آخر یجعلھ الذاتی

  .مختلفة عن تصورات اآلخرین وھو عامل اإلبداع 

ة  حیث أن التصورات تتدفق في شكل سلوكیات وعادات أي من خالل التصورات تنتج سلوكیات فردی

  .وإجتماعیة تتجسد في شكل قیم إجتماعیة

ي  إذا فمن خالل ھذا التحلیل الخاص بخصائص التصور اإلجتماعي یمكننا اختصار ھذه الخصائص ف

  :النقاط التالیة 

  .ھي دائما تصور لموضوع معین     -1

  .لھا میزة انطباعیة، وخاصیة تبادل الحس والفكرة، اإلدراك والصورة     -2

  .لھا میزة رمزیة ولھا معنى     -3

  .لھا میزة بنائیة     -4

  لھا میزة مستقلة وإبداعیة     -5

ورات         ا التص ف بھ ي تتص س الت زات الخم ى الممی افة إل ةباإلض رى  االجتماعی زة أخ اك می ا ھن كونھ

اءه ، فالفرد داخل المجتمع یتفاعل مع غیره ،فالتصور ھو عملیة إنبناء وإنتاج اجتماعي اجتماعیة تم بن حیث ی

   (Jodelet D,IN Moscovici;1990p360) خالل التفاعل واإلتصال االجتماعي 
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  :االجتماعیةوظائف التصورات  -10

ذلك  االجتماعیةتلعب دورا أساسیا في دینامیة العالقات  االجتماعیةإن التصورات   وكذلك في الممارسات، ل

  :فھي تستجیب ألربع وظائف أساسیة أال وھي 

  fonction de savoirوظیفة معرفیة  1.10

ع       ة بشرح وتفسیر الواق ذه الوظیف ي إطار ،تسمح ھ ا ف ارف وإدماجھ ى إكساب المع راد عل وتساعد األف

ا  ون بھ ي یؤمن یمھم الت ة وق ع نشاطاتھم المعرفی وم منسجم ومنسق م اعي  ،مفھ ا تسھل التواصل اإلجتم كم

ة ل ونشر المعرف ادل ونق دھا إلطار مرجعي مشترك یسمح بتب  ,Jean Claude Abric, 1994. (بتحدی

p15.(  

  fonction identitaireوظیفة الھویة    2.10

ة           ةتقدم التصورات بتحدید الھوی اعیین، االجتماعی ة والتضییف االجتم ة المقارن ي عملی ا تسھم ف ، كم

اتیون " مثال الشخص المعارضّ  ل اللحوم أو النب اء" ألك ھ أناسا لطف ي أمثال رى ف دیھا ، ی ي مؤی رى ف ا ی بینم

  ،التصورات ھي توزیع فكرة "" Jodeletأفرادا دمویین  تقول جودالت

  (Jodelet, D, in maache, y, 2002, p12).وھي أیضا تأكید لموقع اجتماعي مع ھویة، لغة

  .أي أن الفرد یربط كل تصور بھویة أشخاص لھم صلة بھ مھما كان ذلك الموضوع     

  fonction d'orientation وظیفة التوجیھ 3.10

ورات      ھ التص ةتوج ورات  االجتماعی كلھ التص ذي تش ع ال یر الواق ام تفس ات، فنظ لوك والممارس الس

الث عوامل . یعتبر كموجھ للفعل االجتماعیة ن ث ا م تج انطالق ة بالنسبة للممارسات تن ة التوجیھی ذه العملی ھ

  :أساسیة وھي

ف، فھي -أ ن الموق ة م ف الغای ات  إن التصورات تتدخل مباشرة في تعری ط العالق ثال نم دد م ي تح الت

ن طرف الجماعة سواء  ى م المناسبة للفرد، ذلك أن التصورات تحدد نموذج السیر المعرفي مباشرة والمتبن

  .في بنیتھا أو خالل اتصالھا

ات،  -ب دد وتصفي المعلوم ع، وھي تح ى الواق را عل تنتج التصورات نظاما للتوقعات، فھي تحمل أث

یح . قع، والھدف ھو جعل ھذا الواقع مناسبا لما تحملھ التصوراتوالترجمات الخاصة بالوا فالتصورات ال تت

ددھا ذا تح ك . وال تعتمد على سیاق التفاعالت ألنھا تتقدمھا وتسبقھا وك ة لف ر أنظم الي فالتصورات تعتب وبالت

  .رموز الواقع، وظیفتھا توجیھ انطباعاتنا وتقییماتنا وسلوكیاتنا
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ول تقرر التصورات السلو -ج كیات والممارسات التي نقوم بھا، إذ تحدد لنا ما ھو مسموح وما ھو مقب

روابط  د وال س القواع ورات تعك اییر فالتص الي دور المع ب بالت ا، وتلع ف م ي موق ةف ور  االجتماعی وتص

 .السلوكیات والممارسات الالزمة

   fonction de justification وظیفة التبریر 4.10

راد،  "Posteriori"بالتبریر البعدي  االجتماعیةتسمح التصورات          ا األف ي یتبناھ للسلوك والمواقف الت

ا تسمح  ة ألنھ فھي تلعب دورا في تحدید سلوكنا قبل القیام بھ وتبرره بعد ذلك، وھذه الوظیفة في غایة األھمی

  ).Jean Claude Abric, 1994, p15. (بتقویة التمایز اال جتماعي بتبریره

  :االجتماعیةالسیرورة التي تسمح باشتغال التصورات  -11

قة       ة ومتناس یرورات متدرج ل وس ر بمراح ورات یم كیل التص ا،إن تش یرورات ذكرھ ذه الس  ھ

"S.Moscovici"ي ل النفس ل التحلی ة مث ة علمی ي نظری دیل ف تم التع ف ی ة كی اول دراس ا ح تم  -حینم ى ی حت

ك  -ةاالجتماعیاستھالكھا من قبل الجماعات  ة وذل ا للمعرف ووضح أن عملیة التصور تتضمن نشاطا تحویلی

  التو ضیع والترسیخ : من خالل سیرورتي 

  l’objectivationالتو ضیع   1.11

انیزم  ن میك ارة ع و عب ور، وھ وع التص ة بموض ارف المتعلق یم المع یرورة لتنظ ن س ارة ع و عب ھ

إن بواسطتھ یتم إنتقال العناصر المجردة النظریة إلى صور  ل النفسي ف ة تصورات التحلی ي حال ملموسة، وف

  :ھذه السیرورة تتكون خالل ثالث مراحل مختلفة

ـ  ز ب ى تتمی ة األول فاة : المرحل ل كمص ا تعم ي إنھ ل النفس ین بالتحلی راد الخاص ات لألف اء المعلوم إنتق

تق اة ھي مس ات المنتق ذلك فالمعلوم ن عناصر أخرى، ل ي ع ذا التخل ة وك ن السیاق تحتفظ بعناصر معین اة م

  .النظري الذي ینتجھا، ویعاد صیاغتھا من طرف األفراد وذلك عن طریق إعادة التشكیل النوعي

واة صلبة خاصة بالتصور، ، المخطط الشكلي: المرحلة الثانیة تتمیز بـ ن ن ر ع ذي یعب وم ال ذا المفھ ھ

ن جھ ات وم ر المعلوم ف عناص ة تكثی ن جھ ل م دلي یحم یم ج ق تنظ ن طری كل ع و یتش الء فھ رى ج ة أخ

ر نزاعا ین . المظاھر األكث ي یب ل النفس ة التحلی ي حال ط " موسكوفیسي" وف رجم بمخط ر ال یت ذا األخی أن ھ

ع  ي الواق ن ف ھ، ولك وإنما یتكون من أفكار عادیة بسیطة، بواسطتھا یقدم الجھاز النفسي كموضوع سھل فھم

  .ا نشیطة لمعرفة اللیبدوھذا ال یكون ممكنا  ألن العناصر المكونة ھي خالیة مما یجعلھ
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ى  ة، بمعن ة مقبول م وكنظری ل النفسي كعل إن ھذه النظرة أو الفكرة لھا وظیفة أساسیة وھي تقدیم التحلی

  .ال تسبب حزنا وال خوفا في المجال الذي تزول فیھ بنیتھا النزاعیة

ع        ـ التطبی ز ب ة تتمی ة الثالث ي un processus de naturalizationالمرحل دخل  والت دما ی ھ عن ر أن تق

ھ ع وینتشر بداخل الي یصبح ، مخطط شكلي لموضوع ما المجتم ھ وبالت ن الموضوع ذات دیال ع ھ یصبح ب فإن

  .طبیعیا، إذا ففي ھذه المرحلة تصبح العناصر الشكلیة ملموسة وكذا تصبح عناصر جلیة وبسیطة عن الواقع

ر ر الفك ل عناص ة تحوی رف كعملی ن أن یع ع إذن یمك الي  إن التطبی ذا اإلدراك، وبالت ة وك ن اللغ ات م ي فئ ف

  )0Gustave Nicolas Fisher, 2005, P13. (ترتیب الحوادث الملموسة

اة  ات منتق ن معلوم ارة ع نستخلص من مجمل العناصر السابقة التي تدخل في عملیة التو ضیع أنھا عب

قع یستخرج كل فرد تصوره لألحداث مرتبة ومستقلة تساھم في عملیة البناء اإلجتماعي للواقع، ومن ھذا الوا

  .واألشیاء دون أن یكون في تفرده ھذا متعارضا مع الواقع اإلجتماعي

ي  ة ف ة الثانی ى اآللی ل إل كلیة، ننتق واة الش اء الن ى بن ي أدت إل ة الت ة التصویریة والبنائی ذه العملی د ھ بع

  .وھي عملیة الترسیخ االجتماعیةعملیة بناء التصورات 

  langrageالترسیخ  -11-2

وھي عملیة أساسیة یتم من خاللھا إدماج عناصر من المعلومات الجدیدة حول موضوع غیر معروف 

ا . ضمن شبكة من التصنیفات المعرفیة الموجودة مسبقا درج بھ ي ی ة الت ى الكیفی ذه السیرورة إل ا تشیر ھ كم

  . الموضوع الجدید داخل نظام تفكیر وضمن المجال اإلجتماعي

ات        توى اإلتجاھ تمل مس ل یش ب، ب ي فحس توى المعرف ى المس ر عل یرورة ال یقتص یخ كس فالترس

ورات  وم التص مول مفھ بب ش ك بس ةوالسلوكیات وذل د االجتماعی ي آن واح اد ف ذه األبع الل . لكل ھ ن  خ م

ي النظام المعرو" S. Moscovici"سیرورة الترسیخ وصف  ل النفسي ف اج صورة التحلی تم إدم ف ی ف كی

  .من التصنیفات القائمة وأنماط األشخاص واألحداث الموجودة

  :وتظھر سیرورة الترسیخ من خالل ثالثة نقاط أساسیة

 المعنى: 

ذه ، یضفي على الموضوع المتصور معنى وداللة من طرف المجموعة المعنیة بالتصور فمن خالل ھ

ة  ور الھوی وع المتص ر للموض اني تظھ ةالمع ة  االجتماعی ون أل.والثقافی وع تك اة للموض اني المعط ن المع

رد  دى الف اني المعروف ل اني الموجودة سابقا ضمن نظام المع مصبوغة ثقافیا ومتموقعة من تصنیفات المع
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ة ر، والجماع ث أظھ یخ حی الل الترس ن خ ورات م ر التص كل عب اني یتش ق المع إن نس الي ف  وبالت

S.Moscovici" " ة ةأن الممارس ي كن االجتماعی ل النفس ب للتحلی ي تنس ع الباریس ي المجتم دة ف ة جدی ظری

 .اجتماعیة ال یكون لھا نفس التقدیر  Catégoriesبطرق متفاوتة إلى فئات 

ات  وحسب. كما أن نفس الموضوع الجدید یكتسب معان مرتبطة باإلیدیولوجیة السائدة داخل المجتمع

"S. Moscovici:" ا لفلسفة ي كل مرة وفق ي فإن الموضوع الجدید یفسر ف ة السائدة ف ة اإلیدیولوجی الحرك

  .تلك الفترة وفي ذلك المجتمع

 استعمال التأویل :  

ى  ل تعمل عل ع فحسب ب ات داخل المجتم ن العالق إن العناصر المكونة للتصورات ال تقوم بالتعبیر ع

ة الوا راد الجماع رد وأف ین الف یطا ب كل وس دة لتش ر الجدی ذه العناص راد لھ ل األف الل تأوی ن خ ائھا م دة إنش ح

ة مشتركة  ق لغ الي تخل د، وبالت ة إدراج الموضوع الجدی خاصة في حالة الصراعات التي ال تخلو منھا عملی

داث  ا األح ن خاللھ نف م اذج تص ي نم ل وتعط م بالتواص مح لھ وع تس ول الموض ع ح راد المجتم ین أف ب

د  والسلوكیات المرتبطة بالموضوع المتصور مشكلة بذلك نسقا مرجعیا مشتركا یفرض نفسھ ع بع ى الواق عل

ثال ھ م د فی ى نظام : إدراج الموضوع الجدی ع الباریسي إل ي المجتم د إدماجھ ف ل النفسي بع د تحول التحلی فق

راد ین األف ل ب م التواص دة تحك ة جدی یري ولغ ل ، تفس تخدام تأوی ق اس ن طری ور ع یخ التص تم ترس ھ ی ومن

ره ر التص، عناص ل عناص اویا لتحوی یخ مس ار الترس ن اعتب ھ یمك ائل ومن ى وس  ور إل

L'instrumentalisation.  

 اإلدراج ضمـــن نظــــــــام التفــكیر الموجـــــــود مـــسبقا : 

ـتالك  ق امــ ـن طری ك عــ ـم ذل ار  appropriationویتـ ل اإلط نیفھ داخ د وتص وع الجدی الموض

ة، التفكیري المرجعي السابق ات التالی ل العناصر ال: مما یحتم المرور بالعملی د جع ن التصور الجدی ة م غریب

ة  ر familiarisation de l'étrangerمألوف ض العناص ل بع ر  inversionوتحوی بعض اآلخ دیل ال وتع

ـاییر  ـا للمعـ بح موافقـــ ة . normalisationلیص ة مختلف د بطریق وع الجدی ون إدراج الموض ن أن یك ویمك

لإلطار المرجعي  altérationمساس  تماما فقد یحدث أن یترتب عن إدماج موضوع التصور عملیة ھز أو

ل إدماجھ ال  ة تصفیة عناصره قب التفكیري السابق فقد یكون تأثیر الموضوع الجدید قویا إلى درجة أن عملی

دید ، .......وباء، كارثة: تكون ناجحة مثل أن یكون الموضوع ى (فتتغیر الذھــنیات نفسھا نتیجة تأثیره الش لیل

  ) .2005،شكمبو
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ویشیر إلى الطریقة التي یجد بھا الموضوع ، إدراك عناصر جدیدة داخل نظام تفكیر قائم فالترسیخ ھو

كیف یدمج موضوع جدید غیر معروف من قبل؟ ولكن ھذا :الجدید مكانا لھ في نظام الفكر السابق لألفراد أي

أویلي وسیط اإلدماج ال یكون خالیا من الصراعات ألن الجدید یزعج النظام القائم  ، و علیھ یلعب ال نظام الت

ة . ما بین األفراد ومحیطھم وینتج عن ذلك نماذج تصنف السلوكیات وترتب األحداث و آلی ھ فالترسیخ ھ ومن

  .تقرب ما بین العناصر المستحدثة والعناصر المعروفة مسبقا ثم تضع نماذج لترتیب السلوكیات

ول أن التصورات  ا الق ةومن خالل ما تم عرضھ یمكنن ین تب االجتماعی وم ب ة تق ة جدلی ى داخل عالق ن

ى الصور الملموسة:سیرورتین ة المجردة إل ، األولى التو ضیع والتي تھدف إلى اإلنتقال من العوامل النظری

  .حیث تھیئ اإلطار المرجعي للتصور إلى حین إدماجھ 

بقا د مس تم ، أما السیرورة الثانیة أ ال وھي الترسیخ فتھدف إلى دمج وتقدیم نظام تفكیري متواج ھ ی ومن

وذج الصوري ھ السلوكیات ، المرور من مستوى المعلومات إلى النم ى مستوى توجی ك إل ن ذل م المرور م ث

  .واألفكار

  العناصر المحیطیة للتصور، نظریة النواة المركزیة، االجتماعیةالتصورات  -12

د ارت اء فق احثین والعلم ن الب ا مجموعة م ام بھ ي ق ن خالل الدراسات واألبحاث الت ة م ى النتیج أوا إل

ة  ر أھمی ر العنصر األساسي واألكث المتمثلة في أن التصور ینتظم حول نواة مركزیة، ھذه األخیرة التي تعتب

  .في التصور، كما أنھ یحتوي على عناصر محیطیة تنتظم بدورھا حول النواة المركزیة للتصور

  :النواة المركزیة  12.1

ن خالل  واة الشكلیة ظھر م وم الن د طوره   Moscoviciإن مفھ ا بع ذي فیم م   Abricوال تحت إس

ل العنصر ،مفھوم النواة المركزیة  واة تمث ذه الن ة ھ فحسبھ كل تصور اجتماعي منظم یدور حول نواة مركزی

  :فھي تعمل من خالل وظیفتین مھمتین ،األساسي للتصور حیت تحدد داللتھ وتقوم بتنظیمھ 

  الوظیفة التولیدیةfonction génératrice  

ة للتصور  بعض العناصر البنائی ة ل ر الدالل ذه ،ھو العنصر الذي من خاللھ تتولد وتتغی ذ ھ ذا تأخ وھك

  .العناصر معنى وقیمة

  الوظیفة التنظیمیةfonction organisatrice  

ى  ذا المعن ین عناصر التصور، وبھ ربط ب ي ت ات الت ة العالق دد طبیع ي تح ة ھي الت إن النواة المركزی

ل أو ون العام داث  یك روف واألح ؤمن دوام الظ تقراره، وی ى اس ل عل ذي یعم ور وال د للتص ر الموح العنص
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ي  دیل ف ر، فكل تحول أو تع ة للتغی ر مقاوم ة ھي العنصر األكث النواة المركزی المتحركة والمتطورة، ومنھ ف

ین ذا العنصر یتب ھ بھ د أن ة التصور، ویعتق ي طبیع دیال ف ا أو تع دخل تحوال كلی ة ی االستدالل  النواة المركزی

البسیط على محتوى التصور، وبالتالي فھو لیس بمعیار كاف للتعرف علیھ، لذلك فطبیعة ھذا النظام الخاص 

  .بالمحتوى ھو الجوھر واألساس

ا " أبریك"ویضیف  ن أن یكون ھ یمك د فإن وى واح ان بمحت ددان ومعرف اك تصوران مح ان ھن أنھ إذا ك

وى ذا المحت یم ھ ث تنظ ن حی ذریا م ین ج ذلك  مختلف ون ك ر یك بعض العناص اص ب ز الخ إن التمرك ذلك ف وب

ا  ون معنوی ب أن یك افؤه یج إن تك رى، ف ر األخ ى العناص زي معن ر مرك دد عنص دما یح ا، إذا فعن مختلف

ا  ي تمركز عنصر م ا ف واستداللیا أكثر مقارنة مع البنود المحیطیة، ومنھ فالبعد الكمي ال یكون مؤشرا كافی

ن ،   للتصور س م ى العك ذه العناصروعل دد لتمركز ھ و المح ي ھ د الكیف ى البع ك یبق  Jean Claude. (ذل

Abric, 1994, P22.(  

ع  ي جمی ر، وف ن العناص ل م دد قلی ن ع ون م ورات یتك زي للتص ام المرك ى أن النظ ارة إل ب اإلش یج

ل عنصرین ى األق  Claude Flament.(الحاالت المعروفة فإنھ یحتوي على األكثر على ستة عناصر وعل

et Michel Louis Rouquette, 2003, P23.(  

ا، ) Guimelli; 1992( وحسب جیملي  یال بنیوی فقد شدد على أن تحلیل التصور یجب أن یكون تحل

ة التصور  ي بنی ة خاصة ف ل مكان ألنھ یرى بأن النواة المركزیة تتكون من عناصر أو مجموعة عناصر تحت

  :ویضیف أن النواة المركزیة محددة بما یلي حیث أنھا توحد وتحدد كل المعاني الخاصة بالتصور

  .طبیعة الموضوع المتصور -1

  .طبیعة العالقات القائمة بین الفرد أو األفراد وھذا الموضوع -2

  .أنظمة القیم اإلعتقادات الخاصة باألفراد -3

ن  إذن فطبیعة الموضوع والغایة من الوضعیة یحددان البعد الخاص بالنواة المركزیة وھذا األخیر یمك

 ).Jean Claude Abric, 1994, P23. (أن یكون بعدا وظیفیا أو بعدا معیاریا

 البعد الوظیفي: 

حیث نجد أن النواة المركزیة تتدخل بصورة ،یمكن أن نجده في الوضعیات التي تأخذ الطابع العملي   

ین  ل مع اط أو عم از نش حة إلنج و ذو، واض یال وھ ر تفص م واألكث ر المھ ل العنص ي تمث ة  وھ فعالی

  .إلنجاز ھذا النشاط
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 البعد المعیاري:  

ذا  االجتماعیةیتعلق بكل الوضعیات التي تتدخل فیھا األبعاد  والعاطفیة  واإلیدیولوجیة حیث یكون لھ

ي موضوع مركز التصورات اء . (النوع  من الوضعیات بعض المعاییر والمواقف والمالحظة ف یوسفي وف

  )2006،وبوشكارة سھام

ن العناصر تشكل  وضعیة  وعلیھ فالنواة ن عنصر أو مجموعة م المركزیة ھي األساس وتتكون م

وھذه النواة  نحددھا من خالل طبیعة الموضوع ،منتظمة داخل بنیة التصور ولھا دور في إعطاء معنى معین

الوسط ومن خالل المعاییر والقیم السائدة في ، المتصور ومن خالل العالقة التي تربط الفرد بجماعة االنتماء

  .االجتماعي 

ور    ر التص ف عناص ة لمختل ى وقیم نح معن ا تم ي كونھ ا ف ار وظائفھ ن اختص ذا یمك دد ، وھك ا تح ا أنھ كم

  .الروابط بین مختلف عناصره

  العناصر المحیطیة للتصور 2.12

  مفھوم النظام المحیطي:  

ة ودور أساسي       ا مكان ة إال أن لھ واة المركزی ن الن ة م ل أھمی دو أق ذه العناصر تب م أن ھ ى ،رغ فھي عل

حیث تشكل العناصر ،عالقة مباشرة مع النواة وإن قیمة حضور ھذه العناصر تحدد من قبل النواة المركزیة 

ة  فالعوامل المحیطیة، المحیطة بالعنصر األكثر مادیة ودینامیة في التصور تجسد معلومات متكررة ومترجم

ل . ألحكام شكلیة یقترحھا الموضوع ومحیطھ وما یتضمنھ من قوانین واعتقادات ھذه العوامل المحیطیة ال تق

  . أھمیة من النواة وتلعب دور مھم في إعطاء الجانب المادي لمفھوم التصور

 وظائف النظام المحیطي:  

تعمل العناصر المحیطة على تكوین الروابط بین النواة في الوضعیة المادیة أین یبنى التصور وذالك من      

  .خالل ثالث وظائف رئیسیة

  تنـتج من خالل تماسـك التصـور:  Fonction concrétisationالوظیفة المادیة -12-2-1

وم، مع الواقع ویصبح یحمل معاني مادیة مفھومة  الي نق دمج عناصر الوضعیة الماضیة والحاضرة  وبالت ب

  .التي یخلق فیھا التصور

ث :Fonction régulationالوظیفة التعدیلیة  -12-2-2 ة حی أقل صالبة وأكثر مرونة من النواة المركزی

  .تسمح بتكییف أمثل مع تطورات المحیط
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ـر :Fonction défenseالوظیفة الدفاعیة  -12-2-3 ة تـعتب ة النواة المركزی ات لبنی ـتقرار وثب ـمركز اس ك

ى ،فالعناصر المحیطیة تلعب دور جھاز دفاعي للتصور.التصور حیث أن كل تحول یشھده التصور یرجع إل

  ). Maache ;y et al 2002(التعدیالت والتحوالت في العناصر المحیطیة 

ةإذا فالتصورات  ان و االجتماعی ة یعمالن ككی ة وعناصر محیطی واة مركزی ن ن ث تتشكل م د، حی اح

ع الجزء اآلخر ھ متكامل م دد ولكن م . یقوم كل جزء بعمل مح ذا النظام المزدوج یسمح بفھ د ھ ذلك فتواج ل

ورات  ائص التص ن خص یة م ةخاص ك أن االجتماعی ى، ذل ة األول ي الوھل اقض ف كل متن ر بش ذي یظھ ، وال

ة،  لبة ومرن ة، ص تقرة ومتحرك ت مس س الوق ي نف ي ف ورات ھ لبة(التص تقرة وص ق ألن) مس دد بعم ا تح ھ

) متحركة ومرنة(بواسطة نواة مركزیة موطدة في النظام الخاص بالقیم المقسمة بواسطة أعضاء الجماعة، و

اص  ور الخ ة والتط عیة النوعی ذالك الوض ة وك ات المعاش دمج المعطی ي ت ة، فھ رات الفردی ذي الخب ا تغ ألنھ

  .ماعات فیھاوالتي یندمج األفراد أو الج االجتماعیةبالعالقات والممارسات 

  :تعدیل التصور اإلجتماعي -13

و مستقر  ا، فھ ده مستقرا وثابت ذلك نج یحتوي التصور كما أسلفنا على نواة مركزیة ونظام محیطي ول

ة،  ع البیئ ات م ق بالعالق ا یتعل ة فیم ألن مجموع عناصره تنتمي إلى نفس المبادئ المعیاریة والوظیفیة، ومثبت

  .توجیھ األحكام والسلوك وفھم العالم والممارساتألن الدور الرئیسي للتصور ھو 

و        ة الرئیسیة ھ عندما ال تتغیر البیئة فإنھ ال یوجد أي سبب ألن یتغیر التصور، وألن من خصائص البیئ

ة وتجعل التصور  س البیئ داث تم اك أح عدم الثبات، وھذا ما یقود حتما إلى إعادة النظر في التصورات، فھن

م كالموا ر مالئ ات غی ور التقنی لطة، وتط ع الس ات م ي العالق رات ف ادة والتغی ات المتض ین الجماع ات ب جھ

  .إلخ...

داث  ذه الممارسات تفرضھا األح دى الجماعة، وھ دة ل ھذه األحداث تفضي إلى ظھور ممارسات جدی

ى ال ؤدي إل ي ت ك الظروف الت ر أو أن الجماعة من تلقاء نفسھا تتكیف مع الوضع الجدید، ولكن ما ھي تل تغی

  ) .41،ص2007حمید خروف وإسماعیل قیرة و سلیمان بومدین، (في التصورات؟ 

  L’implicationالتورط   -أ 

ى  ادرة عل داث الق إن األح ى آخر ف في المقام األول یجب أن یكون الحادث مورطا للجماعة، أو بمعن

ا لجماعة إحداث تغییرات في الممارسات ال تؤخذ وفقا لسلم أھمیة موضوعیة، فالذي یھم ھ و درجة مالءمتھ

ما، فعندما یكون الحادث مورطا بما یكفي فإنھ یقود إلى تغیر في البیئة التي توجد بھا الجماعة، فالممارسات 

  .تتغیر وتؤدي في النھایة إلى التغیر في التصورات المتعلقة بموضوع تلك الممارسات االجتماعیة
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حول تصور الصید " جیملي"خالل دراسة قام بھا وفیما یلي نضرب مثاال لتوضیح العملیة وذلك من 

  Myxomatoseوالطبیعة، فقد ظھرت في الخمسینیات حادثة مورطة للصیادین وھي مرض المیكسوماتوز 

م  ن ث ن مساحة الصید، وم ھ بسرعة م ى القضاء علی ذي أدى إل ر ال ري األم ب الب وھو مرض یصیب األرن

ل، وأل رى كالحج ات أخ ى حیوان یادون إل د تحول الص ب فق ن األرن اثرا م ل تك رة أق ات األخی ذه الحیوان ن ھ

ن  ة ع ي البیئ ر ف ذا التغی ة ھ روري تغطی ن الض بح م یئا أص یئا فش اه، وش ت لالنتب كل ملف ددھا بش تضاءل ع

ن  م تك دة ل واع الجدی ر كاف ألن األن ك غی ین أن ذل طریق إعادة زرع أنواع جدیدة بمساحات الصید، ولقد تب

علیھا إیجاد ما تأكل وأصبحت فرائس سھلة ألعدائھا، وعندھا تطورت ممارسات تعرف البیئة جیدا فصعب 

ر تصور  ى تغی دة أدت إل إیكولوجیة حقیقة كبناء المحمیات واألعشاش وتلقیح األرنب، ھذه الممارسات الجدی

  .الصیادین للصید وذلك بإدماجھم لعناصر تتعلق بحمایة الطبیعة

  :تداد المدركة للموقفالممارسات الجدیدة وقابلیة االر –ب 

  :ھناك أنماط متعددة من المتغیرات یمكن وصفھا من خالل معلمین أساسیین

ر  دة غی ون الممارسات الجدی د تك الممارسات الجدیدة قد تكون أو ال تكون في تناقض مع التصور، فق

م متطابقة مع تعلیمات النواة المركزیة، ویتعلق األمر في الغالب بممارسات تعرفھا الجماع ا ل ة من قبل ولكنھ

ي  ب تبن د تتطل تطبقھا إلى أن لزمت الظروف وجعلت منھا أمرا ضروریا، والعكس فإن التغیرات في البیئة ق

  .ممارسات جدیدة تماما ومتعارضة مع تلك التي یوصي بھا التصور

ر  ة أو غی ا قابل ى أنھ راد عل دركھا األف ن أن ی دة یمك ات الجدی منة للممارس عیة المتض ة إن الوض قابل

الي  ذا الوضع انتق ن صواب أو خطأ أن ھ دون ع م یعتق لالرتداد، فاألفراد قد یقومون ببعض الممارسات وھ

ة ر رجع ى غی ت إل د ول ة ق إن . وأن العودة إلى الممارسات القدیمة ممكن، وقد یعتقدون أن الممارسات القدیم

  :بعة التالیةاألخذ بعین االعتبار للمعلمین السابقین یقودنا إلى الوضعیات األر

 الحالة األولى:  

  .ممارسات جدیدة غیر متناقضة، والوضعیة مدركة على أنھا قابلة لالرتداد 

ا أن  ال نتوقع أي تغیر في التصور، فالممارسات الجدیدة ال مراجعة فیھا للنظام المركزي للتصور، كم

ذي  ال ال ك نسوق المث داد، ولتوضیح ذل ة لالرت الظروف التي أدت إلى ھذه الممارسات أدركت على أنھا قابل

ة، حول الحرب العالمیة األولى والتي اضطرت النساء أثناءھا إلى الع" فالمن"ذكره  مل في الصناعات الثقیل

ن مشروعا إال )قابلة لإلرتداد(ھذه الحرب التي كان الناس یعتقدون أنھا سرعان ما تنتھي  م یك ، فھذا العمل ل
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ى عادت الوضعیة  ا أن انتھت حت ا، فم ت األمر محتوم إن الحرب جعل ة ف ذه الحال في حاالت نادرة، وفي ھ

  .ةالسابقة دون أن یتغیر تصور الناس لعمل المرأ

 الحالة الثانیة:  

  .ممارسات جدیدة متناقضة، والوضعیة مدركة على أنھا قابلة لإلرتداد 

إن المعلومات الجدیدة والمتضاربة یمكن إدماجھا في التصور ولكن بتعدیل ال یمس إال النظام المحیطي       

ذكر ا یكون سطحیا، وی دیل ھن ن "في حین تبقى النواة المركزیة ثابتة ومستقرة، فالتع ذا السیاق " فالم ي ھ ف

ات دون زواج  حالة الطلبة األفارقة الذین یزاولون دراستھم بفرنسا حیث یعیشون في الغالب مع فتیات إفریقی

افتھم األصلیة  ي ثق دة ومتناقضة(رسمي وھو أمر غیر وارد ف ذا األمر )ممارسات جدی ع أن ھ ر الجمی ، ویق

ا ، أي أنھم یفكرون جمی)القابلیة لالرتداد(عارض  دھم، وھن ودة لبل ادي بمجرد الع زواج الع ى ال ودة إل ا الع ع

  .یمكن القول أن تصور الزواج لم یتغیر جوھریا

 الحالة الثالثة:  

  .ممارسات جدیدة غیر متناقضة، والوضعیة مدركة على أنھا غیر قابلة لالرتداد 

ي"ھذه الحالة تتناسب مع دراسة  د أدرك الصیادون أن" جیمل ظھور مرض  حول تصور الصید، فق

ذه الوضعیة لیست متناقضة مع  ي تفرضھا ھ ة الت ن الممارسات اإلیكولوجی األرانب غیر قابل لإلرتداد ولك

تصوراتھم، فھي من جھة ال تتعارض في شيء مع تقنیة الصید والغرض منھ، ومن جھة أخرى فھي لیست 

ن  عند تعرضھ للعدید من مجالت الصید" جیملي"غریبة عن الصیادین، فقد ذكر  ذ زم ت تتطرق من أنھا كان

م  ن ث ذا المرض، وم بعید للمسائل اإلیكولوجیة، ومن ثم فإن الصیادین كانوا على علم بھا حتى قبل ظھور ھ

ائج سوى  ن نت ھ م ن ل م یك ائي ل ھ نھ درك بأن ا الصیادون " فإن ھذا الوضع الم إعادة بعث ممارسات یعرفھ

  ".تعزیز العناصر اإلیكولوجیة للتصور والموجودة أصال ولكنھم لم یكونوا یطبقونھا فأدت إجباریتھا إلى 

م تنشیطھا       ي ت ة، فالعناصر الت واة المركزی دیم أي دون انفجار للن ع التصور الق ر دون انقطاع م إنھ تغی

ا لتشكل  ة والتحمت معھ واة المركزی ي الن ك الموجودة ف ع تل بواسطة الممارسات الجدیدة اندمجت تدریجیا م

  .تصور جدید نواة جدیدة أي
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 الحالة الرابعة:  

  .ممارسات جدیدة متناقضة، والوضعیة مدركة على أنھا غیر قابلة لالرتداد 

ن  داد م ة لالرت ر قابل س الوقت غی ي نف ر ف ع التصور وتعتب عندما تظھر ظروف جدیدة ومتعارضة م

  :طرف األفراد المعنیین فإنھ في ھذه الحالة یظھر ھناك نوعین من أنواع التعدیل

  : La transformation restanteالتعدیل المقاوم 

ة  ب جمل آلف تتطل یحدث نوع من التآلف بین الممارسات الجدیدة والنواة المركزیة، ھذه المالئمة أو الت

ره  ا ذك ك م ال ذل ة مث ة والتبریری ات المعرفی ن اآللی ن"م رف " فالم ال یع ن عم واتي یمارس ابات الل ن الش ع

ر "فنجدھن یقلن تقلیدیا بأنھ عمل رجالي  ن أكث ل الرجال ألنھ ھ مث إنھ عمل رجالي ولكن یمكن للنساء القیام ب

  :، ونجد في ھذه الجملة أربعة عناصر ھي"صبرا وحنكة

  .أنھ عمل رجالي: التذكیر باألمر العادي -

  .یمكن للنساء القیام بھ: اإلشارة إلى العنصر الجدید -

  .الرجال یقمن بھ مثلھن مثل: اإلشارة إلى التناقض -

  .ألنھن أكثر صبرا وحنكة: التبریر -

ذكر  ن"وی ض " فالم ررن بع واتي یب ا والل اني بفرنس ل الث ن الجی ات م ات المغربی ق بالفتی ر ویتعل اال آخ مث

ولھن ثال بق دخین م لیة كالت افتھن األص ع ثق ة م ر المتطابق لوكیاتھن غی ي ن" س رم ف ر مح ك غی دخن ألن ذل

  ."القرآن

   :la transformation brutaleالتعدیل العنیف 

دة  ین الممارسات الجدی اقض ب ل التن ا بتحم ررات ناجحة تسمح لن في ھذا النمط من التعدیل ال نجد مب

والتصور، أو بمعنى آخر فإن التصور ال یسمح بفھم الممارسات الجدیدة التي أصبحت ضروریة بسبب تغیر 

ة دون الل ل مراجع بح مح ور یص زي للتص المعنى المرك روف، ف ة الظ ة، فأھمی ات دفاعی ى آلی وء إل ج

ام للنظام المركزي  ر مباشر وت ى تغی ؤدي إل داد ت ل لالرت ر القاب ا غی ا وطابعھ الممارسات الجدیدة ودیمومتھ

  )45، ص2007حمید خروف وإسماعیل قیرة وسلیمان بومدین، .     (وبالتالي التصور برمتھ
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  :األوجھ المنھجیة لدراسة محتویات التصورات -14

ف المشاكل  وم بدراسة مختل احثین الی ي سمحت للب اس الت ات القی لقد تعددت النماذج والنظریات وتقنی

ین أساسیتین االجتماعیة ل ، عن طریق التصورات حیث نجد أن دراسة ھذه األخیرة تطرح نقطت ى تتمث األول

ع التصورات ة جم ا، في عملی ات المحصل علیھ ل المعطی ي تحلی ن ف ة تكم ا . والثانی ین لكنن ز ب ن أن نمی یمك

  .associatives نموذجین كبیرین وھما الطرق اإلستفھامیة والطرق المتداعیة أو التداعویة 

