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 إىل الولدين الكرميني أطال اهلل عمرمها

 إىل الزوجة الفاضلة

 إىل األبناء نوح و زكرياء

 :02إىل كل زمالء دفعة ماجستري 
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 شكر و تقدٌر
 

 التوفٌق ،و السداد ى جمٌع النعم ،علىالحمد هلل  والشكر هلل عل

. فً إتمام هذا العمل المتواضع 

كما ٌسعدنً أن أتقدم بؤسمى عبارات الشكر و العرفان  

. عبد القادر لقجع: أستاذي ىإل

لما أحاطنً من جمٌل الرعاٌة و التوجٌه القٌم،و حرٌة إبداء 

 .و التعبٌر الرأي

 كما أوجه الشكر للسٌد عبد الكرٌم دراعو على تقدٌمه المساعدة

 .نجاز هذا الدراسة و إخراجها فً صورتها النهابٌةإل
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:مقدمة عامة       
للٌوم  ٌشكوا ألنه . "العبور"المجتمع الجزابري من المجتمعات التً مازالت فً مرحلة 

من ؼٌاب مشروع مجتمعً من شؤنه أن ٌحدد على المدى الطوٌل الثوابت الكبرى 

هذا .المرتبطة بسٌرورة التنشبة االجتماعٌة ،و بسٌرورة ة تربٌة وتكوٌن األجٌال الشابة 

ما ٌضعنا وجها أمام وضعٌة ؼامضة و متشابكة ،نتٌجة اإلصبلحات الجارٌة فً قطاع 

 .التربٌة والتؽٌرات المجتمعٌة و العالمٌة 

حد ألم ٌكن اعتباطا قول  و نحن إذ نطرح قضٌة التربٌة العامة لشباب الجزابري،

إذا وضعتم مشارٌع سنوٌة فازرعوا .الثالث قبل المٌبلد  الحكماء الصٌنٌٌن فً القرن

 أما إذا كانت مشارٌعكم ،راألشجاوإذا كانت مشارٌعكم لعقد من الزمن فاؼرسوا . القمح

ونحن فً بحثا هذا نحاول .للحٌاة بكاملها فما علٌكم إال أن تثقفوا وتعلموا وتنشبوا اإلنسان

تقصً وكشؾ ما ٌجرى فً المإسسة التربوٌة الجزابرٌة، انطبلقا من ممارسات 

 التربوٌة من خبلل الحٌاة المدرسٌة هوتمثبلت الشباب الثانوي فً عبلقاته بمإسست

والتى سوؾ تكشؾ لنا على سٌرورة التنشبة للشباب الثانوي الجزابري ،عسً .المعاشة

أن نساهم فً تنوع مصادر معرفتنا لذواتنا انطبلق من بحث مٌدانً و من تجربة تعلٌمٌة 

  .سنة فً التعلٌم الثانوي20تمتد إلى 

و بالتالً . إن تحلٌل الواقع االجتماعً لمإسسة التربوٌة و نقده ٌسمح باإلسهام فً تؽٌره

إننا ننذر ألنفسنا وسٌلة طرح المسؤلة السوسٌولوجٌة ذات الصلة بالشروط االجتماعٌة 

القادرة على إقصاء السإال المنطقً الذي ٌجعل من مإسسة ما قادرة على اإلعبلن جهرة 

عن ممارستها البٌداؼوجٌة ، من ؼٌر أن تخوننا الحقٌقة الموضوعٌة تلك الممارسة ،و 

 .حتى ٌصٌر ممكنا التفسٌر العلمً للوظابؾ االجتماعٌة لمإسسة ما

 توكفاءا مإسسة اجتماعٌة وتربوٌة، تقوم بتربٌة النشء وإكسابهم مهارات فالثانوٌة

 ثممتعددة وتنمٌة مواهبهم وملكاتهم لتسهٌل اندماجهم فً مجتمعهم وتكٌٌفهم معه، ومن 

فهً مدعوة قبل ؼٌرها ألن تكون منفتحة باستمرار على محٌطها باعتماد نهج تربوي 

العبلقة بٌن المجتمع "وبعبارة مٌشل فوكو. قوامه استحضار المجتمع فً صلب اهتمامها
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"و نموذجه
1

 األمر الذي ٌستدعً دعم تفاعلها مع المجاالت المجتمعٌة والثقافٌة ،

الن كل خٌار . لتكون بحق دٌنامٌكٌة تساهم فً تجدٌد معالم مجتمع الؽد واالقتصادٌة،

مجتمعً وحضاري ٌستدعً تصورا معٌنا لئلنسان ونمطا محددا للعبلقات البشرٌة، 

.  تمثبلت و ممارسات األفرادوممارسة متمٌزة للتربٌة وإعادة تشكٌل

 فً جمٌع األوقات الشباب الثانوٌٌن ذكورا و إناثا  الحٌاة التً ٌعٌشها فانطبلقا من

 أوقات التحصٌل الدراسً، أوقات االستراحة، أوقات الوجبات ،واألماكن المدرسٌة

ومن خبلل جمٌع األنشطة .  الدراسٌة، الساحات، المبلعبألقساما : واألماكن،الؽذابٌة

.  و التقومٌةالمبرمجة الدراسٌة منها واالجتماعٌة والرٌاضٌة والثقافٌة والفنٌة

بشكل أسهل و أٌسر تتبع تقنٌات دقٌقة و صؽٌرة ؼالبا و " فلتتبع عمل مإسسة تربوٌة 

لكنها ذات أهمٌة ، فتحت الصورة األقل أهمٌة ٌجب البحث ال عن المعنً فقط ، الن 

"العقل ٌستطٌع أن ٌعطى معنى لما ال معنى له عند التفسٌر و التؤوٌل
2

فمن خبلل    .

مرحلة بناء المعرفً العلمً لنص عملٌة التتبع وجمع البٌانات وتحلٌل نتابج ،جاءت 

 :لٌؽطى الفصول التالٌةالبحث،

الفصل الثانً ٌتعلق بالمؤسسة  أما. ٌتعلق بالتؤسٌس المنهجً للدراسةالفصل األول 

 المفاهٌم النظرٌة للبحث فً سوسولوجٌا التربٌة وسوسٌولوجٌا المإسسة و ٌشملالتربوٌة 

فاالفتراض المنهجً أن هناك .التربوٌة وعبلقتها بالمجتمع، ثم تعرضنا للحٌاة المدرسٌة 

عبلقات بٌن العناصرالتً تشكلت ممارسات وتمثبلت الشباب الثانوي فً عبلقاته 

كان ال بد من وضع هذه العبلقات فً فضاء زمنً أي وضع الظاهرة . مإسسته التربوٌة 

 ثم إن المدة و تدبٌر الزمن المدرسً،:  الفصل الثالثفً الحاوٌة الزماكانٌة لفحصها فً

 المتعلق الرابع الفصلالحٌز قابمان ال ٌتمان إال  بالفضاء العبلبقً بٌن األفراد وهو 

 فالبٌانات اإلحصابٌة تعكس عبلقة التباٌن بٌن التبلمٌذ .العالقات داخل المؤسسة التربوٌة

و أعضاء الجماعة التربوٌة وتعكس معنى العبلقة التً ٌنشدها الشباب الثانوي ذكور 
                                                           

،ترجمة علً مقلد،مركز اإلنماء القومً،بٌروت ،لبنان "  والدة سجن"مٌشل فوكو ، المراقبة و المعاٌنة-  1

 39، ص1990
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وتظهر لنا كذلك عبلقة النتابج المدرسٌة أي العبلقة بٌن المستوى العلمً وفكرة .وإناثا 

الضعؾ الذاتً للتلمٌذ ،بما ٌضعنا أمام فكرة االصطفاء و اإلقصاء المدرسً خاصة عند 

 .الذكور

 يأمام هذه الوضعٌة التً تتعلق  بطبٌعة العبلقات السابدة فً المإسسة التربوٌة توجهنا ؾ

 داخل الفضاء الزمكانً مع أعضاء الفصل الخامس إلى رصد طبٌعة األنشطة الممارسة

ٌجاز ٌمكن القول بؤن الحواجز و العوابق القابمة فً وجه الشباب وباإل.الجماعة التربوٌة 

فً مختلؾ الهوٌات و األنشطة الترفٌهٌة ، تتمحور حول الضؽوطات و الحدود و 

العوامل المتشكلة فً صلب النبً القابمة فً المإسسة التربٌة و المإسسات األخرى 

سوؾ ٌنعكس  .الثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة المختلفةعدم وجود األنشطة المدرسٌة ؾ.

 داخل المإسسة وعلى المجتمع القرٌب وهذا ما هعلى تمثبلته و بالطبع فً سلوكٌات

 نالعنؾ الذي ٌصدر عحٌث أن  .الفصل السادس المتعلق بالعنف واالنضباطعالجناه فً 

وهكذا فإن .  لمجموعة من التمثبلت التً ٌحملها عنهيالتلمٌذ ال ٌمثل اإل المظهر الخارج

درجة العنؾ ال تقاس بالمظاهر التً تبدو للعٌان من ممارسات ترفضها المإسسة 

 لكن هناك عدة وسابل ، والمجتمع ككل ممثبل فً أنساقا الضبطٌة و القانونٌة ،ةالتربوي

إلسكات خطاب العنؾ والعدوانٌة فً مإسستنا ، و هو الذهاب مباشرة إلى مصدر 

العنؾ،و هذا بالعمل على إجاد توازن بٌن متؽرات الفصول السابقة المتعلقة بالحٌاة 

 .المدرسٌة

كل هذه الفصول شكلت الهٌكل العظمً للبحث ككل، فهً تمتد من بداٌة النص العلمً 

 .ي نهاٌته ، و إن كان هذا االمتداد بصٌاؼات مختلفةتالبحثً و ح

وفً األخٌر حاولنا أن نبرز العبلقة العامة للمجتمع ككل فً سٌاقاته المتعددة ،حٌث 

ٌتقاطع مجتمع البحث فً تقاطع عٌنً معها، فً محاولة التنبإ و التخمٌن فمٌزة العلم ال 

تمثل فً التوصل إلى إجابات األسبلة بقدر ما تؤمل فً طرح األسبلة أخرى و قد قال 

إن جوهر العلم هو أنك عندما تطرح سإاال جرٌبا فإنك تضع نفسك على " برونسكً

"طرٌق اإلجابة السلٌمة
1

 

                                                           
 32ص ،1983إبراهٌم حافظ،مرشد الٌونسكو لمدرسً العلوم،ترجمة منظمة األمم المتحدة للتربٌة و الثقافة،بارٌس  -1
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 وال سٌما فً الحقول –و نحن إذ نقدم هذا العمل على وعً تام بؤن كل عمل علمً 

 ٌضل بحكم طبٌعته مفتوحا باستمرار ومتجددا و قابل للنقد و –اإلنسانٌة و االجتماعٌة 

الحوار،مشروطا بمحدودٌة مكانٌة وزمنٌة معٌنة ،و بمحدودٌة علمٌة و اجتماعٌة ٌعود 

بعضها إلى المرجعٌة النظرٌة و المنهجٌة وإلى منظور الباحث نفسه، على حد تعبٌر 

إنً رأٌت أنه ال ٌكتب أحد كتابا فً ٌومه إال قال فً ؼده لو " عماد الدٌن األصفهانً

 هذا لكان أفضل ولو تؼٌرت هذا  لكان أحسن ولو زدت هذا لكان ٌستحسن ،ولو قدم

 استٌبلء النقص على جملة ىتركت هذا لكان أجمل ،و هذا من أعظم العبر وهو دلٌل عل

 ".البشر
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 التأسٌس المنهجً للدراسة:الفصل األول

 اإلشكالٌة 

 فرضٌات البحث 

 تقنٌات ومواقف:منهجٌة البحث 

  مجتمع البحث  مجتمع البحث و 
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 :اإلشنبىُخ

هذه "  بنظام التعلٌم" بالمإسسة التربوٌة الثانوي  هذه ببحث إشكالٌة عبلقة الشباب ا تقوم دراستن

  :التالٌةنواحً و األوجه الالعبلقة تجد ما ٌبررها من 

أؼلبٌة فً المجتمع، فمنذ أن أصبحت الدولة  و هم الشباب  ثروة األمة و مستقبلها:  أوال      

الوطنٌة تتكفل بنظام التعلٌم ، صار هذا النظام ٌخضع أكثر فؤكثر إلى ضؽط االجتماعً و ٌظهر 

و كل من بلػ سن التمدرس ،  الطلب الصرٌح و العلنً من قبل األسر واألولٌاء فً تعلٌم أبنابهميؾ

اعتبر دٌمؽرافٌا فً تعداد  المنتفعٌن من خدمات النظام التعلٌمً، مهما كانت وضعٌاتهم 

فعدد التبلمٌذ فً مختلؾ فً المإسسات التربوٌة . السوسٌوثقافٌة واالقتصادٌة والجؽرافٌة 

 8.618.155ٌبلػ
. 1962بالمابة فً سنة 8 تلمٌذ أي ما ٌفوق ربع سكان مقابل 2015 سنة 1

نحن بصدد فً تزاٌد مستمر،هذه الفئة التً   و هم1.556.055عددهم  شباب المرحلة الثانوٌة 

دراستها من موالٌد بداٌة التسعٌنات و تعتبر الجٌل الثانً ومن أبناء جٌل األول لدولة االستقبلل، 

هذه الفبة العمرٌة ولدت فً نفس الفترة تقرٌبا ،ولها وعً بخصوصٌاتها و تفردها و هً تتقاسم 

 .نفس المفاهٌم و التوجهات األساسٌة 

 المرحلة الثانوٌة تمتد من سن المراهقة و بداٌة مرحلة الشباب ،هً األكثر حساسٌة فً حٌاة

 األفراد ،إذ ٌكنون فٌها أكثر انفتاحا واستقباال للتجارب والقٌم والمواقؾ من المجتمع ومن 

فالمعروؾ عن خصابص هذه المرحلة التمرد على الوضع القابم، وعدم االستقرار النفسً .األخر

وهم .و االنؽماس فً المحاكاة والتقلٌد لما هو وافد والنزعة إلى االستقبللٌة، واإلقبال على كل جدٌد،

 وعلٌه فهم محل دراسة و بحث و اهتمام .أكثر الشرابح االجتماعٌة دٌنامٌكٌة وحٌوٌة وخلقا لئلبداع

. 

فهً المكان الذي ٌقضً فٌه التلمٌذ فترة محددة .  إن المإسسة التربوٌة وجدت للتلمٌذ أصبل :ثانٌا

من حٌاته ، و ٌتلقً فً أحضانها كل العناٌة و المساعدة طٌلة مساره ، لٌكتسب المعارؾ و ٌنمً 

                                                           
 .2014/2015إحصابٌات الدخول المدرسً  –وزارة التربٌة الوطنٌة -  1

   تلمٌذ425.8000   :(أقل من خمس سنوات)يعدد تبلمٌذ الطور التحضٌر
 . تلمٌذ3.929.427: المرحلة االبتدابٌة -
 .  تلمٌذ2.706.873: المرحلة المتوسطة -
  تلمٌذ1.556.055: المرحلة الثانوٌة -
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مهارته و ٌطور قدراته و ٌبنً مواقفه ،لٌحولها إلى وسابط تمكنه من مواصلة التعلم طوال حٌاته   

فالمإسسة التربوٌة أكبر و ثانً مإسسات التنشبة بعد األسرة حضورا فً حٌاة الشباب إناثا و 

أي إن المدرسة حسب إمٌل .  معهلتكٌفواوتؤهٌلهم ودمجهم فً المجتمع تهم قوم بتربًت  فهً .ذكورا 

دوركاٌم ذات وظٌفة سوسٌولوجٌة وتربوٌة هامة، أي إنها فضاء ٌقوم بالرعاٌة والتربٌة والتنشبة 

ٌقل خطورة عن  تنهض بدور تربوي الفهً ومن ثم . وتكوٌن المواطن الصالح، االجتماعٌة 

دورها التعلٌمً، إنها أداة تواصل نشٌطة تصل الماضً بالحاضر والمستقبل، فهً التً تنقل 

لؤلجٌال الجدٌدة تجارب ومعارؾ اآلخرٌن والمعاٌٌر والقٌم التً تبنوها، وكذا مختلؾ االختٌارات 

 باعتبار أن دولة االستقبلل أنفقت .التً ركزوا وحافظوا علٌها، بل وأقاموا علٌها مجتمعهم الحالً

و أوجدت المإسسات التربوٌة . الكثٌر حتى تمكن الؽالبٌة الكبرى من أبناء المجتمع االلتحاق بالتعلٌم

 .فً جمٌع المجال الجؽرافً الحضري والرٌفً  

ثانوٌة سنة 39من"فقد ارتفع عدد الثانوٌات.  المإسسات الثانوٌة فً إرتفاع طردى فً كل سنة

" 2015  مإسسة سنة2052  إل1962ً
1

 . 

 الثانوي بالمإسسة التربوٌة سوؾ تكشؾ علٌها اتجاهات و مواقؾ و ب عبلقة الشبا:ثالثا 

 التً تعتبر أحد المإشرات . مإسساتهم التربوٌة هوسلوكٌات  و تمثبلت الشباب ذكورا و إناثا تجا

و التً سوؾ تحٌلنا أكثر لفهم هل التربٌة الوطنٌة تبلػ .  الحٌاة الفعلٌة لهذه الفبة العمرٌة ىالدالة عل

  المسطرة ؟ ؾاألهدا

  ثم هذه العبلقة ستدفعنا فً اتجاه فهم أكثر لفبة الشباب و تمثلها لذاتها و مواقفها التً تتجلً

 و ممارساتها الٌومٌة فً فضاء المإسسة التربوٌة القابلة للمبلحظة ،و كذلك ا من خبلل سلوكٌاته

البحثً ٌمكننا من فهم   هذا المنظور.من خبلل طرق تمثلهم لذواتهم و اآلخرٌن و للعالم من حولهم 

ألن كل تمثل ٌخلق الواقع الذي ٌحٌل علٌه ،ذلك أن األشٌاء ال توجد "أفضل لؤلفراد و الجماعات  
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"خارج التمثبلت التً نشكلها عنها
1

أوال وقبل كل شًء إلى فهم "  وهذا ما ٌشٌر إلٌه ماكس فٌبر 

ذلك المعنى الذي ٌقبلون بموجبه و ٌرتبطون فً ما بٌنهم فً ، المعنى الذي ٌقصده األفراد أنفسهم 

 2"ةعبلقات اجتماعٌة و ٌقومون بنشاطات معٌن

 فردٌة ،ولكنها إنتاجات  اجتماعٌة  ومنه البد من التساإل تفممارستنا و تمثبلتنا لٌست بإنتاجا

  : سوؾ ٌوجهنا نحو سإل جوهري مفاده يحول أسلوب تشكلها هذا المنظور البحث

الحٌاة المدرسٌة مناخا وظٌفٌا مندمجا فً مكونات بإعتباركٌف ٌعٌش الشاب الثانوي تمدرسه؟ 

 والمكانٌة، والتنظٌمٌة، والعبلبقٌة، الزمنٌةشكل من مجموع العوامل تتو العمل المدرسً

 على التعلم واكتساب همساعدت  لكًوالتواصلٌة، والثقافٌة، والتنشٌطٌة التً تقدمها المإسسة للتبلمٌذ

 ٌحٌون فٌها  ذٌومٌة للتبلمً الحٌاة المدرسٌة باعتبارها حٌاة اعتٌادٌة ثم إن. ةقٌم وسلوكٌات بناء

. والعاطفٌة و االجتماعٌة فً مإسستهم التربوٌةتجاربهم وإحساسهم الذاتً بواقع أجوابها النفسٌة 

الشباب الثانوي  فً تؤسٌس أبعاد مجتمعٌة تضع من بٌن أهدافها تنمٌة قدرات فالحٌاة المدرسٌة تعمل

 صناعة حاضرهم فً تبلمٌذوالقٌم القادرة على ترسٌخ إرادة  ، وتشدد على المفاهٌممواطن الؽد

 المجتمع الذي هذا.جزابري  بالعلم والفكر المبدع الذي ٌحمل مشروع صٌاؼة مجتمع ،ومستقبلهم 

مازال ٌطرح بعض التساإالت حول مكونات الهوٌة الشخصٌة و الثقافٌة لعوامل تارٌخٌة كما ٌقول 

و - االستعمار و االستعمار الجدٌد- أن هذه المجتمعات وبعد أن مرت بتجارب قاسٌة " الجابري 

بقضٌة الحفاظ  بعد أن عانت األمرٌن من أثار المثاقفة  المكثفة، وجدت نفسها  مشؽولة  إلى أبعد حد

"إن لم نقل وجودها االجتماعً فً حد ذاته.  هوٌتها الثقافٌة ىعل
3

هذا التساإل جاء من خبلل . 

 سنة أستاذ لمادة العلوم 20 ومستمرة مع تبلمٌذ الطور الثانوي ولمدة أكثرمن،معاٌشة دابمة

 والكٌمٌابٌة، فً بداٌة عملً كانت معرفتً و محاولة فهمً لهم تتعمق مع مرور ةالفٌزٌابً
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الزمن،وال أخفى أننً فً بداٌتً ،كالكثٌر من األساتذة و المتدخلٌن فً العملٌة التربوٌة أسب 

ممارسات التبلمٌذ و تمثبلتهم تجاه المإسسة التربوٌة ، وأنظر إلٌها من زاوٌة تٌولوجٌة وأخبلقٌة و 

بدأت تلح على أسبلة أخرى فً .أنها خلل فً التربٌة وعطب فً التنشبة لكن و مع مرورالوقت 

  و المدرسة سوسٌولوجٌا الشبابلذا تعد. محاولة التعرؾ والفهم لكن بمقاربة الباحث االجتماعً

 على مشاؼل الرواد رٌعد ٌقتص  لمياالجتماع الذفرًعا قابًما بذاته ضمن الحقل المعرفً لعلم  الٌوم

 تعمل علىوبرز تٌار ٌدعو صراحة انطبلًقا من مقاربة نقدٌة للظواهر االجتماعٌة، .  والمإسسٌن

"من أجل إعادة إنتاج"مثل المدرسة   التنظٌمات والمإسساتٌوظؾ الذيتعرٌة الواقع القابم 
1

 

. الموجود وتؤبٌد هٌمنة المهٌمن

الشباب ظاهرة اجتماعٌة وتارٌخٌة، تستمد جذورها االجتماعٌة من الوضعٌة االنتقالٌة التً ٌعٌشها ؾ

 ولٌست طبٌعٌة وهً تتفاوت وتختلؾ من مجتمع إلى آخر ومن  ، فهً باألساس ثقافٌة. الشباب

 .طبقة إلى أخرى، وحتى داخل المجتمع الواحد 

ر المجتمع   فالعبلقة بٌن الشباب والمجتمع تمر أساًسا عبر المدرسة والعابلة، بواسطتهما ٌإطِّ

 .على حد تعبٌر دوركاٌم "اجتماعٌة الفرد"الشباب، وٌحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، فعبرهما تتحقق 

 أزمة ثقافٌة وأزمة " عزت حجازي على أن أزمة الشباب العربًالباحث المفكر هٌإكدوذلك ما 

  "مجتمع، وأنها أزمة مركبة ومعقدة ومتداخلة العناصر
2

. 

سوسٌولوجٌا - المؽربً عبد الرحٌم العطري، تحت عنوان ٌإكد الباحثوضمن المسؤلة الشبابٌة 

ٌُرِجع المإلؾ الدواعً واألسباب التً دفعته إلنجاز هذا .الشباب المؽربً جدل اإلدماج والتهمٌش و

الحاجة إلى سوسٌولوجٌا الشباب كانت البدء، وعبر ما ٌعتمل داخل المإسسة "البحث، فٌإكد أن 

األسرٌة من سلطة أبوٌة وتدجٌن اجتماعً، وما ٌتلو ذلك من ثورة مضادة، ومن خبلل االنفتاح 

على جانب شقً من المسؤلة الشبابٌة انطبلًقا من عنؾ المإسسة التعلٌمٌة وإستراتٌجٌات إعادة 

 الشباب مع مجتمـعه، وما ٌدشنها استمر االشتؽال على عبلقات معٌنة و،اإلنتاج التً ترتكن إلٌها

"ٌنجم عنها من وضعٌات ال تكون سوٌة فً ؼالب األحٌان
3

. 

                                                           

1 -Pierre Bourdieu et Jean-Claude  Passeron , Les héritiers ,Ed ,,de Minuit, Paris, 1964  

 16ص1985 عزت حجازي،الشباب العربً و مشكبلته، عالم المعرفة، المجلس األعلى للثقافة و الفنون ،الكوٌت، - 2

 

 .18،ص2001والتهمٌش ، الرباط ،المؽرب،جدل اإلدماج :  الشباب المؽربًسوسٌولوجٌا.عبد الرحٌم العطري -3
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 أو المنهج السٌر نظر فً واقع المإسسة التربوٌة ،القابلة للمبلحظة و ةفمن خبلل المبلحظة المٌدانً

 .فً محٌطها االجتماعً

جعل إشكالٌة البحث ، إجرابٌة إنطاقا من وضعٌة مٌدانٌة ٌمكن مبلحظتها عند حولنا فً بحثا هذا  

 النظرٌة  ، و تإعمال النظر، والتساإل حول ممارسات و تمثبلت من خبلل االعتماد على الدراسا

مزاوجتها مع األسبلة المفتوحة  الموجه إلى التبلمٌذ ، ومن خبلل مقاببلت حرة مع األساتذة و 

مدراء و بعض األولٌاء ، ولقد كان لهذا االستطبلع األولً فابدة كبٌرة ، بحٌث سمح لنا بإبراز 

 .تالمتؽٌرات  المإطرة و البارزة فً تشكٌل هذه الممارسات و التمثبل

تتبنى من خبلل مضمون البرامج الدراسٌة و طرابق التدرٌس ، مازالت منظومتنا التربوٌة :أوال

فمنظومتنا مناهج وأسالٌب ووسابل تعلٌمٌة تعتمد التلقٌن والتقلٌد والتفتٌت و الحفظ واالستدعاء، 

منظومة اإللقاء و السمع و الطاعة أو ما ٌسمً فً علم . زالتربوٌة هً  منظومة الحشو بامتٌا

 . األعلى نحو األسفل ناالتصال أحادى الجانب، العمودي النازل م-االجتماع االتصال 

ة الجارٌة التً بشارتها الدولة الجزابريتفرؼم االصطبلحا
1

 إال أن البٌداؼوجٌا لم تسترجع بعد 

 .موقعها المحوري فً عملٌة التعلم و التعلٌم 

فاألسالٌب و الطرابق البٌداؼوجٌة التً تم بناإها مازالت ؼٌر قادرة على اإلنجار لؤلسباب التالٌة   

ضعؾ التكوٌن المستمر لؤلساتذة و المعلمٌن
2

 األقسام وهذا ما ٌعبر عنه  امزظبظ وج، و كثافة البرام

                                                                                                                                                                                

 

  (تنظٌم عملٌة التقوٌم المرحلً للتعلٌم اإللزامً ) موضوعة2013جانفً 31 بتارٌخ يأثناء قٌمنا بهذا البحث جاء منشور وزار 1

الٌوم و بعد عشر  ) بعض فقراته اعبارة عن استشارة واسعة ٌشارك فٌها كل الفاعلٌن و الشركاء المرتبطٌن بالجماعة التربوٌة هذ

سنوات من انطبلق تنفٌذ إصبلح المنظومة التربوٌة بجدر بنا التوقؾ من أجل التفكٌر و التقوٌم الموضوعً و المتبصر و قٌاس 

 من اجل الوصول إلً تشخٌص ٌتقاسمه أعضاء الجماعة التربوٌة حول الوضعٌة الراهنة لمدرستنا و تقدٌر نقاط القوة و طاألشوا

التطورات المحققة و نتابجها كما و نوعا ،و كذا التعرؾ علً نقاط الضعؾ و النقابص و العوابق التً حالت دون التطور المؤمول 

 (لسٌرورة اإلصبلح

 

فً مقاببلت مع بعض األساتذة و المعلمٌن فً طور التكوٌن المتوصل الذي تشرؾ )طرق تكوٌن المعلمٌن و األساتذة المتوسط- 2

 تتبنى مناهج وأسالٌب ووسابل تعلٌمٌة تعتمد علٌة وزارة التربوٌة ٌشهد جلهم أنهم ٌمارس علٌهم نفس ما ٌمارس علً التبلمٌذ من

التلقٌن والتقلٌد والتفتٌت والتلفٌق والحفظ، و أنهم فً أثناء مرحلة التقوٌم، االختبارات فإنهم ٌستخدمن طرق الؽش أمام مرآي و مسمع 

الجمٌع  بحجة أنهم لم  ٌتكونوا  بشكل جٌد أوال ،وثانٌا ألنهم كباري السن ،و ثالثا أن المواد التً ٌتكونون فٌها لٌس لها عبلقة  بما 

 .(ٌعانون فً واقعهم التربوي التعلٌمً و ما ٌواجهونه فً عملهم الٌومً
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لماذا؟ ألن هذه الطرق و " نحن نخدم عساسة" "أصبح كل المتدخلٌن ٌعملون كحراس"األساتذة 

 حركٌة  مبنٌة على معرفة معمقة لهوٌة و ةاألسالٌب لم ٌعد لها أثر تكوٌنً ،و طبٌعة دٌنامٌكً

هذه الدٌنامٌكٌة لم تعد تستخدم األنشطة المقررة، و الخبرة المباشرة . شخصٌة التلمٌذ الشاب الثانوي

هذه األنشطة المفروض منها تنمٌة قدرات التلمٌذ الثانوي . بمحٌط المإسسة و فضابها الخارجً 

 المبلحظة و التمٌز و التفكٌر الحر و الخٌال الواسع و الحوار و النقد و المجادلة، بعٌد عن كل ىعل

و  "البرامج طوٌلة"  ألن "نحن نكتب كثٌرا:"تحٌز لتثمر علما،فالتبلمٌذ ٌصرحون بالعبارات التالٌة

 .بسبب االكتظاظ"  إذا أردنا المشاركة تحدث الفوضى"بعٌدا عن الحوار 

 الجوانب المعرفٌة العقلٌة ىطرق التدرٌس هذه انعكست على التقوٌم، بحٌث أصبح تقوٌم ٌعتمد عل

 .ة أصبحت من الطقوس التً تمٌز المإسسة التربويت و االختباراتفقط، مما ٌجعل االمتحانا

 فهً  تجمع بٌن الرهبة الشدٌدة و الهزل المفرطة، فالرهبة تتجلً فً جوانب الرعب و ما ٌحٌط 

االمتحان من توتر األعصاب وانهٌارها واإلؼماء والبكاء ،أم الهزل فٌتجلى فً عدم الجدٌة التً 

مما أدى إلى انتشار  تإخذ بها عملٌة االمتحان إذا ٌشتد من جهة التهاون و الذاتٌة من البعض ،

"أنا نغش عادى" فنون الؽش  فً جمٌع مراحل التعلٌم كما ٌعبر بعض التبلمٌذ
1

أنا "  وتقول تلمٌذة

" بأي طرٌقةbacأسمونً ندى 
2

من نقل أنتقل و من أعتمد على نفسه بقى  "روٌضٌؾ تلمٌذ أخ

 ".فً كرسٌه

، بمساعدة األساتذة الحراس 2011/2012فً استطبلع مٌدانً أجرٌته فً بكالورٌا دورة جوان 

كثرة الخروج - أنهم فً حالة مجابهة كبٌرة مع محاوالت الؽش، فالذكور ٌعبرون بالعنؾ المادي 

فً قلبكم  أنتم أصعاب فً الحراسة ما"- ٌصرحون مفتسمعه. من القسم و كثرة االلتفاؾ، التهدٌد

  .وهم األكثرٌة فً محاولة الؽش "  رحمة

 ة اإلؼراء ولػق الحراس بطرةأما اإلناث فٌستعملون الؽش اللطٌؾ و ٌعتمدون فً ذلك استمال

 .الجسد خاصة فً المراكز الحضرٌة الكبرى

.  فمن خبلل الممارسة و المبلحظة المٌدانٌة مازالت بنٌة السلطة التربوٌة من بنٌة سلطة الفرض

سلطة المعلم أو األستاذ على التلمٌذ عن طرٌق الهدوء و السمع و الكتابة ،وألن األستاذ محاسب و 

                                                           

 (تعنى أن التلمٌذ ٌؽش بدون اإلحساس بالذنب )نؽش عادىأنا -  1
 الؽاٌة تبرر الوسٌلة–تعنى  أنا  أتحصل على البكالورٌا بؤي طرٌقة مكافلٌة - 2
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وزارة "مراقب على إكمال البرنامج  رقابة المدٌر والمفتش و كبلهما مراقب من الجهة الوصٌة

 .التربٌة إنه فعل السلطة ٌظهر فً فعل البٌداؼوجٌا

فالمدرسة أصبحت أده قوٌة  للمحافظة على الوضع القابم ، فبعٌدا أن تكون تحررٌة فهً محافظة و 

تعمل على إبقاء سٌطرة المسٌطرٌن ، فالمدرسة فوضتها الجماعة المسٌطرة سلطة فرض 

المحتوٌات المطابقة ، فقط لمصالح هذه الجماعة ،وحتى تتمكن المإسسة التربوٌة من إعادة اإلنتاج  

 .ٌتوجب علٌها  أن تتزود  بمنظومة من التمثبلت

ٗ ػذً رذسٝت اىزالٍٞز ػيٚ ػَو  (45-30) فزط٘ٝش اىؼَو مفشٝق ال َٝنِ ثغجت االمزظبظ األقغبً 

فئُ اىؼَو ٝشفض ٍِ اىدَٞغ  (فشٝق ػَو  )اىفشٝق فٜ اىَشازو اىغبثقخ، فؼْذٍب رقذً  اىؼَو ىف٘ج

فإن واحد من المجموعة ٌقع علٌه عمل الفرٌق، أما ٗمو فشد ٝشٝذ اإلّدبص ى٘زذٓ، ٗ إرا رٌ اىقج٘ه ، 

 .الباقً فٌكتب اسمه على أنه شارك فً العمل، فالمإسسة التربوٌة ال تإسس للعمل الجماعً 

 " كل شركة هلكة" فإن المجتمع الجزابري  ٌإسس لمقولة

فبعض مإسسات المجتمع ال تإسس لذلك ، نبلحظ ذلك فً عبلقة المإسسة  بمإسسات التنشبة 

ممارسات التبلمٌذ من خبلل الجمعٌة  و هذا ما تإكده . الشبابراألخرى ، العابلة، المسجد، ودو

ألن النشاط .الثقافٌة و مندوبً األقسام ،إذ أن معظم الجمعٌات ؼٌر مشكلة أو هً شكلٌة فً الورق 

فهً ال تإسس لفعل تربوي ٌؽرس فً هوٌة .  والعلمً لٌس من مهمات المإسسةيالثقافً و الترفٌه

فالمإسسة ال تساعد على استؽبلل أوقات الفراغ . التبلمٌذ حب التطوع و ممارسة الهوٌات واإلبداع

 لٌس لنا وقت فراغ  فنحن ملزمون بالحضور و  "ذ، أو قل لٌس هناك وقت فراغ كما ٌعبر التبلمً

الجلوس بدون حركة وبهدوء من الثامنة صباحا إلى الثانٌة عشرا، ثم من الثانٌة إلى الخامسة 

"  وقت الفراغ هو فترة االستراحة ،عشر دقائق صباحا وعشر مساءا " أخرذٌضٌؾ تلمً"مساء 

 ".األٌام تتكرر وأنا أمشى بدون وقت" ٌقول تلمٌذ السنة الثانٌة ثانوي

 التبلمٌذ وهذا ما نبلحظه فً عزوؾ الشباب عن العمل الجماعً تفالثانوٌة ال تمنً إبداعا

أما عملٌة االنتخابات مندوبً القسم و ممثلً التبلمٌذ فً مجالس  المإسسة فً بداٌة . التطوعً

ألسباب ذاتٌة ترجع للتلمٌذ نفسه . ما لحظناه هو عزوؾ التبلمٌذ عن هذه العملٌة .السنة الدراسٌة 

وللمإسسة ال تهتم بهذه العملٌة ،التً تعتبر الٌوم من أسس البناء الدٌمقراطً باعتبار الدٌمقراطٌة 

 .تربٌة و تكوٌن و ممارسة أكثر من نظرٌات و قواعد
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و بالتالً من ٌمثل التبلمٌذ  (بالتعٌن التبلمٌذ ) فاالنتخابات تتدخل فٌها اإلدارة لحل هذا الوضعٌة 

  وؼٌر مهتم بالجماعة بواحد من اثنان  تلمٌذ صامت ؼٌر مهتم ، أو تلمٌذ مصلحً ؼٌر متجاو

  .تو كؤن المإسسة تعٌد ما ٌحدث فً المجتمع من خبلل االنتخابا

وال تنمً روح العمل الجماعً .فالمإسسة ال تنتج وال تساهم فً إنتاج القٌادات الفعلٌة للمجتمع 

الذي هو سمة هذا العصر عصر الشبكات المندمجة 
1

هذه الممارسات تإدى إلى العنؾ المدرسً  . 

وهو فً توسع كبٌر هذا . هذه ظاهرة أخذت مقاربات كثٌرة  من شتً العلوم اإلنسانٌة.الٌومً 

عنؾ المإسسة التعلٌمٌة وإستراتٌجٌات إعادة . العنؾ بٌن التبلمٌذ وأعضاء الجماعة التربوٌة 

مدٌر مخبر التؽٌٌر االجتماعً نور الدٌن حقٌقً على هذا ما صرح به  .علٌها زاإلنتاج التً ترتك

هامش أشؽال الملتقى الدولً حول الشباب والعنؾ فً الوسط المدرسً فً بلدان المؽرب العربً 

، وما ٌبلحظ أن العنؾ ٌنتشر لدى التبلمٌذ الذٌن ٌنتمون من التبلمٌذ ٌمارسون العنؾ %60" أن

 % 35إلى الطبقة المتوسطة والعاببلت التً توفر ألبنابها متطلبات الحٌاة، بحٌث تقدر نسبتهم بـ

لعدة أسباب من بٌنها النزعة الفردانٌة واألنانٌة التً ٌكتسبها الطفل من األسرة إثر عملٌة التنشبة 

"االجتماعٌة
2

 

 بٌنما تسجل نسب أقل بالنسبة للتبلمٌذ الذٌن ٌنتمون إلى طبقات اجتماعٌة أدنى تعانً الفقر 

عكس المجتمعات الؽربٌة التً ٌستفحل فٌها العنؾ فً هذه الطبقة وأكد المشاركون فً ،والحرمان 

الملتقى أن نسب العنؾ المسجلة فً الوسط المدرسً فً كل من تونس، لٌبٌا، المؽرب والجزابر 

 عدد من  تضافر إال أن الجزابر تحتل الصدارة مقارنة بهذه الدول، وٌرجع ذلك إلى .متقاربة

  العامل االقتصادي والعوامل ذات الصلة بالمعطٌات االجتماعٌة، على ؼرار العامل الدٌمؽرافً

 التفاوت االجتماعً، دون إؼفال المإثرات األخرى التً تتعلق بالدور والنظام التربوي المعتمد،و

الذي تلعبه وسابل اإلعبلم، حٌث تعكس الدراسات التً أجرٌت حول تؤثٌر الرسوم المتحركة أنها 

 .تعمل على تعزٌز السلوك العدوانً لدى التلمٌذ الذي ٌحاول فً فترات معٌنة من سنه تقلٌد ما ٌراه

المنبثقة عن الدراسة التً أعدتها حول العنؾ فً ، وعكست إحصابٌات وزارة التربٌة الوطنٌة  

                                                           
  الشبكات المندمجة مصطلح فً علم اإللكترونٌك هً مجموعة العناصر الكهربابٌة التً تشكل فً النهاٌة جهازا - 1

 ٌقوم بمهمة 
  هـ1434 صفر 18 م، الموافق لـ 2013 جانفً 3الخمٌس :  نٌوز ٌومالجزابر- 2
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"المحٌط المدرسً
1

 عن اتساع رقعة العنؾ بالمإسسات التربوٌة بالجزابر، حٌث فاق عدد الحاالت 

 ـ 2010 ألؾ حالة، ووصل عدد حاالت العنؾ المسجلة خبلل السنة الدراسٌة 25المسجلة  

 ألؾ حالة عنؾ فً الطور 13 حالة عنؾ بٌن تبلمٌذ االبتدابً وأكثر من 3543 إلى 2011

·  آالؾ حالة فً التعلٌم الثانوي03المتوسط، وأكثر من

 حالة عنؾ من قبل تبلمٌذ 201 وتكشؾ اإلحصابٌات، خبلل نفس السنة الدراسٌة، عن وجود 

 حالة عنؾ فً المتوسط ضد األساتذة، فٌما 2899االبتدابً ضد المعلمٌن والفرٌق التربوي، و

 حالة عنؾ 521   أستاذ للعنؾ من قبل طلبة الثانوي،وكشفت الدراسة عن تسجٌل 1942تعرض

 ساهم المحٌط االجتماعً والمحٌط الخارجً للمإسسات التربوٌة على فقد ، بٌن األساتذة أنفسهم

تع "" ا هرسو"" هرسوا "شباب الهامش الذي ٌرفع دوما شعارو بالتالً نحن أمام .انتشاره

 النزاعات بٌن التبلمٌذ خصوصا الذكور هً فً المقابل ظاهرة معروفة، ".تع الدولة" "الحكومة

فهً تبقى مقبولة ومتجاوزة من جانب المدرسٌن خصوصا الرجال أي الذكور منهم الذٌن ٌعتبرونها 

وسٌلة 

 العراك واستعمال القوة البدنٌة هو تؤكٌد لسلطة الكبار ، مثلفً بناء الهوٌة الذكورٌة ( طبٌعٌة) 

 . على الصؽار، وسلطة الذكور على اإلناث

 مختلفتٌن بٌنما ٌتهم أعضاء المإسسة التربوٌة عدم نما ٌعشه الشاب الثانوي ٌنظر إلٌه من زاوٌتً

 استدعاء لؤلولٌاء حضور 782ففً إحدى المإسسات المدروسة من بٌن اهتمام األولٌاء بؤبنابهم، 

الجمعٌة العامة التؤسٌسٌة لم ٌحضر إال سبعة أولٌاء،ولم تإسس الجمعٌة بسبب عدم بلوغ النصاب، 

 .  التبلمٌذ فً معظم المإسسات التربوٌة ؼٌر موجودة ءفجمعٌة أولٌا

                                                           
1

 ) أثناء إلعداد إشكالٌة البحث مراسلة من وزارة التربٌة و هً عبارة عن استبٌان موجة للتبلمٌذ و الطاقم التربوي هذا موضوعه-2

العنؾ سلوك إٌذابً و ٌتعارض مع قٌم المجتمع و القوانٌن الرسمٌة العامة فٌه،قوامه إنكار األخر كقٌمة مماثلة لؤلنا أو لنحن ،و 

 أصبل ه االهتمام،وإنكار وجودة األخر،بالحط من قٌمته ، أو تحولٌه إلً تابع ، أوضعه خارج دابرداستبعاد األخر ،و مركزها استبعا

،و قد بدأ فً اآلونة األخٌرة االهتمام بهذه الظاهرة من طرؾ الباحثٌن و العاملٌن فً المجال االجتماعً و التربوي و علً المستوي 

................الدول و المنظمات   

 ، و هً تشؽل بال ةأن سلوك العدوانً لدي التلمٌذ فً مرحلة المراهقة أصبح حقٌقة واقعٌة موجودة فً مإسساتنا التعلٌمً

 المإسسات التربوٌة و تترك أثار تكافة العاملٌن فً مٌدان التربٌة بشكل خاص و المجتمع بشكل عام ،وتؤخذ الوقت الكثٌر من إدارا

 .سلبٌة علً العملٌة التربوٌة
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و إن كانت موجودة فهً على الورق أو تشمل على بضعة أفراد مهمتهم ،هً الحضور فً المجلس 

من الناحٌة . التؤدٌبً من أجل الدفاع عن التبلمٌذ فً حالة العنؾ أم سوى ذلك ال نرى لها أثر 

"  كانتالم تبق المؤسسة التربوٌة كم" األخرى ٌشتكً األولٌاء بالتصرٌحات التً نسمعها 

أوالدنا ما هم "  وٌضٌؾ أخر بالعبارة "عندما تتكلم معهم ال أحد ٌسمع لك"وٌضٌؾ البعض منهم 

  "ٌتعلموا ما هم ٌتربوا

 تفقد المإسسة التربوٌة كل  بجدل  القطٌعة و االرتباطفعبر هذا المسار العبلبقً المحكوم

  كلها تعٌشفمإسسات التنشبة االجتماعٌة .  بدا باألسرة والمجتمع الكبٌريعبلقة بمحٌطها الخارج

هكذا ، التعاون فٌما بٌنهاُجزًرا منعزلة ال تربط بٌنها أرض واحدة،  فضاعت فرص االستفادة كؤنه 

 .تبقً المإسسة تقاوم سلبٌات ُوسابل اإلعبلم و االنترنت،و المجتمع

 التؽٌرات الجارفة قد أدت إلى تؤسٌس نوع من التسٌب األخبلقً أدى إلى اهتزاز مبلمح 

الشخصٌة الشابة واهتزاز معها فكرة و تمثل المدرسة، مما جعل الشباب ذكورا و إناثا و األولٌاء و 

 .األساتذة و كل المتدخلٌن فً العملٌة التربوٌة فً حالة حٌرة و قلق 

الم، بالقٌم التً ٌرتضٌها ع وإٌمان واضح محدد المة  إن الشباب ٌحتاجون إلى وجود فكر وتربً

المجتمع السوي الذي ٌنشد التطوروالتنمٌة ، ولن ٌتؤتى ذلك إال أن ٌكون الشاب مشاركا فعلٌا فً 

 .إنتاج هذه القٌم و مدافعا عنها ، بعٌد عن مناخ السلبٌة و الهامشٌة 

إن الروح "باشبلر   التً تتطلب أكثر من سإل لبلنطبلق كما ٌعبر  أمام هذه الوضعٌة اإلشكالٌة

العلمٌة تمنعنا من أن تكون لنا رأى حول مسابل ال نفهمها ،وحول مسابل ال نعرؾ صٌاؼتها 

فقبل كل شًء ٌجب معرفة طرح المشاكل فً الحٌاة العلمٌة ألنها ال تطرح نفسها بنفسها .بوضوح

إن كل . فإن هذا اإلحساس بالمشكل هو الذي ٌطرح طابع الروح العلمٌة الحقة .وعلى وجه الدقة 

معرفة بالنسبة لعالم هً جواب على سإل ،فإن لم ٌكن سإل فإنه ال ٌمكن أن تكون هناك معرفة 

"علمٌة
1

عبلقتهم  المباشرة مع فً  تجربتهم المدرسٌة بوتٌرة واحدة،  ال ٌعشونالتبلمٌذو علٌه فإن  

 . بشكل ممارسات و تمثبلت كمإسستهم التربوٌة و  ٌظهر ذل

ال ٌمكن فهمه إال بتجزبته إلى أسبلة كٌف ٌعٌش الشباب الثانوي تمدرسه؟   سفالسإال الربً 

 : تتناول ما ٌلً فرعٌة
                                                           

-دار القصبة-ترجمة بوزٌد صحراوي و آخرون– العلمً  فً العلوم اإلنسانٌة ثمنهجٌة البح- مورٌس أنجرس-- 1

 33ص-2004-الجزابر
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 من طبٌعة المرحلة العمرٌة؟  على اعتبار أن الشاب أو المراهق ما الشاب الثانويهل ما ٌعشه - 

" ٌتخلى عن شخصٌته تاركا إٌاها بباب المدرسة"من سبٌل أن 
1

. 

-  االجتماعٌة التً تفرزها المإسسة التربوٌة ؟  تهل ما ٌعشه الشاب الثانوي من طبٌعة التمثبل-  

 هو من طبٌعة العبلقات التً ٌربطها الشاب الثانوي مع العناصر الشاب الثانويهل ما ٌعشه 

  عن تنشبته كاألساتذة و  اإلدارة  و جماعة الرفاق؟ةالمسإول

 ثم كٌؾ ٌتمثل الشاب الثانوي دور المإسسة التربوٌة؟  - 

 ؟ (أنثً/ذكر)ثم هل تختلؾ هذه العبلقات من خبلل طبٌعة الجنس - 

 بحث عن شروط تكوٌن الفاعل ي ألننا ؾ،مقاربة سوسٌوأنثروبولوجٌةهذه األسبلة تتطلب 

 كما ق إن كل سلوك قصدي ٌنطوى على معنى معٌن، و ٌؤتً ولٌد اختٌار مسبثاالجتماعً، بحً

ٌصدر انطبلقا من التمثبلت التً ٌكونها الفرد عن ذاته وعن القٌمة التً ٌعطٌها فً إطار التقوٌم 

الذاتً،باعتبار أن الكفاءات الكبلمٌة والمعرفٌة والسلوكٌة عند الشاب الثانوي تتولد عن سٌرورة  

متنوعة ، نمو جسمً  ونفسً ولسانً ومعرفً و عبلبقً،و هو عبارة عن سٌرورة متواصلة من 

الوالدة إلى االلتحاق بالمدرسة، و هنا تتجلى فكرة معنى أن تكون شابا، و تتجلً  قدرة الشاب 

هذا الذي ٌعطى . الثانوي على الحدٌث والتصرؾ باختبلؾ عن اآلخرٌن ،بحٌث ٌعطً معنى لذاته

 اإلنسان من كل هذه الزواٌا عن طرٌق منهج أي دراسة  لهذا البحث،األنثربولوجًالمنحى 

مجتمع المإسسة -  علم ٌرتبط ارتباطا وثٌقاً بالمجتمع اإلنسانً الذي ٌوجد فٌهإنه. المعاٌشة المٌدانٌة

 .عكس بنٌته األساسٌة والقٌم السابدة فٌهتن حٌث -الثانوٌة

شروط تكوٌن ،ألنه ٌدرس االجتماع ٌدرس اإلنسان من حٌث كونه عضوا فً المجتمععلم  أما

أمام دٌنامٌكٌة ٌتخللها كثٌر من الجدل و " الفاعل االجتماعً  المتواجد فً الفضاء االجتماعً فهو

"الكثٌر من األخذ و الرد، مما ٌإدي إلً اندالع ألزمات
2

. 