  الطرق االستفھامیة -14-1

ة  دف الدراس ین بھ راد المعنی رات لألف ع التعبی ى جم وم عل ي تق ورات (والت ذه ) التص ون ھ د تك وق

  .قنیات األكثر شیوعاالتعبیرات لفظیة أو صوریة وان كانت اللفظیة من الت

  وتظم المقابلة واالستمارة: الطریقة اللفظیة -14-1-1

  :l'entretienالمقابلة  -

ى الشرح  رد المسؤول إل دعو الف ة ی وع نصف الموجھ ن ن احثین م ن طرف الب ة استعملت م ھي تقنی

دیث ، وبعفویة ما بداخلھ في إطار محتوى البحث  ئلة شفھیة أو ح ن أس ارة ع التصورات وتظھر ، وھي عب

وى التصورات ، ) الحدیث(من خالل  ى محت ة ، ھذا یسمح بالوصول إل ن ذاتی ا م س جانب ة تعك ن المقابل ولك

ق  ة أو تعمی تحكم ومقارن دف ال ات أخرى بھ تخدام تقنی ب بإس ث مطال ذلك فالباح رد ل ھ الف ي توجی احثین ف الب

  (Abric, 2003) .المعلومات المجموعة بإعتبارھا طریقة كــیفیة  لجمع المعلومات

ب  ي أغل ة ف ر الموثق ات غی ذه المعلوم ذین یملكون ھ ن األشخاص ال ات م ع معلوم حیث تستخدم لجم

ان ب،األحی اءلة ،)Maurice  Angers" ) "1997وحس ي مس تخدم ف رة تس ث مباش ي أداة بح ة ھ المقابل

ا  ا أو جماعی وثین فردی ة،المبح ات كیفی ى معلوم ول عل د الحص ل،قص اف العل ة باستكش ة  ذات عالق العمیق

ى مستوى  -من خالل الحالة الفردیة لكل مقابلة -أو ذات العالقة بالتعرف،لألفراد على األسباب المشتركة عل

 .سلوك الباحثین

 le questionnaireاإلستمارة   -

ن ،وھي التقنیة األكثر استخداما في دراسة التصورات من أجل الجمع الكمي للمعلومات  بالرغم      م

ادات  و یم االنتق تعین بتنظ ورات ونس ذه التص وى ھ ع محت مح بجم ة تس ذه التقنی ة إال أن ھ دود المعرفی الح

ورات نظم التص ي ت ة الت ل العام یح العوام ي توض ات ف ورات ، اإلجاب ة التص یرة دراس ي مس ا ف ھ  فإنن وعلی

ا) البحث(نحاول وضع عدد من األسئلة التي تخدم المحتوى  ة عنھ راد اإلجاب ن األف ب م ر أ، ونطل ذه غی ن ھ
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اد التصورات حول موضوع  راز أبع ـیة إلب ـیر كافـــ ـتبرت غــ التقنیة نقدت كثیرا بسبب محدودیتھا واعـــــ

  ) .2005، عامر نورة( .لذلك ال بد أن تدعم بتقنیات أخرى، ما

ي  ن الموضوع المبحوث ف فاالستبیان ھو تلك القائمة من األسئلة التي یحضرھا الباحث بعنایة في تعبیرھا ع

  .إطار الخطة الموضوعة من أجل توضیح الظاھرة المدروسة وتعریفھا من جوانبھا المختلفة

ا  ات ال یملكھ ا معلوم ا لكونھ فاإلستبیان یستخدم للحصول على معلومات ال یستطیع الباحث مالحظتھ

ا وح بھ ره للب ئل،إال صاحبھا المؤھل قبل غی ن األس د المتضمن لسلسلة م دلیل المرش ى ال رب إل و أق دم فھ ة تق

ا ، في شكل بیانات كمیة تفید الباحث في إجراء مقارنات رقمیة،للمبحوث وفق تصور محدد ى م للحصول عل

ن قضیة ،ھو بصدد البحث عنھ ف وآراء وتصورات المبحوثین م أو في شكل معلومات كیفیة تعبر عن مواق

 :ا یليوھي كم، إلى جانب ھذه الطرق اللفظیة ھناك طرق أخرى تدعى بالصوریة  .معینة

  الطریقة الصوریة 14-1-2

درة ،وتقوم على التعبیر الشفھي لألفراد إنطالقا من صور أو رسومات دم مق ة ع ي حال وھي تستخدم ف

 :األفراد على التعبیر التلقائي واللفظي وتظم 

ق إن استخدام ھذه الصفائح اإلستقرائیة ھو مستوحى من المقاربات والطر :األلواح والصفائح اإلستقرائیة -

وھذه األلواح ھي رسومات منجزة من طرف الباحث، ویقدمھا ) T A Tالروشاخ (اإلسقاطیة في علم النفس 

ك  ى ذل یقھم عل ا تعل اھدون؟ وم اذا یش ة م ق الحری رحھا بطل ك ش د ذل نھم بع ب م ث یطل خاص حی ي األش إل

  ).2005، عامر نورة ...(الموضوع؟

  :مراحل وھيوھذه التقنیة تمر بثالث : رسومات ودعائم خطیة -

 إنتاج  رسم أومجموعة من الرسومات -

  .تعبیرات لفظیة لألشخاص حول ھذه الرسومات  -

  .تحلیل معمم لعوامل الرسم  -
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 Les méthodes associatives:  مناھج أو طرق التداعي -2 -14

  L'association libre :التداعي الحر -14-2-1

بحیث یطلب منھ ، تتكون ھذه التقنیة من لفظة أو كلمة أو مجموعة من الكلمات المنتجة من طرف فرد

وب le mot inducteurخالل كلمة حث  دم المطل ث یخ ذھن حی ي ال  .أن یعطي كل العبارات التي تندرج ف

Maache ; y et al 2002) .(  

رون  فیرى أن ھذه التقنیة سبق استخدامھا من طرف  "Abric"أما  ث یعتب ل النفسي بحی باحثي التحلی

رد عور للف لب الالش ن ص ي م ا ھ ة إنم ات المتداعی ة الكلم ورات ، جمل ي التص ر ف داعي الح ة الت فطریق

ات  االجتماعیة ن الكلم ة م تقوم على كلمة متداعیة وانطالقا منھا یطلب من األفراد إنتاج كمیة أخرى أو جمل

ي أو التعبیرات التي تأتي في الذھن وھي ت التعرف عل زة تسمح للباحث ب ذه المی ة والسرعة وھ ز بالعفوی تمی

ي ،العوامل الضمنیة أو الخفیة حول  تصور ذلك الموضـــوع وبـــھذه الطریقة یتمكن الباحث من الوصول إل

ورات مون التص رى،مض ات األخ ة التقنی دة لبقی ة كقاع ذه التقنی ر ھ ة ، وتعتب كیل ثنائی داعي وتش ة الت كبطاق

  .التقییم الزوجي أو اإلزدواجي الكلمات أو

  La carte associatives )خریطة التداعي (بطاقة التداعي  -14-2-2

ة  ة الذھنی ن البطاق دة مستوحاة م ة جدی ي ،La carte mentale  ""H, Jaoui  1979 تقنی أتي ف وت

ن طر ة م رات المتداعی ات أ والتعبی د المرحلة الثانیة بعد التداعي الحر أي بعد جملة الكلم ث نعی رد حی ف الف

ة المنتجة :ونطلب منھ مجموعة أخري من التداعیات إنطالقا من كلمات ثنائیة  داعي والكلم ذا ، كلمة الت وھك

ع ،ینتج األفراد كلمات  ثنائیة ن أرب وبعدھا وفي كل ثالثیة تتداعي كلمة جدیدة حثي نصل إلي سلسلة مكونة م

ة التمریض"" عالج" "ظیفة التمریضو:"إنا كانت الكلمة المتداعیة ھي :مثال، عناصر " إصغاء"  "ووظیف

ة " إصغاء" "وظیفة تمریض:"وبعده إذا كانت الثنائیة...الخ  ا كلم ة : تداعت عنھ رد ... ،إمكانی ن الف ب م نطل

  :إنشاء تداعي ثالث خاص بكل مجموعة وبالتالي نحصل علي سالسل مكونة من أربع عناصر

ریض" ة تم غاء " وظیف ة " إص ت"إمكانی نفس ال ي ال تخراج "حكم ف مح باس ة تس ذه التقنی إن ھ ھ ف وعلی

  محتوى وداللة التصورات بفضل المحتوى الداللي

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

  )2005،عامر نورة  (. وغیرھا...التصنیف الطبقي المتتابع
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  :خالصة الفصل

ھ بالدراسة         ي تناولت في األخیر یمكننا القول أن التصور االجتماعي، رغم تعدد زوایا وجھات النظر الت

یة  ا النفس ن جوانبھ ع م ي الواق ھا ف ي نعیش یع الت ائي للمواض ابع بن ة ذات ط ة دینامی و عملی ث، فھ والبح

ةو ع االجتماعی ا یتمت ھ وم توى بنیت ى مس ن خصائص عل ھ م ا یحمل ل م ذا بفض ي  وھ ة ف زات ودق ن می ھ م ب

یج  ة للنس اعالت المكون ف التف ن مختل ف ع ة للكش یلة ھام ث ووس ع للبح دان واس و می اءه، فھ مونھ وبن مض

ولھذا حاولنا في .االجتماعي فمن خاللھ تم التطرق إلى العـدید من الــمواضیع التـــي كـــان یصعب  دراستھا

وم  جتماعیةاالھذا الفصل أن نبین مدى أھمیة وبروز التصورات  ن مفھ اعي، م نفس االجتم م ال في مجال عل

ن  ا یمك ر التشعب إال أن م ر كثی ھ یعتب ھ فإن ام ب ة اإللم م محاول ا، ورغ بسیط وعادي إلى مفھوم معقد نوعا م

ي مجاالت  رى ف دى الموضوعات الكب وم إح وم یشكل الی ذا المفھ ات، أن ھ ذه المعلوم استخالصھ من كل ھ

وم اإلن ن العل دة م روع عدی دد وف ث تح اعي، حی نفس اإلجتم م ال ي عل ة ف ث خاص ھ البح ي توج انیة والت س

ھ، أشكال  االجتماعیةالتصورات  تحكم ب م المحیط وال ة نحو االتصال وفھ ي موجھ ر العمل فیھا كأشكال للفك

ة  ا عالق رة لھ تأتي من العملیات المعرفیة العامة والعملیات الوظیفیة المطبوعة اجتماعیا، ھذه العملیات األخی

  ، من  جھة، ومن جھة أخرى لھا عالقة بتأثیرات االنتماء االجتماعي لألفراداالجتماعیةبمعالجة المثیرات 
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  الثّاني لفصلا

الفشــــــــل 
  يالمـــــــدرســ
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  :تمھید     

وھي من التواثب في التربیة ، إن النجاح المدرسي من األھداف المنشودة لدى كل فرد في مجتمعنا          

فاألھل أو المدرسون یشكون أحیانا ،ولكنھ لیس من نصیب الجمیع،التي یتلقاھا كل فرد في محیطھ العائلي

یتصرف كالغبي في ،جھ كارثةتلمیذ نتائ:وغالبا ما نسمع مقوالت مثل، من تالمیذ یرسبون في المدرسة

إنھ یحاول أن یبدل جھدا البأس بھ في الصف لكن ، المدرسة إنھ بطيء في الكتابة وال ینھي امتحانھ أبدا

  .نتائجھ سیئة جدا

ومن أجل مواجھة مثل ھذه المواقف نرى أنھ یجب فھم المشكلة والعمل على مساعدة التلمیذ           

رسي ولھذا یجب البدء من سؤال في الماھیة، ما ھو الفشل المدرسي؟ ھل ھو ومحاولة إنقاذه من الفشل المد

نتاج عوامل ذاتیة ترتبط بالفرد وبنیتھ النفسیة وعدم قدرتھ على التفاعل مع ما تقدمھ المدرسة؟ أم ھو نتاج 

عملیة معقدة یصعب الحسم في أمر علتھا ویصعب إرجاعھا إلى عوامل محددة، بما ھي ظاھرة إنسانیة؟ 

وما ھي المقاربات الكفیلة بالوقوف على بعض جوانب الظاھرة؟ و ماھي أھم االقتراحات للحد من ھذه 

 الظاھرة ؟

ً على تصور تمھیدي، قوامھ أن الفشل       تلك بعض األسئلة التي سنحاول مقاربتھا في ھذا الفصل اعتمادا

لى جمیع جوانبھا في غیاب مقاربة الدراسي باعتباره ظاھرة تربویة إنسانیة معقدة، ال یمكن القبض ع

  .تكاملیة، تأخذ بعین االعتبار مختلف التخصصات
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  لمحة تاریخیة حول تطور مفھوم الفشل المدرسي - 1

إن دراسة ظاھرة الرسوب من المواضیع الحدیثة في البحوث والدراسات التربویة حیث یستعمل 

أو الفشل المدرسي ، كالتأخر المدرسي، المعنيالمختصون في المیدان  مصطلحات عدیدة تؤدي نفس 

فمصطلح الفشل المدرسي حدیث العھد  فالمتتبع لتاریخ اإلنسانیة یجد أن أول مدرسة جماعیة منظمة كانت 

في العصر اإلسالمي بعد أن أسس الرسول صلى هللا علیھ وسلم مسجد یثرب وجعلھ منارة لتعلیم الكبار 

عد ذلك انتشر التعلیم في المساجد والمدارس القرآنیة وفي دور الحكمة  ب،والصغار الرجال منھم والنساء

  )56ص1986،محمد عطیة اإلبراشي.(ودور الكتب والمنتدیات

ومع التطور الذي عرفتھ اإلنسانیة عبر العصور بدأت المدرسة تأخذ مكانھا كمؤسسة تعلیمیة نظامیة 

والمتتبع .     ھم  لشغل مناصب علیا في المجتمع تشرف علیھا الدولة وتنمح لطالبھا شھادات علمیة تؤھل

لتاریخ الفكر التربوي یجد أن مشكلة الرسوب قد ارتبطت بتأسیس المدارس النظامیة مع بدایة القرن التاسع 

وھذا عندما حل الفصل الدراسي  محل الحلقات العلمیة المفتوحة بینما یرى أن الرسوب قد ، عشر المیالدي

 CHARLS) (ROSE AND OTHERS) -مع الدراسة الشاملة ل) 16(القرن بدأ في بریطانیا في

KEYS 1911)     وبعدھا دراسة  (Léonard P, Ayers; 1909)  

   :ولقد مر الرسوب الدراسي كمشكلة تربویة واجتماعیة واقتصادیة بمراحل متعددة وھي كالتالي

 المرحلة األولى:   

وكان الھدف من  1848ة بوالیة ماشتیوستس عاموھي المرحلة التي ظھرت فیھا الفصول الدراسی

ویرى ھولمس وما تیوس ،ذلك ھو تصنیف الطالب في المدرسة بناء على سنھم وقدرتھم التعلیمیة ونضجھم

بأن فكرة الرسوب انطلقت من ھذا النظام الجدید وبدأ اإلعتماد في إنتقال الطلبة من فصل إلى آخر بناء على 

بحیث أن الطالب الذي ال یتحصل على نتائج درجة معینة في مادة معینة ال ینتقل ، نتائجھم وقدراتھم العلمیة

وتــمیزت ھذه المرحلة بكثرة الرسوب في المدارس األمر الذي أثار إھتمام .ویبقى في نفس المستوى

 .االقتصادیین إلرتفاع التكلفة المادیة الناجمة عن الرسوب

 المرحلة الثانیة: 

فكانت نتیجة الرتفاع نسبة الرسوب في المدارس ویمكن تسمیتھا بمرحلة النقل اآللي حیث نادى بھا 

الكثیر من التربویون قصد مساعدة الطالب على النجاح حتى ولو لم یتحصلوا على الدرجات التي تؤھلھم 

الطریقة إلى  وقد أدى إعتماد ھذه. للنجاح ولكن مع إعطائھم بعض الدروس الخصوصیة لرفع مستواھم

إنخفاض نسبة الرسوب  كما أدت في نفس الوقت إلى ضعف المستوى التعلیمي وعدم كفاءة الخریجین عند 
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الشيء الذي أدى إلى تدمر التربویون وأرباب العمل كما بدأ بعد ذلك التفكیر جدیا في إعتماد ،تقلد الوظائف

ة الخریجین وكان التفكیر في إعتماد التعلیم  طریقة تربویة جدیدة تھدف إلى رفع المستوى التعلیمي وكفاء

 .بالكفاءات وكان ذلك بالوالیات المتحدة األمریكیة

 أما المرحلة الثالثة:  

فیمكن القول أنھا بدأت في القرن العشرین وبالضبط في الستینیات مع رفض التربویین لطریقة النقل 

ي بالطالب على إتقان المھارات األساسیة وھذا اآللي للطلبة حیث نادوا بضرورة اعتماد طریقة تربویة تؤد

عن طریق التدریس بالكفاءات الذي ینبغي على المدرس أن یحدد مضمون ما سیتعلمھ طالبھ تحدیدا جیدا 

ویدرسھ بطریقة جیدة ومتقنة وفي األخیر ینبغي على المدرس أن یتأكد من أن طالبھ تعلموا جیدا وعلى 

  ). 115ص2000،د هللا بن عبد العزیز بن محمد الھابسعب.(الطالب أن یتقنوا ما تعلموه

ولعبت المدرسة السلوكیة دورا كبیرا في بلورة ھذا النوع من التعلیم وذلك مع التركیز على األھداف 

ونتیجة لھذا التوجھ التربوي الجدید أرتفعت نسبة ،السلوكیة وتدریب المدرسین على صیاغتھا وتقییمھا

السبب إلى رغبة )  1990، ترینر(ي المراحل اإلبتدائیة وترجع الباحثة الرسوب بین الطالب خاصة ف

التربویون بضرورة إتقان الطالب المھارات األساسیة حتى وإن أدى ذلك إلى اإلعادة السیما أن الرسوب ال 

   .یترك في نفسیة الطالب اتجاھات سلبیة  اتجاه المدرسة خاصة  في المرحلة االبتدائیة

  بعض المصطلحات المرتبطة بھالفشل المدرسي و - 2

ھذه المشكلة ،السیما مشكلة تحدید المصطلحات  ال تزال العلوم  اإلنسانیة تعاني مشكالت كثیرة

وخاصة بحثنا ھذا فال نجد إجماعا حول تحدید مصطلح الفشل المدرسي ، تعترضنا في كل بحث إنساني 

وسوف أتعرض إلى "الكسل " التسرب'' الضعف''التخلف''بحیث یرتبط الفشل المدرسي بعدة مفاھیم منھا ،

  :بعض المصطلحات المرتبطة بالفشل منھا

  :عالقة الفشل بالتخلف والرسوب  1- 2

أما لغویا فھو السقوط و ،یقصد بالرسوب اإلخفاق في إجتیاز إمتحان من اإلمتحانات وعدم التفوق فیھا

ومن نتائج الرسوب .للضبط في جمیع اإلمتحاناتالمستعملة ) العالمات(اإلنحطاط إلى أسفل الدرجات

التكرار أي إعادة السنة في نفس الصف من طرف التلمیذ لتحصیل نفس المستوي الذي حاول تحصیلھ 

وبالتالي یتخلف ھذا التلمیذ دراسیا عن زمالئھ من الناجحین كما یتخلف عن ،بالفعل في السنة المنصرمة

فالرسوب قد ترافقھ ،نھ لوال رسوبھ أوال وتكراره كنتیجة لذلك المستوى التحصیلي الذي كان یستفید م
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، الفشل الدراسي. (مشاعر نفسیة وكذا مواقف إجتماعیة سلبیة وفي ھذه الحالة نستعمل كلمة فشل للتعبیر عنھ

  ).1996. 15العدد

تقترن  وفي المقابل مشاعر الفرح والرضا التي، إن مشاعر الحزن والقلق التي ترافق التلمیذ الراسب

إن الرسوب كثیرا ما تتبعھ مواقف ، اجتماعیة تعرف بالفشل- عادة بالنجاح تجعل من الرسوب حالة نفسیة

التلمیذ وخروجھ عن " تھاون"إجتماعیة كالسخریة مثال فیكون الرسوب عقابا معنویا قد یتبعھ عقاب بدني 

 .التي تعتبر معیار أساسي في النجاح والتفوق االجتماعیةالقیم 

  :الفشل والتعثر الدراسي -2- 2

یمكن التمیز بین الفشل والتعثر الدراسي أو ما یسمي بصعوبات التعلم خاصة منھا النوع 

ونقصد بھا .فالتعثر الدراسي حالة مؤقتة تكاد تكون عادیة تصیب معظم التالمیذ إذ لم نقل كلھم،البسیط

لسبب من األسباب أثناء عملیة ) فكرةمعلومة أومسألة أو(تعرض التالمیذ إلى صعوبة في فھم واستیعاب 

لكن بمجھود إضافي أو دروس خصوصیة أو جلسات ،التحصیل الدراسي في مادة معینة أو موضوع ما

لكن التعثر یمكن أن یتحول إلى فشل إذا تكرر وتعمم  ،المراجعة یتدارك التلمیذ المسألة ویلتحق بزمالئھ

   http//www.Conalblog .com) (.وخاصة إذا لم یتدارك األمر في الوقت المناسب

  :الفشل الدراسي والتخلف العقلي -3- 2

عن إنخفاض مستوى التحصیل الدراسي لدى بعض ) الفشل الدراسي(یعبر التخلف الدراسي 

أوعن مستوى أقرانھم العادین الذین ھم في مثل ،التالمیذ عن المستوى المتوقع في اختبارات التحصیل

العقلي ھو حالة تأخر أو توقف أوعدم إكتمال النمو العقلي یولد بھا الفرد أو  في حین أن التخلف، أعمارھم

خاصة (أوبیئیة تؤثر في الجھاز العصبي للفرد ، تحدث في سن مبكرة نتیجة لعوامل وراثیة مرضیة

مما یؤدي إلى نقص الذكاء وتتضح آثارھا في ضعف مستوى أداء الفرد في المجاالت التي ترتبط ،)الدماغ

فإنھ لیس بالضرورة كل ،لذالك فإذا كان كل متخلف عقلي متخلف دراسیا ،ج والتعلم والتوافق النفسيبالنض

  (http//www.Conalblog .com). متخلف دراسیا متخلف عقلیا
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  تعریف الفشل المدرسي - 3

یعرف الفشل المدرسي بأنھ عدم اكتساب التلمیذ في األجل المحدد للمعارف : "BARY" تعریف 1- 3

 ).   22ص1991،محمد ارزقي بركات.(والعلوم المحددة من طرف التلمیذ الذي یتعلم بھا

  .وھو عدم مقدرة التلمیذ على التعلم أمام نفس األقران من نفس المستوى الدراسي ومن نفس العمر   

ظاھرة تربویة تعلیمیة إذ " یعرف الفشل المدرسي بأنھ :   GAYAVNZINI " 1927"تعریف  2- 3

أنھا ال تنحصر في معاییر محددة كالنقاط السیئة المحصل علیھا والغیاب عن الحصص التدریسیة وإعادة 

  .وكیفیة مواجھة الفشل في حد ذاتھ  االجتماعیةالسنة بل إنھا تجاوز الظروف 

أن سبب الفشل المدرسي یعود إلى قدرات  D- LAGOCHEETG .HOGER : "تعریف كل من 3- 3

  ).142ص 1994، عبد العالي الجسماني"(الدارس وإضطربات في سلوكھ ومتطلبات محیطھ المالئمة

  :الدراسي تعریف عام للفشل4-3 -

دراستھ إال إذا وال نقول أن ھذا المتعلم فاشل في ،عدم قدرة التلمیذ على متابعة دراستھ بصفة نھائیة

وعلیھ فالفشل الدراسي أو ،ولكن دون جدوي  تذكر،بذلت في دعمھ وتقویمھ جمیع المجھودات واإلمكانات 

جریدة العرب .(یمتاز عن غیره من المفاھیم بأنھ حالة غیر قابلة للتصحیح وال للعالج)اإلخفاق(

  ).2008،األسبوعي

  :ویعد التلمیذ فاشال دراسیا حینما یحس

  .إنجازاتھ المدرسیة دون المستوي المطلوبأن مختلف  -

   .ومعطیات البرنامج وجو المدرسة ال یتوافق معھ، أن مستوى القسم -

  وقد یؤثر سلبا على مستقبلھ المھني ،أن وجوده في المدرسة تضییع للوقت وتفویت للفرص -

   .واإلجتماعي  

لتلمیذ أقل من مستوى قدراتھ ومن كل ھذا یمكن الوصول إلى أن الفشل المدرسي  ھو وضعیة یكون ا 

یھتم بھا العدید من العلماء  التحصیلیة وقدراتھ الفكریة ، فالفشل المدرسي یعتبر مشكلة متعددة األبعاد

  .واألخصائیین، المربیین واآلباء
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  :النظریات المفسرة للفشل المدرسي- 4

لقد أدى االھتمام بالفشل المدرسي  إلى بروز رؤى ومقاربات فكریة نظرت إلیھ من زوایا مختلفة 

من أھم الظواھر التربویة التي ھو البحث في الفشل المدرسي باعتباره ،  ولعل ما یشد االنتباه في ھذا المجال

أسبابھ واآلثار المترتبة عنھ استقطبت اھتمام علماء التربیة وعلماء االجتماع على حد سواء نظرا لتعدد 

  : وھذه أھم االتجاھات التي اھتمت بتفسیره

  :االتجاه النفسي -1- 4

ودورھا في النجاح أو ، یركز أصحاب  ھذا اإلتجاه على أھمیة دراسة الفروق الفردیة بین التالمیذ

ھذه القدرات باستعمال ویمكن قیاس ، الفشل وھذه الفر وقات بین األفراد قد تكون  نفسیة أو عقلیة أو جسدیة

أدوات ووسائل مباشرة خاصة عند قیاس الطول أو الوزن أو باستعمال وسائل وطرق غیر مباشرة خاصة 

من ) (binet-stanford;1960(ویعتبر مقیاس ستانفورد،فیما یتعلق  بقیاس القدرات العقلیة كالذكاء مثال

لألطفال والراشدین ویستخدم " Wechsler"سلرأكثر اختبارات الذكاء شیوعا واستخداما وكذالك اختبار وك

عبد المجید .(ھذا االختبار لقیاس  القدرات العقلیة عند المتعلم والتنبؤ بقدرتھ في النجاح أو الفشل في الدراسة

  ).117-116ص 1985، نشواتي

ویصنف التالمیذ إلى متفوقین ومتوسطین ومتأخرین طبقا للدرجات المعیاریة التي یتحصلون علیھا 

واعتبر العدید من العلماء أن مستوى ذكاء الفرد یتحدد وفقا لعامل الوراثة بالدرجة ،في اختبارات الذكاء

األولى وتأثیر العوامل البیئیة بالدرجة الثانیة وعلى ھذا األساس فإن النجاح المدرسي أو اإلخفاق یتوقف 

الطبیعیة لیشیر إلى أن األطفال غیر  على مستوى ذكاء الفرد وفطرتھ الطبیعیة وبرز ھنا مصطلح الالعدالة

وعموما فاختبارات الذكاء صممت أساسا لقیاس القدرات العقلیة ، متساوین في القدرات الطبیعیة والوراثیة

   .الالزمة للتحصیل المدرسي واألكادیمي

وتعتبر مسألة . حسب النظم القائمة لھذا التحصیل، فھي صالحة في مجال التنبؤ بالتحصیل المدرسي

، الوراثة والبیئة ودورھما في تحدید درجة الذكاء عند المتعلم من المسائل العلمیة التي أثارت جدال كبیرا

، خاصة مع نشر جنسن لمقالتھ عن دور البرامج التربویة التعویضیة لمساعدة األطفال المتأخرین دراسیا

الذكاء والتحصیل تعود بالدرجة األولى حیث بیّن عدم جدواھا مشیرا إلى أن الفروق الفردیة بین التالمیذ في 

ّ بنسبة %  80إلى العوامل الوراثیة بنسبة  عبد المجید %(  20بینما العوامل البیئیة ال تساھم إال

  ). 123-120ص1985،نشواتي
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عند صدور كتاب   1869إن البحوث العلمیة التي حاولت تفسیر أثر الوراثة في الذكاء تعود إلى سنة 

حیث توصل إلى وجود ارتباط ایجابي بین ذكاء "  GOLTON"ة  للباحث جولتون  العبقریة الوراثی

وعلى الرغم من "  Jensen 1969 .  Eyzenck"وقد أیده الكثیر من الباحثین منھم ، األطفال وذكاء آبائھم 

  .أھمیة ھذه الحقائق إال أن الوراثة الجیدة تترافق عادة بشروط بیئیة جیدة

تماع نتائج ھذه البحوث لیركزوا على عالقة المستوى الثقافي والتعلیمي لآلباء ولقد إستغل علماء اإلج

حیث ، وھناك تعریف یجمع بین دور البیئة والوراثة في الذكاء. بنجاح أبنائھم  أو رسوبھم في الدراسة 

عبد " ( بیئةالقدرة الكلیة على التفكیر العاقل والسلوك الھادف ذي التأثیر الفعال في ال"یعرفھ وكسلر بأنھ 

  ).132ص1985،المجید نشواتي

إن مسألة التكیف المدرسي من القضایا التي تناولھا علماء النفس بالدراسة لكونھا ترتبط بالتحصیل 

ولھذا األساس ال یمكننا اإلعتماد على نتائج روائز الذكاء لوحدھا للحكم على التالمیذ بالفشل أو ، الدراسي

عسر ، ضعف في التعبیر،عسر قراءة (میذ الذین ال یعانون صعوبات تعلم ألنھ ھناك فئة من التال.النجاح

وھذه الفئة یكون معدل ذكائھم متوسط أو فوق المتوسط ومع ذلك یعانون من مشكالت ) عسر حساب، كتابة

  .تعلمیة تعیق تحصیلھم الدراسي وتؤدي بھم إلى الرسوب والتسرب 

خاصة مع إرتفاع نسبة الرسوب ، سي منحنى آخرولقد أخذت األبحاث النفسیة في المجال المدر

لذلك إھتم علماء ، والتسرب عند فئة من التالمیذ الذین ال یعانون من مشاكل ذھنیة ومستوى ذكائھم عادي

النفس بدراسة الدوافع واإلھتمامات والمیول واإلتجاھات والقیم ومستوى الطموح عند الفرد وعالقة ھذه 

  )11ص  1982، أندریھ لوغال.(بھ العوامل بنجاح الفرد أو رسو

حیث أن معرفة اھتمامات التلمیذ ومیولھ الدراسیة والمھنیة یساعد المدرسین على توجیھ التلمیذ 

توجیھ أحسن نحو الدراسة والمھنة التي تتناسب مع میوال تھ واھتماماتھ حتى یتجنب الرسوب ویتمكن من 

تدني الدافعیة عند المتعلم وكیفیة إثارتھا على نحو أفضل  كما إھتم علم النفس الحدیث بدراسة أسباب.النجاح

  .لمساعدتھ على التحصیل الجید وبالتالي النجاح بدل الرسوب واإلخفاق

إن تدني الدافعیة للتعلم من أسباب الرسوب واإلخفاق عند األغلبیة العظمى من التالمیذ خاصة أولئك 

تالمیذ متفوقین في درجة ذكائھم إال ان  نقص الدافعیة  فكثیرا ما نجد،الذین ال یعانون من أي تأخر ذھني

عندھم نحو المدرسة یؤدي بھم في نھایة المطاف إلى اإلخفاق أوالرسوب وفي كثیر من األحیان التخلي عن 

فالمقاربة ،لھذا انصبت العدید من البحوث النفسیة في البحث عن العوامل المثبطة لعزیمة المتعلمین،الدراسة

یرجع تدني الدافعیة عند المتعلمین إلى نقص التشجیع من المدرس أو إلى " سكینر"لى رأسھا السلوكیة وع

  .العقوبات الجسدیة والسیكولوجیة
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بینما یرى أصحاب المقاربة اإلنسانیة بأن قیام المؤسسة التربویة على مبادئ إنسانیة تحسن من األداء 

. فزھم على العمل الدراسي والمثابرة من أجل النجاحالفكري وتشجع التالمیذ على التواصل فیما بینھم وتح

  ).136-135ص2001، وزارة التربیة الوطنیة(

، ولقد إھتم  علماء النفس بإجراء عدة  دراسات  لمعرفة أثر التحفیز على التحصیل الدراسي للتلمیذ

المردود الدراسي وتحقیق فوجدوا أن تحفیز التالمیذ وإثارة دافعیتھم نحو التعلم المدرسي یؤدي إلى تحسین 

وأن الرسوب في الدراسة كثیرا ما یرتبط بنقص  الدافعیة وعدم اإلھتمام خاصة في ظل انعدام ، النجاح

  .فرص العمل أمام الخرجین وتدني قیمة الشھادة العلمیة في المجتمع وطغیان المادة على حساب العلم والتعلم

نسانیة بما لھ من تأثیر على حیاة الفرد ویعد مستوي الطموح بعدا من أبعاد الشخصیة اإل

وما یترتب علیھ من نشاط وإنجاز لذلك حظي ھذا المفھوم بالكثیر من الدراسات التي حاولت ،والجماعة

وقد ظھر مستوى الطموح كمصطلح بظھور ،وعالقتھ بالتحصیل الدراسي والدافعیة لإلنجاز، تحدید طبیعتھ

ھو );1930Hoppe(كما أشارت كامیلیا عبد الفتاح أن  1929ه منذ عامالدراسات التي قام بھا لیفین وتالمیذ

عالقة النجاح والفشل "وكان ذلك في البحت الذي قام بھ عن ،أول من تناول مستوى الطموح بالدراسة

" أھداف الشخص أو غایاتھ أوما ینتظر منھ القیام بھ في مھمة معینة"حیت عرفھ بأنھ" بمستوي الطموح

من الطالب یفشلون في دراستھم لیس لنقص ذكائھم وإنما إلنخفاض مستوى طموحھم أو  لذلك فإن الكثیر

  ).7ص1975،كامیلیا عبد الفتاح.(تدني دافعیتھم

، وتعتبر الصحة النفسیة والجسدیة من العوامل الھامة التي تؤثر على التحصیل الدراسي للتلمیذ

وبة كبیرة في تحصیلھ للدروس ومتابعتھ لما فالتلمیذ الذي یعاني من اضطرابات نفسیة وجسدیة یجد صع

إن التو ثر اإلنفعالي والقلق والخجل الشدید باإلضافة إلى مختلف األمراض الجسدیة ،یقدم لھ داخل القسم

كالربو والقرحة المعدیة وغیرھا من األمراض تشكل عائقا كبیرا یؤثر سلبا  على تمدرس التالمیذ ویؤدي 

  .ى التأخر والفشل الدراسي وغالبا حتي التخلي عن المدرسةبھم في كثیر من األحیان  إل

كما أن للناحیة االنفعالیة دور كبیر في العملیة التعلیمیة ؛  ألن شخصیة الفرد وحدة بیولوجیة  

فاإلستقرار العاطفي وضبط النفس شرطان أساسیان   –سیكولوجیة  إجتماعیة دائمة التفاعل  والتطور 

ولذالك فإن الجو العائلي مھم لتحصیل التلمیذ خاصة ،ادرة على التحصیل العلمي لتشكیل شخصیة ناجحة  وق

مما یمكن التلمیذ من ، من ناحیة اإلستقرار  وكذا إستقراریة التفكیر في الوسط العائلي واإلعتماد على الذات 

بناء مع أوضاع المتابعة السلیمة لدروسھ وذلك یظھر من خالل إجابتھ على أسئلة اإلمتحانات ؛ فتكیف األ

  ).19ص1984صالح علي شحادة عبد هللا(. األسرة یعزز الثقة بالنفس  ویعطي أمال بالنجاح
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  :اإلتجاه السوسیولوجي-2- 4

كالظروف اإلقتصادیة لألسرة  االجتماعیةإھتم الكثیر من المفكرین وفالسفة التربیة بالعوامل 

صحیة واجتماعیة على الطالب ومدى تأثیرھا في ،ومستواھا التعلیمي والثقافي وما تعكسھ من آثار نفسیة

حیث برزت تیارات متصارعة فیما بینھا  لتحدید دور النظام المدرسي من خالل المدرسة ،نجاحھم أو فشلھم

وبالتالي فكل تیار یدافع عن وجھة نظره في تنظیم ، كمؤسسة تعكس السیاسة العامة للدولة والمجتمع

فالمدرسة في رأیھم ھي نظام مصغر للمجتمع بفئاتھ وطبقاتھ ،المدرسة وجعلھا أداة ووسیلة لتنظیم المجتمع 

ومادامت المدرسة ، فھي جزء ال یتجزأ من الوضع اإلجتماعي، بل ھي صورة مطابقة للمجتمع،المتصارعة

فھي إذن مدرسة النخبة القائمة على اإلختیار والتصنیف وبالتالي فالعالقة بین  غیر منعزلة عن المجتمع

  ).B.Pissaro;1980p40. (المدرسة والفشل الدراسي ھي عالقة وطیدة

للطفل ھي التي تؤثر على مستواه  االجتماعیةأن الخلفیة " collins.Hwin"لقد أوضحت  أبحاث 

وحینما یتساوى في المستوى التعلیمي فإن ، حتى وإن أكمل تعلیمھ، اإلقتصادي واإلجتماعي في الكبر

  ).168ص  1995سعید إسماعیل على . ( المتغیر اإلجتماعي ھو الذي یؤثر في وضعیة الفرد

لمختلفة و توفر حظوظا متساویة في ا االجتماعیةوكما ھو واضح أن المدرسة تستقبل أطفال الفئات 