هذه الدٌنامٌكٌة تمر حتما من خبلل المإسسة التربوٌة و من خبلل العابلة و وسابل االتصال من 

المجتمع ،التً تعطً للشاب الكثٌر من المواقؾ و التمثبلت  التً تمكنه من المشاركة الفعالة فً 

                                                           
1 -A .Legalla .Les insuccès Scolaires ,Coll°(Que sais-je ?),P .U.F.Paris ;1970 ;p9 

 

 31،ص1996 مصطفً حدٌة، التنشبة االجتماعٌة الهوٌة ،ترجمة،محمد بن شٌخ،النجاح الجدٌد،الرباط،المؽرب،- 2
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كل التفاعبلت االجتماعٌة األكثر نضجا فً مفهوم الكبار ، مما تإدى إلى ظهور و بروز تمثبلت و 

 . الشاب الثانويااتجاهات جدٌدة و ال متناهٌة ٌعشه

 :فرضٌات البحث

 .إن الفرض تخمٌن و الفرض العرضً هو الذي ٌوحً باألسباب"

ما ٌعشه الشباب الثانوي  من خبلل ممارسات و تمثبلت تختلؾ تبعا لجنس :الفرضٌة األولً

 .الشاب الثانوي

 ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت  تختلؾ تبعا لكل  الفرضٌة الثانٌة

  (اإلقامة الحضرٌة )ثانوٌة

 إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت  تتعلق بعوامل :الفرضٌة الثالثة

 :بالترتٌب حسب التسلسل التالً الفرضٌة تتفرع هالحٌاة المدرسٌة هذ

 . المدرسًن إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت مرتبط بتدبٌرالزم1

 إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات وتمثبلت ٌتعلق بالعبلقات داخل المإسسة /2

 .التربوٌة

 . إن ما ٌعشه الشباب الثانوي  من خبلل ممارسات و تمثبلت  تتعلق باألنشطة التربوٌة/3

الفرضٌة الثالثة والفرضٌات  )  ممارسات وتمثبلت للعنؾ مرتبط بالعوامل الحٌاة المدرسٌة/4

 (السابقة

 .تلك هً الفرضٌات كما وردت فً هذه الدراسة قصد رصد حٌاة الشاب الثانوي المتمدرس

 

 تقنٌات و مواقف: منهجٌة البحث 

 إن المنهج هو الطرٌق الذي سوؾ نسلكه فً بٌان المعلومات و الحقابق الكامنة و الظاهرة 

هو عبارة عن لؽة " و بالتالً فالمنهج .والذي ٌجعل البحث كوحدة متجانسة ال انفصام لها 

أداتٌه لها منطقها الخاص بها ، الذي ٌطبق على مجمل الظواهر االجتماعٌة التارٌخٌة دون أن 

"ٌسؤل ضرورة عن منطق الظواهر تحت البحث
1

ٌمكن أن نستشؾ  كٌؾ:هنا علٌنا التساإل 
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من الظاهرة طرٌقة بحثها؟  ذلك أن بحثنا هو جزء من الوعً بالواقع و من حركته العامة 

ذلك أن العٌن .التً ٌحملها، ذلك أن الظاهرة ؼٌر معطاة مسبقا بل علٌنا ترجمتها وتحدٌدها 

المجردة ترى حركة الواقع على مستوٌات مختلفة كمادة عامة ؼٌر محددة ، حٌث إننا نتكلم 

"صمت الظواهر االجتماعٌة"عن الواقع دون أن نكلمه و هذا ما ٌدعى 
1

  

 األبعاد النظرٌة والمنهجٌة و اٌشمل تزامنٌن. محدد" المإسسة التربوٌة"ففهم واقع عٌنً

و بالتالً سوؾ . اإلمبرٌقٌة دون الحاجة مبدبٌا إلى الفصل بٌنهما لئلدراك و فهم الظاهرة

نعتمد على االستقراء،و االستنباط أي بٌن الفكر و المبلحظة، فاالستنباط ٌعنى أن الجزء ٌقع 

 .منطقٌا فً إطار الكل، أي ما ٌصدق على الجزء ٌصدق على الكل 

و بالتالً نحتاج إلى االستقراء ٌعتمد على جمع األدلة التً تساعد على إصدار التعمٌمات بدأ 

 .بمبلحظات الجزبٌات من الواقع المحسوس 

ا هذا االشتؽال بكل التقنٌات واألدوات الممكنة ، فً مجال جمع المعطٌات و نحولنا فً بحث

هذا بهدؾ توضٌح أكثر لجمٌع القضاٌا التً شؽلتنا  أثناء البحث ، و كنا فً بعض مسارات 

انطبلقا مما أسمٌه بسوسٌولوجٌا التفاصٌل  قد  " كالبحث والتحلٌل كما ٌسمه أحمد الشر

ٌعطى للسوسٌولوجٌا فعالٌة ما فً الرصد وااللتقاط و اإلنصات إلى نبض المجتمع فً تلقابٌته 

وعفوٌته مما ٌجعل فً رأي كثٌر من العوابق االبستمولوجٌة المرتبطة بؤدوات التحلٌل 

السوسٌولوجً االستمارة و المقابلة تتواري أمام عرى الواقع من حٌث المعطٌات و المتون و 

اإلشارات و المعانً مما ٌجعل البحث فً التفاصٌل ، ٌلتقً موضوعٌا مع القضاٌا الكبرى و 

"األسبلة التً تطرحها الثقافة و المجتمع
2

 

. تجنب إصدار أحكامن ، بحٌث االحظ الواقع من الداخل كما لو كان ؼرٌبا عنن أن لذا حاولنا

 إنه ٌتجلى فً فهم الواقع ،الربٌس ٌتجلى أساسا فً التحلٌل والتؤوٌل باختصارنا إن هدؾ

لكن القٌام بالبحث المٌدانً لٌس باألمر السهل، فهو ٌتطلب نوعا  .المبلحظ دون الحكم علٌه

و لما . إن اإلنسان ال ٌثار فضوله اإل نتٌجة المبلحظةمن التمرن على المبلحظة المٌدانٌة، 

فإن الشعور ٌؽدوا انتقابٌا بحٌث ٌؽفل عن كثٌر من . كانت الحواس تتلقى واببل من المنبهات 
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الحوادث، فبعض المبلحظات العرضٌة تجعلنا نتوقؾ للتفكٌر فٌها،و لكن ؼٌرها مصٌره 

"اإلقصاء والمبلحظات لٌس لها فً حد ذاتها من قٌمة ما لؤلسبلة التً تعقبها
1

فلقد  اهذمع . 

 المبلحظة  مجموعة من اإلجراءات المٌدانٌة ألجل اختبار فرضٌات البحث، استخدمنا

 المبلحظة فً عٌن المكان و هً تقنٌة مباشرة تستعمل فً مشاهدة مجموعة ، بالمشاركة أو

و .بهدؾ أخذ معلومات كافٌة من أجل فهم المواقؾ و السلوكات . قرٌة ،جمعٌة، مإسسة،إلخ

بوصؾ صادق للسلوكات و التنبإ  " sabourinتكون منتظمة عندما ٌتعلق األمر كما ٌذكر 

"بها 
2

. 

أي كٌؾ . هذه التقنٌات و المواقؾ تطمع إلى استخراج المعنى الذي ٌمنحه التبلمٌذ ألنفسهم

 بٌعشون األحداث ؟ ما هوالمعنى الذي تؤخذهم حٌاتهم من خبلل انتمابهم إلى مجموعة الشبا

؟ ثم النظر إلى ممارسات كل واحد و كذا التفاعبلت بٌن األعضاء الجماعة يالثانو

باعتبار أن هذا الكل االجتماعً له قواعده ودٌنامكٌته الخاصة،و هذا الكل ٌمارس .التربوٌة

تفّهم ما ٌدور ورصد أثناء البحث كنا نحاول .  معٌنة الممنوحة و المحددة دأدواره ضمن قواع

ٌّة ذ التبلمًحركات وتصّرفاتت داخل القسم و فً الساحة و فً  أثناء تؤدٌة أعمالهم الٌوم

عالم االجتماع ال ٌهتم بالعالم إال " وألن  .الممرات و أثناء دخولهم وخروجهم من المإسسة

 عالم له معنى، لذا ٌتعٌن علٌه أن ٌفهم كٌؾ ٌصنع البشر من عالمهم عالما له همن حٌث إن

"معنى
3

أهمٌة التفصٌل تركزت فً المبلحظة الدقٌقة جدا للتفصٌل،وبذات الوقت لهذه األشٌاء .

باستخدام كل التقنٌات و مجوعة " الصؽٌرة التً تحدث داخل فضاء المإسسة التربوٌة و

الوسابل و المعارؾ و األوصاؾ، و الوصفات ، و المعطٌات ومن هذه التافهات بدون شك 

"ٌجعل المعرفة مستحقة و ممكنة
4

. 
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   كنت  أسؤل حٌن أعجز عن فهم بعض الممارسات التً أالحظها من التبلمٌذ و األساتذة و 

 و مستشاري التوجٌه و المدراء و األولٌاء ، من االجتماعات الدورٌة نالمساعدٌن التربوًٌ

 .والمجالس الفصلٌة

ن هذا النوع من البحوث ٌتطلب الرصد الكبٌر والمتواصل لكم كبٌر من المعلومات والقدرة إ

 . الكبٌرة على المبلحظة والتحلٌل واالستنتاج

أتعامل معها بصفة باحث وأستاذ أمارس فعل بٌداؼوجً لدٌه سلطة العٌنات المراد دراستها إن 

أن كل فعل بٌداؼوجً هو موضوعٌا عنؾ رمزي لكونه  " وفرض أوكما ٌسمه ٌبار بور ٌد

"ٌفرض التعسؾ الثقافً من طرؾ سلطة تعسفٌة
1

لذا فؤن الموضوعٌة هً الشرط الوجودى  

الؽٌر قابل للتفاوض داخل حقل الممارسة السوسٌولوجٌة ، كما أنها ستظل األساس المعرفً 

 .الذي ٌحصن الحرفة السوسٌولوجٌة فً تعاطٌها مع المجتمع وقضاٌاه المتنامٌة

. حاولت أن أكون مبلحظا مشاركا متؤمبل ومفكرا فً وضعٌة المإسسة التربوٌة الجزابرٌة

بمنظور نقدي شامل األبعاد ومنفتحا واضعا نصب عٌنً المسافة الموضوعٌة التً تفترضها 

بعٌدا عن التواطإ والتبلعب والمداهنة لذا قد ٌظهر لً . الحرفٌة والممارسة السوسٌولوجٌة

  .النمطٌة المصطنعةمثالٌة أفراد العٌنة شكل من ال

لذا حاولنا بناء استمارة موجهة لعٌنات بحث خارج المإسسة التً أعمل بها ، هذه االستمارة 

شملت على مجموعة من األسبلة حولت من خبللها تؽطٌت،  كل جوانب المبلحظات التً لم 

 بالثانوٌات محل يهذه االستمارة  قدمتها لثبلثة مستشاري التوجٌه المدرس.أستطع فهمها جٌدا 

و قد استطعنا بالمراجعة معهم حذؾ و تعدل و إضافة .الدراسة إلبداء أرابهم حول األسبلة 

ثم قدمتها لمجموعة من التبلمٌذ . بعد ذلك قدمت االستمارة لؤلستاذ المشرؾ.البعض األسبلة 

 استمارة فقط ألنها كانت فترة اختبارات ، و ألن مدة اإلجابة 16لكننً استرجعت .20عددها 

 . دقٌقة 30على االستمارة قدرة بمعدل 
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 التً أجرٌنها خبلل الفصل الثالث من نهاٌة شهر ماي لم نستطٌع توزٌعها تومع هذه التعدٌبل

و كان لهذا .على التبلمٌذ بسبب حالة التعثر، التً تشهده الكثٌر من الثانوٌات فً هذا الفصل 

بعض الحق ، ففً خبلل العطلة  (كل عطلة فٌها خٌر )التؤخر فً توزٌع االستمارة كما نقول 

المدرسٌة الصٌفٌة و من خبلل بعض القراءات و تحلٌل بعض المبلحظات التً سجلتها و 

ألؽٌت بعض األسبلة و اشتققت أسبلة فرعٌة أخرى التً تتبع منطق .المقاببلت التً أجرٌنها 

" العبلقة بٌن الجزء و الكل، فاألسبلة الفرعٌة تؽطً حقل المعانً الذي ٌعالجه السإال المركزى

ثم عرضت االستمارة على األستاذ المشرؾ للمرة " ؟كٌف ٌعٌش الشاب الثانوي تمدرسه

لٌتم . وقد دون فٌها الكثٌر من المبلحظات و قد عملنا على مناقشة مبلحظاته و اقتراحاته . الثانٌة

 .تقدمها فً أربع مإسسات تنتشر على جمٌع إقلٌم والٌة ؼلٌزان

 أما المقاببلت شبه الموجهة التً أجرٌت مع اآلباء و مدٌري المإسسات الثانوٌة و مدٌرة

 .التوجٌه المدرسً فما ٌخص بحث حول العنؾ فً خمس ثانوٌات بوالٌة ؼلٌزان 

فً أثناء هذه المقاببلت تركنا لمستجوبٌنا كافة الحرٌة للتكلم و التعبٌر ، بعد ما افتتحنا لهم 

موضوع بحثنا ، و أنه ٌخص أبنابهم فً المإسسة التربوٌة و أنه له أبعاد علمٌة قد تساعدنا و 

 .إٌاهم لتحدٌد واكتشاؾ المشاكل والخلل، وذلك بإثارة الفضول لدٌهم وتحفٌزهم للمشاركة 

كانت تتم . مقابلة اآلباء كانت فً بعض األحٌان بطرٌقة عشوابٌة داخل المإسسات التربوٌة

 . بعد انعقاد مجالس التؤدٌب فً قضاٌا عنؾ مارسها أبنابهم 

ٌمنح الباحث الوقت الكافً و الضروري للمبحوث لكً ٌجٌب و ٌختار "فً إطار المقاببلت 

"الكلمات التً ٌرها أكثر تعبٌرا و مبلبمة فً إجابته
1

بحٌث تركنا الحرٌة ووضعنا أنفسنا ، 

فً أثناء المقاببلت حاولنا قدر اإلمكان . موقؾ السمع المرهؾ مع مساعدتهم لمتابعة أفكارهم

 وال اعلى المستجوب أال ٌعتبر نفسه مربٌا وال موحً" أن نتصرؾ كم ٌقول مصطفً حدٌة

ال  )داعٌة،بل مستمعا مرهؾ االستماع،و علٌه أال ٌعبر عن أحاسٌسه أو أفكاره الخاصة 

ألن ذلك من شؤن ذلك أن ٌكبح تلقابٌة المستجوب أو أن ٌدفعه إلى اتخاذ  (تعجب أو انتقاد

"مواقؾ دفاعٌة 
2

. 
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بعد مرحلة جمع المعلومات من خبلل تصنٌؾ المواضٌع الواردة و المجمعة من مختلؾ 

و بعد القراءة المتؤنٌة لفحوى المبلحظات واالستمارة والمقاببلت و .أدوات البحث المستعملة

 الوثابق لتدعٌم وجهات نظرنا فً األرشٌؾ واإلحصابٌات  إلىلجؤت كما األسبلة المفتوحة،

الن الوثابق تعتبر خلفٌة مرجعٌة للبحث المٌدانً ، و هً تضع أمام " القضاٌا التً تهمنا 

الباحث ثبلث مزاٌا تتجلً فً اتساع المدى اإلعبلمً الذي ٌمكن االعتماد علٌه وفً توفٌر 

نوع من المراقبة و الضبط وإمكانٌة إعادة استعمال المعطى الزمنً المتؽٌر الضروري 

"لدراسة التؽٌر االجتماعً
1

 و لقد .ستند إلٌها أثناء التحلٌلن معطٌات لناكل هذا شكل بالنسبة . 

استطعنا أن نجمع معطٌات تمٌزت بمحتواها الؽنً و المثمر إلى درجة أنها تجاوزت األهداؾ 

مما سبب لنا عدم القدرة على إدماجها فً موضوع البحث .المرسومة لهذا البحث فً حد ذاته 

 .فكانت كثرة المعطٌات من العوابق اإلبتسمولوجٌة ، التً جعلتنً فً حاالت تردد  

بحٌث أن لكل أداة ٌدوٌة محور ذهنً أساسً " مجموع األدوات و تقنٌات البحث المستخدمة ؾ

ٌعمل على تركٌبها ،كما أن لكل أداة ذهنٌة هناك محور مادٌا أساسٌا فً تركٌب فضابها 

 "(الٌدوٌة األداة/ الذهنً، أي هناك تشابك بٌن المستوٌات الذهنٌة و المادٌة 
2

. 

هذا التشابك بٌن المستوٌات الذهنٌة و المادٌة ،هو الذي سوؾ ٌخرج شرٌط اإلنتاج العلمً 

المعرفً الذي النص ركنه األساسً،فلقد اعتمدنا على التصنٌؾ لكً نستطٌع ترتٌب أسبلة 

موضوع ووصؾ المعلومات و تحلٌلها بصورة تتٌم باالقتصاد ،و الداللة باستخدام التحلٌل 

 و بما أن المعلومات المتحصل لٌست بذات قٌمة فً حد ذاتها  ،SPSSبرنامج اإلحصابً ب

 لؤلمثلة التً هً جزء من العوامل تركٌب ما " كان البد من عملٌة المقاربة و االقتباس

"التحلٌل
3

 . 

  :مجتمع البحث والعٌنة

المإسسات التربوٌة الثانوٌة ٌتم إقامتها عبر كامل التراب الوطنً فً المناطق الحضرٌة و  إن

 1962 سنة 39الشبه حضرٌة، لبلستجابة للطلب المتزاٌد للتمدرس حٌث ألنتقل عدد الثانوٌات من
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و نتٌجة لسٌرورة التمدن  . 2015 سنة 2052إلى 2009 سنة 1699إلى 2000  سنة1218إلى 

ٌجد نفسه " خاصة الغلٌزانً"وهذه السٌرورة جعلت المجتمع الجزابري  .التً تعرفها الجزابر 

 الصعب نمحكوم بحكم الواقع أمام تحدٌات وفً مواجهة حاجات جدٌدة ومتؽٌرة باستمرار م

 .تلبٌتها وتحقٌقها للجمٌع

و ما ٌهمنا فً هذه الدراسات . فلقد أضحت المراكز الحضرٌة الصؽرى موضوع لعدة دراسات

هوواقع الحٌاة االجتماعٌة و سٌرورة التحضر التً تدفع إلً إحداث التؽٌر االجتماعً و أثاره 

على اعتبار المنطقة الحضرٌة لمدٌنة ؼلٌزان و ما جورها .على فبة الشباب الثانوي المتمدرس 

بلدٌة بن داود و المطمر وواد ارهٌو مراكز حضرٌة صؽرى أضحت تمثل عنصرا بارزا فً 

نتجه لحركة العمران واإلنشاءات فً الهٌاكل القاعدٌة و .التؽٌر االجتماعً الجاري فً الجزابر

المإسسات التجارٌة و االقتصادٌة،و ظهور طرق العٌش ، نتٌجة الهجرة من الرٌؾ إلى المدٌنة 

هذه المدن .التً عرفتها الجزابر خبلل السنوات األخٌرة، هذا التحضر رافقه الكثٌر من المشاكل

  و ٌمر بها الطرٌق السٌار شرق ؼرب الذي ٌشمل معظم مدن 04تقع على الطرٌق الوطنً رقم 

والتً تؤخذ خصابص الكثٌر من المدن الجزابرٌة الواقعة فً المناطق الشمال .و بلدٌات الوطن 

 .الداخلٌة

كان مجتمع البحث على مستوى . أنجزناهذا البحث المٌدان2013/1214ً     فً السنة الدراسٌة 

مجموعة منتهٌة أو ؼٌر منتهٌة من العناصر " البحث هو عإقلٌم والٌة ؼلٌزان،على أن مجتم

"المحددة مسبقا و التً ترتكز علٌها المبلحظات
1

أي مجتمع الدراسة هو مجموعة العٌنة من .

األشخاص أو المنتوجات أو األشٌاء التً سٌتم العمل معها الستخراج ولبناء المعلومات ذات 

الصلة لظاهرة البحث و أسبلتها المختلفة
2

"تعبٌر عٌنً للحاوٌة الزمكانٌة" فهو 
3

 . 

      أي العبلقة بٌن المدة الزمنٌة و الحٌز المكانً للظاهرة حٌث ،هً قابمة كسلسة من األحداث 

: من عناصر بشرٌة "المإسسة التربوٌة هً مجموعة وباعتبار أن . ذات مدة وذات حٌز

                                                           

1 -Rawitz-Madeleine .Méthodes Des Sciènes Sociales-7ed-paris-Dalloz-293p 

 

 77ص. السابقعالبحث النقدي فً العلوم االجتماعٌة المرج -. روجر هٌكوت- 2

 

 .82ص .نفس المرجع-   3
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مبانٌن تجهٌزات  : تبلمٌذ ، معلمون ، مشرفون  والموجهون اإلدارٌون وعناصر ؼٌر بشرٌه

"معامل ، مناهج وسابل تعلٌمة و ؼٌر ذلك
1

. 

حٌث قمنا بتقسٌم . ثانوٌة منتشرة على كامل أرضٌها 48 حٌث تشمل والٌة ؼلٌزان على     

 .الوالٌة إلى أربع مناطق فً كل منطقة أخذنا ثانوٌة ممثلة لمجتمع البحث 

 ثانوٌات فً 08  أول وأقدم ثانوٌة تقع فً وسط مدٌنة ؼلٌزان و ٌوجدثانوٌة عدة بن عودة

 .مدٌنة ؼلٌزان

كلم عن 50وتبعد .  أول ثانوٌة فً مدٌنة وادأرهٌو تقع فً شرق"الشهداء" ثانوٌة "  

 .الوالٌة تعتبر ثانً بلدٌة على مستوي إقلٌم الوالٌة و بها أربع ثانوٌات 

 . تقع فً جنوب الشرق الوالٌة2011 ببلدٌة بن داود  فتحت سنةثانوٌة بن داود مركز 

 . كلم عن مقر الوالٌة شرق الوالٌة10  بلدٌة المطمر تبعد بمسافة ثانوٌة صفٌة ٌحً

إن المناطق الحضرٌة الصؽرى مختبرا لدراسة عدٌد الظواهر االجتماعٌة التً أصبحت فً 

 مكان جذب واستقطاب من خبلل ممارسة مهنة و االستقرار تطور التكوٌن والتبلور،ألنها أصبح

إن لم نقل بمثابة أمل عزٌز الطلب هذه . فً سكن البق و الحصول على الثقافة و التعلٌم 

الحواضر الصؽرى تتكون من التجار الجملة و التجزبة ، العمال و الحرفٌن و الفبلحٌن و األطر 

فالحٌاة فً المدٌنة تمتاز بتعقدها .المتوسط و عمال الوظٌؾ العمومً، وبعض األطر العلٌا

واختصاصها فً عبلقات إنسانٌة واجتماعٌة معٌنة، كما أن أسلوب حٌاة الحضر ٌمتاز بالمصلحة، 

وبعادات وطابع وسلوكات حضرٌة 
"2 .

فالوسط الحضري ٌختلؾ عن الوسط الرٌفً من حٌث 

اعتباره مركز تنظٌم اجتماعً، واقتصادي وثقافً خاص، ٌخضع لوسابل ضبط اجتماعً، رسمً 

 مواقؾ واتجاهات وسلوكات موجودة فً جماعة مانتشار نظاووالتحضره.أكثر من الوسط الرٌفً

                                                           

 .243ص2003،  ، دار المناهج ، عمان2أصول التربٌة ، ط :   محمد  أحمد علً الحاج - 1

 

Haward, P, chudacoff , L’urbanisation a la measure de la Société, Nouveaux  Horizons, 

1977, p11-2  
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ولكنها وحدة منتجة لثقافة ذات عبلقات . فالمدٌنة لٌست وحدة أو حٌز مكانً فقط. ذات خاصٌة

اجتماعٌة وقواعد وأعراؾ وقٌم خاصة ونموذج تنظٌم وتصور متمٌز 
"1

. 

 البحث التً ستمثل العٌنة هً مرتبطة بإشكالٌة البحث و أدوات عإن مرحلة انتقاء عناصرمجتم

 . لذا ٌجب أن نحدد بدقة عٌنة مجتمع البحث . و تقنٌات جمع المعلومات

 التبلمٌذ وضخامته ، وصعوبة الوصول إلى كل أفراد د  اإلجمالً لعد3114بالنظر للعدد 

مجتمع البحث لقلة اإلمكانٌات،و حتى نستطلع كافة أبعاد العٌنة لم ٌكن بإمكاننا استخدام 

المعاٌنة االحتمالٌة ألنها تعتمد على نظرٌة االحتماالت ، بسبب توزع مجتمع البحث على 

مما جعل االتصال بكل تلمٌذ . شرق وسط ؼرب والٌة ؼلٌزان .  أربع مراكز حضرٌةدامتدا

أمرا مستحٌبل ، فلقد بذلنا مجهودا كبٌر فً جعل عٌنة البحث شاملة و ممثلة، لكل ممٌزات و 

إتباع طرٌقة شبه "   خصابص مجتمع الدراسة اعتمدنا العٌنة العرضٌة هذا عن طرٌق 

"عشوابٌة تحدد فٌها مجموعة من األماكن لتطبق االستمارة على من قد ٌتواجد فٌها
2

إن أعداد .

 أي 200 و عٌنة البحث التً سلمت لها االستمارات كانت 3114 البحث ٌمثل عمجتم

ألن القاعدة " و . %5.74 أي نسبة 3114من 179 ،لكن العٌنة المحتفظ بها تمثل %6.42تمثل

 قبل التطرق لمجموعة من العتبارات أنه إذا كانت مفردات موضوع الدراسة من لالعامة تقو

"ذلك النوع المتجانس، فإن عٌنة صؽٌرة تكون كافٌة
3

و الجداول التالٌة تصؾ عٌنة البحث .

 .المستخرجة

 

 

 

                                                           

1-Remy,Jean, La ville et L’urbanisation, geamlaux, édition du culot1974, p 234. 

 

مخبر علم االجتماع االتصال .أبجدٌات المنهجٌة فً كتابة الرسابل الجامعٌة.عربً علً - 2
 150ص2،2009،قسنطٌنة،الجزابر،ط

 .129ص. نفس المرجع- 3
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 توزع مجتمع و العٌنة المحتفظ بهم حسب الجنس: 01         الجدول رقم 

مجتمع وعٌنة 
 ثالبح

المجموع  الجنس
 روذك-2 إناث–1 العام

 العدد % العدد % العدد

 3114 %44.50 1386 %55.50 1728 مجتمع البحث

 200 %39.50 79 %60,05 121 عٌنة البحث 
 ثعٌنةالبح

 المحتفظ بها
119 66.48% 60 33.51% 179 

 

 

 2013/2014 حسب الجنسأربع مؤسسات بغلٌزاناإلحصاء العام لتالمٌذ :  02    الجدول رقم

 الثانوٌة

 الجنس
 المجموع العام

 روذك-2 إناث–1

 % العدد % العدد % العدد

شهداء -1

 (واد ارهٌو)
502 56.50% 387 43.50% 889 28.50% 

 عودةعدةبن -2

 (ؼلٌزان)
465 57.25% 392 45.74% 857 27.52% 

 صفٌة ٌحً-3

 (المطمر)

 
444 56.40% 344 43.60% 788 25.30% 

بن داود -4

 
317 54.70% 263 45.30% 580 18.62% 

المجموع العام 

 
1728 55.50% 1386 44.50% 3114 100,0% 

 

 2013/2014مدرٌة التربٌة ؼلٌزان سنة:المصدر 
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 توزع العٌنة المحتفظ بهم حسب الجنس: 03الجدول رقم     

 الثانوٌة

 الجنس
 المجموع العام

 روذك-2 إناث–1

 % العدد % العدد % العدد

 %24,58 44 %26,67 16 %23,53 28 (واد أرهٌو)شهداء-1

 %27,93 50 %20,00 12 %31,93 38 (ؼلٌزان)عدة بن ودة-2

 %20,67 37 %20,00 12 %21,01 25 (صفٌة ٌحً )المطمر-3

 %26,82 48 %33,33 20 %23,53 28 بن داود-4

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 المجموع العام
 

 

 2013/2014مدرٌة التربٌة ؼلٌزان  الثانوٌات األربع : اىَظذس

 

  الدراسًىتوزع العٌنة حسب  الجنس و المستو:  04       الجدول رقم

المستوى 
 يالتعلٌم

 الجنس
 المجموع العام

 روذك-2 إناث–1

 % العدد % العدد % العدد

 لسنة األول1ً-
49 41.17% 20 33.33% 69 38,55% 

 السنة الثانٌة-2
36 30.25% 23 38.33% 59 32,96% 

 السنة الثالثة-3

 
34 28.57% 17 28.33% 51 28,49% 

 119 المجموع العام
100,0 % 60 100 00.  % 179 100,00% 
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 )اإلقامة)توزع العينة حسب  الجنس و السن و حسب الثانوية: 05الجدول رقم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىجْس- الثانوٌة

 اىسِ-
 اىَجَىع اىؼبً

  عْخ ٗ أمثش20 عْخ  19 - 18 عْخ  17 - 16  عْخ ٗ أقو15
اىؼذ

 د
 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد %

شٖذاء -1

ٗاد )

 (أسٕٞ٘

 15,64 28 0,00  21,13 15 16,18 11 7,41 2 أّثٚ–1

 8,94 16 7,69 1 7,04 5 10,29 7 11,11 3 رمش-2

 24,58 44 7,69 1 28,17 20 26,47 18 18,52 5  المجموع 

ػذح -2

ثِ ػ٘دح 

 (غيٞضاُ)

 21,23 38 46,15 6 19,72 14 11,76 8 37,04 10 أّثٚ–1

 6,70 12 15,38 2 2,82 2 7,35 5 11,11 3 رمش-2

 27,93 50 61,54 8 22,54 16 19,12 13 48,15 13 المجموع

3-
 اىَطَش

 13,97 25 15,38 2 14,08 10 14,71 10 11,11 3 أّثٚ–1

 6,70 12 7,69 1 9,86 7 4,41 3 3,70 1 رمش-2

 20,67 37 23,08 3 23,94 17 19,12 13 14,81 4 المجموع 

ثِ -4

 داٗد

 15,64 28 7,69 1 14,08 10 19,12 13 14,81 4 أّثٚ–1

 11,17 20 0,00  11,27 8 16,18 11 3,70 1 رمش-2

 26,82 48 7,69 1 25,35 18 35,29 24 18,52 5 المجموع

 27 اىَجَىع اىؼبً
100,00

% 
68 100,00% 71 100,00% 13 100,00% 179 

100,0
0% 
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 رىصع ػُْخ حست ٍهْخ األة و حست اىجْس : 06              اىجذوه سقٌ

 

مهنـة األب 

 الجنس -
 المجموع العام

 روذك-2 ثإنا–1

 % العدد % العدد % العدد
 %12,85 23 %16,67 10 %10,92 13 قطبع اىزؼي1ٌٞ

 %23,46 42 %21,67 13 %24,37 29  اى٘ظٞف اىؼٍَٜ٘-2

 %6,70 12 %8,33 5 %5,88 7 قطبع األٍِ-3

 %4,47 8 %5,00 3 %4,20 5 اىزدبس ٗ اىَقبٗىِٞ-4

 %16,20 29 %10,00 6 %19,33 23 اىسشفِٞ-5

 %25,14 45 %25,00 15 %25,21 30 اىجطبىِٞ/ اىَزقبػذِٝ-6

 %11,17 20 %13,33 8 %10,08 12 ثذُٗ رظشٝر-7

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 المجموع العام
 

 المتواجدة بمنطقة ؼلٌزان بالجدول ٌظهر تمثل الفبات السوسٌومهنٌة حسب مهنة األ

 : الصؽرى  حٌث اوحواضره

 (معلمً الشإون الدٌنٌة-معلمً و أساتذة األطوار  )مجموع : قطاع التعلٌم 

 .(-الوالٌة-الدابرة-البلدٌة-عمال الجماعات المحلٌة ):الوظٌؾ العمومً

 .(الجٌش الوطنً- الدرك-الشرطة )قطاع األمن 

 .( أصحاب المإسسات التجارٌة و االقتصادٌة–تجار  ):التجار و المقاولٌن

 .(...العمال الٌومً- النجارٌن- البنابٌن ):الحرفٌن

 .المتقاعدٌن و البطالٌن و بدون تصرٌح 
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  المؤسسة التربوٌة:الثانًلفصل ا

 تقدٌم 

 .سٌوسولوجٌا المؤسسة 

 مقاربات سوسٌولوجٌا لعالقة المدرسة بالمجتمع 

 المدرسة الجزائرٌة أي أساس نظري 

 الحٌاة المدرسٌة. 

 المؤسسة التربوٌة دورها و مدلوله فً تمثل الشاب لثانوي 

 ًموقف الشاب الثانوي من التوجٌه المدرس 

 موقف الشاب الثانوي من المستقبل 

 الخاتمة 
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 :تقدٌم

 حوله نقاشات كثٌرة، فهناك تثارالمإسسة سٌوسٌولوجٌا  أوموضوع سوسٌولوجٌة التربٌة 

 أم ٌجب أن نتحدث عن ،عن سوسٌولوجٌة التربٌة نتحدث فهل. التسمٌة لأوال مشك

إال أن مبررات هذه التسمٌات فً أدبٌات علوم التربٌة عندنا ال . سوسٌولوجٌة المإسسة

زالت ؼامضة، تحتاج إلى مزٌد من البحث والنقاش، إذا ما حصل تنسٌق بٌن المهتمٌن 

  .ثم هناك من جهة أخرى، مشكل تحدٌد مجاالت هذا الموضوع. بعلوم التربٌة

، أن تقٌٌم العبلقة بٌن نسق تربوي ةتحاول سوسٌولوجٌا التربٌة األكثر كبلسٌكًبالتالً  و

خاص والمجتمع العام الذي ٌنتمً إلٌه، ومعاٌٌره وترتٌباته وتارٌخه وأٌضا إٌدٌولوجٌته، 

كما تحاول من ناحٌة أخرى تسلٌط الضوء على تؤثٌر هذا النسق على سٌرورة تكوٌن 

وٌمكن من جهة أخرى، التدقٌق أكثر فً حقل . الجماعات والطبقات وعلى نشر المعرفة

سوسٌولوجٌا التربٌة كل ماٌدخل ضمن المإسسة ومحٌطها وؼالبا ما ٌتوسع تحدٌد مفهوم 

المإسسة إلى دراسة التنظٌم أو النسق فً كلٌته والذي ٌندرج ضمن قطاع التعلٌم، وهكذا 

، والجماعات األولٌاء فً إطار محٌطها القرٌب، جمعٌات التربوٌةنجد اشتؽال المإسسة 

 .الضاؼطة، وبشكل عام، الرأي العام

 :سوسٌولوجٌا المؤسسة -1

مقارنة بالمإسسات التقلٌدٌة األخرى مثل التربوٌة  سوسٌولوجٌا المإسسة برزتلقد 

العابلة و الدٌن ألنها تمثل قٌمة ربٌسٌة فً التنشبة االجتماعٌة داخل المجتمع لقد ساعد 

علم اجتماع التنظٌمات على معالجة المإسسة كموضوع سوسٌولوجً قادر على " بروز

االستقبللٌة واإلبداع االجتماعً بكل ما فً الكلمة من داللة، أي ما ٌساعد على ربط 

"األفراد وخلق المجتمع
1

 فالسوسٌولوجٌا هً العلم الذي ٌهتم بالمإسسة و ٌدرس “. .

                                                           
1 -  Bernoux, P. : Sociologie des entreprises.- Paris, éditions points, 1995.p13 
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العبلقة ،كٌفا كانت تلك العبلقة تفترض وتخلق مسافة الٌمكن قهرها،بل ال ٌمكن تخطٌها 

"فً بعض األحٌان تفصلنا عن المإسسة ،و لٌس عن المإسسة و حدها
1

.  

إن قابلٌة المإسسة التربوٌة للمبلحظة السوسٌولوجٌة أصبحت من القضاٌا األساسٌة       

 بحٌث انكبت الدراسات السوسٌولوجٌة على البحث .التً تشؽل المهتمٌن بهذا المٌدان

والتنقٌب عن األدوار والخلفٌات اإلٌدٌولوجٌة التً تقوم بها التربٌة أو المإسسات التربوٌة 

دراسة السوسٌولوجٌة للتعلٌم من الممكن أن تسهم من خبلل التحلٌل " إن .داخل المجتمع

وأهداؾ التعلٌم و بالتالً الفلسفة االجتماعٌة للتربٌة مرتكزة ،فً بٌان مختلؾ أؼراض

"على تحلٌل االجتماعً للحاجات البشرٌة
2

فالمإسسة التربوٌة لٌست خلفٌة المجتمع، أو ."

 فكل نظام مدرسً ٌحمل .هامشه لكنها تقع فً حٌز المركز منه و المجتمع حولها 

بصمات المجتمع الذي أنتجه ،بحٌث أنه ٌؤخذ شكله تبعا لمفهوم الحٌاة االجتماعٌة و 

وبعبارة مٌشل . لدوالٌب الحٌاة االقتصادٌة و للروابط التً ٌتمحور حولها هذا المجتمع

"العبلقة بٌن المجتمع و نموذجه"فوكو
3
وهً تمثل فً نفس الوقت تنظٌما شكلٌا وثقافٌا .

للتعلم و التدرٌب و  ٌشكلون نسقا من العبلقات االجتماعٌة ومكانا ،ومجموعة من الفاعلٌن

ومن ثمة فإن مفهوم المإسسة ، قد تعدد بحسب المراحل التً مـرت . و التعاون التنشبة

وتعتبرلدى بعض الدارسٌن حقٌقة اجتماعٌة قوٌة ٌفترض تحلٌلها . بـها دراسة الظاهرة

المستوى األول هو عبلقتها بنسقها الداخلً . السوسٌولوجً ربط مستوٌٌن من القراءة

هذان المستوٌان من القراءة ٌفضٌان إلى . والثانً عبلقة المإسسة بالنظام االجتماعً

 القول بؤن المإسسة هً كل مترابط عبر ثبلثة أنساق مستقلة أوال نظام اإلنتاج و

ثانٌا البناء التنظٌمً والفضاء الزمكانً للمإسسة  وثالثا نسق عبلقة المإسسة .التكوٌن

فالمإسسات هً هٌبات السلطة التى ٌتمثل دورها فً التؤسٌس للواقع "بمحٌطها الخارجً 

                                                           
بٌار بوردو،الرمز و السلطة،ترجمة ،عبد السبلم بن عبد العالً ،دار توبقال للنشر، دار البٌضاء ، المؽرب - 1
 07ص2007،

 1986التنمٌة االجتماعٌة و نظام التعلٌم الرسمً فً الجزابر دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر-مصطفً زاٌد  - 2
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،و فً الحفاظ بصفة رسمٌة على العبلقات االجتماعٌة و فً تدعٌمها ،و تستطٌع 

المإسسات أن تفرض فً مٌادٌنها الخاصة ،تعارؾ شرعٌة للواقع على األعوان الذٌن 

"ٌثقون فٌها
1

إال أنه ٌوجد شرط مضاعؾ للفعالٌة الرمزٌة لطقس المإسسة فمن جهة ال  .

 وللمإسسة . للخضوع ألحكامهانبد أن ٌكون األعوان الذٌن تتوجه لهم المإسسة مهٌبً

ثقافة تمٌزاها طقوس وتقالٌد وعبلقات عمل مما ٌكسبها بعدا تؤسٌسٌا فً مستوى القٌم 

 أفراد يالمرجعٌة، حٌث ٌتولد مفهوم األمن االجتماعً، وقٌم الهوٌة االجتماعٌة لد

ٌمكن القول بؤن السوسٌولوجٌة لعبت دورا أساسٌا فً وعلى هذا األساس .المإسسة

المإسسات التربوٌة، وعن أبعادها السٌاسٌة واالقتصادٌة  الكشؾ عن مرامً وأهداؾ

أن المإسسة المدرسٌة أظهرت  . التنظٌرٌة من خبلل األبحاث المٌدانٌة و، ؾواالجتماعٌة

وألهدافه . فً عمومٌتها، مإسسة اجتماعٌة تخضع بشكل جدلً لتوجٌهات المجتمع 

، بل أبعد من ذلك، فهً مإسسة إٌدٌولوجٌة بامتٌاز، بحٌث تعمل على قولبة التربوٌة

فً أنها تحوٌل "و تكمن وظٌفة المدرسة  .ؼبات الطبقة المسٌطرةرالناشبة حسب 

"مجموعة من القٌم الجاهزة و المتفق علٌها اجتماعٌا
2

 تصدىن و على ضوء ذلك سوؾ 

 .فً المجتمعات  لتحلٌل عبلقة المدرسة بالمجتمع انطبلقا من وظابفهالعدٌدة مقاربات 

 :سوسٌولوجٌة لعالقة المدرسة بالمجتمع مقاربات-2

التربٌة  بؤنها عبارة عن وظٌفة اجتماعٌة  ٌعرؾ: " التربٌة"دوركاٌم فً كتابه . 1.2

وأنها  الفعل الذي ٌمارسه جٌل الراشدٌن على جٌل أولبك الذٌن لم ٌنضجوا بعد للحٌاة 

  للطفلعددا معٌنا من الحاالت الجسدٌة والعقلٌة واألخبلقٌة تنمٌة االجتماعٌة، والؽرض

ٌتبٌن . ٌتطلبها منه المجتمع السٌاسً بمجموعه، والبٌبة الخاصة التً أعد لها خصٌصا

إذن من خبلل هذا التحدٌد للتربٌة، أن هذه األخٌرة عبارة عن عملٌة تنشبة منظمة تجعل 

اجتماعٌة " فعبرهما تتحقق . من كل األفراد كابنات فردٌة ومجتمعٌة فً نفس الوقت

                                                           
 2006علم اجتماع بٌار بوردٌو، أطروحة دكتورة، ؼٌر منشورة ، جامعة قسنطٌنة ،الجزابر، ،عبد الكرٌم بزاز-   1

 111،ص

 ، مكتبة الفبلح للنشر 2 ، ط المعاصرةعلم االجتماع التربوي وقضاٌا الحٌاة التربوٌة : على أسعد،وطفه عبد هللا-   2

 167، ص1998و التوزٌع ، الكوٌت 
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 "الفرد
1

 وحوافز لتحقٌق ،بمعنى تزودهم بما ٌهم حاجاتهم الشخصٌة من استعدادات 

واإلحساسات ر ألفكا ومن جهة ثانٌة تزودهم بمختلؾ.كٌاناتهم الفردٌة من جهة أولى 

لقد حاول دوركاٌم بناء تصور .  والقواعد التً تعبر عن ثقافة المجموعات االجتماعٌة

 ٌنؤى بها عن التصورات الفلسفٌة المثالٌة لمن .سوسٌولوجً عملً بدٌل للظاهرة التربوٌة

تلك التحدٌدات التً . ج روسو، وكانط وهٌجل وؼٌرهم. أمثال جنالمفكريسبقه من 

أضفت على التربٌة صبؽة مثالٌة تجاوزت بها حدود الزمان والمكان دون ربطها 

 .بسٌاقات سوسٌوتارٌخٌة محددة

"مجتمع بدون مدرسة"  فً كتابه :إٌفان إٌلٌش.2.2
2

حٌث ٌوجه نقده للمإسسة : 

، من منطلق الدفاع عن القٌم اإلنسانٌة التً ٌقوم اللبٌرالٌة المدرسٌة والثقافة التً تبثها

وٌرى إٌلٌش أن المدرسة المعاصرة بحكم احتكارها لعملٌة . علٌها االتجاه اإلنسانً

 ... األسرة،المإسسات الدٌنٌةالتربٌة على حساب المإسسات االجتماعٌة األخرى جمٌعها

 كل دولة إلى استعمال التعلٌم كعامل  الذي تمٌل إلٌهوبحكم مفهومها للتعلٌم اإللزامً

 سن  حتى أصبح التمدرس اإلجباريالدولففً اؼلب . أساسً للمشروع السٌاسً العام 

 الموضوعة من االجتماعٌة داخل الطاحونة نالمواطنً مدعوا إلى جعل معظم 18 أو 16

،  من حٌث منهجٌتهااالجتماعًفالتربٌة عامل من عوامل اإلدماج .طرؾ الطبقة السابدة

 التعلٌمٌة بٌن المواطنٌن داخل المجتمع الواحد وبٌن تالفروقاتتجه أكثر نحو تعمٌق 

وإلى   إلؽاء التعلٌم اإللزامًىوهكذا ٌدعو إلى تجرٌد المجتمع من المدرسة، وإل. األمم

بهذا ٌكمن الحل . إحٌاء شبكات معرفٌة جدٌدة، تكون النقٌض المباشر للمدارس الحالٌة

عنده فً إعادة االعتبار لمبدأ الجهد الشخصً فً التعلم عن طرٌق إحٌاء الرؼبة 

الشخصٌة والعبلقات المتكافبة بٌن المتعلمٌن، وإعطاء المإسسات االجتماعٌة جمٌعها 

إن أفكار إٌلٌش فً نهاٌة المطاؾ تقتصر على تجدٌد المدرسة الرأسمالٌة . قٌمتها التربوٌة

                                                           

1 --  Emile Durkheim –Education et sociologie  ed P.U.f col le sociologue , paris 1973 –

p60  
2 - Illiche Ivan, Une société sans école, Seuil, Paris, 1971 
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الحالٌة، بما ٌتبلءم و النظرة اللٌبرالٌة للبرجوازٌة فً نهاٌة القرن، والتً باتت تضٌق 

 .ذرعا بالمطالب التعلٌمٌة الدٌمقراطٌة للطبقات الشعبٌة

"المدرسة والمجتمع"جدون دٌوي . 3.2
1

 مربٌاً أو أستاذاً فً التربٌة  لٌسجون دٌوي: 

وما كتابه  الذي ترجم إلى أمهات لؽات العالم إال . فحسب بل شٌخ فبلسفة التربٌة الحدٌثة

. جانب من جوانب إنتاجه الضخم الذي قدمه إلى عالم التربٌة والفلسفة فً العصر الحدٌث

ٌنظر إلى المدرسة بؤنها مإسسة اجتماعٌة تعمل على تبسٌط الحٌاة االجتماعٌة و اختزالها 

 فقد استطاع األستاذ دٌوي أن ٌظهر إفبلس التربٌة القدٌمة .فً صورة أولٌة بسٌطة 

وٌبرهن على عدم صبلحها للجٌل الحاضر المتمٌز بمشاكل جدٌدة لم ٌصادفها آباإنا وال 

لذهن بطابفة من المعلومات المدونة فً الكتب  اأجدادنا، فهً تربٌة كان قوامها حشو

 . وفقطحلول المسابل بؽٌة النجاح فً االمتحانالتلمٌذ  وتلقٌن .المراجعو

ذلك الرأي ثبتت خرافته " إن الطفل وجد للمدرسة"التً تقولوجهة النظر أظهر أن وقد  

 فإن أهم األؼراض التً دفعت .وإضافة إلى ما تقدم" أن المدرسة وجدت للطفل "فؤصبح

بٌن ٌدي مربً الجٌل ومثقفً  "المدرسة والمجتمع"باألستاذ دٌوي إلى وضع مإلؾ 

النشء هً حملهم على ربط المدرسة بالحٌاة وجعلها على أتم اتصال بها، إذ إن النظرة 

الحدٌثة إلى التربٌة هً أنها ال تتم فً المدرسة وحدها بل فً المنزل والملعب والسٌنما 

 وتستمر إلى الشٌخوخة، أي أنها تشمل الحٌاة المدرسةوهً تبتدئ قبل  .وفً مٌدان العمل

فً جمٌع أدوارها ومختلؾ أعمالها، ومن واجب المدرسة أن تتدبر هذه الحقابق وتوفق 

 مراحلوعلٌها أن تقوم بوظٌفة اإلرشاد للطفل فً جمٌع . نفسها للقٌام بهذه المهمة الشاملة

فلٌست المدرسة الحدٌثة  .الدراسة وتساعده على فهم القوى المعقدة التً تعمل فً بٌبته

تحصر نفسها بٌن جدرانها األربعة تجعل همها كما أشرنا إلٌه دراسة الكتب متجاهلة 

الحٌاة حولها، بل المدرسة الحدٌثة مجتمع مصؽر منزه من الشوابب واألدران التً قد 

تعلق بالمجتمع األكبر لٌعتاد الطفل فٌها الحٌاة الفضلى وٌتمرن على التعاون االجتماعً 

واإلخبلص للجماعة والوطن، وهذا ما حدا بالمربً الكبٌر دٌوي أن ٌعرؾ التربٌة بؤنها 

                                                           

 3،1978جون دوي ،المدرسة و المجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحٌم،دار مكتبة الحٌاة،بٌروت لبنان ،ط-  1
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 ."التوجٌه االجتماعً"أو أنها " النمو"أو أنها " الحٌاة"

  P.BOURDIEU ET J.C. PASSERON :ٌو وباسرون بورد .4.2

"اإلنتاجإعادة " فً كتابهما 
1

 الذي ٌعتبر أشهر الدراسات المعارضة لفحوى النظرٌة 

 األنظمة التعلٌمٌة  فً أن النظام التربويةبٌنت هذه الدراس. اللٌبرالٌة ذات البعد اإلنسانً

فً البلدان الؽربٌة ٌمٌل إلى أن ٌقوم بوظٌفة معاودة إنتاج العبلقات القابمة فً النظام 

 االقتصادي والمحافظة على بنٌة األوضاع الراهنة فً  والجتماعً واالعام السٌاسً

عامل تؽٌٌر اجتماعً ٌستند على قدرات األفراد  المدرسة المجتمع  بدال من أن ٌكون

األبعاد الهامة  بتحلٌل . تفكٌك مسلمات الخطاب التربويحاول بٌٌر بوردٌو .ودافعتٌهم

مسلمات الخطاب التربوي ، هو ل األساسً رالتً تعتبرا لمحولنظرٌة الفعل البٌداؼوجً 

أن هذا الفعل ال ٌتحقق إال إذا تمكن من إخفاء عبلقات القوة التً تضمها  وإن السمة 

التحكمٌة لهذا الفعل ٌجب أن تزول وتظل متخفٌة، وإن الفعل البٌداؼوجً ٌجب أن ٌقدم 

" بٌد أن عبلقات القوة هذه تعود إلى التارٌخ الثقافً للفر.لباس الشرعٌة
2

" le passé 

culturel  والذي ٌحدد موقعه ضمن الجماعة المتمدرسة، ال إلى الموهبة والجدارة كما ،

األساسٌة ٌتداول داخل الخطاب التربوي، ؼالبا وهذا ٌتضح أكثر عند التطرق للمفاهٌم 

     :ٌقوم خطاب المإسسة التعلٌمٌة على مسلمات أساسٌة.  تناولها فً كتابهمايالت

 . التعلٌم نسقكل األفراد لهم الحظوظ نفسها فً-  

 .لكل فرد الحرٌة فً اختٌار الشعبة التً تتبلءم مع مواهبه ومإهبلته  -

تلقن المإسسة التعلٌمٌة األفراد جملة من المعارؾ والمهارات اللؽوٌة والفكرٌة  - 

  .والسلوكٌة

بعد ٌثمن كل فرد له القدرة واالستحقاق والجدارة على مجهوده بشهادة االستحقاق  -       

 ..تاالختبارا

ٌترتب عن ذلك مسلمة محورٌة مفادها أن المإسسة التعلٌمٌة دٌمقراطٌة وال تقصً إال   

ولما كانت المسلمة منطلق تخمٌنً ٌتقبله الباحث مإقتا فً انتظار تفنٌده . من ٌقصً نفسه

                                                           
 .المرجع السابقإعادة اإلنتاج،  -بٌار بوردٌو و جان كلود بارسون -   1

 
2- Bourdieu.(p.) et Passeron (J. C.),, La reproduction, . Minuit Paris1970     
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أو تدعٌمه، من خبلل دراسة مٌدانٌة تارٌخٌة، سوؾ ٌنطلق بوردٌو من معطٌات 

فإذا كانت الشرابح االجتماعٌة . إحصابٌة ومبلحظات مٌدانٌة، إلبراز تهافت هذه المسلمة

الدنٌا تمثل نسبة أكبر إحصابٌا فمن المفروض أن ٌمثل حضورها فً التعلٌم العالً نسبة 

حٌث أن فرص االلتحاق بالجامعة حسب مهنة األب . أكبر،ؼٌر أنما ٌحصل هو العكس

تبٌن أن هذه الفرص تذهب إلى أقل من حظ على مابة بالنسبة ألبناء المؤجورٌن الفبلحٌٌن 

 بالنسبة ألبناء فبات المهن 80% بالنسبة ألبناء المصنعٌن وأكبر من 70%وزهاء 

هذا اإلحصاء ٌبرهن بوضوح أن النظام التعلٌمً ٌمارس موضوعٌا، إقصاء شبه - الحرة

كلً كلما توجهنا صوب الطبقات االجتماعٌة الدنٌا األقل حظوة لكن نادرا ما تظهر بعض 

ألبناء الطبقات الدنٌا والمتوسطة  األنماط األكثر خفاء من البلمساواة أمام المدرسة كعزل

وضمن دراسته، سوؾ  فً الدراسات فً إطار بعض التخصصات، والتؤخرأوالتعثر

كمتؽٌر الجنس، السن، المستوى االقتصادي، :  سلسلة من المتؽٌراتانٌتناول الباحث

كلما توجهنا صوب  :لٌستقر على جملة من لمبلحظات هً كاآلتً. األصل االجتماعً

الفبات الدنٌا، كلما ظهرت هناك فروق فً حضور الجنسٌن، فبٌنما تملك اإلناث أكثر من 

 ٌنقص، وهذا الفارق ٌكاد 10%ملك الذكورت من الحظوظ لبللتحاق بالتعلٌم العالً ي%8

تفسٌر التعثر ل العامل االقتصادي ال ٌكفً  .كلما توجهنا صوب الفبات المتوسطة والعلٌا

وٌمكن القول إذن على لسان بوردٌو أنه فً التعلٌم األدنى حٌث تؤثٌر األصل . الدراسً

ٌؽدو من المشروع اعتبار كلٌات اآلداب مٌدانا لدراسة  االجتماعً ٌتبدى واضحا أكثر

والخبلصة األولٌة التً ٌتوصل .الثقافٌة فً البلمساواة أمام المدرسة بامتٌاز فعل العوامل

إلٌها الباحث هً أثر العامل الثقافً فً النجاح الدراسً، والذي ٌعد عابقا دراسٌا عند 

إن تجربة اإلخفاق أو التعثر الدراسً، ٌقوم األساتذة .البعض وامتٌازا لدى البعض اآلخر

هذا التعثر أو النجاح حسب بوردٌو، إال أن التً ٌملكها،  أو الطلبة بإسنادها إلى والموهبة

ال ٌتوقؾ على الموهبة أو على الفرد ذاته، وإنما هو نتاج توجٌهات مبكرة لوسطه 

ذلك أن الطلبة المحظوظٌن اجتماعٌا ٌرثون من أوساطهم معارؾ ومهارات . العابلً

 و أن نعلم أن إمتٌاز الطبلب أصحاب الطبقات العلٌا ٌتضح أكثر فؤكثر كلما وأذواق،
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"ابتعدنا عن مجاالت الثقافة التً تدرسها مباشرة وتراقبها كلٌا المدرسة
1

 تنعكس على 

وٌتجلى االمتٌاز الثقافً، فً شكل ألفة مع األعمال الثقافٌة، كالتردد . التحصٌل الدراسً

المنتظم على المسرح والمتحؾ والمهرجان، وٌتجلى كذلك من خبلل اإلطبلع على 

، ومن ثم فالطلبة لهم معارؾ أكثر شمولٌة (...رواٌات، مجبلت،)األعمال المعاصرة

وؼنى كلما كانت أصولهم االجتماعٌة أكثر ارتقاء، ؼٌر أن هذه العوامل االجتماعٌة 

 .المحددة للفوارق الثقافٌة تتوارى داخل الفصل الدراسً

 فعندما ،فتوحد المعارؾ ال ٌعبر بالضرورة عن نفس المواقؾ وال ٌستخدم القٌم نفسها

قدرة على االنضباط والتعلم المدرسً ٌتجلى لدى البعض ال  الطلبةٌبلحظ عند البعض

اآلخر قلة الخضوع لهذه األوامر المدرسٌة، فاألمر ٌتعلق بامتبلك هإالء لثقافة ٌملكونها 

من وسطهم العابلً، فالطلبة ٌختلفون بمجموع االستعدادات والمعارؾ القبلٌة التً تعود 

إلى وسطهم االجتماعً، فهم إذن لٌسوا متساوٌٌن فً اكتساب الثقافة العالمة إال صورٌا ، 

وللتدلٌل على ذلك ٌضٌؾ بوردٌو أن كل تعلٌم، والسٌما تعلٌم الثقافة حتى العلمٌة منها 

 savoir dire تفترض مسبقا وضمنٌا، شٌبا من المعارؾ والمهارات والسٌما آداب الكبلم

 الثقافة التً  استخدام و تبنً وتؤسٌسا علٌه، فإن سهولة.والتً تكون تراث الطبقات المثقفة

تنقلها المدرسة تزداد كلما ارتقٌنا فً سلم االنتماء االجتماعً، وهكذا فإن قاعدة النجاح 

المدرسً تتسع عند الطلبة المنحدرٌن من طبقات متوسطة وتزداد عند المنحدرٌن من 

فالطلبة الذٌن طبقات مثقفة، والحال أن ثقافة النخبة إذا كانت تقترب من ثقافة المدرسة 

وسط عمالً أو فبلحً ال ٌمكنه االكتساب إال بالكد ، ما ٌتلقاه ابن طبقة ٌنحدرون من 

، هً طبٌعٌا  مثقفة، اللٌاقة، الذوق، الفكر، وباختصار فهذه المهارات وآداب السلوك

تنتمً إلى طبقة معٌنة ألنها ثقافة هذه الطبقة، فبالنسبة للبعض اكتساب ثقافة النخبة هو 

امتحان عسٌر، وبالنسبة للبعض اآلخر إرث ٌضم السهولة والتساهل فً اآلن 

 أن نبلحظ أن اولبك الذٌن هم فً مختلؾ مراحل المسٌرة الدراسٌة مقصٌن ،وٌمكننانفسه

من الدراسات ، ٌقصون أنفسهم حتً قبل امتحاناتهم،إنما تختلؾ بحسب الطبقات 

هكذا لتبلمٌذ ذوي درجات نجاح متساوٌة ، أصلً طبقات شعبٌة ،حظوظ " و.االجتماعٌة
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أن ٌقصوا أنفسهم من التعلٌم الثانوي أن ٌعدلوا عن دخوله أكثر من حظوظهم أن ٌقصوا 

 قد دخلوا فٌهو باألحرى من حظوظهم أن ٌقصوا جزاء عاجل من امنه بعد أن ٌكونو

"المتمثل بما فشلوا فً االمتحان
1

أن وآللٌات اإلقصاء التعلٌمً أن ،   تظهر نتابج البحث

من   عبر مختلؾ المراحل التعمٌةالنظام التربوي ٌتؽافل أثر العوامل االجتماعٌة 

 ، وذلك بتحوٌل االمتٌاز االجتماعً إلى موهبة الجامعً إلى التعلٌم االبتدابً وصوال 

واستحقاق فردي، رؼم ما ٌبدٌه من تكافإ صوري للفرص التعلٌمٌة، بمعنى آخر أن 

 .وظٌفة المإسسة التعلٌمٌة تكمن فً إضفاء الطابع الشرعً عن البلمساواة االجتماعٌة

تقوم المإسسة التعلٌمٌة بتطبٌع سلوكات األفراد عبر سلطة الفعل البٌداؼوجًٌ وفق 

  :المٌكانٌزمات التداولٌة التالٌة

أي مإسسة تعمل على ترسٌخ هذه الثقافة فً وعً الفرد وتشكل األسرة :  قناة-1

 . بنفس النمط إنتاجها من جدٌدٌعادوالمإسسات  والمدرسة أهم هذه المإسسات

 مجموعة دالالت . نسق من الرموز والدالالت والقٌم وأنماط السلوكهً:الرسالة-2

ورموز أي نسق رمزي، ٌتجسد فً األدوات التربوٌة التً تضعها المإسسة علٌنا أن ال 

كتب، تفسٌرات، كتاب المعلم، برامج، )من  ةتضعها السلطنعتبر األدوات التربوٌة التً 

كمجرد عناصر مساعدة على الترسٌخ، بل كؤدوات ضبط لتدعٌم  (...تعلٌمات تربوٌة

  وتهدؾ هذه األدوات إلى ترمٌز وتنمٌط الرسالة المدرسٌة فهً ،العمل المدرسً

 وتنسٌقها

توجه ٌتجلى إلى إنتاج " إن التوجه إلى جعل العمل البٌداؼوجً روتٌنا منمطا، و هو 

أدوات فكرٌة و مادٌة صورتها المدرسة، وألجل المدرسة أكانت أدلة أو مدونات أو 

"مؤثورات مختارة
2

أما القٌم  فتسمح لمإسسة لؤلفراد بإصدار أحكام كما أنها توجه . 

، وهً تنبع من التجارب التً عاشها األفراد وٌمكن أن تكون ضمنٌة أو موتشكل سلوكاته

معلنة، كما أن المإسسة عادة ما تحافظ على هذه القٌم وتحترمها ضمن لوابحها وقوانٌنها 

  .ةالداخلً
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 . أي فاعل مإهل ٌملك آلٌات تفكٌك الرموز والتلقٌناألستاذ:ٌمرِسل -3

 هذه الثقافة إدخال المرسل إلٌه ٌعمل على  أو  أي مستقبلالتلمٌذ أو الطالب:متلقً-4

وترجمتها على مستوى السلوك، ومادام األفراد ٌختلفون من حٌث انتماءاتهم االجتماعٌة 

اإلدراكٌة والفكرٌة والتقٌٌمٌة والعملٌة فً استساؼة هذه قدراتهم تختلؾ بالضرورة 

. الرموز وفك آلٌاتها والتً ٌمثل الٌمرِسل مالكا لها وضامنا لفهمها بحكم رأسماله المعرفً

نتج عن ذلك أن هذه الوضعٌة التواصلٌة قابمة على سلطة رمزٌة ؼٌر مربٌة تمر عبر ي

وسابل ناعمة ولٌنة، ٌتقبلها المتلقً برضى واقتناع، ومادامت الطبقات المهٌمنة تسعى 

إلى تقنٌع امتٌازاتها بصفة الطبٌعً والبدٌهً للحفاظ على مواقعها، فإنها تعمل على انتقاء 

 .ما ٌتناسب ومصالحها من الدالالت التً تراهن على نشرها فً السوق الرمزٌة

وبالتالً فكل من ٌتوافق مع هذه الدالالت ٌستقر وكل من ٌعجز أو ال ٌتوافق ٌجازى 

ومن ثم فمادامت دالالت النسق التعلٌمً تتفق و الفبات العلٌا فإنه . بالرسوب واالنقطاع

موضوعٌا ٌكون هإالء ذوو امتٌاز ومسار دراسً موفق وشواهد علٌا تخولهم احتبلل 

المدرسة :ٌترتب عن ذلك النتٌجة التالٌة.المراكز العلٌا والعكس بالنسبة ألبناء الفبات الدنٌا

تعمل من جهتها على إعادة إنتاج التراتب االجتماعً وعلى تنمٌط وقولبة وعً وإدراك 

إنتاج إفراد متماثلٌن و مبرمجٌن على نحو مماثل ٌلزم و ٌحدث تارٌخٌا إنتاج " أي داألفرا

أعوان برمجة هم أنفسهم مبرمجٌن على نحو مماثل و أدوات محافظة و تورٌث معاٌرة 

"
1

 . 

 : CH. BAUDELOT ET R. ESTABLET  بودلو وإستابالت. 5.2

" المدرسة الرأسمالٌة بفرنسا"" فً كتابهما
2

لقد تناوال الكاتبان بالتحلٌل، تارٌخ األشكال . 

المدرسٌة، وبعض المظاهر األساسٌة لوظابؾ المدرسة الرأسمالٌة الراهنة، وذلك لمعرفة 

 بعٌن ان ٌدوي ـ عقلً، آخذ،الطرٌقة التً تسهم بها المدرسة فً إعادة تقٌٌم العمل

كما برهنا على أن المدرسة الواحدة تساوي مدرسة . االعتبار تطور القوى المنتجة
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فً التمدرس، فهناك ادعاء بؤن المدرسة موحدة، " الشبكتٌن" نظرٌة منقسمة على نفسها،

ولكنها، فً الواقع، تعمل على التقسٌم، وعلى توزٌع الشباب بٌن شبكتٌن متعارضتٌن 

: تعكس الفصل الرأسمالً بٌن العمل الٌدوي والعمل الفكري، بٌن المستؽلٌن والمستؽلٌن

 ـ  إنها تتشكل من مدرستٌن؛ مدرسة لؤلقلٌة .شبكة ابتدابٌة مهنٌة وشبكة ثانوٌة عالٌة

 ( P. P  المهنً-االبتدابً ) ومدرسة للبرولٌتارٌا ( S. S  العالً-الثانوي )البرجوازٌة 

أن إعادة العبلقات االجتماعٌة، ٌتم بشكل مبكر على صعٌد .ٌرى الكاتبان فً تحلٌلهما 

المدرسة االبتدابٌة، وهً التً تقوم عملٌا، بالتقسٌم إلى طبقات من خبلل دورها فً ما 

كما ٌطرح الكاتبان على القراء والمهتمٌن، مجاالت للمناقشة . ٌسمى بمحو األمٌة

 .تربوٌة متجددة ولتصورات

 :المدرسة الجزائرٌة أي أساس نظري. 3

 انطبلقا من وظابفها.عبلقة المدرسة بالمجتمع ل السابقة مقاربات عدٌدة تحلٌل  من خبلل

 واالتجاه الرأسمالً المقارنة البسٌطة بٌن االتجاه لؽربٌة المتقدمةفً المجتمعات ا

 نضع المدرسة ننتساءل أيأن والتً تحتاج إلى تعمق و نبش كبٌر ٌحق لنا . االشتراكً

 الجزابرٌة ؟ 

لكن أن نظهر أننا قادرون إلى فهم و تحلٌل نسق التعلٌم فً الجزابر، انطبلقا من فلسفات 

 باالعتماد .اجتماعٌة متناقضة فعلت فعلتها فً نسق التعلٌم الجزابري قبل و بعد االستقبلل

على مقاربات ذات النزع النسبٌة الثقافٌة التً تبنها علم االجتماع و اإلثتروبولوجٌا أو 

االعتماد على النزع االقتصادي التطوري لوظابؾ نسق التعلٌم ، فؤننا نقع فً تناقض 

كبٌر ال ٌسده  إال البحث عن بناء نظرى قادر على سد هذا التناقض و النقص فً الفهم و 

 .التفسٌر

و أن ال نحرم على أنفسنا بشكل .  أن نؤخذ بعٌن االعتبار الوظٌفة المختصة بها المدرسة

. مفرق طرح مسؤلة الوظابؾ الخارجٌة التً ٌإدٌها نسق التعلٌم والحراك االجتماعً

ال نستطٌع أن "ٌقول أوجست كنتوحتى ٌمكن أن نستمر فً الفهم و التحلٌل ،ٌجب كما ال

"نفهم جٌداً قضٌة ما إال إذا تتبعانها تارٌخٌاً 
1

لم تكن أزمة التربٌة والتعلٌم و بالتالً .
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الجزابري ظرفٌة عابرة أو ولٌدة منعطؾ تارٌخً معٌن فقط ،أو خاصة بقطاع التربٌة 

بل هً نتٌجة .وحده، أوهً تقنٌة ٌمكن تجاوزها بتوفٌر شروط و إمكانٌات مادٌة معٌنة

 :عوامل مركبة و متداخلة تعود إلً عوامل كثٌرة  

  ؼٌاب مرجعٌة فكرٌة واجتماعٌة،أي ؼٌاب مشروع مجتمع متفق علٌة ،وللٌوم نعٌش

وفً بعض األحٌان ٌكون دموي، ٌكفً الرجوع إلى أحداث التسعٌنٌات ،وما . صراع

لفهم أكثر ماذا تعمٌه قضٌة "الربٌع العربً" ٌحدث على مستوى الوطن العربً 

 .التربٌة

  ثقل الصراع العالمً و امتبلك المعرفة من الدول العظمً ،جعل شعوبنا تقع تحت

 طابلة نظرٌة ابن خلدون إن الضعٌؾ مولع بتقلٌد القوى،دون تفسٌر وؼربلة وتقوٌم 

 الثانويٌعود نظام التعلٌم تارٌخً ولمرحلة ما بعد االستقبلل، حٌث - ثقل اإلرث السٌوسو 

العاصمة،وهران ) ثانوٌات فً المدن الكبرى الجزابربأنشبت  حٌث.االستعماريالعهد  إلى

ولن تعرؾ الجزابر . التً ستسٌر على منوال سابقاتها بفرنسا(إلخ...،عنابة،معسكر،مستؽانم

 ٌتطور النسٌج حٌث.1962خاصا بالجزابرٌٌن إال بعد االستقبلل المعلن عنه فً ثانوٌا نظاما 

كان هذا .  التعلٌم واالنفجار الدٌموؼرافًدٌمقراطٌةبفعل .  تطورا هاببلالمإسسات التربوٌة

ور بوتٌرة سرٌعة جدا إذ علمنا أنه، عشٌة االستقبلل، لم ٌكن الطلبة الجزابرٌون سوى طالت

"1962 من سكان فً سنة 8%"
1

 الموروثة عن الفترة ثانوٌاتنتاج المدارس وإٌعاد وهكذا . 

و ساعد .االستعمارٌة لكن بعدد أكبر وبإضافات قصد تكٌٌفها مع مختلؾ المطالب المحلٌة

 على حق دمقرطة التعلٌم لجمٌع فبات الشعب الجزابري،والتحاق فبات المبدأ االشتراكً

 كان مع  بداٌات خطابات تؤسٌس الدولة  المبدأ االشتراكً.عرٌضة من المجتمع بالتعلٌم 

ع البترولً هذه النزعة يطالما ساعد توفر األموال الجاهزة المترتبة عن الرالجزابرٌة ،التً 

 ثم بدأت اإلصبلحات السٌاسٌة التً تبنت الفكر الرأسمالً مع نهاٌة الثمانٌنات . على أن تعّمر

ومن هنا وجب علٌنا التساإل من جدٌد أٌن نضع المدرسة .إلى اإلصبلحات الجارٌة للٌوم 

الجزابرٌة ضمن هذه الخطابات التً رافقت مراحل أشكال التؤسٌس الدولة الوطنٌة الحدٌثة 

هل المدرسة الجزابرٌة اشتراكٌة ؟ تعتمد على العمل التعاونً الجماعً و تمجٌد العمل .
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وفقا لؤلسس الدٌمقراطٌة رأسمالٌة ؟أم هً  مدرسة  (الدٌن أفٌون الشعوب)الٌدوي و تعتبر 

 المنفصلة بشكل تام عن  تقوم على مبادئ التنافس واالحتكار ؟والحرٌات الفردٌة والجماعٌة

  .الدٌن

توافق موضوعٌا بحٌث ت ؟(منتج محلً ) إسبلمٌةو أخٌرا هل هً مدرسة جزابرٌة عربٌة 

إن المدرسة بناء اجتماعً ٌستمد مقوماته المإسسٌة من . ثقافته   أعراؾ المجتمع ومع

تستمد منه هذه المإسسة فلسفتها وسٌاساتها وأهدافها وتسعى إلى ، التكوٌن االجتماعً العام

التركٌب االجتماعً "تحقٌقها من خبلل الوظابؾ و األدوار التً تقوم بها ،و بهذا نجد أن 

والتؤثر االجتماعً الذي . للمدرسة  مستمد من المجتمع الذي توجد فٌه ومإثرات بٌبٌة علٌها 

تمارسه المدرسة على الفرد و شخصٌته والمجتمع وثقافته هو نتٌجة التؤثٌرات االجتماعٌة 

"تلك
1

"خلط خلٌط"الجواب فً اعتقادنا إن المدرسة الجزابرٌة  هً   .
2

 بالمعنى الشعبً هً 

 .مدرسة هذا من ذاك

لكن هذا الخلط الخلٌط مازال للٌوم هو المسٌر فً شؤن الوطنً على كافة المستوٌات و كل 

 السلطة نبًاالمتناع و اإلقصاءأنتج حاالت  على بعضهم البعض ،مما مالمتدخلٌن ٌلقون باللو

 أخرى، بٌن ةمسببا تناقضات وشروخ معقدة والصراع تارومكوناته ،  و النخب و المجتمع

 ٌكفى النظر ، واضطراب الذات واإلرهابتراكم ضروب العنؾمنتجة  التنافس تارة  والعداء

"  التً تحدث فً الواقع الجزابري و تحلٌلها تالسلوكٌالمختلؾ 
3

  

هذا الخلط الخلٌط لم ٌخضع للتفسٌر والتقوٌم و الترجٌح ،والكل فً سباق مع الزمن إلثبات 

شًء ما ، لكن هذا الخلط الخلٌط ٌمارس على نموذج المجتمع ،إنه ٌمارس على التلمٌذ 

الثانوي مواطن الؽد ،على مشروع المجتمع المستقبلً ،على اعتبار الحٌاة المدرسٌة التً 

إن انعكاسات التحوالت " .ٌعشها الشاب الثانوي هً تؤسٌسا للحٌاة االجتماعٌة للمواطن الؽد 

المإسساتٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة على المدرسة جلٌة، فالمدرسة هً منتوج الذي تنتمً  

                                                           
1

 .244ص2003،  ، دار المناهج ، عمان2أصول التربٌة ، ط : أحمد علً الحاج ، محمد   - 
 مثل شعبً -  2
اضطراب ذات - إرهاب الجماعات- عنؾ الدولة: ٌمكن الرجوع إلً أحداث سنوات التسعٌنات ، لتدلٌل على ذلك-  3

 المواطن الجزابري
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"إلٌه، ٌجب أن تكون لها الطموح لتطوٌر هذا المجتمع فً معارفه و مهارته 
1

فإن قٌام  .

ٌمكن النظر إلٌها المدرسة بؤدوارها ومهامها التربوٌة والمإسساتٌة والتنظٌمٌة واالجتماعٌة، 

نظرا لبلرتباط الوثٌق بٌن الحٌاة المدرسٌة والحٌاة من خبلل الحٌاة المدرسٌة كمدخل للفهم 

ٌهٌؤ   مشروع المإسسة التربوٌة كمشرع مجتمعً  وما ٌقتضٌه ذلك من تعامل للمجتمعالعامة

 .المتعلم الشاب الثانوي مواطن الؽد

 : الحٌاة المدرسٌة.4 

الحٌاة المدرسٌة هً الحٌاة االعتٌادٌة الٌومٌة للمتعلمات والمتعلمٌن التً ٌعٌشونها داخل 

الفضاءات المدرسٌة وفق نسق عام منظم، وهً بٌبة منظمة تحكمها ضوابط إدارٌة 

تعتبر الحٌاة المدرسٌة صورة مصؽرة للحٌاة االجتماعٌة فً أماكن و أوقات " .وتربوٌة

مناسبة تهتم بالتنشبٌة الشاملة لشخصٌة المتعلم بواسطة أنشطة تفاعلٌة متنوعة تشرؾ 

"علٌها هٌؤة التدرٌس و اإلدارة و ٌسهم فٌها مختلؾ الشركاء
2

 

باعتبارها مناخا وظٌفٌا مندمجا فً مكونات العمل المدرسً " الحٌاة المدرسٌة: ثانٌا

ٌستوجب عناٌة خاصة ضمانا لتوفٌر مناخ سلٌم وإٌجابً ٌساعد المتعلمٌن على التعلم 

وتتشكل هذه الحٌاة من مجموع العوامل الزمانٌة . واكتساب قٌم وسلوكٌات بناءة

والمكانٌة، والتنظٌمٌة، والعبلبقٌة، والتواصلٌة، والثقافٌة، والتنشٌطٌة المكونة للخدمات 

التكوٌنٌة والتعلٌمٌة التً تقدمها المإسسة للتبلمٌذ
3

 . 

 الحٌاة المدرسٌة باعتبارها حٌاة اعتٌادٌة ٌومٌة للمتعلمٌن ٌعٌشونها أفرادا :   ثالثا

وجماعات داخل نسق عام منظم، وٌتمثل جوهر هذه الحٌاة المعٌشٌة داخل الفضاءات 

المدرسٌة فً الكٌفٌة التً ٌحٌون بها تجاربهم المدرسٌة، وإحساسهم الذاتً بواقع أجوابها 

 وتؤسٌسا على هذه العناصر المشكلة للحٌاة المدرسٌة فإن الحٌاة .النفسٌة والعاطفٌة

المدرسٌة بهذا المعنى تعد الفرد للحٌاة العامة، وللتكٌؾ مع التحوالت والتعامل معها 

بإٌجابٌة، كما أنها تعمق الوظٌفة االجتماعٌة للتربٌة مما ٌبرز دور المدرسة فً تحقٌق 
                                                           

    14 ،ص   2008.وزارة التربٌة الوطنٌة–القانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة -  1
 17ص2008  دلٌل الحٌاة المدرسٌة ،وزارة التربٌة المؽربٌة ، المؽرب،  - 2
 4 ، صّفظ اىَشخغ - 3
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أهداؾ المشروع المجتمعً من خبلل جعل أنواع المعارؾ وطبٌعة القٌم والمبادئ التً 

ٌتوقع أن ٌتشبع بها الناشا، محددة وواضحة وقابلة للتحقٌق ومتدرجة حسب مستوٌات 

للمدرسة الجزابرٌة إلى تعزٌز الشخصٌة " حٌث ترمً الؽاٌة الكبرىنمو الناشبة،

كما ٌتعٌن علٌها ؼرس الروح الوطنٌة فً أطفالنا . الجزابرٌة و توطٌد وحدة األمة 

 القطر ةوترقٌة و تنمٌة االنتماء للجزابر و اإلخبلص لها و للوحدة الوطنٌة ووحد

"الجزابري
1

تعزٌز دور اإلسبلم كدٌن وثقافة و " كما تعمل المدرسة الجزابرٌة على. 

حضارة والذي ٌتعٌن تعزٌز دوره فً وحدة الشعب الجزابري و إبراز محتواه الروحً و 

األخبلقً و إسهامه الحضاري و اإلنسانً و هذا بؽرس سلوكات تسمح باالندماج 

االجتماعً وبتحسٌن العبلقات االجتماعٌة وتعزٌز التبلحم االجتماعً و البٌبً و توطٌد 

دعابم العابلة ،واحترام األولٌاء والقٌم اإلنسانٌة التً حث علٌها اإلسبلم ،وهً قٌم 

"التسامح و الكرم و األخبلق ،و العمل و االجتهاد الفكري
2

وتؤتً الحٌاة المدرسٌة فً  .

هذا السٌاق مفهوما ٌتجاوز واقع النزاعات الفردٌة واالنعزالٌة والتواكلٌة، وٌتطلب إثراء 

النهج الدٌمقراطً فً تدبٌر المإسسة التعلٌمٌة، والمشاركة فً اتخاذ القرارات فً 

 مثل الفشل المدرسً والتسرب اإلقصاءالمجالٌن التربوي والتعلٌمً، ومحاربة كل أشكال 

الدراسً، واالنحرافات ؼٌر التربوٌة، إذ ال ٌمكن للعبلقات التربوٌة المدرسٌة التلقٌنٌة 

المنؽلقة على نفسها أن تدعً القدرة على التنشبة الحضارٌة والسٌاسٌة التً ٌستهدؾ 

المشروع المجتمعً تحقٌقها، فإحبلل القٌم الدٌمقراطٌة والتربٌة على حقوق اإلنسان، 

باالرتكاز على تعلم قٌم األمة و الجمهورٌة فً "وترسٌخ قٌم المواطنة فً الجو المدرسً

"صٌػ سلوكات و أخبلق و مسإولٌة و كذا فً المشاركة التامة فً الحٌاة العامة
3

بحٌث . 

، بل ٌجب أن مإسستناتكون ظرفٌة محكومة بمناسبات خاصة، كما هو سابد فً أكثر ال 

ٌرورة تعبر بصدق عن انفتاح المإسسة على محٌطها وارتباطها بالتؽٌٌرات سٌتم وفق 

االجتماعٌة، وتفعٌل تلك القٌم فً المناهج الدراسٌة والممارسة الٌومٌة داخل فضاءات 
                                                           

 45 ،ص  2008.ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘طْٞخ–اىقبُّ٘ اىز٘خٖٜٞ ىيزشثٞخ اى٘طْٞخ -  1
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المإسسة التعلٌمٌة، وأن ٌتاح للتلمٌذات والتبلمٌذ فرصة ممارسة حقهم فً المشاركة 

والنقاش وإعمال الفكر فٌما ٌتعلمون، واإلٌمان بحق االختبلؾ وجدوى الحوار الثقافً 

 .وقٌمة التواصل الحضاري والتبادل المعرفً المجرد من كل تعصب أو انؽبلق

، وهوٌته  و ٌجد فٌها ذاته ه تسعدي ٌجد فٌها التلمٌذ راحته والحٌاة المدرسٌة هً التؾ

أي إن الحٌاة المدرسٌة هً . وتضمن له حقوقه وواجباته وتجعله مواطنا صالحاالشبابٌة، 

 العدوانٌة و العنؾمإسسة المواطنة والدٌمقراطٌة واالندماج االجتماعً واالبتعاد عن 

الحٌاة المدرسٌة تسعى إلى توفٌر مناخ ؾ. وكل الظواهر السلبٌة األخرىواالنحراؾ

 بٌن أعضاء الجماعة و عدم التمٌز و الفصل ،  تعلمً قابم على مبادئ المساواة وتعلٌمً

 الجودة واالنفتاح والتواصل والشراكة واإلبداعب ٌجب أن تتسمفالحٌاة المدرسٌة . التربوٌة

المإسسة ٌشارك فٌها كل المتدخلٌن والفاعلٌن سواء أكانوا ٌنتمون إلى . و إعمال العقل 

 التربوٌة  ةاإلداري للمإسس نسق خارج المحٌط السوسٌو اقتصادي أو أو ضمن  التربوٌة،

 نالمسإولٌات متحمل فًإطار الحوار وحرٌة التعبٌر والمشاركة ولن ٌتم ذلك إال فً  .

تضع من بٌن أهدافها تنمٌة قدرات   فً تؤسٌس أبعاد مجتمعٌة  الفعلٌة المشاركةأجل

تشدد على المفاهٌم والقٌم القادرة على ترسٌخ إرادة المواطنٌن  التً ، وياإلنسان الجزابر

على صناعة حاضرهم ومستقبلهم بالعلم والفكر المبدع الذي ٌحمل مشروع صٌاؼة 

ومهما ٌكن فالمإسسة التربوٌة ،بصفتها مإسسة .و متفق علٌه  متجددجزابريمجتمع 

 ضوء ذلك ىتنشٌبٌة إنما ٌتحدد دورها ووضعها وداللتها تبعا للبٌبة التً أنشبت فٌها وعل

كٌؾ ٌتمثل الشباب الثانوي دور المإسسة :أوال أن نتساءل فٌما ٌخصنا هنا:علٌنا 

ووضعها؟ وماذا ٌتوقعون منها فً المستقبل ؟ وهل ٌشعرون باالنتماء لهذه المإسسة و ما 

 نوع هذه المشاعر؟

ومن شؤن اإلجابة على هذه األسبلة أن توفر لنا من خبلل المقاربة السوسٌوأثربولوجٌة 

التمكن من حصر أبعاد التمدرس الذي سبق لنا أن افترضنا اختبلفه و تنوعه باختبلؾ 

 .(الفرضٌة الثانٌة)مقرات اإلقامة (الفرضٌة األولى)الجنس 
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فً هذا الجانب سوؾ نحلل بعض اإلجابة تمهٌد لدراسة عبلقة الشاب بالمإسسة التربوٌة  

 .فً الفصول المتبقٌة التً سوؾ نحاول فٌها تصدٌق فرضٌات البحث المٌدانً

  دورها و مدلولها فً تمثل الشاب الثانويالمؤسسة.5

 تمثل الدراسة فً الثانوٌة حسب الجنس : 07الجدول رقم

 ٍبرا سأَل حست-

 فٍ اىذساسخ ىل رَثو

 اىثبّىَخ

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

ضَبُ اىَغزقجو -1

 اىشخظٜ
73 61,34% 41 68,33% 114 63,69% 

 %26,26 47 %25,00 15 %26,89 32 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ-2

ضَبُ اىَغزقجو -3

اىشخظٜ ٗ اىزشثٞخ ٗ 

 اىزؼيٌٞ
14 11,76% 4 6,67% 18 10,06% 

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً
 

  من الذكور واإلناث ٌتمثلون فً الدرجة األولً 63.69%ٌتجلى من الجدول أن مجموع

 كانت من اإلناث %68,33وإن   الدراسة فً الثانوٌة أنها ضمان المستقبل الشخصً

 و على ذلك فإن التبلمٌذ ٌركزون  .%61,34تركز على هذا الدور بنسبة أكبر من الذكور

و المادي للمدرسة من خبلل  (النفعً )و - -Instrumentalعلى الدور األداتً"

"الحصول على عمل و وظٌفة 
1

إذن فالتبلمٌذ ٌقرون أن توجههم إلى الثانوٌة لٌس ". 

بل إنها الوسٌلة لبلبتمان على  (وزارة التربٌة الوطنٌة)قصد التربٌة و التعلٌم و هً اسم

، المستقبل، ومن شؤن هذا الخطاب أن ٌبرز تصور دور المإسسة التربوٌة لدي التبلمٌذ 

  %ثم ٌؤتً فً الدرجة الثانٌة تمثل الدراسة فً الثانوٌة أنها تهدؾ إلً التربٌة و التعلٌم 

ضمان المستقبل الشخصً و التربٌة و هً  لكن تصور أن المإسسة التربوٌة  .26.26

 .%10,06 فإنها ال تمثل سوي   التعلٌم

 و من شؤن هذه النتابج أن تدفعنا عن التساإل عن المدلول الكامن فً وظٌفة المإسسة 

، وهذا المعنى ال ٌوجد حقٌقة فً المواد المدرسة ةوفً معنى تمثل دور المدرس.التربوٌة 

                                                           
 111مصطفً حدٌة ،التنشبة االجتماعٌة و الهوٌة ،المرجع السابق ،ص-  1
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ذاتها؛ إنما ٌتم بنابه و إنتاجه وإسقاطه علٌها من خبلل استعمالها وفعالٌتها؛ أي من خبلل 

 إمكان الحٌاة بها مستقببل عندما ٌتحول النجاح الدراسً إلى ضمانة للنجاح االجتماعً

 ففً خضم التحوالت االجتماعٌة العنٌفة الحدٌثة التً  ،فقط (ضمان المستقبل الشخصً)

تمٌزت بتفكك و هشاشة فً الروابط االجتماعٌة و انحبلل فً المإسسات الثقافٌة التً 

إلى البلبلة و التؽٌر فً الروابط االجتماعٌة بٌن األجٌال و بٌن الجنسٌن و فً " أدت

العبلقات و التقالٌد ،و فً القوانٌن التً تنظم الجماعة ، سواء على مستوى نشر المعرفة 

"و التقنٌات أم على مستوى تحدٌد السلط أم على مستوى التحكم فً الذات
1

فً ظل هذه . 

الشروط اهتزت مكانة وقٌمة النظام التربوي فً المجتمع كما ترتب على ذلك تدهور 

بحٌث لم ٌعد ٌنظر إلٌها على أنها . خطٌر لصورة المدرسة فً الوعً المجتمعً العام

 .وسٌلة للتكوٌن النافع و التربٌة و التعلٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - A .Chaouite, Malaise  Sociale et naissance de l individu.in lamalif , Nov -

Dès.1981N0 130 ,p40 
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 (الثانوٌة)تمثل الدراسة فً الثانوٌة حسب الجنس واإلقامة : 08الجدول رقم

 

 الثانوية
 رَثو ٍبرا سأَل حست-

 فٍ اىذساسخ ىل

 اىثبّىَخ

 اىجْس-
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد
اىؼذ

 د
 % اىؼذد %

شهذاء -1

 (واد أسهُى)

 %72.27 32 %29.54 13 %43.18 19 ضَبُ اىَغزقجو -1

 %13.63 6 %4.45 2 %9.09 4 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ-2

ضَبُ اىَغزقجو ٗ -3

 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ
5 11.36% 1 2.277% 6 13.36% 

 %100 44 %36.64 16 %63.63 28 مجموع واد ارهيو

ػذح ثِ -2

ػىدح 

 (غيُضاُ)

ضَبّبىَغزقجو -1

 اىشخظٜ
17 34% 7 14% 24 48% 

 %42 21 %10 5 %32 16 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ-2

ضَبُ اىَغزقجو ٗ -3

 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ
5 10%  0,00% 5 10% 

 %100 50 %24 12 %76 38 مجموع غليزان

 اىَطَش-3

 %67.56 25 %16.21 6 %51.35 19 ضَبُ اىَغزقجو -1

 %21.62 8 %10.81 4 %10.81 4 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ-2

ضَبُ اىَغزقجو ٗ -3

 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ
2 5.40% 2 5.40% 4 10.81% 

 %100 37 %32.43 12 %67.56 25 مجموع المطمر

 ثِ داود-4

 %68.75 33 %31.25 15 %37.50 18 ضَبُ اىَغزقجو -1

 %25 12 %8.33 4 %16.67 8 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ-2

ضَبُ اىَغزقجو ٗ -3

 اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ
2 4.16% 1 2.08% 3 6.25% 

 %100 48 %41.67 20 %58.83 28 مجموع بن داود

 %100,00 179 %33.52 60 %66.46 119 اىَجَىع اىؼبً

 

   هذه النتابج تختلؾ باختبلفات ؼٌر متباٌنة كلما توجهنا من المراكز الحضرٌة إلى 

على   تبلمٌذ ثانوٌة عدة بن عودة مركز الوالٌة ٌإكدونمن %42لكن.صوب أطرفٌها 

تالمٌذ ثانوٌة  %21.62من تالمٌذ ثانوٌة بن داود و %25دور التربٌة و التعلٌم  ثم 

ربما ٌرجع إلى سٌرورة . من تالمٌذ مدٌنة واد أرهٌو  %13.36المطمر و فً األخٌر
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إن األمر عند التبلمٌذ ال . المثاقفة و التحوالت االجتماعٌة الجارٌة فً المركز الحضرٌة 

فإن المستقبل الشخصً . للمدرسة  فقط" و المادي" النفعً" و" األداتً" ٌتعلق بالدور

االنتقال    "  التً ٌشهدها المجتمع الجزابري أي  بمرحلة  حالة العبورللفرد قد ٌعكس لنا 

لتربٌة عملٌة تنشبة منظمة تجعل من كل األفراد فا.من مفاهٌم الجماعة إلى مفهوم الفرد

"الفرد اجتماعٌة " فعبرهما تتحقق كابنات فردٌة ومجتمعٌة فً نفس الوقت
1

. 

و بالتالً فإن التبلمٌذ ال ٌخفون تشبثهم بالمإسسة التربوٌة ،رؼم ما ٌداول الٌوم أن الذي 

مازالت المدرسة  تثٌر اهتمام التبلمٌذ ذكورا و إناثا بنسب متفاوتة  " قرأ أقري بكري" 

 ؟  ما هو شعورك باالنتماء إلى ثانوٌة:وهذا ما سوؾ نبرزه من خبلل السإال التالً

 :بحٌث توضح معطٌات الجدول التالً 

 تمثل االنتماء الثانوٌة حسب الجنس: 09الجدول رقم 

ما هو شعورك باالنتماء 

 ؟إلى ثانوٌة

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد
 %60,34 108 %60,00 36 %60,50 72 االفتخار-1

 %18,99 34 %23,33 14 %16,81 20 ال مباالة-2

 %6,70 12 %8,33 5 %5,88 7 انزعاج-3

 %13,97 25 %8,33 5 %16,81 20 آخر-4

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 المجموع العام

 من التبلمٌذ و بنسب متساوٌة بٌن الجنسٌن ٌشعرون االنتماء و %60,34مجموع

 من الذكور ٌشعرون %23,33ناالنضمام لمإسستهم التربوٌة بشًء من االفتخار ولك

 من الذكور ٌشعرون باالنزعاج أكثر %8,33من اإلناث و %16,81مقابل(المباالة)ب

 لكن الذكور سٌجلون رؼبة النفور و االنزعاج و . %5,88مما تشعر به اإلناث 

                                                           

1 -  Emile Durkheim .Education et sociologie . ed. P.U.f col le sociologue , paris 1973 –p 

:60 
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 من انتمابهم لمإسستهم الثانوٌة مما ٌنعكس على عبلقاتهم التربوٌة و نتابجهم ةالمباال

وهذا ما سوؾ نعالجه فً موضوع النتابج المدرسٌة.المدرسٌة
1

 

 كانت هذه مشاعر التبلمٌذ الثانوي من انتمابهم  لمإسستهم فهل ٌختلؾ هذا الشعور و فإذا

 باختبلؾ أمكنة تواجد التلمٌذ؟

 حسب الجنسباالرتٌاح  تشعر مكانتمثل : 10الجدول رقم

 رشؼش ٍنبُ أٌ فٍ

 ثبالسرُبح؟

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %54,75 98 %16,76 30 %37,99 68 البٌت-1

 %14,53 26 %8,38 15 %6,15 11 الشارع-2

 %30,73 55 %8,38 15 %22,35 40 الثانوٌة-3

 119 المجموع العام
100,00

% 
60 100,00% 179 

100,00

% 

 

 ثم فً المرتبة الثانٌة %54,75 التالمٌذ أن البٌت ٌأتً فً المرتبة األولىع مجموٌصرح

،لكن البٌت و الثانوٌة بالنسبة لإلناث أكثر %14,53 و أخٌرا الشارع%30,73الثانوٌة

 أكثر فً الشارع مما ٌنعكس على نأماكن الشعور بالراحة عكس الذكور الذٌن ٌتواجدو

 . المدرسٌة و بالطبع على عالقتهم بمؤسستهم الثانوٌةمنتائجه

لكن هذا الشعور تجاه المؤسسة التربوٌة هل له عالقة بالتوجٌه المدرسً من المتوسط 

 السإال إلى الثانوٌة و فً الثانوٌة نتائج الجداول التالٌة ستمكننا من الفهم أكثر من خالل

 ؟ راض عن توجهك من المتوسطة إلً الثانوٌةأنتهل التالً 

 موقف الشاب الثانوي من التوجٌه المدرسً.6

عالقة التوجٌه من المتوسطة فً الثانوٌة بالنتائج المدرسٌة حسب : 11الجدول رقم 

 الجنس

                                                           
 .أنظر الفصل الرابع  وموضوع الشباب الثانوي و النتائج املدرسية-  1



 
 

 
56 

 

 أّذهو 

ساض ػِ 

رىجهل ٍِ 

اىَزىسطخ 

  اىثبّىَخيإه

اىْزبئج 

 اىَذسسُخ

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 ّؼٌ-1

 %15,64 28 %11,67 7 %17,65 21 خٞذح-1

 %64,80 116 %61,67 37 %66,39 79 ٍز٘عطخ-2

 %14,53 26 %20,00 12 %11,76 14 عٞئخ-3

 %94,97 170 %93,33 56 %95,80 114 اىَجَىع

 ال-2

 %0,56 1 %1,67 1 %0,00  خٞذح-1

 %2,79 5 %3,33 2 %2,52 3 ٍز٘عطخ-2

 %1,68 3 %1,67 1 %1,68 2 عٞئخ-3

 %5,03 9 %6,67 4 %4,20 5 اىَجَىع

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً

 

  من تبلمٌذ التعلٌم الثانوي %94,97من خبلل قراءة الجدول  ٌمكننا أن نقول أن 

 %15,64م و هو مرتبط بنتابجه الثانوٌةىمن المتوسطة إلراضون عن توجههم 

المتوسطة التً تحصلوا علٌها ، حٌث أن النتابج المتحصل علٌها %64,80  والجٌدة 

 المعاٌٌر المتبعة فً توجٌه التبلمٌذ من الطور المتوسط إلى الثانوي أو تعتبر من أهم 

 كل فرد له القدرة واالستحقاق والجدارة على ٌثمن حٌث .التربوي  ما ٌسمى بالملمح 

 .طاقة اإلستعاب  أوال وثانٌا على مجهوده بشهادة االستحقاق بعد االختبارات

 من التبلمٌذ ؼٌر راضٌن عن %5,03و تبقً نسبة . و ثالثا حسب رؼبة التبلمٌذ

 . ،والعكس هو الصحٌح%0,56توجههم بسب نتابجهم المدرسٌة الؽٌر جٌدة 
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 عالقة التوجٌه فً الثانوٌة بالنتائج المدرسٌة حسب الجنس: 12الجدول رقم

 ساض أّذ هو-

 رىجهل ػِ

 اىثبّىَخ؟  فٍ

 النتائج-

 اىَذسسُخ

 اىجْس-
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 ّؼٌ-1

 %14,53 26 %10,00 6 %16,81 20 خٞذح-1

 %56,42 101 %56,67 34 %56,30 67 ٍز٘عطخ-2

 %11,17 20 %13,33 8 %10,08 12 عٞئخ-3

 %82,12 147 %80,00 48 %83,19 99 اىَجَىع

 ال-2

 %1,12 2 %1,67 1 %0,84 1 خٞذح-1

 %4,47 8 %3,33 2 %5,04 6 ٍز٘عطخ-2

 %1,68 3 %3,33 2 %0,84 1 عٞئخ-3

 %7,26 13 %8,33 5 %6,72 8 اىَجَىع

 أدسٌ ال-3

 %0,56 1 %1,67 1 %0,00  خٞذح-1

 %6,70 12 %5,00 3 %7,56 9 ٍز٘عطخ-2

 %3,35 6 %5,00 3 %2,52 3 عٞئخ-3

 %10,61 19 %11,67 7 %10,08 12 اىَجَىع

 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً
100,00

% 
179 

100,00
% 

 

   %94,97 ٌبدو من خبلل النتابج  أن هناك نوع من الرضً من المتوسط إلى الثانوي 

هذا اهتمام المإسسة التربوٌة برؼبات .%82,12من السنة األولً ثانوي إلى السنة الثانٌة 

الشباب المتمدرس من شؤنه أن ٌخفض  الشعور بالرفض و السلبٌة و الهامشٌة و 

 .العنؾ،و ٌجعل من مواصلة الدراسة من جمٌع التبلمٌذ وإن اختلفت خلفٌاتهم االجتماعٌة 

لكن هذه النتابج لن تمكننا من التؤكد على أراء التبلمٌذ من التوجٌه ،ألن معظم التبلمٌذ 

 ولن تفسر لنا.فً هذه المرحلة التعلٌمة لٌس لهم القدرة و الدراٌة ،للتخطٌط 

 الوفٌات المدرسٌة التً ٌعٌشوها الذكور عبر مراحل المدرسٌة المختلفة و االستقالة 

 .(نقصان الحافزٌة لدي الذكور)المتسلسلة التً ال تبتعد عن التفسٌر السلبً ب 
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 لكن الذكور ٌظهرون أن الحافزٌة ال تنقصهم بل إن نهاٌة الدراسة و الحصول على 

العمل هو الذي ٌإرقهم ، وبذلك تعزي األنثى تمدرسها و نجاحها لضمان مستقبلها و هذا 

 ما سوؾ نبرزه فً سإال ما ٌهمك فً المستقبل ؟

 موقف الشاب الثانوي من المستقبل. 7

 تمثل المستقبل الشخصً حسب الجن : 13الجدول رقم

  ما هو أكثر 

ستقبلك ي مما ٌهمك ؾ

  الشخصً

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

لزواج و تكوٌن  ا_1

 أسرة
16 14% 13 21,7% 29 16.20% 

مواصلة  والنجاح_2

 الدراسة
73 60.50% 21 35,0% 94 52.51% 

الحصول على _ 3

 عمل وربح المال
30 25.5% 26 43,3% 56 31.28% 

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119  المجموع العام

 

المشروع الشخصً و المستقبلً وحدة فكرٌة تعبٌر للتمثبلت تدمج الحالة الراهنة لما 

النظام المدرسً -و ما ٌعرفه عن محٌطه  (معرفة الذات)ٌعرفه الشخص عن نفسه 

إنه إدماج تمثلً للمكانة االجتماعٌة للشخص فً حٌاته اآلنٌة و " وسوق الشؽل

"لمستقبلٌة
1

ٌجمع التبلمٌذ على أن النجاح ومواصلة الدراسة أولوٌة كبرى حٌث  حٌث ".

 وفً %31.28 منهم على ذلك ثم ٌؤتً الحصول على عمل وربح المال%52.51ٌصرح

 .%16.20 لزواج و تكوٌن أسرةاألخٌر ا

                                                           
 171دلٌل الحٌاة،المرجع السابق، ص- 1
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تباٌنا الواضح فً ترتٌب أولوٌات حسب الجنس ،حٌث ٌنظر الذكور إلى لكن الذي ٌهمنا 

  ثم ثانٌا    عمل وربح المالى الحصول عل%343.:   كالتالًترتٌب للمستقبل

 .الزواج و تكوٌن أسرة % 21.7مواصلة الدراسة وأخٌرا %35

 : 14بٌان الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

ساسا فً أ  تدبٌر المشروع الشخصً و اتخاذ القرار ٌتجلٌا تإستراتٌجٌا"  و بالتالً فإن

"االشتؽال على آلٌات التخطٌط و ترقب الصعوبات و تخطٌها و إٌجاد الحلول البدٌلة
1

 لذا 

"  ( عمل وربح المالى الحصول عل%43)ٌعتبر المال و الكسب من اهتمامات الذكور 

ٌعتبر المال تلك الكلمة السحرٌة بمثابة األداة النادرة القادرة بالتؤكٌد على فتح جمٌع األبواب 

، فالمجتمع رأسمالٌا ، بل هو عند الشاب مجتمع تجاري بحٌث لٌس هناك أخبلق إال أخبلق 

المال ،و لٌس هناك أي سبٌل أخر إال بٌع السلع أو شرابها ،لٌس هناك ترخٌص أو التزامات 

إال بواسطة المال ،و هكذا فبل شهادات و ال الوسابل التقنٌة و ال االنضباط بقادرٌن على 

"تؤسٌس األخبلق بل العملة
2

. 