متابعة دراستھم االبتدائیة و الثانویة و العلیا ھذا ظاھریا لكنھا في الواقع تدعم التفاوت االجتماعي و ھذا من 

ان المستوى '') جان كلود فوركان: (و كما یقول، ) العلیا(خالل تبنیھا الثقافة والتي ھي اقرب للطبقة المھنیة 

أحمد " (وھذا األخیر متصل بالمصدر اإلجتماعي ویؤثر فیھ ،  د رھین بمستواھم التعلیمي االجتماعي لالفرا

  ). 273ص   1991، شبشوب 

ویمكننا أن نقول بأن نجاح أو رسوب الطالب  متعلق بالمدة التي یقضیھا في التعلیم والتي ھي إمتداد   

اصة بالنمط اإلجتماعي الذي یحیط بھ وال إلى ظروف إجتماعیة  وإقتصادیة وثقافیة سواء كانت أسریة أو خ

إذن العائلة تؤثر  بصورة ، التي ینتمي إلیھا   االجتماعیةیمكن بأي حال من األحوال  إغفال تأثیر الطبقة 

المستوى ، الثقافة السائدة، مستوى المعیشة: مباشرة في النمط المدرسي لألبناء وعن طریق عوامل محددة 

  .وكذلك العالقات  داخل األسرة ، ملھاالعلمي و اللغة التي نستع

حیث أن ، فالجو األسري لھ دور كبیر على الحیاة الدراسیة  للطفل  وھذا ما یخص األسرة المستقلة  

إنعدام اإلستقرار األسري  یخلق نوع من القلق والتوتر النفسي حیث إكتشفت البحوث  اإلكلینیكیة أن األسرة 

أما األسرة التي تسودھا ، قة  والصراعات تخرج أطفاال مرضى منحرفینالتي یسودھا التفكك وإنعدام الث

  ). 14ص  1985، نبیل السما لوطي. (عالقات الود واإلحترام  تخرج أطفاال أسویاء
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حیث أنھ كلما ساد اإلستقرار ، فھناك عالقة إرتباطیة بین الجو األسري والتحصیل الدراسي  للتلمیذ 

  .ما كان  التحصیل الدراسي جید والطمأنینة  داخل األسرة  كل

إن المستوى الثقافي لألسرة یلعب دورا مھما في عملیة التحصیل الدراسي للتلمیذ فاألبوین المتعلمین 

ودوي المستویات الثقافیة العلیا یلعبون دورا إیجابیا في دفع التلمیذ نحو اإلھتمام بالدراسة وھذا بمعرفة 

على عكس األسرة ذات ،على التلمیذ  وتكیف الطفل وفق ھذه التأثیرات األبوین بجمیع المؤثرات التي تؤثر 

احمد شیشوب . (الثقافة  والمستوى التعلیمي  الضعیف  والذي ینعكس سلبا على حیاة التالمیذ الدراسیة

  ). 273ص 1991

یكون راغبا في التحصیل ، أن الطفل المنحدر من أسر غنیة وأبوین متعلمین Ferry "  "یؤكد  

فھو یجد صعوبة في التعلم خاصة في المرحلة ،لمي على عكس الطفل الذي یعیش في أسرة فقیرة الع

اإلبتدائیة ویرغب في الھروب من المدرسة وخاصة إذا وجد ما یدعم  ذلك من جانب أسرتھ ومحیطھ 

  ) 54ص، 1995بوسبیسي فریدة .(  اإلجتماعي

النفسي لدى الطفل  وھو ما یؤثر على تحصیلھ  كما أن الظروف السكنیة السیئة تؤدي إلى خلق التوتر

في دراستھ المیدانیة حول تأثیر الظروف السكنیة ومدى مساھمتھا في " علي بوعناقة "الدراسي وقد أشار 

  . حیث ال یجد التلمیذ مكان خاص لمراجعة دروسھ ، خلق التوتر وقلة الغرف و المرافق العامة

رتفاع التكالیف لكثیر من المتعلمین مما یؤدي إلى تقلیل باإلضافة إلى الدخل الضعیف لألسرة وإ

ولقد أكدت الدراسات واألبحاث أن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي لألسرة .  الرغبة واالندفاع نحو العلم

یحدد مدى نجاح أو فشل التلمیذ ألن األفراد الذین یعیشون في مستوى إجتماعي وثقافي منخفض یعانون من 

وما یدعم ذالك النتائج التي توصلت إلیھا دراسات . التي تزید في معارفھم ومدركاتھم  ضمور في الخبرات

)  Tangylt( وطانجي)    Boude lot(وبودلي    Bourdieu  parssen  "  بوردیو باسرون"كل من

عدد  والتي مفادھا أن أكثر طالب المدارس تخلفا في الدراسة ھم المندحرون  من أسر فقیرة وأسر یكثر فیھا

الوضعیة المادیة ، وھذه األسر عادة تتمیز بمستوى تعلیمي متدني لكل من األب و األم أو كلیھما ، األبناء

كما أن إلتجاھات الوالدین نحو التعلیم والقیمة التي یعطیھا األولیاء للتعلیم و النجاح والطموحات و ،المزریة 

  ).54ص  1996،وطن محمد صالح بو  ط. (التطلعات التي یكونوھا ألبنائھم 

إي ) الطالب(كل ھذه العناصر من شأنھا أن تؤثر بطریقة أو بأخرى علي المجرى الدراسي للمتعلم 

و من جھة أخرى فاألسرة تقوم أیضا بنقل نوع خاص من الرأس المال ، في نجاحھ أو فشلھ ھذا من جھة 

و )  parssen-Bourdien(دراسات كل من و ھذا ما أكدتھ ، الثقافي ألبنائھا بطرق مباشرة أو غیر مباشرة

 االجتماعیةفي ھذا اإلطار یریان في مفھوم الثقافة المدرسیة و عالقتھا بالثقافة الفرعیة الخاصة بالفئات 
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و ،  االجتماعیةفالثقافة المدرسیة لیست بالثقافة األم ألي من الطبقات  -حسب رأیھما –المختلفة في المجتمع 

 االجتماعیةھذه الوظیفة ، إلي الثقافة الخاصة بالبرجوازیة وابعد عن الثقافة الشعبیةإنما ھي اقرب ما تكون 

للثقافة المدرسیة جزء الیتجزأ من دورھا في استنساخ التوازن االجتماعي القائم و اإلیدیولوجیة السائدة و 

لم في عائلتھ لغة قریبة ألن المتعلم الذي یتك، بھذا فان اللغة تحتل مكان الصدارة في قضیة النجاح الدراسي

إبراھیم عثمان .(من لغة المدرسة لھ أكثر الحظوظ في النجاح مقارنة مع الذي یتكلم لغة بعیدة عن لغة القسم 

  ).13 - 2ص، 21مجلة 

إلى بدل أقصى الجھود حتى یتكیفوا مع متطلبات الثقافة ) الفقیرة ( وھذا ما یؤدي بأبناء الطبقة الدنیا 

وطبقا لما ، ما یعجزون عن ذلك  ویصل بھم األمر إلى التعثر أو اإلنقطاع  عن الدراسة  وغالبا، المدرسیة 

اإلقتصادیة  في تفاعلھا تنتج عدة آثار على –الثقافیة  – االجتماعیةسبق ذكره نخلص إلى أن العوامل 

  .المتعلمین منھا الفشل المدرسي 

  : االتجاه البیداغوجي المؤسساتي المدرسي  -3- 4

الثقافیة اإلقتصادیة  االجتماعیةإن رد أسباب الفشل الدراسي إلى العوامل الفردیة النفسیة أو العوامل 

ولقد إنتبھ بعض الباحثین لھذا األمر فانكبوا في البحث عن أسباب ، یعتبر قصورا أو تھمیشا لعوامل أخرى

طرق ، اإلمتحانات ، ربویة  المنھاج الفشل المدرسي داخل المحیط التربوي إنطالقا من تحلیل المتغیرات الت

التعلیم والسلوكیات التي یقوم بھا اتجاه المتعلمین ھل لھا تأثیر إیجابي أو سلبي على نتائج تحصیلھم الدراسي 

ومواقفھم المسبقة ،وبالتالي في نجاحھم أو رسوبھم وخاصة فیم یتعلق بتأثیر آراء المدرسین وأحكامھم، ؟

  .اتجاه تالمیذھم 

بالعالقة المتینة بین التالمیذ وما تحققھ من نتائج )Rosenthlot ,Jocobson(فسره كل من وھذا ما

  .دراسیة

تعتبر البیئة المدرسیة المحیط الغني الذي یجد فیھ التلمیذ ضالتھ العلمیة والمدرسیة ولعل المحور 

ل القسم لھا صلة كبیرة إذ  أن عملیة التحصیل  داخ، ھو األستاذ  أو المدرس ، الرئیسي والعنصر الفعال 

بالمدرس فالمدرس لم یولد مدرسا ؛ وإنما مر بفترة طفولة وشباب وتعرض لعوامل تحدد شخصیتھ  فھو 

متأثر بوالدیھ ومعلمیھ وقد یطبق كل ما تعرض لھ في حیاتھ من حاالت نفسیة على المتعلمین داخل القسم 

  . وھذا ما یفسر إستعمال القسوة مع التالمیذ 

األخطاء التي وقعت فیھا المدرسة التقلیدیة إھمالھا لمبدأ النشاط التلقائي في كلیة التعلیم ومن أھم 

فالتعلیم المقصود ال یتم إال إذا قام المعلم بجھد ذاتي كما یجب أن یشرك تالمیذه في عملیة التعلیم وأن 

ة  یقودنا للحدیث كذالك فالحدیث عن البرامج الدراسی. یوجھھم وأن یرغبھم في الدراسة والتحصیل الجید
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الذي كان ، عن المواد وطریقة اإلمتحانات المتبعة في المدارس  فاالعتماد المفرط على البرامج التقلیدیة 

یطبق في المدارس التقلیدیة و الذي إھتم كثیرا بالناحیة العقلیة للتلمیذ القائمة على أساس تنفیذ طریقة اإللقاء 

حیث أن كل مادة ، ا فإن البرنامج یعتمد على طریقة المواد المنفصلة وحفظ الدرس واستظھارھا وتسمیعھ

اللغة العربیة في شكل مواد منفصلة : وفي بعض األحیان تقسم المادة الواحدة إلى فروع  فمثال . قائمة بذاتھا 

إرتباطھ بالواقع ومن ھنا یعجز التلمیذ على اإلستفادة مما تعلمھ  لعدم ، اللغة إلنشاء وإلمالء ، القواعد : مثل 

كما أھمل ما یدور في المجتمع ، ألن المنھج  ال یراعي فیھ میول التلمیذ ورغباتھ وخصائصھ، اإلجتماعي 

مما ، وكذالك كثافة البرنامج الدراسي . وأھمل إعداد التالمیذ للحیاة ولم  یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ 

الكثافة مما یؤثر على تحصیلھم الجید وعدم القیام برحالت أو یجعل للتلمیذ یحس بالملل والضغط بسبب ھذه 

  ). 226ص  1979،محمد رمضان وآخرون. (زیارات كجو ترفیھي 

وكذلك عدم مطابقة مناھج أو برامج  الدراسة للواقع اإلجتماعي  وجمود وجفاف المادة الدراسیة مما 

یة الراجع إلى استیراد مناھج وبرامج من یسبب الملل للتالمیذ وھذا یؤدي إلى ضعف المردودیة التعلیم

إن المنھج ھو الخبرات التربویة التي تعمل المدرسة عن طریقھا " الخارج التتطابق وواقع المجتمع المحلي 

على توجیھ نمو الطفل ویجب أن یختار على أساس كل من الخبرات الراھنة للطفل ومطالب المجتمع معا 

كبیر على عملیة التحصیل لدى التالمیذ بالنظر إلى الحجم الساعي الذي  كما أن عامل التوقیت لھ دخل..." 

فمن المتفق علیھ تربویا ونفسیا و علمیا أن تحدید عدد المواد و زمن الحصص و . یتضمنھ األسبوع الدراسي

  : مقدار الدروس التي یتلقاھا التلمیذ في الیوم أو في األسبوع ال بد أن یتأسس علي مبادئ ھي

  .ل و قدرتھ علي التحمل من حیث االنتباه و اإلدراك و الفھم و الحفظ و االستیعابسن الطف -

  .نوع المادة من حیث صعوبة الدروس و تعقیدھا أو بساطتھا و تتطلب الحفظ والفھم -

 كثافة المواد المبرمجة و كمیة المواد التي تحقق األھداف حیث أ ن كثرة المواد سبب من -

 .و فشل كثیر من التالمیذ في االمتحانات، يأسباب ضعف المستوى التعلیم

ومن ھنا یجب مراعاة وضع البرنامج الدراسي الخاص بالمواد مع ما یتالءم و التوقیت الزمني فمادة 

الریاضیات مثال توضع في الفترة الصباحیة بالنسبة لألقسام العلمیة بینما تقدیم مادة الفلسفة و االجتماعیات 

  .لألقسام األدبیة
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 االجتماعیةوتشیر بعض الدراسات إلى تأثر أحكام المعلمین وتقدیراتھم لطالبھم بالخلفیة اإلقتصادیة و

وتبین نتائج الدراستین وجود إرتباط  1977ومنھا دراسة نشواتي وطحان،التي ینحدر منھا ھؤالء الطالب

حیث یمیل الكثیر من ،إیجابي  بین المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي ألسر التالمیذ والنتائج الدراسیة ألبنائھم

اعیة عالیة على نحو أفضل من تقدیراتھم األساتذة إلى تقیم التالمیذ المنحدرین من مستویات إقتصادیة واجتم

  )74ص1983،عبد المجید سرحان.(للطالب المنحدرین من مستویات إجتماعیة واقتصادیة منخفضة

عندما تنتھي الخبرات الفصلیة والنھائیة یصدر المعلمون حكمھم الفاصل على التالمیذ و تصنیفھم إلى 

ختیار من الناحیة النفسیة الیتضمن موقفا موضوعیا بحثا والواقع أن ھذا اإل، متفوقین أو عادیین ومتأخرین 

فضال  عن إنفعاالت الخوف والقلق فإن المصححین ال یلتزموا بمقیاس واحد للتقدیر إذ ینبغي أن نضع في 

الحساب اتجاه المصحح وحالتھ النفسیة الراھنة وحتى خبراتھ السابقة اتجاه مثل ھذه المواقف وقد أثبتت 

قة أن اإلمتحانات النھائیة والفصلیة التعد مقیاسا موضوعیا یقاس علیھ مستوى التلمیذ الدراسات الساب

  .الدراسي 

إن التوجیھ المدرسي عملیة مصیریة وعلیھا یتوقف مصیر التلمیذ حیث یتحدد وفقھا مستقبلھ الدراسي 

الدراسیة والتي  والمھني ولذلك فإن أي خطأ في ھذه العملیة التربویة ینجر عنھ العدید من الصعوبات

  .یواجھھا التلمیذ بعد توجیھھ

بأن الصعوبات الدراسیة الناتجة عن توجیھ تلمیذ إلى تخصص ال یتماشى مع ) J-L.LANG(ویرى

فالتوجیھ السائد حالیا ،إمكانیاتھ ومیولھ ورغباتھ تفوق بكثیر تلك التي یكون سببھا عوامل جسمیة أو نفسیة

توزیعیة للتالمیذ في مختلف التخصصات والفروع وفقا للتنظیم التربوي  في مدارسنا في حقیقة األمر عملیة

وال یراعى فیھ إطالقا میل التالمیذ واھتماماتھم وقدراتھم ،للمؤسسات التعلیمیة ومتطلبات الخریطة المدرسیة

تھم العقلیة واستعداداتھم الشخصیة ویعتمد فیھا على معدالت التالمیذ في مختلف المواد الدراسیة ورغبا

  .المصرح بھا

ھذه العوامل غیر كافیة للتوجیھ الصحیح والسلیم وأسوأ من ھذا أن عملیة التوجیھ تتم في كثیر من 

 Jean louis .األحیان بطریقة تعسفیة ھذا النوع من التوجیھ یسىء للتلمیذ ویؤدى بھ ال محالة إلى الفشل

Lang;1976p85).(  
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  :أشكال الفشل المدرسي - 5

، یطلق ھذا النوع من الفشل على التلمیذ الذي یفشل في كل المواد التي یتلقى التعلیم فیھا: الفشل العام -1- 5

أي أن التلمیذ الفاشل في ھذه المواد الیعني عدم نجاحھ في ،وبمعنى ھو فشل إجمالي للتلمیذ في كل المواد 

  .أشیاء أخرى 

لمیذ الذي یفشل في بعض المواد دون أخرى وھو الذي وینسب ھذا الفشل إلى الت :الفشل الجزئي  -2- 5

یقترن بالتخلف الذي یكون على شكل ضعف في المقدرة على تعلم المادة التعلیمیة ذات االرتباط       

محمد الصالح ).(كالذكاء الحسابي مثال(بقدراتھ العقلیة ونوعیة الذكاء الذي یتمیز بھ 

  )34-10ص1996،بوطوطن

وذلك قد یكون نتیجة ألسباب ،ھو الفشل في إمتحان ما دون اإلمتحانات األخرى  :الفشل العارض -3- 5

متنوعة كالمرض واإلضطرابات العائلیة وغیرھا من األمور وسرعان ما یزول ھذا الفشل  مع زوال السبب 

  ).321ص1985،محمد السید أبو النیل. (أو الدافع 

  :أسباب الفشل المدرسي - 6

ما تصنفھا إلى ثالثة  عادة، نیفات التي تدرس أسباب الفشل المدرسيبشكل عام فإن مختلف التص

  :مجموعات أساسیة

  وھي أسباب ترتبط ببنیتھ الجسمیة والنفسیة :عوامل ذاتیة متعلقة بالتلمیذ – 1- 6

  :القدرات العامة للمتعلم - 1-1- 6

 ق وأسرع في فھم كما أنھ أد، حیث أن الذكي أقدر على التحصیل والتعلم: الذكاء الفطري للمتعلم

فالذكاء المنخفض للتلمیذ بالمقارنة بزمالئھ في الفصل یؤدي أیضا إلى تحصیل ،وإدراك العالقات

  )143ص،1984صموئیل. (دراسي منخفض نسبیا

كالقدرة العددیة واللفظیة فقد تكون واحدة أو أكثر من ھذه القدرات :ضعف القدرات الخاصة بالمتعلم - 1-2- 6

  : یذ أتناء عملیة التعلم وكثیرا ما یطلق علیھا صعوبات التعلم ونذكر من بینھامسؤولة عن فشل التلم

 ھو صعوبة غیر عادیة في إكتساب القراءة ینتشر ھذا االضطراب بین األطفال في :عسر القراءة

سنوات 7إناث ال یشخص إال إبتداءا من  1مقابل  3ویكثر بین الذكور  2المدارس االبتدائیة بنسبة 

فھناك .مختلط ، بسیط ،عمیق :بة غیر عادیة مع قدراتھ العقلیة وسنھ ولھ عدة أشكال وتعتبر صعو
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لدیھم صعوبات كبیرة في تعلم القراءة ونجدھم في وضعیة ، بعض التالمیذ األذكیاء بدون إعاقات 

فشل مدرسي بالرغم من إرادتھم القویة فالفشل الدراسي الیتعلق باإلرادة القویة أو الضعفیة  وإنما 

  .بوجود صعوبة حقیقیة  یواجھھا ھذا التلمیذ أثناء التعلم 

 ھذا اإلضطراب مرتبط بعسر القراءة :  عسر النحو.  

 وكذالك ، مرتبط بصعوبة التنظیم المكاني و الفشل في تعلم المفاھیم األولیة للحساب :عسر الحساب

  الفشل في القدرة على حساب عدد بطریقة صحیحة

  ھذه الصعوبات تظھر غالبا نتیجة لتقلص ، مرتبط بإعاقة عصبیة أو ثقافیة إضطراب :عسر الكتابة

  .عضلي كبیر متعلق باضطرابات حسیة 

  اضطرابات للصورة الجسمیة والتمثیل الحركي بدون إصابة عصبیة :  )الجانبیة(عسر الحركة

تھا واضطرابات عاطفیة تختلف في خطور، وھي تنتج فشل واضح في القراءة والحساب، محددة

  خطیرة جدا غالبا صعبة التستطیع التفریق بینھما وبین التعب الحركي الخطیر،

 صعوبة خاصة باللغة تشكل مشاكل كبیرة في الفھم والتعبیر عن اللغة في غیاب : عسر النطق

  .صعوبة عقلیة أو إضطراب عاطفي وھناك عدة أشكال خفیفة تصبح دائمة،الصوت 

  :الحالة الصحیة للمتعلم - 1-3- 6

مما یؤدى بھ إلى ، تضم األمراض المختلفة التي یمكن أن تصیب التلمیذ وذالك بشكل طارئ أومزمنو

التغیب عن المدرسة  مما یؤدي إلى تراكم الدروس فیبدأ یشعر بالعجز والكسل فیتخلف عن زمالئھ وفي 

  )143ص1984صموئیل مغاربوس.(نھایة المطاف الفشل في الدراسة

  :لمتعلمالحالة النفسیة ل - 1-4- 6

  التلمیذ المكتئب أو القلق أو الخائف أو غیر المكثرت ال یستطیع أن یتعلم كالتلمیذ المتفائل والمطمئن

  . والمھتم

  المیول واإلتجاھات السالبة للتالمیذ نحو البرامج الدراسیة التي تقدم لھم والتي تنتج أساسا من

متعلمین من مادة دراسیة متأثرا في ذالك فقد ینفر ال،النظرة السلبیة التي یحملونھا عن المعلمین

، 1984مغاربوس صموئیل.(باتجاھاتھ نحو معلمیھ وطریقتھ في الشرح أو في التعامل مع التالمیذ

  )144ص
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 انشغال التلمیذ  بمسألة عاطفیة أو بأمر من أمور البیت أو مشكلة من مشكالت حیاتھ الخاصة ،

  .األمور ال یبقي منھا ما یكفي توجھھ للدراسة وبالتالي فإن طاقة التلمیذ المستھلكة في ھذه

  صعوبة التوافق مع الجو المدرسي وما یترتب عنھ من فقدان الشعور باألمن وصعوبة التصرف في

المواقف الجدیدة واإلحساس بضعف المركز وصعوبة التعامل مع السلطة المدرسیة فعدم توافق 

مدرسة ومنھ كرھھ للدراسة واستسالمھ لإلحباط المتعلم مع زمالئھ ومعلمیھ یولد لھ شعور بكره ال

، 1996عدلي سلیمان.(والیأس مما یضعف عزیمتھ في الدراسة واالجتھاد والمثابرة من أجل النجاح

 ).37ص

  :الصفات الشخصیة للتلمیذ - 1-5- 6

 أي عدم وجود رغبة نحو الدراسة والتحصیل وعدم وجود دافع أو :و یتعلق ذالك بضعف اإلرادة

  .المتعلم والذي یمثل أكبر حافز لھ للدراسة والنجاحطموح لدى 

 والذي یعین على تحدید الوسائل المالئمة لبلوغھ ویزید من نشاط : عدم وضوح الھدف من التعلم

  )113ص،2002مایسة أحمد النیال.(المتعلم وتحمسھ وتشكل لھ الحافز الذي بدونھ یشرد انتباھھ

 والذي یرجع في حد ذاتھ إلى كرھھ للمدرسة أو :دراسةكثرة غیا ب المتعلم وعدم االنتظام في ال

أو إلى سوء ،وعدم تكیفھ مع وسطھ المدرسي،فشلھ المدرسي أو سوء عالقاتھ فیھا مع أحد المعلمین

إضافة إلى تنقل  المتعلم بین الفصول أو بین المدارس وغیرھا من .عالقاتھ داخل األسرة أو لمرضھ

  ).36ص، 1996عدلي سلیمان.(لمتكرر عن الفصل الدراسيالعوامل التي قد تؤدي إلى غیابھ ا

  :عوامل موضوعیة-2- 6

 قد تضم األسرة مجموعة من الظروف والعوامل التي تؤثر سلبا على نجاح أو فشل :عوامل أسریة

  :التلمیذ في دراستھ ویمكن اختصارھا فیما یلي

 الخ.......ضیق المنزل، التھویة المناسبة، اإلضاءة، الضجیج:(عدم مالئمة المكان للدراسة  

 كالتلفیزیون واإلذاعة واألنترنات وغیرھا : وجود مغریات تجدب اھتمام التلمیذ وتبعده عن الدرس

  .من وسائل الترفیھ
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 مدى وعیھما العام وقدرتھما على اإلجابة عن بعض  : المستوى العلمي والثقافي للوالدین

ومحاولتھما مساعدتھ على وضع خطة مناسبة ، اإلستفسارات في المواد المدرسیة من جانب التلمیذ

 .ومستوى طموحھما بالنسبة للتعلیم وتشجیعھما على التحصیل الجید،لإلستذكار والدراسة

 بما فیھا الجو النفسي للبیت وما یسوده من وئام أو خالف :طبیعة العالقة القائمة بین أفراد األسرة

البن التلمیذ من الوالدین وخاصة إذا شعر أن بین الوالدین وكذالك نوع المعامالت التي یتلقاه ا

  .العالقة بین والدیھ تھدد باالنھیار وأن مستقبلھ وأمنھ النفسي مھددان

 أو بسبب الھجر ،وذالك نتیجة لزواج أحد الوالدین : سوء المعاملة التي  یتلقاھا المتعلم من األسرة

كلھا عوامل تؤثر على نجاح أو فشل ، وفاة أحد الوالدین أو كالھما، والطالق والكوارث المادیة

  )37ص،1996عدلي سلیمان (التلمیذ 

 مدى توفیر السكن المالئم والغداء الصحي ووسائل اإلنتقال إلى :المستوى اإلقتصادي لألسرة

والملبس المناسب واإلمكانیات المادیة التي یتطلبھا التحصیل الدراسي ولقد ،المدرسة  دون إجھاد

حصیل الدراسي لألبناء یتأثر بالمستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة وأن أشارت الدراسات أن الت

اإلرتباط الجوھري بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة والتحصیل الدراسي لألبناء قد 

یرجع لما توفره األسر ذات المستوي اإلجتماعي اإلقتصادي المرتفع من إمكانیات ثقافیة تساعد 

عدلي .(توفیر المجالت الثقافیة،الدراسي المرتفع مثل توفیر مكتبة بالمنزل األبناء على التحصیل

  ). 31ص، 1996سلیمان

  :العوامل المدرسیة للفشل المدرسي -3- 6

إن ما یزید من خطورة األسباب المدرسیة للفشل المدرسي ھو ما نسمیھ بالطبوع المحبطة التي تمیز 

 :أن تشكل عوامل مستقلة بذاتھا ویمكن تلخیصھا كما یلي المدرسة والنظام التعلیمي عموما والتي یمكن

  :التنظیمي للمدرسة - الطابع الھیكلي - 3-1- 6

فیبدأ في فقدان ، ما إن یلج الطفل المدرسة إال وتتغیر األمور من حولھ وتبدأ المشاكل والتعقیدات

م والخوف والھلع أمام ھذا الطابع فیدخل في دوامة من االلتزا،التلقائیة والحریة التي كانت تمیز حیاتھ السابقة

االنتظام في ،التوجیھات ، األوامر والنواھي، المقررات(الھیكلي التنظیمي الجامد الذي یمیز الحیاة المدرسیة 

- فیدخل التلمیذ في إطار ما یسمي بالصدمة النفسیة. الخ.......المنافسة مع التالمیذ، الجلوس بھدوء، الصفوف

تعلم بنوع من الضغط واإلكراه بدال من الرغبة التلقائیة واإلقبال العفوي على التعلم الثقافیة والتي تجعلھ ی

وأن یتعلم ) الخ...مكان االزدیاد، السن(فالبد لمن یرید أن یتعلم أن تتوفر فیھ الشروط. والمطالعة الذاتیة
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مع مجموعة من وان یتعلم . محتویات مقررة في المنھاج الرسمي العام والمشترك بین جمیع المؤسسات

فال یمكن للتالمیذ أن یتعلموا إال في إطار ھذا ،التالمیذ المصنفین  بناء على اللوائح  التنظیمیة المعمول بھا 

النظام المھیكل والصارم من طرف الراشدین عندما تكون األھداف محددة  وبحضور مدرس مھیأ للقیام 

 ) 1998، محمد الدریج.(بالتعلیم في إطار مواد وحصص وتوزیع زمني مسطر مسبقا

  :التتابعي –الطابع الفصولي  - 3-2- 6

حیث تبنى ،الخاصیة التي تمیز األنظمة المدرسیة بشكل عام ھي الخاصیة الفصولیة  والتعاقبیة 

فالمادة الواحدة من المقرر تقسم وتجزأ إلى مجموعة من الدروس ،المقررات على أساس التعاقب والتتالي

حیث أن فشل التلمیذ في ،ھناك مواضیع تكون عبارة عن حلقات متسلسلة والوحدات وداخل كل درس

إكتساب الوحدة األولى ینتج عنھ بالضرورة فشل في إكتساب الوحدة الثانیة مادامت ھذه الوحدة مبنیة على 

  .السابقة وال یمكن فھمھا وتحصیلھا ما دمنا لم نحصل الوحدة األولى بشكل مناسب

لطبیعة الفصولیة  والتعاقبیة للمواد الدراسیة یؤدي إلى تأصل میكانیزم فما یحدث من تعثر بسبب ا

مما یؤدي ،تبد أتظھر مشاعر الخوف والقلق،فبمجرد ما یبدأ الفشل في الظھور كسمة في سلوك الطفل،الفشل

  )1998، محمد الدریج( .إلى تسرب میكانیزم الفشل والشعور بالعجز وفقدان الثقة بالنفس

  :الختباريالطابع ا - 3-3- 6

تشكل العنصر األساسي ) نجاح أو فشل(إن ما یحصل علیھ التالمیذ من نتائج في نھایة السنة الدراسیة

كما الننسي  ما یترتب عن ذالك من ظواھر سلبیة تزید في تعمیق ، في أسلوب التحفیز وإثارة ھمة التالمیذ

واإلضطراب في األداء بسبب المناخ مشاعر الفشل واإلحباط وفي مقدمتھا الخوف والھلع من االمتحان 

فیصبح اإلمتحان ال یكشف عن ،مما یؤدى إلى تعثر الكثیر من التالمیذ ، القاسي الذي تمر فیھ اإلمتحانات

كالغش في ،كما قد یؤدي ذالك إلى إنتشار ظواھر ال تربویة مفسدة،مستوى تحصیل التالمیذ الحقیقي 

، محمد الدریج.(درسین من أجل مواجھة طغوط اإلمتحاناتالعدوانیة اتجاه المدرسة والم،اإلمتحانات

1998(.  
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 :عوامل أخرى للفشل المدرسي -4- 6

  :إعادة السنة - 4-1- 6

إن إعادة السنة ھي إشكالیة من الفروض إیجابیة لصالح التالمیذ إذ أنھا تعتبر فرصة ثانیة إلعادة بناء 

معارفھ األساسیة وبالتالي تحسین مستواه الدراسي ؛فالھدف منھ أساسا ھو تحقیق مستوى مرغوب فیھا لكن 

عامل یجعلھ یعیدھا مرة أخرى الذي یمارسھ المعلم على ھذا التلمیذ المعید للسنة   "litctage"الوصم 

حول التالمیذ المعیدین مما ،وتصبح ھذه الفرصة من إیجابیة إلى سالبة وھذا راجع إلى التصورات األساتذة 

فقدان الثقة بالنفس والشك في قدراتھ ،یخلف آثار سلبیة في التوازن النفسي للتلمیذ فتسبب لھ القلق ولعائلتھ 

عتقادات سلبیة بالرغم من اإلیجابیات ویعتبرونھا عبارة عن فشل شخصي فغالبا ما یستقبلون التالمیذ با

ھذه النظرة التكون بالنسبة لكل الحاالت وال تدوم مدة طویلة وتتغیر في العام حسب . ولیس طریق للنجاح

 ).(في السنة المعادة(فمن الممكن الحصول على نتائج جدیدة والعكس صحیح ،النتائج المتحصل علیھا 

www.lechecscolaire.com/(  

  :الخواف المدرسي - 4-2- 6

یالحظ عن التالمیذ الذین یعانون من عدم اإلستقرار یرفضون الذھاب إلى المدرسة ویقاومون بردود 

الدخول المدرسي  عند)  سنة 13-5(أفعال قویة ومخیفة عندما نحاول إجباره یظھر غالبا عند الذكور بین   

  في أغلب الحاالت ال یتطلب عمل مدرسي كبیر یستطیع إستدراك ما فاتھ  لكن

  .بقي الخوف لدیھم % 30 -  20 

  :التالمیذ الموھوبین - 4-3- 6

ھم أطفال لدیھم تراء لغوي )Qi= 130( نقول عن طفل أنھ موھوب  إذا كان لدیھ ذكاء مرتفع 

لكن بالرغم من ھذا قد ، یھتمون بمواضیع أكبر من سنھم، ایدرسون كثیر،منذ الصغر) مفردات غنیة(

یواجھون الفشل بالرغم من أنھم یحبون التعلم واالكتشاف لكن األستاذ غالبا ال یكون لدیھ الوقت الكافي لھذا 

یشعرون بالملل وفقدان الرغبة في التعلم وأغلب األساتذة ال یستطیعون التعامل مع ھذه الفئة من التالمیذ 

) أكدت الدراسات على وجود حاالت  إنتحار بین التالمیذ في  ھذه الفئة(تالي شعورھم بالنقص  وبال

)www.lechecscolaire.com/.(  
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  : نتائج الفشل الدراسي   7-

یسقطون طموحاتھم على  حیث أن اآلباء، یؤثر الفشل المدرسي على التوازن النفسي العاطفي للطفل 

أبنائھم وخاصة فیما یتعلق بتحقیق مستقبل أفضل ولذلك فان الفشل المدرسي یمثل جرح نرجسي لآلباء و 

  :من بین نتائج الفشل المدرسي ما یلي 

  : اإلكتئاب  -1- 7

حیث یظھر أساسا في شكل عجز عن إثباتھ لوجوده في ، عند الطفل لیس كاإلكتئاب لدي الراشد 

والمدرسیة أو عدم تحمل  االجتماعیةوأیضا عدم قدرتھ على مواجھة متطلبات الحیاة ، األسريالمحیط 

كما أنھ یولد لدیھ ،وھذا ما یجعلھ یعاني الشعور بالذنب . الفشل الناتج عن المنافسة الغیر ممكنة مع اآلخرین

متوتر ، طفل  بأنھ سلبي فیوصف ال، اإلنطباع بالشك الوجودي بعدم قدرتھ على أداء النشاطات المدرسیة 

یتصرف بطریقة سیئة أمام التغیرات التي یعیشھا واإلحباطات التي یصادفھا في حیاتھ من إضطرابات النوم 

اضطرابات الذاكرة وعدم القدرة على مواجھة وضعیة ، الخ ویرجع ذلك إلى عدم اإلنتباه .... آالم الرأس ، 

  ) /www.lechecscolaire.com. (منافسة

  :  ضطرابات السلوكا -2- 7

لقد أثبتت دراسات حدیثة أجراھا علماء االجتماع المدرسي أنھ ھناك رابط وثیق بین الفشل المدرسي 

وعدم آداء التلمیذ لألعمال ، و االضطرابات  السلوكیة لدى التلمیذ كعدم القدرة على مواجھة اآلخرین 

أما عند الطفل فالسلوك ، خاللھا  إلى لفت اإلنتباهالسلوكیات العدوانیة والجنوح الذین یسعون من ، المدرسیة 

الكذب ، وفي المراھقة تتمیز إضطرابات السلوك بالسرقة . األكثر مالحظة فھو عدم اإلستقرار والثبات

  )./www.lechecscolaire.com .(الھروب والتھدیم 

  : تقدیر الذات  -3- 7

حیث تعتبر الحاجة  إلى تقدیر الذات ، للفرد یعتبر تقدیر الذات كمؤشر على الصحة النفسیة الجیدة 

  .األصدقاء، األستاذ، عنصر أساسي في حیاتھ وتتطور ھذه الحاجة منذ الطفولة عن طریق ت مع الوالدین 

، فالفرد تعتبر نتائجھ "  auto – coaluatio" فتعریف تقدیر الذات یتركز على مفھوم التقییم الذاتي 

لذلك فالفشل المدرسي یخفض من تقدیر التلمیذ لذاتھ . یم شخصیة لتقدیر ذاتھقدراتھ ونجاحاتھ كمعاییر وق، 

حیث أن األفراد الذین یظھرون صورة سلبیة للذات یتحصلون على نتائج مدرسیة ضعیفة بالنسبة لقدراتھم 

  )/www.lechecscolaire.com . (الفكریة 
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  : اإلجھاد أو الحصر- 4 - 7

كآالم البطن آالم  -النفسو جسدیة  –ابات المختلفة الخاصة ویتمثل غالبا في مجموعة من االضطر

و االمتحانات و ،التعب مما یؤدي إلى غیاب التلمیذ عن المدرسة ، التأتأة ، العادات الحركیة ،التقیؤ ، الرأس 

و ذلك قد یكون نتیجة ألسباب متنوعة كالمرض و ، ومشاكل أخرى .أحیانا عدم التواصل مع اآلخرین 

  .العائلیة و غیرھا من األمور و سرعان ما یزول ھذا الفشل مع زوال السبب أو الدافع  االضطرابات