                                                           
 .170ص. نفس المرجع - 1

2     -Pascon et Ben tahar, ce que disent 296 jeunes ruraux ;op,cit,p231 

 
 

 

الزواج و -3
تكوٌن أسرة

22%

النجاح و مواصلة _2
الدراسة

35%

الحصول علً _1
عمل و ربح المال  

43%

المستقبل عند الذكور
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   ثم الحصول %60.50أما اإلناث فإن النجاح و مواصلة الدراسة هو أول األولوٌات   

 فً المرتبة هً تختلؾ عما %14،ثم الزواج و تكوٌن أسرة%25.50على عمل و ربح المال

كانت اإلناث فٌما سبق تفكر فٌه و هذا داللة علً التؽٌر االجتماعً الحاصل فً المجتمع 

 .الجزابري 

 

 

 

 ما نبلحظه الوصول إلى التعلٌم الثانوي و العالً و و ٌمكن قرأت و تؤكٌد هذا الطرح 

إلى العمل المؤجور و الزٌادة كبٌرة للنساء فً المهن الفكرٌة و اإلدارٌة و فً مختلؾ 

أشكال بٌع الخدمات الرمزي و كذلك المهن القرٌبة من التعرٌؾ التقلٌدي للنشاطات 

فزٌادة عدد اإلناث فً االلتحاق بالتدرٌس و نسب النجاح فً .األنثوٌة و المهن الوسٌطة 

 :شهادات البكالورٌا  المرتفعة  ٌتجلى فً  الجدول التالً 

 

 

 

 

 

 

و النجاح-1

مواصلة الدراسة
60.50%

لحصول على -2ا
عمل وربح المال

25.50%

الزواج و    -3
تكوٌن أسرة

14%

المستقبل عند اإلناث
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  عبر المراحل الدراسٌةث تطور نسبة الذكور واإلنا15مجدول رق

 

 السنة الدراسٌة 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

عدد تبلمٌذ  954 078 4 874 931 3 258 247 3 910 307 3

 االبتدابً

 نسبة الذكور 52.77% 52.69% 52.71% 52.72%

 نسبة اإلناث 47,23% 47,31% 47,29% 47,28%

 عدد تبلمٌذ 177 443 2 748 595 2 117 158 3 523 052 3

 المتوسط

 نسبة الذكور  50.23% 50.67% 50.27% 50.26%

 نسبة اإلناث 49,77% 49,33% 48,73% 48,74%

عدد تبلمٌذ  863 035 1 748 974 736 974 180 171 1

 الثانوي

 نسبة الذكور 42.43% 41.44% 42.06% 41.75%

 نسبة اإلناث 57,57% 58,56% 57,94% 58,25%

 المجموع 7557994 7502370 7380111 7531613

 

"الدٌوان الوطنً اإلحصابٌات: المصدر
1

 

 والتً ن والداخلًةمن نتابج العددٌة وللعبلقة بٌن الخارجٌن من مرحلة تعلٌمً

البد من داللة سوسٌولوجٌا للوقوؾ على الوفٌات المدرسٌة  (ثانوي-متوسط-ابتدابً)تلٌها

للذكوروالتفاضلٌة بٌن الجنسٌن ،إن البحوث التً ال تعٌر اهتماما للمعضلة إال على سبٌل 

أن ٌتخلى قسم من التبلمٌذ قبل األجل مرحلة ما ،لن تذهب بعٌدا عن التفسٌر السلبً 

 للذكور أمام ةبنقصان الحافزٌة لدي الذكور ،دون أن نذهب إلى فهم االستقالة المتسلسل

فالنجاح المتزاٌد التً تقدمه المدرسةعلى أنه استحقاق و اصطفاء طبٌعً، و .المدرسة 

تطور بنٌة حظوظ بلوغ التعلٌم العالً هً دمقرطة التعلٌم ، ٌتعٌن التذكٌر أن هذه 

الظاهرة المرفولوجٌة قد تنسحب على تؤبٌد الوضع الراهن على أن االصطفاء سوؾ 

                                                           
 الدٌوان الوطنً اإلحصابٌات - 1
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ٌقلص من التراتبٌة بٌن الذكر و األنثى و ٌقلص من الهٌمنة الذكورٌة ، و هكذا فإن 

للتبلمٌذ لهم نفس الدرجات المتساوٌة ،أنهم أقصوا أنفسهم نتٌجة جزاء عاجل ألنهم فشلوا 

ال ٌمكن فهم هذا اإل بوضع المإسسة التربوٌة فً نطاق عام وهو التحوالت .فً االمتحان 

 .االجتماعٌة والثقافٌة المحلٌة والعالمٌة الحاصلة و تؤثٌراتها على جٌل الشباب
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هذه التمثبلت و .إن ممارسات و تمثبلت الجنسٌن لٌست متناظرة بالمرة :  الخاتمة

وكذلك من خبلل .الممارسات الرمزٌة من خبلل اللباس ونظرة كل منهما ألخر

إستراتٌجٌات الشباب حٌال المستقبل تؤخذ وجودها من العبلقة بالمإسسة التربوٌة و من 

ٌستدعً من ذلك ضرورة .المحٌط العام الذي ٌشكل الفضاء الداللً للمجتمع الجزابري

ذلك أنه ما كان لمستقبل مدرسً أن ٌنجح  شرط أن .يفهم طرٌقة اشتؽال نظامنا التعلٌم

ٌكون مرتبط باالستعدادات إزاء المدرسة وإزاء االنتساب إلى قٌمها و إزاء االرتقاء 

وهذا أهم ما ٌشؽلهم ٌدور حول العمل والمٌل إلى االستقبلل المالً و الحرٌة  بالمدرسة ،

الشخصٌة ،ومن جهة أخرى هإالء الشبان و المراهقون واعون بما ٌدور حولهم و ال 

وتطالب اإلناث بحرٌة للمرأة و المساواة تبقً تبحث .ٌفقدون األمل فً مجتمع أكثرا عدال 

إكد  ِِ لها عن مكان فً مواجهة التؽٌرات التً تحصل فً األسرة الجزابرٌة ، لذا يِ

الذكور فً أسرة المستقبل فً الحٌن، تتراجع فكرة الزواج عند اإلناث إال بعد الدراسة و 

العمل ،و هذا فً أصله سوؾ ٌتحول إلى ظاهرة تتطلب من المهتمٌن دراسة تؤثٌرات 

األٌادي الرطبة " الفضاء المؽلق و األنشطة اللطٌفة " الظل" كثافة تواجد المرأة فً مهن

األنشطة – الفضاء المفتوح " الشمس"فً المقابل ٌتزاٌد وجود الذكور فً مهن" و المرنة

 .الخشنة

 المدرسٌة الحٌاةلكن نسق التعلٌم ٌفرض وجهة نظره من خبلل تنظٌم مجموع عناصر

و .الزمنٌة والتنظٌمٌة والعبلبقٌة والتواصلٌة والثقافٌة والتنشٌطٌة والتكوٌنٌةو ٌة نالمكا

وهذا ما نحاول . والسٌاسٌة المحٌطة بها السٌوسوثقافٌة و االقتصادٌةوالظروؾعبلقتها 

عنه فً باقٌة فصول البحث من خبلل ممارسات وتمثبلت رصده و التنقٌب و البحث 

 . الشباب الثانوي اتجاه مإسسته التربوٌة
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 :قدٌـــــم ت
 

فكل . حد أهمٌة الزمن وإٌقاعاته السرٌعة فً بناء الحضارة اإلنسانٌةأٌخفى على ال 

 كل معارفنا العلمٌة و تللٌوم ما زال. الظواهر الطبٌعٌة و االجتماعٌة هً دالة فً الزمن

تظهرأن زمن األفراد و المإسسات فً مجتمعاتنا . اإلدارٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة

و .هو زمنا خطٌا تندمج لحظاته بعضها مع بعض و تتجه نحو نقطة أخٌرة و مستقرة 

بالتالً فإن الكثٌر من الظواهر تدرس بعٌد عن مفهوم الزمن،  فمفاهٌم الزمن مازالت 

 .قاصرة النظرة لدٌنا 

لكن علٌنا أن نتذكر أنه فً اللحظة نفسها أظهرت التقنٌات اإلدارٌة و االقتصادٌة الرقابٌة 

. أن الزمن وقتا اجتماعٌا من النمط التسلسلً التراكمً.فً المجتمعات الؽربٌة المتطورة 

أنه فً المحصلة وقت تطوري و موجه ، فاكتشاؾ مفهوم التطور كان تحت مفهوم 

و بالتالً  عملت التقنٌات اإلنظباطٌة فً كافة مإسسات المجتمع والدولة  .عبارات التقدم 

تكوٌن " .أي  تقدم المجتمعات"التكوٌن" اكتشاؾ مفهوم التطور بعبارات  بدورها ،على

األفراد هذان االكتشافان األكبران، فً القرن الثامن عشر ربما كانا مترابطٌن بالتقنٌات 

الجدٌدة فً السلطة فً المجتمعات الؽربٌة  و بصورة أوضح ، بؤسلوب جدٌد فً إدارة 

الوقت و جعله مفٌدا ، عن طرٌق التقسٌم التجزيء، و التسلسل  و التركٌب و 

"التشمٌل
1

وذلك من أجل التحكم بعبلقات الوقت و األجسام و القوى فً الفضاء ، من .

أجل تؤمٌن تراكم المدة، و من أجل تحوٌل حركة الوقت الذي ٌمر إلى مكسب أو إلى 

 فً كل واحد ةمنفعة متزاٌدٌن  بشكل دابم ،أي كٌؾ ٌمكن رسملة وقت التبلمٌذ ؟ متراكم

منهم ،فً أجسامهم ،فً قواهم وكفاءتهم، وبشكل ٌجعلها خاضعة لبلنتفاع و الرقابة؟ كٌؾ 

كل هذه األسبلة تندرج   بالزمن المدرسً؟ىمن هو الطرؾ المعنٌمكن تنظٌم مدد مفٌدة ؟ 

المتعلق تدبٌر الزمن المدرسً فً الفضاء المإسسة التربوٌة و الفصل المتعلق ضمن
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ما ٌعشه الشباب الثانوي من خالل ممارسات و تمثالت  ٌتعلق : الفرضٌة الثانٌةب

 .(تدبٌر الزمن المدرسً )بالزمن المدرسً

 :الزمن المدرسً  1-

 صار موضوع الزمن المدرسً فً الحٌاة المدرسٌة للمتعلمإذا لم ٌكون الزمن حاضر 

 وتؤهٌل الفعل التربوي واالرتقاء التربٌةأحد المداخل األساسٌة لتحقٌق ؼاٌات وأهداؾ 

 ر جهاز مفاهٌمً ناتج عن تطو المدرسًٌشكل موضوع الزمنحٌث .بالعملٌة التدرٌسٌة

ٌُقصد الذيو.فً التصورات والمقاربات التً تعنى بموضوع الزمن المدرسً  الؽبلؾ به  

و  التوزٌع األسبوعً التوزٌع السنوي و- الزمنً المدرسً وتوزٌعه على مدار السنة

  الوحدات التعلٌمٌة و بٌن محتوٌات و ارتباطه كمًالمستوى هذا على . التوزٌع الٌومً

و ٌكون محتوى فً فضاء المإسسة  .نوعًالمستوى على اللتبلمٌذ لاألنشطة الدراسٌة 

 .التربوٌة 

فالفضاء المدرسً و الزمن المدرسً ٌعتبران الحاوٌة الزماكنٌة لمجتمع البحث المإسسة  

على " الحراسة العامة"اإلنضباطات اإلدارة واالستشارة بحٌث تعمل ألجهزة . التربوٌة

للزمن  تحلل الفضاء الزماكانً وتفكك و تعٌد تركٌب النشاطات  التبلمٌذ استجابة

التً تمتلك سلطة التنظٌم - وزارة التربٌة الوطنٌة– اإلدارة المركزٌة  الذي تعدهيالمدرس

 فى المدٌر واالستشارة ةالتربوٌة ممثل  المإسسة اإلدارة  ثموالمراقبة و المحاسبة

مٌن الزمن المدرسً للمتعلم أ الدراسً على تثم األستاذ فً القسم" الحراسة" التربوٌة

 على الوقت من الهدر ةمحافظال ،ثم التعسؾ   اإلخضاع ووحماٌته من كل أشكال

ثم التلمٌذ باعتباره هو الذي ٌعٌش هذا الزمن فً حٌاته المدرسٌة، مع تدخل . والضٌاع

األسرة فً مساعدة أبنابٌها فً تنظٌم فترات المراجعة و الراحة و ممارسة الهوٌات 

 .الشخصٌة
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  :تدبٌر اإلٌقاعات المدرسٌة .1.1

 بها علماء مإكلٌنٌكٌة قاأبحاث تجرٌبٌة ى عل  المدرسٌةتٌقع تدبٌر اإلٌقاعا

 توزٌع  أي الذٌن ٌدرسون انعكاسات التنظٌم الزمنً.الكرونوبٌولوجٌا والسٌكولوجٌا 

 أبحاث تقوٌمٌة قام بها علماء ،و األبعاد الفٌزٌولوجٌة والسٌكولوجٌة للتبلمٌذىالزمن عل

 .التبلمٌذ التربٌة، وتهدؾ إلى تقوٌم انعكاسات تنظٌم الزمن على مكتسبات

 المدرسً لٌس بدالة خطٌة بل دالة تطورٌة بمفهومها الرٌاضً ، أي إن عو بالتالً فاإلٌقا

( ارتخاء/انخفاض)ولحظات (قوة/ارتفاع)متؽٌراتها مرتبطة فٌما بٌنها،فهً تعرؾ لحظات

،عملٌة زفٌر و شهٌق إلمداد الجسم  إلى تنفس مدرسًىٌإد (عطلة / دراسة ) أي 

 فتور  وحصل إجهاد وتعبي أما إذا وقع خلل فً اإلٌقاع المدرسً .بالطاقة حتى ٌعٌش

 فٌظهر  .سلبً ٌإدى إلى اندالع تشنجات فً الجسم المإسسة التربوٌةوكسل وهو مإشر 

 شباب المراهق تجاه المإسسة التربوٌة ، ى و ممارسات و تمثبلت علتبشكل سلوكٌا

 ٌشٌر مفهوم "حٌث.  هذه الفرضٌة الثانٌةيوالذي نحن بصدد الكشؾ عنه و إبرازه ؾ

 و الٌومٌة للنشطة ةاإلٌقاعات المدرسٌة إلى تنظٌم و تدبٌر الحصص السنوٌة و األسبوعً

المتعلم الفكرٌة و المهارٌة و العبلبقٌة بحٌث ٌراعً هذا التنظٌم الصحة الجسمٌة و 

" المناسبة للتعلمتالنفسٌة للمتعلم و األوقا
1

وذلك ضمانا لبلستعمال األمثل للموارد . 

 ةوالمورد المادي .(الطاقم اإلداري و األساتذة و المساعدٌن التربوٌٌن و العمال )البشرٌة

المالٌة المرصودة للتعلٌم فً مختلؾ الموارد  و.تتعلق بفضاء المإسسة بكل مكوناته

مراعاة لمتطلبات الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة لمحٌط " مع أسبلكه ومستوٌاته

"المإسسة لتنظٌم السنة الدراسٌة تنظٌما موحدا
2

 إلى  تنظٌم التعلٌم فً الجزابر شٌريو. 

بما فً ذلك الجداول الزمنٌة والمواقٌت .ضرورة تدبٌر الوقت فً مجال التربٌة والتكوٌن

كامبل من  ( أسبوعا32)واإلٌقاعات والعطل المدرسٌة وفق ؼبلؾ زمنً محدد فً 
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النشاط الفعلً مع إمكانٌة تعدٌل هذه األسابٌع، وتوزٌع الحصص على أٌام السنة حسب 

 كما ٌمكن للسلطة التربوٌة تعدٌل الجدول الزمنً .للحٌاة المدرسٌةوتٌرة الحٌاة الممٌزة 

 التً تحاالت التحوالت لجوٌة و اإلضرابا- السنوي للدراسة فً حالة حدث طبٌعً 

"ٌعرفها قطاع التربٌة 
1

شرٌطة ضمان تحقٌق مدة التعلٌم المقررة سنوٌا، وانطبلقا من  

: هذه الثوابت وضعت الوزارة تنظٌما للسنة الدراسٌة ٌستند إلى المرتكزات التالٌة

  شهر جوٌلٌة إلى ؼاٌة سبتمبرامتداد السنة الدراسٌة من بداٌة شهر. 

  أسبوعا32 ٌوما، أي ما ٌوازي 965ٌبلػ مجموع عدد أٌام األنشطة الفعلٌة  .

  ثبلثة فصول تقسٌم السنة الدراسٌة إلى: 

   عطل مدرسٌة/ عطل رسمٌة / تقسٌم العطلة إلى عطل دٌنٌة. 

   عطلة .عطلة الشتاء . عطلة الخرٌؾ: بعطلة مدرسٌة دورة دراسٌة  تنتهً كل

 .للدخول المدرسً  إلعداد سبتمبرتخصص بداٌة شهر :.عطلة الصٌؾ.الربٌع

وٌحدد سنوٌا بمقرر وزاري العطل، وتوارٌخ الدخول والخروج بالنسبة للتبلمٌذ واألطر 

"بمختلؾ أصنافها وتنظم المداومة داخل المإسسات خبلل العطل
2

وبالنسبة للموسم  

شؤن تنظٌم السنة الدراسٌة والعطل المدرسٌة بقطاع التربٌة 2013 الدراسً الحالً 

 لجمٌع 2013/2014ٌحدد تارٌخ الدخول المدرسً  للسنة الدراسٌة.الوطنٌة

: المعلمون و األساتذة.صباحا2013 سبتمبر 01ٌوم األحد: الموظفون اإلدارٌون.المناطق

المادة .صباحا2013 سبتمبر 08ٌوم األحد : التبلمٌذ. صباحا2013سبتمبر03ٌوم الثبلثاء 

 .2013/2014تحدد رزنامة العطل المدرسٌة بالنسبة للسنة : الثالثة

                                                           
  تشؽل القطاع و تنعكس ت ٌعرؾ قطاع التربٌة سلسلة من اإلضرابا2015  إلً الٌوم الحالً 2004من سنة -  1

 مباشرة على ممارسات و تمثبلت التبلمٌذ فً عبلقاتهم بالمإسسة و تإثر على الزمن المدرسً بصفة مباشرة

ماي 20ه الموافق 1443رجب 10المإرخ فً  14لموسم الدراسً الحالً فقد صدر المقرر الوزاري رقم  ا- 2

. شؤن تنظٌم السنة الدراسٌة والعطل المدرسٌة بقطاع التربٌة الوطنٌة2013
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 مساءا إلً ٌوم 2013 أكتوبر 31جمٌع المناطق من ٌوم الخمٌس :عطلة الخرٌؾ

جمٌع المناطق من ٌوم الخمٌس :عطلة الشتاء.صباحا2013 نوفمبر 06األربعاء 

جمٌع :عطلة الربٌع.صباحا2014 جانف05ً مساءا إلً ٌوم ااألحد2013دٌسمبر 19

 2014 أفرٌل 06 مساءا إلً ٌوم األحد 2014مارس20المناطق من ٌوم الخمٌس 

 مساءا 2014 جوٌلٌة 03جمٌع المناطق ابتدأ من ٌوم الخمٌس عطلة الصٌؾ .صباحا

 .بالنسبة لؤلساتذة و المعلمٌن

بتطبٌق نظام التوقٌت المستمر فً اإلدارات ما نبلحظه أن الزمن المدرسً هو شبٌه  

من المإسسات االقتصادٌة و التجارٌة و هنا جدٌر العمومٌة والجماعات المحلٌة وؼٌرها 

  بٌن  الزمن المدرسً و إٌقاعاته والزمن المجتمعً و إٌقاعاته؟ةبنا التساإل ما هً العبلق

 : إٌقاع المدرسة وإٌقاع المجتمع.2.1

تربوٌة واقتصادٌة  وبل ظاهرة اجتماعٌة.لٌس أمرا معزوال المدرسً الدخول والخروج 

و أصبحت العنوان  . المجتمع بجمٌع مكوناتهىو ذات أبعاد واسعة وانعكاسات كبٌرة عل

فؤصبح الدخول المدرسً هو " الحكومة والدخول االجتماعً" الربٌس للصحافة الوطنٌة 

هذا المفهوم توسٌع إلى اللحظة التً تؤرٌخ لسٌر لجمٌع أعمال قوى مإسسات المجتمع،

 العطلة  ٌؤتً بعد خروج تخللتهالدخولؾ.ودخول ثقافً دخول اجتماعً ودخول سٌاسً 

 حتى إن الدخول المدرسً .،التً مست كل شرابح المجتمع و مإسسات الدولة الصٌفٌة 

فحوالً ثمانٌة مبلٌٌن . أرتبط لدى السلطات و أفراد المجتمع بمفهوم الدخول االجتماعً

، أي تبلمٌذ و نصؾ ملٌون موظؾ، هو رقم ٌمثل فً الكتلة السكنٌة دخول اجتماعً 

 .ثلث الساكنة و إذا حسبنا األولٌاء فإنه المجتمع بؤكمله فً دخول

 تهم  اجتماعٌةإذن فالدخول و الخروج المدرسٌٌن لٌس عمبل اعتباطٌا، بل هو ظاهرة

 و ،فاألسرة تعٌش هذا الحدث كتحول فً اإلٌقاعات الفردٌة.شرابح كبٌرة من المجتمع

و تنظم األسرة الكثٌر من الجماعٌة؛ حٌث ٌعاد بناء شبكة زمنٌة خاصة بؤٌام المدرسة،

إعادة توزٌع  المجتمع و مإسساته،حٌث نشهد  وٌمتد هذا التؤثٌر إلىأوقاتها و مناسباتها 
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 اقتصاد المدٌنة بإعادة النظر فً األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً عبلقتها بالزمن

 .المدرسً

 :الدخول المدرسً. 2

هذا .ٌبدأ مع انتهاء عطلة طوٌلة ٌنقطع فٌها جمٌع أعضاء الجماعة التربوٌة عن العمل

الدخول ٌظهر فً أٌامه األولً من خبلل ارتداء األلبسة الجدٌدة ، و كؤن الكل فً عٌد 

بالداللة و الرمزٌة من خبلل أشكال االرتداء ، ٌظهر فً الحركة الؽٌر عادٌة فً 

 .الشوارع و فً حركة السٌارات ووسابل النقل، وفً  المحبلت بٌع األدوات المدرسٌة 

 :ٌمكن قرأته  من أشكال التالٌة للمإسسة  العنوان البارزهذا الدخول هو

 :بٌن الموضوعٌة و الذاتٌة:ة اإلدارة  واألساتذىتعثر على مستو .1.2

تؽٌر مدراء  التعثر على مستوي مدرٌة التربٌة بسأما على مستوى إدارة المإسسة ٌنعك 

بعض المإسسات تبقً . المإسسات التربوٌة و نواب المدراء و المساعدٌن التربوٌٌن

 المإسسة ر ، و ٌكلؾ نابب مدٌر المإسسة بتٌسًابدون مدٌر أو ٌتؤخر فً تعٌن مدٌر له

وهنا ٌجد نفسه ؼٌر قادر على تحمل المسإولٌة،  ٌإدى هذا إلى التؤخر فً توزٌع و 

ضبط  استعمال الزمن األساتذة ، و ٌستمر فً بعض المإسسات إلى نهاٌة شهر 

 ضمن نما الحظناه هو تؤخر فً تعٌن و التحاق مدراء المإسسات و اإلدارٌٌن م.أكتوبر

عٌن لها مدٌر ثم بعد حوالً شهرا من تعٌنه "أربع ثانوٌات محل الدراسة ثانوٌة بن داود 

ثانوٌة بن عدة بن عودة  ٌعٌن لها نابب مدٌر مكلؾ بصفة مدٌر " ٌنقل إلى مإسسة أخرى

وهً الحالة السابدة فً . للثانوٌة جلب من مإسسة أخرى، تركت بدون نابب للدراسات 

الكثٌر من المإسسات التربوٌة لدٌنا ،مما ٌضفً على المإسسات التربوٌة حالة من 

 . الترقب و التعثر بسبب عدم االستقرار فً اإلدارة

نتٌجة عمل اإلدارة على مستوى مدرٌة التربٌة  هذه الظاهرة تنطبق كذلك على األساتذة  

بحٌث ال تتم تعٌٌنات األساتذة فً موعدهم المحدد ،مما ٌنتج عنها إعادة فً توزٌع 

بإضافة بعض األساتذة و إنقاص من عددهم مما ٌستدعً إعادة فً "الخرٌطة المدرسٌة 

مما ٌإدى إلى إحداث تؽٌرات فً استعمال زمن األساتذة و "تدبٌر الزمن المدرسً 

 .       ٌنعكس ذلك على استعمال زمن التبلمٌذ 
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حٌث تتبعن من خبلل مبلحظاتنا والمقاببلت مع المدراء و األساتذة ،تطور ظاهرة عدم 

كما ٌبدون من خبلل "  رؼبات األساتذةةعدم مراعا" قبول استعمال زمن األساتذة، بفعل

مقاببلتهم، مما ٌجعل اإلرباك و التشنج بٌن األساتذة و اإلدارة حتى ٌهدد األساتذة اإلدارة 

مما ٌستدعً إعادة . بشن إضراب للمطالبة بتؽٌر أو تعدٌل استعمال زمن األساتذة

" ففً المإسسات.استعمال زمن األساتذة مما ٌإثر مباشرة على استعمال زمن التبلمٌذ 

"المختارة للدراسة أعاد المدراء استعمال الزمن بطرٌقة كلٌة أو بشكل جزئ
1

 وٌستمر 

 .ذلك نهاٌة شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر

فتبلحظ من خبلل .أما التعثر الذي ٌؤخذ الصفة ذاتٌة التً جبل علها المواطن الجزابري 

مازال لم نألف "  "أن الوقت لم ٌدخل بعد و كل تأخٌره خٌرة"  األساتذة تتصرٌحا

 .مما ٌإدى إلى كثرة ؼٌابات األساتذة و اإلدارٌٌن و المساعدٌن" العمل و الخدمة

كل هذا التعثر الذي ٌحدث على مستوى اإلدارة ٌإثر على سلوكٌات و ممارسات 

 .الشاب الثانوي ٌمكن مبلحظته/التلمٌذ

ٌلتحقون بمإسساتهم إال فً وقت  فؤؼلب التبلمٌذ ال:  تعثر على مستوى التالمٌذ.2.2

حتى أن األٌام األولى الخاصة بهذا ، ٌحترمون مواعٌد التسجٌلال  بل وكثٌرا منهم .متؤخر

 وٌتعمق هذا .تجسد فعبل فراؼا فً المإسسات التً تدخل البحة االنتظار بامتٌا االستحقاق

 .عند تبلمٌذ السنة الثانٌة و السنة الثالثة أكثر، و ترتفع نسبته عند الذكور عموما الوضع 

 .ٌن ؼٌر مسجلمبل إن كثٌرا من التبلمٌذ ٌلتحقون بمإسساتهم وه

 و هذا ما توقفنا عنده لما سؤلنا المساعدٌن المكلفٌن بالتسجٌبلت حٌث أوضحوا أن نسبة 

" تمتد على مدار نهاٌة شهر سبتمبر بداٌة أكتوبرتالتسجٌبل
2

. 

ه كثرة الؽٌابات بٌن الذكور القدماء خبلؾ لتبلمٌذ السنوات األولً ،ألنهم فً ناما الحظ

حالة تعرؾ على فضاء المإسسة الجدٌد عنهم، أما الؽٌابات فهً إما أن تكون داخل 

المإسسة بالتسكع بٌن األقسام أو فً الساحات أو بالبقاء خارج المإسسة و ٌتداول التبلمٌذ 

 ".عطلة سعٌدة و دخلة مرٌضة" عبارات 
                                                           

فً ثانوٌة  األربع أعاد مدراء المإسسات استعمال زمن األساتذة  بالتؽٌر بعد حوالً شهرا من الدخول المدرسً أي - 1

فً شهر أكتوبر،هذا التؽٌر سوؾ ٌنعكس مباشرة على استعمال زمن التبلمٌذ ،و من هنا ٌبدأ التعثر و التشنج ،و تبدأ 
 الممارسات ؼٌر سوٌة على التبلمٌذ 

 .مقابلة مع المساعدٌن و مستشار التربٌة بخصوص الدخول المدرسً-  2
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الحضوراإلناث المكثؾ ٌمكن تفسٌره فً كثرة مكوثهن فً البٌت أثناء العطلة الصٌفٌة و 

 .ٌمثل لهم الدخول المدرسً فضاء اللتقاء و التعارؾ

 .وقد ٌكون لمادة أساسٌة،  أنفسهم فً انتظار أستاذ نالتبلمٌذ ٌجدو ٌلتحقعندما أما 

 ففً ثبلثة مإسسات قٌد الدراسة كان نقص األساتذة فً مواد الفرنسٌة، الفٌزٌاء، 

 .الرٌاضٌات

 وفً بداٌة الدخول المدرسً تنعقد مجالس لدراسة طعون التبلمٌذ إلعادة السنة الدراسٌة 

خبلل هذه األٌام ٌبلحظ تدخبلت من . أو السماح للتبلمٌذ المفصولٌن بمتابعة الدراسة

 ،ومن كل من نالمدراء األساتذة،المساعدٌن،اإلدارًٌ" أطراؾ عدٌدة من داخل  المإسسة 

ففً إحدى المقاببلت المبرمجة مع مدٌر ثانوٌة بؽلٌزان وجدناه فً " ٌستطع التدخل

ألنه لم ٌستحب لطلباتهم فً " ناجتماع مطول بسبب احتجاجات المساعدٌن التربوًٌ

 من جهات ن تحوٌل أو إعادة السنة لبعض التبلمٌذ كما ٌفعل مع بعض المتدخلًوتؽٌرأ

هذه الظاهرة تحدث فً جل .فما كان لمدٌر المإسسة اإل االستجابة لطلباتهم". عدة

و ٌحدث تدخبلت من خارج المإسسة من الموظفٌن فً مدرٌة .المإسسات التربوٌة 

 من وزرة ةالشرطة و الدرك الوطنً حتى إن هناك تعلٌم–التربٌة من أطراؾ فً األمن 

التربٌة ، تلزم مدراء المإسسات بإعادة التبلمٌذ المفصولٌن ألبناء قطاع التربٌة و األمن 

لكننا نقع فً مفرقة . الوطنً بمختلؾ أسبلكه مرعاه ظروؾ تمدرس هإالء التبلمٌذ

أن  ٌترتب عن ذلك مسلمة   التعلٌم نسقلحظوظ فً نفس ااألفراد لهمأن لكل . كبٌرة 

  .المإسسة التعلٌمٌة دٌمقراطٌة وال تقصً إال من ٌقصً نفسه

 :الخروج المدرسً. 3.2

 من األساتذة فبمجرد انتهاء بعض .ٌبدأ الخروج المدرسً بعد نهاٌة كل فصل دراسً

 وإدخال ،وإجراء االختبارات الفصلٌة و الحصص الدراسٌة المقررة فً البرنامج السنوي

التربوٌة أو  المإسسات  التبلمٌذٌؽادر ت والفروض واالختبارانقط المراقبة المستمرة

 . ٌبقوا داخل المإسسة فً حالة تسكع و فوضى

نهاٌة شهر أفرٌل  دافعٌن  ٌودعون المدرسة مع  المستوي الثالثة ثانويإن بعض التبلمٌذ

و تعمل وسابل االتصال الحدٌثة الهواتؾ واالنترنت و . بذلك إلى تحدٌد عتبة الدروس 
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التلفزٌون التً ٌستعملها التبلمٌذ فً التحكم فً إنهاء البرنامج حٌث ٌقوم التبلمٌذ بمتابعة 

تنفٌذ البرنامج مع المإسسات المتؤخرة وٌدخلون فً حالة احتجاجات بٌن األساتذة ومرات 

هذه االحتجاجات  تخرج فً كثٌر من . تكون بالتوقؾ الكلً والجماعً بالتحاق باألقسام

" أمام وزارة التربٌةتتجمعات أمام مدٌرٌات التربٌة وتجمعا" األحٌان إلى الشارع
1

. 

      فداخل المإسسة التربوٌة بدأت ظاهرة أشكال تمرد األفراد وجماعات التبلمٌذ ضد سلطات 

، مما ٌجعلها خارج وفً تصادم صارخ مع قوانٌن الداخلٌة للمإسسة . المإسسة 

 هذه الظواهر سوؾ نتوسع فٌها فً الفصل لمتعلق بالعنؾ االنضباط  .الشرعٌات الرسمٌة

.  

      بعد اإلنهاء من التسجٌبلت المدرسٌة والدخول تسلم للتبلمٌذ استعمال الزمن األسبوعً و 

ٌعطً األساتذة البرنامج السنوي لكل مادة تعلٌمٌة ، ومن هنا نبدأ فً الدخول إلى الواقع 

الحقٌقً فً كٌفٌة إدارة الزمن المدرسً ونستجوب التبلمٌذ من خبلل االستمارة و 

المقاببلت و المبلحظات أن نبرز من جهة نظر وتمثبلت التبلمٌذ من الزمن المدرسً و 

  . استعمال الزمننبدأ

 

 

 

 استعمال الزمن.3

لٌس . هو إرث قدٌم أستخدم من أجل تنظٌم دورات للتكرارواإلجبار على القٌام بالمهمات

استعمال الزمن  إال إطار عام للنشاط ،إنه  إٌقاع جماعً و إلزامً مفروض من الخارج، 

ٌِمن إعداد التلمٌذ، فهو مراقب من الداخل مساره و مراحله،  إنه  البرنامج المدرسً الذي 

و بالتالً ٌخترق الزمن الجسم والعقل و نفس التلمٌذ وكل من ٌقوم بتعلمه و معه كل 

الرقابة الدقٌقة التً تمارسها السلطة انطبلق من األستاذ إلى االستشارة إلى المدٌر 

 .  وزارة التربٌةى إلى مدرٌة التربٌة إلةالمإسس

  :تحلٌل جدول الزمن المدرسً للمستوٌات الثالثة

                                                           
 . متابعة الصحافة الوطنٌة المكتوبة و المسموعة للوقوؾ على ظاهرة احتجاجات التبلمٌذ- 1
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 االستعمال الزمنً الثانٌة آداب و فلسفة السنة:16الجدول رقم 

 التوقٌت األحد االثنٌن الثبلثاء األربعاء الخمٌس

 9-8 فلسفة  علوم أسبلمٌة فلسفة جؽرافٌا

 10-9 فلسفة تارٌخ لؽة عربٌة فرنسٌة فرنسٌة

علوم 

 أسبلمٌة

لؽة 

 إنجلٌزٌة

 11-10 لؽة عربٌة تربٌة البدنٌة تارٌخ 

لؽة  فراغ فلسفة فراغ

 إنجلٌزٌة

11-12 

  العلوم الطبٌعٌة   فٌزٌاء لؽة عربٌة

 الفٌزٌاء

 15-14 فرنسٌة فرنسٌة

 16-15 تارٌخ رٌاضٌات رٌاضٌات لؽة إنجلٌزٌة

علوم 

 الطبٌعٌة

    16-17 

 

 

 

 

 االستعمال الزمنً للسنة الثانٌة تقنً رٌاضً       : 17الجدول رقم 

 التوقٌت األحد االثنٌن الثبلثاء األربعاء الخمٌس

     هندسة الفٌزٌاء الرٌاضٌات لؽة حٌة

   الفٌزٌاء

 9-8 لؽة حٌة

 10-9 لؽة عربٌة الفٌزٌاء الرٌاضٌات فٌزٌاء

 هندسة   الرٌاضٌات لؽة عربٌة هندسة

   الفٌزٌاء   

 11-10 رٌاضٌات

 12-11 علوم شرعٌة تالرٌاضٌا تارٌخ هندسة

 15-14 هندسة تالرٌاضٌا التارٌخ لؽة فرنسة لؽة حٌة

 16-15 هندسة فرنسٌة التربٌة البدنٌة التارٌخ لؽة عربٌة

 17-16 التارٌخ علوم شرعٌة التربٌة البدنٌة  لؽة فرنسٌة
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"التعلٌق على االستعمال الزمنً 
1

: 

 :تؤتً صعوبة تنظٌم و بناء استعمال الزمن للتبلمٌذ لثبلثة اعتبارات

-المخابر-قاعات الدراسة- المرافق المتواجدةاالعتبار األول ٌتعلق بفضاء المإسسة - 

 .المبلعب

 كلها وإلى سبع ساعاتست ساعات من  التً تمتد ساعات التعلم كل: االعتبار الثانً -

وهذا ال ٌتماشى مع المقاٌٌس الدولٌة وما هو معمول به فً أؼلب الدول : القسم تتم داخل 

 ؼٌاب برمجة للحصص الزمنٌة تراعً التفاوت بٌن أوقات ٌرتفع فٌها ،وفً مٌدان التعلٌم

ما زال هناك تكثٌؾ للزمن، وهذا مبعث للتعب والملل .وٌنخفض انتباه وتركٌز المتعلمٌن

 . ةو هذا ما سوؾ نبرزه أكثر فً هذه الفرضٌة الثانً.لدى التبلمٌذ

 ؼٌاب التنصٌص الصرٌح على توازن جٌد بٌن زمن التعلم واألنشطة :االعتبار الثالث

 واستعمال الزمن واإلبقاء على الوضعٌة المإسسةعدم تحول دور و. الموازٌة

 األخذ عدم و.قسم، مما ٌجعل دور أي متدخل آخر منعدما/ أستاذ : البٌداؼوجٌة التقلٌدٌة

هذا ما سوؾ نبرزه فً الفرضٌة  وحصص الدعم لقسمبعٌن االعتبار التعلم خارج ا

 .المتعلقة بالنشطة  المدرسٌة

لقد أبرزنا من الجداول السابقة بعض استعماالت الزمن لبعض المستوٌات التعلٌمة فً 

وهً مماثلة لبعض فً جمٌع المإسسات من حٌث الحجم الساعً و .  التربوٌةامإسستن

تختلؾ فقط فً عملٌة تنظٌم الحصص لكل مادة تعلٌمٌة ،هذا االستعمال للزمن سوؾ 

ٕو رؼزقذ أُ ػذد عبػبد اىذساعخ  نطلب رأي التبلمٌذ فٌه من ناحٌة الكمٌة بالسإال التالً

 ؟(ٍز٘عظ–ٍْخفض -ٍشرفغ )األعج٘ػٞخ فٜ اىثبّ٘ٝخ

 

 

 

                                                           
 الثانوٌات محل الدراسة ىهذه الجداول أو استعماالت الزمن للتبلمٌذ طلبناه بطرٌقة عشوابٌة ،من بعض تبلمٌذ إحد-  1

و قد تختلؾ من مإسسة إلً أخرى إال أ أنها تشترك فً الحجم الساعً و تنفٌذ البرنامج الوطنً ،و قد تختلؾ فً 
 .تنظٌم الحصص
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 ٍىقف اىشبة اىثبّىٌ ٍِ اسزؼَبه اىضٍِ. 1.3

 رَثو ػذد اىسبػبد األسجىػُخ حست اىجْس : 18اىجذوه سقٌ
 

هو رؼزقذ أُ -

ػذد سبػبد 

اىذساسخ 

األسجىػُخ فٍ 

  ؟ اىثبّىَخ

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثٚ–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %55,31 99 %51,67 31 %57,14 68 ٍشرفغ-1

 %2,23 4 %5,00 3 %0,84 1 ٍْخفض-2

 %42,46 76 %43,33 26 %42,02 50 ٍز٘عظ-3

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً
 

أي ما ٌقارب  %55,31ٌجمع التبلمٌذ ذكورا و إناثا أن عدد الساعات مرتفع  

" مرتفع" إن معنى .%42.46و تضٌؾ نسبة أنه متوسط فً عمومه . نصؾ عدد العٌنة

هو نتٌجة لتكرار اإلحساس الٌومً بهذا الزمن الذي ٌخترق األجسام و العقول، فعدد 

"هو مفلوق من الؽول إلى الؽول"فهو حسب أحد التبلمٌذ "مرتفع "الساعات 
1

. 

 ٌكفً أن  ندخل لمإسستنا التربوٌة ،إذ نرى كل للتدلٌل على أن عدد الساعات مرتفع

هإالء التبلمٌذ فً أوضاع إلزامٌة إكراهٌة على الجلوس والهدوء و عدم الحركة  لنرى 

خبلل أربع ساعات صباحا و ثبلثة إلى اثنان مساءا ،بشكل . دورتهم الدموٌة متوقفة

تكرارات ٌومٌة من ٌوم األحد صباحا إلى ٌوم الخمٌس مساء ، و كلها تتم فً القسم أربعة 

 .جدران تملإها كتابات مدرسٌة وأوساخ

لكن استعمال الزمن أو عدد ساعات األسبوعٌة هل ٌختلؾ تمثله من منطقة حضرٌة إلى 

 . ٌبقى نفسهتأخرى ؟ أم أن اإلحساس بالتكرارا

 

                                                           

تعنً أن استعمال الزمن مفلوق بالتمام  عبر بها أحد التبلمٌذ الذكور من قسم " مفلوق من الؽول إلً الؽول " عبارة-  1

 . ساعات فً الٌوم07ساعات إلً 6 ساعة بمعد ،34تقنً رٌاضً ،بحٌث ٌدرس فً األسبوع 2
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 (اإلقبٍخ )اسزؼَبه اىضٍِ ىيزيَُز حست اىجْس و اىثبّىَخ : 19اىجذوه سقٌ

هو رؼزقذ أُ -

ػذد سبػبد 

اىذساسخ 

األسجىػُخ فٍ 

 اىثبّىَخ؟

 اىجْس

 الثانوية
 اىَجَىع اىؼبً

 (واد أسهُى)شهذاء-1
ػذح ثِ -2

 (غيُضاُ)ػىدح
-3(صفية يحي)

 اىَطَش
 ثِ داود-4

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 ٍشرفغ-1

 %37,99 68 %27,08 13 %32,43 12 %56,00 28 %34,09 15 أّثٚ–1

 %17,32 31 %14,58 7 %21,62 8 %18,00 9 %15,91 7 رمش-2

 %55,31 99 %41,67 20 %54,05 20 %74,00 37 %50.00 22 اىَجَىع

 ٍْخفض-2

 %0,56 1 %2,08 1 - - - - - - أّثٚ–1

 %1,68 3 %2,08 1 - - - - %4,55 2 رمش-2

 %2,23 4 %4,17 2 - - - - %4,55 2 اىَجَىع

 ٍزىسط-3

 %27,93 50 %29,17 14 %35,14 13 -2 10 %29,55 13 أّثٚ–1

 %14,53 26 %25,00 12 %10,81 4 %6,00 3 %15,91 7 رمش-2

 %42,46 76 %54,17 26 %45,95 17 %26,00 13 %45,45 20 اىَجَىع

 %100,00 179 %100,00 48 %100,00 37 %100,00 50 %100,00 44 اىَجَىع اىؼبً

 

ٌبقى تمثل عدد الساعات الدراسٌة األسبوعٌة ٌخضع إلى الفرضٌة المإطرة للبحث فً 

 .كافة فصوله،و هً أن هناك تناسب طردي كلماتوجهنا صوب مركز الوالٌة ٌزداد 

 %54,05المطمر%50.00وارأرهٌوبن داود %%41,67أن استعمال الزمن مرتفع 

 : ٌمكن توضٌح ذلك بالبٌان التالً%74,00ؼلٌزان

 

 عدد الساعات المرتفع بداللة الثانوٌة:19بٌان الجدول رقم 

 

74.00%

50.00% 54.05%

41.67%

بن عدة بن عودة الشهداء المطمر  بن داود

تمثل عدد الساعات المرتفع حسب كل ثانوية

Série1
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الذي ٌعتبره التبلمٌذ مرتفع وفً " انضباطً"هذا الوقت المدرسً الذي هو فً أساسه 

بعض األحٌان ، متوسط  ٌفرض نفسه تدرٌجٌا على الممارسة التربوٌة مخصصا وقت 

 .التعلٌم ، و بعٌدا كلٌا  عن التدرٌب و األنشطة الترفٌهٌة و االجتماعٌة 

والمهارٌة والعبلبقٌة الفكرٌة والعلمٌة  ألنشطة التلمٌذ  كل استعمال الزمن ٌراعً لكن هل

؟ هو ما سوؾ نوضحه فً الجدول الصحة الجسمٌة والنفسٌة للتلمٌذ وانعكاسها على 

 :التالً

 حبجُبد اىشبة اىثبّىٌ و اسزؼَبه  اىضٍِ . 2.3

 اسزؼَبه  اىضٍِ وا ىحبجُبد اىشبة اىثبّىٌ حست اىجْس  :20اىجذوه سقٌ

 اعزؼَبهٕو 

اىضٍِ ٝيجٜ 

سغجبد اىزيَٞز 

اىظسٞخ ٗ 

 اىدغَٞخ ٗ اىؼقيٞخ

 ىجْسا
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثٚ–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %20,7 37 %20,0 12 %21,1 25 ّؼٌ-1

 %40,2 72 %40,0 24 %40,0 48 ال-2

 %39,1 40 %40,0 24 %38,7 46 أزٞبّب-3

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 اىَجَىع اىؼبً

 

 من التبلمٌذ أن استعمال الزمن ال ٌلبً رؼبات وحاجٌات التلمٌذ و %40.20ٌشٌر

 منهم أنه ٌلبً %39,1و ٌضٌؾ والنفسٌة اإلنمابٌة الصحة الجسمٌة انعكاسها على 

تدبٌر  تبٌن بجبلء أن %70.30هذه النسبة المرتفعة ما ٌقارب " . أحٌانا" حاجٌاتهم 

ال ٌرعى مجموع الجوانب  والسنوٌة األسبوعٌة  و الٌومٌةوتنظٌم الحصص الدراسٌة

لما تعرفه هذه . الشاب الثانوي/العضوٌة و النفسٌة و االجتماعٌة و الحاجٌة المراهق

ومن شؤن استعماالت الزمن هذه أن . المرحلة من تؽٌرات جسمٌة و عاطفٌة و عقلٌة

 على المستوى التعلٌمً وؼالبا ما تتجاهل و بصفة ال واعٌة ةتشكل ضؽوط متعسؾ

 بعدم التسامح و التعسؾ مع زخصوصٌة مرحلة المراهقة و الشباب و أصالتها ،وتتمً

أي مع . كرامة الكابن البشري و شخصٌته وحاجٌاته عحاجٌات الشباب وال تتماشى م

الزمن المدرسً الذي ٌنظم على المستوى الوطنً ؾ. استقبللٌته بصفته كابنا سوسٌولوجٌا
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بٌن والشهٌق والزفٌر بإمداد الجسم الشاب الثانوي بالطاقة حتى تنفس  الةال ٌراعى عملً

وٌتؽذى عقله و تنشط ذاكرته ،ألن العملٌة التعلٌمة لٌس . ٌعٌش حٌاة مدرسٌة اعتٌادٌة

االستعماالت الزمنٌة لكن هل .  الهدؾ منها حبس النفس و األنفاس بل هً عملٌة تنفٌس

  ؟هو معرفً وتنشٌطً ورٌاضً مازمنٌة لكل سٌاقات الحالٌة منفتحة على اإلدارٌة 

 : لذا حاولنا اقتراح جداول زمنٌة مختلفة 

 اخزُبس اسزؼَبالد صٍِ ٍخزيفخ  حست اىجْس: 21اىجذوه سقٌ

 علٌك  نقترح
 زمنٌة إستعماالت

 التً أختر مختلفة
 حٌاة تعٌش تجعلك

 عادٌة مدرسٌة

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

اعزؼَبه اىضٍِ -1

 اىسبىٜ
3 2,52% 2 3,33% 5 2,79% 

اعزؼَبه اىضٍِ -2

 اىسبىٜ ٍؼذه
71 59,66% 33 55,00% 104 58,10% 

اعزؼَبه اىضٍِ 2-

 اىسبىٜ ٍؼذه
45 37,82% 25 41,67% 70 39,11% 

 119 اىَجَىع اىؼبً
100,00

% 
60 

100,00
% 

179 100,00% 

 

 ٍِ اىزالٍٞز %2,79ٌمثل استعمال الزمن المستخدم حالٌا، حٌث  (1)من الجدول فإن رقم

 ٍِ اىزالٍٞز ٝشغجُ٘ فٜ رؼذٝو اعزؼَبه %58,10 ٍقبسّخ حٝشغجُ٘ فٞٔ ،ٕٜٗ ّغجخ ضئٞو

 حٌث عدد ساعات ٌكون منخفض بحٌث تكون الدراسة  (2) رقماىضٍِ اىسبىٜ  إىٚ 

صباحا و تكون األنشطة الرٌاضٌة و الفكرٌة و الثقافٌة مساءا،و هو ٌشبه استعمال الزمن 

 . وزارة التربٌة األلمانٌة

 ٌشبه استعمال الزمن  الحالً  ٍِ اىزالٍٞز ٝشغجُ٘ فٞٔ ،ٕٗ٘%39,11فإن   (3 )أٍب سقٌ

هذه النتابج . مع إدخال بعض التعدٌبلت أربع ساعات للتربٌة الرٌاضٌة و ساعتٌن الترفٌة 

ٌجمع األساتذة وكذا التبلمٌذ على إعادة تصور الزمن المدرسً بحٌث إما ٌخفؾ أو 

 . تكون خارج القسم رٌاضٌة   والفكرٌة،والعلمٌة تضاؾ إلٌه أنشطة 
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  اىؼْف فٜ اىقغٌ؟  ةىنِ ٕو اعزؼَبه اىضٍِ اىَشرفغ ٝغت

 استعمال الزمن والعنف. 4

 ػالقخ ػذد اىسبػبد األسجىػُخ و اىؼْف : 22اىجذوه سقٌ

استعمال 
  الزمن

 ٕو ْٕبك ػالقخ ثِٞ اعزؼَبه اىضٍِ ٗاىؼْف فٜ اىقغٌ؟
 اىَجَىع اىؼبً

 ال-3 أحُبّب-2 ّؼٌ-1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %55,31 99 %55,00 22 %54,17 39 %56,72 38 ٍشرفغ-1

2-
 ٍْخفض

2 2,99% - - 2 5,00% 4 2,23% 

 %42,46 76 %40,00 16 %45,83 33 %40,30 27 ٍز٘عظ-3
اىَجَىع 

 اىؼبً
67 100, % 72 100,0% 40 100,00% 179 100,00% 

 "استعمال الزمن المرتفع"  من التبلمٌذ ممن صرحوا%55,31 من معطٌات الجدول فإن

  ٌرون أن %42,46أن هناك ارتباط بٌن الحجم الساعً والعنؾ المرتكب فً القسم و

 ولكً نفهم ما %97.77أي ما ٌقرب " أحٌانا"ٌسبب العنؾ "  استعمال الزمن المتوسط"

تقوله األجٌال المتدرسة فٌما ٌتعلق بالعنؾ والحجم الساعً خاصة المرتفع ٌكفً مراقبة 

التلمٌذ فً الساعات األخٌرة من كل ٌوم،حٌث كثرة ؼٌابات والطرد من القسم والفوضى 

بحٌث .و الخروج والتسكع و تخرٌب الممتلكات و المشاجرات بٌت التبلمٌذ و السرقات

ٌعمل األساتذة على تسٌر هذه الساعات تجنبا للعنؾ ،حٌث ٌبلػ العنؾ و العدوانٌة الذروة 

 ملزم بالجلوس وعدم الحركة بسبب طرق التعلٌم و ذفى ساعات األخٌرة ،ألن التلمً

 .وٌمكن ِتإكٌد ذلك فً الفصل المتعلق بالعنؾ.االكتظاظ األقسام و اإلرهاق 

 :ممارسات التالمٌذ نهاٌة الفصل..1.4

ما الحظناه فً نهاٌة كل فصل هو السلوك االنضباطً للتبلمٌذ ٌبدأ فً التراجع بمجرد 

حصول االختبارات ، فتكثر الؽٌابات، تكثر الحركة العشوابٌة للتبلمٌذ فً الممرات و 

األقسام و ٌحدث اإلتبلؾ للممتلكات المإسسة من كراسً و طاوالت و سبورات و 

تمت كتابات عبارات فٌها سب "فً ثانوٌة بن داود فً قسم الثانٌة .الكتابة على الجدران 
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و " لؤلساتذة و المدٌر و الطاقم اإلداري و االستشارة وتكسٌر الطاوالت و الكراسً

 .ٌتكرر هذا خاصة فً المإسسات التً ال تتابع تبلمٌذها

حٌث ٌفرض تبلمٌذ المستوى النهابً رتم .و ٌظهر هذا بشكل جلً فً الفصل األخٌر

بداٌة من منتصؾ شهر أفرٌل  بكثرة الؽٌابات و باالحتجاج و التظاهر داخل و خارج 

المإسسة كما تنشره الصحافة الوطنٌة حتى ال ٌكمل البرنامج وتحدد الوزارة عتبة 

هذا التمرد على استعمال الزمن ٌكثر فً المدن و فً المراكز الحضرٌة .الدروس 

 .الكبرى و ٌبدأ بتبلمٌذ األقسام النهابٌة و ٌشمل فً النهاٌة جمٌع المستوٌات

 :استعمال الزمن الشامل و االنضباط.5

. برنامج الوقت أو استعمال الزمن المبلحظ لمختلؾ المستوٌات و لكافة األفواج التربوٌة

" اإلدارة واالستشارة و األساتذة" ٌمكننا لفهم أكثر لطرٌقة عمل سلطة الضبط و المراقبة 

ألنه ملزم بالبرنامج الوطنً فالتلمٌذ ٌدرس .إنه برنامج شمولً ال ٌراعً االستثناءات 

الساعة األولً من الثامنة ٌكون فٌها التلمٌذ مجبرا على الهدوء و السمع و الكتابة، تقول 

األستاذ ٌكتب كثٌرا على السبورة بدون توقؾ و عندما نسؤله ٌقوم برد " إحدى التلمٌذات

أحاول "ٌقول أحد األساتذة ".علٌنا أكتب و أسكت وال ٌقوم بالشرح و ٌتركنا نكتب

استدعاء مشاركة التبلمٌذ ، ولكنً أهتم باإلجابات الصحٌحة فقط الن وقت الحصة سوؾ 

أما النقاش الواسع و الطوٌل فإنه "وٌضٌؾ أستاذ ". ٌنتهً ألنً ملزم بالبرنامج الوطنً

ٌإثر على السٌر الحسن للحصة التعلٌمٌة، بمعنى عدم إكمال البرنامج المحدد سلفا و 

". الواجب إنهابه مهما كانت المتؽٌرات على األرض خاصة بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي

لتنتهً الحصة األولى بمجرد سماع الجرس الذي ٌصم األذان، وٌقع الكل تحت تجربة 

لتبدأ الحصة الثانٌة و ما . بداٌة الحصة /انتهاء الحصة /جرس/بفلوؾ المنعكس الشرطً

فً خبلل دقٌقتٌن أو ثبلث من الزمن تحدث حركة تنقل داخل القسم و خارجه -بٌنهما 

وقت االستراحة ٌنتهً بمجرد ما "وٌضؾ تلمٌذ " ودخول األستاذ الحصة الثانٌة للقسم .

ٌصعب الٌوم تنظٌم التبلمٌذ بسب كثرتهم و " و ٌقول مساعد التربٌة" نصل إلى الساحة 

 وهنا ٌحدث الشجار و العنؾ تالحرٌة التً ٌرؼبون فً تجسدها فهم ال ٌلتزموا بالتعلٌما

توزٌعات تكرارٌة، هً من عمر الفرد - هكذا دولٌك تتكرر الحصص بشكل". معهم
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استراحة - الشاب الثانوي  حتى ٌنتهً برنامج الوقت الٌومً ، ٌتخلله فترتً استراحة

بفعل -  استراحة المساء عشر دقابق-الصباح من العاشرة إلى العاشرة و عشر دقابق

فً الساحات و فً المسالك و األروقة و بفعل رقابة " الحراس""رقابة المساعدٌن 

" متكامبل" ، ،قد أصبحت السلطة االنضباطٌة بفعل الرقابة منهجا األساتذة داخل القسم 

مرتبط بصمٌم االقتصاد الوقت و بؽاٌات الجهاز الذي تعمل فٌه هذه السلطة ، و هً قد 

نظمت نفسها كسلطة متعددة ، اوتوماتٌكٌة و مؽلقة ،إذا كان هذا صحٌحا أن الرقابة 

فإن وظٌفتها شبكة من العبلقات من األعلى إلى األسفل من وزارة . ترتكز على أفراد

" ٌقول أحد المدراء.التربٌة و المناشٌر الٌومٌة التً  تصل المدراء من مدرٌة التربٌة 

لسنا فً مإسسة " و" أصبح عملنا البقاء فً المكتب لئلطبلع على كافة المناشٌر الواردة

أصبحنا كالعبٌد طبق و "و ٌضٌؾ مدٌر أخر" تربوٌة ، إننا فً مإسسة متابعة و تبلٌػ

لكن أٌضا من أسفل " رقابة دابمة مفتش المالٌة ولجنة وزارٌة" و ٌضٌؾ أخر ".اسكت

فالمدٌر الجٌد "  على كافة المناشٌر الواردةة مراسلة الوزار–التقرٌر الٌومً " إلى أعلى

 .    بالنسبة لمدرٌة التربٌة هو الذي فً عبلقة ٌومٌة مع مدٌرٌة التربٌة لتلقً و اإلببلغ

هذه الشبكة تمسك بالمجموع وتجتاز بالكامل بمفاعٌل السلطة التً ترتكز و ٌستند بعضها 

فاألساتذة مراقبون من المفتش إلكمال - على بعض ،مراقبون هم مراقبون باستمرار

اللجنة الوطنٌة لمتابعة –إنه البرنامج الوطنً - البرنامج ، و عدم الحٌاد عنه قٌد أنملة

البرنامج، ثم اللجنة الوالٌة ،ثم اللجة البلدٌة ثم اللجنة  البٌدؼوجٌة فً المإسسة لمتابعة 

هذا البرنامج الذي ٌصنؾ كل تبلمٌذ الجزابر عبر جؽرافٌاتها الشاسعة و .  البرنامج

المتنوعة كؤنهم ذوي مستوى واحد أوال و ثانٌا أن على جمٌع األساتذة مهما اختلفت 

 سلفا  ومع جمٌع دقدراتهم و كفاءتهم المعرفٌة،  و التربوٌة إنهاء البرنامج فً الٌوم المحد

 . التبلمٌذ و إن اختلفوا

إن السلطة تعمل كآلٌة نظمت نفسها كسلطة متعددة ، أوتوماتٌكٌة و مؽلقة من أجل بقاء 

 جدران القسم، باستخدام الزمن المدرسً لالتبلمٌذ داخل أسوار المإسسة التربوٌة ، داخ
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هكذا ٌخاطب " احرس التلمٌذ و أسكت"لٌس كمفهوم التكوٌن و التطور ولكن بمفهوم 

 .بعض مدراء المإسسات  األساتذة حٌن ٌعجزون عن تسٌر مإسساتهم 

 عناصر االختالف: والشبه الحضر يالشاب الثانوي الحضر. 6

إن الشاب الثانوي الؽلٌزانً الذي ٌنتمً فً الواقع إلى وسطٌن مختلفٌن الحضري والشبه 

 جهة التفاعبلت التً تتم بٌن األفراد ٌكون مختلفا فً موقفه من الزمن نالحضري م

و قد أبرزنا من خبلل نتابج البحث المٌدانً و معطٌاته أن الشاب الؽلٌزانً . المدرسً 

، يالثانوي  ٌظهر بعض الممارسات و التمثبلت  الٌومٌة ؼٌر البلبقة تجاه الزمن الدراس

 المتكررة  لبللتحاق بالمإسسة تإنه ٌرفض وٌنتقد استعمال الزمن الحالً بكثرة التؤخٌرا

التربوٌة فً الصباح و والخروج و التسكع فً الساحات و الممرات و البقاء خارج القسم 

  صباحا لتشاهد هذا االختبلؾ ةٌكفى النظر إلى التبلمٌذ أمام أبواب المإسسات التربوي.  

بٌن موقؾ التبلمٌذ من استعمال الزمن بٌنما فً الشبه حواضر و البعٌدة عن مركز 

الحواضر الكبرى التبلمٌذ ٌكون كلٌا داخل المإسسة قبل الساعة الثامنة ،لكن تدفق 

التبلمٌذ ٌستمر بعد الساعة الثامنة فً الكثٌر من المإسسات التً تقع فً مركز 

الحواضر،وهذا ٌنطبق على الؽٌابات المتكررة لتبلمٌذ الحواضر من كبل الجنس و التً 

فالشاب . تتضاءل وتنقص و تإول إلى الصفر عند اإلناث بخبلؾ فً األوساط الحضرٌة 

الثانوي ٌعٌد النظر فً مسؤلة الوقت الدراسً ،وٌنظر إلٌه انه مرتفع وال ٌلبى حاجٌات 

الشاب و ؼٌر منفتح على سٌاقات معرفٌة و ترفهٌه و رٌاضٌة ،وهذا ٌظهر من خبلل 

  من اجل تحدٌد توظهور االحتجاجا. االنقطاع الشبه التام عن الدراسة فً الفصل الثالث

وفً الحقٌقة هذا الموقؾ العام الذي ٌتخذه الشاب الثانوي ٌرتفع عند شباب .عتبة الدروس 

 .المراكز الحضرٌة و ٌتناقص كلما اتجهنا إلى أطرفها 
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 :خاتمة

لقد كان المبدأ  الكامن فً استعمال الزمن فً شكله الحالً هو مبدأ عدم العطالة والذي 

إن استعمال الزمن . ٌعنى محظور إضاعة الوقت المحسوب من هللا و تدفع أجره الدولة 

و ٌؤتً االنضباط .  ألن إضاعته خطٌبة تربوٌة و سرقة اقتصادٌة هٌستبعد خطر إضاعت

باستخدام التوزٌع السنوي واألسبوعً والٌومً لترتٌب اقتصاد إٌجابً ،بحٌث ٌضع 

عن طرٌق المتابعة بورقة الؽٌابات " الحراسة" االنضباط الذي تشرؾ علٌة االستشارة

مبدأ استعمال الزمن متزاٌد باستمرار من الناحٌة النظرٌة ، استنفاده أكثر مما هو .

المطلوب أن نستخرج من الوقت بصورة دابمة المزٌد من اللحظات المتاحة و . مستخدم 

 من جمٌع األساتذة و مع جمٌع التبلمٌذ و ي التام بالبرنامج الدراسدفً كل لحظة ، التقًٌ

العمل دابما المزٌد من القوى المفٌدة . إن اختلفت قدراتهم و كفاءتهم و خلفٌتهم االجتماعٌة

مما ٌعنى أنه ٌجب السعى من أجل تكثٌؾ استعمال أقل لحظة ، كما لو أن الوقت فً . 

 بالذات معٌن ال ٌنضب أو كما لو أننا  على األقل عن طرٌق التنظٌم الداخلً هتجزٌبات

 أن نتجه ع أكثر فؤكثر نستطً التوزٌع السنوي و األسبوعً و الٌومً و الساعً.التفصٌلً

 و محاولة التحكم فً قوانٌن نحو نقطة مثالٌة تجتمع فٌها ذروة السرعة إلى ذروة الفاعلٌة

الحركة و السرعة و الكتلة العددٌة للتبلمٌذ باستخدام قوانٌن الفٌزٌاء و قوانٌن االقتصاد 

لكن هذا االنضباط ال ٌركز على الجوانب النفسٌة و العقلٌة و . فً الوقت و تنظٌم الزمن 

 فً ءالجسمٌة و االجتماعٌة للفرد بل ٌنظر إلٌهم كؤشٌاء ٌجب أن ٌخضعوا لقوانٌن الفٌزٌا

 .الحركة وقوانٌن االقتصاد فً الوقت

إن التبلمٌذ ٌعرضون فٌه كؤشٌاء، تحت رصد سلطة ال تظهر من خبلل نظرتها فقط بل 

لذا استعمال "" . عس وأحرس التبلمٌذ وأسكت"تعمل على جعل التبلمٌذ تحت رقابتها 

الزمن ٌلقً رفضا مبطنا من التبلمٌذ و األساتذة من خبلل التعثر فً الدخول و الخروج 

المدرسً ومن خبلل االحتجاجات عن العتبة وطول البرنامج السنوي خاصة فً السنوات 

و تنفٌس فهو  وال ٌلبى حاجٌات التلمٌذ وفً إٌقاعاته ال فٌه تنفس عفهو مرتؾ النهابٌة

 نعالج فً الفصل التالً ؾولفهم أكثر سولتؤكٌد مما نحن بصد البحث علٌه . مؽلوق
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أجل الذي ٌهدؾ فقط  من العبلقات االجتماعٌة التً تدور فً هذا الفضاء الزمكانً 

التحكم بعبلقات حركة التبلمٌذ و كتلتهم العددٌة بعٌدا عن كل أنشطة تإسس لعبلقات 

 ناجتماعٌة و تربوٌة بٌن أفراد الجماعة التربوٌة من التبلمٌذ وأساتذة و إدارة و مساعدي

 .تربوٌٌن وعمال و بالمحٌط االجتماعً للمإسسة كاألسرة
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 العالقات داخل المؤسسة التربوٌة: الفصل الرابع
 تقدٌم 

 العالقات االجتماعٌة بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة 

 عالقة الشباب الثانوي باألساتذة 

 الشباب الثانوي و النتائج لمدرسٌة 

 أسباب النتائج المدرسٌة الضعٌف 

 حاجٌات التلمٌذ فً المستوي الثانوي 

 طرٌقة التدرٌس 

  عناصر االختالف:الشباب الحضري و الشبه الحضري 

 الخاتمة 
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 :قدٌمت

وذلك بهدؾ .إذا كنا فً الفصل السابق قد أبرزنا عبلقة التلمٌذ الثانوي بالزمن المدرسً

تبٌان تؤثٌر الزمن على ممارسات وتمثبلت الشاب الثانوي فً عبلقاته بمإسسته،فإننا فً 

بٌن أطراؾ الجماعة التربوٌةتتوزع بالعبلقات االجتماعٌة التً  هذا الفصل سنهتم
1

إن  ؾ 

رصد هذه العبلقات سوؾ ٌقربنا من تحلٌل طبٌعة التفاعبلت والتبادالت بٌن المشاركٌن 

كٌؾ . و بالتالً إلى تحلٌل الطرٌقة التً ٌنظر بها كل طرؾ لؤلخر .فً العملٌة التربوٌة 

ٌتفاعلون و ٌتوافقون فٌما بٌنهم؟ كٌؾ ٌتحاورن و ٌتشاركون؟ و كٌؾ ٌتواصلون و 

ٌعالجون ما ٌنشؤ بٌنهم من صعوبات نتٌجة عن دٌنامكٌة متطورة ٌتخللها كثٌر من الجدل 

مما ٌإدى إلى اندالع األزمات بٌن التلمٌذ و األساتذة و اإلدارة . و كثٌر من األخذ و الرد 

إن  )رصد هذه العبلقات هو ما ٌترتب تحت الفرضٌة .  و المدٌر نو المساعدٌن التربوًٌ

ما ٌعشه الشباب الثانوي   من خالل ممارسات و تمثالت  تتعلق بالعالقات داخل 

ٌتخلى عن "على اعتبار أن الشاب أو المراهق ما من سبٌل أن   .(المؤسسة التربوٌة

"شخصٌته تاركا إٌاها بباب المدرسة
2

فعالقة الشاب بأعضاء الجماعة التربوٌة تتحكم .

نحاول ما هذا. تتعلق بوجوده ضمن هذا الكل االجتماعً بقواعدهفٌها عدة عوامل

 .الكشف عنه فً هذا الفصل

 

 

                                                           

تتشكل الجماعة التربوٌة من " 19المادة   68 ،ص 2008.ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘طْٞخ–اىز٘خٖٜٞ ىيزشثٞخ اى٘طْٞخ   اىقبُّ٘- 1

التبلمٌذ و من كل ٌساهمون بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً تربٌة و تكوٌن ،و فً الحٌاة المدرسٌة و فً تسٌٌر 

 ( 1)المإسسات التربوٌة

 

 
2 a .Legalla .Les insuccès scolaires ,coll°(Que sais-je ?),P .U.F.Paris ;1970 ;p9 
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  بٌن أعضاء الجماعة التربوٌةاالجتماعٌة العالقات .1

بؤنها عبلقات محلٌة على أساس أن الفعل "ٌعرؾ ماكس فٌبر العبلقات االجتماعٌة 

"االجتماعً ٌستند إلى شعور ذاتً من األفراد باالنتماء و االشتراك
1

 فعبلقة التبلمٌذ 

هً عبلقات انتماء و تتبادل واشتراك بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة الكل فً 

 .وفً األسبلة التالٌة نحاول معرفة طبٌعة العبلقات داخل المإسسة التربوٌة.موقعه

 طبٌعة العالقات بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة : 23الجدول رقم 

اىؼالقبد ٍغ 

أػضبء 

اىجَبػخ 

 اىزشثىَخ

 طبيعة العالقات
 اىَجَىع اىؼبً

 ٍشحىّخ-3 ػبدَخ-2 جُذح-1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %100,00 179 %4,5 8 %25,1 45 %70,4 126 مع التالمٌذ-1

 %100,00 179 %6,7 12 %56,4 101 %36,9 66 مع األساتذة-2

مع مستشار -3

التربٌةو 
 مساعدٌه

26 14,5% 117 65,4% 36 20,1% 179 100,00% 

مع اإلدارة - 4

 و المدٌر
30 13,8% 126 70,4% 23 12,8% 179 100,00% 

 مستوى العبلقات البٌنٌة مع ىأوال عل: قرأته على ثبلث مستوٌات نا مننتابج الجدول تمكن

وثالثا على مستوى العبلقات . وثانٌا على مستوى العبلقات بٌن األساتذة فً القسم.التبلمٌذ 

 .ةبٌن التبلمٌذ و االستشارة و اإلدارة الثانوي

 : عالقة التلمٌذ بالتلمٌذ.1.1

ٌبدوا من اإلجابة على هذا السإال أن العبلقات االجتماعٌة بٌن التبلمٌذ ترقى ألن تكون 

 %4,5و متشنجة   %25,1 و عادٌة %70,4فً مستوى المطلوب فهً جٌدة

أي أن التبلمٌذ فً توافق فٌما بٌنهم،وأن العبلقات بٌنهم ٌسودها نوع من الرضا و 

 حٌث ٌجمع التلمٌذ على أنهم ؼٌر ةوهذا ما تبرزه نتابج حاجٌات التبلمٌذ فً الثانوي. التقبل

                                                           
 26ص. المرجع السابق.األبعاد األنثروبولوجٌة للحركة الجمعوٌة. ٌمٌن رحاٌل- 1
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وأن التواصل بٌنهم سهل وتربطهم عبلقات اجتماعٌة .محرومٌن من مخالطة بعضهم البعض

فمن شؤن هذه العبلقات أن تمهد للعمل بٌن التبلمٌذ فً حالة .جٌدة فً هذه المرحلة العمرٌة 

 .بنٌت طرٌقة التدرٌس على الحوار و المشاركة

 .اإلدارة الثانوٌة عالقة التلمٌذ ب.2.1

اتجاهنا صوب اإلدارة من معطٌات الجدول تبرز أن العبلقات المشحونة تزداد كلما 

 %12.8 إلى المدٌر%6.7إلى األساتذة%4.4المدرسٌة فهً تزداد كلما اتجهنا ا من التبلمٌذ 

لكن ما الذي .  عندها تبلػ العبلقة المتشنجة أقصها20.1%إلى مستشار التربٌة و مساعدٌه 

والسبب ٌجعل طبٌعة العبلقات بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة تكون  مشحونة و متشنجة ؟  

ٌرجع أن اإلدارة واالستشارة تمثل السلطة التً تقوم بمراقبة التبلمٌذ وتوجههم فً الممرات 

و الصفوؾ و الساحات و عند الدخول و الخروج من المإسسة وعند الطرد من القسم وفى 

فاإلدارة المدرسٌة ممثلة فً المدٌر واالستشارة تعتبر العمود الفقري .حالة الؽٌابات 

ما نبلحظه فً مإسسات الثقل الذي تتحمله هذه اإلدارة على . الستقرار المإسسات التربوٌة

 .نبسب نقص التؤطٌر والتكوٌن و قلة المساعدٌن التربوًٌ: مستواها أوال

أي أثناء الدخول .و كثافة العددٌة للتبلمٌذ خاصة فً أوقات الحركات الكبرى والصؽرى

حٌث تإخذ العبلقة طابع و الخروج و فً ما بٌن الساعات و فً أوقات االستراحة، 

تلك العبلقات ذات الطابع اإلداري المهٌمنة " الصرامة والتشنج و المراقبة والعقاب بسبب

باإلعدادات و الثانوٌات التً ال ٌخفى ما تإدى إلٌه من خنق لشخصٌة المراهق من حٌث 

"  قدراته و إستعدداته ،و ذلك بالرؼم من أنه فً طور التكوٌن
1

. 

ما ٌتعلق بمحٌط المإسسة فاإلدارة الثانوٌة تجد نفسها وحٌدة تقاوم سلبٌات المجتمع :ثانٌا 

و تصبح المخدرات و الخمور و رفقاء السوء الذٌن فً مجملهم ٌمثلون ؼالبٌة التبلمٌذ 

الذٌن تتدخل الكثٌر من الجهات لفرض إعادة تمدرسهم وتجد إدارة  .نالمعدٌن وكبار الس

 نفسها ؼٌر قادرة حتى عن معاقبتهم بسب ما ٌحصل الٌوم من احتجاجات من هإالء ةالثانوي

وفى حاالت كهذه تطلب - مدرٌة التربٌة و وزارة التربٌة-الذٌن فهموا أن الوصاٌة. التبلمٌذ

                                                           
 180مصطفً حدٌة ،التنشبة االجتماعٌة و الهوٌة،المرجع السابق،ص - 1
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.  حتى ال ٌبقوا خارج أسوار المإسسة " أن تحرس و تعس التبلمٌذ "من إدارة المإسسة 

 من الجمٌع عندما تفقد اإلدارة إففً هذه األثناء ٌسود نوع من التسٌب و اإلهمال و التواط

وعوضا أن تكون هً صاحبة الحل تصبح .بوصلة التوجٌه و تؽرق فً المشاكل الٌومٌة 

ولتوضٌح أكثر لطبٌعة العبلقات بٌن التلمٌذ إدارة . هً المسإولة عن هذا الوضع المتؤزم

" الحارس العام"الثانوٌة ممثلة فً المدٌر و االستشارة ممثلة فً مستشار التربٌة و مساعدٌه 

طرحنا سإال على التبلمٌذ  كٌؾ تعاملك .وهو المصطلح الذي ٌعتمده التبلمٌذ و األساتذة 

 اإلدارة الثانوٌة ؟

 معاملة اإلدارة الثانوية للتلميذ: 24الجدول رقم

معاملة اإلدارة 
 الثانوية للتلميذ

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 سورك-2 إّبس–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %20.11 36 %28,33 17 %15.96 19 الطرد من الثانوٌة

 %4,47 8 %5,00 3 %4,20 5 تستعمل الضرب

 %16.75 30 %18,33 11 %15.96 19 تمٌز بٌن التالمٌذ

 %10.05 15 %13,33 8 %5.88 7 تتفهم التالمٌذ

 %18.43 33 %25,00 15 %15.12 18 تستدعى والدك

تتضامن مع 
 األستاذ ضد التلمٌذ

31 26.05% 6 10,00% 37 20.06% 

كغٌر ذل  20 16.80% 00 00,00% 
 

11,17% 

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً

 

من خبلل قراءة الجدول ٌمكننا القول فً البداٌة إن تبلمٌذه التعلٌم الثانوي  ٌصرحون 

 وتستدعً أولٌابهم فً حالة عدم التفهم معهم %20.11أن اإلدارة فً مإسستهم  تطردهم

 فً تسٌر ةو هذا الطرد و االستدعاء وطرٌقة العقاب التً ٌستخدمها بعض األساتذ 18.43%

و بالتالً على شعور الشاب الثانوي،فإن .تالمٌذهم مما تنعكس مباشرة على إدارة الثانوٌة 

أن اإلدارة تتضامن مع األساتذة ضدهم،لكن طرٌقة تعامل اإلدارة  منهم ٌؤكدون  20.06%

أوال ما ٌتعلق ببنٌة المؤسسة التربوٌة ذاتها أي : مع التالمٌذ هو نتٌجة تضافر عدة أسباب 
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و مستشار " الحراسة"اإلدارة ممثلة فً المدٌر و باقً أعضائها و االستشارة و 

فعالقة التالمٌذ باالستشارة " الحراس"الحارس العام و ٌصبح المساعدٌن التربوٌٌن  "التربٌة

بالمعنً المراقبة و العقاب،لكن هذه العالقة تجد ما " حراسة"لٌست عالقة تربوٌة بل عالقة 

ألننا داخل نسق مجتمعً ٌعتمد على .ٌبررها فً رأى اإلدارة و االستشارة واألساتذة 

ٕو فً سؤال .وللتدلٌل على ذلك نبحث فً عالقة المؤسسة باألسرة .الحراسة بدل االستشارة

 ٝزظو ٗىذٝل ثبىَؤعغخ اىزشث٘ٝخ فٜ شأّل اىذساعٜ؟

  :عالقة األولٌاء بالمؤسسة التربوٌة.3.1

 :اتصاالت األولٌاء بالمؤسسة:25الجدول رقم 

ٕو ٝزظو ٗىذٝل 

ثبىَؤعغخ اىزشث٘ٝخ 

 فٜ شأّل اىذساعٜ

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أنثي1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

ّؼٌ-1  11 9,2% 13 21,7% 24 13,4% 
 %52,5 94 %38,3 23 %59,7 71 ال

 %26,8 48 %31,7 19 %24,4 29 أزٞبّب
 %7,3 13 %8,3 5 %6,7 8 إخبثخ ثذُٗ

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام

 

 13.4% (نعم) فً مقابل %52,5 (ال)الذٌن أجابوا ب  من إجابات التبلمٌذ نبلحظ أن

ٌِإكدون أن هناك قطٌعة شبه تامة على المستوى االجتماعً بٌن وسطٌن تنشبة ، بل أن 

لكن أولٌاء .بعض األساتذة بعد خبرة طوٌلة من العمل لم ٌتصل به أحد من األولٌاء

ربما بنوع االتصاالت  %9,2من أولٌاء اإلناث  %21,7التبلمٌذ الذكور أكثر حضور 

 .التً ٌجرها اآلباء مع أعضاء الجماعة التربوٌة 

فما نوع هذه االتصاالت؟ إن  نوع االتصاالت تتعلق .  إن اآلباء ال ٌتصلون بالمإسسة 

بالؽٌاب،أو المشجرات أو الفرار من المإسسة ، أو نقاط االمتحانات و طلب المساعدة 

معاملة اإلدارة الثانوٌة 23 وهً أكثر االتصاالت وجودا وهذا ما أوضحتاه فً جدول رقم
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إن هذه االتصاالت فً مجملها تأتى نتٌجة استدعاء اإلدارة أو األساتذة ألولٌاء . للتلمٌذ

 .من مجموع التالمٌذ ذلك %18.43فٌما ٌخص أبنائهم حٌث ٌبرز

بعض األساتذة الذٌن لهم عبلقات اجتماعٌة طٌبة مع األولٌاء ٌبرزون أن هناك شبه 

وأن االتصاالت تتم خارج أوقات العمل، والفبة . تواصل لكن بطرٌقة ؼٌر نظامٌة 

أما الذٌن ٌرون .  التً تبرز هذه العبلقة هم المستقرون ولهم أقدمٌه فً مكان عملهم

 االجتماعً ه المعلم فقد مركزنعلى اعتبار أ" ال ٌبالون بهم وال ٌحترمونهم"أن اآلباء

وتقلص، واهتزت مكانته االجتماعٌة وانتقلت من التقدٌر واالحترام إلى البلمباالة 

وأصبح عرضة لبلعتداءات النفسٌة والجسدٌة والتنكٌت و السخرٌة .والحذراالحتقار

لكن بعض اآلباء ٌرجعون صعوبة التواصل مع أعضاء .  داخل المإسسة ومحٌطها

رالمإسسة التربوٌة إلى عدم وجود إطار لبللتقاء و التشاو
1

و ٌرجعون السبب كذلك .

إلى انعدام آلٌات االتصال والتواصل كحفبلت التخرج و توزٌع الجوابز ،معارض 

 . األولٌاء و المإسسةنالتبلمٌذ وإنجازاتهم واللقاءات المبرمجة بً

  : باألساتذةالشاب الثانويعالقة  .2

 العبلقة التً تؤخذ أكبر حٌز من جملة العبلقات مع يالواقع أن عبلقة األستاذ بالتلمٌذ ه

 : أعضاء الجماعة التربوٌة ،وترجع إلى أربعة جوانب متداخلة فٌما بٌنها ومتبادلة

 الذي ٌإخذ  الدراسًلقسماألستاذ فً تفاعل مع التلمٌذ فً مجال تربوي ٌمثله ا : أوال

ساعة خبلل 11520ساعة سنوٌا و 960ساعة أسبوعٌا و30حوالً ستة ساعات ٌومٌا و

وقد أبرزناه فً الفرضٌة .مشواره التعلٌمً لما للزمن من تؤثٌر فً حٌاة الفرد التلمٌذ الثانوي

 .الثانوي المتعلقة بكٌفٌة تدبٌر الزمن المدرسً

القسم الدراسً بدوره ٌدخل فً تفاعل واسع مع المإسسة التربوٌة بكل مكوناتها : ثانٌا 

 .ونظامها، ذلك أن أجواء القسم تنعكس على محٌطه

                                                           
جمعٌة أولٌاء التبلمٌذ فً مإسسات محل الدراسة موجودة فً ثانوٌة الشهداء واد أرهٌو و ثانوٌة -  1

عدة ٌن عودة ؼلٌزان  على األوراق وٌنحصر وجودها فً حضور المجالس العقابٌة أما فً ثانوٌة بن 
وهذا ما نجده فً جل المإسسات ،ثم إن بعض أعضاء .داود و ثانوٌة المطمر فهً ؼٌر مإسسة أصبل

 .الجمعٌات ٌتواجدون فٌها بهدؾ الدفاع عن أبنابهم فقط دون المساهمة مع المإسسة فً حل مشاكلها 
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 جإن عبلقة األستاذ بالتلمٌذ تتم انطبلقا من مٌثاق مشترك ٌربطهما وهو البرام:ثالثا

 .الدراسً الذي ٌسٌر األستاذ على هدٌه فً عبلقته بالتلمٌذ و هوملزم به إلزاما

عبلقة األستاذ بالتلمٌذ لٌست عبلقة ثنابٌة وإنما ٌإثر الخطاب المتبادل بٌنهما : رابعا

ٌحسب لهم حسابهم فً عملٌة .بمجال الدراسً الذي ٌشؽله عدد كبٌر من التبلمٌذ 

التواصل والتفاعل التربوي، وسنحاول خبلل الصفحات المقبلة تحلٌل بعض هذه 

عبلقة التبلمٌذ باألساتذة تعرؾ هً األخرى نوع   :24فمن نتائج الجدول رقم.الجوانب

 هذه عبلقات من (. %6,7 و مشحونة%56,4و عادٌة%36,9جٌدة  )من االستقرار فهً

جٌدة إلى عادٌة و هادبة مع األساتذة ، تجعل العملٌة التربوٌة تجرى بسبلسة و بعٌد عن 

العبلقات الطٌبة بٌن المدرسٌن و التبلمٌذ من شؤنها أن تإثر باإلٌجاب " التشنج بحٌث إن

على التطور الفكري للتبلمٌذ ،و تنمى بالتالً قدراتهم المختلفة ،ٌجب أال تكون مجرد 

صدى مباشر للجو اللطؾ الذي ٌعم القسم ، بل ٌجب أن تصدر عن رحابة صدر األستاذ 

المفعمة و المستمرة ،تلك الرحابة التً تشع من قدرة المدرس على امتبلك روح الدعابة 

"و الذكاء و المرونة االجتماعٌة
1

نحاول . ففً ضوء طبٌعة عبلقة التلمٌذ باألساتذة .

 .معرفة موقؾ األساتذة من المهنة التعلٌم حتى ٌمكننا تفسٌر أكثر لطبٌعة هذه العبلقة 

 :موقف األستاذ من العمل فً الثانوٌة. 2.2

فهً مثار نقاش لدى العدٌد . نعٌش الٌوم أزمة تردى مهنة التعلٌم وؼٌاب أخبلقٌات المهنة

فً هذه " ؼٌر راضٌن عن مهنة التعلٌم" فاألساتذة . من األطراؾ وبمستوٌات متعددة

" مستوى األساتذة واإلدارة ىراضٌن عل ؼٌر"واألولٌاء . األجواء التً تسود القطاع

 " .ؼٌر راضٌن على مستوى األساتذة"ومدراء المإسسات التربوٌة 

ولمكانة المدرسة والمدرس فً . فكل المتدخلٌن ٌرؼبون فً رد االعتبار لمهنة التعلٌم

المجتمع على ؼرار ما كانت علٌه فً العقود السابقة، حٌث كانت تسود قٌم حب التعلٌم 

                                                           

1  -6Y.E dogbe .La Crise de l Education..Ed .Akpagnon..paris.1979 p9. 
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وثقافة الواجب التربوي لدى الممارسٌن، وكانت المدرسة " كاد المعلم أن ٌكون رسوال"

بوظابفها التربوٌة والتعلٌمٌة تهٌا للترقً االجتماعً وتساهم فً تحقٌق التنمٌة 

المجتمعٌة، وكان األستاذ محط احترام وتقدٌر فً المجتمع  بقدوة بإشعاعه وسلوكه داخل 

 . المإسسة وخارجها

و نتٌجة االختبلالت البنٌوٌة و الوظٌفٌة التً عرفها  المنظومة التربوٌة، التً أصبحت 

لها امتدادات اجتماعٌة وسٌاسٌة ونتٌجة لبعض الظواهر الذاتٌة المسٌبة لصورة المربً   

 المتكررة والشواهد الطبٌة اتوالمتجلٌة على الخصوص فً أشكال متعددة كالؽٌاب

 المتكررة والساعات اإلضافٌة االبتزازٌة، واإلخبلل بالواجب تاالعتباطٌة،و اإلضرابا

 فإن جودة المدرسة الجزابرٌة مرتبط بجودة عمل األساتذة ، وإخبلصهم .التربوي

والتزامهم، وتوفٌر المتطلبات الكفٌلة بالنهوض بمهام التدرٌس والمتمثلة فً االختٌار 

 لجوانب المتعلقة بالتكوٌن يباعتبارها رسالة تربوٌة وإعادة النظر ؾ.الواعً لمهنة التعلٌم 

 و المإسسة التربوٌةوالتحفٌز والتقوٌم، وتحسٌن ظروؾ العمل وكذا العبلقة مع محٌط 

 .األسرة على الخصوص  

  إن امتبلك األستاذ الٌوم لمجموعة من الكفاءات ضروري لتنفٌذ مهامه، والمساهمة فً 

إشعاع مدرسته باعتبار األستاذ مدرسا وبٌداؼوجٌا و مربٌا و مثقفا وشخصا متواصبل 

فقد ٌبدو من الترؾ الفكري الحدٌث عن مسالة الرضا . وباحثا وممارسا وفاعبل اجتماعٌا

عن المهنة فً مجتمع ٌطبع تصور الناس فٌه هاجس الشؽل أي شؽل، باعتباره مصدر 

الحٌاة   "أهمٌة بناء تربٌة تإدى دورها فً تؤكٌد مبدأ حضاري قوامه ؾ. عٌش باألساس

 من مبدأ العمل بوصفه ؼاٌة وقٌمة علٌا ، ."ولٌس العمل من أجل الحٌاة " من أجل العمل 

فالعمل عنوان حضاري،عنوان . ٌجب أن ٌنهجها المجتمع فً مجال نمابه الحضاري

وهذا ٌعنى بؤن التربٌة ٌجب أن توظؾ فً بناء  . لرحلة اإلنسان نحو البناء وتؤكٌد الهوٌة

تربٌة تمجد العامل وتسعى إلى بناء عقلٌة قوامها أن العمل ؼاٌة من ؼاٌات الوجود العلٌا 

اعمل لدنٌاك كؤنك "وجوب العمل على مبدأ .   "العمل عبادة " أو بالمعنى اإلسبلمً 

"تعٌش أبدا وآلخرتك كؤنك تموت ؼدا
1

وقل أعملوا فسٌرى هللا "   أو فً قول هللا تعالً

                                                           
 حدٌث نبوي-  1
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"عملكم ورسوله والمإمنون
1

العمل  األساتذة ،ألن رهذا المفهوم لم ٌرسخ فً تمثل الكثً . 

 منهم ال ٌلتقً مع أؼلب األحٌان مع إستعدداتهم و خبراتهم و مٌولهم و ضالذي ٌتاح لبع

" بل قد ٌتعارض معها .تطلعاتهم 
2

ألن األساتذة الٌوم وفى ظروؾ اإلصبلحات الجارٌة 

و التؽٌرات المجتمعٌة التً تمس عمق المدرسة ،تجعل األساتذة فً مواجهة هذه 

فهم ملزمون بالتنفٌذ و .  هذه اإلصبلحاتنالتؽٌرات دون المشاركة فً تؤسٌس مضامً

كول الخبز "وألن  الخطاب الذي ٌروج له هو.قبول الوضع الراهن دون المساهمة فٌه

لذا فإن الفبات التً اختارت مهنة "" .أخدم ساعتك و أخرج" "" أخدم و اخرج" " تواسك

وهى الفبة الؽالبة التً تسعى إلى تحسٌن وضعٌتها االجتماعٌة . التعلم بحب و تقدٌر

 ٌثمنها األساتذة القدماء و الذٌن ٌإكدون أنهم تحصلوا يبالمطالبة بالزٌادات فً األجور الت

علٌها بفعل النضال الطوٌل فً تنظٌماتهم النقابٌة التً مكنتهم من وضع أنفسهم فً 

بعدما كانت أجورهم  الهزٌلة ال تؽطى مصارٌؾ . مصافً موظفً القطاع العام والخاص

 تبداٌة الشهر، لكن مع هذه الزٌات هناك تخوؾ من ؼبلء المعٌشة ،وكثرة الصراعا

المستمرة مع الوزارة بسبب عدم االستجابة لبقٌة المطالب المرفوعة تجعل الكثٌر من 

 سنة فعلٌة و 32األساتذة ٌرؼبون فً مؽادرة القطاع دون إتمام سنوات العمل المقدرة ب

أما الفبة التً أصبح العمل فً التعلٌم .سنة من العمر50 إلى التقاعد النسبً ببلوغ  ءاللجو

"كرهت التعلٌم" نشاط ثقٌبل على النفس ؼرٌبا عنها تصرح أنها 
3

متى "  وٌقول أخر 

فالعمل الٌوم ٌمارسه الفرد بالرؼم ". لو ٌمنحونً التقاعد الٌوم أقبل" "أحال على التقاعد

و ٌعجز مثل هذا العمل من مساعدة  . بهمنه بمعنً أجل العٌش ال من اجل أن ٌستمتع 

و إنما هو نشاط ٌفقد فٌه ملكاته الذهنٌة و قدراته . األستاذ فً تفتح إمكانٌته و تحقٌق ذاته

الجسمٌة ،و لم ٌعد مرضٌا له و إنما ٌدفع فٌه إحساسا بالتعاسة ،ٌقول أستاذ جدٌد فً مهنة 

" عندما أخلد للنوم أفكر كٌؾ سؤقضً ٌوم عملً عندما أدخل القسم أحس بالخوؾ"التعلٌم 

" وكل هذا ٌرجع ". لو أجد وظٌفة ؼٌر التعلٌم الخترتها" الكثٌر من األساتذة ٌبدى رؼبة

طرق التوظٌؾ تعتمد على المسابقات و ما ٌشوبها من تدخبلت ال أخبلقٌة تنشرها 
                                                           

 أٌة قرآنٌة-  1
فً السنوات األخٌرة وبعد توقؾ المدارس العلٌا األساتذة فإن الكثٌر من األساتذة التحقوا بالتعلٌم بعدما لم ٌجدوا -  2

 "شؽل"مناصب عمل حسب التخصصات التً تكونوا فٌها ،فلتحقوا بالتعلٌم للحصول على 
3

 .هذه مقاببلت أجرٌت مع بعض األساتذة  - 



 
 

 
96 

"الؽش– الرشوة - المحسوبٌة– الصحافة و ٌعبر عنها األساتذة
1

وترجع إلى مظاهر . 

العنؾ والتسٌب و اإلهمال والضؽوط اإلدارٌة والمشاكل الشخصٌة وعدم قدرة فً 

االندماج فً قطاع التربٌة تإثر سلبا على مرود نشاطهم التربوي ،وبالتالً هذا اإلحساس 

" طبٌعة العبلقات بٌن المتعلمٌن و المتعلمٌنىذات تؤثٌر عل"و الشعور ٌنعكس و
2

و  . 

هل ٌجب لذا وجهنا سإال للتبلمٌذ .فهً تنعكس على ممارسات الشباب الثانوي اتجاههم

 ؟احترام األساتذة

    االحترام أساس التواصل.1.2

إن المدرس و الشاب ٌحمل إلى المإسسة شخصٌته، و ٌتعامل من خبللها و من ثم 

ثم إن المدرس األستاذ عادة ال ٌتصرؾ بحٌاد . تنعكس تصرفاته وتمثبلته وممارساته

عاطفً و تجرد ، فهو إما أن ٌكون عطوفا محبا، فهوما، مساعدا، مضحٌا ،حلٌما ، أو قاسٌا 

فاألستاذ باعتباره ممثبل للسلطة  فً المجتمع ،فهو عرضة لمشاعر . ،عنٌدا ،عنوفا، مهمبل

وهذا ما نحاول توضٌحه من .الحب و االحترام و التقدٌر أو الكراهٌة و العنؾ و االنفعاالت

 :نتابج معطٌات الجداول التالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٌِإكد الكثٌر من األساتذة الجدد الذٌن عٌنوا فً السنوات األخٌرة كثرة الؽش فً المسابقات ،و االعتقاد لدي الكثٌر -  1

منهم وجود الرشوة ،و المحسوبٌة فً النجاح لمنصب فً التعلٌم ومن شؤن ذلك أن ٌترك انطباع ٌإثر على المردود 
 . التربوي لؤلستاذ

 77مصطفً حدٌة ،التنشبة االجتماعٌة ،المرجع السابق،ص-  2
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 احترام األساتذة حسب الجنس و مهنة األب: 26لجدول رقما

 مهنـة األب

هل ٌجب 
احترام 
 األساتذة

 الجنس
 المجموع العام

 ذكر-2 أنثى–1

 % العدد % العدد % العدد

  قطاع التعلٌم

 الجمٌع

 

11 9,24% 6 10,00% 17 9,50% 

 %10,06 18 %6,67 4 %11,76 14  الوظٌؾ العمومً

 %4,47 8 %5,00 3 %4,20 5 قطاع األمن

 %0,56 1 %0,00  %0,84 1 التجار و المقاولٌن

 %7,26 13 %1,67 1 %10,08 12 الحرفٌن

 %10,61 19 %10,00 6 %10,92 13 البطالٌن/ المتقاعدٌن

 %4,47 8 %3,33 2 %5,04 6 بدون تصرٌح

 %46,93 84 %36,67 22 %52,10 62  المجموع

  قطاع التعلٌم

البعض -2

 منهم

 

2 1,68% 3 5,00% 5 2,79% 

 %11,73 21 %10,00 6 %12,61 15  الوظٌؾ العمومً

 %2,23 4 %3,33 2 %1,68 2 قطاع األمن

 %3,91 7 %5,00 3 %3,36 4 التجار و المقاولٌن

 %8,94 16 %8,33 5 %9,24 11 الحرفٌن

 %13,41 24 %11,67 7 %14,29 17 البطالٌن/ المتقاعدٌن

 %6,70 12 %10,00 6 %5,04 6 بدون تصرٌح

 %49,72 89 %53,33 32 %47,90 57  المجموع

 قطاع التعلٌم1

 ال أحد-

- - 1 1,67% 1 0,56% 

 %1,68 3 %5,00 3 - - الوظٌؾ العمومً

 %1,12 2 %3,33 2 - - البطالٌن/المتقاعدٌن

 المجموع
  

- - 6 10,00% 6 3,35% 

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 المجموع العام
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 ٌجب احترام األساتذة مهما " من استجوبوا أنه  %46,9تبرز معطٌات الجدول  أن 

 تظهر أنه ٌجب إحرام  %49,7لكن.لآلن االحترام ولٌد عبلقة متكافبة "  تصرفاتهم

ٌملكون كفاٌة ألنفسهم ال صبرا و ال جدٌة ال " م األساتذة الذٌن هالبعض منهم، و 

"للتدرٌس تدرٌسا جٌدا
1

 .  

لكن نتابج الجدول تظهر أن الذكور أكثر تمردا على األساتذة من اإلناث فبٌنما 

 ٌظهرون االحترام للبعض %53,33 من الذكور ال ٌحترمون أي أستاذ 10,00%

 التلمٌذ سوؾ تحدث انفصام فً عبلقة األستاذ بتبلمٌذه نفإن هذه المواقؾ م. منهم

فً  دراسة مٌدانٌة حول مما ٌنعكس على جو القسم وعلى عملٌة التواصل بٌنهما ، ؾ

العنؾ لدى التبلمٌذ فً المدارس الثانوٌة الجزابرٌة فً سإال حول تمثبلت األساتذة 

من األساتذة أن تبلمٌذهم % 41.37" للعنؾ فً المرحلة الثانوٌة، تظهر الدراسة أن

ال ٌحترمونهم هذا ٌعنى أمرا ذي معنى أن أكثر العٌنة ٌعتقدون بعدم وجود احترام من 

إن تصور .ثلث أخر من العٌنة -إلى حد ما–تبلمٌذهم لشخصهم و ٌوافقهم فً ذلك 

األساتذة لعدم احترام التلمٌذ له سٌرهن سلوكه نحوه فٌقوده إلى تصرؾ عنٌؾ ٌتبعه 

"التلمٌذ بدوره
2

 واقع هذه النتابج تإكدها كذلك الباحثة سهام سوكو فً دراسة حول. 

 سإال توضح معاملة ي تشٌر النتابج ؾالقٌم لدى المراهقٌن فً المؤسسة التربوٌة

" مع احترام األستاذ  %86المراهق لؤلستاذ أن 
3

سنة 17تلمٌذةوهذا ما تذهب إلٌه .   

نتمنى أن ٌحترمنا األساتذة وال ٌفرقون بٌن التبلمٌذ حتى نحترمهم نحن مع "تقول  

مهنة " لكن. ولكن ٌجب أن تكون عند مسإولٌتهم ألنهم قدوة بالنسبة لنا.أننا نحترمهم 

التربٌة  تقتضى مزٌد من الود لفهم التلمٌذ، كما تقتضى مزٌد من التجرٌد حتى ال 

                                                           
 276ص.بٌار بوردٌو ،إعادة اإلنتاج المرجع السابق-  1
جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم .العنؾ لدي التبلمٌذ فً المدارس الثانوٌة الجزابرٌة.فوزي أحمد بن درٌدي-  " 2

   174    ص2008،.الرٌاض.األمنٌة

 
-الجزابر- علم أالجتماع ،غ م، قسنطٌنةرماجستً.سهام صوكو، واقع القٌم لدي المراهقٌن فً المإسسة التربوٌة -  3

           .68  ص2009
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"ٌتسم التعامل معه بالذاتٌة 
1

وهذا ٌعنى وجوب توفر القدرة على التماثل مع الشاب  .