) www.lechecscolaire.com/(  

  :بعض االقتراحات لتفادي الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي - 8

وباإلرادة  ،إن الفشل باعتباره منتوجا إنسانیا یمكن تفادیھ بالتربیة العقلیة وبالتفاعل والتكیف مع البیئة

  .وتوافر القائد التربوي الذي لھ القدرة والقوة على التأثیر في التالمیذ

فكم من عالم ذاق مرارة الفشل وذاق معلموھم ،فالفشل المدرسي لیس حتمیة مكتوبة في جبین التلمیذ 

  الخ....داروین،أنشتاین،أدیسون:مثللكنھم أصبحوا فیما بعد نماذج یحتذي بھم ، وأساتذتھم بھم ذرعا

لقد ظل علماء التربیة والباحثین في إختصاصات مختلفة فترات من الزمن في دراسة ظاھرة الفشل 

فأعطوا اقتراحات في مجاالت شتي تحیط بالتربیة والتعلیم كان الھدف منھا محاولة الوصول بالفرد 

  : حیث یمكن إصالح التعلیم الثانوي من خالل ما یلي ،والمجتمع إلى مكانة الئقة ومتناسبة مع زماننا ھذا

  وضع خطة معقولة لتوسیع التعلیم الثانوي  -     

  .تجھیز المدارس الثانویة باألساتذة المؤھلین للتعلیم -

  .إصالح الجھاز اإلداري في التعلیم الثانوي -

إلقتصادیة والنفسیة ا االجتماعیةإصالح المناھج والمالئمة بینھا وبین التطور العلمي والحاجة  -

  .القومیة

  .إدخال جھاز اإلرشاد وإصالح التفتیش -

  .اإلھتمام بمضمون الكتب أكثر من الشكل الخارجي -

  .تجھیز المدارس الثانویة باألجھزة الفنیة والوسائل التعلیمیة الكافیة -

  .حفظ النظام المدرسي وأبعاده من المؤثرات الخارجیة -

وإبعادھم على كل ما ، یذ على العمل الشخصي والنشاط الحروتدریب التالم، إصالح طرق التدریس -

  .یشوش أفكارھم

وإشعارھم بأن إدراك النجاح ال یكون بالتیسیر بل ، االجتماعیةإشباع حاجات التالمیذ الشخصیة و -

  .بالجھد والمشقة

  .الكشف عن میول التالمیذ واستعداداتھم وتوجیھھم إلى الفروع التي تتناسب وقدراتھم -
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إن التمكن من ھذه االقتراحات  عملیة صعبة حیث تقتضي من الدولة االستعانة بالخبراء والفنین          

الدارسین لمشاكل التعلیم الثانوي والعاملین على إصالح مناھجھ ووضع الخطط المالئمة للحد من ظاھرة 

 :لالفشل والرفع من نسب النجاح البد من تضافر عدة جھود نذكر منھا على سبیل المثا

 التعاون األسري: 

فالمنظومة التربویة ،إن التعاون بین األسرة والمنزل عامل مھم في إكتساب التالمیذ نجاحات متكررة

كاألسرة التي تعد ، ال تعمل في فراغ فھي تتأثر بمعطیات الواقع اإلجتماعي  المتمثل في عدد من المستویات

وال یمكن .اإلجتماعي و استیعاب القیم واكتساب الحس المدنيأول مكان لتنمیة شخصیة التلمیذ ونقل التراث 

للمؤسسات التعلیمیة مھما كانت مؤھالتھا من توفیر أساتذة أكفاء ومادة علمیة متماشیة مع العصر وطرق 

 .التربیة ووسائل التحصیل للرفع من مردود التعلیم مالم تتعاون معھم األسرة

 تحدید معاییر االنتقال: 

أن یكون اإلنتقال من سنة إلى أخرى خاضعا للحظ بل ینبغي أن یكون ھناك توجیھ حیث ال ینبغي 

فمعاناة ، أفضل للطالب إلى ما یالئمھم من اختصاصات ومساعدة المتأخرین منھم على اللحاق بأصحابھم

حد الكثیر من التالمیذ من الفشل المدرسي ازدادت خاصة في السنوات األخیرة حیث تحاول وزارة التعلیم ال

  .منھا ولكنھا لم تصل بعد إلى الحل المرضى لوجود عدة مشاكل

  االجتماعیةتوثیق الصلة بین البرامج التعلیمیة والحیاة:  

إن ما نالحظھ ھو أن أغلب برامجنا مستقاة من مجتمعات غیر مجتمعنا والذي یتمیز بخصوصیات 

فما یصلح لغیرنا ال یصلح بالضرورة ، تختلف ال محالة عما ھو موجود في تلك المجتمعات التي أعدت لھا

فالمدرسة ال تصنع الخبرة فقط ،وعلیھ ینبغي مراعاة خصوصیات كل مجتمع حینما تنتقى برامج تعلیمیة، لنا

لھذا البد أن تعكس ،بل تصنع مواطن المستقبل وتغرس فیھ بذور اإلیدیولوجیة التي أرتضتھا األمة لھ

لى التفاني في العمل وحب الوطن وھي معاني ومواقف ال تقتصر وتدعو إ،البرامج تراث الشعب وتؤكد قیمھ

على بضعة دروس تلقینیة تلقي في حصص التربیة الدینیة والوطنیة بل ینبغي أن یتردد صداھا في البرامج 

  .التعلیمیة كلھا

  

  

  

 



81 
 

 تكوین ھیئة بیداغوجیة وطنیة:  

یئة العلمیة التي یكون من وظائفھا إن وزارة التعلیم والتكوین ومختلف مؤسساتھا  تخلو من ھذه الھ

فالجدل یكون دائما قائما  بین اإلطار التنظیري أو ،تصورات علمیة تسھر على دعم اختیارات الوطن

فاإلھمال في ھذه القضیة یتولد عنھ استیراد القوالب ،اإلیدیولوجیة  وبین الممارسة المیدانیة للعمل التربوي 

  .یطلقونھا علیھا واأللوان التي یصبغونھا بھا الجاھزة والصراع حول األسماء التي

فمن وظائف ھذه الھیئة تنشیط الجھد األكادیمي للبحث األساسي والتطبیقي والتوجیھ السیاسي والتربوي 

  .لمضمون التعلیم وتحدید أھداف اإلستراتیجیة التربویة على المدى القصیر والبعید

 التكوین التربوي المستمر: 

فما من سنة  تمر إال ویتجدد ،تخمینا وال مجرد إجراءات إداریة ومنشآت مادیة إن التعلیم ال یعد 

مضمونھ وتتطور تقنیاتھ ویتغیر محیطھ وھو ما یتطلب تكوینا مھنیا مستمرا قبل وأثناء الخدمة والذي یشمل 

ع التقدم ھیئة التدریس في مستویاتھا المختلفة بحیث یكون ھذا التكوین متماشیا مع الواقع اإلجتماعي وم

  .العلمي الذي یستند إلى أبحاث تطبیقیة واسعة النطاق

 تشجیع النشاطات خارج إطار التمدرس: 

إن تالمیذ التعلیم الثانوي وما ھم علیھ من طاقات متفجرة تقتضى العمل على توجیھھا التوجیھ الالئق 

كن أن تغرس روح الجدیة في فھذه النشاطات یم،بھا حتى ال تتحول إلى آثار سلبیة على التلمیذ والمؤسسة 

وما نالحظھ في مدارسنا ھو تقھقر ھذه النشاطات .اإلقبال على الدراسة بنفسیة جدیدة ال یعرف الملل طریقھا

في السنوات األخیرة التي تشھد تدھورا على مستوى النتائج المدرسیة في مختلف المؤسسات 

  )100- 75ص1989،  محمد العربي ولد خلیفة.(التعلیمیة
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  :الفصلخاتمة 

ولھذا ال توجد دائما حلول حقیقیة لھذا یجب أن ،الفشل المدرسي عنصر معقد وأسبابھ غیر محددة 

وذالك من أجل . یكون ھناك تواصل بین مختلف العناصر المتدخلة سواء على مستوى المدرسة أو خارجھا

ننسي أن التلمیذ ھو طفل سریع وقبل كل شيء ال ،توسیع فضاء األسئلة حول أسباب وحلول ھذه المشكلة

والعكس تلمیذ ناجح قد ، وبالتالي فإن وضعیة فشل حالیة تستطیع االختفاء بدون تدخل أي فرد،التطور

فالفشل المدرسي أحیانا مرحلة مھمة في التعلم حیث یسمح للتلمیذ بوضع ، یتعرض للفشل بدون تفسیر

  .طریقة للتعلم والعمل على متابعة الدروس

علي المنظومة التربویة االھتمام الالزم بالمشكالت التي یواجھھا التلمیذ داخل المدرسة و  ولھذا یجب

ھذا للحفاظ علي الھدف األساسي من التعلیم و ھو تحقیق التحصیل الدراسي الجید داخل المؤسسات التعلیمیة 

درسي لدى وجب وضع حیث یعتبر الفشل المدرسي من ابرز المشكالت التي تعیق التلمیذ و التواصل الم، 

سیاسة جیدة للحد من انتشاره في الوسط المدرسي و ھذا لعدم الوصول إلي مشاكل أخرى ألنھ بدایة لعدة 

 .مشكالت
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  :تمھید

ا أن  من خالل األھمیة التي یكتسیھا التعلیم الثانوي باعتباره من أھم المراحل في السلم الدراسي ارتأین

ة حیث ذه المرحل ي ھ ذ بصورة واضحة ف ة الحساسیة  ، نقدم التلمی ر بالغ ي تعتب ة الت رة المراھق ي فت یكون ف

ین المدرسین  ات ب ا العالق رات منھ ن المتغی د م ا العدی داخل فیھ ي تت رض والت دة تعت ة ومشكالت عدی والطلب

ى المدرسة ا إل ذھاب یومی ن ال األحرى یسأم م ن مضمار الدراسة وب دا ع ھ بعی ذ وتجعل ق التلمی ذا . طری ولھ

  .  سوف أتطرق في ھذا الفصل إلى كل ما یتعلق بالتعلیم الثانوي والعملیة التعلیمیة وخصائص كل منھما

  مفھوم التعلیم الثانوي  -1

ة  -1-1     ة اإلعدادی د مرحل أتي بع ي ت ة الت و المرحل یة (ھ ن ) األساس ن س د م ذه ) 18-15(وتمت ز ھ وتتمی

  .وأھداف تعلیمیة مختلفة، المرحلة بعدة خصائص تختلف عن المراحل األخرى

دھا  -1-2      ھو مرحلة من مراحل السلم التعلیمي مدتھا ثالثة سنوات على العموم ویمكن اختصارھا وتمدی

ا یسمى . تبعا لمقتضیات التربیة ا م یم األساسي وغالب ى شھادة التعل ذ المتحصلین عل تقبال التالمی دت الس أع

  فالتعلیم الثانوي یشمل التعلیم اإلعدادي والثانوي بأنواعھ المختلفة ، بالتعلیم ما بعد األساسي 

وھم ویشمل  -1-3      یم ھو مرحلة طبیعیة خاصة من حیث سن الطالب وخصائص نم ام والتعل یم الع التعل

ا حاملي الشھادة ، الثانوي المتخصص والتعلیم الثانوي التقني وھو تعلیم یحتوي على فروع مختلفة یلتحق بھ

ة ات المختص عھا الجھ ي تض ة الت ا لألنظم طة وفق دعى . المتوس ھادة ت ة بش ذه المرحل تم ھ ھادة "وتخ ش

  ).128ص ، 1990، رابح تركي" ( البكـالوریا

ة  -1-4       ددھا وزارة التربی ق شروط تح یم األساسي  والمتوسط وف ة التعل معد الستقبال التالمیذ بعد نھای

ادة ي الم ر ف ا یظھ بة  33كم ارف المكتس م المع ة ودع ة التربوی لة المھم ادة مواص ھ زی ة ومھمت ن األمری م

ات المجتم، ذ وحاج ؤھالت التالمی ا لم ادین  وفق ف المی ي مختل دریجیا ف ص ت .                                          عوإدراج التخص

یم  دة التعل ة م اة المھنی ى الحی ھذا المستوى من التعلیم یھیئ  التالمیذ لمواصلة الدراسة في التعلیم العالي أو إل

انوي  وم واألدب3الث ي العل ترك ف دع المش كل الج ى ش نة األول ذ الس نوات تأخ اش .(س فت

  ).59ص2001/2002،نورة
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  ة التنظیمیة للتعلیم الثانويالبنی -2

ي  ھ الت ھ وأھداف ھ ومبادئ ن خیارات ض م ھ وبع ات مقومات دة لثب یمتاز النظام التربوي في الجزائر بالوح

وي  ا النظام الترب م إلیھ ي ینقس ة الت دیالت المختلف رسمت لھ بالتنوع لقابلیتھ للتغیر والتجدد والتجاوب مع التع

ي وھي التعلیم التحضیري والتعلیم األس ة الوسطى الت اسي والثانوي والعالي كما یعد في بنیتھ األساسیة الحلق

  .تجتمع حولھا كل أنواع التعلیم التي تتكون منھا المنظومة التربویة

ي  داده الطبیعي إل انوي نظرا المت یم الث ھ بنظام التعل ق علی ا یطل ا تعلیمی إن التعلیم الثانوي یشكل نظام

  :ن أنھ في الحقیقة یتفرع إلىالنظام التربوي ككل على الرغم م

  .التعلیم الثانوي العام -

  .التعلیم الثانوي المتخصص -

  .التعلیم الثانوي التقني والمھني -

ا  ة وكلھ ة واإلداری فالبنیة التنظیمیة للتعلیم الثانوي تتوفر على ازدواجیة في التنظیم من الناحیة التربوی

دافعناصر تظھر علیھا مالمح الفاعلیة تصورا  ام واألھ ي المھ داخل وتماسك ف ى ت . وعمال والتي تنتھي إل

  )152-151ص. 2003/2004،لوشن حسین(

  مھام ومبادئ التعلیم الثانوي -3

  :المھام الوظیفیة -3-1

من  ا یتض ة وفیھ یة والوزاری ریعات والمراسیم الرئاس ن التش انوي أنواعا م یم الث أن التعل درت بش أص

والمتعلق بتنظیم مؤسسة  1976أفریل 16المؤرخ في  72/76اء في المرسوم مواثیق الثورة ومن بینھا ما ج

وم یرھا والمرس انوي وتس یم الث ي 85/88التعل ؤرخ ف ة 27الم انوي  1985جویلی یم الث ام التعل دد مھ ذي یح ال

  :جاء ما یلي 42إلى  33وأھدافھ ومن بین ما یقرر في بعض مواده من 

ادین إن التعلیم الثانوي معد الستقبال التال ف المی میذ ودعم معارفھم المكتسبة وتخصصھم التدریجي في مختل

وفقا لمؤھالتھم وحاجات المجتمع ومساعدتھم على االنخراط في الحیاة المھنیة أو مواصلة الدر اسة من أجل 

  .تكوین عالي

  .التقني والمھني، یشتمل التعلیم الثانوي على التعلیم العام المتخصص -

  .في مؤسسات تدعى المدارس الثانویة والمتاقنیلقن التعلیم الثانوي  -
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یم أو  - ة والتعل یمنح آفاق تتناسب وطموحات التالمیذ ویمدھم بخبرات تؤھلھم لالندماج في عالم التربی

  .عالم الشغل

  :المبادئ التنظیمیة -3-2

  .سنوات 3مدة التعلیم الثانوي  -

  .سنوات 4وب من سنة إلى یلقن التعلیم الثانوي والمھني والتقني لمستوى التكوین المطل -

تختم الدراسة الثانویة بشھادة وتحدد كیفیة تنظیمھا وتسلیمھا ومعادلتھا بموجب مرسوم وھي شھادة  -

  .البكالوریا

  .یدرس في التعلیم الثانوي أساتذة مختصین وأساتذة التعلیم التطبیقي -

  ).56ص 1996،لوشن حسین. (یعمل األساتذة إما بالدوام الكامل أو الجزئي -

  : وظائف التعلیم الثانوي -4

  :كغیره من مستویات التعلیم للتعلیم الثانوي وظائف عدة یقوم بھا ویھدف إلى تحقیقھا نذكر منھا

 .دعم المعارف المكتسبة لدى التلمیذ .1

 . التخصص التدریجي في مختلف المیادین وفقا لمؤھالت التالمیذ والحاجیات المختلفة لمجتمعھم .2

ى  .3 ذ عل د التالمی د تعوی ة ض لیم ذو المناع مي الس اء الجس م البن ر لھ ى یتیس میة حت ادات الجس الع

 .األمراض وذلك بممارسة الریاضة

یھم  .4 ا عل وق وم ن حق م م ا لھ دركوا م تنمیة روح تقدیر المسؤولیة لدى التالمیذ والعمل على أن ی

 .من واجبات 

وا ف .5 أن یكون م ب یح لھ ة تت ى إكساب الطالب المعارف والمعلومات بطرق منظم كرة صحیحة عل

 .العالم الخارجي وذلك بدراستھم المواد االجتماعیة والجغرافیة 

 مساعدتھم على اجتیاز مرحلة المراھقة بأمن وسالم وتبصیرھم بالتطورات النفسیة والجسمیة  .6

 .اكتساب قدرات اإلستدالل والتحلیل والتلخیص والفھم .7

 .معارف وإثراء الثقافة الوطنیة التحكم في اللغة والقدرة على استغاللھا في اقتناء ال .8

ي  .9 ة ف ة خاص ارف قاعدی من مع ام یتض ابع ع ا دو ط ائھم تعلیم ا بإعط ات العلی لة الدراس مواص

 ).1966، محمد جودي رضا. (اآلداب والعلوم والتكنولوجیا
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   :وظائف التعلیم الثانوي كما حددھا علم النفس التربوي -4-1

  :ویمكن تلخیصھا في األدوار التالیة        

  ھ ن الجنسین حقوق تتیح للتالمیذ فھم دورھم في المجتمع من حیث ھم رجال أو نساء بحیث یتقبل كل م

  . بالنسبة لكونھ فرد في المجتمع في التربیة الوطنیة ، وواجباتھ 

  ذان دي؛ الل ر النق ر العلمي والتفكی ة التفكی ى النظرة الموضوعیة تعوید التلمیذ على طریق یساعدانھ عل

ن أسالیب ، وبالتالي العمل على إزالة المعتقدات الفاسدة والتعصب األعمى، لمشاكل الحیاة تخلص م وال

  .التفكیر الخرافي والتفكیر التواكلي

  العمل على أن یفھم الطلبة الفلسفة االجتماعیة اإلقتصادیة لبلدھم. 

  أن تعمل المدرسة الثانویة على تعوید تالمیذھا على تذوق النواحي الفنیة المختلفة في الموسیقى

 وغیرھا من الفنون الجمیلة ... واآلداب والرسوم

 وأن یفھموا سیاسة بالدھم العامة في المجال الدولي ، أن یعرف التالمیذ األخطار المحدقة ببالدھم

 ) ،...حركھ عدم االنحیاز، إلفریقیةمنظمة الوحدة ا، الجامعة العربیة(

  العمل على إعداد الطالب للحیاة العامة ؛ حتى یستطیع الشباب فھم دوره في المجتمع ویندمج في الحیاة

 .اإلقتصادیة للبالد 

  إنماء الشعور في نفوس التالمیذ بأھمیة األسرة وأثرھا في تماسك المجتمع ومعرفة األمور التي تساعد

 .على اإلستقرار

 العمل على غرس حب اإلطالع والبحث والمیل إلى المعرفة وإجادة اللغة العربیة في نفوس التالمیذ. 

 ثقافة، تاریخ، دین، من لغة، االعتزاز بالشخصیة القومیة والوطنیة لبالدھم والحفاظ علیھا بما تعنیھ(... 

 ).1966، محمد جودي رضا(

  أھمیة التعلیم الثانوي  - 5

  : یة بالغة كمرحلة من مراحل التعلیم و یمكن إدراج أھمیتھ في النقاط التالیةللتعلیم الثانوي أھم

  .الربط بین التعلیم األساسي و التعلیم العالي أي أنھ بمثابة حلقة الوصل بینھما -1     

  .دعم المعارف المكتسبة  -2     

ع -3      ذ أو حاجات المجتم ذالك ، التخصص التدریجي في مختلف المیادین وفقا لمؤھالت التلمی ویساعد ب

  .إما على اإلنخراط في العملیة التعلیمیة أو مواصلة الدراسة من أجل تكوین عالي

  :أھمیة المدرسة الثانویة على النحو التالي )  1977 – 1974(ویحدد لنا المخطط الرباعي 
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إن ، ان التعلیم األساسي یمنح التالمیذ بفضل طریقتھ المتدرجة في التربیة األساسیة  ثقافة عامةإذا ك ،ف

یم ، التعلیم الثانوي یعتبر كمرحلة اكتساب و تدعیم لعدد من الوسائل التقنیة لھذا التعلیم سیقوم على توأمة التعل

  ).2ص 1992التعلیم الثانوي، أكتوبر مدیریة ( .بالتعلیم التقني بالثانویة التقنیة، العام بالثانویة العامة

  أھـــــــداف التـــعلیم الثـــــــانوي -6

ة و  داف معرفی ق أھ د تحقی یا قص ا أساس ا ثقافی عبھم تكوین اختالف ش ذ ب ل تلمی انوي لك یم الث یح التعل یت

  .منھجیة و سلوكیة تسمح لھم باكتساب مھارات تقنیة 

  :األھـــــداف المعــــرفیة –أ 

  :ترمي المعارف التي تدخل ضمن ثقافة تلمیذ التعلیم الثانوي القاعدیة إلى بلوغ األھداف التالیة

ال .1 ا أداة اتص ة بإعتبارھ ة العربی ي اللغ تحكم ف م، ال اظ ، تعل ف ، إیق ي مختل داع و تطور ف إب

  .المجاالت العلمیة و التكنولوجیة 

  .التعرف على التراث الثقافي الوطني بأبعاده اإلسالمیة .2

  .تحقیق أسس التربیة اإلسالمیة القائمة على اإلیمان و العلم و العمل و األخالق .3

یة  .4 یة للشخص ات األساس د المقوم اره أح وده باعتب ل عھ ي ك وطني ف اریخ ال ة الت معرف

  .معرفة جغرافیة الجزائر و مكانتھا في العالمو، الجزائریة

  .االجتماعیة و تنظیم المجتمع تربیة المواطن و توعیتھ بمبادئ حقوق اإلنسان و العدالة  .5

  .معرفة القوانین الكبرى التي تتحكم في علم األحیاء و معرفة الظواھر الفیزیائیة  .6

  .التحكم في الریاضیات كأداة للتحلیل و االستدالل لفھم بعض الظواھر  .7

  .معرفة لغتین أجنبیتین وحسن استعمالھا .8

  :األھداف التكوینیة -ب

  .التربوي بالجزائر تحسینھ للھیكل العام للنظام .1

  .استقطابھ للتالمیذ وتشجیعھم .2

  .إعداده للمتمدرسین بنجاح .3

  .یمكن التالمیذ من إستعاب ما اكتسبوه .4

  .تلبیتھ لحاجات المتمدرسین والمجتمع .5

  .تعزیزه لملكات التالمیذ وتطویرھا .6

  .تأھیلھ للمتمدرسین لمواجھة مستجدات الحیاة المدرسیة والمجتمعیة .7

  .المعنوي والمادي لدى التالمیذتحقیق التوازن  .8



90 
 

  :األھـــــــــداف المنھجیــة والسلـوكیـــــــة  -ج

ى اتخاذ إجراءات  یساھم التعلیم الثانوي في دعم إكتساب جملة من السلوكیات من شأنھا ان تساعد عل

  :فعالة بالنسبة للنشاطات التعلیمیة و لذا تعطى األولویة لألھداف التالیة

درة  .1 ة الق ف تنمی ال بمختل اب أدوات االتص ة إكتس ة عملی تدالل و متابع ة واالس ى المالحظ عل

 ) 2ص 1992مدیریة التعلیم الثانوي، أكتوبر . ( األشكال

 .تنمیة القدرة على القیاس، وإصدارا ألحكام الموضوعیة .2

 . تنمیة القدرة على التقویم الذاتي .3

  .المجال الفكري تنمیة روح البحث والتوثیق الذاتي بإثارة حب اإلطالع في .4

  

   :المھارات الفنیة -د

  :من الكفاءات التقنیة التي یسعى التعلیم الثانوي إلى إكتسابھا للتلمیذ نذكر 

 .التحكم في تقنیة تسجیل المعلومات و أخذھا .1

 .التحكم في تقنیة تقدیم و تنظیم المعلومات .2

 .التحكم في تقنیة تقدیم العروض  .3

 . التحكم في تقنیة التمثیل و التعبیر البیاني .4

  خصائص كل من األستاذ والتلمیذ في التعلیم الثانوي -7

  :خصائص أستاذ التعلیم الثانوي -7-1

ف  ھ الموق وم بتوجی ل یق خص مؤھ ى ش ك إل دون ش اج ب ابكھ یحت ي و تش ف التعلیم داخل الموق إن ت

ة . یق األھداف المسطرةالتعلیمي توجیھا منظما و إیجابیا حتى یصل إلى تحق ة التعلیمی إن نجاح العملی ذلك ف ل

ارات ھ خصائص و صفات و مھ وفر فی ذي تت ي شخصیتھ و بعضھا . یتوقف على المعلم ال وفر ف بعضھا تت

ین داد المعلم د إع ي معاھ ھ ف داده و تدریس ة إع ى مرحل ود إل ر یع د . (اآلخ ان أحم روك عثم المب

  :صائص نذكرو من بین ھذه الخ)  11،12،ص1990وآخرون،

  :الخصائص الجسمیة -7-1-1

ى استخدام حواسھ  یم أن یكون حریصا كل الحرص عل ة التعل ة  بمھن اء قیام م أتن ى المعل یتوجب عل

ى ، جمیعا لیمة حت ھ أن تكون حواسھ س ك كل ي ذل اج ف ذ ویحت ابع انطباعات التالمی فھو أثناء شرح الدرس یت

ذ وم ى التالمی اره إل ى توصیل أفك ف یكون قادرا عل ى الموق ذالك یكون مسیطر عل الھم وب الحظة ردود أفع
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ي تعلم،التعلیم ة ال ق عملی ا یعی ل م ب ك واس ،ویتجن ي الح ل ف اك خل ان ھن ا ك ھ كلم ث أن ر(حی مع، النظ ، الس

م، اللمس ذوق، الش م ) ال ة المعل ى عالق لبا عل ؤثر س دروس وی ي سیر ال تحكم ف ي ال م ف ى فشل المعل ؤدي إل ی

  .تعلیميبالتالمیذ وعلى مستواھم ال

دما .كما یتوجب على المعلم أن یكون خالي من العیوب الحركیة م عن لیم النطق ألن المعل وأن یكون س

ي نشاطھ أي عائق  ھ ف ھ وأال یعرقل ھ وكالم یكون في حوار مع تالمیذه یحتاج ألن یكون سلیما تماما في نطق

  ).13ص1990،رونالمبروك عثمان أحمد وآخ.(حتى یوصل ما یرید قولھ والتفكیر فیھ، جسمي

  :الخصائص العقلیة -7-1-2

ذ ا التالمی ل علیھ ي یتحص ة الت ي للمعرف در الرئیس م المص ر المعل م ،یعتب ل لھ تطیع ان ینق ث یس حی

ھ ،ویحفزھم في اإلقبال علیھا،المعارف الحسیة وكذالك المعارف المجردة ذ ورغبات وذالك حسب قدرات التلمی

القدرات العقلیة الكافیة حتى یقوم بمھمتھ على أكمل وجھ وعلى ذلك لذلك یحتاج المعلم ان یكون متوفرا على 

  :یتعین على المعلم أن

ذي  .1 ن اإلحاطة بالموضوع ال تمكن م یم وی ي التعل ھ ف یتوفر على ذكاء كافي لكي یقوم بمھمت

  .وأن یكون قادرا على شرحھ ویقوم بتوضیحھ للتالمیذ،یدرسھ

اأن یكون مستوعبا للمفاھیم التي یقدمھا  .2 ات بینھ درك العالق ا وی وأن ، لتالمیذه ویقوم بتحلیلھ

 .یجعلھا في مستوى فھم التالمیذ ومالئمة لقدراتھم المعرفیة

ا ، أن یتوفر على قدرة اإلبداع والتأمل .3 وأن یتعامل مع المعلومات والمفاھیم في إطار عالقتھ

  .بالحیاة

ل والوق .4 ل والتحلی ى التأم ذه إل ر تالمی ارة تفكی ھ إث ین علی دة یتع ائق الجدی ى الحق وف عل
  .والتفسیرات المتجددة

  .أن یكون متحرر في تفكیره قادرا على النظر للمواقف من عدة جوانب وزوایا مختلفة .5
  .أن تكون لھ القدرة على اإلقناع العلمي والتفكیر المتنوع .6

  :الخصائص المعرفیة -7-1-3

تمك      ي ی ل وحث ن قب ي سطرھا م ب لكي یحقق المعلم األھداف الت ھ مطال داف درسھ فإن ن توصیل أھ ن م
  :بالتعمق في ثالث مھارات أساسیة

  .معرفتھ للمادة التي یدرسھا .1

  .معرفتھ لخصائص النمو التي یمر بھا التالمیذ .2

  .معرفتھ للدوافع التي تترك التالمیذ یقبلون على التعلم .3
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ا ا نظام ھا كونھ ي یدرس ادة الت ذ للم م التالمی رة فھ ع دائ م ان یوس ى المعل ھ  فعل ة ل ن المعرف ا م قائم

ھ، خصائصھ ن ، وتركیبات ا یجعل م ن إتقانھ ادة الدراسیة ویحس ن استیعاب الم تمكن م ذي ی المعلم ال ھ ف وعلی

  .التالمیذ یقبلون علیھا

  :الخصائص المھنیة -7-1-4

ا  د بھ ات ویقص ن كفای تمكن م م م ون المعل ویمأن یك الیب التق دریس وأس ى .الت ا عل د منھ ا یعتم وم

ذ، مع المشاركة في النقد،الموضوعیةالتقدیرات  نھج والمدرسة والتالمی ا یجب أن ،وإبداء الرأي حول الم كم

ھ ھ لمھنت اءة األستاذ وحب ارا لكف د معی ي تع وفر عنصر .تتوفر فیھ مجموعة من المواصفات  الت د أن یت إذ الب

د  ا یجب تحدی ا الرغبة حتى یتمكن بالدرجة األولي من أداء وظیفتھ على أكمل وجھ كم م وتحلیلھ أدوار المعل

ا یال علمی ة، تحل الیب التقویمی یلة واألس وي والوس ث المحت ن حی رامج م دیم الب الي تق ب( وبالت طفى غال ، مص

  ).94ص1980

  : خصائص تلمیذ التعلیم الثانوي  -7-2

ا  ن الخصائص نجملھ ز بمجموعة م ذا یتمی ة و لھ ة المراھق خالل ھذه المرحلة یكون التلمیذ في مرحل

  :اط التالیةفي النق

  :الخصائص الجسمیة -7-2-1

ا ، في ھذه المرحلة یمر التلمیذ بتغیرات جسمیة تتمیز بالنمو السریع للجسم ، زیادة الطول و الوزن كم

ق و  ذكور ، و یكون رقی ینمو الشعر في مواضیع عدیدة من الجسم كما یالحظ تضخم في الصوت بالنسبة لل

ذه ناعم بالنسبة لإلناث ھذه التغیرات تج زداد ھ رة ، و ت ة كبی ھ أھمی ق علی عل المراھق ینتبھ إلى جسمھ و یعل

ة كنشاط ریاضي  ارات الحركی ان المھ ا یالحظ أیضا إتق ذات، كم ؤاد . (األھمیة حیث ینظر إلیھ كمركز لل ف

  )275ص  1975البیھي السید 

  :الخصائص العقلیة  -7-2-2

زداد في ھذه المرحلة یكون اإلھتمام مركزا على النمو العق ث ت لي ألھمیتھ بالنسبة للتوجیھ التربوي حی

ار  القدرة على التفكیر المنطقي المنظم ، كما ینمو ذكاء التالمیذ في ھذه المرحلة حیث تصبح لھم إمكانیة إظھ

ي  درات الت ن خالل الق بعض السلوكیات المعرفیة و التي من خاللھا یتم الكشف عن میول التالمیذ ، و ھذا م

  . ي تبدأ في البروز كالقدرة على العملیات الحسابیة اللغویة و العملیةیظھرونھا و الت
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تیعاب  ة كاالس دراتھم الذھنی تعدادات لق ن االس ة م دون مجموع ة یب ذه المرحل ذ ھ ظ أن تالمی ا یالح كم

ا یسمى  ا وھو م ي یمرون بھ ة الت ة العمری والفھم واالنتباه ،و ھي تتفاوت من فرد إلى آخر و حسب المرحل

التعبیر اللفظي نظرا الكتسابھم بالفرو ق ب ا یتعل ل خاصة فیم ى التخی درة عل دیھم الق ر ل ق الفردیة ، كما تظھ

م  ي إعطاء آرائھ اركون ف دة ، ویش داث السابقة و الجدی ث یربطون األح ذكر بحی ا یستطیعون الت ة ، كم اللغ

ة حول مشكالت مجتمعھم وھذا ما یبین االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الم ؤاد البیھي السید . (راھق ف

  )275ص  1975

  : الخصائص االنفعالیة -7-2-3

ن  ك م ح ذل ھ مشاعر الحب ، و یتض یمر تلمیذ المرحلة الثانویة بمظاھر انفعالیة عدیدة أین تتطور لدی

ا  م م اعي وأھ خالل المیل نحو الجنس اآلخر ، یحس بالفرح و السرور عندما یشعر بالقبول و التوافق اإلجتم

   .لب لھ الفرح و السرور ھو النجاح الدراسي یج

ق  ام تحقی ائق أم ف كع ذي یق الي ال زه الم ى عج ود إل ي تع ة الت یة االنفعالی ھ الحساس ظ لدی ذلك نالح ك

ور ، رغباتھ ، و نجد ھذه المرحلة ثنائیة المشاعر أو التناقض الوجداني داب و النف ذ باإلنج بحیث یشعر التلمی

أس واالنطواء وتعرض التلكما ی، للشيء نفسھ اب والی ذ لالكتئ اط می ن إحب ھ م ا یتعرض ل و ، اآلالم نتیجة م

رات  م مثی الظلم وأھ عوره ب و ش ب ھ روف الغض وة الظ ھ أو ق رین ال یفھمون أن اآلخ عوره ب ان وش الحرم

ف الفشل و،ذا مراقبة سلوكھ بكثرة والضغوط االجتماعیة علیھ ،و  ض المواق ي بع د أیضا ف اإلحباط ،كما نج

وف ع رالخ د التع حیة ون اوف الص ذلك المخ ر وك اوف ض للخط رة و المخ ك األس ل تفك ة مث االجتماعی

  )275ص  1975فؤاد البیھي السید . (المدرسیة

  : الخصائص االجتماعیة -7-2-4

إن الحیاة االجتماعیة للمراھقة أكثر اتساعا و شموال و تمیزا من حیاة الطفولة ، فیعد النمو االجتماعي 

ة تمرده جانبا مھما في  ن ناحی ھ ، خاصة م یش فی ذي یع ع ال ي الواق حیاة تلمیذ الثانویة فھو یبرز سلوكیات ف

ار  ام باختی ة االھتم ذه المرحل ي ھ ا یالحظ ف رأي ،كم على الواقع كالسخریة على آراء زمالئھ ،و التعصب لل

دقاء  دھم.األص اول تقلی اتذتھ فیح یة أس أثر بشخص ذ أن یت ن للتلمی ة یمك ذه المرحل ي ھ ارھم و  و ف ي أفك ف

اتھم  ن خالل اتجاھ تصرفاتھم ،و ھنا یأتي دور األستاذ في تلقینھم المبادئ و المثل االجتماعیة  التي تظھر م

  )275ص  1975فؤاد البیھي السید . (و سلوكھم
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  دعائم التعلیم الثانوي -8

تكز على دعائم أساسیة لتحقیق أھداف ومھام التعلیم الثانوي على أكمل وجھ البد للتعلیم الثانوي أن یر

  :نذكر منھا ما یلي

  :اإلدارة المدرسیة -8-1

ا ري بأنھ ا الحری ث یعرفھ و : "حی ة الج ة لتھیئ ة المدرس ا ھیئ وم بھ ي تق اطات الت ن النش ة م مجموع

مھدي " (المناسب الذي تتم فیھ العملیة التربویة التعلیمیة بما یحقق السیاسة التعلیمیة المرسومة وتنفیذ أھدافھا

  )6ص1988، صالح السرماني

ا اإلدارة  ي تخططھ ة والت ات التربوی ذ السیاس ي تنفی ر ف یة تنحص ام اإلدارة المدرس إن مھ ھ ف وعلی

ة داخل ،التعلیمیة كونھا تمثل جزءا منھا ات التربوی ھ للفعالی حیث تعتبر اإلدارة المدرسیة عملیة تنظیم وتوجی

  اجل تحقیق األھداف التربویة مرن من ،دیمقراطي،المدرسة وخارجھا بأسلوب تعاوني

  :من خالل ھذین التعریفین یمكن استخالص تعریف إجرائي لإلدارة المدرسیة وھو كما یلي

ع النشاطات داخل " - ي االداري لجمی اإلدارة المدرسیة ھي جھاز یعمل على اإلشراف التعلیمي، الفن

د یصیب نظام نطاق المدرسة بما یحقق السیاسة التربویة العامة في إطار منظم لتف ادي الخلل الذي ق

ة راھقین،المدرس الب الم د الط ر عن ي تظھ ة الت لوكیات المنحرف ة الس ة . (وخاص المجل

 ).94ص،1998سبتمبر 126العدد،التربویة

  

  :خصائص اإلدارة المدرسیة -8-1-1

  :من أھم الخصائص التي تتسم بھا اإلدارة المدرسیة ما یلي

یما إذا ت .1 لطة الس رة الس دى دائ ل أن تتع ات داخ یم العالق ي تنظ ا ف و م ؤولیة عض اوزت مس ج

واء  ذ س ة للتالمی ائج اإلیجابی ق النت ل بتحقی دوء الكفی ام والھ ة والنظ ة الالزم ة التعلیمی المؤسس

ة اط المعامل ھ أسمى أنم دائرة ، أكانت متعلقة بالتحصیل أو تلقین ذه ال دیھا لھ دم تع ة ع ي حال وف

  .المشاكسة والعنف،كالشغب ،فإنھا تولد لدى التلمیذ ردود فعل عكسیة

ة  .2 ب المختلف ي شتى الجوان ة ف رات الطارئ دم التغی ا یخ ا بم الیبھا وإمكانیاتھ تسییر وتطویر أس

 .للحیاة عملیا وتقنیا

 .تكاثف الجھود بین أعضائھا والعمل على بعث روح التضامن والتشاور وتبادل األفكار .3
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دة  قراراتھا اإلداریة والتربویة یجب أن تكون مبنیة على .4 لیمة بعی ة، ومالحظات س أسس علمی

 )4ص  1995علي أوحیدة .(عن األحكام الذاتیة

لیمة  ى أسالیب وطرق س د الوصول إل ك قص ا وذل ام المنوطة بھ وم بالمھ وعلیھ فاإلدارة المدرسیة تق

ل  الب داخ لوكیات الط بط س رى ض ة أخ ن جھ ة وم ن جھ یم م ة التعل ق عملی ین األداء وتحقی ة لتحس وناجع

  .لمدرسيالمجتمع ا

  :األستاذ -8-2

ارف  ة المع ى اكتساب الطلب و مسؤول عل ة، فھ ة التعلیمی ي العملی م األطراف ف د أھ تاذ اح ر األس یعتب

ا ورا ملموس ة تط ھ التربوی ت مھمت د عرف روریة وق ارات الض الیب .والمھ ح األس تخدام انج ب باس و مطال فھ

الطلبة في مواقف النقاش والجدل، وتحمل والطرق التعلیمیة على ان یكون موجھا ومرشدا وقادرا على جعل 

نعكس  ة وی ة والنفسیة والبدنی ة والروحی ة، العقلی ة للطلب ب المختلف ة الجوان المسؤولیة ومن ثم یعمل على تنمی

  .ذلك في تصرفاتھ وسلوكیاتھ وأقوالھ

ارات  نشء بالمھ د ال ى تزوی و یعمل عل م واشمل فھ ت الحاضر أع ي الوق لقد أصبحت مھمة األستاذ ف

ي حاضرھمال م ف ة لھ لیمة الالزم ى . (عملیة، واالتجاھات العاطفیة، والعادات العقلیة الس  1994إسماعیل عل

  ).284ص 

  :تكوین األستاذ -8-1-2

ة ة العام ا الثقاف ب منھ دة جوان ا ع ى فیھ بح یراع ث أص تاذ حی داد األس ى إع رة إل ورت النظ د تط ، لق

  :لنا اتجاھین أو نوعین من ھذا التكوینوالتكلم عن تكوین األستاذ یبین ،الخاصة والمھنیة

 االتجاه األكادیمي:"االتجاه األول"  

ة داد ، ویتم ھذا النوع من التكوین في المعاھد التكنولوجی ي إع ي ھو األساس ف ب المعرف ر الجان ویعتب

ى"FERRY"المعلم خاصة في مادة تخصصھ ویشیر  وین األساتذة إل ن تك ھ ع ي كتاب ضرورة اكتساب :" ف

ھ األستاذ أ ي یدرسھا مع ضرورة إلمام واد الت ادة الدراسیة أو الم ر الخاصة بالم وال للمعارف ونماذج التفكی

ات حول . بالتعلیمیة ارف والمعلوم وألجل أن تكون كفاءتھ مضاعفة یتحتم على األستاذ اكتساب مختلف المع

واج،نمو الطفل والمراھق حول طریقة التعلیم اعي إضافة إل،مناھج التقویم وتسیر األف افؤ االجتم دم التك ى ع

  P49.. (FERRY(G) ;1983"  (والثقافي
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 اإلتجاه المھني أو التكویني أتناء الخدمة:"اإلتجاه الثاني" 

ة  ى أھمی م عل داد المعل ي إع ب المختصین ف د أغل ا إذ یؤك ا وتربوی م مھنی داد المعل تم بإع ذي یھ وھو ال

ى ،تطبیق ما درسھ من معلومات أكادیمیة في المدرسةھذا اإلعداد یتیح للمعلم العمل على ،الجانب العلمي فعل

  .المعلم أن یمزج بین التكوینین على أساس أن لكل من النوعین أھمیة ودور في العملیة التعلیمیة

  :ادوار ومھام األستاذ -8-2-2   

  :تالیةتتلخص مھام وادوار األستاذ أثناء قیامھ بمھمتھ التربویة والتعلیمیة في النقاط األساسیة ال

ول    .1 األستاذ مسئول عن التعلیم بفضل خبراتھ التربویة والتعلیمیة الھادفة التي تكون مرتبطة بمی

ة أخرى ن جھ ا م م والتكنولوجی داف العل ة، وأھ ن جھ دید . واتجاھات الطالب م والحرص الش

ة لكل  روق الفردی على بعث روح التفاعل وذلك بتكوین عالقات ودیة مع الطالب، ومراعاة الف

 .طالب

اكلھم  .2 الب ومش ات الط ى احتیاج رف عل ھ التع الل محاولت ن خ ك م د وذل ھ ومرش تاذ موج األس

ي  اد النفس ن اإلرش وع م ار ن ي إط ك ف اكل وذل ذه المش ل ھ ى ح اعدھم عل اتھم ویس وتوجھ

 .والتربوي

ق الصحف  .3 األستاذ كوسیط للثقافة وذلك من خالل إكسابھ للطلبة القیم العلیا لمجتمعھم عن طری

ن  ي تسود مجتمعھم م ة الت ي الثقاف ة ف اجھم بفعالی ة إدم ا، ومحاول رحالت وغیرھ والبرامج وال

 .قیم وآداب، معتقدات

ع  .4 ات م وین عالق ھ لتك ھ وإمكانیات األستاذ كعضو داخل أسرة المدرسة علیھ ان یسخر كل قدرات

 .مختلف أعضاء المدرسة، لتحقیق النجاح في العملیة التربویة

وذة األستاذ كقدوة فھ .5 و یؤثر بشكل ایجابي على الطلبة من الناحیة السلوكیة لتفادي تصرفات منب

  )74ص  1980نبیل السما لوطي .(داخل الفصل

  »المتعلم«الطالب  8-3

ام        ا الع أتي بمعناھ ي ت ة، والت ة المراھق ي مرحل ة ھ ة الثانوی ي مرحل ب ف ا الطال ر بھ ة یم م مرحل ان أھ

د ف ة الرش ي بمرحل البلوغ وتنتھ اھرة ب دئھا وظ ي ب ویة ف ة عض ة حیوی ة بیولوجی فات عملی ذه الص ي بھ ھ

  )275ص  1975فؤاد البیھي السید .(اجتماعیة في نھایتھا

  :ومن أھم الخصائص التي یتمیز بھا الطالب في التعلیم الثانوي ما یلي  

 .انفعاالتھ قویة یشوبھا الحماس .1

 .االجتماعي یزداد فرح الطالب الثانوي كلما شعر بالقبول والتوافق .2

اوف  .3 ي المخ ة ف ة والمتمثل ة الثانوی ب المرحل دى الطال وف ل عات الخ م موض ن أھ وف م الخ

  ...الخوف من االمتحانات والفشل المدرسي: المدرسیة مثل
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  :المنھج -8-4

و الشامل والمنسجم ،یشتق اسم المنھج من المفھوم الصحیح للتربیة ي النم ة تعن ن أن التربی وانطالقا م

ھ للمتعلم في  د بأن ھ المدرسة « :جمیع جوانبھ فإن المنھج كما ذھب في تعریفھ الدكتور على راش ا تقدم كل م

زان ي تكامل وات ا ف یا واجتماعی ا وجسمیا ونفس ا وعقلی ى .(».لتالمیذھا لتحقیق نموھم الشامل، نموا روحی عل

  )47ص1984،راشد

ات  ع الطاق ى جمی ة الطالبمن خالل من خالل ھذا التعریف، فالمنھج ینطوي عل ي  المسخرة لخدم ف

ارات ، شتى الجوانب منھا المقررات المدرسیة والكتب والمراجع والوسائل التعلیمیة ن اختب ویم م أسالیب التق

  . وغیرھا

  :خصائص ومقومات المنھج 8-4-1

  :تتلخص الخصائص األساسیة للمنھج في النقاط التالیة

ھ،  - ذ نفس و التلمی نھج ھ ھ الم دور حول ذي ی ور ال ي المح ھ ف ب وتنمیت رات الطال نھج خب اس الم فأس

 .جوانب مختلفة

  )48ص 1994على راشد .( اتساع محتوى المنھج من خالل الكتب المدرسیة -

انوي ھي یم الث اھج التعل ات من ا « : أما بالنسبة لمقوم ي وأنھ دم الفن ا تسایر التطور التعلیمي، والتق أنھ

ا ت ا، وأنھ ة وحاجاتھ اة الحدیث ة، وتكون مشتملة تتفق مع خصائص الحی ى التجارب النفسیة والتربوی ي عل بن

  » .على قسم عام مشترك وقسم متنوع، تراعي أھداف التعلیم الثانوي ووظائفھ

یم ة وتعل ن تربی تعلم م وال .  من خالل ما ورد سابقا، فإن المنھج التربوي یھدف إلى إشباع حاجات الم

ھ السیئ أو تتجسد ھذه األھداف السامیة اال بتضافر جمیع الجھو ة تطبیق ي حال ا ف ي الوسط المدرسي، أم د ف

لوكات  ة الس وادر تمھیدی الب كب دى الط یة ل راعات نفس ود ص ى وج ؤدي إل ك ی إن ذل واه ف دوى محت دم ج ع

  .السویة مثل السلوكیات العدوانیة في الوسط المدرسي
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  العالقة التربویة بین األستاذ والتلمیذ -9

ا یعتبر موضوع العالقة التربوی ة بین األستاذ والتلمیذ ونوعیة المعاملة المتبادلة بینھما وما مدى تأثیرھ

ورین  ا المح ة ألنھم اء التربی نفس وعلم اء ال ین علم داوال ب ر ت یع األكث ین المواض ن ب ذ م لوك التلمی ى س عل

  .المھمین في العملیة التعلیمیة

الل الف ن خ م م ل القس و داخ رة تنم ة مباش ة عالق ة التربوی وده إن العالق ان یس واء ك ي س اء الدراس ض

ربط :"صور التنافر أو التجاذب وقد عرفھا مارسیل بوستیك بأنھا ي ت ة الت ن الصالت االجتماعی مجموعة م

  )251ص، 1991أحمد شبشوب".(المربي بالتلمیذ قصد التوجھ بھؤالء نحو أھداف مرسومة

  :أبعاد العالقة التربویة -9-1

ا  ي أجراھ ین األبحاث الت ین عامي "D-ANIDASPY"تب ھ 1976-1969ب ذي تلعب ر ال أثیر الكبی الت

  .العالقات التربویة السلبیة أو اإلیجابیة في مستوى نجاح التالمیذ وفي مدى إخفاقھم أو تفوقھم

  :وفي ھذا السیاق یتضح أن للعالقة التربویة أبعادا من أھمھا

  :البعد الفكري -9-1-1

راف ا ربط األط ة ت ة التربوی ذا إن العالق ي وھ ل المعرف ل التواص ن أج ل م احة الفص دة بس لمتواج

  .التواصل یتم من خالل تمریر معارف مدرسیة من األستاذ إلى التلمیذ

ن  ذ م م التالمی إن إستخدام األستاذ أسالیب تعلیمیة مناسبة لتحقیق أھداف التدریس ولزیادة إستعاب وفھ

  .میذه فتزید فعالیتھ في العمل والمثابرةشأنھا أن تكون نوعا من التبادل المعرفي بینھ وبین تال

  :البعد اإلجتماعي -9-1-2

اخ السائد داخل  ي المن ؤثر ف ن شأنھا أن ت ة م ة نفسیة إجتماعی ذ عالق تاذ والتلمی تتیح العالقة بین األس

یتھا  اد شخص ل أبع ة بك انین یعیشان الوضعیة التربوی ین طرفین إنس ربط ب ة ،الفصل فھي ت ث أن العالق حی

ن شأنھا أن  ي م داد والتنظیم للنشاطات المدرسیة الت ادرة واإلع ب روح المب التربویة الجیدة تنمي لدى الطال

ادین ھ المی ره واقتحام ھ . ترفع من مستوى تفكی ن مستوى تعلیم د م ھ مشواره الدراسي وتزی ح ل ي توض والت

ة ز أسلوب الح، وعالقتھ االجتماعی ة تعزی ات التربوی ن شأن العالق ا أن م ى كم وار والمناقشة واالستماع إل

  ).236ص2000،عبد الرحمان صالح األزرق. (اآلراء واألفكار المختلفة لبناء معرفي متكامل

  :البعد النفسي -9-1-3

ة ة التربوی ي سیاق العالق تم ف ى ،للتلمیذ طاقة نفسیة قابلة للتشكیل ت ة عل ق تشابكات عال ئقی ث تخل حی

ا .مستوى سلوكي كل من األستاذ والتلمیذ وھذا یعني أن لسلوك األستاذ داخل الفصل أثرا مباشرا وانعكاسا آنی
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اعي :" على سلوك التلمیذ ویقول بوستیك في ھذا الصدد دھا النفسي اإلجتم ن بع إن الناظر للعالقة التربویة م

دى  ن شأنھا أن تكون ل ة سلوك األستاذ م ك أن نوعی ذه ذل درس وتالمی ن الم یالحظ ترابطا في سلوك كل م

ول ، "ساتذة أنواع معینة من السلوك نراھا لدى نفس التلمیذ عندما یكون مع أستاذ آخراأل ومنھ نستطیع أن نق

ع  رفاتھ م ھ وتص الل تعامالت ن خ ك م ر ذل الب ویظھ یة الط ى نفس ة عل لوكیاتھ المختلف ؤثر بس تاذ ی أن األس

  .اآلخرین

  :البعد الالشعوري -9-1-4

املین مس تویین متك ین مس ة ب ري العالق ات تج توى العالق ة ومس یة االجتماعی ات النفس توى العالق

عوریة ي،الالش ي الفرنس ھ المرب ار إلی ا أش ذا م ي وھ ي المرب الل وع ن خ ى م ي تتجل یل "والت مارس

  .>>إن وضعیة الفصل مجال لجملة من العالقات الال شعوریة التي تتشابك وتتعارض وتتضاد<<"بوستیك

  :على مستوى األستاذ -

ا أشار لقد بات من المؤك ذا م ات وھ م المعلوم د الیوم أن األستاذ یمرر لطالبھ حالتھ أكثر مما یمرر لھ

ذه " "ھاشینو"لھ  إن العالقات التربویة التي تسود الفصل تتأثر بشخصیة المدرس عامة والبعد الالشعوري لھ

  )309-308ص،1991أحمد شبشوب "(الشخصیة بصفة أخص

  :على مستوى التلمیذ -

ھ إن أول سلوك یتأث ن حول ر بھ التلمیذ داخل الفصل الدراسي ھو سلوك التشبھ أي أنھ یحاول التشبھ بم

  )309-308ص،1991أحمد شبشوب . (من األساتذة وھذا التشبھ قد یكون إما سلبیا أو إیجابیا
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  :الفصل خالصة

رة یسعى        داف كثی ھ أھ ا ان ل ة كم ات الطلب م كل رغب دة تخصصات تالئ ى ع یحتوي التعلیم الثانوي عل

اتھم  ولھم ورغب ى اكتشاف می راد عل ا یسعى لمساعدة األف ارف كم العلوم والمع ب ب لتحقیقھا من تزوید الطال

ق دون أ ن ان تتحق داف ال یمك ذه األھ ة، وھ ة المراھق ي مرحل ا وخاصة ان الطالب ف شخاص مختصین فیھ

فات  ن الص ة م ى بمجموع ھ ان یتحل ب علی ة وج الة النبیل احب الرس تاذ ص ون األس اتذة واإلدارة، ولك كاألس

ھ  ع إلی ا المجتم ي أوكلھ ي أداء أدواره الت ھ لیكون ناجحا ف ن مادت اإلنسانیة واألخالقیة دون ان ننسى تمكنھ م

ة أما الطالب فیعتبر محور العم، كمربي لشخصیة الطالب ام ھیئ ب إھتم لیة التربویة لذا فھو یستحوذ على اغل

ي  مي أو العقل و الجس ي النم ت ف واء كان ائص س ن الخص ة م ق بمجموع ب المراھ از الطال ا یمت یم كم التعل

اقي  ع ب اون م المعرفي أو االنفعالي االجتماعي ولھ مھام یجب االلتزام بھا كاألمانة في العمل المدرسي والتع

زمالء تو، ال ذا اس ة ولھ یة واالجتماعی ب النفس ات الطال ي احتیاج ة ان تلب راف التربوی ع األط ى جمی جب عل

  .والترویحیة، بمعنى أن یكون تحت العنایة المستمرة والدائمة لیكون مستعدا للعطاء والتفوق
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 اإلطار التطبیــــــــــــــــقي :الفصل الرابع  
 تمھید 
 الدراسة االستطالعیة - 1

   أداة الدراسة االستطالعیة  1- 1                
 عینة الدراسة االستطالعیة   2- 1                
 تحلیل نتائج الدراسة االستطالعیة   3- 1                

  الدراسة النھائیة - 2
 التذكیر بفرضیات البحث  2- 1
 مجاالت الدراسة  2- 2
 منھج الدراسة  2- 3
 عینة الدراسة  2- 4
 أدوات وتقنیات البحث  2- 5



104 
 

  :تمھید

یعكس الجانب المیداني للدراسة خطة العمل المنھجي للبحث التي سار وفقھا الباحث،مع تحدید 

خالل التأكد من  ألدوات والوسائل المستخدمة، والتي تعبر في مجملھا عن واقع موضوع البحث میدانیا من ا

  .فرضیاتھ إما بإثباتھا أو نفیھا

  :الدراسة االستطالعیة - 1

عیة الخطوة األولى في إعداد البحث العلمي یقوم بھا الباحث من أجل اإللمام تعتبر الدراسة االستطال

ھذا ما یمكنھ من اكتشاف الجوانب الخفیة التي تخص المشكلة المدروسة وذلك ، بجمیع جوانب الموضوع

وتھدف دراستنا ھذه إلى معرفة تصورات أساتذة التعلیم الثانوي تجاه ، من خالل احتكاكھ بواقع المشكلة

الفشل المدرسي ومن أھم أھداف الدراسة االستطالعیة ھي مساعدة الباحث في بناء وضبط محاور 

  .وعبارات االستمارة

 :أداة الدراسة االستطالعیة -1- 1

مادامت الدراسة تتعلق بتصورات أساتذة التعلیم الثانوي تجاه الفشل المدرسي فإننا فضلنا االعتماد 

لدراسة االستطالعیة وھم أساتذة التعلیم الثانوي وكان على النحو على سؤال مفتوح وجھ إلى أفراد عینة ا

  .ماھي تصوراتكم تجاه ظاھرة الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي؟:التالي

  :عینة الدراسة االستطالعیة -2- 1

، أفراد عینة الدراسة االستطالعیة ھم أساتذة التعلیم الثانوي وقد تم اختیارھم من بین أربع ثانویات

وذالك لمعرفة أثرھا على تصورات  ، راعینا في اختیار عینة البحث بعض المتغیرات كالجنس والخبرة وقد

  .األساتذة

  :تحلیل نتائج الدراسة االستطالعیة -3- 1

ماھي تصوراتكم تجاه ظاھرة : بعد طرح السؤال المفتوح على األساتذة والتي كانت صیغتھ كالتالي

حیث تحصلنا على إجابات  مختلفة وھذا یرجع إلى خصائص األساتذة .وي؟ الفشل  المدرسي في التعلیم الثان

وقبل  تحلیل نتائج ھذه الدراسة حاولنا التطرق إلى بعض جوانب تحلیل المحتوى والتي استقیناھا من آراء 

لمضمون األسئلة المفتوحة الذي تناولھ "لورانس برادین"فحسب تحلیل. بعض  الباحثین المھتمین بالموضوع

تبین لنا أن مثل ھذه األجوبة تتطلب توزیع األجوبة  حسب ) 62-58ص، 1979(كتابھ تحلیل المضمون في

  .مقاییس الموضوع المدروس وعلى ھذا األساس قمنا بالبحث على الوحدات األساسیة ثم األصناف
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  ولما كانت دراستنا االستطالعیة تھدف إلى الكشف عن تصورات األساتذة تجاه الفشل الدراسي 

فضلنا االعتماد على تحلیل المحتوي المتعلق بموضوع الكالم أو الفكرة ، في التعلیم الثانوي

  .معتمدین في ذلك على الجانب الكمي لبناء االستمارة" "thématiqueالرئیسیة

ویتضح مما سبق بأن العملیة األساسیة في ھذا النوع من التحلیل تكمن في تقسیم األفكار إلى أنواع          

على التصنیف وأھمیتھ  L.Bardin (1977;p119)وفي ھذا الشأن تحدث "Catégorisation "أصنافو

  ھناك طریقتین لتحدید  p (R; Mucchielli 1979 ;35(وحسب . معتبرا إیاه عملیة تتطلب خطوات بنائیة

  :األصناف وھما

  .األصناف ذات الصلة بفرضیات البحث -

األصناف التي تعتمد على االستنتاج مما یتطلب أوال إحصاء وحدات البحث مع التركیز على تلك التي لھا  -

  . داللة قصد تفحصھم وتنسیقھم الستخراج األصناف

  ھذه باختصار أوجھ بناء األصناف عند المھتمین بتحلیل المحتوي كتقنیة للكشف عن الجوانب المبھمة

  .وتنظیمھا وترتیبھا

تخلصنا مما سبق الكیفیة التي ساعدتنا في تحدید األصناف التي من خاللھا نقدم نتائج الدراسة لقد اس

  :االستطالعیة حسب الجدول التالي
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  التكرار   العبارات  األصناف  المحور
  

تصورات األساتذة 
لمفھوم الفشل 

  المدرسي

  مفھوم الفشل
  

  إعادة السنة فقط -
  المعارف األساسیةعدم القدرة على اكتساب  -

2  

  
ماذا یمثل فشل 

  التلمیذ

  فشل إصالحات المنظومة التربویة -
  فشل في الحیاة اإلجتماعیة -
  فشل األسرة في اإلھتمام بالتلمیذ -

3  

مؤشرات للحكم 
  على فشل التلمیذ

  تكرر فشلھ عدة مرات -
  ال یعطي أھمیة للعلم  -
  لدیھ صعوبات  -

3  

التصورات 
لألساتذة اإلجتماعیة 

تجاه العوامل 
البیداغوجیة للفشل 

في التعلیم  المدرسي
  الثانوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفشل المدرسي 
  یرجع للتلمیذ

  .عدم اھتمام التلمیذ بإنجاز الواجبات المنزلیة -
  نقص الدافعیة  عند التلمیذ -
  .الغیاب المتكرر للتلمیذ عن الحصص الدراسیة -
  .بالدراسةعدم اھتمام التلمیذ  -
  ..طریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة  -
  . عدم توظیف التلمیذ للمكتسبات القبلیة -
  .عدم تركیز التلمیذ داخل القسم -

7  

الفشل المدرسي 
  یرجع لألستاذ

ضعف تكوین األساتذة وخاصة خالل مسارھم  -
  .الدراسي

  .نقص الدورات التكوینیة لألساتذة -
  .األساتذةسوء معاملة بعض  -
  .عدم قدرة األساتذة  التحكم في القسم -
  .طریقة تقدیم األساتذة للدروس -

  
  
5  

الفشل المدرسي 
یرجع للنظام 

  التربوي

  عدم استعمال األدوات البیداغوجیة الحدیثة -
  .النظام التربوي المعمول بھ حالیا -
  .فشل في إصالحات المنظومة التربویة -
  .التلمیذ في عملیة التوجیھعدم احترام رغبة  -
  .نقص الوسائل التي تسھل تطبیق البرامج  -
  عدم تالئم البرنامج الدراسي مع الفروق  -

  .  الفردیة بین التالمیذ

6  

التصورات 
اإلجتماعیة لألساتذة 

تجاه العوامل 
اإلجتماعیة للفشل 

  في التعلیم  المدرسي
  .الثانوي

یرجع الفشل 
  المدرسي لألسرة

  
  

  .متابعة األسرة للتلمیذعدم  -
  .ضعف المستوي اإلقتصادي لألسرة -
  ضعف المستوى الثقافي للوالدین -
  .أسالیب الوالدین التربویة -

4  

یرجع الفشل 
المدرسي للمحیط 

  اإلجتماعي

  .توفر فرص العمل خارج مجال الدراسة -
  .نقص المراكز التثقیفیة -
  .المظاھر السلبیة في المجتمع -

3  

  33    المجموع
  .یوضح نتائج الدراسة اإلستطالعیة) 04(جدول رقم 
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  :الدراسة النھائیة - 2

  :التذكیر بفرضیات البحث -1- 2

  : الفرضیة العامة

 .تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي باختالف جنسھم وخبرتھم

  :الفرضیات الجزئیة

  ):01(الفرضیة الجزئیة

  .تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي 

  :الفرضیات اإلجرائیة

 .تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي حسب الجنس -1

  .التعلیم الثانوي حسب الخبرة تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  في -2

  :)02(الفرضیة الجزئیة

  . تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه  العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي

  :الفرضیات اإلجرائیة

الثانوي تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي  في التعلیم  - 1

  .حسب الجنس

تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي   - 2

  .حسب الخبرة

  :)03(الفرضیة الجزئیة

  تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه  العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي 
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  :اإلجرائیةالفرضیات 

تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي  في التعلیم  - 1

 .الثانوي حسب الجنس

تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي  في التعلیم  - 2

 .حسب الخبرة الثانوي 

  :مجاالت الدراسة -2- 2

  :لجغرافيالمجال ا- 2-1- 2

وقد تمت ھذه الدراسة على . ثانویة والموزعة على مختلف بلدیاتھا 34تحتوي والیة جیجل على         

ثانویات وقد تم إختیار العینة من مجموع الثانویات الموزعة على  4مستوى  بلدیة المیلیة والتي تضم 

لجغرافي بالذات وھذه البیئة أو المنطقة فقد وقع اختیارنا على ھذا المجال ا.مستوى  البلدیة بطریقة مقصودة

حیث تساھم في توفیر الوقت والجھد مقارنة مع ، دون غیرھا العتبارات تسھل مجریات سیر البحث

  .اإلمكانیات  المتوفرة

  :المجال البشري- 2-2- 2

ثانویات  4موزعین على ، أستاذ 200شملت الدراسة عینة من أساتذة التعلیم الثانوي والبالغ عددھم 

  توزیع عدد األساتذة في كل ثانویةوالجدول التالي یوضح .على  مستوى بلدیة المیلیة

  عدد األساتذة  إسم الثانویة
  38  .ثانویة لحمر عمار سطارة - 1
  60  .ثانویة الصدیق بن یحي المیلیة - 2
  52  .ثانویة ھواري بومدین المیلیة - 3
  50  .متقنة زیت  محمد الصالح المیلیة - 4

  200  المجموع -
  .یوضح توزیع األساتذة على مستوى كل ثانویة):05(جدول رقم 

  

  :المجال الزمني للدراسة - 2-3- 2

ع وتوزی)  2010 - 01-  24حتى10من (تمت الدراسة المیدانیة بما فیھا الدراسة االستطالعیة

  .وھذا مع حرصنا على الحضور الشخصي أثناء توزیع االستمارة، )2010 ماي 19-3نبی(االستمارة 
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  : منھج الدراسة -3- 2

ویعتبر أھم خطوة یقوم بھا الباحث للحصول على ،كل دراسة في الحقیقة تحتاج إلى منھج قائم بذاتھ

اإلجتماعیة لألساتذة تجاه الفشل المدرسي في التصورات "وبحكم طبیعة  الموضوع ، نتائج أكثر دقة وتنظیم

فقد إستعملنا المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على جمع البیانات وتبویبھا وتحلیلھا " الثانوي التعلیم

أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم :" حیث یعرف سامي محمد ملحم المنھج الوصفي  .وتفسیرھا

وتصویرھا كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاھرة أو .ةلوصف ظاھرة أومشكلة محدد

  ).370ص، 2006سامي محمد ملحم .(المشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا للدراسة الدقیقة

 :عینة الدراسة-4- 2
ھي جزء من المجتمع وممثلة لخصائصھ وعلیھ یمكن دراسة الكل عن طریق الجزء وكلما كان 

فھي مجموعة جزئیة من مجتمع لھ ، ي دقیقا كلما كان من السھل تحدید واختیار العینةالمجتمع اإلحصائ

حیث تقارب صفات وخصائص العینة صفات وخصائص المجتمع الكلي ، خاصیة أو  خصائص مشتركة

  ).2008،  مراد مرداسي وآخرون(للدراسة 

وذالك  ، اختیار العینةولما كان موضوع البحث یفرض نوع معین ومناسب من العینات تعددت طرق 

وھو اختیار نراعي فیھ قواعد  ، تبعا للظروف الموضوعیة ومتطلبات الضبط العلمي واإلمكانیات المتاحة

ویشتمل المجتمع األصلي لھذه الدراسة على ، علمیة دقیقة تمكن من تعمیم نتائج العینة على المجتمع األصلي

  200ثانویات والتي تضم    4توى بلدیة المیلیة والتي تقدر بـ جمیع أساتذة التعلیم الثانوي الموزعین على مس

  .أستاذ

، وانطالقا من خصائص المجتمع األصلي للدراسة اعتمدنا في بحثنا ھذا على العینة العشوائیة الطبقیة

  .التي تبدو لنا األقرب في تمثیل المجتمع األصلي

  :العینة العشوائیة الطبقیة -1- 4- 2

حیث تعتمد على تقسیم المجتمع إلى فئات ، العشوائیة الطبقیة احد أنواع العینات االحتمالیةتعد العینة 

محمد (ثم یتم االختیار العشوائي ضمن كل فئة أو طبقة .أو طبقات والتي تمثل خصائص المجتمع األصلي 

  ).67ص،    2007خلیل عباس  وآخرون 

  :تقنیات استخراج العینة -1- 4-1- 2

  المجتمع األصلي/ العینة= نسبة العینة 

  200/ 150= نسبة العینة 
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  :ومنھ حساب عدد األساتذة لكل طبقة 0.75= نسبة العینة 

   28=  38× 0.75): لحمر عمار( مثال الثانویة األولى  -

وبنفس الطریقة نختار عدد التالمیذ . أستاذ من ثانویة لحمر عمار بطریقة عشوائیة 28وعلیھ نأخذ  -

 :والموضحة في الجدول التاليمن باقي الثانویات 

  

  العینة
  الثانویات

مجموع األساتذة في كل  
  ثانویة 

  العینة المختارة

  28  38  .ثانویة لحمر عمار سطارة - 1
  45  60  .ثانویة الصدیق بن یحي المیلیة - 2
  39  52  .ثانویة ھواري بومدین المیلیة - 3
  38  50  .متقنة زیت  محمد الصالح المیلیة - 4

  150  200  المجموع -
  .یبین التقسیم الطبقي للعینة): 06(جدول رقم 

في كل ثانویة ) األساتذة( حیث قمنا باختیار أفراد العینة ،  وبھذه الطریقة تم اختیار عینة الدراسة

تم قمنا بكتابة أسماء األساتذة في كل ثانویة على قسیمات ووضعت داخل بوثقة تم قمنا ،بطریقة  عشوائیة 

 200أستاذ من أصل  150مثلة في والمت. بعملیة السحب وھكذا حصلنا على العینة التي طبقت علیھا دراستنا

  . أستاذ

  :أدوات وتقنیات البحث -5- 2

میداني إلى مصادر جمع المادة العلمیة المیدانیة، سواء كان التحقیق ) بحث(یلجأ الباحث في تحقیق 

ویتم جمع ھذه المادة العلمیة المیدانیة من المیدان مجال ، كمیا أوكیفیا، بھدف اإلحاطة بالظاھرة میدانیا

المقابلة، االستمارة، الوثائق أو ، المالحظة: الدراسة  عن طریق أدوات جمع البیانات والتي قد تكون إما 

  . السجالت اإلداریة

فإن اختیار األداة یرتبط بطبیعة الموضوع ومجتمع الدراسة "p58)1994 "(J.C; Abric;وحسب  

ومن أجل تحقیق األھداف المسطرة للدراسة اعتمدنا على ،  وكذا الجانب النظري الذي یبرر الدراسة

  .االستمارة
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  :اإلستمارة - 5-1- 2

وذالك بالنظر إلى األھداف التي ،عد اإلستمارة من أكثر الوسائل استخداما وشیوعا في عملیة جمع البیاناتت

تحققھا ھذه األداة من اختصار للوقت والجھد والتكلفة وإمكانیة توزیعھا على عدد كبیر من األشخاص فھي 

لحقائق و المعلومات من الوسیلة العلمیة التي تساعد الباحث على جمع ا:"حسب صالح مصطفى فوال

  :اف اختیار اإلستمارة نذكر ما یليومن بین أھد) 239ص ،صالح مصطفى فوال  دون سنة...." ( المبحوث

 .تمھید األرضیة بطریقة كمیة لإلطالع على محتوي التصورات االجتماعیة لدى األساتذة -

 . طبیعة الموضوع الذي یعتبر ذا أبعاد تربویة والذي یتماشى مع الطرائق االستفھامیة -

 .االستمارة تمتاز بالتقنین مادامت تقلل من مخاطر الذاتیة -

فإن للتصورات وظیفة توجیھیة إذن تنتج نظاما للتطلعات وبما أن  "J.c; Abric)" 1994(حسب -

ه في نفس المھام وبما أن االستمارة تھدف إلى طبیعة المجتمع األصلي للدراسة یشترك أفراد

فإننا نرید أن نصل إلى ھذه   M.angers (1996;p164)استخراج النواحي الكمیة على حد تعبیر

  .التطلعات بطریقة كمیة

  :بناء االستمارة  - 5-2- 2

  :لقد تم االعتماد في بناء االستمارة على ما یلي 

 .استخدامھا لجمع المعلوماتاإلستناد إلى الوسائل التي ثم  -

 .العودة إلى اإلطار النظري الذي تضمنتھ الدراسة -

 .الرجوع إلى آراء المحكمین الذین أبدوا بعض المالحظات -

 .اإلستناد إلى نتائج الدراسة االستطالعیة -

  :وتتكون اإلستمارة المعتمدة في ھذه الدراسة على جزئین

  إلخ.....الجنس والخبرة:خصائص األساتذة مثلویتضمن بیانات أولیة عن بعض : الجزء األول

  :محاور 3وقد قسم ھذا الجزء إلى ، ویتضمن اقتراحات یجیب علیھا المبحوث: الجزء الثاني

  :ویتضمن ثالث أصناف بتصورات األساتذة لمفھوم الفشل المدرسي ویتعلق: المحور األول

 )مؤشرین(ویتكون من ،تصور األستاذ لمفھوم الفشل  -

 )مؤشرات3(ویتكون من ،بالنسبة لألستاذ فشل التلمیذماذا یمثل  -
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  )مؤشرات3(ویتكون من ، مؤشرات یحكم بھا األستاذ على فشل التلمیذ   -

 ویتعلق بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه  العوامل  البیداغوجیة للفشل المدرسي في :المحور الثاني

  :التعلیم الثانوي ویتضمن ثالث أصناف

 )مؤشرات7(بالتلمیذ وتتكون من أسباب تتعلق  -

 )مؤشرات5(أسباب تتعلق باألستاذ وتتكون من -

 )مؤشرات6(أسباب تتعلق بالنظام التربوي وتتكون من  -

  ویتعلق بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه  العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي في: المحور الثالث

  :التعلیم الثانوي ویتضمن صنفین

 )مؤشرات4(ألسرة وتتكون من أسباب تتعلق با -

 ).مؤشرات3(أسباب تتعلق بالمحیط اإلجتماعي وتتكون من  -

  :وھذا ما سنوضحھ في الجدول التالي -

  رقم السؤال  محاور اإلستمارة 
  06إلى  03من   . التصورات اإلجتماعیة  لألساتذة  تجاه مفھوم الفشل المدرسي -

العوامل  البیداغوجیة للفشل التصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه   -
  .المدرسي

  21إلى  07من 

التصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه  العوامل اإلجتماعیة للفشل  -
  .المدرسي

  26إلى  22من 

  .یبین توزیع األسئلة على محاور اإلستمارة): 07(جدول رقم 
  

  :صدق األداة - 5-3- 2

، لكي تؤدي االستمارة غرضھا حاولت الحرص على توفر عوامل الصدق في مختلف عباراتھا

" القدرة على قیاس ما وضع االختبار لقیاسھ"ھي) 209ص ، 1999(فالصدق كما عرفھ أحمد محمد الطیب 

ن  وعندما كانت عبارات االستمارة موزعة على محور واحد فضلنا االعتماد على آراء المحكمین للتأكد م

صدق العبارات حیث قمنا بتقدیم االستمارة مرفقة باإلشكالیة وفرضیات البحث إلى أستاذین من قسم علم  

ممن )   حسیني أبو القاسم :واألستاذ  الدكتور، لبیض عبد المجید :  األستاذ الدكتور(النفس والعلوم التربویة 
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عدنا كثیرا في ضبط عبارات االستمارة نعتقد أن خبرتھم ومعارفھم في مجال التصورات االجتماعیة تسا

وعلى العموم فقد وافق األساتذة على االستمارة مع تقدیم بعض االقتراحات التي أخذناھا بعین االعتبار 

  :والتي كانت تدور حول

 عدم وضوح بعض العبارات -

 .تغیر البدائل وإضافة بعض العبارات مثل أخرى واذكرھا في كل العبارات -

  "La passation":اإلستمارةتوزیع  - 5-4- 2

وقد قمنا بتوزیعھا في أماكن متفرقة دون األخذ بعین ،   2010انطلقنا في ھذه المرحلة في شھر ماي 

  .لكن حدودھا الجغرافیة لم تتجاوز والیة جیجل،  اإلعتبار مكان محدد

  "Le dépouillement":التفریغ - 5-5- 2

ن جمع المعلومات عن طریق اإلستمارة التي ثم توزیعھا تفریغ البیانات ھي عملیة تتم بعد اإلنتھاء م

 وأثناء التفریغ قمنا بترمیز المعطیات لتسھیل المعالجة ، المبحوثین وھذا لتسھیل عملیة تحلیل النتائج على 

  .اإلحصائیة

  "Le codage":الترمیز- 5-6- 2

المحصل علیھا من ترمیز البیانات ھي خطوة نقوم بھا عن طریق إعطاء رمز معین للمعلومات 

   :وقد قمنا بترمیز المعلومات كما یلي، اإلستمارة وذلك لتسھیل المعالجة اإلحصائیة

 :بالنسبة لمتغیر الجنس
 ذكر:1

 أنثى:2

 :بالنسبة لمتغیر الخبرة

  أقل أو یساوي خمس سنوات: 1

 خمس سنوات وأكثر: 2

 :بالنسبة للمتغیرات األخرى

 موافق:1

 غیر موافق:2

  إجابة آخري:3
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  "Traitement statistique des données":المعالجة اإلحصائیة- 5-7- 2

ثم تفریغ ، بعد جمع البیانات عن طریق توزیع استمارة البحث على عینة الدراسة واإلجابة علیھا

وفي المعالجة ،ومعالجتھا إحصائیا حتى ال تبقى مبھمة ویستطیع القارئ اإلطالع علیھا وفھمھا إجاباتھم 

  :لمعطیات المحصل علیھا تم اإلعتماد علىل اإلحصائیة 

  ).(Excel تفریغ البیانات باإلعتماد على برنامج -

 Box "Pro version 6.6"  statمعالجة البیانات التي تم تفریغھا باستعمال برنامج  -

   "Grimmersof "   طبعت من طرف

معالجة البیانات باإلعتماد على التكرارات والنسب المئویة باإلضافة إلى حساب التقاطعات  -

والذي سھل  لنا  Box "Pro version 6.6"  statوھذا بفضل برنامج ، بین  المتغیرات

 . مھمة الوصول إلى  نتائج سریعة وصادقة

  "Les tris a plat":التكرارات والنسب المئویة  - أ

كما تسمح لنا ، دون اإلھتمام بالعالقة بین المتغیرات" كم"لنا باإلجابة على سؤال  ھذه الطریقة تسمح

 <<  Y.Benatia;2008 >> .وبطریقة فعالة خصائص مجتمع البحث بتحدید

   "Les tris croisés" :التقاطع بین المتغیرات  - ب

الذي ھو k²اختبار  وھذا باستعمال، ھذه الطریقة تسمح لنا بتحدید العالقة بین المتغیرات المستقلة

. عبارة عن اختبار ال بارامتري یستعمل لإلستدالل على أن ھناك فروق دالة إحصائیا بین متغیرین

"N.Gauvrit;2005".  

وقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على التقاطع بین المتغیرات لتعزیز النتائج المتحصل علیھا من 

 . داقیةالتكرارات والنسب المئویة وإعطائھا أكثر عمقا ومص
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  لخامسالفصل ا

  لتحلي ،عرض
  تائجالنّة ومناقش
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 عرض و تفسیر نتائج البحث:  الفصل الخامس         
  المعالجة اإلحصائیة ونتائج الدراسة - 1 
    نتائج التقاطع بین المتغیرات -2 
 تفسیر النتائج العامة للبحث  -3 

 خاتمة البحث 
 المراجع 
 المالحق

 ملخصات الدراسة
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  :المعالجة اإلحصائیة ونتائج الدراسة -1- 1

                    :توزیع العینة حسب متغیر الجنس

  
  

  

  

  .یبین توزیع العینة حسب متغیر الجنس):08(جدول رقم 

  :متغیر الجنس

لھذا أخذناه كمتغیر من أجل معرفة طبیعة ، إن لعامل الجنس تأثیر كبیر على طبیعة تصورات األساتذة       

  .اإلختالفات الموجودة بین الذكور واإلناث وقد كانت عینة البحث متقاربة فیما بین الذكور واإلناث

    :توزیع العینة حسب متغیر الخبرة

  
  

  

  

  .یبین توزیع العینة حسب متغیر الخبرة): 09(جدول رقم 

  :متغیر الخبرة

سنوات أما 5من األساتذة تفوق خبرتھم  %87.67من خالل الجدول التالي نالحظ أن نسبة

لھذا أخذناه كمتغیر من أجل معرفة طبیعة االختالفات الموجودة ، سنوات5فخبرتھم ال تتعدى  %21.33نسبة

  .بین األساتذة ذو الخبرة العالیة من األساتذة قلیلو الخبرة

  

  

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  

 %52  78  ذكرٍ 

 %48  72  أنثى

  %100  150  المجموع

  النسبة المئویة  التكرار  

 %21.33  32  سنوات 5

 %87.67  118  سنوات وأكثر5

  %100  150  المجموع
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  .لفشل المدرسيبتصورات األساتذة لمفھوم ا الخاص :التعلیق على نتائج المحور األول-أ

  :01العبارة رقم 

  :ھل ترى أن الفشل الدراسي ھو 

  إجابة أخرى  غیر موافق  موافق  اإلجابة

 %4.66  %35.34  60%  إعادة السنة فقط

  عدم القدرة على اكتساب
  المعارف األساسیة 

73.33%  23.33%  3.33%  

  )01(یبین توزیع العبارة رقم ):10(جدول رقم 
           

  :النتائجالتعلیق على 

تفوق نسبة عدم الموافقة  %60من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

وھذا یدل على وجود اختالف في تصورات األساتذة تجاه الفشل  المدرسي في التعلیم  %35.34والمقدرة ب

قط  فھناك فئة من األساتذة ترى أن الثانوي فحسب تصورات األساتذة فالفشل المدرسي ال یعني إعادة السنة ف

والتي %73.33الفشل المدرسي ھو عدم القدرة على اكتساب المعارف األساسیة حیث بلغت نسبة الموافقة ب

وھذا یدل على وجود فئة أخرى وھم األساتذة التي كانت لھم  %23.33فاقت نسبة عدم الموافقة والمقدرة ب

ى بأن الفشل المدرسي ھو عدم نجاح التلمیذ في اجتیاز والتي تر%8إجابات أخري وقدرت نسبتھم  ب

  .امتحان من االمتحانات إذن فتصور األساتذة لمفھوم الفشل المدرسي یختلف من فئة إلى أخرى

  ):02(العبارة رقم

  :دراسیا یعني ھل ترى أن فشل التلمیذ

  إجابة أخرى  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %6.66  %40  %53.34  فشل إصالحات المنظومة التربویة

  % 2.66  %46.66  % 50.66  فشل في الحیاة اإلجتماعیة

  %3.33  %23.33  %73.33  فشل العائلة في اإلھتمام بالتلمیذ

  )02(یبین توزیع العبارة رقم  ):11(جدول رقم 
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  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم  %53.34من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة حیث یرجع األساتذة الفشل  40%الموافقة والمقدرة ب

ثم إلى فشل  %  73.33المدرسي للتلمیذ إلى فشل العائلة في اإلھتمام بالتلمیذ بالدرجة األولى وذالك بنسبة

إلى فشل في الحیاة االجتماعیة وذالك وأخیرا %53.34إصالحات المنظومة التربویة وذالك بنسبة

فشل في الحیاة االجتماعیة : وھي على الترتیب التالي%50أما نسبة عدم الموافقة فلم تتجاوز% 50.66بنسبة

وأخیرا فشل العائلة في اإلھتمام %40ثم تلیھا فشل إصالحات المنظومة التربویة بنسبة%46.66بنسبة

ألساتذة كانت لھا إجابة أخرى فالتلمیذ الفاشل في نظرھم ھو تلمیذ وھناك فئة من ا %23.33بالتلمیذ بنسبة 

بالرغم من أنھا نسبة قلیلة إال أنھا تعبر عن تصور فئة   %12فاشل في جمیع األصعدة وقدرت نسبتھم بـ 

  .من األساتذة

  :)03(العبارة رقم 

  :ھل ترى أن التلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ

  إجابة أخرى  غیر موافق  موافق  اإلجابة
 %2.66 %40  %57.34  تكرر فشلھ عدة مرات

  %5.33 %20 %74.66  لدیھ صعوبات 

 %6.66 %6.66 8%6.66  ال یرغب في الدراسة

 % 3 %22.33  7%4.66  كسول

  )03(یبین توزیع العبارة رقم ): 12(جدول رقم 
                      

  :التعلیق على النتائج

الترتیب  من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  تفوق نسبة عدم الموافقة وھي على 

ففي المرتبة الثانیة  أما كسول ولدیھ صعوبات ،%86.66نقص الدافعیة في المرتبة األولى بنسبة  : التالي 

اختالف في تصورات  وھذا یدل على وجود %57.34أما تكرر فشلھ عدة مرات فبنسبة  7%4.66بنسبة

وھذا یدل على أن % 50األساتذة تجاه التلمیذ الفاشل دراسیا أما بالنسبة لنسبة عدم الموافقة فلم تتجاوز

حیث ترى ھذه الفئة أن التلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ ال %18األساتذة كانت لدیھم إجابات أخرى قدرت ب

  .من األساتذة ةتصور فئتعبر عن یستطیع مسایرة زمالئھ وھي نسبة قلیلة إال أنھا 
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الخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوام البیداغوجیة  :التعلیق على نتائج المحور الثاني -ب

 للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

  ):01(العبارة رقم 

  ھل ترى أن عدم اھتمام التلمیذ بالدراسة یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟

  

  )01(یبین توزیع العبارة رقم ): 13(جدول رقم 
  :التعلیق على النتائج

الموافقة  تفوق نسبة  عدم  %54من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة حیث یرجع األساتذة الفشل   46%والمقدرة ب

إلى المظاھر السلبیة  المدرسي للتلمیذ إلى عدم اھتمام التلمیذ بالدراسة وحسب رأى األساتذة ھذا راجع 

ارج المنتشرة في المجتمع كالبطالة باإلضافة إلى طغیان الجانب المادي على العلمي وتوفر فرص العمل خ

  .مجال الدراسة مما یجعل التلمیذ ال یھتم بالدراسة

  ):02(العبارة رقم 

ھل تعتبر أن عدم إنجاز الواجبات المنزلیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟                                                              

  
  

  

  )02(یبین توزیع العبارة رقم ) 14(جدول رقم                                

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم  %63.34من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة حیث یرجع  األساتذة  %36.66الموافقة والمقدرة ب

الفشل المدرسي للتلمیذ إلى عدم انجاز التلمیذ لواجباتھ المنزلیة وحسب رأى األساتذة  ھذا راجع إلى كسل 

تھ وفي بعض األحیان یرجع السبب إلى عدم قدرة  التلمیذ على انجاز واجبا. التلمیذ وعدم رغبتھ في التعلم

بسبب صعوبة الدروس وعدم اھتمام األسرة بمشاغلھ الدراسیة مما  یؤدي إلى تدھور نتائجھ الدراسیة وھذا 

  .ما عبر عنھ األساتذة الغیر موافقین

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %46  %54  عدم اإلھتمام بالدراسة

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %36.66  %63.34  انجاز الواجبات  المنزلیةعدم 



121 
 

  :)3(العبارة رقم 

  ھل ترى أن نقص الدافعیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟

  
  

  

  )                      03(یبین توزیع العبارة رقم): 15(جدول رقم

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم   %72.66من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

یرجع  األساتذة وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة حیث %27.34الموافقة والمقدرة ب 

الفشل المدرسي للتلمیذ إلى نقص الدافعیة عند التلمیذ وحسب  رأى األساتذة فإن تحفیز التالمیذ   وإثارة 

وأن الرسوب في الدراسة ، دافعیتھم نحو التعلم المدرسي یؤدي إلى تحسین المردود الدراسي وتحقیق النجاح

ة في ظل انعدام فرص العمل أمام الخرجین وتدني قیمة كثیرا ما یرتبط بنقص  الدافعیة وعدم اإلھتمام خاص

  .الشھادة العلمیة في المجتمع وطغیان المادة على  حساب العلم والتعلم

  ):04(العبارة رقم 
    ھل ترى أن الغیاب المتكرر للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ؟

  
  
  

  

  )04(یبین توزیع العبارة رقم ):16(رقمجدول 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم الموافقة  %72من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن األساتذة موافقون على %28والمقدرة ب 

فالغیاب المتكرر للتلمیذ عن المدرسة یجعلھ متأخر عن زمالئھ مما یجعلھ ،یؤدي إلى فشلھأن غیاب التلمیذ 

مما یؤدي بھ إلى الفشل في نھایة السنة ،یشعر بالعجز والكسل فیبدأ باالنقطاع تدریجیا عن المدرسة

لفشلھ إال أن ھناك  بالرغم من النسبة الكبیرة التي توافق على أن الغیاب المتكرر للتلمیذ یعتبر سبب،الدراسیة

نسبة من األساتذة ترى بأن غیاب التلمیذ سبب غیر كاف لتفسیر الفشل المدرسي للتلمیذ بل ھناك أسباب 

  .أخرى لتفسیر الفشل

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %27.34  %72.66  نقص الدافعیة عند التلمیذ

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %28  %72  الغیاب المتكرر للتلمیذ
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  :)05(العبارة رقم 

  ھل تعتقد أن ضعف المكتسبات القبلیة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ؟

  
  

  

  )05(یبین توزیع العبارة رقم ): 17(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

 تفوق نسبة  عدم %71.34من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

األساتذة  وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن %28.66الموافقة والمقدرة ب

القبلیة للتلمیذ تؤدي  فضعف المكتسبات ،موافقون على أن  ضعف المكتسبات القبلیة للتلمیذ یؤدي إلى فشلھ 

سنة دراسیة إلى أخري ویجدون  فالتالمیذ الذین ینتقلون من .إلى ضعف نتائجھ الدراسیة مقارنة مع زمالئھ 

یبنى علیھا ما سیكتسبونھ في السنوات  دة التي أنفسھم ال یمتلكون أدنى المعلومات التي تشكل لھم القاع

تصور مختلف حیث ترى أن ضعف مكتسبات التلمیذ  بالرغم من ھذا ھناك فئة من األساتذة لدیھا ، ، المقبلة

  .القبلیة سبب غیر كاف لفشلھ وترى بأنھ ھناك أسباب أخرى لتفسیر الفشل المدرسي للتلمیذ

  ):06(العبارة رقم 

  التلمیذ الخاطئة في المراجعة  سبب لفشلھ؟ ھل تعتبر أن طریقة

  
  

  

  )06(یبین توزیع العبارة رقم ): 18(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

 %28.66  %71.34  ضعف المكتسبات القبلیة

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

 %26.66  %73.34  طریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة
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  :التعلیق على النتائج

 تفوق نسبة  عدم  %73.34من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب

أن األساتذة  وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة  وھذا یعني  %26.66الموافقة والمقدرة ب

فالحفظ عن ظھر قلب دون  . موافقون على أن طریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة تعتبر سبب لتفسیر فشلھ

  .بالتالي الحصول  على عالمات ضعیفةیؤدي إلى نسیان المعلومات أثناء االمتحان و، استیعاب

یؤدي إلى الضغط على التلمیذ وخاصة في ، كما أن ترك الدروس تتراكم ومراجعتھا لیلة االمتحان

إال أن ھناك فئة من األساتذة تحمل ، فیؤدي ذالك إلى توثر التلمیذ وتشوش المعلومات، فترة االمتحانات

میذ في المراجعة سبب غیر كاف لتفسیر فشلھ بل ھناك تصور مختلف حیث تعتبر الطریقة الخاطئة للتل

  .أسباب أكثر خطورة منھ

  ):07(العبارة رقم

  ھل ترى أن عدم تركیز التلمیذ داخل القسم یعتبر سبب لفشلھ؟

  
  

  

  )07(یبین توزیع العبارة رقم ):19(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم % 72.66من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة ب  

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن األساتذة  % 27.34الموافقة والمقدرة ب 

فالتالمیذ مفرطوا  الحركة أو المشاغبین ، لفشلھ موافقون على أن عدم تركیز التلمیذ داخل القسم یعتبر سبب

لكن ھذا سبب غیر كاف  لتفسیر فشل التلمیذ وھذا ما عبرت ، ال یستطیعون التركیز طوال الحصة الدراسیة

  .عنھ فئة من األساتذة

  

  

  

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

 %27.34  %72.66  عدم تركیز التلمیذ داخل القسم
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  ): 08(العبارة رقم

  التلمیذ؟ھل تعتقد أن عدم استعمال األدوات البیداغوجیة الحدیثة یعتبر سبب لفشل 

  

  

  

  )08(یبین توزیع العبارة رقم ):20(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة    % 54.67من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة عدم الموافقة  والمقدرةب

وھذا یدل على وجود اختالف في تصورات األساتذة فأغلب  األساتذة ال   %45.33الموافقة والمقدرة ب 

یوافقون على أن عدم استعمال األدوات البیداغوجیة الحدیثة یعتبر سبب لفشل التلمیذ  إال أن ھناك نسبة من 

حیث یؤكدون ، الحدیثة یعتبر سبب لفشل التلمیذ  األساتذة توافق على أن عدم استعمال األدوات البیداغوجیة

على ضرورة استعمال األدوات البیداغوجیة ألن الدروس النظریة تحتاج دائما إلى التطبیقات إلثراء 

  .المعارف والمعلومات حتى ال تكون دروس مملة وذات طابع روتیني

  ):09(العبارة رقم

  لتلمیذ؟ھل ترى أن سوء معاملة األستاذ یعتبر سبب لفشل ا

  
  

  

  ) 09(یبین توزیع العبارة رقم ):21(جدول رقم                                    

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم    %66.67من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ          

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا  یعني أن األساتذة   %33.33الموافقة والمقدرة بـ 

موافقون على أن سوء معاملة األستاذ یعتبر سبب لفشل التلمیذ ویتجلى ذالك في  بعض التصرفات 

ساتذة یتعاملون  مع التالمیذ النجباء ویھملون كالتمیز بین التالمیذ فنجد بعض األ، والسلوكیات عند األساتذة

البقیة الذین لدیھم مستوى فكري متوسط أو ضعیف باإلضافة  إلى استعمال العنف والضرب مع بعض 

إال أن ھذه النسبة  غیر كافیة للتأكید على أن فشل .التالمیذ مما یولد لدیھم خوف من المعلم وكره  للدراسة

  . األستاذ  فھناك أسباب أكثر خطورة وھذا ما عبرت عنھ فئة من األساتذةالتلمیذ یرجع لسوء معاملة 

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %54.67     %45.33   عدم استعمال األدوات البیداغوجیة الحدیثة

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %33.33  %66.67  سوء معاملة األستاذ
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  ):10(العبارة رقم 

  ھل تعتقد بأن طریقة تقدیم األساتذة للدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  
  

  

  )10(یبین توزیع العبارة رقم ):22(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم  الموافقة  %58من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن  األساتذة موافقون   %42والمقدرة بـ 

على أن لطریقة تقدیم األساتذة للدروس دور في نجاح أو فشل التالمیذ فعلى  األستاذ أن یختار الطریقة 

الفشل وھذا ما بالرغم من ھذا فھذا السبب  غیر كاف لتفسیر ،المناسبة والتي تثیر رغبة التالمیذ في التعلم

  .أكدتھ فئة من األساتذة فھي ترى بأن ھناك أسباب أخرى تبرر  فشل التالمیذ وتعتبر أكثر خطورة

  ):11(العبارة رقم 

  .عدم تحكم األستاذ في القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  

  )11(العبارة رقم یبین توزیع ):23(جدول رقم 

   :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم  الموافقة  %60من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن  األساتذة موافقون  %40والمقدرة بـ 

على أن عدم تحكم األستاذ في القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ فكلما كان األستاذ  متحكم في القسم كلما زادت 

فئة من األساتذة فھي  بالرغم من ھذا فھذا السبب غیر كاف لتفسیر  الفشل وھذا ما أكدتھ، نسبة نجاح التالمیذ

  .ترى بأن ھناك أسباب أخرى تبرر فشل التلمیذ

  

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %42  %58  طریقة تقدیم األساتذة للدروس

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %40  %60  عدم تحكم األستاذ في القسم
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  ):12(العبارة رقم

  ھل تعتقد أن نقص الدورات التكوینیة لألساتذة یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟

  
  
  

  )12(رقمیبین توزیع العبارة ):24(جدول رقم

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم  %64.66من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني  أن األساتذة  %35.34الموافقة والمقدرة بـ 

یؤدي إلى عدم إلمام األساتذة  ببعض الدروس والجوانب  موافقون على أن نقص الدورات التكوینیة لألساتذة

الخاصة بالبرنامج وخاصة النظام الجدید المقاربة بالكفاءات فمعظم  األساتذة ال یتحكمون في ھذه التقنیة 

إال ان ھناك فئة من األساتذة ترى بأنھ سبب غیر كاف لتفسیر فشل التلمیذ بل ھناك أسباب أخري .الجدیدة

  . التلمیذ وھي أكثر خطورة تساھم في فشل

  ):13(العبارة رقم

  .                                                                        التوجیھ الخاطئ للتلمیذ یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  
  
  

  )13(رقمیبین توزیع العبارة ):25(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم    80 %من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ  

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن  األساتذة   %20الموافقة والمقدرة ب 

فعدم احترام رغبة  التلمیذ یؤدي بھ إلى ،  لفشل التلمیذ موافقون على أن التوجیھ الخاطئ للتلمیذ یعتبر سبب

إال أن ھناك فئة من . سوء التوافق بین قدرات التلمیذ والشعبة التي وجھ إلیھا  مما یؤدي بالتلمیذ  إلى الفشل

  .األساتذة ترى بأنھ سبب غیر كاف لتفسیر فشل التلمیذ بل ھناك  أسباب أخري تساھم في فشل التلمیذ 

  

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %35.34  %64.66  نقص الدورات التكوینیة لألساتذة

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %20  %80  التوجیھ الخاطئ للتلمیذ
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  :)14(العبارة رقم

  ھل تعتقد أن كثافة البرنامج الدراسي یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟

  

  
  

  )14(یبین توزیع العبارة رقم):26(جدول رقم
  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم    %59.33والمقدرة بـ من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن  األساتذة   %40.67الموافقة والمقدرة بـ 

أي أن البرنامج المكثف مع  عدم مالئمة المدة ، موافقون على أن البرنامج المكثف یعتبر سبب لفشل التلمیذ

ة الدراسیة ولھذا یجد المعلم نفسھ أمام برنامج طویل  وساعات عمل قلیلة نظرا الزمنیة التي تستغرقھا السن

مما یؤدي إلى إسراع المعلم في إنھاء المقرر الدراسي على ) فترة االمتحانات، أیام العطل(للعامل الزمني 

  .حساب فھم التالمیذ

  ):15(العبارة رقم

  ھل تعتقد أن صعوبة الدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟

  

  )15(یبین توزیع العبارة رقم ):27(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم  % 52.67من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن  األساتذة  %47.33الموافقة والمقدرة بـ 

موافقون على أن صعوبة الدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ وھذا دلیل على ضعف  مستوى التالمیذ وعدم 

إال أن ھناك فئة من األساتذة ترى ، قدرتھم على استیعاب الدروس ألن ھذه الدروس ال تتماشي مع قدراتھم

  .ھ سبب غیر كاف لتفسیر فشل التلمیذ بل ھناك أسباب أخر ى تساھم في فشل التلمیذبأن

  

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %40.67  %59.33  كثافة البرنامج الدراسي

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %47.33  %52.67  صعوبة الدروس
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  :)16(العبارة رقم

 عدم تالئم البرنامج الدراسي مع الفروق الفردیة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ؟                              ھل ترى أن 

  

  

  

  )16(یبین توزیع العبارة رقم ):28(جدول رقم
              

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم   %53.33من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن  األساتذة  %47.33الموافقة والمقدرة بـ 

  .موافقون على أن عدم تالئم البرنامج الدراسي مع الفروق الفردیة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ

   :التعلیق على نتائج المحور الثالث - ج 

  .ل المدرسي في التعلیم الثانويالخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل اإلجتماعیة للفش

  ):01(العبارة رقم

    ھل ترى أن انبھار التلمیذ بالمظاھر السلبیة الموجودة في المجتمع یعتبر سبب لفشلھ؟

  

  

  

  )01(رقمیبن توزیع العبارة ):29(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم   % 68.66من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  والمقدرة بـ  

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن األساتذة  % 31.34الموافقة والمقدرة ب 

موافقون على أن انبھار التلمیذ بالمظاھر السلبیة الموجودة في المجتمع یعتبر سبب لفشلھ فانبھار التلمیذ بھذه 

  .فتفقده قیمة  العلم ویتجھ نحو االنحرا..) رفقاء السوء، البطالة، التدخین، اإلدمان(المظاھر

  

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %47.33  %53.33  مع الفروق الفردیة للتلمیذعدم تالئم البرنامج الدراسي 

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

انبھار التلمیذ بالمظاھر السلبیة 
  الموجودة في المجتمع

68.66%  31.34%  
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  ):02(العبارة رقم

  ھل ترى أن عدم متابعة األسرة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ؟ 

        

  
  

  )02(یبین توزیع العبارة رقم ):30(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة  عدم   %74.67الموافقة  والمقدرة بـ من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  

وھذا یدل على وجود اشتراك في تصورات األساتذة وھذا یعني أن األساتذة   %25.33الموافقة والمقدرة بـ 

حیث أن لألولیاء  دور مھم في متابعة ، موافقون على أن عدم متابعة األسرة للتلمیذ یعتبر سبب لفشل التلمیذ

أبنائھم ومساعدتھم في مراجعة دروسھم واإلطالع على نتائجھم المدرسیة  ومحاولة معرفة الصعوبات 

والمشاكل التي یعاني منھا أبناؤھم لمحاولة تجاوزھا وإیجاد حل لھا  حتى یتمكن التلمیذ من النجاح في 

  .وھناك فئة من األساتذة ترى أن ھذا السبب غیر كاف  وتلقي األمر على عاتق المدرسة والمجتمع.دراستھ

  ):03(العبارة رقم

  لفشل التلمیذ؟ ھل تعتقد أن ضعف المستوى الثقافي للوالدین یعتبر سبب

  

  )03(یبین توزیع العبارة رقم ) 31(جدول رقم 

  :التعلیق على النتائج

تفوق نسبة عدم %  71.33من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اختالف في تصورات األساتذة وھذا یعني أن فئة %  28.67الموافقة والمقدرة بـ 

ذا ما تؤكده النظریة كبیرة من األساتذة تؤكد أن ضعف المستوى الثقافي للوالدین یعتبر سبب لفشل التلمیذ وھ

، الثقافیة التي ترى بأن المستوى الثقافي لألبوین یلعب دور إیجابي في دفع التلمیذ نحو اإلھتمام بالدراسة

فالمستوى التعلیمي الضعیف لھم ینعكس سلبا على حیاة التالمیذ لعدم توفر الرعایة  الكافیة وعدم اإلھتمام 

ئج الدراسیة ومن ثم الرسوب  أما الفئة المتبقیة فترى أن المستوي بمشاغلھم وھذا ما یؤدي إلى تدھور النتا

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %25.33  %74.67  عدم متابعة األسرة للتلمیذ

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  
  نللوالدی ضعف المستوى الثقافي 

  

71.33%  

  

28.67%  
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ویبررون ذالك بوجود عدد كبیر من التالمیذ المتفوقین ، الثقافي لألسرة ال یعتبر سبب كاف لفشل التلمیذ

  .الذین ینتمون إلى أسر دون مستوى ثقافي

  ):04(العبارة رقم

  لفشل التلمیذ؟ ھل تعتقد أن نقص المراكز التثقیفیة یعتبر سبب

  

 )04(یبین توزیع العبارة رقم):32(جدول رقم

  :التعلیق على النتائج

 تفوق نسبة%  58.67من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة   عدم الموافقة  والمقدرة بـ         

أغلب  وھذا یدل على وجود اختالف في تصورات األساتذة وھذا یعني أن %  41.34الموافقة والمقدرة بـ 

األساتذة ال یعتبرون نقص المراكز التثقیفیة سبب لفشل التلمیذ ألنھم یرون بأن ھناك أسباب أخرى لفشل 

التلمیذ فنقص المكتبات  لفشل إال أن ھناك فئة أخرى ترى أن نقص المراكز التثقیفیة یعتبر سبب ، التلمیذ

ومراكز التكوین یجعل التلمیذ بعیدا عن العلم وھذا ما نجده خاصة في المناطق الریفیة حیث ینقطع التالمیذ 

.                                                                                          عن الدراسة في وقت مبكر وھذا لنقص الوعي

  ):05(العبارة رقم

  ھل ترى أن ضعف المستوى االقتصادي لألسرة یعتبر سبب لفشل التلمیذ؟

  

  

  

                                             )05(یبین توزیع العبارة رقم ):33(جدول رقم 
  :النتائجالتعلیق على 

تفوق نسبة %   73.33من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة   عدم الموافقة  والمقدرة بـ 

وھذا یدل على وجود اختالف في تصورات األساتذة وھذا یعني أن أغلب %   26.67الموافقة والمقدرة بـ 

ھناك عوامل  ألن.التلمیذاألساتذة یعتبرون ضعف المستوى االقتصادي لألسرة سبب غیر كاف لفشل 

مراتب علیا بالرغم من  فالكثیر من التالمیذ توصلوا إلى....) اإلنظباط، الرغبة(مرتبطة بشخصیة التلمیذ

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %58.67  %41.34  نقص المراكز التثقیفیة

  غیر موافق  موافق  اإلجابة

  %26.67  %73.33  ضعف المستوى االقتصادي لألسرة
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على عكس ھذا ھناك فئة من األساتذة ترى أن ضعف المستوى االقتصادي لألسرة ، انتمائھم إلى أسر فقیرة

یترتب عنھ نقص التغذیة والعجز عن تحمل نفقات اللوازم فتدني مستوي المعیشة ، یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  .المدرسیة التي تساھم في زیادة خبرات ومعارف التلمیذ

 : لمعالجة اإلحصائیة ونتائج الدراسة لكل محورا -1- 2

    .التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

 المحور األول: 

  :ة األولىالفرضیة الجزئی

  .تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي 

 التكرارات                       مجموع التكرارات  النسب %
  اإلجابات

  موافق 906 66.86
  غیر موافق 391 28.85

  إجابة أخرى 58 4.28
  المجموع 1355 100

  .اإلجابات في المحور األول یمثل نسبة): 34(جدول رقم

  :التعلیق على الجدول

    %66.86من خالل النتائج الموضحة في الجدول نالحظ أن نسبة الموافقة في ھذا المحور تقدر بـ 

مما یدل % 4.28أخرى فقدرت ب أما بالنسبة لـ إجابة  28.85 %والتي تفوق نسبة عدم الموافقة والمقدرة بـ

التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه  مفھوم الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي على وجود اختالف في 

ومنھ تقبل الفرضیة الجزئیة األولى ونقر بأن التصورات  اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه مفھوم الفشل المدرسي .