. لفهم أكثر ما ٌقوله الشباب الثانوي عن أساتذتهمو.المراهق دون االنجذاب له عاطفٌا

سوؾ نتعرض لموقؾ الشاب الثانوي من النتابج المدرسٌة ألنها المإشر الذي ٌمكننا 

 من خبلل عرض نتابج ومعطٌات و مبلحظات من تحدٌد طبٌعة العبلقة بشكل جٌد

                  .من واقع المإسسة التربوٌة   

 الشاب الثانوي والنتائج المدرسٌة  .3

،وتهٌمن على الحٌاة المدرسٌة النتابج المدرسٌة تمثل مركز ثقل العملٌة التربوٌة برمتها

وتهٌمن على ممارسات التبلمٌذ و تمثبلتهم ، بل على تنظٌم المإسسة التربوٌة وعلى 

وتجعل سلوكات التبلمٌذ وإستراتٌجٌاتهم تجاه النتابج المدرسٌة تختلؾ . طرٌقة اشتؽالها

كما أن عاببلت التبلمٌذ .اختبلفا كبٌرا حسب المجموعات االجتماعٌة التً ٌنتموا لها 

بدأت تظهر تؤثٌرها المباشر وؼٌر المباشر حسب مكانتها و ظروفها االجتماعٌة و 

بؤشكال مختلفة و متفاوتة على العقلٌة التبلمٌذ و طرق العمل و أسالٌب التحصٌل و 

كل . المذاكرة و حتى اإلحتٌاالت التً ٌتهٌؤ بها  تبلمٌذ للحصول على النتابج المدرسٌة

و بالتالً تحدٌد أكثر لعبلقات التبلمٌذ . ذلك أستدعى منا البحث فً مواقؾ التبلمٌذ منها

 وفً سإال كٌؾ هً نتابجك المدرسٌة؟.باألساتذة

 تمثل النتائج المدرسٌة حسب الجنس : 27الجدول رقم

مُف هٍ ّزبئجل 

 اىَذسسُخ

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %16,20 29 %13,33 8 %17,65 21  خٞذح-1

 %67,60 121 %65,00 39 %68,91 82 ٍز٘عطخ-2

 %16,20 29 %21,67 13 %13,45 16 ضؼٞفخ-3

 179 %100,00 60 %100,00 119  اىَجَىع
100,00

% 
 

                                                           
 180مصطفً حدٌة ،التنشبة االجتماعٌة ،المرجع السابق،ص -   1
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فهً تعتبر الملمح الوحٌد .ٌرتكز نظامنا التعلٌمً فً تقٌمه للتبلمٌذ على النتابج المدرسٌة 

. لتقدٌر التلمٌذ، وهً وحدها الكفٌلة التً تسمح للتلمٌذ االنتقال فً كافة مراحل الدراسٌة

فهً مركز ثقل نظامنا التعلٌمً و هً حوصلة ما ٌقدمه األستاذ لتبلمٌذه و بها ٌعرؾ 

فكٌؾ . األولٌاء مستوى أبنابهم و بها ٌزن و ٌقس كل تلمٌذ مستواه العلمً و المدرسً 

 ٌنظر التلمٌذ إلى نتابجه المدرسٌة ؟

 أن نتابجهم متوسطة وهً تختلؾ من حٌث %67,6من نتابج الجدول ٌصرح 

 .%65,0اإلناث فً المقابل للذكور%68,9الجنس

لكنها تختلؾ من حٌث الجنس فتكون أعلى عند .  ٌإكدون أن نتابجهم جٌدة%16,2 لكن 

وهً عكس النتابج الضعٌفة التً تكون أعلى عند .%13,3 من عند الذكور%17,6اإلناث

 . اإلناث%13,4 من%21,7الذكور

هً نتائج مقبولة وهً تأكٌد على طبٌعة  %83.80النتابج الجٌدة و المتوسطة التً تقارب 

 أن نتائج أي،%93.30التً تمثل قرابة " الجٌدة و العادٌة " العالقة بٌن التالمٌذ و األساتذة 

و أن التالمٌذ مع األساتذة على عالقة ٌمكن أن .التالمٌذ تعكس طبٌعة العالقة بشكل جٌد 

تساهم فً متانة بناء المؤسسة التربوٌة ،لكن  لماذا ٌشتكى األساتذة من العنف المتزاٌد فً 

 . المدرسٌةج من النتائءمؤسساتنا و لماذا هذا التخوف المستمر لألولٌا

"إن الفئة التً تظهر على أن عالقتها باألساتذة متشنجة
1

 تعكس التالمٌذ ذوي النتائج 

 .من مجموع التالمٌذ %16,20الضعٌفة وتمثل 

ما هً العوامل التً تإثر فً النتابج المدرسٌة للتلمٌذ ؟ والتً نحاول رصدها فً إذن 

 ؟ لماذا حسب رأٌكالضعٌفة إذا كانت النتابج  :السإال التالً

 أسباب النتائج المدرسٌة الضعٌفة .1.3

لمعرفة العوامل و األسباب التً تإدى إلى النتابج الضعٌفة بالنسبة للتلمٌذ الثانوي حولنا 

 .من خبلل معطٌات الجدول التالً تفسٌر هذه النتابج على عدة مستوٌات 

 أسباب النتائج المدرسٌة الضعٌفة حسب الجنس : 28الجدول رقم

 
                                                           

 طبٌعة العبلقات بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة : 23 الجدول رقم أنظر الجدول رقم-  1
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 اضعٌفة لماذإذا كانت النتابج 

 ؟حسب رأٌك

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %17,2 5 %23,1 3 %12,5 2 بسبب األساتذة-1

بسبب األساتذة و المواد -2

 صعبة 
3 

18,8% 
1 

7,7% 
4 

13,8% 

 %17,2 5 %30,8 4 %6,3 1 ال تراجع كثٌرا فً البٌت-3

 %17,2 5 %23,1 3 %12,5 2 اكتظاظ القسم-4

 %17,2 5 %0,0 00  %31,3 5 ـالمواد صعبة 5

بسبب األساتذة وعدم -6

 المراجعة
3 

18,8% 
2 

15,4% 
5 

17,2% 

 %100,0 29 %100,0 13 %100,0 16 المجموع العام

 

 التً ذكرناها فً الجدول تتماثل بنسب متقاربة بمن قراءة النتابج بشكل عام فإن األسبا

 ،و هذه النتابج تتطلب منا البحث بجدٌة تؤثٌر %17فهً تدور حول . عند مجموع العام

هذه العوامل على نتابج المدرسٌة التً أصبحت الٌوم الهاجس األكبر عند التلمٌذ و 

 ث الذكور التً تترأس األحدادوالتً ٌمكن أن تفسرمسؤلة رسوب وخاصة عن.أولٌابهم 

 : مستوٌاتث النتابج المدرسٌة على ثبلب أسبافً مإسستنا التربوٌة ،حٌث ٌمكن ترتٌب

 :األسباب البٌداغوجٌة.1.1.3

 :هذه األسباب رتب بالشكل التالً

ال تراجع -3 .%13,8  بسبب األساتذة و المواد صعبة-2.%17,2 بسبب األساتذة-1) 

بسبب األساتذة و عدم -5   %17,2 ـالمواد صعبة4/.   %17,2 كثٌرا فً البٌت

 . من المجموع تصرٌحات التبلمٌذ 65%كلها تمثل  (  %17,2  المراجعة

 تتعلق بطبٌعة العبلقة مع األساتذة وطبٌعة المواد الدراسٌة بالمناهج و البرامج التربوي 

لكنها تختؾ تبعا للجنس فبٌنما تمثل عند الذكور . لها تؤثٌر مباشرة فً نتابج التبلمٌذ 

 وهً تعكس تماثلٌة حادة . عند اإلناث81.4% فإن هذه األسباب ترتفع إلى حدود %46.2
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اإلناث صعوبة المادة فً االختبلؾ فً أسباب النتابج المدرسٌة بٌن الجنسٌن حٌث ترتب 

  .%00  فً المرتبة األولً عكس الذكور ترتب أخٌر31,3%

 :  عالقة المؤسسة باألسرة والمحٌط .2.1.3

 األسباب النتابج الضعٌفة عند اإلناث بسب كما ذكرنا من قبل أن البٌت عوهنا تتراج

المكان الذي ٌعتبر الفضاء الذي تقضى فٌه األنثى معظم الوقت مما ٌساعدها فً 

 عند %30,8" عدم المراجعة فً البٌت "حٌث تمثل . المراجعة الدروس عكس الذكور

  .%6,3 المرتبة األولى والتً تتراجع عند اإلناث فً المرتبة األخٌرة يالذكور ؾ

 اكتظاظ القسم- الفضاء المدرسً.3.1.3

 وهو ٌتعلق بهندسة الفضاء المدرسً  من %17,2وفً الدرجة الثالثة ٌؤتً اكتظاظ  القسم

أسباب اإلخفاق "فً دراسة عن ؾ.النتابج المدرسٌةاألسباب فً التحصٌل الدراسً و 

أن أول عامل بٌداؼوجً لئلخفاق . المدرسً فً مدارس قسنطٌنة أبرزت الدراسة

  أنه  من عٌنة البحث%83المدرسً هو حجم القسم أي  الفوج التربوي ، حٌث ٌبرز أن 

ٌتعدى المقاٌٌس المعمول بها مما ٌجعل األساتذة ال ٌستعطون مع هذا العدد القٌام بمتابعة 

"تطور كل تلمٌذ و من ثم ال ٌستعطون أن ٌبذلوا مجهودا مع التبلمٌذ
1

 

و لو تمعنا النظر فً االكتظاظ فً القسم و صعوبة المواد و عدم المراجعة فً البٌت 

 .  مجتمعة سوؾ تسبب سوء العبلقة مع األساتذة ب،فإن هذه األسبا

إذن ما هً . حول ثبلثة محاور رفإذا كانت هذه أسباب النتابج المدرسٌة تتمحو

 حاجٌات الشاب الثانوي التً ٌشعر انه محروم منها فً الثانوٌة ؟

 

 

 

 

 
                                                           

1    Farid boubekeur. L échec scolaire dans le système éducatif algérien .université 
 

Constantine et le CRASC 23 janvier.2001.p07/29 
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 حاجٌات التلمٌذ فً المستوى الثانوي. 4

 حاجٌات التلمٌذ المحروم منها حسب الجنس فً رأي التلمٌذ: 29الجدول رقم

ٍبهٍ األشُبء اىزٍ 

رؼزجش ّفسل 

 ٍْهب فٍ اٍحشوً

اىثبّىَخ 

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %9,50 17 %8,33 5 %10,08 12  اىيؼت ٗ اىزشفٞٔ-1

اىزؼجٞش ػِ سأٝل -2

 اىخبص
55 46,22% 26 43,33% 81 45,25% 

 %34,08 61 %31,67 19 %35,29 42 ػذً اىَغبٗاح-3

ٍخبىطخ اىدْظ -4

 األخش
1 0,84% 2 3,33% 3 1,68% 

 %9,50 17 %13,33 8 %7,56 9 غٌر مصرح-5

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً

 

الشاب / المراهق" حاجٌات" ٌبدو من خبلل قراءة هذه النتابج بالدرجة األولً نمذجة 

التعبٌر عن )الثانوي ،بحٌث ٌفتقد كثٌرا من التبلمٌذ وإن اختلؾ جنسهم من الحاجة 

ثم اللعب  . %34,1 ةثم تؤتً فً الدرجة الثانٌة عدم المساوا. %45,3الرأي الخاص

 لم ٌصرحوا بحاجٌاتهم و رؼباتهم فً مإسستهم %9,5وتبقً نسبة.%9,5والترفٌه 

 .التربوٌة

هذا ما تعكسه  و%1,7 و أخٌرا تؤتً حاجة مخالطة الجنس األخر فً المرتبة األخٌرة

هذا ٌدلنا أن "  24أنظر الجدول السابق رقم "طبٌعة العبلقات الجٌدة بٌن التبلمٌذ 

 أن العبلقات بٌنهم التلمٌذ ذكرا كان أو أنثً هم فً حالة توافق ال انفصام بٌنهما ،و

 .جٌدة 

التعبٌر " التبلمٌذ فٌما ٌخص معنى ت لكن الذي ٌثٌر فٌنا البحث والتنقٌب فً تصرٌحا

بحٌث لو حاولنا فهم معنى التعبٌر وعدم المساواة " عدم المساواة" و "عن الرأي

  وبنسبة أقل عند %81.5 بٌن اإلناث د وهً ترتفع عن%79.4 تشمل حوالًثبحً
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"  و التعبٌر عن الرأي ٌعنى مفهومةوهل الشعور بعدم المساوا .75.00%الذكور

هل هً تقتصر على التبلمٌذ وحدهم أم .التً ٌعانى منها الفرد الجزابري " الحقرة

هاتان الظاهرتان تجرٌان فً نسق عام، و هو المجتمع الجزابري بكامله ٌعانى من 

 " .الحقرة"بمعنى " ة المساوامالتعبٌر عن الرأي و الشعور بالتمٌز وعد

وفى الحقٌقة إن األمر ٌتعلق بالتلمٌذ الؽلٌزانى فً التعلٌم الثانوي فً الوضعٌة الراهنة 

التً ٌعرفها المجتمع الجزابري التً تتمٌز بصراعاتها ومواجهاتها " حلة العبور"ب

 هنا تدفعنا إلى التفكٌر ة كل المإشرات والمعطٌات المستخلصىوتبق. مع عالم الكبار

 هً مرحلة قابمة و محددة من خبلل عوامل خاصة بها ببؤن مرحلة المراهقة والشبا

هل " الحقرة"و أن هذا اإلحساس ب . و مازالت للٌوم فً حاجة لبلكتشاؾ و التعمق 

حاجٌات الشاب وهل هناك عبلقة بٌن .ٌإثر على النتابج المدرسٌة للتلمٌذ الثانوي 

 الثانوي و النتابج المدرسٌة؟

 حاجٌات التلمٌذ الثانوي و النتائج المدرسٌة حسب الجنس: 30الجدول رقم

 

ٍبهٍ األشُبء اىزٍ 

رؼزجش ّفسل أّل 

ٍحشوٍب ٍْهب فٍ 

 اىثبّىَخ

 ّزبئج اىَذسسُخاه
 اىَجَىع اىؼبً

 ضؼُفخ-3 ٍزىسطخ-2 جُذح-1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %9,50 17 %6,90 2 %8,26 10 %17,24 5 اىيؼت ٗ اىزشفٞٔ-1

اىزؼجٞش ػِ -2

 سأٝل اىخبص
11 37,93% 56 46,28% 14 48,28% 81 45,25% 

 %34,08 61 %31,03 9 %35,54 43 %31,03 9 ػذً اىَغبٗاح-3

ٍخبىطخ اىدْظ -4

 األخش
- - 3 2,48% - - 3 1,68% 

 %9,50 17 %13,79 4 %7,44 9 %13,79 4 غٞش ٍظشذ-5

 %100,00 179 %100,00 29 %100,00 121 %100,00 29 اىَجَىع اىؼبً

 

نلمس من خبلل طبٌعة المعطٌات الواردة فً الجدول أن هناك عبلقة نوعٌة بٌن النتابج و 

اىزؼجٞش ػِ سأٝل )الحاجٌات التً ٌحرم منها التلمٌذ داخل الثانوٌة ،هذا الشعور بالحرمان 
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ْٝقض ّغجٞب ػْذ ،  (جٌدة)%37,93 (متوسطة)%46,28 (ضعٌفة)%48,28اىخبص

 .اىزالٍٞز اىزِٝ ٝغديُ٘ ّزبئح خٞذح ٗ اىؼنظ طسٞر

طجؼب فٜ غٞبة أسضٞخ ٍالئَخ ٗ فٜ غٞبة ٗعظ ٍذسعٜ غْٚ ٗغضٝش ثبىَسفضاد ،فئُ 

فئُ رىل ْٝؼنظ ػيٚ . ػذً ريجٞخ زبخٞبد اىزالٍٞز اىَغز٘ٙ اىثبّ٘ٛ فٜ رْظٌٞ ٍسنٌ

 ظبٕشح اىشع٘ة اىَذسعٜ ٙ ٗ ثبىزبىٜ ػيٚ اىْزبئح اىَذسعٞخ ٗػوٛاىزسظٞو اىذساط

ٗثبىخظ٘ص اإلقظبء اىَزغيغو ىيزم٘س فٜ اىَشازو، اىذساعٞخ ّٗقظبُ اىسبفضٝخ ىذٌٖٝ  

 ّفظ اىزظ٘س ػْذ  ٌشملٝجقٚ معنى التعبٌر و عدم المساواة ىنِ ٕو.ردبٓ اىَذسعخ 

 .اىشجبة اىثبّ٘ٛ ٗ إُ اخزيفذ ٍْبطقٌٖ اىغنبّٞخ
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 حاجٌات التلمٌذ الثانوي و النتائج المدرسٌة حسب الجنس: 31الجدول رقم

 

 

ٍبهٍ األشُبء اىزٍ 

رؼزجش ّفسل أّل 

ٍحشوٍب ٍْهب فٍ 

 اىثبّىَخ

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

شهذاء -1

 واد أسهُى

 %9,09 4 %4,55 2 %7.14 2 اىيؼت ٗ اىزشفٞٔ-1

 %38,64 17 %13,64 6 %25,00 11 اىشأٛاىزؼجٞش ػِ -2

 %43,18 19 %11,36 5 %31,82 14 ػذً اىَغبٗاح-3

ٍخبىطخ اىدْظ -4

 األخش
- - 1 2,27% 1 2,27% 

 %6,82 3 %4,55 2 %2,27 1 غٌر ذلك- 5

 %100,00 44 %36,36 16 %63,64 28 اىَجَىع

ػذح ثِ -2

ػىدح 

 غيُضاُ

 %20,00 10 %4,00 2 %16,00 8 اىيؼت ٗ اىزشفٞٔ-1

 %42,00 21 %10,00 5 %32,00 16 اىشأٛاىزؼجٞش ػِ -2

 %30,00 15 %8,00 4 %22,00 11 ػذً اىَغبٗاح-3

ٍخبىطخ اىدْظ -4

 األخش
- - 1 2,00% 1 2,00% 

 %6,00 3 - - %6,00 3 غٌر ذلك- 5

 %100,00 50 %24,00 12 %76,00 38 اىَجَىع

 اىَطَش-3

 %5,41 2 %2,70 1 %2,70 1 اىيؼت ٗ اىزشفٞٔ-1

 %40,54 15 %10,81 4 %29,73 11 اىشأٛاىزؼجٞش -2

 %37,84 14 %10,81 4 %27,03 10 ػذً اىَغبٗاح-3

 %16,22 6 %8,11 3 %8,11 3 غٌر ذلك- 5

 %100,00 37 %32,43 12 %67,57 25 اىَجَىع

 ثِ داود-4

 %2,08 1 - - %2,08 1 اىيؼت ٗ اىزشفٞٔ-1

 %58,33 28 %22,92 11 %35,42 17 اىشأٛاىزؼجٞش -2

 %27,08 13 %12,50 6 %14,58 7 ػذً اىَغبٗاح-3

ٍخبىطخ اىدْظ -4

 األخش
1 2,08% - - 1 2,08% 

 %10,42 5 %6,25 3 %4,17 2 غٌر ذلك- 5

 %100,00 48 %41,67 20 %58,33 28 اىَجَىع

 %100,00 179 %33,52 60 %66,48 119 اىَجَىع اىؼبً
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  :(الثانوٌة)الحاجٌات حسب المنطقة:31بٌان الجدول رقم 

 

   

 ٌزداد من مراكز  بعدم المساواةمن معطٌات الجدول إن تمثالت وشعور الشاب الثانوي

-%40,54ـــــ المطمر-%42,00  ؼلٌزانـــ-%38,64طرفها واد أرهٌوأالحضرٌة إلى 

 .بن داود  58,33%

أن العبلقات بٌن التبلمٌذ أي بٌن .كما ننبه إلى نقطة فً ؼاٌة األهمٌة و التً تدعم نتابج بحثنا 

فإنهم ؼٌر محرومٌن من مخالطة بعضهم البعضو . الجنسٌن و إن اختلفت مناطقهم الحضرٌة 

هذا ٌإشر على أن هناك تؽٌر اجتماعً هابل حصل فً الجزابر بسب المثاقفة الجارٌة بفعل 

وأن نظرة الجنسٌن لبعضها تؽٌرت فمخالطة الجنسٌن التً كانت فً . عوامل النقل الثقافً 

بسب التنشبة األسرٌة  الماضً فً مناطق داخلٌة كؽلٌزان وحواضرها الصؽرى صعبة

 .تؽٌرت الٌوم

 أما نحن فعلٌنا أن نتساءل ما معنى الحرٌة التً ٌنشدها الشباب مع أنه ٌإكد أنه له الحرٌة 

ؼٌر أن الشاب الثانوي حٌن ٌثٌر قضٌة .التامة فً مخالطة الجنس األخر، واللعب والترفٌه 

 هذه هً الحقٌقة فإنها مرة و مإلمة،أوال تالتعبٌر عن الرأي و قضٌة عدم المساواة،وإذا كان

أن الشاب الثانوي ٌعٌش مرحلة صعبة تحدث فٌها تؽٌرات فٌزولوجٌة و معرفٌة و عاطفٌة و 
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 الشاب الثانوي يثانٌا إذا كانت التنشبة االجتماعٌة المدرسٌة ترسخ فً شعور لد.اجتماعٌة 

هذا التصور فإن انعكاساته سوؾ تإدى إلى عدم التواصل وبالتالً للعنؾ المستشري فً 

 .المإسسات التربوٌة

 : القسم لمعرفة ذلك وجهنا السإال التالًيهل ٌمتد ؾ ةلكن هذا الشعور بعدم المساوا

 التبلمٌذ ؟ بٌن ٌمٌزون األساتذة بعض أن تشعر هل 

  الشعور بالتمٌٌز.1.4

 الشعور بالتمٌز حسب الجنس:32الجدول رقم

 ثؼض أُ رشؼش هو

 ثُِ ََُضوُ األسبرزح

 اىزالٍُز

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %66,48 119 %71,67 43 %63,87 76 ّؼٌ-1

 %15,08 27 %11,67 7 %16,81 20 ال-2

 %18,44 33 %16,67 10 %19,33 23 أزٞبّب-3

 100 179 100.00 60 100.00 119 اىَجَىع
 

 تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة ٌعانون من من %66,48تدل نتابج و معطٌات الجدول أن 

 من الذكور فً مقابل%71,67 نحٌث أ.إحساس حاد من مواقؾ أساتذتهم التمٌزٌة 

من اإلناث ٌشعرون بحالة التمٌز هذه،ربما بسبب الجنس أو الوضعٌة 63,87%

 .السٌوسٌومهنٌة اآلباء 

فإنه سوؾ ٌخلؾ فً  ". األساتذة ٌمٌزون" نالشعور ألكن الذي ٌهمنا نحن معنى 

شخصٌة الشاب الثانوي نوع من التردد و القلق و عدم الثقة التً هً أساس التواصل بٌن 

إلى درجة أنهم ٌإولون " و من شؤن ذلك كذلك أن تدفع التبلمٌذ . طرفً العملٌة التربوٌة

كل تصرؾ من اآلخرٌن على أنه موجه ضدهم و بالضبط ضد الجهود التً ٌبذلونها 

"للنجاح فً دراستهم
1

 . 

                                                           
 176مصطفً حدٌة   المرجع السابق ، ص -   1



 
 

 
109 

وقد ٌزداد لدٌه فً .إن المراهق و الشاب من طبٌعته اإلحساس بالظلم ومدرك لبلمساواة 

مرحلة الشباب حٌث تتقوى قواه اإلدراكٌة وتنضج، لهذا فإن جمٌع المبحوثٌن من التبلمٌذ 

 . فً معاملة" ال المساواة"و"ال دٌمقراطٌة "الشباب ٌإكدون على صفة /المراهقٌن

 .لكن هذا الشعور هل ٌنعكس على عبلقة التفهم التً ٌنشدها التبلمٌذ من أساتذتهم 

 تفهم مشاكل الشاب الثانوي. 2.4

 تفهم المشاكل التلمٌذ حسب الجنس: 33الجدول رقم

 أُ رشؼش هو-

 َزفهَىُ أسبرزرل

 اىخبصخ ٍشبميل

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %6,15 11 %10,00 6 %4,20 5 ّؼٌ-1

 %71,51 128 %68,33 41 %73,11 87 ال-2

 %22,35 40 %21,67 13 %22,69 27 أزٞبّب-3

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع
 

 ٌبذلون أي جهد لفهم ال التبلمٌذ أن األساتذة  من71.5 %من معطٌات الجدول تظهر أن 

  .%22,35بنسبة " بعض األحٌان" وتمتد فً. المشاكل الشخصٌة التً ٌعانون منها

و  %68,33 بٌن الذكورؾالتً ٌشعر بها الشباب الثانوي وهى تختل " ال تفهم" عبلقة 

ربما بالنظر للضغوط التً تتحملها األنثى و ربما إلى طبٌعة األنثى %73,11 اإلناث 

تقول  "ال"بدل " أبدا" البعض من التبلمٌذ أشاروا بعبارة لكن.  الحساسٌةةحاد

أطلب جمٌع األساتذة من تفهم وضع التلمٌذ و ٌحترم سن مراهقتهم ألنها " سنة17تلمٌذ

 ".أصعب مرحلة فً حٌاة اإلنسان

عبلقة التفهم بٌن الشباب الثانوي و األساتذة التً ٌرؼبون فٌها ، تعتبر مإشر بالػ األهمٌة 

فاألساتذة ال على درجة االندماج االجتماعً لهإالء الشباب من خبلل المإسسة المدرسٌة 

بتكوٌن شخصٌة المتعلمٌن ونضجها، بقدر ما ٌهتمون بالتحصٌل المعرفً لهم و ٌهتمون 

هذا ٌمكن التؤكٌد علٌه من خبلل النتابج السابقة التً تتعلق بؤسباب النتابج المدرسٌة و 

لذا ٌدرك الكثٌر من األساتذة أن دورهم . (25أنظر الجدول رقم ص)التحصٌل المدرسً

الحالً ٌنحصر فً نقل المعلومات و إكمال البرامج ، ودونما تكلٌؾ ألنفسهم بالبحث 
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 جوهذه النتائ.مبلبمة ما ٌقدمونه للتبلمٌذ من معلومات لوسطهم البٌبً ولحاجاتهم األساسٌة

تسفر عن شبه قطٌعة بٌن األساتذة و التبلمٌذ من شؤنها أن تجمد و تكلس العملٌة التربوٌة 

لكن .  و العنؾ و العدوانٌة ت،و تصبح باردة وفً الكثٌر من األحٌان تشوبها الصراعا

هل لعبلقة التفهم تؤثٌر على نتابج التبلمٌذ المدرسٌة،هذا ما نحاول الكشؾ عنه من خبلل 

 .الجدول التالً

 تفهم المشاكل التلمٌذ حسب الجنس و النتائج المدرسٌة: 34الجدول رقم

 هٍ مُف

 ّزبئجل

 اىَذسسُخ

 أُ رشؼش هو

 أسبرزرل

 َزفهَىُ

 اىخبصخ ٍشبميل

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد
اىغ

 دد
 % اىؼذد %

 خٞذح-1

 %0,56 1 %0,00  %0,84 1 ّؼٌ-1

 %10,06 18 %8,33 5 %10,92 13 ال-2

 %5,59 10 %5,00 3 %5,88 7 أزٞبّب-3

 %16,20 29 %13,33 8 %17,65 21 اىَجَىع

 ٍز٘عطخ-2

 %4,47 8 %6,67 4 %3,36 4 ّؼٌ-1

 %49,16 88 %45,00 27 %51,26 61 ال-2

 %13,97 25 %13,33 8 %14,29 17 أزٞبّب-3

 %67,60 121 %65,00 39 %68,91 82 اىَجَىع

 ضؼٞفخ-3

 %1,12 2 %3,33 2 - - ّؼٌ-1

 %12,29 22 %15,00 9 %10,92 13 ال-2

 %2,79 5 %3,33 2 %2,52 3 أزٞبّب-3

 %15,08 27 %18,33 11 %13,45 16 اىَجَىع

 119 اىَجَىع اىؼبً
100,00

% 
60 

100,00
% 

179 
100,00

% 
نلمس من خبلل طبٌعة المعطٌات الواردة فً الجدول أن هناك عبلقة نوعٌة بٌن النتابج و 

اىزؼجٞش ػِ سأٝل )هذا الشعور بالحرمان .الحاجٌات التً ٌحرم منها التلمٌذ داخل الثانوٌة 

ْٝقض ّغجٞب ػْذ ،  (جٌدة)%37,93 (متوسطة)%46,28 (ضعٌفة)%48,28اىخبص

 .اىزالٍٞز اىزِٝ ٝغديُ٘ ّزبئح خٞذح ٗ اىؼنظ طسٞر
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 هذا ٌرجعه األساتذة إلى صرامة المناهج التربوٌة التً تتطلب منهم "عدم التفهم"

العمل على إلقاء الدروس واالبتعاد عن مفاهٌم العملٌة التربوٌة ،مثل التحاور مع التبلمٌذ 

و ٌرجعها بعض األساتذة إلى نقص التلقً عند التبلمٌذ .و تقدٌم النصابح لهم و توعٌتهم

،و ٌرجع البعض عدم التفهم الحاصل الٌوم ،بٌن األستاذ و التلمٌذ تدخل ضمن إشكالٌة 

،بسبب ؼٌاب الحوار و المشاركة و إبداء "عدم التفهم"مجتمع ٌشتكى كل مواطنٌه من 

الرأي ،و الشعور بالتمٌز وعدم المساواة  بٌن المواطن و المسإولٌن فً كافة مإسسات 

عبلقة ؾ" ٌكفً رصد ذلك من تصرٌحات المواطنٌن فً وسابل اإلعبلم المربٌة"الدولة 

 متكلم ٌملك سلطة الكبلم انطبلقا من  األستاذالمرسل. تواصل بٌن المرسل والمرسل إلٌهال

 ٌتكلم بلسان الثقافة المشروعة التً ٌضعها ،مإسسة تخول له مشروعٌة الكبلم

األستاذ وضعٌة التعالً  محددة ٌعٌش ضمنها الفاعل مشروطة بآلٌات عمل البٌداؼوجٌون

ألستاذ ٌظل بعٌدا عن : باسرون وواالنؽبلق التً ٌوفرها له فضاء المدرسة  ٌقول بوردٌو

وجود هوة بٌن المعلم و التلمٌذ ، تعٌد إنتاج فصل النسق " طلبته وٌحٌط نفسه 

"البٌروقراطً منازل
1

و أنه إحكام سٌطرة المهٌمنٌن ،و إعادة اإلنتاج على مستوٌات  .

 . مختلفة من األعلى نحو األسفل

من خبلل هذه النتابج ٌتضح لنا ما ٌنتظره التبلمٌذ من أساتذتهم من خصابص وصفات، ؾ

فهم ٌحبذون المدرس الذي ال ٌقتصر فً عمله المهنً على نقل المعارؾ وإٌصالها إلٌهم، 

وإنما ٌنتظرون منه أٌضا النزول إلى عالمهم الوجدانً لفهم مشاكلهم، ومعاناتهم، كما 

أنهم ٌجمعون على ضرورة تحلى المدرس بمبدأ الدٌموقراطٌة فً التعامل معهم وعدم 

ومن خبلل هذا كله ٌبدو جلٌا وجود األستاذ فً . التجرد من العطؾ والحنان فً معاملتهم

إذ التلمٌذ المراهق فً هذه المرحلة من حٌاته ٌنتظر من . موقع جد حساس ال ٌحسد علٌه

األستاذ أكثر من ؼٌره، فهم معاناته ومشاكله، فإذا صادؾ العنؾ والبلمباالة، فإنه قد 

"ٌستجٌب له بالتحدي والصراع، ومن هنا نفسر أسباب عدول وانقطاع
2

 كثٌر من التبلمٌذ 

عدم "لذا فإن .فً هذه السن على متابعة دراستهم بسبب سوء العبلقة بٌنهم وبٌن مدرسٌهم

                                                           
 337المرجع السابق ،صكلود بارسون ،  - بٌار بوردٌو و جان-  1
الهشاشة " و ٌونسؾ الجزابر ،حول يدراسة ؼٌر منشورة لصالح جمعٌة صحة سٌدي الهوا ر–عبد القادر لقجع -  2

 "  سنة 19إلً 10الشباب من 
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وٌمكن رصد عبلقة .سوؾ ٌنعكس على عمل التلمٌذ فً القسم و عمل األستاذ "  التفهم

 على يالتلمٌذ من خبلل النتابج المدرسٌة التً تإشر فً نظامنا التعلٌم"  تفهم مشاكل"

 المدرسٌة  إال من جففً نظام تعلٌمً ال ٌنظر للنتائ.النجاح المدرسً أو الفشل المدرسً

"منظومة الحشو"التلقٌنٌة أو ما أدعوه –خبلل  الكفاءات العقلٌة 
1

 فإن العبلقة بٌن األستاذ 

و التلمٌذ تِتخذ هذا الطابع و هذه النمطٌة ألنها لم تعتمد على طرق النقاش و الحرٌة فً 

مهارات هل ٌمكن أن نرجعه إلى "عدم التفهم" لكن.ممارسة و البحث عن الحلول المناسبة

الحوار و المشاركة و إبداء الرأي ،وهذا ما سوؾ نرصده من معطٌات الجدول التالً 

 35رقم 

    شاركنً أفهم.3 .4

 مهارات الحوار و المشاركة و إبداء الرأي حسب الجنس : 35الجدول رقم

 فُل ٍََْ هو-

 ٍهبساد أسبرزرل

 و اىحىاس

 إثذاء و اىَشبسمخ

 اىشأٌ

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %26,26 47 %23,33 14 %27,73 33 ّؼٌ-1

 %26,26 47 %38,33 23 %20,17 24 ال-2

 %47,49 85 %38,33 23 %52,10 62 أزٞبّب-3

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119  اىَجَىع

 

 %26,26ث وإبداء الرأي من أسس التربٌة الحدٌثة يةمهارات الحوار والمشارك

 مهارات الحوار و المشاركة و هم ٌنمون فٌهم أساتذت ٌصرحون أنمن المجموع التبلمٌذ 

لكن من .   عند اإلناث%27,7عند الذكور و %23,3وهى تختلؾ من. إبداء الرأي

                                                           
ما ال :من الكبلم –ٌعبر المواطن  الجزابري  أن كلمة الحشو كلمة معٌبة ،و كلمة الحشو فً اللؽة العربٌة تعنً -  1

 .ما ٌحشً به الشًء .مالصؽار ال الكبار فٌه  :  يومن الناس تعن.ٌعتمد علٌه
.  فً سٌاق ٌوحً له أنك  تقول له كلمة سوء أو عٌبافإنه ٌإاخذه (تحشً له المعلومات)فعندما تخاطب التلمٌذ أنك 

لكنه حٌن تدخل له فً تفسٌر طرٌقة التدرٌس التً تعتمد من كثٌر من األساتذة ،ال ٌجد من حرج فً التؤكٌد على أنه 
ناس  )،و انك تكوٌن  (ما ال ٌعتمد علٌه:الكبلم )ٌعٌش حالة الحشو،مفهوم لكمة الحشو فً اللؽة العربٌة ،أنك تقول له 

 .أي صؽار ال كبار (أراذل
 لتوضٌح مفهوم كلمة الحشو ٌمكن الرجوع إلً إبن  منظور 
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ال " حوار و" ال" من الذكور ٌإكدون على%38,3حٌث   (ال)  قالوا %26,3الجنسٌن 

 .%20,2إبداء الرأي خبلؾ لئلناث " ال"مشاركة و"

مهارات الحوار والمشاركة و إبداء الرأي لم ٌتعلموها التبلمٌذ ولم ٌمارسها لكن 

. وأنهم فً كثٌر من األحٌان ٌمارسوها بطرٌقة عشوابٌة جماعٌة.عبر مراحل دراستهم 

 حٌن ٌطلب منهم المشاركة و الحوار و إبداء الرأي فإنهم ٌسكتون أو ٌحاولون موإنه

اإلجابة الجماعٌة بحٌث ال تعرؾ من أصحاب الجواب الصحٌح من الخطؤ ، وأنهم 

المرٌح أن ٌعوى المرء مع الذباب وأن ٌسبح " منألنه .ٌتسترون وراء بعضهم البعض

مع التٌار وأن تكون شجاعته مستمدة من تواجده ضمن جمهور عرٌض ، لكنها شجاعة 

"مزٌفة وجبن مقنع 
1 . 

 فهذه طرٌقة التبلمٌذ فً المشاركة  والمناقشة هكذا ٌنشؤ الشباب 

الثانوي على المشاركة فً القسم و التعبٌر عن الرأي ،فإما ٌتكلموا كلهم أو ٌصمتوا كلهم 

 المسإولٌة و ل،فالحرٌة من المسإولٌة ،هكذا ٌعبر الفرد الجزابري بؽوؼابٌة وال ٌتحم

 .ٌتراجع فً مواقفه 

 منطلق إرادة اإلنصات التً ٌعتمد على والمشاركة و ابدأ الرأي  الحوارلكن

 الرتٌبة، بٌتجاوز األسالً المشارك  التلمٌذ الذي ٌبذلهإلقناعًوالجهد  جوالقسم،ٌفترضها

 لتحصٌل الفهم أو اإلفهام، وتقاسم القناعات الفكرٌة، ،ألنه ٌعمل على فتح آفاق جدٌدة

من مجموع التبلمٌذ بحٌث  لذلك ٌفترض االنخراط والمشاركة ،وبناء المعنى مع اآلخرٌن

 المشارك التدرب على ٌتطلب  ذلك ، لكنٌترك األستاذ لتبلمٌذه القدرة على التعبٌر الحر

فوضى فً الكبلم كما أوضحنا سابقا فً بؤخبلقٌات اإلنصات الٌقظ، وإال سٌتحول إلى 

 التبلمٌذ على إبداء أرابٌهم و أقولهم بشجاعة و لكن تربٌة.  طرٌقة مشاركة التبلمٌذ

هوٌة الثقافة المدرسٌة وثقافة الطبقات المهٌمنة،و هوٌة التلقٌن الثقافً "إقبال، لٌست 

"والمذهبٌة األٌدٌولوجٌة و هوٌة السلطان البٌداؼوجً والسلطة السٌاسٌة
2

 التً تعتمد على 

ما أرٌكم اإل " اإلسكات و اإلقصاء و تبنً الرأي الواحد قال هللا تعالً على لسان فرعون 

                                                           
 .50ص .1997بٌروت . إفرٌقٌا الشرق . - محمد بوبكر، التربٌة والحرٌة ، من أجل رإٌة فلسفٌة للفعل البٌداؼوجً- 1

 344بٌار بوردٌو ،إعادة اإلنتاج ،المرجع السابق،ص-   2
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"ما أرى
1

 مهارات الحوار و المشاركة و إبداء الرأي  من وجهة نظر التبلمٌذلكن هل . 

التً ٌقدمها األساتذة تختلؾ حسب جنسهم ومنطقة سكنهم وبمستواهم السوسٌواقتصادي   

مهارات الحوار و : 36الجدول رقم  :هذا التساإل سوؾ تبرزه معطٌات الجداول التالٌة

مهارات الحوار و :37و الجدول رقم.  (اإلقامة )المشاركة حسب الجنس و حسب الثانوٌة

 .المشاركة و إبداء الرأي حسب الوضعٌة السوسٌومهنٌة األب

 (إلقامة)مهارات الحوار و المشاركة حسب الجنس و حسب الثانوٌة: 36الجدول رقم 

 الثانوية

هل ٌنمً فٌك 
أساتذتك مهارات 

الحوار و المشاركة 
  و إبداء الرأي

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد
اىؼذ

 د
 % اىؼذد %

شهذاء -1

 (واد أسهُى)

 %20,45 9 %9,09 4 %11,36 5 ّؼٌ-1

 %34,09 15 %13,64 6 %20,45 9 ال-2

 %45,45 20 %13,64 6 %31,82 14 أزٞبّب-3

 %100,00 44 %36,36 16 %63,64 28 اىَجَىع

ػذح ثِ -2

ػىدح 

 (غيُضاُ)

 %34,00 17 %12,00 6 %22,00 11 ّؼٌ-1

 %26,00 13 %8,00 4 %18,00 9 ال-2

 %40,00 20 %4,00 2 %36,00 18 أزٞبّب-3

 %100,00 50 %24,00 12 %76,00 38 اىَجَىع

صفية -3

اىَطَش)يحي

) 

 %37,84 14 %13,51 5 %24,32 9 ّؼٌ-1

 %21,62 8 %8,11 3 %13,51 5 ال-2

 %40,54 15 %10,81 4 %29,73 11 أزٞبّب-3

 %100,00 37 %32,43 12 %67,57 25 اىَجَىع

داود ثِ -4

 صٍشك

 (ثِ داود)

 %52,08 25 %14,58 7 %37,50 18 ّؼٌ-1

 %10,42 5 %6,25 3 %4,17 2 ال-2

 %37,50 18 %20,83 10 %16,67 8 أزٞبّب-3

 %100,00 48 %41,67 20 %58,33 28 اىَجَىع

 %100,00 179 %33,52 60 %66,48 119 اىَجَىع اىؼبً

 

                                                           
   ؼافر  ،سورة 29أٌة قرآنٌة رقم-  1
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نبلحظ إن ظاهرة إبداء الرأي و المشاركة تخضع كذلك للفرضٌة من معطٌات الجدول 

المإطرة للبحث،وأنها تزداد لكما توجهنا من المراكز الحضرٌة الصؽرى صوب المراكز 

الحضرٌةفالتبلمٌذ الذٌن صرحوا أن أساتذتهم ال ٌنمون فٌهم مهرات الحوار و المشاركة 

 .واد أرهٌو %34,09-غلٌزان %26,00-المطمر %21,62-بن داود%10,42 تزداد من 

 

 مهارات الحوار و المشاركة و إبداء الرأي حسب الوضعٌة مهنة األب :37الجدول رقم

 

 مهنـة األب

هل ٌنمً فٌك أساتذتك مهارات الحوار و المشاركة و إبداء 
 اىَجَىع اىؼبً  الرأي

 أحيانا3- ال-2 ّؼٌ–1

   % اىؼذد % اىؼذد
اىغ

 دد
 % اىؼذد %

 %12,8 23 %12,9 11 %19,1 9 %6,4 3 قطاع التعلٌم1

 %23,5 42 %21,2 18 %19,1 9 %31,9 15  الوظٌؾ العمومً

 %6,7 12 %7,1 6 %8,5 4 %4,3 2 قطاع األمن

 %4,5 8 %4,7 4 %4,3 2 %4,3 2 التجار و المقاولٌن

 %16,2 29 %20,0 17 %8,5 4 %17,0 8 الحرفٌن

 %25,1 45 %22,4 19 %27,7 13 %27,7 13 المتقاعدٌن و البطالٌن

 %11,2 20 %11,8 10 %12,8 6 %8,5 4 بدون تصرٌح

 المجموع العام
47 

100,0

% 
47 100,0% 85 100,0% 179 100,0% 

 

 

هم أساتذت ٌعبرون أن %31,9من معطٌات الجدول فإن تبلمٌذ أبناء الوظٌؾ العمومً

 ثم  %27,7 ،ثم ٌلٌهم المتقاعدٌنمهارات الحوار و المشاركة و إبداء الرأيٌنمون فٌهم 

 و التجار %4,3 ثم قطاع األمن  %6,4 ثم تتراجع عند قطاع التربٌة%17,0الحرفٌن
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هذه النتابج استدعت منا التساإل عن طرٌقة التدرٌس المتبعة معه من  . %4,3المقاولٌن 

طرؾ األساتذة لذا طلبا منهم فً سإال مفتوح إبداء أرابهم ،عن طرٌقة التدرٌس المتبعة 

 .من طرؾ األساتذة

 :طرٌقة التدرٌس.5

حولنا الكشؾ عن طرق التدرٌس و كٌؾ ٌتصورها التبلمٌذ من خبلل السإال المفتوح 

 كٌؾ تصؾ طرٌقة التدرٌس المستعملة؟ 

و قد أوردنا البعض منها كما كتبها .  كانت إجابات التبلمٌذ نوعا ما متوافقة إلى حدا ما 

 والتبلمٌذ دون زٌادة أو نقصان بؽض النظر عن متؽٌر الجنس أو السن أ

  :تعتمدالمإسسة،فطرٌقة التدرٌس 

تعتمد على المفاهٌم التً " تقول تلمٌذة  طرٌقة التدرٌس ""  الحشو" على التلقٌن و أوال

األستاذ ٌتكلم " أخرى  ةو تضٌؾ تلمٌذ" البعض منهم"ٌستنتجها التلمٌذ و لٌس األستاذ

 "و التلمٌذ ٌنصت وٌكتب

عدم مباالة األساتذة من ملء الدرس على " وٌضٌؾ بعض التبلمٌذ طرٌقة تمتاز  

 فهً فً رأى التبلمٌذ " التلمٌذ ،نرٌد إعطاء فرصة للتفكٌر فً اإلجابة على األسئلة

السرعة فً التدرٌس و العمل مع "، وتعتمد على "عبارة عن شرح و كأنه مسجل" 

 "التالمٌذ المتفوقٌن

لكن طرٌقة التدرٌس ٌؤتً عن طرٌق العبلقة بالحٌاة  ومن خبللها و عندما نجعل من حٌاة 

الشاب الثانوي متمركزة ومنظمة على هذه الصورة ،فبل نجد الشاب مخلوقا لئلصؽاء 

بالدرجة األولً ،بل نجده على النقٌض من ذلك على أن التعبٌر الذي كثٌر ما نسمعه ٌقوا 

"السكب" عكس عملٌة " االستخراج " أن التربٌة و التعلٌم فً معناها هً 
1

 . 

حسب األستاذ "  طرٌقة التدرٌس تتعلق باألساتذة فً وجهة نظر التبلمٌذ فهً تتعلق ثانٌا

تتعلق بأسلوب كل " وٌضٌؾ تلمٌذ ".و عندما تحب األستاذ تحب المادة و العكس صحٌح

طرٌقة خاطئة و فٌها بعض " ولكن البعض من التبلمٌذ ٌشعرون  أنها طرٌقة  " أستاذ

" و أن الهدؾ منها  " التمٌز و التفرٌق، فاألستاذ أصبح ٌعامل التالمٌذ حسب المظاهر

                                                           
 51جون دوي ،املرجع السابق ،ص-  1
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ال " " ونظر البعض "طرٌقة التدرٌس المستعملة هً هدفها الحصول على األموال

متوسطة ألنه ال ٌوجد تواصل بٌن األستاذ و التلمٌذ فً "فهً  "تبالً بأسئلة التالمٌذ

هذه التصرٌحات تإكد ". معترف بها وغٌر واضحةرطرٌقة غً" ، فهً  "طرٌقة الفهم

الطوق اإلداري  بطبٌعة الحال فً العبلقات بٌن " أن طرٌقة التدرٌس تخضع  إلى

المعلمٌن والمتعلمٌن،إذ بدال من حدوث تفاعل حققً بٌن مختلؾ األشخاص الذٌن تضمهم 

قاعة الدرس، فلٌس هناك إال مدا أحادى االتجاه من التعلٌمات و األوامر السلطوٌة من 

و كؤن هذه األوامر هً األنشطة التربوٌة الوحٌدة " للحفظ عن ظهر قلب" و" أعد" قبل 

"المعمول بها
1

لٌست جٌدة من طرف بعض األساتذة " ،  ٌصرح تلمٌذ طرٌقة التدرٌس 

 الكتابة و التقلٌل من الفهم و المهم عندهم استكمال البرنامج نألنها تعتمد على الكثٌر م

طرٌقة التدرٌس عند البعض إلقاء الدرس و ملء الكراس "و ٌقول أخر  ". المطالبٌن به

دون االكتراث للتلمٌذ إن كان قد فهم أو لم ٌفهم الدرس ،و مجارة الوقت حتى التمكن 

 ".قاسٌة من حٌث كمٌة المعلومات" فهً " من إنهاء البرنامج المقرر

تعتمد على بعدٌن أوال رصد المعرفة التً جمعها :  والواقع أن طرٌقة التدرٌس ثالثا

لكن المبلحظ فإن . العلماء وثانٌا على الطرٌقة التً ٌحصلون بها على هذه المعرفة 

طرٌقة حشو المعلومات و طرق التدرٌس تعتمد على البعد األول رصد المعرفة عن 

-  المعرفة أيىإلمبلء و التلقٌن، و تمهل البعد الثانً و هو الطرٌقة التً ٌحصلون بها عل

إن " الذي ٌعتمد على طرٌقة الفهم و المناقشة و التجرٌب على حد قول رٌتشً-منهج 

أي بتصمٌم التجارب لبلختبار – الطرٌقة العلمٌة تتضمن بصورة مواجهة األفكار 

"األفكار و الفروض و التنبإات التً بنٌت علٌها
2

 ٌقتصر يٌعد دور النظام التعلٌم" لمؾ. 

على اكتساب المهارات األساسٌة فً القراءة و الكتابة و المهارات األولٌة لمزاولة حرفة 

ما ، بل توسع لٌشمل تملك قدرات التحلٌل و النقد و التنظٌم و اتخاذ القرارات و تنمٌة 

                                                           

1 -.Salmi.j ;Crise de l ènseignement et reproduction social au Maroc ,,èd ,maghrébines, 

rabat,1985  p.102 
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اإلبداع و ؼٌر ذلك من الكفاءات السلوكٌة و العقلٌة العلٌا ، و ال تقتصر المعرفة 

بل " ماذا تعرؾ؟" المفترض اكتسابها من النظام التعلٌمً على اإلجابة على السإال 

أٌن تجد " و "  هل تعرؾ كٌؾ تفعل هذا؟" مثل . ٌتجاوز ذلك على  اإلجابة عن األسبلة

ما هً  " و " ما هً قٌمة المعرفة المتوفرة لك؟" و " المعرفة المطلوبة؟  و كٌؾ تجدها ؟

"" الممكنة لها ؟تاإلستخدما
1

  

 و نحن نفكر فً دور المإسسة التربوٌة أن نولً االعتبار إلى مدى مهنا ٌؽدو من البلز

تحقٌق الؽاٌة من التلقٌن و الحشو المعتمد فً مإسستنا فً إحداث التؽٌر المنتج و الفعال 

و هكذا فالمنهجٌات هً التً ٌجب أن تحضً بالدراسة والتحلٌل ال البرامج كما تعمل 

 .جل مإسستنا 

 عناصر االختالف: والشبه الحضري يالشاب الثانوي الحضر.6

من خبلل نتابج البحث المٌدانً و معطٌاته أن الشاب الؽلٌزانً الثانوي  ٌظهر بعض 

الممارسات و التمثبلت الٌومٌة فً عبلقاته مع أعضاء الجماعة التربوٌة ، هذه العبلقات 

تإخذ طابع الرفض و التشنج كلما توجهنا صوب اإلدارة و االستشارة تنتهً عند األساتذة 

،لكن هذه العبلقة تختلؾ حسب الجنس و المنطقة الحضرٌة فهً ترتفع عند الذكور منها 

و فً الحقٌقة هذا الموقؾ العام الذي ٌتخذه الشاب الثانوي ٌرتفع عند شباب .عند اإلناث 

 .المراكز الحضرٌة و ٌتناقص كلما اتجهنا إلى أطرفها 

عبلقات الشباب الثانوي على العموم جٌدة مع األساتذة وتمتاز بنوع من المرونة اإل أن 

تدخل بعض العوامل البٌداؼوجٌة و بمحٌط المإسسة و بفضابها الهندسً تكون السبب فً 

سوء العبلقة باألساتذة ،لكن فً خضم هذه العبلقة فإن شباب الثانوي ٌعانً من نقص حاد 

 فالمإسسة التربوٌة ال تسمح بالتعبٌر الحر و ال من ظاهرة التعبٌر و إبداء الرأي ،

و أنهم " مشاؼبٌن" أو فً حاالت " قاصرٌن" تتسامح مع هإالء التبلمٌذ بل تعتبرهم
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و أن علٌهم السمع و " و اإلدارة" األساتذة" ٌثرون الفوضى بآرابهم فً عالم الكبار 

الطاعة ،أي أنها تعتبر الشباب مجرد مشاؼبٌن إذا طلبوا أي مطلب ٌتعلق بحاجٌاتهم و 

فً أن دور الدولة ٌنحصر بصفة عامة فً " متطلباتهم،و هذا حال الدولة مع مواطنٌها 

تؽٌب التماسك و التكامل بٌنها و ٌبٌن المجتمع ،مادامت تقوم بمحاصرة المجتمع و منع 

هناك إذن " .المدرسة نموذج"" أفراده بالتالً من التعبٌر الحر على جمٌع المستوٌات

انفصام بٌن الدولة و المجتمع ،و هو انفصام فً صالحها هً،مادمت تستخدمه أداة لضبط 

"و جعلهم ٌنضبطون" المنحرفٌن" 
1

 هذا من طبٌعة ماٌشعر به الشبان الجزابرٌون فً 

و لها تؤثٌرات جلٌلة على سٌرورة التنشبة و التكوٌن فً مدرسنا . مإسستهم التربوٌة

و بالتالً على مستقبل البلد الذي ٌقع فً مواجهة عواصؾ دول . إلعداد مواطن الؽد

هناك تؽٌرات . تتحكم فً طرق تشكٌل الرأي العام بطرق ترصد لها المٌزانٌات الكثٌرة

الٌوم كبٌرة من شؤنها أو توقد الحروب و تشعل الفتن ما لم ٌحس المواطن أنه فً بلد حر 

 إلى فكرة ىفً التعبٌر عن رأٌه و المشاركة فً الشؤن العام ،ألن تؽٌب هذا األمر ٌإد

اإلقصاء و االستبصال،و الٌوم نشهد انفتاح عالمً للتعبٌر عن األفكار بواسطة وسابل 

 الفضابٌة التً ال سٌطرة للحكومات علٌها تاإلعبلم المختلفة اإلنترنت والهواتؾ والقنوا

فعل ". الثورات العربٌة" و ٌمكننا التدلٌل ما وقع فً الوطن العربً من خبلل .ومراقبتها 

" العٌش بكرامة"  العربٌةتوسابل اإلعبلم المختلفة و الشعارات التً نادت بها تلك الثورا

إن مساهمة أعضاء . و الكرامة هً التعبٌر عن الرأي و المشاركة  بمفاهٌم المواطنة

الجماعة التربوٌة فً  عملٌة بناء شخصٌة الشاب الثانوي و نضجها وتوفٌر إٌاه فرص 

التعبٌر عن مشاكله وقضاٌاه والتدرٌب على أعباء تحمل المسإولٌة ٌظل مطلبا وحاجة 

 .من أهم المطالب والحاجات فً هذه المرحلة من النمو
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 :الخاتمة 

فً نهاٌة هذا الفصل بحث فً العبلقات بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة و التً ركزنا على 

أن ما ٌعشه الشاب الثانوي من خبلل  )العبلقة مع األستاذ التً تندرج تحت الفرضٌة 

  .(الممارسات و التمثبلت ٌتعلق بؤعضاء الجماعة التربوٌة

أن الظاهر فً هذا السٌاق المدرسً .فقد  تبٌن من تحلٌل النتابج و المبلحظات المٌدانٌة 

. (انظر نتابج الفرضٌة المتعلقة بالزمن المدرسً)ذي الطابع اإلداري التسلسلً الصارم 

ٌتعلق بعدم قٌام األعضاء الذٌن ٌساهمون فً العملٌة التربوٌة على جمٌع المستوٌات 

و هذه النتابج تسفر عموما على شبه قطٌعة بٌن -  التواصل مع التبلمٌذ–بالدور األصلً 

 .التبلمٌذ وأعضاء الجماعة التربوٌة ومع بعض األساتذة بالخصوص 

 و هكذا فإن األستاذ على وعً تام بضؽوط المقررات و المناهج المدرسٌة ،و ٌبقى ؼٌر 

بل إن . المراهق على التفتح و التطور/مهٌؤ  للممارسة عمله التربوي و لمساعدة الشاب 

وجوده فً المإسسة محصور فقط فً تبلٌػ مناهج محددة مسبقا بكامل مكونتها ،دون أي 

بهدؾ مبلبمة تلك المناهج و مطابقتها مع وقابع كل وسط و . هامش للتصرؾ من جانبه

 .منطقة و كفاءات التبلمٌذ وحاجٌاتهم و مشاؼلهم و اهتماماتهم

و بالتالً " أنا أخدم  عساس" " حارسا للنظام المدرسً"وفً خضم ذلك ٌجد األستاذ إال 

و ٌبقً همه كٌؾ .  على نفسه شبحكم هذا الوضع ،فإن األستاذ ٌنصب الحواجز وٌنكم

 ٌنهى الحصة الدراسٌة؟  وكٌؾ ٌكمل البرنامج السنوي ؟ 

فهو ؼٌر مستعد بؤخذ بعٌن االعتبار ، تنوع مإهبلت و اختبلفات إٌقاعات اإلستعاب و 

ألنه ملزم بالبرنامج ولٌس له الحرٌة فً أبدء الرأي فٌما ٌلقى و ٌعلم .الفهم لدي التبلمٌذ

 . ال ٌعطٌهءفهو فً نفس وضعٌة التلمٌذ و فاقد الشً

فالبٌانات اإلحصابٌة تعكس عبلقة التباٌن بٌن التبلمٌذ و األساتذة و اإلدارة الثانوٌة ممثلة 

فً المدٌر و االستشارة و تعكس معنى العبلقة التً ٌنشدها الشباب الثانوي ذكور و إناثا 

أي العبلقة بٌن المستوى العلمً وفكرة -و تظهر لنا كذلك عبلقة النتابج المدرسٌة .
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الضعؾ الذاتً للتلمٌذ ،بما ٌضعنا أمام فكرة االصطفاء و اإلقصاء المدرسً خاصة عند 

 .الذكور

ٌشاركوا و ٌتحاوروا وٌبدوا  ،أنبحاجة إلى أن ٌتعلموا فً سن مبكرة جداً  فالتبلمٌذ 

،أن ٌطرحوا  الدراسٌة إلى المناقشة المفتوحةألقساما ٌنبؽً أن ٌتم تحوٌل.  أرابهم بحرٌة

حول قضاٌا مثٌرة و أن ٌتعاونوا و أن ٌبنوا التوافق فً اآلراء األسبلة و ٌبتكروا األنشطة 

ح . لبلهتمام  أن ٌخدموا للتبلمٌذوباكتسابهم هذه المعارؾ والمهارات، ٌصبح من المرجَّ

 تفكٌر مستقل فً ىن ٌكونوا أعضاء مستنٌرٌن وذوأ ووٌحّسنوا المجتمعات من حولهم

 ٌتطلب حكماً رشٌداً، الجٌد الذي ٌعتمد على الحوار و المشاركة التعلٌم لكن  .المجتمع

المدرسة ال الحكومة المركزٌة وعلى  ال-مستوٌات المختلفة لكن ذلك ؼٌر موجود على 

فً .  إلى تشجٌع التفكٌر التحلٌلً الحرىٌإد ٌزال التدرٌس توجٌهٌاً، وال ما يو بالتال.

ٌّعٌن للدولة، الهٌمنة التً  تعمل على جعل التبلمٌذ ظل  منع التفكٌر والتى ترعاٌا ط

لكن عدم تنمٌة مهارات .  المعلومات تعامل على أنها ؼٌر قابلة للنقاش المبدع وجعل

بالمهارات والقٌم البلزمة  ؼٌر مجّهزالحوار و المشاركة و ابدأ الرأي ،سٌجعل مجتمعنا 

 ذوي الكفاءة العالٌة  األساتذةوهكذا فإن تدرٌب.  لقبول قواعد سلوك تعددي مختلفة

القضاٌا من  ىوالنظر إلوالحفاظ علٌهم، خصوصاً أولبك القادرون على تعزٌز الحوار 

.  ةلبناء مجتمعات حرة ودٌمقراطً.وجهات نظر متعددة، أمر ضروري بصورة مطلقة

أمام هذه الوضعٌة التً تتعلق  بطبٌعة العبلقات السابدة فً المإسسة التربوٌة سنتوجه فً 

الفصل التالً إلى رصد متؽٌر طبٌعة األنشطة الممارسة داخل الفضاء الزمكانً مع 

 .أعضاء الجماعة التربوٌة، لتوضٌح للقضاٌا التً تشؽلنا و للتؤكٌد علٌها فً بقٌة البحث
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 األنشطة المدرسٌة: الفصل الخامس

 تقدٌم 

 األنشطة المدرسٌة 

 الشباب الثانوي وأوقات الفراغ  

 الشباب الثانوي واألنشطة أوقات الفراغ 

 الشباب الثانوي والعمل الجمعوي 

 الحٌاة الدٌمقراطٌة فً الحٌاة المدرسٌة 

 الخاتمة 
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  :تقدٌم

 ىحتى ٌمكن بناء تصور للحٌاة التً ٌعشها الشاب الثانوي، فقد أبرزنا فً الفرضٌة األول

و حاولنا فً  "تدبٌر الزمن المدرسً "  الحاوٌة الزمنٌة المتعلقة بعوامل الحٌاة المدرسٌة

 هذه العبلقات لن أن.الفرضٌة الثالثة المتعلقة بطبٌعة العبلقات االجتماعٌة بٌن الفاعلٌن 

ورٌاضٌة ٌمارسها ، واجتماعٌة ،قافٌةإال كانت هناك أنشطة ث تتماسك فً فضابها الزمكانً

 وبتوجٌه من متخصص رفقابه أوقات المعتادة مع فً بكٌفٌة حرة وتطوعٌة الشاب الثانوي 

الثقافٌة واالجتماعٌة  ةهذه األنشطة هً شبٌهة بؤنشطة الحٌاة االجتماعٌة المختلؾ .بالتنشٌط

بكٌفٌة حرة وتطوعٌة خارج األفراد و الجماعات المجتمع والرٌاضٌة المختلفة التً ٌمارسها 

و التً بدونها فإن الجمٌع ٌبقً فً حالة حٌرة و ترقب و وهشاشة  . و الدراسةأوقات العمل

و هو ما نحاول رصده من . فً الروابط االجتماعٌة و انحبلل مإسسات المجتمع الثقافٌة

إن ما ٌعشه الشباب الثانوي   من خبلل ممارسات و تمثبلت  تتعلق )خبلل الفرضٌة 

 .(باألنشطة التربوٌة

إلى التساإل عن أوقات الفراغ عند الشاب الثانوي كٌؾ إن رصد هذه األنشطة سٌدفعنا 

ٌتمثلها؟ و كٌؾ ٌمارسها؟ هل هناك بالفعل أنشطة مدرسٌة تقوم بها المإسسة التربوٌة ؟ أم 

هً المشارٌع التً ٌنبؽً أن تنصب علٌها الحٌاة  وماهً مجرد خطابات على األوراق ؟ ثم 

 ٌعشه الشباب  ؟ وال ٌخفً أهمٌة تساإلنا فً هذا الصدد لتؤكٌد هذه الفرضٌة أن ماالمدرسٌة

 .الثانوي من خالل ممارسات و تمثالت  ٌتعلق باألنشطة المدرسٌة
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 :األنشطة المدرسٌة.1

 أن تكون .الجزابريإن الهدؾ الذي تسعى إلٌه كل المجتمعات وخاصة المجتمع 

 للفاعلٌن فً الجماعة التربوٌة ة الداخلًىوأن تكون جمٌع القو.فعالة وفاعلةالمإسسة التربوٌة 

 والسٌر به نحو آفاق رحبة  بشكل حركة متسارعة نحو المستقبل وذلك بتؽٌٌر الواقع ،إٌجابٌة

 للحٌاة حقٌقىولن ٌتم هذا الهدؾ اإلٌجابً إال إذا كان هناك تفعٌل . مفعمة بالتنمٌة والتقدم

 والتعلٌم ،  و الحشوتكتفً بالتلقٌنال   التربوٌةن التفعٌل هو جعل المدرسة مإسسةإ. المدرسٌة

.  واإلنتاجاالبتكار اإلبداع  التدرٌببل البد من

األنشطة الثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة المختلفة " عبر هذا التفعٌل قد ٌكون داخلٌا ذاتٌا

التً ٌمارسها اإلنسان بكٌفٌة حرة وتطوعٌة خارج أوقات العمل المعتادة مع جماعة معٌنة من 

أمثاله، وبتوجٌه من شخص ٌكون فً الؽالب متخصصا بالتنشٌط، ٌشرؾ على هذه األنشطة 

"وٌسهر على تنفٌذها قصد تحقٌق أهداؾ تربوٌة واجتماعٌة وأخبلقٌة
1
 خارجٌا من خبلل و 

المشاركة والتعاون بٌن المإسسة وشركابها االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن وكافة المجتمع 

 إنتاج  التؽٌٌر والتحرٌك اإلٌجابً عن طرٌقو  التؤثٌرفالتفعٌل هنا ٌكون بمعنى. المدنً

.  إٌجابٌاوتفعلٌها المإسسةالجماعٌة لتنشٌط و المإسسة وتحفٌز المبادرة الفردٌة فًمشارٌع 

 التلمٌذ أو زمٌله اة أو اإلداراألساتذةوقد ٌكون هذا التفعٌل ذاتٌا من قبل المتعلم فً عبلقته مع 

والروتٌن   السكون حالة العطالة والحٌاة المدرسٌة منحتى تخرج .المإسسةداخل فضاء 

 إلى الحركٌة ودٌنامكٌة الفعل (الفضاء الهندسً و الفضاء الزمنً )ورتابة الحٌاة المؽلقة

 حتى نجعل من الفرد فً أي مستوى مشاركا وفعاال و نشطا على التربوي وتنشٌطه إٌجابٌا

كل عملٌة تلقابٌة سواء أكانت عقلٌة أم بٌولوجٌة متوقفة على استخدام طاقة "أن النشاط هو 

وهو كذلك مجموعة من األنماط السلوكٌة الحركٌة . الكابن الحً االنفعالٌة والعقلٌة والحركٌة

ٌتؤسس وٌتوقؾ على استعمال الطاقة الجسمٌة أو الوجدانٌة أو العقلٌة كدوافع . أو المعرفٌة

كما أن النشاط باعتباره أداء عملٌا أو . ذاك داخلٌة لخصوصٌة هذا النشاط فً هذا االتجاه أو
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ٌمكن اعتباره صادرا عن التلقابٌة بمفهوم المصادفة العشوابٌة أو بمفهوم مٌكانٌكٌة  فكرٌا ال

"وتراتبٌة االستجابة والمثٌر لدى االتجاه السلوكً
1

ثم تنشٌط و تفعٌل الحٌاة المدرسٌة ٌعتمد   .

 الٌوم، و التً هً من صلب ةعلى عدة مقاربات من صلب التدرٌس بالكفاءات المعتمد

 .اإلصبلحات الجارٌة الٌوم  

 البرمجة والتنظٌم  التً تعمل على تدعٌم روح المشاركة والمقاربة التشاركٌةمنها 

والتً تعتمد على تفوٌج التبلمٌذ فً القسم للعمل معهم  .واالنجاز والمواكبة والتتبع والتقوٌم

لكن المبلحظ أن العمل كؤفواج فً القسم ال ٌمكن بسب اكتظاظ األقسام و صعوبة تفوٌج 

"التبلمٌذ فً قسم تعدده األربعٌن تلمٌذ
2

مقاربة و بالتالً تتهاوي جمٌع المقاربات األخرى ك .

مٌز أو مراعاة االختبلفات على ت دون .التبلمٌذلكافة ،وتبادل الرأي بٌن  واالستماع اإلنصات

 التً مقاربة النوع و من خبلل كذلك.السوسٌو اقتصاديأساس الجنس أو اللون أو االنتماء 

تعمل على التصدي االٌجابً لكل إشكال التمٌٌز بٌن الجنسٌن ومواجهة األحكام المسبقة 

 .دون إفراط أو تفرٌطالهدامة والتكٌؾ مع التقالٌد الثقافٌة واالجتماعٌة 

 تقوم على التً مقاربة التدبٌر بالنتابج ب و أخٌر تعمل وجود األنشطة على تؤكٌد العمل

 للنتابج المتوخاة من برامج وأنشطة ، مع ما ٌتطلبه األمر من  للمكتسباتالتحدٌد القبلً

اإلدماج مقاربة و فً األخٌر . توظٌؾ مإشرات واضحة لبلنجاز والتتبع والتقوٌم والمواكبة

 ما ٌسمً بالوضعٌة اإلدماجٌة للٌوم لم تجد طرٌقها للتنفٌذ فً البرامج المختلفة لجمٌع وأ

 اتلمنخرط من التدرب والتمرن على إدماج حصٌلة المكتسبفإن لم ٌكن التلمٌذ ا.المواد 

فإن جمٌع . لهةالمهمة الموكل وضعٌات مركبة ودالة لتنمٌة كفاٌة انجاز تها فًلمعالج

 تعتمد يالتعاقدٌة الت ةو أخٌرا المقارب.المقاربات السابقة سوؾ تنهار الواحدة تلوى األخرى

 الجمعٌة المدرسٌة الثقافٌة والرٌاضٌة والمهتمة  فًاألطراؾ المنخرطة  مبدأ التعاقد بٌنىعل

 .بالنادي التربوي فً إطار مشارٌع العمل

                                                           
 .66،،صالمرجع نفس  الطٌب أموراق ومحمد صابر - 1

هذا ما أظهرناه فً ما سبق فً الجدول المتعلق بسبب العنؾ و الفوضى فً القسم حٌث أبرز التبلمٌذ أن من بٌن -  2
 96ص28 هً اكتظاظ القسم و ٌإثر على النتابج المدرسٌة أنظر الجدول ةاألسباب الربٌس
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إذا لم تصرؾ بطرٌقة موجهة .  للشاب الثانوي  الذهنٌة والوجدانٌة والحركٌةةطاقإن ال 

فإن أثار ذلك ٌمكن مبلحظتها على ممارسات و تمثبلت . تحت إشراؾ تربوي متخصص

من خبلل .هم  لمإسستهم التربوٌة ئالشباب الثانوي ذكورا و إناثا فً عدم شعورهم  بإنتما

ألنهم لم ٌجدوا للٌوم ما ٌصرؾ هذه .مظاهر الرفض و العنؾ واالحتجاجات المتزاٌد ٌومٌا

و .  التً تسعد التلمٌذالطاقات الكامنة و الداخلٌة إلى طاقة حركٌة تجعل الحٌاة المدرسٌة حٌاة 

الحٌاة المدرسٌة هً  أي إن.  وتضمن له حقوقه وواجباته وتجعله مواطنا صالحاٌجد فٌها ذاته

 العدوانٌة و العنؾمإسسة المواطنة والدٌمقراطٌة واالندماج االجتماعً واالبتعاد عن 

أن هذه المإسسات التً أنشبت داخل إطار "ؼٌر واالنحراؾ وكل الظواهر السلبٌة األخرى 

فهً تنعدم فٌها المكتبات و مساحات الرٌاضٌة : سوسٌوثقافً تعانً من فقر ثقافً كبٌر

البدنٌة،كما تنعدم فٌها األنشطة الثقافٌة الموازٌة،من رحبلت علمٌة منظمة و تظاهرات ثقافٌة 

إنها تعانً كثٌرا فً القٌام بهامها التنشبٌة إلى درجة تدفعنا إلً التساإل عن .و أنشطة إبداعٌة 

" للعٌاننالمهام الحقٌقة التً تقوم بها فً ظروؾ تتمٌز بالبإس و النقص البادًٌ
1

. 

 :الشاب الثانوي و أوقات الفراغ . 2

 عبر تارٌخ اإلنسانٌة le temps liber ٌعتبر وقت الفراغ الٌوم :تمثل وقت الفراغ. 1.2

فإذا كان وقت العمل مطلبا تقتضٌه " الطوٌل وقت العطاء و اإلبداع واالبتكار واالختراع 

الحٌاة االجتماعٌة لئلنتاج الحٌاة المادٌة و إعادة إنتاجها ،إال أن وقت الفراغ  هو منطلق 

التكوٌن الذاتً و إعادة إلنتاج الحٌاة الفردٌة فً مستوٌاتها الروحٌة و المعرفٌة و الجسمٌة 

"
2

فالٌوم ٌصعب أن نفصل بٌن وقت العمل والدراسة ووقت الفراغ ، فكبلهما ٌتحول إلى . 

فحٌنما توجد الشروط الموضوعٌة التى تإدى الولوج من .األخر، كما ٌولج اللٌل فً النهار 

نعمتان مؽبون  " (ص)فوقت الفراغ  كما ٌقول الرسول . لكل منهما معنىحوقت واألخر ٌصب
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"فٌهما كثٌر من الناس الصحة و الفراغ 
1

 فوقت الفراغ هووقت العمل الحقٌقً الذي ٌجد فٌه 

فالعبلقة بٌن .ألنه ٌتمٌز بدرجة قوٌة من الحرٌة ، ألن الحرٌة مسإولٌة . ذاته الشاب الثانوي

 ٌعنى وقت إدراك رؼبات الذات يوقت الدراسة و وقت العمل الفردي ،أي وقت الفراغ الذ

 ي و بالتالةوبالتالً هو وقت تنمٌة الفعالٌات المدرسً. ،ومواهبها وطاقاتها الكامنةبالشا

لكن ما تعانٌه مجتمعاتنا الٌوم،و مإسستنا .  المجتمعٌة التً لن ٌنمو المجتمع إال بها تالفعالٌا

لذا . التربوٌة هو هدر أوقات الفراغ و هو هدر بالػ الجسامة من هدر فً أوقات الدراسة 

 حاولنا أن نستقصً كٌؾ ٌتمثل الشباب الثانوي أوقات الفراغ؟

 تمثل أوقات الفراغ حسب الجنس : 38الجدول رقم

 اىفشاؽ وقذ ىل ََثو ٍبرا

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %29,61 53 %21,67 13 %33,61 40 اىشازخ ٗ اىخَ٘ه-1

 %12,29 22 %16,67 10 %10,08 12         اىزغنغ ٗ ال ٍجبالح-2

  ىيزشفٞٔ  ٍَبسعخ ّشبط-3
      

61 51,26% 35 58,33% 96 53,63% 

 %4,47 8 %3,33 2 %5,04 6 ثذُٗ إخبثخ-4

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع

 

 الؽلٌزانى ٌدرك معنى وقت الفراغ ي الشباب الثانو%53,6من نتابج الجدول نبلحظ أن

ثم تعتبر الراحة و .أنه وقت ممارسة نشاط وأنه استثمار للفراغ بالنسبة للجنسٌن 

  %21,7ٌمثل بالنسبة للجنسٌن ،و إن كان ٌختلؾ حسب الجنسٌن ،حٌث  %29,6الخمول

عند اإلناث هذا راجع للوقت التً تقضٌه اإلناث و الذكور  %33,61فً المقابلعند الذكر

فً البٌت ،و هذا ما أظهره سإال حول أٌن تجد راحتك؟ فكانت أؼلبٌة الذكور و اإلناث أن 

البٌت أول مكان االستراحة من عناء العمل المدرسً الذي ال ٌترك للتلمٌذ أي تنفٌس لتجدٌد 

 من حٌاة الشاب %16,67 التسكع و المباالة ِتإخذحوأخٌر ٌصب.طاقة النفسٌة والعقلٌة للتلمٌذ 

                                                           
 حدٌث نبوي صحٌح-  1
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من مجموع %12,29الثانوي الذكور حٌزا من حٌاته فهو ٌمضٌها فً الشارع حٌث ٌصرح 

 .الجنسٌن على هذه الممارسة 

تنظٌم أوقات الفراغ الٌوم أصبحت الٌوم كقٌمة جاءت مع الحضارة  وعلٌه نرى أن 

الصناعٌة ،و تقسٌم العمل االجتماعً ،وظهور اقتصاد الوقت،لكن مجتمعاتنا للٌوم لم ٌكتسب 

بؽض النظر عن المهام المرتبطة بؤوقات الفراغ كاالستراحة والتروٌح " وقت الفراغ شرعٌته

 إلنماء الشخصٌة و مهمة كبرى  ما دامت تحرر اإلنسان من ةعن النفس،فإنها تعتبر وظٌؾ

صرامة الرسمٌات ، ومن آلٌات التفكٌرو األعمال الٌومٌة العادٌة،فاسحة بذلك أمامه  

المشاركة االجتماعٌة الواسعة و الحرة، و عاملة فً الوقت نفسه ،على إنعاش عدة إمكانٌات 

."جدٌدة لبلندماج و المساهمة الطوعٌة فً حٌاة الجمعٌات اإلبداعٌة و الثقافٌة و االجتماعٌة
1

 

 الجمة فً تكوٌن شخصٌة الفرد الشاب الثانوي إلعداده دفإذا كانت أوقات الفراغ لها من الفوائ

 . للحٌاة االجتماعٌة كفاعل فً التنمٌة، و مشاركا كمواطن له حقوقه و واجباته 

فإنه من األهمٌة بمكان أن نعلن صراحة أن مفهوم وقت الفراغ ،لم ٌتبلور ال على 

وهو ما ٌمكن .مستوى الممارسة عند الشاب الثانوي وال على القابمٌن بالتنشٌة االجتماعٌة 

تفسٌر ذلك على مستوى البٌبة الهندسٌة للمإسسة بسب نقص وعدم استخدام بعض مإسستنا 

-المعارض-قاعات العرض- المكتبات )إلى هٌاكل و المرافق التً تمارس فٌها أنشطة 

) و ٌمكن كذلك التدلٌل عدم تخصٌص األنشطة ألوقات الفراغ  (...قٌاعات الرٌاضة-الرحبلت 

وثالثا تمثل األولٌاء والمتدخلٌن فً العملٌة  . (أنظر الفصل المتعلق بتدبٌر الزمن المدرسً

 الشاب الثانوي وقت فراؼه؟/وهنا وجب التساإل أٌن ٌقضً التلمٌذ.التربوٌة
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 :أمكنة أوقات الفراغ والشاب الثانوي. 2.2

 أمكنة أوقات الفراغ حسب الجنس:39الجدول رقم 

 

من قراءة معطٌات الجدول التالً  تعكس عبلقة التباٌن و االختبلؾ بٌن الذكور و اإلناث 

باعتبار أن المكان ال ٌؤخذ معنً مادٌا بل ٌحمل معنى ""أمام أمكنة قضاء أوقات الفراغ 

"الفضاء و بالتالً ٌحمل إشكاال ثقافٌا 
1

وبالقٌاس مع الفضاء الذي ٌهبه الشاب الثانوي  .

لنفسه والفضاء الذي منحه إٌاه اآلخرٌن ٌحدث إنتاج و تبادل واستراحة وكلها مصادر 

إن معرفة أمكنة . لشحن انفعالٌة واجتماعٌة ترافق الفرد فً تشكٌل ممارساته وتمثبلته

سٌوفر لنا إمكانٌة تحدٌد طبٌعة التنشبة االجتماعٌة وقت الفراغ عند الشاب الثانوي 

هذه العبلقة بؤمكنة قضاء وقت الفراغ من .الجارٌة فً الوسط الحضري الؽلٌزانً

 :معطٌات الجدول ٌمكن تقسمها على ثبلثة مستوٌات

األمكنة   ثالثا   عبلقة الشاب الثانوي بالشارع ثانٌا بالبٌت يعبلقة الشاب الثانو  أوال

 . السوسٌوثقافٌة للشباب رهن الدراسة ةالموجهة للتنمً

                                                           
 348ص. أحمد الشرك ،المرجع السابق- 1

أٌن تقضً أوقات 

 فراؼك؟

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %74,8 134 %63.33 38 %80.06 96 البٌت-

 %5,0 9 %6.66 4 %4.20 5 دار الشباب-

 %17,3 31 %41.66 25 %5.04 6 الشارع-

 %10,1 18 %21.66 13 %4.20 5 المسجد-

 %3,9 7 %6.66 3 %3.36 4 الجمعٌات-

 %11,2 20 %6.66 16 %3.36 4 قاعات اللعب-

 %6,7 12 %5.00 3 %5.88 7 ال أدري-
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العبلقة بالبٌت فً المفهوم الجزابري هً عبلقة :   بالبٌتي عالقة الشاب الثانو1.2.2

فالبٌت هو المكان األول للتنشبة .الفرد بالدار أو الخٌمة أي بمعنى العابلة أو األسرة 

وهوالحصن األول واألخٌر الذي ٌجد فٌه المواطن الحرٌة التامة للتعبٌر عن .االجتماعٌة 

أنا حر "أفكاره وممارسة معتقداته لذا ترى الجزابري حٌن ٌدافع عن نفسه ٌعبر بالقول 

شباب المرحلة الثانوٌة ٌقضون  من %74,8لذا فإن " .دارى تستر عاري"  "فً دارى

 %80.06)من الذكور واإلناث أكثر حضورا فً البٌت فراغ أوقاتهم فً البٌت 

 بسبب  القٌم و األعراؾ و التصورات فً البٌت الؽلٌزانً الذي ٌمٌل (%63.33مقابل

المرأة على التواجد وٌحث . للمحافظة على المستوي العبلقات االجتماعٌة داخل األسرة

 .الٌرٌد تحطٌم النظام األسري القابم المبنً على المحبة والتكافل والتعاطؾ و.فً البٌت

 : عالقة الشاب الثانوي و الشارع. 2.2.2 

 من %41.66الشارع هو الفضاء العام بعد البٌت حضورا فً حٌاة الشاب الثانوي 

هذا االختبلؾ .  بالنسبة لئلناث %5.04الذكور ٌقضون باقً أوقاتهم فً الشارع فً المقابل

 ٌمكن تفسٌره من طبٌعة التنشبة االجتماعٌة  هذا التواجد ضمن سٌرورة اجتماعٌة،ٌمكن فهمه

إن الفضاء العام  ٌبقً حكرا على الذكور منه إلى . التً ٌخضع لها الشباب الثانوي الؽلٌزانً

المناطق السكنٌة الحضرٌة الجدٌدة و التهمٌش " دراسة حولاإلناث ،و هذا ما أبرزته 

أظهرت الدراسة أن الشباب ال ٌتوفرعلى فضاء خاص إال بشكل " االجتماعً عند الشباب

"من الشباب ٌمضون معظم وقتهم خارج بٌوتهم %85و أن .استثنابً داخل منزله
1

 .  

 : السوسٌوثقافٌةةالشاب الثانوي واألمكنة التنمً.3.2.2

 %5,0دار الشباب" أماكن أقل لئلناث تتواجد فً ة نسبة ضبٌلة من الذكور وبنسب

 التً تعتبر من الوسابل  ".%11,2  و قاعات اللعب%3,9 و الجمعٌات  %10,1والمسجد

الثقافٌة و األماكن موجهة للتنمٌة السوسٌوثقافٌة الموضوعة رهن الشباب موضوع الدراسة 
                                                           

سنة من أربع والٌات من 13/23 شاب تتراوح368 شمل 2000رواق عبلة و بحري نوفل بحث مٌدانً سنة. - 1

و هً دراسة ؼٌر .الشرق الجزابري ٌهدؾ إلً الكشؾ عن التهمٌش المكانً و التهمٌش االجتماعً و العبلقة بٌنهما 

 .منشورة
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ٌبدوا من خبلل النتابج  أننا ال نعانً فقرا على مستوى تواجد مثل دور الشباب و المساجد 

 . وقاعات المحاضراتيوالجمعٌات و قاعات األلعاب و قاعات العرض السٌنمائ

  بل أهم من ذلك هو  الؽاٌة من تواجد هذه األمكنة؟  وهل هً تقوم برسالتها الموجهة 

لها ؟ أم أننا نفقد الرإٌة الفلسفٌة من وجود هذه األماكن فً ظل مع ما أرتبط مع ثقافتنا 

  كانت إلى حٌن تاألصلٌة من جمود و تكلس و عدم تجدٌد و تطوٌر، و ما لدٌنا من مإسسا

 من العٌنة المدروسة %10.1تلعب دورا فً التنشبة االجتماعٌة و خصوصا المساجد ،حٌث

 من اإلناث لكن لٌس %4.20 من الذكور%21.66 ٌرتادون المساجد بحث ٌتوزعون بٌن

من عدم قدرتنا من إستعاب ما أمدنا التحضر من أدوات و. بشكل دابم فقد لصبلة الجمعة 

دار   من الشباب الثانوي ٌقضون أوقات فراؼهم فً %5وأماكن جدٌدة ،حٌث تشٌر النتابج إن 

 و هذا ِمإشر أخر على أن العمل .  الجمعٌات%3.9 قاعات اللعب و%11.2و. الشباب

الجمعوي فً الجزابر مازال قاصرا أوال، ثم ثانٌا أن المإسسة التربوٌة فً قاطعة شبه تامة 

  .(الجمعٌات–دار الشباب –المساجد  )ومع مإسسة التنشبة 

هل ٌمكن لشخصٌة الشاب الثانوي أن تتفتح بطرٌقة عادٌة فً ؼٌاب نسق .و فً األخٌر

ثقافً منسجم بصفته شرطا أساسٌا فً عملٌة التنشبة التً ٌخضع لها الشاب الثانوي بصفته 

كابنا سوسٌولوجٌا ؟ و هل ٌختلؾ تواجد الشباب الثانوي حسب المناطق الحضرٌة قٌد 

الدراسة ،فً أمكنة قضاء أوقات الفراغ ،أم أن ممارسات وتمثبلت الشاب الثانوي تجاه تبقً 

 :نتابج الجدول التالً تمكننا من توضٌح ذلك.كما هً و إن اختلفت المناطق الحضرٌة 
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 أمكنة أوقات الفراغ:40بٌان الجدول 

 

 (اإلقامة)الفراغ حسب كل ثانوٌةأمكنة قضاء أوقات :41الجدول رقم

 اىثبّىَخ
أِٝ رقضٜ   

 أٗقبد فشاغل؟
 ثِ داود اىَجىع اىؼبً

اىَطَش 

 (صفُخ َحٍ)
غيُضاُ 

 ػذح ثِ ػىدح)
اىشهذاء 

 (واد أسهُى)

 اىَنبُ اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد %

 اىجُذ 31 23,1% 35 26,1% 33 24,6% 35 26,1% 134 100,0%

 داس اىشجبة 4 44,4% 3 33,3% 0 0,0% 2 22,2% 9 100,0%

 اىشبسع 6 19,4% 6 19,4% 5 16,1% 14 45,2% 31 100,0%

 اىَسجذ 6 33.33% 4 22.22% 5 27.77% 3 16.66% 18 100,0%

 اداىجَؼٍ 5 71,4% 0 0,0% 1 14,3% 1 14,3% 7 100,0%
 قبػبد اىؼت 6 30,0% 5 25,0% 3 15,0% 6 30,0% 20 100,0%
 ال أدسٌ 4 33,3% 3 25,0% 4 33,3% 1 8,3% 12 100,0%

 

%74.8; البٌت-

%5.0; دار الشباب-

%17.3; الشارع-

%10.1; المسجد-

%44.7; النترنٌت-

%3.9; الجمعٌات-

%11.2; قاعات اللعب-
%6.7; ال أدري-
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إن نتابج الجدول نبلحظ أن شباب المتمدرس  بثانوٌات مدٌنة وادأرهٌوا ٌرتاد 

 ،مإسسات تعمل على جلب %33,3 و المسجد%44,4 و دار الشباب%71,4الجمعٌات

 خبلل عملنا فً إحدى ثانوٌتها سنوات ةو هذا ٌإشر على مبلحظتنا المٌدانً. الشباب إلٌها 

(1994-1997")
1

الحظنا نشاط العمل الجمعٌات المختلفة واإلقبال المتزاٌد لتبلمٌذ . 

، نالمإسسات التربوٌة على دار الشباب و الجمعٌات هناك ،التً تعمل مع التبلمٌذ الثانوًٌ

خاصة فً مساعدتهم على تحسٌن مستواهم بتوفٌر الدروس الخصوصٌة ،و فتح مكتبات ،و 

 . المشاركة فً األنشطة الرٌاضٌة و المسرحٌة و الموسٌقً و األناشٌد

 %0,0لكن المبلحظ أن شباب المتمدرس فً مدٌنة ؼلٌزان ال ٌتواجد فً الجمعٌات 

 "%0,0وكذلك شباب المطمر ال ٌتواجد فً دار الشباب 
2

 فً الحٌن أن شباب الثانوي  بلدٌة. 

 منه ربما اآلن مإسسات مثل الجمعٌات و دار الشباب %45,2بن داود  ٌتواجد فً الشارع 

 ضمن الفرضٌة بحثنا أننا كلما ابتعدنا عن المراكز الحضرٌة لو هذا ٌدخ.حدٌثة النشؤة بها 

حٌث أن شباب بلدٌة بن داود ٌتواجدون فً الشارع و فً بعض .الكبرى ٌحث االختبلؾ

األحٌان فً قاعات اللعب، التً ترجع فً ملكٌتها للخواص ، وهً قاعات تتوفر على بعض 

 . البسٌطة تالتجهٌزا

 )أمام هذه الوضعٌة ماذا ٌبقً أمام الشباب المتمدرس من عمل لتمضٌة  أوقات فراؼٌهم 

إما البقاء فً البٌت بالنسبة .( العطل الفصلٌة– العطل األسبوعٌة –ساعات ما بعد الدراسة 

هً الوسابل التً ٌلجؤ إلٌها الشاب للترفٌه عن نفسه  لئلناث أو الشارع بالنسبة للذكور ، ثم ما

ما هً األنشطة التً تستقطب اهتمامات و رؼبات الشباب المتمدرس؟مع  "وتنمٌة ذاته ؟

التحفظات المبدبٌة فً خصوص الطرق و الوسابل العلمٌة المتبعة فً الستقصاء هواٌات 

"الشباب الحقٌقة
3

.  

 

                                                           
رؼم أن هذه السنوات عرفت مدٌنة واد أرهٌو أعمال إرهابٌة خطٌرة، مدٌنة واد أرهٌو المدٌنة الثانٌة بعد مدٌنة -  1

 .لكن العمل الجمعوي بقى موجود بسبب عراقة هذا العمل.ؼلٌزان 
ٌمكن تبرر ذلك بموقع دار الشباب بالمطمر حٌث توجد بمكان ٌبعد عن الثانوٌة وكذلك فً مكان بعٌد عن السكان -  2

 .مما ال ٌسمح لذكور التواجد بها فما بالك بتواجد اإلناث و قد ٌرجع السبب إلى األنشطة المتواجدة بها 
-أشؽال ملتقً الشباب و التؽٌر االجتماعً–مبلمح الشبٌبة العربٌة فً الخطاب العلمً العربً .  محمد بشوش- 3

 28، ص1984تونس-العصرٌة
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 :الشاب الثانوي و أنشطة أوقات الفراغ.3

 الجنسالفراغ حسب أنشطة أوقات :42الجدول رقم 

 

فً ماذا تقضً أوقات 

 الفراغ؟

 الجنس -
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %74,8 134 %46.66 28 %80.06 96 التلفزٌون

 %24.00 43 %63.33 38 %4.20 5 التسكع مع الرفاق-

المشاركة فً أعمال -

 %4.20 5 %29.41 35 البٌت
39 21.78% 

 %44,7 80 %46.66 28 %43.97 52 اإلنترنت

 %11.1 20 %13.33 8 %10.08 12 الوحدة و االنعزال

 %15.64 28 41.66 25 %2.25 3 الرٌاضة-

 %18.99 34 %25.00 15 %10.61 19 الموسٌقً

 %25.69 46 %6.66 16 %17.31 30 المطالعة-

 %1.67 3 %5.00 3 00 00 المخدرات و التدخٌن

 

واإلناث ٌختلفان فً  رنبلحظ من خبلل قراءة المعطٌات الواردة فً الجدول أن الذكو

و بالتالى فإن اختٌار تلك الوسابل واألنشطة و تبنٌها ال ٌمكن فهمه إال .قضاء أوقات الفراغ 

فً ضوء استعراض الوسابل الثقافٌة المتوفرة فً المكان رهن الشاب الثانوي و بالبنٌة 

 .الثقافٌة القابمة و الموجهة للتنمٌة السٌوسٌوثقافٌة 

 :الشاب الثانوي و األنشطة الفكرٌة و االستهالكٌة.1.3

ٌبدوا من خبلل نتابج الجدول أن الشباب الثانوي الؽلٌزانً وضمن سٌرورة التنمٌة و 

 . ٌمٌل كثٌرا إلى األنشطة النظرٌة الفكرٌة "التنشبة التً ٌخضع لها المجتمع عموما 
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وإن شبنا تدقٌقا إلى األنشطة االستهبلكٌة أكثر من األنشطة التً تتطلب مجهودا ٌدوٌا أو 

" و خلقااإبداع
1

 من الشباب الثانوي %74,8 هذا المٌل ٌختلؾ باختبلؾ الجنس حٌث . 

الذي أحدث ثورة فً نمط معارفنا،و بالتؤكٌد ٌقضون أوقات فراؼهم  فً مشاهدة التلفزٌون 

فإن المراهق أو الشاب الثانوي الذي خضع منذ طفولته إلى تؤثٌر وسابل اإلعبلم، هو قطعا 

مستوى النظروعلى مستوى السمع، فمشاهدة التلفزٌون تتم على  .  شخص مختلؾ عن سابقٌه

. وهً تإثر على انتباهه الشاب الثانوي  بشكل مباشر وتسحر نظره وال تطالبه ببذل أي جهد

إن الصور تؽرق الفكر فً اللحظة الراهنة، وتصبح تبع لذلك عبلقة الشاب المشاهد بالواقع 

 %80.06عبلقة حسٌة مباشرة،لكن اإلناث ٌخضعن لمشاهدة التلفزٌون فً الدرجة األولى

 الجدول السابق رأنظ)  المستمر فً البٌتمبسب تواجده. %46.66 رأكثر بكثٌر من الذكو

 كخٌار ثانً بعد مشاهدة التلفزٌون عند الشباب الثانوي لما %44,7النترنٌتثم تأتً ا .39رقم

من أنها . أصبحت تقدمه من كم هابل من المعلومات ومن الخصابص التً توجت نفسها بها

فحسب دراسة .  التً تحتوى على كل وسابط اإلعبلم واالتصال والترفٌه و التعلٌم ةالوسٌل

 و االنترنت أظهرت الدراسة أن االنترنت تؤتً فً المرتبة الرابعة نحول الطلبة الجزابرًٌ

"بعد التلفزٌون واإلذاعة والجرابد استخدام
2

 نظرا لئلستخدمات و اإلشباعات و االختٌارات 

 .التً تقدمها االنترنت الٌوم لجمهور التبلمٌذ وإن أختلؾ جنسهم ومنطقتهم

 حٌث أن كثرة مشاهدة التلفزٌون واالنترنت واالستماع %18.99:يالموسٌق 

تؤتى لؽة الوسابل السمعٌة البصرٌة،وهً أنسب اللؽات وللشاب الثانوي والمراهق، .للموسٌقً

وذلك بالنظر إلى سٌطرة الجانب العاطفً والوجدانً على سلوكه وتصرفاته فالجانب 

الوجدانً لشخصٌة المراهق تجعله فً هذه المرحلة منفتحا على الرموز  وعلى كل ما ٌثٌر 

الخٌال، وهو فضبل عن ذلك، منؽمس بكلٌته فً الحاضر اآلنً، وٌجد  بواسطة الصورة 

وهذه اللؽة المحسوسة تسمح له بتعبٌر أفضل  بلؽة . والصوت على اتصال تام بالعالم

الشفرات الرمزٌة التً تكونها الحروؾ التً ال تتبلءم مع حساسٌته الظرفٌة ، قبل أن ٌتقدم 

                                                           
دور الشابات المصرٌات فً التؽٌر االجتماعً بٌن السٌاق التارٌخً و الواقع االجتماعً -سامٌة حسن الساعاتً - 1

 28ص.1984تونس-العصرٌة-أشؽال ملتقً الشباب و التؽٌر االجتماعً

 
 2008.مذكرة ماجستر ؼٌر منشورة جامعة قسنطٌنة.جمهور الطلبة الجزابرٌٌن و االنترنت .بادٌس  لونس -  2
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فبعض .فً مرحلة المراهقة وٌكتسب أسلوب التفكٌر الشكلً أو االفتراضً، االستنباطً

 فً أذنٌه ،و كؤنه فً عالم أخر ؼٌر العالم ي الموسٌقتالشباب الٌوم ٌنام و ٌصحً و سماعا

 .الحسً الذي ٌعٌش فٌه 

األنشطة النظرٌة الفكرٌة التً تتطلب جهد عقلً  من %25.69"المطالعةثم تؤتً 

هذا ال ٌعنى أن لكبل الجنسٌن ٌمارسون المطالعة لمختلؾ المإلفات و الكتب و .وفكري

بل المطالعة فً معنى الممارسة و التمثل هً مراجعة الدروس و  حل التمارٌن و . المجبلت 

و هذا لعدم قٌام المكتبات المدرسٌة بمهامها ، و كذلك عدم . حولٌات البكالورٌا بالخصوص

حدٌثة النشؤة بتوفٌر الكتب و الدورٌات " المكتبات البلدٌة "المكتبات المدرسٌة و"قدرة 

المناسبة ،وهذا إلى انعدام التنسٌق بٌن وزارة التربٌة و الشاب و الرٌاضة ووزارة الثقافة فٌما 

لكن  .يوإلى الٌوم نعانً من عدم التشاركٌة فً التدبٌر للشؤن الٌومً المواطن الجزابر.بٌنهم 

 و هو ما أوضحنه فً نتابج الجدول السابق %6.66 أكثر مطالعة من الذكور%17.31اإلناث

"أن أسباب النتابج المدرسٌة عدم المراجعة فً البٌت
1

.  

  :الشاب الثانوي واألعمال المنزلٌة.2.3

بالرجوع للسٌاق االجتماعً حٌث ٌجري هذا التمدرس و بالنظر للوقت الذي تقضٌه  

فإن .اإلناث فً البٌت وتبعا لتقسٌم العمل االجتماعً بٌن الجنسٌن فً األسرة الجزابرٌة 

 من اإلناث ٌساهمن فً مساعدة األم والقٌام على شإون اإلخوة و فً تحضٌر 29.41%

مشاركتها فً المساعدة و المشاركة فً أنشطة  فاإلناث زٌادة.الطعام و الؽسل و التجفٌؾ،

البٌت تثبت نجاحها المدرسً عبر توفٌر أجواء المطالعة و مراجعة الدروس حتى تحقق 

 .النجاح و االستقبللٌة

 من الذكور ٌساهموا فً األعمال المنزلٌة وأكثرٌتهم ٌحبذون التواجد %4.20فً المقابل 

و فً بعض "  عدم مراجعة الدروس"فً الشارع وعدم المشاركة فً البٌت ،و إهمال الدراسة

 .األحٌان جلب المشاكل لآلباء

و تبعا للتؽٌر االجتماعً الحاصل بفعل التحضر الذي من نتابجه  تؽٌر حجم األسرة و 

فإن مشاركة الذكور واإلناث فً . تؽٌر نمط السكن و النجاح المدرسً الذي تحققه األنثى

                                                           
 96 ص28أنظر الجدول الذي ٌوضح أسباب النتابج المدرسٌة رقم-  1
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البٌت قلت الٌوم ،وأكثر من هذا فإن اإلناث الٌوم ٌلقون قبوال أكثر عند اآلباء من الذكور 

 .عكس ما كان سابدا من زمن ؼٌر بعٌد 

 :الشاب الثانوي و أنشطة الشارع. 3.3

الشارع هو الفضاء العام بعد البٌت حضورا  من المعطٌات الجداول السابقة أظهرنا أن 

 ،هذا الفضاء الذي ٌجد فٌه الشاب الثانوي مكان %41.66فً حٌاة الشاب الثانوي الذكورى 

 هدؾ هو الذي أي  و ألن التسكع و السٌر و المشً بدون %24.00للتسكع مع جماعة الرفاق

أن أمكنة رهن التنمٌة . وٌرجع السبب فً تقدرنا. ٌؽلب على ممارسات الشاب الثانوي

المساجد والجمعٌات و دور الشباب و الثقافة و . السوسٌوثقافٌة الموجودة فً حواضرنا مثل

المبلعب وقاعات اللعب لم تعد مإسسات جاذبة لشباب المرحلة الثانوٌة وألنها ال تقوم بالمهام 

هو إحدى الوسابل التً ٌلجؤ لها الشباب :%11.1االنعزال و الوحدةلكن ٌبقى .الموكلة لها  

هذا االنعزال قد ٌإدى إلى نتابج . و همومهم الخاصة مقصد تصرٌؾ ضٌقهم و تفرٌػ معاناته

وخٌمة على نفسٌة الشاب وعلى اندماجه االجتماعً، مما ٌدفع بعض منهم إلى تناول 

،  حٌث أنهم ٌتعاطون بحثا عن عالم السلو واللهو ،و البعد عن مشاكل المخدرات و التدخٌن 

 و ت المخدرا من الذكور بتناول%5.00و التصرؾ بطرٌقة عنٌفة حٌث ٌصرح المجتمع 

إن كانت النسبة ال تعبر عن حقٌقة هذه الظاهرة بسبب أننا نحن المسلمٌن ال نحب التدخٌن و 

فإننا نإكد من خبلل مبلحظتنا مشاهدتنا،فكثٌر ما ٌجد األساتذة . المجاهرة بالسوء األعمال

بعض قارورات المخدرات فً بعض األقسام، و فً بعض األحٌان تدرك من تصرفات بعض 

فبعض المدراء ٌتسترون على وجود تبلمٌذ . التبلمٌذ،أنهم مخمرون أو ٌتعاطون المخدرات

 . تجنبا  للقٌل و القال و المسؤلةتٌتعاطوا المخدرا

 التبلمٌذ فً الجدولت كذلك من تصرٌحا
1

 المتعلق بؤسباب العنؾ فً القسم ،ٌصرح 

 . التبلمٌذ أن سببها تعاطً المخدرات بالخصوص

 ورٌاضٌا مما ٌعسر سبل إدماج الشباب االشباب ٌعٌش فقرا ثقافٌا وفكريوفى األخٌر إن 

وهذا ٌدفعنا إلى القول أن للٌوم السلطات . وإبعادهم عن عوامل الفشل والهامشٌة والعنؾ

                                                           
 المخدرات و 180 أسباب العنؾ فً المإسسة التربوٌة ص64 رقملأنظر فً الفصل المتعلق العنؾ ٌظهر الجدو- 1

 الخمور من محركات العنؾ فً المإسسة حسب تصرٌحات التبلمٌذ 



 
 

 
138 

العمومٌة ،مازالت إلى الٌوم تكرس النقص الثقافً على سٌرورة تنشبة الشباب رؼم ما 

ٌصرؾ، و ما ٌنجز من دور للشباب و دور الثقافة، و المكتبات البلدٌة التً أنشبت حدٌثا، 

 .لكن المبلحظ ٌدرك تماما أنها لم تستطٌع أن تساهم فً جذب الشباب إلٌها 

و هنا وجب التساإل ماذا ٌجد الشباب الذٌن هم فً تحول نفسً و اجتماعً و فٌزلوجً 

ٌحتاج تعدد الوسابل و األمكنة لتصرٌؾ طاقاتهم و تؤمٌنها حتى تإدي الدور المناط بها وهل 

المإسسة التربوٌة الجزابرٌة قادرة على تلبٌة حاجٌات و رؼبات الشباب الثانوي ؟ هذا ما 

نحاول رصده من خبلل األنشطة المدرسٌة و الجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة و 

 . النوادي التربوٌة المختلفة فً المإسسة التربوٌة

  :الشاب الثانوي و العمل الجمعوي. 4

 عالقة الشاب بالجمعٌة الثقافٌة المدرسٌة حسب الجنس: 43الجدول رقم

 

هل أنت عضو فً أحد 

 الجمعٌة الثقافٌة

 المدرسٌة

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

نعم-1  8 6,7% 6 10,0% 14 7,8% 

ال-2  105 88,2% 51 85,0% 156 87,2% 

بدون إجابة- 3  6 5,0% 3 5,0% 9 5,0% 

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام

 

 من مجموع التبلمٌذ ؼٌر منخرطٌن و متواجدٌن %87,2من قراءة الجدول التالً فإن 

 فً موقفهم من %88,2عن اإلناث %85,0وٌختلؾ الذكور .فً الجمعٌة الثقافٌة المدرسٌة 

 فً هذه الجمعٌة ن منهم متواجدو%7,8ثم إن نسبة . العمل فً الجمعٌة الثقافٌة المدرسٌة

 والتً تضمنتها الجمعٌة الثقافٌة المدرسٌةلرجوع إلى التشرٌعات الرسمٌة المإطرة لعمل فبا

قؾ على مجموعة من األسس ن ٌمكن من الوهلة األولى أن .مجموعة من المذكرات الوزارٌة 

ؼال األندٌة من حٌث توالمبادئ والمقومات التً تشكل إطارا قانونٌا وتربوٌا لمجال اش
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ٌكفل التشرٌع النقاط التالٌة،  االنخراط والعمل والمشاركة ، وهً مبادئ ٌمكن إجمالها فً

المدرسً والنظام التربوي بصفة عامة لكل المتعلمٌن حق االنخراط التلقابً والفعلً فً 

 ٌضمن لجمٌع المنخرطٌن حٌث .الجمعٌة الثقافٌة عبر جمٌع نوادٌها المنشؤة لهذا الؽرض

فبالرجوع لكل الجمعٌات بالمإسسة التربوٌة، فرصة المشاركة الفعالة واالٌجابٌة فً 

 . النوادي التربوٌة الجمعٌات والتوجٌهات الواردة فً األدبٌات التربوٌة المهتمة بؤنشطة 

 المدنٌة السنة الرابعة ابتدابً النصوص المتعلقة ةجاء فً الكتاب المدرسً للتربًفقد 

 ذات ةالجمعٌة الثقافٌة والرٌاضً " المجال المفاهٌمً للحٌاة الدٌمقراطٌة من خبلل تعرٌؾب

 لقانون الجمعٌات ا التعلٌمة،و ٌخضع إنشاإهت فً المإسسااطابع اجتماعً تمارس نشاطاته

ذات الطابع االجتماعً ، والقانون األساسً للجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة من أهم 

تنظٌم التعاون .تنظٌم نشاطات علمٌة وثقافٌة و رٌاضٌة لفابدة تبلمٌذ المإسسة : أهدافها

المدرسً من أجل تطوٌر النشاطات الجماعٌة و تجنٌد التبلمٌذ نحو القضاٌا الوطنٌة و تنمٌة 

التضامن بٌنهم و خلق الجو المناسب لتنمٌة استعدادات التبلمٌذ ومواهبهم العلمٌة والفنٌة 

" و الرٌاضٌةةوالثقافً
1

 من الذٌن ؼٌر منخرطٌن %87,2لكن واقع الحال ٌوضح أن نسبة  .