 .في التعلیم الثانوي تختلف باختالف جنسھم وخبرتھم

 المحور الثاني 

 .ألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي في التعلیم الثانويالتصورات اإلجتماعیة ل

   :الفرضیة الجزئیة الثانیة

  . تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه  العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي

  

  



132 
 

 التكرارات                      مجموع التكرارات  %النسب 
  اإلجابات

  موافق 1529 % 63.70

  غیر موافق 871  36.29%
  المجموع 2400  100%

  .یمثل نسبة اإلجابات في المحور الثاني): 35(جدول رقم

  :التعلیق على الجدول

% 63.70من خالل النتائج الموضحة في الجدول نالحظ أن نسبة الموافقة في ھذا المحور تقدر بـ 

في التصورات   مما یدل على وجود اختالف  % 9 36.2والتي تفوق نسبة عدم الموافقة والمقدرة بـ 

ھ تقبل الفرضیة ومن  اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

للفشل المدرسي في  الجزئیة الثانیة ونقر بأن التصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه العوامل البیداغوجیة 

  .التعلیم الثانوي تختلف باختالف جنسھم وخبرتھم

 المحور الثالث:  

  .الثانويالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي في التعلیم 

   :الفرضیة الجزئیة الثالثة

  . تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه  العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي

 التكرارات               مجموع التكرارات  النسب %
  اإلجابات

  موافق 424 56.53

  غیر موافق 326 43.46

  المجموع 750 100
  .یمثل نسبة اإلجابات في المحور الثالث ):36(جدول رقم

  :التعلیق على الجدول

% 56.53من خالل النتائج الموضحة في الجدول نالحظ أن نسبة الموافقة في ھذا المحور تقدربـ        

مما یدل على وجود اختالف  في التصورات  43.46 %والتي تفوق نسبة عدم الموافقة والمقدرة بـ 

ومنھ تقبل الفرضیة   تجاه العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي في التعلیم الثانوياإلجتماعیة لألساتذة 

الجزئیة الثالثة ونقر بأن التصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه العوامل اإلجتماعیة  للفشل المدرسي في 

  .التعلیم الثانوي تختلف باختالف جنسھم وخبرتھم
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 :عرض نتائج التقاطع بین المتغیرات - 2

   :نتائج التقاطع حسب متغیر الجنس -2- 1

بتصورات األساتذة لمفھوم الفشل المدرسي                                                     الخاص :التعلیق على نتائج المحور األول-أ

  :01الفرضیة الصفریة 

ساتذة حول مفھوم الفشل والتصورات اإلجتماعیة لأل" الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر

 المدرسي في التعلیم الثانوي 

  : 01العبارة رقم

الفشل المدرسي ھو إعادة "وتوزیع متغیر"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  ".السنة

  الجنس:1المتغیر

  .إعادة السنة: الفشل المدرسي ھو: 2المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78 
4 

**(-) 
41 

**(+)  
33 

** (-)  
  ذكر

72  3      
      **(+)  

49 
**(-)  

20 
** (+)  

  أنثى

 المجموع 53 90 7  150
  )01(یمثل توزیع العبارة رقم ) 37(جدول رقم

  

؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة  ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار*: *  

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لمفھوم الفشل أي :بتبني فرضیة البحث وھي

  .في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس اختالفأنھ یوجد 
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  : 02العبارة رقم

  الفشل المدرسي ھو "وتوزیع متغیر"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  .عدم القدرة على اكتساب المعارف األساسیة

  الجنس:1المتغیر

  عدم القدرة على اكتساب المعارف األساسیة: الفشل المدرسي ھو: 3المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78 
2 

   **(+)  
17 

**(+)  
59 

**(-)  
  ذكر

72  3 
     **(+)  

18 
       **(-)  

51 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 110 35 5  150

  )02(یمثل توزیع العبارة رقم) 38(جدول رقم

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار :**  

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ  لمفھوم الفشل :بتبني فرضیة البحث وھي

           .   في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس اختالفأي أنھ یوجد 

   :03العبارة رقم

 :وتوزیع متغیر یمثل الفشل المدرسي"الجنس" ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر ال یوجد فرق        

  "فشل إصالحات المنظومة التربویة"

  الجنس:1المتغیر

  فشل إصالحات المنظومة التربویة: یمثل الفشل المدرسي: 4المتغیر

                     Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

إجابة   المجموع
  أخرى

    موافق  غیر موافق

  
78 

7 
 **(-)  

35 
**(-)  

40 
**(+)  

  ذكر

72  3     
**(+)  

25 
     **(+)  

40 
**(-)  

  أنثى

 المجموع 80 60 10  150

  )03(یمثل توزیع العبارة رقم) 39(الجدول رقم
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 ؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:          **

لمفھوم الفشل  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ :بتبني فرضیة البحث وھي

 .في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس اختالفأي أنھ یوجد 

   :04العبارة رقم

فشل :" المدرسي ثل الفشلوتوزیع متغیر یم"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

   "في الحیاة اإلجتماعیة 

  الجنس:1المتغیر

  فشل في الحیاة اإلجتماعیة : یمثل الفشل المدرسي: 5المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78 
1    

 **(+)  
33 

**(+)  
44 

**(-)  
  ذكر

72  3     
 **(-)  

37 
     **(-)  

32 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 76 70 4  150
  )04(یمثل توزیع العبارة رقم ) 40(الجدول رقم                         

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:        **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ  لمفھوم الفشل :بتبني فرضیة البحث وھي

  .أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

   :05العبارة رقم 

فشل :"  وتوزیع متغیر یمثل الفشل المدرسي"الجنس" یة بین توزیع متغیریوجد فرق ذو داللة إحصائ ال     

  "األسرة في اإلھتمام بالتلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  "فشل األسرة في اإلھتمام بالتلمیذ:" یمثل الفشل المدرسي: 6المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
78 

   
3    

 **(+)  
18 

**(+)  
58 

**(-)  
  ذكر

72  3     
 **(-)  

17 
     **(-)  

52 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 110 35 5  150
  )05(یمثل توزیع العبارة رقم ) 41(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار: **      

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ  لمفھوم الفشل :بتبني فرضیة البحث وھي

  .أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

  :06العبارة رقم 

متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا  ھو  وتوزیع"الجنس" یة بین توزیع متغیرال یوجد فرق ذو داللة إحصائ      

  "   تكرر فشلھ عدة مرات :" تلمیذ

  الجنس:1المتغیر

 .تكرر فشلھ عدة مرات : ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 7المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78 
2   

 **(+)  
29 

**(+)  
47 

**(-)  
  ذكر

72  2     
 **(-)  

31 
     **(-)  

39 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 86 60 4  150
  )06(یمثل توزیع العبارة رقم ) 42(الجدول رقم 

بتبني  ؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:     **

لمفھوم الفشل أي أنھ  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ :فرضیة البحث وھي

  .یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس
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  :07العبارة رقم 

لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو  وتوزیع متغیرا"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

  "  كسول:" تلمیذ

  الجنس:1المتغیر

 كسول: ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 8المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78 
6   

 **(-)  
12 

**(+)  
60 

**(-)  
  ذكر

72  2     
 **(+)  

18 
     **(-)   

  

52 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 112 30 8  150
  )07(یمثل توزیع العبارة رقم ): 43(الجدول رقم 

؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم بتبني 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار**:    

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لمفھوم الفشل أي أنھ :فرضیة البحث وھي

  .یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

  :08العبارة رقم 

وتوزیع متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو "الجنس" ن توزیع متغیرال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بی    

  لدیھ صعوبات: تلمیذ

  الجنس :1المتغیر

 لدیھ صعوبات : ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 9المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78 
2   

 **(-)  
8 

**(+)  
67 

**(-)  
  ذكر

72  8     
 **(+)  

2 
     **(-)  

63 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 130 10 10  150
  )08(یمثل توزیع العبارة رقم ) 44(الجدول رقم 

  



138 
 

  ؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:     **  

متغیر الجنس وتصور األستاذ  لمفھوم التلمیذ ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین :بتبني فرضیة البحث وھي

  .الفاشل دراسیا أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفروقات ترجع إلى الجنس

  :09العبارة رقم 

: وتوزیع متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر   

 الدراسة ال یرغب في

  الجنس:1المتغیر
  ال یرغب في الدراسة: لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذا: 10المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

78  
3    

 **(+)  
13 

**(+)  
62 

**(-)  
  ذكر

72  2     
 **(-)  

20 
     **(-)  

50 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 112 33 5  150
  )09(یمثل توزیع العبارة رقم ) 45(الجدول رقم 

  
؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار: **        

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لمفھوم التلمیذ :بتبني فرضیة البحث وھي

  .الفاشل دراسیا أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

الخاص بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة :التعلیق على نتائج المحور الثاني-ب

 .للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

  :02الفرضیة الصفریة

والتصورات اإلجتماعیة لألساتذة  تجاه " الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     
  .انويالعوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي في التعلیم الث

  :01العبارة رقم
وتوزیع متغیر عدم اھتمام التلمیذ بالدراسة "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

 .                                                                                                                    یعتبر سبب لفشلھ
  الجنس:1المتغیر

  عدم اھتمام التلمیذ بالدراسة یعتبر سبب لفشلھ: 2المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
37 

*** (-)  
41 

*** (+)  
  ذكر

72  32 
    **(+)  

40 
*** (-)  

  أنثى

 المجموع 81 69  150

  ).01(یمثل توزیع العبارة رقم ) 46(الجدول رقم 
؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.01= &ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :     ***

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصوره لسبب فشل التلمیذ أي :بتبني فرضیة البحث وھي

أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث فھم ال یتفقون على أن عدم  اھتمام التلمیذ بالدراسة یعتبر 

  .ات ترجع إلى الجنسالفر وق سبب لفشلھ وھذه

 02العبارة رقم

   عدم إنجاز الواجبات "وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

  "المنزلیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  .عدم إنجاز الواجبات المنزلیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 3المتغیر

Khi²جدول+ ة جدول القیم المالحظ 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
29  

*** (-)  
49 

*** (+)  
  ذكر

72  26  
   *** (+)  

46 
*** (-)  

  أنثى

 المجموع 95 55  150

  ).02(یمثل توزیع العبارة رقم ) 47(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.01=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :      ***

فشل التلمیذ أي  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصوره لسبب :بتبني فرضیة البحث وھي

أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث فھم ال یتفقون على أن عدم إنجاز الواجبات المنزلیة یعتبر 

  .لفر وقات ترجع إلى الجنسا سبب لفشل التلمیذ وھذه
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  :03العبارة رقم

نقص الدافعیة عند التلمیذ  "وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  .یعتبر سبب لفشلھ

  الجنس:1المتغیر

  .نقص الدافعیة عند التلمیذ یعتبر سبب لفشلھ : 4المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
78 

   
21 

NS (+)  
57 

NS (-)  
  ذكر

72  20 
    NS (-)  

52 
NS (+)  

  أنثى

 المجموع 109 41  150

  
 ).03(یمثل توزیع العبارة رقم ) 48(الجدول رقم 

NS       :   اختبارkhi² أي  ؛ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أن ھناك  حیث نجد ،أنھ الیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفة

 .سبب لفشلھ  تصور مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن نقص الدافعیة عند التلمیذ یعتبر 

 :04العبارة رقم

التلمیذ  الغیاب المتكرر عند  "زیع متغیر وتو"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  "یعتبر سبب لفشلھ

  الجنس:1المتغیر

  الغیاب المتكرر عند التلمیذ یعتبر سبب لفشلھ : 5المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
22 

*** (-)  
56 

*** (+)  
  ذكر

72  19 
    *** (+)  

53 
*** (-)  

  أنثى

 المجموع 109 41  150

  ).04(یمثل توزیع العبارة رقم ) 49(الجدول رقم 

  ؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة  0.01=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :         ***    

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصوره لسبب فشل :ونقوم بتبني فرضیة البحث وھي

یعتبر  المتكرر التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث فھم ال یتفقون على أن الغیاب 

    .الفر وقات ترجع إلى الجنس سبب لفشل التلمیذ وھذه

  :05العبارة رقم

ضعف المكتسبات القبلیة للتلمیذ  "وتوزیع متغیر "الجنس" فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر ال یوجد

  ".یعتبر سبب لفشلھ

  الجنس:1المتغیر

  .ضعف المكتسبات القبلیة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ: 6المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
24 

***(-)  
54 

*** (+)  
  ذكر

72  19 
   *** (+)  

53 
*** (-)  

  أنثى

 المجموع 107 43  150

  ).05(یمثل توزیع العبارة رقم ) 50(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.01=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :      ***

أي  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصوره لسبب فشل التلمیذ:بتبني فرضیة البحث وھي

أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث فھم ال یتفقون على أن ضعف المكتسبات القبلیة یعتبر سبب 

  .ت ترجع إلى الجنسالفر وقا لفشل التلمیذ وھذه
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 :06العبارة رقم

الخاطئة في  طریقة التلمیذ " وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ".                               المراجعة یعتبر سبب لفشلھ

  الجنس:1المتغیر

  سبب لفشلھ                               طریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة یعتبر : " 7المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
19 

NS (+)  
59 

NS (-)  
  ذكر

72  21 
    NS (-)  

51 
NS (+)  

  أنثى

 المجموع 110 40  150

  
  )06(یمثل توزیع العبارة رقم ) 51(الجدول رقم

NS       : اختبارkhi² ؛ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أن ھناك تصور  حیث نجد ، الیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفة

  .فشلھطریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة یعتبر سبب ل  مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن

  :07العبارة رقم

  عدم التركیز داخل " "وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

  ".القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

 .عدم التركیز داخل القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 8المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
37 

NS (-)  
41 

NS (+)  
  ذكر

72  4 
    NS (+)  

68 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 109 41  150

  ).07(یمثل توزیع العبارة رقم ) 52(الجدول رقم

      NS: اختبارkhi² ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة  أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

حیث نجد أن ھناك تصور ، في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفةیوجد اختالف  ال

     .مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن عدم التركیز داخل القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :08العبارة رقم

عدم استعمال األدوات "  وتوزیع متغیر"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

  ". البیداغوجیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  .عدم استعمال األدوات البیداغوجیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 9المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
29  

*** (-)  
39 

*** (+)  
  ذكر

72  43  
    *** (+)  

29 
*** (-)  

  أنثى

 المجموع 68 72  150

  ).08(یمثل توزیع العبارة رقم ) 53(الجدول رقم

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة  0.01=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :***           

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصوره لسبب فشل :ونقوم بتبني فرضیة البحث وھي

التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث فھم ال یتفقون على أن عدم استعمال األدوات 

 .الفر وقات ترجع إلى الجنس هالبیداغوجیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ وھذ
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 :09العبارة رقم

 سوء معاملة األستاذ " وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ".یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

 .سوء معاملة األستاذ یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 10المتغیر

Khi² جدول +جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
31 

***(-)  
47 

*** (+)  
  ذكر

72  19 
*** (+)  

53 
***(-)  

  أنثى

 المجموع 100 50  150

  ).09(یمثل توزیع العبارة رقم ) 54(الجدول رقم 

ونقوم  ؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة  0.01=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :***       

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصوره لسبب فشل التلمیذ أي :فرضیة البحث وھي بتبني

أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث فھم ال یتفقون على أن سوء معاملة األستاذ یعتبر سبب 

  .الفر وقات ترجع إلى الجنس كاف لفشل التلمیذ وھذه

  :10العبارة رقم

 طریقة تقدیم األستاذ " وتوزیع متغیر "الجنس" د فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیرال یوج      

  .للدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  .طریقة تقدیم األستاذ للدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 11المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
39 

***(-)  
39 

***(+)  
  ذكر

72  24 
   *** (+)  

48 
***(-)  

  أنثى

 المجموع 87 63  150

  ).10(یمثل توزیع العبارة رقم ) 55(الجدول رقم 
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رفض الفرضیة الصفریة 0.01=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :        *** ذا ت وم  ؛ ولھ ونق

ي یة البحث وھ ي فرض ة :بتبن رق ذو دالل اك ف ل ھن بب فش تاذ لس ور األس ر الجنس وتص ین متغی ائیة ب إحص

  .التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

  :11العبارة رقم

عدم تحكم األستاذ في القسم " وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  .لمیذیعتبر سبب لفشل الت

  الجنس:1المتغیر

  .عدم تحكم األستاذ في القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ: " 12المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
36 

NS (-)  
42 

NS (+)  
  ذكر

72  24 
    NS (+)  

48 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 90 60  150

  )11(العبارة رقم یمثل توزیع ) 56(الجدول رقم 

        NS: اختبارkhi² ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة  أي  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

حیث نجد أن ھناك تصور ،أنھ الیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفة

  .   م األستاذ في القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذمشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن عدم تحك

  :12العبارة رقم

نقص الدورات التكوینیة " وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

  لألستاذة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  .لفشل التلمیذنقص الدورات التكوینیة لألساتذة یعتبر سبب : 13المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
32 

NS (-)  
46 

NS (+)  
  ذكر

72  21  
    NS (+)  

51 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 97 53  150

 )12(یمثل توزیع العبارة رقم ) 57(الجدول رقم 

      NS: اختبارkhi² ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

حیث نجد أن ھناك تصور ،الیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفة

  .مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن نقص الدورات التكوینیة لألستاذة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :13العبارة رقم

  التوجیھ الخاطئ " وتوزیع متغیر "الجنس" جد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیرال یو     

  .یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  التوجیھ الخاطئ یعتبر سبب لفشل التلمیذ: " 14المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
10 

NS (-)  
62 

NS (+)  
  ذكر

72  20 
    NS (+)  

58 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 120 30  150

  )13(یمثل توزیع العبارة رقم ) 58(الجدول رقم 

NS       : اختبارkhi² ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

حیث نجد أن ھناك تصور ،ال یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفة

  .التوجیھ الخاطئ یعتبر سبب الفشل التلمیذ" مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن 
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  :14العبارة رقم

كثافة البرنامج الدراسي یعتبر " وتوزیع متغیر "الجنس" إحصائیة بین توزیع متغیرال یوجد فرق ذو داللة 

  .سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

 .كثافة البرنامج الدراسي یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 15المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
35 

NS (-)  
43 

NS (+)  
  ذكر

72  26 
    NS (+)  

46 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 89 61  150

  )14(یمثل توزیع العبارة رقم ) 59(الجدول رقم 

NS      : اختبارkhi² أي أنھ  ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة 0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أن ھناك تصور  حیث نجد،الصدفةالیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى 

  .مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن كثافة البرنامج الدراسي یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :15العبارة رقم

صعوبة الدروس یعتبر سبب " " وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

 .لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  .صعوبة الدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 16المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
42 

**(-)  
36 

**(+)  
  ذكر

72  29 
    **(+)  

43 
**(-)  

  أنثى

 المجموع 79 71  150

  )15(یمثل توزیع العبارة رقم ) 60(الجدول رقم
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؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:       **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لسبب فشل :بتبني فرضیة البحث وھي

  . التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

 :16العبارة رقم

 عدم تالءم البرنامج " وتوزیع متغیر "الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر       

 .الدراسي مع الفروق الفردیة للتالمیذ یعتبر سبب لفشلھم

  الجنس:1المتغیر

  .عدم تالءم البرنامج الدراسي مع الفروق الفردیة للتالمیذ یعتبر سبب لفشلھم: 17المتغیر

Khi²جدول+ قیم المالحظة جدول ال 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
35 

NS (+)  
43 

NS (-)  
  ذكر

72  35 
    NS (-)  

37 
NS (+)  

  أنثى

 المجموع 80 70  150

  
 )16(یمثل توزیع العبارة رقم ) 61(الجدول رقم 

NS      : اختبارkhi² ؛ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

تصور  حیث نجد أن ھناك،الیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الصدفة

مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن عدم تالءم البرنامج الدراسي مع الفروق الفردیة للتالمیذ 

  .یعتبر سبب لفشلھم
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اإلجتماعیة  الخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل :لتعلیق على نتائج المحور الثالثا -ج 

  للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

 :03الفرضیة الصفریة

والتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه " الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

 .للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي العوامل اإلجتماعیة

 :01العبارة رقم

 وتوزیع متغیر انبھار التلمیذ بالمظاھر"الجنس" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

 .السلبیة الموجودة في المجتمع یعتبر سبب لفشلھ

  الجنس:1المتغیر

  .في المجتمع یعتبر سبب لفشلھانبھار التلمیذ بالمظاھر السلبیة الموجودة : 2المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
26 

**(-)  
52 

**(+)  
  ذكر

72  21 
    **(+)  

51 
**(-)  

  أنثى

 المجموع 103 47  150

  )01(یمثل توزیع العبارة رقم ) 62(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم بتبني 0.05=&ذو داللة إحصائیة عند العتبة  khi²اختبار :     **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لسبب فشل التلمیذ أي :فرضیة البحث وھي

 .أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

  :02العبارة رقم

عدم متابعة األسرة للتلمیذ " " وتوزیع متغیر "الجنس" یة بین توزیع متغیرال یوجد فرق ذو داللة إحصائ    

  .یعتبر سبب لفشلھ

 الجنس:1المتغیر

  .عدم متابعة األسرة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ: " 3المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
20 

NS (-)  
58 

NS (+)  
  ذكر

72  18 
    NS (+)  

54 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 97 53  150

  )02(یمثل توزیع العبارة رقم ) 63(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة عند العتبة  khi²اختبار :       **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لسبب فشل :بتبني فرضیة البحث وھي

 .التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس

  :03العبارة رقم

ضعف المستوى الثقافي " وتوزیع متغیر "الجنس" ة بین توزیع متغیرال یوجد فرق ذو داللة إحصائی    

  . "للوالدین یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  .ضعف المستوى الثقافي للوالدین یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 4المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
19 

**(+)  
59 

**(-)  
  ذكر

72  24 
   ** (-)  

48 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 107 43  150

  )03(یمثل توزیع العبارة رقم ) 64(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة عند العتبة  khi²اختبار :      **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لسبب فشل :بتبني فرضیة البحث وھي

  .التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الجنس
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 :04العبارة رقم

نقص المراكز التثقیفیة " وتوزیع متغیر "الجنس" ة بین توزیع متغیرال یوجد فرق ذو داللة إحصائی    

 ".یعتبر سبب لفشل التلمیذ

 الجنس:1المتغیر

 نقص المراكز التثقیفیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 5المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

78 
48 

NS (-)  
30 

NS (+)  
  ذكر

72  40 
    NS (+)  

32 
NS (-)  

  أنثى

 المجموع 62 88  150

  )04(یمثل توزیع العبارة رقم ) 65(الجدول 

NS       : اختبارkhi²  أي  ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

حیث نجد أن ھناك تصور ،الصدفةأنھ الیوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى 

 .مشترك بین الذكور واإلناث فھم یتفقون على أن نقص المراكز التثقیفیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

 :05العبارة رقم

اإلقتصادي  ضعف المستوى"وتوزیع متغیر "الجنس" الیوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

 . لألسرة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الجنس:1المتغیر

  ضعف المستوى اإلقتصادي لألسرة یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 6المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع

  
78 

57 
**(+)  

21 
**(-)  

  ذكر

72  53 
    **(-)  

19 
**(+)  

  أنثى

 المجموع 40 110  150
  )05(یمثل توزیع العبارة رقم ) 66(الجدول 
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؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة عند العتبة  khi²اختبار :      **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وتصور األستاذ لسبب فشل :بتبني فرضیة البحث وھي

 .نسالتلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین الذكور واإلناث والفر وقات ترجع إلى الج

  :نتائج التقاطع حسب متغیر الخبرة -2- 1

بتصورات األساتذة لمفھوم الفشل المدرسي                                                    الخاص :التعلیق على نتائج المحور األول-أ

 :01الفرضیة الصفریة 

 والتصورات اإلجتماعیة لألساتذة حول" الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر     

 .مفھوم الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

     : 01العبارة رقم

الفشل المدرسي ھوإعادة "وتوزیع متغیر"الخبرة" داللة إحصائیة بین توزیع متغیر   ال یوجد فرق ذو    

 ".السنة

  الخبرة:1المتغیر

  إعادة السنة: الفشل المدرسي ھو: 2المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
118 

  
5     

NS (+)  
68 

 NS (+)  
45 

NS (-)  
 سنوات وأكثر5

32  2    
  NS (-)  

22 
    NS (-)  

8 
NS (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 53 90 7 150
  )01(یمثل توزیع العبارة رقم ) 67(جدول رقم 

NS      : اختبارkhi² ؛ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

 5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الیوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

حیث نجد أن ھناك تصور مشترك بین األساتذة ذو ،والفر وقات ترجع إلى الصدفة). سنوات

فھم یتفقون على أن الفشل الدراسي ). سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الخبرة

  . ھو إعادة السنة فقط
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  : 02العبارة رقم

ھو عدم القدرة الفشل المدرسي "وتوزیع متغیر"الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  .على اكتساب المعارف األساسیة

 الخبرة:1المتغیر

  عدم القدرة على اكتساب المعارف األساسیة: الفشل المدرسي ھو: 3المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة  

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  
118 

3 
**(+)  

25 
**(+)  

90 
**(-)  

  سنوات5
  وأكثر

32  2 
**(-)  

10 
**(-)  

20 
**(+)  

  قلأ
 سنوات5من

 المجموع 110 35 5  150

  )02(یمثل توزیع العبارة رقم) 68(جدول رقم

ونقوم  ؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:        **

المدرسي ھو عدم  لفشلھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیرا :بتبني فرضیة البحث وھي

سنوات 5(القدرة على اكتساب المعارف األساسیة أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) وأكثر

  :03العبارة رقم

فشل :"المدرسي وتوزیع متغیر یمثل الفشل"ةالخبر" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  "إصالحات المنظومة التربویة

  الخبرة:1المتغیر

  فشل إصالحات المنظومة التربویة: یمثل الفشل المدرسي: 4المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118 
4     

 **(+)  
52 

**(-)  
62 

**(+)  
  وأكثرسنوات 5

32  6  
    **(-)  

8 
     **(+)  

18 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 80 60 10  150
 )03(یمثل توزیع العبارة رقم) 69(الجدول رقم
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؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار         **

 ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة ومتغیر یمثل الفشل:بتبني فرضیة البحث وھي

 أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو، "فشل إصالحات المنظومة التربویة:"المدرسي

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5قل من أ(وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الخبرة

   :04العبارة رقم

فشل :" وتوزیع متغیر یمثل الفشل المدرسي"الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

  "في الحیاة اإلجتماعیة 

  الخبرة:1المتغیر

  فشل في الحیاة اإلجتماعیة : یمثل الفشل المدرسي: 5المتغیر

Khi²جدول+ ول القیم المالحظة جد 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118 
2    

 **(+)  
58 

**(-)  
58 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  2     
 **(-)  

12 
     **(+)  

18 
**(-)  

قل من أ
  سنوات5

 المجموع 76 70 4  150
  )04(یمثل توزیع العبارة رقم ) 70(الجدول رقم 

بتبني  ؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار        **

فشل :"المدرسي ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة ومتغیر یمثل الفشل :فرضیة البحث وھي

وبین  )سنوات وأكثر5( أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة ، "في الحیاة اإلجتماعیة

 والفر وقات ترجع) سنوات5أقل من (األساتذة ذو الخبرة 

     :05العبارة رقم 

فشل :"  المدرسي وتوزیع متغیر یمثل الفشل"الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  "األسرة في اإلھتمام بالتلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  في اإلھتمام بالتلمیذفشل األسرة :  یمثل الفشل المدرسي: 6المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118  
2    

 **(+)  
23 

**(+)  
95 

**(-)  
  سنوات وأكثر5

32  3     
 **(-)  

12 
     **(-)  

15 
**(+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 110 35 5  150
 )05(یمثل توزیع العبارة رقم ) 71(الجدول رقم 

  ؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:      **

 ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة ومتغیر یمثل الفشل :بتبني فرضیة البحث وھي

 األساتذة ذوأي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین ، "فشل األسرة في اإلھتمام بالتلمیذ :"المدرسي

  .الخبرة والفر وقات ترجع إلى ) سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الخبرة

 :06العبارة رقم 

ھو  متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا وتوزیع"الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

 "   تكرر فشلھ عدة مرات :" تلمیذ

 لخبرةا:1المتغیر

  تكرر فشلھ عدة مرات: ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 7المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118  
3   

 **(+)  
52 

**(-)  
63 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  1     
 **(-)  

8 
     **(+)  

23 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 112 30 8  150
  

  )06(یمثل توزیع العبارة رقم ) 72(الجدول رقم 
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؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم بتبني 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:       **

أنھ  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة وتصور األستاذ لمفھوم الفشل أي:فرضیة البحث وھي

أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة یوجد اختالف في

 .والفر وقات ترجع إلى الخبرة ) سنوات5

 :07العبارة رقم 

وتوزیع متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

 " كسول:" تلمیذ

  ةالخبر:1المتغیر

 كسول: ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 8المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118  
5   

 **(+)  
25 

**(-)  
88 

**(+)  
  سنوات5 

  وأكثر
32  3     

 **(-)  
5 

     **(+)  
24 

**(-)  
 5قل من أ

  سنوات
 المجموع 112 30 8  150

  )07(یمثل توزیع العبارة رقم ) 73(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:        **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة وتصور األستاذ لمفھوم التلمیذ :بتبني فرضیة البحث وھي

وبین األساتذة ذو ) سنوات وأكثر5(راء بین األساتذة ذو الخبرةالفاشل دراسیا أي أنھ یوجد اختالف في اآل

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة ) سنوات5أقل من (الخبرة 

  :08العبارة رقم 

  وتوزیع متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

 ال یرغب في الدراسة: ھو تلمیذ

  الخبرة:1رالمتغی

  ال یرغب في الدراسة : ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 9المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118    
6   

 **(+)  
2 

**(+)  
110 

**(-)  
 سنوات وأكثر5

32 4     
 **(-)  

8 
     **(-)  

20 
**(+)  

قل من أ
  سنوات5

 المجموع 130 10 10  150
  )08(یمثل توزیع العبارة رقم ) 74(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:        ** 

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة وتصور األستاذ لمفھوم التلمیذ :بتبني فرضیة البحث وھي

وبین األساتذة ذو ) سنوات وأكثر5(الفاشل دراسیا أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  .لفر وقات ترجع إلى الخبرةوا) سنوات5أقل من (الخبرة 

 :09العبارة رقم 

  وتوزیع متغیرا لتلمیذ الفاشل دراسیا "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

 .لدیھ صعوبات: ھو تلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .لدیھ صعوبات: ا لتلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ: 10المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

    موافق  غیر موافق  إجابة أخرى  المجموع
  

118 
3 

 **(+)  
19 

**(+)  
96 

**(-)  
 سنوات وأكثر5

32  2     
 **(-)  

14 
     **(-)  

16 
**(+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 112 33 5  150
  )09(یمثل توزیع العبارة رقم ) 75(الجدول رقم 

 ؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:         **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة وتصور األستاذ لمفھوم التلمیذ : بتبني فرضیة البحث وھي 

ساتذة ذو وبین األ) سنوات وأكثر5(الفاشل دراسیا أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة 

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (الخبرة 
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البیداغوجیة  الخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل :التعلیق على نتائج المحور الثاني-ب

 .للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

 :02الفرضیة الصفریة

والتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه " الخبرة" یع متغیرال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توز         

  .العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

  :01العبارة رقم

وتوزیع متغیر عدم اھتمام التلمیذ "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر         

 . بالدراسة یعتبر سبب لفشلھ

  الخبرة:1المتغیر

  .عدم اھتمام التلمیذ بالدراسة یعتبر سبب لفشلھ: 2المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
66 

** (-)  
52 

** (+)  
  سنوات وأكثر5

32  3 
** (+)  

29 
** (-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 81 69  150

  ).01(العبارة رقم یمثل توزیع ) 76(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم بتبني 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:      **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر عدم اھتمام التلمیذ بالدراسة :فرضیة البحث وھي

وبین األساتذة ) سنوات وأكثر5(ن األساتذة ذو الخبرة أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بی. یعتبر سبب لفشلھ

 . والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (ذو الخبرة 

 :02العبارة رقم

عدم إنجاز الواجبات  "وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر       

  .المنزلیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  عدم إنجاز الواجبات المنزلیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 3المتغیر



159 
 

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
44 

**(-)  
74 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  11 
    **(+)  

21 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 95 55  150

  ).02(العبارة رقم یمثل توزیع ) 77(الجدول رقم 
؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم بتبني 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار:       **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر عدم إنجاز الواجبات المنزلیة :فرضیة البحث وھي

وبین ) سنوات وأكثر5(اء بین األساتذة ذو  الخبرة یعتبر سبب لفشل التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلر

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (األساتذة ذو الخبرة 

  :03العبارة رقم

نقص الدافعیة عند التلمیذ  "وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

  .یعتبر سبب لفشلھ

  الخبرة:1المتغیر

  نقص الدافعیة عند التلمیذ یعتبر سبب لفشلھ: 4المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
29 

NS (+)  
89 

NS (-)  
  سنوات وأكثر5

32  12 
    NS (-)  

20 
NS (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 109 41  150

  )03(یمثل توزیع العبارة رقم ) 78(الجدول رقم 

 NS          : اختبارkhi²  ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة 

أقل (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(أي أنھ الیوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  5(بین األساتذة ذو الخبرة  حیث نجد أن ھناك تصور مشترك،والفر وقات ترجع إلى الصدفة). سنوات5من

فھم یتفقون على أن نقص الدافعیة یعتبر سبب ). سنوات  5أقل من(وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر

  .لفشل التلمیذ
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 :04العبارة رقم

الغیاب المتكرر عند التلمیذ  "وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

 "یعتبر سبب لفشلھ

  الخبرة:1المتغیر

  الغیاب المتكرر عند التلمیذ یعتبر سبب لفشلھ                      : 5المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
32 

NS (+)  
86 

NS (-)  
  سنوات وأكثر5

32  9 
    NS (-)  

23 
NS (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 109 41  150

  ).04(یمثل توزیع العبارة رقم ) 79(الجدول رقم 

NS      : اختبارkhi²  ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي أنھ  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الیوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة 

حیث نجد أن ھناك تصور مشترك بین األساتذة ذو ، والفر وقات ترجع إلى الصدفة). سنوات5

فھم یتفقون على أن الغیاب المتكرر ). سنوات5أقل من (خبرة وبین األساتذة ذو ال) سنوات وأكثر5(الخبرة

   .یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :05العبارة رقم

ضعف المكتسبات القبلیة  "وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ".للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ

  الخبرة:1المتغیر

  القبلیة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلضعف المكتسبات : 6المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
36 

NS (-)  
82 

NS (+)  
  سنوات وأكثر5

32  7 
    NS (+)  

25 
NS (-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 107 43  150
  )05(یمثل توزیع العبارة رقم) 80(الجدول رقم 

NS       : اختبارkhi²  ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(أنھ الیوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

حیث نجد أن ھناك تصور مشترك بین األساتذة ذو ،والفر وقات ترجع إلى الصدفة). سنوات5

فھم یتفقون على أن ضعف المكتسبات ). سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(رةالخب

  .القبلیة للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ

  :06العبارة رقم

طریقة التلمیذ  الخاطئة في " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ".                               لفشلھالمراجعة یعتبر سبب 

  الخبرة:1المتغیر

 طریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة یعتبر سبب لفشلھ                             : " 7المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
30 

**(+)  
88 

** (-)  
  سنوات وأكثر5

32 10 
** (-)  

22 
**(+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 110 40  150

  ).06(یمثل توزیع العبارة رقم ) 81(الجدول رقم

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار :       **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر طریقة التلمیذ الخاطئة :بتبني فرضیة البحث وھي

سنوات 5(في المراجعة یعتبر سبب لفشل التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (برة وبین األساتذة ذو الخ) وأكثر

  



162 
 

  :07العبارة رقم

عدم التركیز داخل القسم " "وتوزیع متغیر "الخبرة" الیوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

  ".یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .عدم التركیز داخل القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 8المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
31 

NS (+)  
87 

NS (-)  
 سنوات وأكثر5

32 10 
    NS (-)  

22 
NS (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 109 41  150
  ).07(یمثل توزیع العبارة رقم ) 82(الجدول رقم 

           NS: اختبارkhi² ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة أي  0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة  ) سنوات وأكثر5(أنھ ال یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

حیث نجد أن ھناك تصور مشترك بین األساتذة ذو ،والفر وقات ترجع إلى الصدفة). سنوات 5

فھم یتفقون على أن عدم التركیز داخل ). سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الخبرة

  . القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :08العبارة رقم

عدم استعمال األدوات " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ". البیداغوجیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  عدم استعمال األدوات البیداغوجیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 9المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  موافقغیر   المجموع
  

118  
65 

**(-)  
53 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  17 
    **(+)  

15 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 68 82  150

  )08(یمثل توزیع العبارة رقم ) 83(الجدول رقم
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؛ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة khi²اختبار **:        

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر عدم استعمال األدوات :بتبني فرضیة البحث وھي

سنوات 5(البیداغوجیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من ( وبین األساتذة ذو الخبرة) وأكثر

  :09العبارة رقم

سوء معاملة األستاذ یعتبر " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر   

  ".سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .سوء معاملة األستاذ یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 10المتغیر

Khi²جدول+ قیم المالحظة جدول ال 
   موافق  غیر موافق  المجموع

  
118  

42 
**(-)  

76 
**(+)  

  سنوات وأكثر5

32 8 
    **(+)  

24 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 100 50  150

     
  ).09(یمثل توزیع العبارة رقم ) 84(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم بتبني 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار :**     

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر سوء معاملة األستاذ یعتبر :فرضیة البحث وھي

وبین األساتذة ) سنوات وأكثر5(سبب لفشل التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذوا لخبرة 

  . والفر وقات ترجع إلى الخبرة) نواتس5أقل من (ذو الخبرة 

  :10العبارة رقم

طریقة تقدیم األستاذ " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

  .للدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .طریقة تقدیم األستاذ للدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 11المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
51 

NS (-)  
67 

NS (+)  
  سنوات وأكثر5

32  12 
  NS (+)  

20 
NS (-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 87 63  150
  ).10(یمثل توزیع العبارة رقم ) 85(الجدول رقم 

NS     : اختبارkhi²  أي أنھ ، ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة 0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الیوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

حیث نجد أن ھناك تصور مشترك بین األساتذة ذو ،والفر وقات ترجع إلى الصدفة) سنوات5

فھم یتفقون على أن طریقة تقدیم ). سنوات5أقل من (رة وبین األساتذة ذو الخب) سنوات وأكثر5(الخبرة

 .األستاذ للدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :11العبارة رقم

عدم تحكم األستاذ في " " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  .القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .عدم تحكم األستاذ في القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ" : 12المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
48 

**(-)  
70 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32 12 
** (+)  

20 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 90 60  150

  )11(یمثل توزیع العبارة رقم ) 86(الجدول رقم 

 ؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار :       **

األستاذ في  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر عدم تحكم :بتبني فرضیة البحث وھي

) سنوات وأكثر5(ة القسم یعتبر سبب لفشل التلمیذ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذوا لخبر

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة 
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  :12العبارة رقم

التكوینیة  نقص الدورات" وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  .لألستاذة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .قص الدورات التكوینیة لألساتذة یعتبر سبب لفشل التلمیذن: 13المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
39 

NS (+)  
79 

NS (-)  
  سنوات وأكثر5

32  14 
    NS (-)  

18 
NS (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 97 53  150

  )12(یمثل توزیع العبارة رقم ) 87(الجدول رقم 

NS      : اختبارkhi²  أي ، ؛ ولھذا تقبل الفرضیة الصفریة 0.10=&لیس ذو داللة إحصائیة على العتبة

أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(أنھ الیوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

األساتذة ذو حیث نجد أن ھناك تصور مشترك بین ،والفر وقات ترجع إلى الصدفة) سنوات5

فھم یتفقون على أن نقص الدورات ) سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الخبرة

  .التكوینیة لألساتذة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  :13العبارة رقم 

تبر التوجیھ الخاطئ یع" " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

  .سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  التوجیھ الخاطئ یعتبر سبب لفشل التلمیذ: " 14المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
28 

** (-)  
90 

** (+)  
  سنوات وأكثر5

32  2  
    ** (+)  

30 
** (-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع  120 30  150
  )13(یمثل توزیع العبارة رقم ) 88(رقم الجدول 
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؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=& ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:        **

ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر التوجیھ الخاطئ یعتبر :بتبني فرضیة البحث وھي

وبین األساتذة ) سنوات وأكثر5( الف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرةأي أنھ یوجد اخت. سبب لفشل التلمیذ

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (ذو الخبرة 

 :14العبارة رقم

كثافة البرنامج الدراسي یعتبر " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

 .سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

 .كثافة البرنامج الدراسي یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 15المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
45 

NS (+)  
73 

NS (-)  
  سنوات وأكثر5

32  16 
    NS (-)  

16 
NS (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 89 61  150

  )14(توزیع العبارة رقم یمثل ) 89(الجدول رقم 

 :15العبارة رقم

صعوبة الدروس یعتبر " " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر   

  .سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

 .صعوبة الدروس یعتبر سبب لفشل التلمیذ: 16المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  موافقغیر   المجموع
  

118 
56 

**(-)  
62 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  15 
    **(+)  

17 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 79 71  150

  )15(یمثل توزیع العبارة رقم ) 90(الجدول رقم
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؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.05= &ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:        **

صعوبة الدروس یعتبر : ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر:بتبني فرضیة البحث وھي

وبین األساتذة ) سنوات وأكثر5(أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة . سبب لفشل التلمیذ

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) اتسنو5أقل من (ذو الخبرة 

  :16العبارة رقم

الدراسي  عدم تالءم البرنامج " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  .مع الفروق الفردیة للتالمیذ یعتبر سبب لفشلھم

  الخبرة:1المتغیر

 .دیة للتالمیذ یعتبر سبب لفشلھمعدم تالءم البرنامج الدراسي مع الفروق الفر: 17المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
56 

**(-)  
62 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  14 
** (+)  

18 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 80 70  150

 )16(یمثل توزیع العبارة رقم ) 91(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم  0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:       **

عدم تالءم البرنامج : ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر:بتبني فرضیة البحث وھي

اتذة ذو أي أنھ یوجد اختالف في  اآلراء بین األس.. الدراسي مع الفروق الفردیة للتالمیذ یعتبر سبب لفشلھم

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة)  سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة ) سنوات وأكثر5(الخبرة

الخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل اإلجتماعیة  :التعلیق على نتائج المحور الثالث -ج 

 للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

  :03الفرضیة الصفریة

والتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه " الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

  .العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي في التعلیم الثانوي
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  :01العبارة رقم

اھر وتوزیع متغیر انبھار التلمیذ بالمظ"الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر      

  .السلبیة الموجودة في المجتمع یعتبر سبب لفشلھ

  الخبرة:1المتغیر

  .انبھار التلمیذ بالمظاھر السلبیة الموجودة في المجتمع یعتبر سبب لفشلھ: 2المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118  
38 

**(-)  
80 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32  9 
    **(+)  

23 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 103 47  150

  
  )01(یمثل توزیع العبارة رقم ) 92(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة  ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:  **        

انبھار التلمیذ بالمظاھر : ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر:بتبني فرضیة البحث وھي

السلبیة الموجودة في المجتمع یعتبر سبب لفشلھ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو 

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (ساتذة ذو الخبرة وبین األ) سنوات وأكثر5(الخبرة

  :02العبارة رقم

األسرة للتلمیذ  عدم متابعة " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ".یعتبر سبب لفشلھ

  الجنس:1المتغیر

  .لفشلھ عدم متابعة األسرة للتلمیذ یعتبر سبب: " 3المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
30 

**(-)  
88 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32 8 
    **(+)  

24 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 112 38  150

  )02(یمثل توزیع العبارة رقم ) 93(الجدول رقم 
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؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار:  **        

عدم متابعة األسرة : ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر:بتبني فرضیة البحث وھي

ن وبی) سنوات وأكثر5.(للتلمیذ یعتبر سبب لفشلھ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  . والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (األساتذة ذو الخبرة 

  :03العبارة رقم

ضعف المستوى الثقافي " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر    

 ". للوالدین یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  .والدین یعتبر سبب لفشل التلمیذضعف المستوى الثقافي لل: 4المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
35 
**  (+)  

83 
**  (-)  

  سنوات وأكثر5

32 8 
**  (-)  

24 
**  (+)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 107 43  150

  )03(یمثل توزیع العبارة رقم ) 94(الجدول رقم 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار **:      

ضعف المستوى :  ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر:بتبني فرضیة البحث وھي

 )سنوات وأكثر5(أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة، الثقافي للوالدین یعتبر سبب لفشلھ

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (وبین األساتذة ذو الخبرة 

  :04العبارة رقم

نقص المراكز التثقیفیة " وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر     

  ".یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

  ر سبب لفشل التلمیذنقص المراكز التثقیفیة یعتب: 5المتغیر
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Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع
  

118 
68 

**(-)  
50 

**(+)  
  سنوات وأكثر5

32 20 
    **(+)  

12 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 62 88  150

  )04(یمثل توزیع العبارة رقم ) 95(الجدول 

؛ ولھذا ترفض الفرضیة الصفریة ونقوم 0.05=&ذو داللة إحصائیة على العتبة  khi²اختبار**:

نقص المراكز التثقیفیة : ھناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متغیر الخبرة و متغیر:بتبني فرضیة البحث وھي

ساتذة وبین األ) سنوات وأكثر5( یعتبر سبب لفشلھ أي أنھ یوجد اختالف في اآلراء بین األساتذة ذو الخبرة

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (ذو الخبرة 

  :05العبارة رقم

 ضعف المستوى"وتوزیع متغیر "الخبرة" ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین توزیع متغیر

  . اإلقتصادي لألسرة یعتبر سبب لفشل التلمیذ

  الخبرة:1المتغیر

 . ر سبب لفشل التلمیذضعف المستوى اإلقتصادي لألسرة یعتب: 6المتغیر

Khi² جدول+ جدول القیم المالحظة 

   موافق  غیر موافق  المجموع

 
118  

88 
**(-)  

30 
**(+)  

  سنوات وأكثر5

32  22 
    **(+)  

10 
**(-)  

  سنوات5قل من أ

 المجموع 40 110  150

  )05(یمثل توزیع العبارة رقم ) 96(الجدول 

ة khi²اختبار ** : ى العتب ة إحصائیة عل رفض الفرضیة الصفریة 0.05=&ذو دالل ذا ت وم  ؛ولھ ونق

ي ث وھ یة البح ي فرض ر:بتبن رة و متغی ر الخب ین متغی ائیة ب ة إحص رق ذو دالل اك ف توى : ھن عف المس ض

رة  ین األساتذة ذو الخب ي اآلراء ب د اختالف ف ھ یوج لھ أي أن بب لفش ر س رة یعتب نوات 5(اإلقتصادي لألس س

  .والفر وقات ترجع إلى الخبرة) سنوات5أقل من (بین األساتذة ذو الخبرة و) وأكثر
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  :تفسیر النتائج العامة للبحث

من خالل معالجتنا للمعطیات التي تحصلنا علیھا یمكننا استخالص أن التلمیذ یتعرض للفشل المدرسي 

،   دت من خالل عدة عواملوالتي تحد، والذي یمكننا استخالصھ من خالل تصورات أساتذة التعلیم الثانوي 

فمسؤولیة الفشل المدرسي ال تقع على عاتق التلمیذ وإنما یتحمل ھذه المسؤولیة عدة أطراف ومن أھم  

األطراف التي تساھم في تنشئتھ اإلجتماعیة وھي المدرسة واألسرة باإلضافة إلى العنصر الذي یحتك وھو 

ه التصورات وتحدید أھم المؤشرات التي ساعدتنا في مما قادنا إلى معرفة طبیعة ھذ، المحیط اإلجتماعي

  :الحصول على النتائج التالیة

  النتائج العامة:  

لقد تم توزیع العینة حسب الجنس والخبرة وذلك من أجل معرفة طبیعة االختالفات الموجودة بین 

محاور أساسیة 3إلى األساتذة وقد وزعت العینة تقریبا بالتساوي بین األساتذة وقد قسمت استمارة البحت 

  :وھي

  : التعلیق على نتائج المحور األول-أ

ویمكن أن نستخلص من ھذا المحور أن ھناك اختالف في التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه  

فمن خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  ، مفھوم الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

وھذا یدل على وجود اختالف في   %35.34تفوق نسبة عدم الموافقة والمقدرة ب %60والمقدرة ب

تصورات األساتذة تجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي فحسب تصورات األساتذة فالفشل المدرسي ال 

ارف یعني إعادة السنة فقط فھناك فئة من األساتذة ترى أن الفشل المدرسي ھو عدم القدرة على اكتساب المع

وھذا  %23.33والتي فاقت نسبة عدم الموافقة والمقدرة ب%73.33األساسیة حیث بلغت نسبة الموافقة ب

والتي ترى بأن %8یدل على وجود فئة أخرى وھم األساتذة التي كانت لھم إجابات أخري وقدرت نسبتھم ب

صور األساتذة لمفھوم الفشل الفشل المدرسي ھو عدم نجاح التلمیذ في اجتیاز امتحان من االمتحانات إذن فت

  .المدرسي یختلف من فئة إلى أخرى

 فیما یخص ماذا یمثل فشل التلمیذ أما:   

ھناك اختالف في التصورات اإلجتماعیة لألساتذة حیث یرجع األساتذة الفشل المدرسي للتلمیذ إلى 

شل إصالحات المنظومة ثم إلى ف %73.33فشل العائلة في اإلھتمام بالتلمیذ بالدرجة األولى وذالك بنسبة

أما نسبة عدم % 50.66وأخیرا إلى فشل في الحیاة االجتماعیة وذالك بنسبة%53.34التربویة وذالك بنسبة

  : وھي على الترتیب التالي%50الموافقة فلم تتجاوز
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 %40ثم تلیھا فشل إصالحات المنظومة التربویة  بنسبة%46.66فشل في الحیاة االجتماعیة بنسبة        

وھناك فئة من األساتذة كانت  لھا إجابة أخرى  %23.33یرا فشل العائلة في اإلھتمام بالتلمیذ بنسبة وأخ

بالرغم من أنھا نسبة   %12فالتلمیذ الفاشل في نظرھم ھو تلمیذ فاشل في جمیع األصعدة وقدرت نسبتھم  ب

  .قلیلة إال أنھا تعبر عن تصور فئة من األساتذة

 اذ للتلمیذ الفاشل دراسیا فالنتائج كالتاليأما فیما یخص تصور األست : 

من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن نسبة  الموافقة  تفوق نسبة عدم الموافقة وھي على  الترتیب 

أما كسول ولدیھ صعوبات  ففي المرتبة الثاني ، %86.66نقص الدافعیة في المرتبة األولى بنسبة  : التالي 

وھذا یدل على  وجود اختالف في تصورات  %57.34شلھ عدة مرات فبنسبة أما تكرر ف 7%4.66بنسبة

وھذا یدل على أن  %50األساتذة تجاه التلمیذ الفاشل دراسیا أما بالنسبة لنسبة عدم الموافقة فلم  تتجاوز

 حیث ترى ھذه  الفئة أن التلمیذ الفاشل دراسیا ھو تلمیذ ال%18األساتذة كانت لدیھم إجابات أخرى قدرت ب

وبالتالي نقر بأن الفرضیة .یستطیع مسایرة زمالئھ وھي نسبة قلیلة إال أنھا تعبر عن تصور فئة من األساتذة

  :والتي تنص على أن الجزئیة األولى قد تحققت

" التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه مفھوم الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي تختلف" 

فمنھم من یبني تصوره من خالل  تجاربھ ،فالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تختلف باختالف طریقة بنائھا 

كما ، سبقة حول التلمیذقد تكون لدیھ أحكام م،)مر بفترة فشل في حیاتھ السابقة،لدیھ أبناء فاشلین (الشخصیة 

االحتكاك المباشر ، زمالء  العمل،الشارع(قد یبني تصوره من خالل المحیط اإلجتماعي الذي یعیش فیھ 

وھذا ما تحدث عنھ دوركایم في  تعریفھ للتصورات اإلجتماعیة حیث .....)جمعیة أولیاء التالمیذ، بالتلمیذ

... قي الظواھر في الطبیعة بسبب میزاتھا الخاصة ھو ظواھر تتمیز عن با"أن التصور اإلجتماعي یرى 

  ... بدون شك فإن لھا أسباب وھي بدورھا أسباب

 ویضیف أن إنتاج التصورات ال یكون بسبب بعض األفكار التي تشغل انتباه األفراد، ولكنھا بقایا 

كل ما  ة واحدة إنھا لحیاتنا الماضیة، إنھا عادات مكتسبة، أحكام مسبقة، میول تحركنا دون أن نعي، وبكلم

كما أن فرضیاتھا  اإلجرائیة تحققت ) . Emile Durkheim, 1967, p113" (شكل سماتنا األخالقیة

  .بتحقق الفرضیة الجزئیة
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  : التعلیق على نتائج المحور الثاني-ب

الخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي في التعلیم 

الثانوي ویمكن أن نستخلص من ھذا المحور مدى مساھمة العوامل البیداغوجیة في الفشل المدرسي للتلمیذ 

التلمیذ واألستاذ :(وقد ركز األساتذة   في تفسیرھم  للعوامل البیداغوجیة على ثالث عناصر أساسیة وھي 

  ).النظام التربوي،

 التلمیذ :  

یعتبر التلمیذ من أھم مكونات العملیة التعلیمیة فبدونھ الیوجد معلم وال المدرسة وال المادة العلمیة          

 أجلھ تبنى المدرسة ویعد المعلم الناجح وتكتب المادة العلمیة المناسبة فإنطالقا من أھمیة المتعلم ودوره  فمن

وحلھ  متعلم ذي جودة في تعلیمھ وتفكیره وتحلیلھ ونقده  في العملیة التعلیمیة یمكن أن نقول إذا حصلنا على

وھذا ما  نستطیع الحكم بأن العملیة التعلیمیة بكافة مكوناتھا أنھا ناجحة متمیزة ،للمشاكل التي یتعرض لھا 

أكدتھ تفسیرات األساتذة فیما یخص فشل التلمیذ حیث یلقون على عاتق التلمیذ قسط كبیر من المسؤولیة في 

  :أو الفشل في مشواره الدراسي ومن أھم العوامل التي تؤثر على تحصیلھ الدراسي نجد ما یلي  النجاح

 نقص الدافعیة:  

وقد بلغت نسبة الموافقة على ھذا ، یؤدي إلى رسوب التلمیذ ، نقص الدافعیة من وجھة نظر األساتذة  

وتحافظ  سلوك الفرد وتوجھھ تحرك، قدرة ذاتیة  <<فالدافعیة حسب محمد فرحان القضاة )%73(العامل 

حیث تجعل التلمیذ بحاجة إلى تحقیق طموحات وتجسید >>على إستمراریتھ حتى یحدث تحقیق حاجة معینة 

  .أفكاره

 عدم إنجاز الواجبات المنزلیة:  

یؤدي  مما یؤكد أن عدم إنجاز الواجبات المنزلیة)%63(لقد بلغت نسبة الموافقة على ھذا العامل بنسبة

  .فعدم تمرن التلمیذ على كل الواجبات المدرسیة یشكل لھ عائقا في تحقیق النجاح،  إلى الرسوب

 الغیاب المتكرر للتلمیذ:  

رسوب  وھذا یعني أن كثرة غیاب التلمیذ یعتبر سبب في) %72(بلغت نسبة الموافقة على ھذا العامل 

  . التلمیذ وذلك لعدم إلمامھ بمحتویات المنھج
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  القبلیة للتلمیذ ضعف المكتسبات:  

فعدم معرفة التلمیذ لتوظیف المكتسبات القبلیة یجعلھ ، )%71(بلغت نسبة الموافقة على ھذا العامل 

وھو ما یمكن أن یفیده للخروج بحلول في وضعیا ، قادر على الربط بین المعلومة السابقة والجدیدة  غیر

  . مختلفة

  طریقة التلمیذ الخاطئة في المراجعة:  

حیث یرى األساتذة أن افتقار التلمیذ للربط بین الدروس ) %73(نسبة الموافقة على ھذا العامل بلغت 

  .مما یؤدي إلى تراكم الدروس وعدم مراجعتھا في الوقت المناسب ، إلى الرسوب  یؤدي

 عدم تركیز التلمیذ داخل القسم:  

موافقون على أن عدم تركیز وھذا یعني أن األساتذة  )%73(بلغت نسبة الموافقة على ھذا العامل 

مشاكل ، مشاكل أسریة(كانشغال التلمیذ بأمور خارج مجال الدراسة ، التلمیذ داخل  القسم یعتبر سبب لفشلھ

  .مما  یجعلھ مشوش الذھن...) عاطفیة

 األستاذ:  

وطرفا فعاال فیھا لما یحضى  بھ من مكانة  ،یعتبر المعلم عنصر أساسي من عناصر العملیة التعلیمیة

وھذا ما عبر عنھ األساتذة من .في نظر المتعلم فكفاءتھ وخبرتھ تلعب دورا كبیرا في تحسین نتائج التلمیذ

فنقص ،خالل تفسیرھم  للعوامل البیداغوجیة فاألستاذ كذالك یتحمل قسط من المسؤولیة تجاه فشل التلمیذ

كوینیة لدى العدید من المدرسین وممارستھم لسلوكیات غیر تربویة  كسوء معاملة الكفاءة  وقلة الدورات الت

التالمیذ داخل الفصول الدراسیة عوامل تساھم في فشل التلمیذ وقد بلغت نسبة الموافقة على ھاذین العاملین 

)65  % -67 % (  

یة تعلیمیة یجعل التعلم باإلضافة إلى طریقة تقدیم األساتذة للدروس فجھل المعلم لكیفیة تطبیق وضع 

كم نجد أن عدم تحكم األستاذ في القسم  %)58(نظري بعید عن الواقع وھو ما أجاب عنھ األساتذة بنسبة 

من ).%60(یخلق نوع من الفوضى داخل القسم ویعرقل العملیة التعلیمیة وھذا ما أجاب عنھ األساتذة بنسبة 

  .في نجاح أو فشل التلمیذخالل ھذه العوامل نستخلص أن لألستاذ دور كبیر 

 النظام التربوي:  

إن نظام المدرسة في كثیر من األحیان یكون سببا في ازدیاد حجم الرسوب وحتى التخلي عن الدراسة 

 ومحتویات البرامج الدراسیة التي ،فالتأطیر البیداغوجي المسیر للمؤسسة قد یكون دون المستوى المطلوب

كلھا عوامل تؤدى إلى ،مراعاة خصائص المتعلمین النفسیة اإلجتماعیة  تعد بطریقة عشوائیة استعجالیھ دون

  .ضعف التحصیل لدى المتعلمین ورسوب العدید منھم
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فالمنھج حسب رأي األساتذة مخصص لفئة من التالمیذ   %53.33وھذا ما أجاب عنھ األساتذة بنسبة 

یشعرون بالملل واإلحباط الذي یؤدي  )دون الوسط-المتوسطین(الشيء الذي یجعل من التالمیذ ) األذكیاء(

على أن نقص الوسائل التي تستعمل في  %45كذالك أجاب األساتذة بنسبة .  إلى العجز والفشل في الدراسة

ممل وخالي من اإلثارة فوجود ھذه الوسائل یساعد على االنتقال من  تطبیق المنھج یجعل من التعلم 

میذ بالدرس مقارنة مع المواد التي ال تستخدم فیھا وخاصة التل المحسوس إلى المعقول وتثیر اھتمام 

باإلضافة إلى كثافة البرنامج . تتطلب استخدام أوسع لتلك الوسائل التخصصات العلمیة والتكنولوجیة والتي 

حیث تقدم للتلمیذ معلومات كثیرة ال ) %59(على ھذا العامل بنسبة  الدراسي وصعوبتھ وقد أجاب األساتذة

  .قدراتھ الفكریة تتناسب مع

،  )%80(كما ال ننسي أثر التوجیھ على نجاح أو فشل التلمیذ وقد بلغت نسبة الموافقة على ھذا العامل 

فالتوجیھ المدرسي عملیة مصیریة وعلیھا یتوقف مصیر التلمیذ حیث یتحدد وفقھا مستقبلھ الدراسي  

ھ العدید من الصعوبات الدراسیة والتي والمھني ولذلك فإن أي خطأ في ھذه العملیة التربویة ینجر عن

بأن الصعوبات الدراسیة الناتجة عن توجیھ تلمیذ إلى ) J-L.LANG(یواجھھا التلمیذ بعد توجیھھ ویرى

تخصص ال یتماشى مع إمكانیاتھ ومیولھ ورغباتھ تفوق بكثیر تلك التي یكون سببھا عوامل جسمیة أو 

ي حقیقة األمر عملیة توزیعیة للتالمیذ في مختلف التخصصات فالتوجیھ السائد حالیا في مدارسنا ف.نفسیة

وال یراعى فیھ إطالقا ، والفروع وفقا للتنظیم التربوي للمؤسسات التعلیمیة ومتطلبات الخریطة المدرسیة

میل التالمیذ واھتماماتھم وقدراتھم العقلیة واستعداداتھم الشخصیة ویعتمد فیھا على معدالت التالمیذ في 

ورغباتھم المصرح بھا وھذه العوامل غیر كافیة للتوجیھ الصحیح والسلیم وأسوأ ، لمواد الدراسیةمختلف ا

من ھذا أن عملیة التوجیھ تتم في كثیر من األحیان بطریقة تعسفیة ھذا النوع من التوجیھ یسيء للتلمیذ 

ئج نستخلص أنھ من خالل ھذه  النتا).(Jean louis Lang;1976p85 .ویؤدى بھ ال محالة إلى الفشل

ھناك اختالف في  التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي  في التعلیم 

وفي األخیر ھناك من یرجعھ للنظام ) لألستاذ( ومنھم من یرجعھ).للتلمیذ(الثانوي فھناك من یرجع الفشل 

ومنھ یمكن ، آخر حسب جنس وخبرة كل واحد التربوي المعمول بھ وتختلف ھذه التصورات من أستاذ إلى

  .القول بأن الفرضیة الجزئیة الثانیة قد تحققت بتحقق فرضیاتھا اإلجرائیة

  :التعلیق على نتائج المحور الثالث - ج 

الخاص  بالتصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل اإلجتماعیة للفشل المدرسي في التعلیم  

ویمكن أن نستخلص من ھذا المحور مدى مساھمة العوامل اإلجتماعیة في الفشل المدرسي للتلمیذ . الثانوي

والمحیط ، االسرة:(وقد ركز األساتذة   في تفسیرھم  للعوامل اإلجتماعیة على عنصرین أساسین وھما 

  )  .اإلجتماعي
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 األسرة:  

والتي  تدفعھ ، تعتبر األسرة المؤسسة اإلجتماعیة الثقافیة األولى التي تساھم في بلورة شخصیة الطفل 

إلى الحیاة اإلجتماعیة بطریقة عملیة  فبدخول الطفل المؤسسة التي توضح مدة سالمة التكوین الثقافي 

نبیل السما (ثقافیة دورا ھاما في فعالیة التحصیل الدراسي  –للعوامل السوسیو واإلجتماعي للتلمیذ لذلك كان 

  ). 1985:مصطفى وزیدان ،لوطي

إھمال الوالدین وعدم متابعتھم في دراستھم وعدم معرفة :وقد ركز األساتذة على عاملین أساسین وھما

إلى فشلھم وقد بلغت نسبة الموافقة  المشاكل التي یعانون منھا والتي تؤثر على تحصیلھم الدراسي  مما یؤدي

فالمستوي .أما العامل الثاني  وھو الظروف  اإلقتصادیة واإلجتماعیة للتلمیذ) %75(على ھذا العامل 

وذالك لعدم توفر اللوازم الضروریة التي تساعده ،اإلقتصادي واإلجتماعي المتدھور یؤثر سلبا على التلمیذ 

  ).%28(على ھذا العامل بنسبةالدراسة وتقدر نسبة الموافقة  في 

 المحیط اإلجتماعي:  

 أن نقص المراكز التثقیفیة یعتبر سبب لفشل التلمیذ : وقد ركز األساتذة على عاملین أساسین وھما

فنقص المكتبات ومراكز التكوین یجعل التلمیذ بعیدا عن العلم وھذا ما نجده خاصة في المناطق الریفیة حیث 

وبلغت نسبة الموافقة على ھذا العامل .الدراسة في وقت مبكر وذالك لنقص الوعيینقطع التالمیذ عن 

أما فیما یخص العامل الثاني وھو أن انبھار التلمیذ بالمظاھر السلبیة الموجودة في المجتمع فبلغت ، )41%(

 راجع صورةمما أدى إلى ت  طغیان الجانب المادي على المعرفي یعود إلى  وھذا) %68(نسبة الموافقة علیھ

تساؤالتھم االستنكاریة  المتعلمین أو األسر على السواء، حیث تواجھك دائما ووظیفة المدرسة سواء لدى

  !ھدر الوقت والمال ھباء؟ حول جدوى الدراسة إذا كان المصیر ھو البطالة، وبالتالي

من خالل ھذه  النتائج نستخلص أنھ ھناك اختالف في  التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل 

للمحیط (ومنھم من یرجعھ ).لألسرة(اإلجتماعیة للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي فھناك من یرجع الفشل 

د ومنھ یمكن القول بأن كل واح وتختلف ھذه التصورات من أستاذ إلى آخر حسب جنس وخبرة ) اإلجتماعي

  .الفرضیة الجزئیة الثالثة قد تحققت بتحقق فرضیاتھا اإلجرائیة
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 تحدید الفرق إحصائیا بین الجنس وباقي المتغیرات:  

 تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي حسب الجنس فمن 

نالحظ  حیث ، خالل نتائج الجدول توصلنا إلى استنتاج مفاده  أن تفسیر الفشل یختلف بین الذكور واإلناث

النفسي للتلمیذ  أن اإلناث دائما على استعداد أكبر لمناقشة الطالب حول فشلھم وخاصة فیما یتعلق بالجانب 

  .على عكس الرجال الذین یبدون نوع من الالمباالة

على عكس الرجال فلدیھم .لنساء میل باإلحساس بالمسؤولیة تجاه النجاح المدرسينالحظ عند ا كما

ومنھ نستخلص أن التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه الفشل  .إحساس بالمسؤولیة تجاه الفشل المدرسي

  .المدرسي في التعلیم الثانوي تختلف  بین الذكور واإلناث

 لمتغیراتتحدید الفرق إحصائیا بین الخبرة وباقي ا:  

 تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه الفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي حسب الخبرة فمن

أن  یبدو أنھ ھناك توافق في اآلراء على أن المدرس األكثر تأھیال من شأنھ خالل النتائج المتحصل علیھا

أما المدرس األقل ،  بالمسؤولیة لتحقیق النجاحوبالتالي یشعر ،یعتبر نفسھ مسؤوال أكثر عن فشل التلمیذ

  .تأھیال فیلوم الطالب على فشلھ ویبرأ نفسھ

من خالل ھذا التحلیل نستنتج أن التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه الفشل المدرسي في التعلیم 

  .الثانوي تختلف بین األساتذة حسب الخبرة
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  :الخـــــــــــــــــــــاتمة

خطورتھا  یكاد جل الفاعلین التربویین واألسر، یجمعون على تصاعد حدة من الظواھر المقلقة التي

المقابل، ال  غیر أنھ في .الجزائریة، ظاھرة الفشل المدرسي والتدني المستمر لمستوى المتعلمین في مدرستنا

التي تھدد وظیفة المدرسة،  ا كبیرا لتشخیص ومعالجة ھذه الظاھرةومجتمعی نالحظ استنفارا مدرسیا

  .البشریة على التنمیة ومستقبل األطفال والمجتمع عامة الذي یراھن

أرض  فالتأھیل المھني للتعلیم یتطلب قدرا كبیرا من المساءلة من طرف الجھات الفاعلة على

عاتقھم مسؤولیة  حیث تقع على،الشخص الذي یمارسھا ولعل ما یمیز ھذه المھنة یكمن في مسؤولیة ،الواقع

التصورات اإلجتماعیة لألساتذة   نجاح أو فشل التالمیذ والھدف من ھذه الدراسة ھو البحث عن العالقة بین

طرف األساتذة بمعني آخر ھل تتأثر  تجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي والتفسیرات المقدمة من

 ) ...الخبرة، الجنس(لألساتذة ببعض خصائصھم التصورات اإلجتماعیة 

 ومن خالل النتائج المتحصل علیھا یمكننا القول أنھ توجد ھناك عالقة بین التصورات اإلجتماعیة

...) العمر الخبرة ،الجنس (لألساتذة  تجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي وبعض خصائصھم المھنیة

وقد ركز  الخبرة إلناث وبین األساتذة ذو خبرة عالیة واألساتذة قلیلوتفسیر الفشل یختلف بین الذكور واف

  :األساتذة في تفسیرھم للفشل على عاملین أساسین وھما

وقد  النظام التربوي -التلمیذ –األستاذ (وتشمل المدرسة بصفة عامة وما تحتویھ :العوامل البیداغوجیة 

 لألساتذة تجاه  العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي  فياختالف في  التصورات اإلجتماعیة  وجدنا أن ھناك

من یرجعھ  وفي األخیر ھناك) لألستاذ( ومنھم من یرجعھ).للتلمیذ(التعلیم الثانوي فھناك من یرجع الفشل 

  .للنظام التربوي المعمول بھ

 ووجدنا كذالك أن ھناك اختالف في وتشمل كل من األسرة والمجتمع  :اإلجتماعیة العوامل 

للفشل المدرسي  في التعلیم الثانوي فھناك من  التصورات اإلجتماعیة لألساتذة تجاه العوامل اإلجتماعیة

  ).للمحیط اإلجتماعي( ومنھم من یرجعھ).لألسرة(یرجع الفشل 

، فقط كما یمكننا اإلشارة إلى أن النتائج المتحصل علیھا غیر قابلة للتعمیم فھي تخدم فرضیات البحث 

جوانبھا في غیاب  باعتبار أن الفشل الدراسي ظاھرة تربویة إنسانیة معقدة، ال یمكن القبض على جمیع 

  . مقاربة تكاملیة، تأخذ بعین االعتبار مختلف التخصصات
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  :ملخص الدراسة 

إن الحدیث عن ظاھرة الفشل المدرسي یقودنا في كثیر من األحیان إلى البحث عن  أسباب 

لكن قبل كل ھذا البد من اإلجماع على فھم موحد ، واألطراف المسؤولة عن حدوثھا وأثر حدوثھا، الظاھرة

الغة من لھذه الظاھرة والخالص إلى تعریف واضح یشمل جمیع جوانبھا، وكون ھذه الظاھرة ذات أھمیة ب

جھة  إال أنھ یكتسیھا الغموض وفي نفس الوقت فیما یخص المجال التربوي للممارسة التربویة على العكس 

من المجال النفسي أو االجتماعي أي تعد واضحة مفھومة ومفسرة، ما یجعل التعامل مع ھذه الظاھرة غیر 

من مواجھتھا والبحث عن ) األول المسؤول(موجھ، فبدون فھم واضح لھذه الظاھرة كیف سیتمكن األستاذ 

حلول لھا، بشكل علمي منظم، فھنا تبرز التصورات التي یبنیھا الفاعلون التربویین حول ھذه الظاھرة في 

وذلك من خالل ما سبق لھم من معلومات أو ما یرون من حاالت متنوعة ... محاولة لفھم وتحدید أنواعھا

تظھر سلوكیات مختلفة تختلف باختالف متغیرات عدیدة منھا ومختلفة لھذا الفشل، وبناء على تصوراتھم 

دراسة میدانیة للكشف عن "ونحن من خالل ھذه الدراسة والتي ھي عبارة عن ...  جنسھم، خبرتھم، السن

حاولنا اإلجابة على بعض  "التصورات اإلجتماعیة لألساتذة اتجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي

ومن ) النفسیة اإلجتماعیة والبیداغوجیة(اسة النظریة من خالل مختلف المقاربات التساؤالت أوال بالدر

تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة  "خالل الدراسة اإلستطالعیة خلصنا إلى صیاغة الفرضیة العامة

ت والتي انبثقت عنھا ثالث فرضیا "اتجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي باختالف جنسھم وخبرتھم

حیث قمنا بتوزیعھا على ، جزئیة وللتحقق من صحة الفرضیات استعملنا اإلستمارة كأداة لجمع المعلومات

 200أستاذ من مجتمع أصلي یبلغ  150عینة  عشوائیة طبقیة من أساتذة التعلیم الثانوي والذین بلغ عددھم 

  :أستاذ وكانت النتائج كالتالي

 اعیة لألساتذة اتجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي تختلف التصورات اإلجتم :بالنسبة للجنس

  :حسب جنس األستاذ أي أن تفسیر الفشل یختلف بین الذكور واإلناث حیث نالحظ أن

اإلناث دائما على استعداد أكبر لمناقشة الطالب حول فشلھم وخاصة فیما یتعلق بالجانب النفسي للتلمیذ  -

 .تبریریة اتجاه فشل التلمیذ فالمرأة مقارنة  بالرجل لدیھا نظرة

 تختلف التصورات اإلجتماعیة لألساتذة اتجاه الفشل المدرسي في التعلیم الثانوي  :بالنسبة للخبرة

  :حسب خبرة األستاذ أي أن تفسیر الفشل یختلف باختالف خبرة األستاذ حیث نالحظ أن

أي تعود إلى أسباب ،ل التلمیذالمدرس األكثر تأھیال من شأنھ أن یعتبر نفسھ مسؤوال أكثر عن فش -

  . بیداغوجیة، وبالتالي یشعرون بالمسؤولیة لتحقیق نجاح التالمیذ

أما األساتذة األقل خبرة فیرجعون الفشل للتلمیذ بالدرجة األولى أي إلى دافعتیھ للدراسة والمجھود الذي  -

  .یبذلھ داخل القسم  وبالتالي فھم غیر مسؤولین أمام فشل التلمیذ
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Summary: 

In addressing the issue of school failure, we are led in most of the time to seek the 
causes of this phenomenon, different managers, its effects and consequences. But first, we must 
give an understanding general to school failure, then solve problems surrounding for other 
educational actors, although the problem of school failure is more clear in disciplines such as 
psychology or sociology, which is not the case for educational actors. this reality makes 
moving against useless without a well oriented, it is clear that without understanding the 
problem of school failure, We cannot bring anything as preventing or as treatment or to 
consider more appropriate solutions to a well organized  scientifically, it is at this level that the 
socials representations among teachers appear in an attempt to handle this issue here, 
whether Through their personal experiences or other information they get  
already based on individual cases of students around them, it is from representations that we are 
discover and define attitudes and  behaviors that there are managed own professional 
experience, gender, ages ...  The aim of our research is to detect "the social representations of 
teachers towards school failure in high school "We tried to answer some questions first through 
theoretical study to different approaches (psychological, sociological and educational, ...) and a 
study practice, which was preceded by a preliminary investigation it has been hypothesized  
following general "social representations of teachers  differ to school failure at the level of 
secondary education for gender and professional experience ", we could come out with three 
partial hypotheses, and to be able to verifying them; we chose the questionnaire as a tool for 
information gathering, we’ve then distributed these  questionnaires to 150 teachers from 200 
teachers who  is the total number of our sample which is random by grapes  the results  were as 
follows:  

- For sex:  

Social representations will differ according to the teacher’s sex toward school failure so 
their interpretations of failure are different between men and women teachers.  It is observed 
that female teachers are likely to discuss the reasons of failure of student and justified by causes 
such as disease...  

- For work experience   

Social representations will differ according to the teacher’s professional 
experience toward school failure, so their interpretations of failure are different between long 
and short term teaching experience;  

It is observed that teachers with long experience feel they are responsible for the failure 
of their students, for them the failure is due to pedagogical reasons of teaching. Teachers with 
less professional experience consider students are responsible of their own failure, which is due 
to a lack of motivation or the lack of homework and effort provided in the classroom.  
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Résumé  

En abordant le sujet de l'échec scolaire, on est  conduit dans la plus part des cas à 
chercher les causes de ce phénomène, les différents responsables de se fait, ses effets et 
conséquences. Mais avant tout; il faut d'abord accorder une compréhension générale de l'échec 
scolaire, d'une part et résoudre les problèmes qui l'entoure pour les acteurs éducatifs d'autre 
part, malgré que le problème d'échec est plus clair dans les disciplines tel que la psychologie ou 
la sociologie. cette réalité rend la conduite contre ce phénomène inutile car il est sans aucune 
orientation préalable, c'est clair que sans la compréhension de l'enseignant du problème de 
l'échec, il ne peut rien apporter ni au niveau de prévention ni au niveau de traitement, ni plus 
d'envisager des solutions convenables bien organiser d'un aspect scientifiques, c'est à ce niveau 
là que s'émerge les représentations sociales chez les enseignants dans un essai à manipuler ce 
sujet là, que ce soit à travers leurs expériences personnelles ou d'autres informations qu'ils 
obtiennent déjà d'après les différents cas des élèves qui les entourent , c'est à partir de leurs 
représentations qu'on définit et on découvre des conduites et des comportements qui 
parviennent de leurs propres expériences professionnelle, sexes, âges,…  

Le but de notre recherche est de dépister " les représentations sociales des enseignants 
envers l'échec scolaire au niveau des lycées" On a essayé de répondre à certaines questions en 
premier lieu sous forme d'une étude théorique des différentes approches (psychologique, 
sociologique et pédagogique,…) puis une étude pratique, qui était précédée par une pré-
enquête; on a pu formuler l'hypothèse générale suivante            " les représentations sociales 
des enseignants se diffèrent envers l'échec scolaire au niveau d'enseignement secondaire 
en faveur de leur sexe et expérience professionnelle" , on a pu aussi contracter trois 
hypothèses partielles , et à fin de vérifier ces dernières; on a choisi le questionnaire comme 
outil de collecte d'information, Puis on a distribué ces questionnaires à 150 enseignants et 
enseignantes, à partir de 200 enseignants qui est le nombre totale de notre échantillon  aléatoire 
par strates, les résultats ont été les suivants: 

- Pour le sexe:  
 
Les représentations sociales se diffèrent selon le sexe d'enseignant envers l'échec, donc 

leurs interprétations de l'échec sont différentes entre hommes et femmes enseignants. 
On observe que les femmes enseignantes on tendance à discuter les raisons de l'échec de l'élève 
et de le justifier par des causes comme les maladies,…  
 

- Pour l'expérience professionnelle  

Les représentations sociales se diffèrent selon l'expérience professionnelle d'enseignants 
envers l'échec, donc leurs interprétations de l'échec sont différentes entre longue et courte durée 
d'expérience enseignement. 
On observe que les enseignants  ayant une longue expérience professionnelle considèrent qu'ils 
sont responsables de l'échec des élèves, pour eux l'échec est dû à des raisons pédagogiques 
d'enseignement. 
Les enseignants avec une expérience professionnelle courte considèrent que l'élève est 
responsable de son propre échec, qui est dû à un manque de motivation ou bien au manque de 
travail à la maison et de l'effort fournis au sein de la classe. 
 

 