فً العمل الجمعوي داخل المإسسة التربوٌة و هو ِتؤكٌد واضح على أن المإسسة التربوٌة 

 فً نفً المجتمع نظرا لضعؾ انخراط الجزابرًٌى تعٌد إنتاج و تؤكٌد العبلقة بٌن ما ٌجر

أن األفراد ٌتابعون نشاط حٌاتهم المفضل بحثا عن إشباع " الجمعٌات ،فحسب مالٌنوفسكً

" كون هذا اإلشباع ٌتحدد فً أطر اجتماعٌة ةلحاجاتهم النفسٌة و العضوٌة مع مراعا
2

.   

الشباب  المواطنة هً فً صلب عملٌة تدرٌس  والحٌاة الدٌمقراطٌة التربٌة من أجلؾ

المفهوم ٌشمل أمرٌن . المهارات البلزمة لكً ٌنجحوا فً بٌبة عالمٌة ودٌمقراطٌة وتنافسٌة

 .اثنٌن التربٌة حول المواطنة والتربٌة من خبلل المواطنة

التربٌة حول المواطنة هً ببساطة الحد األدنى من دروس التربٌة المدنٌة التً توفِّر 

 التربٌة من خبلل المواطنة تمنح الطبلب خبرة عملٌة أما.معرفة وفهم حول التارٌخ والسٌاسة
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فً العملٌة الدٌمقراطٌة، وتعلّمهم من خبلل المشاركة فً األنشطة المدنٌة داخل المدرسة، 

مثل التصوٌت لمجلس المدرسة وخارج المدرسة، واالنضمام إلى جماعة بٌبٌة فً 

التربٌة من أجل المواطنة تؽطً أهداؾ هاتٌن المقاربتٌن، وبما أنها تستهدؾ، إضافة .المجتمع

هذه . إلى ذلك، القٌم والمٌول الفردٌة، فإنها ترتبط مع تجربة الطبلب الكاملة فً المدارس

تطوٌر :  فً كثٌر من البلدانعلى المواطنةالقٌم تعّزز األهداؾ الوطنٌة األكثر شٌوعاً للتربٌة 

"قدرات الفرد وتعزٌز تكافإ الفرص وقٌمة المواطنة
1
 لكن هل العمل فً الجمعٌة ٌختلؾ .

 .باختبلؾ المناطق الحضرٌة و الشبه حضرٌة

 المدرسٌة حسب كل الثقافٌةعالقة الشاب بالجمعٌة : 44بٌان الجدول رقم

 (اإلقامة)ثانوٌة

 

 

 وهً ال تختلؾ من مإسسة إلى أخرى %5 ٌظهر البٌان أن نسبة االنخراط هً تحت 

والتً من خبلل النتابج الجداول السابقة تبقً . وهً مرتفعة نسبٌا فً ثانوٌة وادي أرهٌوا

بالتالً  فظاهرة االنخراط فً الجمعٌة المدرسٌة . المدٌنة األكثر حضورا فً العمل الجمعٌات

بل إلى فضاء المإسسة .ال ٌمكن ردها إلً الفضاء الحضري الموجودة فٌه المإسسة فقط 

                                                           

  معهد كرنجًأرجع للموقع. - للشرق األوسط/ معهد كرنجً- محمد فاؼور - 1

 

الشهداء بن عدة بن عودة المطمر بن داود
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و ال ٌمكن إدراج أي عامل أخر أو متؽٌر ٌمكن أن . األولً عن ذلك ةذاتها ،و هً المسإولً

عسً أن نجد الجواب علً ذلك .ٌكون السبب فً ذلك و للتدلٌل علً ذلك أدرجنا متؽٌر السن 

 45،حٌث تظهر نتابج الجدول رقم

 

 عالقة الشاب بالجمعٌة الثقافٌة المدرسٌة حسب الجنس و السن:45الجدول رقم

 الجنس

 

 ٌةعضو

 الجمعٌة

الثقافٌة 

 المدرسٌة

 السن
ذكر-2 المجموع العام أنثى-1   

 العدد % العدد % العدد %

 نعم-1 3 2,5%   0,0% 3 1,7%
  سنة و أقل15

 ال-2 16 13,4% 8 13,3% 24 13,4%

 نعم-1 3 2,5% 2 3,3% 5 2,8%
   سنة17 - 16

 ال-2 39 32,8% 24 40,0% 63 35,2%

 نعم-1 4 3,4% 2 3,3% 6 3,4%
   سنة19 - 18

 ال-2 45 37,8% 20 33,3% 65 36,3%

 نعم-1   0,0% 2 3,3% 2 1,1%
  سنة و أكثر20

 ال-2 9 7,6% 2 3,3% 11 6,1%

100,0% 179 
100,0

% 
 المجموع العام 119 100,0% 60

 

فهً ال تختلؾ كثٌر . ال ٌعتبر متؽٌر السن عامل مفسر لرؼبة االنخراط لدى التبلمٌذ

سنة ٌتواجدون فً 20سنة و أكثر من 15حسب الفبات العمرٌة ،ففً  فبة العمرٌة أقل من 

فإن نسبة   (19-18)و  (17-16)أما الفبة العمرٌة من .(%1,7 إلً %1,1)نسبة تتراوح بٌن 

فعامل السن ال ٌفسر أسباب .(%3,4-%2,8)تواجدهم هً كذلك ضبٌلة جدا فهً تتراوح بٌن

 .عدم انخراط الشباب الثانوي فً عمل الجمعٌة الثقافٌة المدرسٌة 
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و من هنا حاولنا أن نقؾ على جمعٌة أخرى من المفروض أن تكون متواجدة فً 

 ٕو أّذ :  من خبلل السإال التالً.المإسسات التربوٌة و هً الجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة 

 ؟  ػض٘ فٜ أزذ اىدَؼٞخ اىشٝبضٞخ اىَذسعٞخ

 عالقة الشاب بالجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة حسب الجنس :46لجدول رقما

 

 في عضو أنت هل
 الجمعية أحد

 المدرسية الرياضية

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %10,6 19 %20,0 12 %5,9 7 ّؼٌ

 %82,7 148 %75,0 45 %86,6 103 ال

 %0,6 1 %0,0 00 %0,8 1 أزٞبّب

 %6,1 11 %5,0 3 %6,7 8 ثذُٗ إخبثخ

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 اىَجَىع اىؼبً

 

نبلحظ من خبلل قراءة المعطٌات الواردة من الجدول أعبله حتى الجمعٌة الرٌاضٌة ال 

 ث من ؼالبٌة التبلمٌذ ،وهً تختلؾ عند الجنسٌن حً%82,7تحضً باالهتمام من طرؾ 

ٗألُ اىزم٘س َٝبسعُ٘ .ٍِ اىزم٘س%75,0 ٍِ اإلّبس غٞش ٍز٘اخذِٝ فٜ اىَقبثو86,6%

وهو تؤكٌد من الشباب  %20,0اىشٝبضخ أمثش ٍِ اإلّبس فٌٖ ٍز٘اخذُٗ فٜ ٕزٓ اىدَؼٞخ ثْغجخ 

عدم االنخراط فً العمل الجمعوي "لكن هذا .الثانوي على العزوؾ عن العمل الجمعوي 

 .المنظم هل ٌنعكس على العمل التطوعً ؼٌر مباشر فً رأي التبلمٌذ
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 المشاركة فً األنشطة التطوعٌة حسب الجنس: 47الجدول رق

 

 في تشارك هل -

 التطوعية األنشطة
 مؤسستك في

 الثانوية

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 ّؼٌ
16 13,4% 7 11,7% 23 12,8% 

 ال
71 59,7% 30 50,0% 101 56,4% 

 ثذُٗ إخبثخ
24 20,2% 20 33,3% 44 24,6% 

 
8 6,7% 3 5,0% 11 6,1% 

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً

تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة ال ٌهتمون بالخدمة التطوعٌة فً  من %56,4بصفة عامة 

فهم ال ٌشاركون فً  ( من اإلناث%59,7من الذكور مقابل %50,0. )المإسسة التربوٌة 

وهذه اإلجابات هً تؤكٌد واضح على حال ما ٌتم داخل المإسسة .أي أنشطة تطوعٌة 

التً للٌوم لم تستطٌع أن تكون مإسسة جذب واستثمار لقدرات الشباب الثانوي . التربوٌة

من التبلمٌذ تقدم و تشارك فً %12,8 فمجموع . لخدمة المجتمع من زاوٌة تواجدهم

بعض األنشطة التطوعٌة المناسبتٌة الظرفٌة ؼٌر المستمرة فً الزمن ،فخٌر األعمال 

هل الشاب الثانوي ٌمارس مواهب تخصه : لذا وجهنا السإال التالً  . و إن قلتاأدوامه

 . فً أوقات الفراغ
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 الشاب و ممارسة الهوٌات حسب الجنس : 48الجدول رقم

 

 %49,7إن الشاب الثانوي فً هذه المرحلة العمرٌة ٌرٌد تجسٌد هوٌاته المختلفة ،لذا 

أن نتبٌن اإلقصاء المإسساتً لمواهب .منهم ٌإكدوا على الممارسة ومن شؤن هذه النتٌجة 

الشباب ، دون الذهاب إلى أبعد من التفسٌر السلبً نقصان الحافزٌة   لدي الشباب فً 

 هناك عبلقة ترابط قوٌة بٌن اإلبداعٌة والحرٌة الشخصٌة .ممارسة الهوٌات و المواهب

وبالتالً فإن من ٌملك الروح  .المإسسة التربوٌةالتً تنبثق عن أجواء الحرٌة داخل 

وٌكون . اإلبداعٌة ٌملك القدرة على إن ٌكون حرا إزاء بعض الصعوبات والتحدٌات 

فلماذا هذا اإلقصاء المإسساتً لتؤكٌد ما . أقدر على إٌجاد حلول للمشكبلت االجتماعٌة 

نحن بصدد البحث حاولنا معرفة واقع ووضعٌة عمل النوادي التربوٌة داخل مإسستنا 

 .التربوٌة

   عالقات االنتماءأساساألندٌة التربوٌة . 1.4

النادي التربوي آلٌة لتفعٌل أنشطة الحٌاة " : مفهوم النادي فً المٌدان التربوي

المدرسٌة، وهو مجموعة متجانسة من المتعلمٌن من مختلؾ المستوٌات الدراسٌة ، تجمعهم 

ؼال النادي ، بحٌث ٌقبلون على االنخراط التلقابً تصفة المٌل المشترك لؤلنشطة نحو اش

والفعلً فً انجازها، تحت إشراؾ تربوي، مما ٌتٌح لهم تكوٌن مجموعة من الخبرات 

هل لك موهبة 

خاصة ترٌد 

 ؟ممارستها

 

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %49,7 89 %48,3 29 %50,4 60 نعم-1

 %46,4 83 %50,0 30 %44,5 53 ال-2

 %3,9 7 %1,7 1 %5,0 6 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام
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ت التربوٌة فً جو ٌسوده الشعور باالنتماء ، وقبول االختبلؾ، والتطوع والمبادرة ءاوالكفا

"والتضامنًوالعمل الجماعً والتعاون 
1

 من هذا التعرٌؾ المقتضب ٌمكن استخبلص أن .

 لتفعٌل الحٌاة المدرسٌة عبر مجموعات متجانسة طرٌقة و،النادي التربوي فضاء وإطار

 باعتماد العمل الجماعً والمبادرة والتطوع والمشاركة االٌجابٌة والمنافسة .وتلقابٌة وفعلٌة 

أن النادي إطار ٌكسب المتعلم .  الشرٌفة بإشراؾ من األستاذ المنسق لتحقٌق أهداؾ معٌنة

 المواقؾ االٌجابٌة والمهارات والقدرات التً تمس التمثبلت و الممارساتمجموعة من 

 فالنقد البناء واالستقبللٌة واحترام الؽٌر وقبول .جمٌع المجاالت المشكلة للشخصٌة اإلنسانٌة

 كلها أنشطة تساهم أنشطة .االختبلؾ والشجاعة فً اتخاذ القرارات، والعمل الذاتً والجماعً

لنادي لوفً تعرٌؾ آخر  .النادي التربوي بقسط وافر فً ترسٌخها فً شخصٌة المتعلم

 وربطها بالواقع المحلً ، ٌتوارى فً توالتعلٌماالتربوي فضاء لتبادل وتعمٌق الخبرات 

 .مجاله ذاك المتعلم المتقبل للمعلومات بشكل سلبً ، لٌحل محله المتعلم المشارك والمبادر

 قصد شروط ،فاألندٌة التربوٌة إذن مجال وفضاء تربوي ٌتٌح للمتعلم هامشا من الحرٌة

اإلبداع واالبتكار فً موضوع اهتماماته، كما انه فرصة زمنٌة ومكانٌة لتكٌٌؾ األنشطة 

 للحٌاة المدرسٌة مع مكونات الواقع المحلً واإلقلٌمً بكل أبعادها االقتصادٌة ةالمفتعل

فإذا كانت هذه هً أهداؾ من النوادي التربوٌة ،فهل توجد .واالجتماعٌة والثقافٌة والحضارٌة

الرؼبة لدي التبلمٌذ للمشاركة فٌها ؟ حتى ٌمكن أن نسكت األفواه التً تدعى كما أسلفت 

لدي الشاب و المواطن الجزابري فً المشاركة فً الشؤن " نقصان الحافزٌة "التفسٌر السلبً 

 ما هً النوادي العلمٌة و الثقافٌة التالٌة التً تود المشاركة :من إجابات التساإل التالً.العام

 .؟ ٌمكن توضٌح عبلقة الشاب الثانوي بنتابج الجدول التالًفٌها
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  حسب الجنسةعالقة الشاب بالنوادي التربوي : 49الجدول رق

 

 النوادي هً ما
 الثقافٌة و العلمٌة
 تود التً التالٌة

 فٌها؟ المشاركة

 الجنس -
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

ّبدٛ اىَ٘عٞقٜ ٗ 

 اىزَثٞو
40 33.61% 16 26.66% 56 31,28% 

 %44,69 80 %55.00 33 %39.49 47 ّبدٛ اىشٝبضٜ

 %17,32 31 %15.00 9 %18.48 22 األشغبه اىٞذٗٝخ

 %20,67 37 %18.33 11 %21.84 26 ّبدٛ اىجٞئخ األخضش

 %44,69 80 %41.66 25 %46.21 55 اإلػالً اٟىٜ
 

 الجنسٌن من الهوٌات الشخصٌة أما النوادي المقترحة على ؾنتابج الجدول تبرز موق

 اهتمامات ى ٌستحوذ عل%44,69 و اإلعبلم اآللً%44,69فالنوادي الرٌاضٌة. الجنسٌن

 لحظة أوج التؽٌر و النمو مع العلم أن تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة هم فً. التلمٌذ الثانوي 

 عبرالمشاركة فٌهذه النوادي بمختلؾ اختصاصاتها والنفسً والرؼبة فً إثبات الذات  الجسمً

 ال ٌهمنا الفوارق بٌن الجنسٌن بقدر ما تهمنا مختلؾ االختٌارات داخل كل جنس على لكن. 

ّبدٛ  إذا نسجل رؼبة اإلناث الكبٌرة فً نوادي اإلعبلم األلى، ثم النادي الرٌاضً نثم .حدى 

 . األشغبه اىٞذٗٝخ ثٌ ّبدّٛبدٛ اىجٞئخ األخضش  ثٌاىَ٘عٞقٜ ٗ اىزَثٞو

اىَ٘عٞقٜ ٗ  ثٌ  اإلػالً اٟىٜأً اىزم٘س أمثش ر٘اخذا فٜ اىْ٘ادٛ اىشٝبضٞخ ثٌ اىْبدٛ

 . األشغبه اىٞذٗٝخ ثٌ ّبدٛ ّبدٛ اىجٞئخ األخضش ثٌاىزَثٞو

و فً األخٌر ال نسجل اختبلفات واضحة بٌن اهتمامات الجنسٌن تجاه النوادي المدرسٌة 

وألن المإسسة التربوٌة .وهذا مإشر على التؽٌر االجتماعً الحاصل فً المجتمع الجزابري

ال تبحث عن حاجٌات و رؼبات الشباب الثانوي و ال تضع الوقت و اإلمكانٌات لتجسٌد هذه 

أكتر من أي وسلة مرتبطة بالحٌاة على أن التربٌة هً " الحشو"االهتمامات ألنها ملزمة ب

 .الحٌاة
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 و اإلقامة حسب الجنس ةعالقة الشاب بالنوادي التربوي : 50الجدول رقم

 

 اىجْسا
 
 

 اىثبّ٘ٝخ

 اىْ٘ادٛ  

 ً  اىَجَىع اىؼب
 رمش

  
 أّثً

  

   اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد %

 شهذاء-1 9 22,5% 5 31,3% 14 25,0%

ّبدٌ  - 1

اىَىسُقٍ و 

 اىزَثُو

33,9% 19 25,0% 4 37,5% 15 
ػذح ثِ -2

 ػىدح

 اىَطَش-3 1 2,5% 4 25,0% 5 8,9%

 ثِ داود-4 15 37,5% 3 18,8% 18 32,1%

 اىَجَىع اىؼبً 40 100,0% 16 100,0% 56 100,0%

 شهذاء-1 8 17,0% 9 27,3% 17 21,3%

ّبدٌ  - 2

 اىشَبضٍ

31,3% 25 15,2% 5 42,6% 20 
ػذح ثِ -2

 ػىدح

 اىَطَش-3 9 19,1% 9 27,3% 18 22,5%

 ثِ داود-4 10 21,3% 10 30,3% 20 25,0%

 اىَجَىع اىؼبً 47 100,0% 33 100,0% 80 100,0%

 شهذاء-1 7 31,8% 4 44,4% 11 35,5%

األشغبه - 3

 اىُذوَخ

19,4% 6 0,0%   27,3% 6 
ػذح ثِ -2

 ػىدح

 اىَطَش-3 6 27,3% 1 11,1% 7 22,6%

 ثِ داود-4 3 13,6% 4 44,4% 7 22,6%

 اىَجَىع اىؼبً 22 100,0% 9 100,0% 31 100,0%

 شهذاء-1 4 15,4% 2 18,2% 6 16,2%

ّبدٌ اىجُئخ  - 4

 األخضش

29,7% 11 9,1% 1 38,5% 10 
ػذح ثِ -2

 ػىدح

 اىَطَش-3 4 15,4% 3 27,3% 7 18,9%

 ثِ داود-4 8 30,8% 5 45,5% 13 35,1%

 اىَجَىع اىؼبً 26 100,0% 11 100,0% 37 100,0%

 شهذاء-1 11 20,0% 7 28,0% 18 22,5%

اإلػالً  - 5

 اِىٍ

21,3% 17 20,0% 5 21,8% 12 
ػذح ثِ -2

 ػىدح

 اىَطَش-3 16 29,1% 5 20,0% 21 26,3%

 ثِ داود-4 16 29,1% 8 32,0% 24 30,0%

 اىَدَ٘ع اىؼبً 55 100,0% 25 100,0% 80 100,0%
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 :أسباب عدم انخراط الشباب فً الجمعٌة المدرسٌة. 2.4

وعدم انخراط فً .  لمعرفة و فهم أسباب عزوؾ الشباب الثانوي عن العمل الجمعوي

سإال  حاولنا . النوادي العلمٌة و الرٌاضٌة و الترفٌهٌة رهن الشباب فً المإسسة التربوٌة

 .أسباب عدم انخراط الشباب فً الجمعٌة المدرسٌة مفتوح تقصى 

 بفكانت إجابات التلمٌذ و تصرٌحاتهم المختلفة وعلى ضوء النتابج سوؾ نجملها األسبا

  :كالتالً

 أسباب عدم انخراط الشباب فً الجمعٌة المدرسٌة: 51الجدول رقم

 

 تصرٌحات التالمٌذ التكرار %

 ال توجد فرصة 12 6.70%

 ال ٌوجد الوقت 30 16.75%

 ال ٌوجد جمعٌة 69 38.54%

 ال أحب و ال تهمنى 11 6.14%

 ال ٌوجد المرافق 25 14%

 أسباب عابلٌة 12 6.70%

 ال أعلم بوجوده 10 5.58%

 بدون إجابة 10 5.58%

 المجموع العام 179 100.00%

 

وهنا وجب البحث عن أسباب ؼٌر السن و الجنس والمنطقة الحضرٌة عن انقطاع 

والتساإل عن الشروط االجتماعٌة لفهم ظاهرة العزوؾ . وعزوؾ التبلمٌذ عن هذه الجمعٌات

األسباب هل توجد سوؾ نحاول التنقٌب والتساإل عن .  الثانوي عن العمل الجمعوي بالشبا

فً صلب البنً هذه المإسسات التربوٌة و فً المجتمع عموما ،ولكً نستطٌع التؤكٌد التمسك 

هوأن النظم التربوٌة لدٌنا ال تساعد وال تقوم بتفعٌل عمل .بهذا الطرح العام فً مجتمعنا 
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التً هً من اختصاصها ألنها تراها مضٌعة الوقت والجهد ثم ال ٌوجد من ٌقوم . الجمعٌات

"علٌها ألن جمٌع برامجها ال تحتوي علٌها فهً مفرؼة منها تماما
1

 و العمل فٌها بجهد ال 

 .ٌستحق العناء و ٌضٌع طاقة الجماعة التربوٌة فهً تبخس المشاركة فً مثل هذه الجمعٌات

ٌمكن تحلٌل أسباب عدم انخراط وعزوؾ التبلمٌذ عن العمل الجمعوي و نشاطات المدرسٌة 

 :إلى المستوٌات التالٌة

 : المدرسٌة ةعناصر الحٌا12.4 

 من التبلمٌذ ٌصرحون بعدم وجود الجمعٌة %38.54:باإلدارة المدرسٌة 1.1.2.4

المدرسٌة ، فمسإولٌة اإلدارة الثانوٌة كبٌرة فً توفٌر الشروط الموضوعٌة للممارسة العمل 

لكن من خبلل مبلحظتنا فإن مدراء المإسسات التربوٌة . الجمعوي داخل المإسسة التربوٌة

ٌرجعون أسباب عدم إنشاء الجمعٌات المدرسٌة إلى عدم وجود من ٌقوم علٌها بسب نقص 

وٌمكن تؤكٌد . ةالدافعٌة عند األساتذة و عدم وجود متخصصٌن فً األنشطة الثقافٌة والترفٌهً

طرحنا هذا من خبلل مراقبة السجبلت اإلدارٌة التً تبرز أن الجمعٌات موجودة ولكن على 

معوق ذاتً داخلً فً صلب " ال أعلم بوجود الجمعٌة" منهم ب%5.58وٌضٌؾ . الورق 

المإسسة و المتعلق باإلعبلم واالتصال داخل المإسسة التً ال تبلػ وال تعرؾ التبلمٌذ بدور 

الشباب  "لهذه النتابج ما توصلت إلٌه دراسة حو.الجمعٌة المدرسٌة وتبقى الحال كما هو علٌه

"الجزابري والمشاركة السٌاسٌة
2

 حول أسباب التً تجعل الشباب ال ٌنخرطون فً الجمعٌات 

 عدم معرفة بالجمعٌات وفً سإال عن %17 عدم وجود الجمعٌات و33%حٌث ٌبرز 

نقص – من الشباب السببٌن التالٌن أوال %60المشكبلت التً تعترض تؤسٌس الجمعٌات أبرز

 . اإلمكانٌات السٌما إٌجاد مقر للجمعٌة  ثانٌا ثقل بٌروقراطٌة اإلدارة

 : الفضاء المدرسً 2.1.2.4

 التبلمٌذ بنقص المرافق فً بعض المإسسات وفً البعض منها  من%14وهو ما أبرزه  

وال تستجٌب لمتطلبات . موجودة لكنها فً تصور التبلمٌذ ؼٌر وظٌفٌة وؼٌر مستؽلة
                                                           

ٌوجد صفحة واحدة  مخصصة لؤلنشطة المبرمجة .من خبلل دفتر القسم الذي ٌسجل فً األستاذ الدروس ٌومٌا -  1
 الصفحة بٌضاء وهى دلٌل على عدم القٌام بؤي هخبلل السنة و ٌمكن الوقوؾ فً نهاٌة السنة الدراسٌة على بقاء هذ

 .ةنشاط حبلل السنة الدراسً
جامعة .رسالة دكتورة ؼٌر منشورة.الشباب و المشاركة السٌاسٌة ؼً الجزابر.بوبكر جٌملى-  2

 33ص.2010.الجزابر.قسنطٌنة
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نحو تقنٌن " و لمعرفة ذلك ٌكفى السٌر قلٌبل قلٌبل داخل المإسسات التربوٌة. العمل 

"فضاء تتركه الهندسة المعمارٌة عموما جاهزا و معددا لكثٌر من اإلستعماالت
1

ذلك أن " 

ال ٌقدم كمجرد " على أن كل مبنً كل مبنً ٌنبؽً أن ٌكون انعكاسا للؽرض من إقامته 

"أبنٌة حٌادٌة
2

 بل هناك ارتباطا وثٌقا بٌن الفضاء المشٌد واإلنسان و حتى تنشؤ عبلقة  

بدأ العلم الحدٌث فً تفهم هذا االرتباط  وبدأ .سلٌمة واٌجابٌة بٌن الفرد الفضاء المشٌد 

 ما ٌسمٌه البعض البٌبة المادٌة وٌركز اهتمامه على العبلقة المتبادلة بٌن الفضاء المشٌد أ

 .والسلوك اإلنسانً مع إضافة الخبرة البشرٌة

.  فالبٌبة المدرسٌة المبلبمة هً مجموعة الفضاءات المنطقٌة والمشكلة والحٌوٌة المدركة

بل منظومة متكاملة ، والمبنى المدرسً لم ٌعد فضاء لمجرد اإلٌواء لتعلٌم النظري فقط

هذا التكامل والتنسٌق . ٌإدي كل جزء فٌها دوره فً تكامل وتنسٌق مع األجزاء األخرى

المتوافق مع الحاجات اإلنسانٌة كفٌل بتسهٌل النمو العقلً والجسدي  و النفسً و 

فإلى جانب . االجتماعً للمتعلمٌن وتحقٌق االستقرار النفسً وتعزٌز الشخصٌة المبدعة

التعلٌم لنظري فً األقسام الدراسٌة ٌتعلم التبلمٌذ مهارات ٌدوٌة كثٌرة فً فراؼات 

. والتً ترافقها لذة فً العمل من أجل العمل ذاته، النشاطات األخرى المؽلقة والمفتوحة

حٌث أن الٌد ُتعتبر إحدى الوسابل التً تدفع إلى تطور الدماغ بعد ذلك وهً وسٌلة 

 .ةاالكتشاؾ، وهو ما ال ٌوجد فً مإسستنا التربوي

 : استعمال الزمن.3.1.2.4

والتً خصصنا لها فصل ٌتعلق بتدبٌر الزمن .  ٌذهبون إلى مسؤلة الوقت16.75%

أن ممارسات وتمثبلت الشباب الثانوي تتعلق التدبٌر الزمن  " ةالمدرسً تحت فرضً

ٌِإخذ بعٌن االعتبار ،من جبلل تجزبته و تشمله للبرنامج المدرسً " المدرسً الذي ال 

 من العٌنة تؤكٌد على عدم وجود الفرصة االنخراط %6.70  .عمل الجمعٌة المدرسٌة 

فً عمل الجمعٌة و هذا ٌمكن التدلٌل علٌه من خبلل المبلحظة المٌدانٌة ، عندما تكون 

                                                           
 . 164المرجع السابق،ص.مٌشٌل فوكو-  1
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أنشطة الجمعٌة قلٌلة و ظرفٌة و مناسبتٌه ، فإن القلٌل من التبلمٌذ الذٌن تتاح لهم الفرصة 

 .االلتحاق بالجمعٌة 

 : عالقة المؤسسة بالمحٌط.2.2.4

 من التبلمٌذ الذٌن األولٌاء ال ٌسمحون لهم فً %6.70ثم ٌؤتً المعوق العابلً بدرجة 

بسب اعتقاد األولٌاء أن العمل فً الجمعٌة هو .المشاركة فً أنشطة الجمعٌة المدرسٌة 

فكٌؾ ألولٌاء " أن فاقد الشًء ال ٌعطٌه"وهنا نجد القول . مضٌعة للوقت ال فابدة ترجً منه

وٌمكن .ال ٌمارسون العمل الجمعوي بؤن ٌروا أنه عمل ٌطور وٌنمً من شخصٌة أبنابهم 

أن الحٌاة المدرسٌة لم تنظم نفسها "أخٌر فهم العزوؾ الشباب الثانوي عن العمل الجمعوي 

" على قاعدة الحٌاة االجتماعٌة
1

 وهنا نعٌد سإال هل المإسسة التربوٌة تعٌد اإلنتاج ما ٌتم فً 

المجتمع فً عبلقة ما ٌجرى فً المإسسة التربوٌة ٌجرى فً المجتمع الجزابري نتٌجة 

 هل مإسساتنا التربوٌة هً شبٌه بما ٌتم . فً الجمعٌاتنعزوؾ و ضعؾ انخراط الجزابرًٌ

 فإذا كانت فً كثٌر من مإسسات الدولة الحدٌثة التً لم ترسخ قواعدها النظرٌة على المٌدان؟

هذه الؽاٌة من وجود الجمعٌات فً الوسط المدرسً كنموذج للمجتمع المدنً الذي أصبح 

 فً المجتمع و ٌحافظ على تالٌوم فً المجتمعات المتقدمة المحضن الذي ٌبقى على التوازنا

باعتبار أن عبلقة المدرسة بالمجتمع هً . السبلمة واألمن االجتماعً و الثقافً للمجتمعات

 .عبلقة المجتمع بنموذجه

 الواقع و األفاق:الجمعٌات المدرسٌة  .5

  تستهدؾ تفعٌل الحٌاة لمدرسٌةة التربويونوادٌهاأنشطة الجمعٌات المدرسٌة و إذا كانت 

 تحقٌق تربٌة سلٌمة أساسها تعدد األسالٌب واألبعاد فهً تهدؾ او تحسٌن أدابه و تنشٌطها

  بفضل نهج تربوي نشٌط قابم على إقصاء كل أشكال التلقً السلبً.والمقاربات والمساهمات

 فً مقابل تشجٌع اعتماد  التلمٌذتمحور على الذاتم والعمل المفرط ال.و التلقٌن و الحشو

التعلم الذاتً بالموازاة مع المشاركة فً االجتهاد الجماعً،وذلك فً إطاررإٌة شمولٌة 

 إن الوعً بؤهداؾ.الحٌاة المدرسٌة وتوافقٌة بٌن جمٌع األطراؾ الفاعلة والمتدخلة فً

                                                           
 42ص.املرجع السابق .جون دوي- 1
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 /1:ها فهً تهدؾ إلىالوقوؾ عندالوجوب  ة التربويونوادٌهاأنشطة الجمعٌات المدرسٌة 

 و الجسمٌة حتى معرفٌةالنفسٌة والو للشاب الثانوي فً أبعادها تنمٌة أبعاد الشخصٌة اإلنسانٌة

 . بناء شخصٌته وتنمٌتها على أسس سلٌمةتمكن من

 وؼرس القٌم اإلنسانٌة الوطنٌة  ةوالمهارات الٌجابً تنمٌة القٌم واالجتهادات والمٌول /2

،إن القٌم التً ٌتقاسمها الجمٌع فً المإسسة تساعد وترسٌخ ثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة

 .بقوة علً بناء أخبلق إنسانٌة ، تتمثل  فً احترام اإلنسان و فً التسامح 

على ثقافة التسٌٌر والتدبٌر لمرفق أو مشروع أو مهمة أو  الثانوي  التلمٌذ/ الشاب تعوٌد /3

عمل أو بحث ٌإهله مستقببل على االندماج السلٌم فً دوالٌب المجتمع وتحمل مسإولٌة 

 .التسٌٌر المحكم لمإسساته

 نشر مبادئ الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فاألنشطة المبرمجة فً النادي التربوي /4

تشجع المتعلم على إبداء آرابه والتعبٌر عن أفكاره ، وممارسة كل أشكال النقد االٌجابً 

وقبول االختبلؾ كما ان من سمات .والبناء ، مع كل ما ٌتطلب ذلك من احترام رأي اآلخر 

النادي التربوي االعتماد على ثقافة التسامح والتضامن والتعاون االٌجابً والمنافسة الشرٌفة  

"حب العمل و بذل الجهد و إدراك معنً ما هو حقٌقً و جمٌل" تنمٌة قٌمة/5
1

 لآلن. 

طبٌعة اشتؽال األندٌة التربوٌة وخصابص األدوار والمهام التً تضطلع ، تفرض على 

المتعلمٌن اللجوء إلى أشكال متعددة من العمل تبعا لخصوصٌة الهدؾ والنشاط والمهمة ، 

وهكذا نجد العمل الفردي والجماعً ، التعلم الذاتً ، لعب األدوار ، العمل بالمجموعات ، 

.العمل بالمهمة ، البحث الوثابقً  

 انفتاح المإسسة على المحٌط محٌطها االجتماعً واالقتصادي والثقافً والحضاري /6

تجسٌد للؽاٌة الثالثة تكمن فً اندماج المدرسة فً حركة " و هو والتكنولوجً واإلنسانً

"الرقً العالمٌة
2

  

                                                           
 16القانون التوجٌهً،وزارة التربٌة الجزابرٌة ،ص  - 1
 17 القانون التوجٌهً، نفس المرج ،ص- 2
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 تتوخى أنشطة األندٌة التربوٌة تمكٌن المتعلم من إعمال فكره ، وتوظٌؾ قدراته على /7

مهارات التواصل مضاعفة الفهم والتحلٌل والنقاش والنقد والمبلحظة والتحلٌل واالستنتاج ، و

.واالستمتاع واألخذ والعطاء  

الشاب  بالمحافظة على نشر ثقافة االعتناء بفضاءات وتجهٌزات المإسسة االستمتاع / 8

.مإسسته هو ما سوؾ نبرزه فً قضٌة النظافة فً األقسام و موقؾ التبلمٌذ منه   

 :عرض حال النوادي 1.5.

بؽض النظر عن اإلجراءات اإلدارٌة المبلزمة لتؤسٌس األندٌة و هٌكلتها وتكوٌن مكاتبها 

 وفنٌةثقافٌة و رٌاضٌة : فإن األولوٌة ٌفترض أن تمنح للمتعلم فً تفعٌل األندٌة على اختبلفها.

و تحمله المسإولٌة فً  . اإلعبلم اآللً. سٌنمابٌة نادي األخضر، مسرح، وحقوقٌةعلمٌة 

 حضوره داخلها حسب الرؼبات و المٌوالت حتى ٌندمج وٌكوناختٌار مكتب النادي وتوزٌع 

 ملكا له وامتدادا للتعبٌر عن مهاراته و -المإسسة الثانوٌة-إٌجابً و تكون الحٌاة المدرسٌة 

فً .  تجرٌب خبراته ثم تنمٌتها و تطوٌرها و الكشؾ عن قدراته فً اإلبداع بمختلؾ أشكاله

الماضً أدركت األجٌال السابقة أهمٌة التنشٌط فً الفضاء التربوي و كافحت من أجل خلق 

منابر التكوٌن و التؤطٌر داخل قاعات الدرس ومبلعب الرٌاضة فً مجاالت المسرح و 

مدارس "  للمدارس الحرةتالرٌاضة و القصة و الموسٌقى بل و حتى التؤطٌر السٌاسً كان

 و تنمٌة الجزابري فترة االستعمار دور كبٌر فً تعببة الشباب " جمعٌة العلماء المسلمٌن

 ".مدرسة الحٌاة" حتى أنها كانت تسمً مدارسروح الوطنٌة 

مدونة فً األوراق و هً مفرؼة نجد الكثٌر من األندٌة  ة محل الدارسفً المإسسات  

 دور التنشٌط فً الحٌاة تبخسالنظرة التحقٌرٌة و  ببسب.من التبلمٌذ الذٌن هم عمادها 

كما ٌبدي ". ضٌاعة وقت" من طرؾ الجمٌع  أثرها على مستوى التحصٌلتصورالمدرسٌة و 

  المهتمٌن بسببةلما تسؤل المدراء فإنهم ٌرجعون السبب إلى قلة األساتذ . ةبعض األساتذ

 قٌم التطوع و التعاون ولٌس ياألصل فً الحٌاة المدرسٌة هلكن ".لالعمل بالمقابقاعدة "

 و  ضؽط المقررات الدراسٌة"و ٌرجع التبلمٌذ المهتمٌن .النفعٌة فً طابعها المادي المباشر 

عببا  األنشطة  تصبح إذا بقً البرنامج هكذا "  ٌضٌؾ تلمٌذ أخر "عدم وجود وقت فراغ
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عدم " وٌضٌؾ بعض المدراء و ٌساندهم األساتذة فً.  " كاهلنا نحن و األساتذةإضافٌا ٌثقل

 ." توفٌر و تجهٌز القاعات المخصصة ألنشطة األندٌة و تنظٌم استؽبللها

األندٌة ٌبقى إطارا مفرؼا من فلسفة األندٌة ٌؽٌب عنها العنصر المستهدؾ والربٌسً 

" و البٌبةمالتلمٌذ و هذا ما وقفنا عنده،لما حضر ممثل وزار تهٌبة اإلقلً/المتعلم
1

 

االلتزام بمحضر  فطلب من المدٌر إعطاءه قابمة التبلمٌذ لتدوٌن أسمابهم ، دون

 و فً حاالت أخرى ٌؽٌب معه التصور االستراتٌجً للعمل فٌقتصر العمل على . التنصٌب

فلما . هذه األٌامتخلٌد أٌام وطنٌة وعالمٌة بشكل محتشم و خجول ال ٌعكس حتى حجم وأهمٌة 

 . مع ذلك"ٌوم عطلة" ٌرد " أول نوفمبر"تسؤل بعض التبلمٌذ ماذا ٌمثل لك 

و تحفٌز عمل األندٌة ،  و بحكم حداثة التجارب بمعظم المدارس ٌنبؽً تشجٌع المبادرات

تكتسب األندٌة أٌضا أهمٌة  .   الخبرات ثم تصحٌح الممارسة و االستثمار الجٌد لهاةمتراكمو 

الحٌاة أخرى باعتبارها جسر التواصل مع مكونات المجتمع التً لها عبلقة بقضاٌا 

 .االجتماعٌة للمجتمع

                                                           

،بٌن وزارتً تهٌبة اإلقلٌم و البٌبة و التربٌة الوطنٌة،و تجسٌدا 2002فً إطار اتفاقٌة المبرمة سنة- 1
لبرنامج المعهد الوطنً للتكوٌنات البٌبٌة  الهادؾ إلى تعمٌم و نشر الثقافة البٌبٌة عبر كل والٌات 

الوطن عن طرٌق إنشاء النوادي الخضراء ضمن المإسسات التربوٌة ، قام ممثلو دار البٌبة لوالٌة 
 ؼلٌزان بتنصٌب نادي أخضر بمإسسة بن داود 

أفتتح اللقاء بإلقاء كلمة من طرؾ ممثل دار البٌبة لوالٌة :.جاء فً نص محضر التنصٌب ماٌلى
ؼلٌزان ،الذي تحدث عن مهام المعهد الوطنً للتكوٌنات البٌبٌة  ،األهداؾ المرجوة من إنشاء نوادي 

 .خضراء فً المإسسات التربوٌة و كذا الفضاء المخصص لهم للتعبٌر عن اهتماماتهم البٌبٌة
و قد أثري هذا اللقاء من خبلل تدخل مدٌر المإسسة و منشط النادي لتحسٌن و توعٌة المنخرطٌن 

على ضرورة الحفاظ علً محٌطهم   وذلك بتضافر جهود الجمٌع ،من أجل العٌش فً وسط اجتماعً 
تهدؾ هذه المبادرة إلً نشر و ترسٌخ الثقافة البٌبٌة فً أوساط . و ثقافً بجانب بٌبة طبٌعٌة سلٌمة

لكن الذي لحضناه  أن .هذا محضر تنصٌب  (األطفال و الشباب بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة
هذا العمل لم ٌجري بالكٌفٌة المذكورة فً نص التنصٌب و الذي جري ، أننً كنت حاضرا حٌن طلب   

ممثل دار البٌبة لوالٌة ؼلٌزان من المدٌر المإسسة تزوٌده بقابمة التبلمٌذ لٌختار بعض األسماء 
 سؤلت ممثل دار البٌبة لوالٌة ؼلٌزان عن االتبلمٌذ بطرٌقة احتمالٌة لتكتب فً محضر التنصٌب ولم

وفى األخٌر "  .من بعد نإسس النادي "ؼٌاب التبلمٌذ تحجج هو ومدٌر المإسسة  الوقت ؼٌر كافً 
سلم محضر تنصٌب النادي لمدٌر وٌبقى كل العمل لٌومنا هذا حبر على ورق و هذا شان الكثٌر من 

 .الجمعٌات و النوادي فً مإسساتنا التربوٌة
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الشباب الثانوي على التطوع فً الشؤن العام له من اآلثار المستقبلٌة   تدرٌب نوهكذا فإ

ومن إبراز كفاءات الشباب الثانوي ،لذا حاولنا توجٌه هذا التساإل للتبلمٌذ .فً خدمة الوطن 

بؤن نظهر أن المشكلة فً العمل الجمعٌات و التطوع فً األنشطة ال ٌتعلق بالشاب الثانوي 

ذلك أن تطور عمل المإسسة التربوٌة ال ٌتبع قوه اإلكراهات الخارجٌة فقط،إنما تناسق ببنٌة 

 .المإسسة ذاتها

 

 الحٌاة الدٌمقراطٌة فً المؤسسة التربوٌة.6

ألهمٌة الكتاب المدرسً فً : الحٌاة الدٌمقراطٌة فً مضمون الكتب المدرسٌة. 1.6

فقد ركزنا اهتمامنا بكتاب . سٌرورة التنشبة المدرسٌة لدي التلمٌذ من االبتدابً إلى الثانوي 

التربٌة المدنٌة السنة الرابعة  والخامسة ابتدابً ،وقد جاء اختٌارنا لهذا الكتاب قصد توضٌح 

طبٌعة الخطاب المدرسً المحمول عبر الكتب المدرسٌة العامة ،ففً المجال الحٌاة 

انتخاب ممثل القسم فً النصوص : الدٌمقراطٌة ٌدرس لتلمٌذ من خبلل ثبلثة وحدات 

ٌتدرب التبلمٌذ على ممارسة حقوق المواطنة وواجباتها،و على تحمل مسإولٌة  " المدرسٌة

 انتخاب ممثل القسم ةاختٌار األشخاص القادرٌن على تولً المسإولٌات العامة،من خبلل عملً

لكل مواطن ٌتمتع .  ،التً تدعو إلٌها الحٌاة الدٌمقراطٌةر،التً تجسد مبدأ المشاركة فً التسًٌ

و . لتولً مسإولٌة عامة، و االنتخاب على من ٌترشح لها حبحقوق المواطنة الحق فً الترشً

، و هو حاالنتخاب هو االختٌار الحر لفابدة شخص أو قابمة سجلوا أنفسهم على قابمة الترشً

" حق وواجب
1

"الشعب حر فً اختٌار ممثلٌه" و ٌذكر له مادة من الدستور الجزابري 
2

ثم .

هذه المفاهٌم تدرس فً السنوات األولً للتربٌة و .ٌبٌن له كٌفٌة إجراء االنتخابات داخل القسم

تتٌح المجالس الشعبٌة المنتخبة للمواطنٌن المشاركة " وجاء فً كتاب السنة الخامسة.التعلٌم

"فً تسٌٌر الشإون العامة للوطن و ألن النظام الدٌمقراطً ٌدعوا إلى ذلك
3

أما عن حرٌة .

ٌمارس المواطنون حرٌة التعبٌر عن أرابٌهم ،بحرٌة واستقبللٌة و " التعبٌر فهذا النص

                                                           
 24 المرجع السابق ص–الجدٌد فً التربٌة المدنٌة  - 1

 
 .الدستور الجزابري-  2
 .47ص.2014الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة. للسنة الخامسة إبٌدابً.الجدٌد فالتربٌة المدنٌة -  3
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موضوعٌة فً التجمعات العامة ،و عبر وسابل اإلعبلم المختلفة وداخل المجالس الشعبٌة 

ممارسة حرٌة التعبٌر مشروطة بعدم .   السٌاسٌة و الجمعٌات المدنٌةبالمنتخبة ،و األحزا

"المساس بحرٌة الؽٌر و كرامتهم
1

 هذا هو الخطاب المدرسً المحمول فً الكتب المدرسٌة 

 .لكن فً واقع األمر كٌؾ ٌتمثله و ٌمارسه الشاب الثانوي

 :التلمٌذ الثانوي وممارسة االنتخاب.2.6

 سنة من عمره و 18بلوغ ب الدولة التلمٌذ فً مرحلة الثانوي الصفة القانونٌة الكاملة تمنح

 لعل أبرزها حق االنخراط فً الجمعٌات و األحزاب و حق . تمنحه حقوقا أساسٌة

 و لفرصة تمث تعطً الحٌاة المدرسٌة  و لكن هل.التصوٌت السٌاسً فً االنتخابات 

 نشاهده  ما ،لسلوك الدٌمقراطًلاكتساب ؟  على اعتبار االنتخابات  ممارسة االنتخابات

هذه الظاهرة تكرس خبلل موسم . التعٌٌن من سلطة فً المنظمات المدنٌة والسٌاسٌة 

إن الدولة و المجتمع جعل المشاركة فً مجالس الحكم أنها مؽنم و . الدخول المدرسً 

حٌث . مصلحة فردٌة، وسٌادة على اآلخرٌن ، فً الحٌن السٌد من خدم ؼٌره ولٌس نفسه 

تعمل مإسستنا على ترسٌخ فكرة التعٌن فً المجالس المنتخبة بحجة عدم التقدم للمشاركة 

و تعمل على تعٌن واد من اثنٌن ، إما تلمٌذ صامت ومتجانب ال . فً عملٌة االنتخابات

 ٌنشؤ العبلقات لتوفٌر يٌمثل بقٌة التبلمٌذ وال ٌعرؾ المهام المناط به ،أو تلمٌذ مصلح

فً جل مإسسات ".  الحصول على نقطة " الحماٌة ، أو الحصول على االمتٌازات

هم أكثر انضباطا "ٌقول مستشاري التربٌة .   ٌتم تعٌنهني فإن اإلناث هن البلئةالمدروس

 مبل الكثٌر من مندوبً األقسا" .فً تؤدٌة مهام ، إٌصال دفتر القسم و التبلٌػ عن الؽٌابات

 م، أو هذا ما ٌرسخ فً أذهانه"توصٌل دفتر القسم إلى األستاذ" ٌتمثلون أن مهمتهم هً

فمهمة التمثٌل للمشاركة و التدبٌر فً الشؤن الٌومً " . التبلٌػ عن ؼٌابات زمبلءهم" أو

باعتبار مشاركة . للمإسسة ، ٌبلقً الرفض من اإلدارة و من األساتذة على السواء 

التً ٌجب أن تكون بعٌدا عن أعٌن و أذان . التبلمٌذ هو نوع من التدخل فً صبلحٌاتهم 

 ذلك ال نري للمثلٌن التبلمٌذ أي دور فً اماعد. التبلمٌذ و أن علٌهم السمع و الطاعة

،أو المجلس التؤدٌب و المجالس اإلدارٌة أو رالمجالس المنتخبة كمجلس التوجٌه و التسًٌ
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فبعض المدراء و األساتذة ال ٌحبذ مشاركة ممثلً التبلمٌذ فً المجالس .  مجلس القسم

 .المنتخبة 

عالقة الشاب باالنتخابات ممثلً التالمٌذ حسب الجنس:52الجدول رقم  

هل تشارك فً 

انتخابات ممثلً 

 التالمٌذ

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 ٌأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %15,1 27 %23,3 14 %10,9 13 نعم-1

 %64,2 115 %58,3 35 %67,2 80 ال-2

 %14,5 26 %10,0 6 %16,8 20 أحٌانا-3

 %6,1 11 %8,3 5 %5,0 6 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام

                            

من الشباب  الثانوي ذكور  %64.2نبلحظ من خبل ل نتابج و معطٌات الجدول أعبله 

 %58.30 إناث %67.20)و تختلؾ حسب الجنس . وإناثا ال ٌشاركون فً انتخاب ممثلٌهم

"الشباب الجزابري و المشاركة السٌاسٌة "ل،هذه النتابج ما ذهب إلٌه دراسة حو (ذكور
1

 

 من الشباب لم ٌسبق لهم أن شاركوا فً االنتخابات ،أم النسبة التً % 54.70حٌث أن

 بدأت فً التخلً على المشاركة فً فهً فً تناقص فٌما % 43.3شاركت و المقدرة ب

 ثم 21.4% ثم % %71.4ٌخص عدد مرات المشاركة تبدأ فً التناقص من المرة األولً

انتخاب أداة من أدوات العمل فرؼم أن الدستور ٌكفل هذا الحق ،ؾ. فً أخر المشاركة7.20%

ٌشكل الحق فً " الدٌمقراطً، حٌث جاء فً كتاب التربٌة المدنٌة السنة الثانٌة متوسط 

ٌتعٌن على المإسسات و السلطات العمومٌة أن . التصوٌت حقا أساسٌا معترفا به للمواطن

بحٌث ٌتؤتى للناخبٌن أن ٌختاروا بحرٌة من ٌرونهم . تحرص على ترقٌته و تسهٌل ممارسته

ذلك هو األسلوب الذي ٌمكن به بروز تمثٌل ٌتمتع بالمصداقٌة،و كفٌل إعطاء .  بثقتهمنجدٌري
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"مضمون شرعٌة الحكم،و المعنً الحقٌقً للتعبٌر عن سٌادة الشعب
1

كن من النتابج و ل. 

ال طرٌقة وكٌفٌة وال زمن التً تجري فٌه . لمعطٌات الجدول و المبلحظات فً عٌن المكان 

على مستوى تمثله " إضافً "" شًء"  أي أنه. االنتخابات محدد فً الزمن المدرسً 

هنا نإكد مرة أخرى العبلقة ٌبن ما ٌجري فً المإسسة .وممارسته عند اإلدارة القابمة 

التربوٌة و ما ٌجري فً المجتمع من عزوؾ الشباب نظرا لضعؾ مشاركة الشباب و 

وهنا ٌجب  على العموم فً االنتخابات ،بسبب  مسإولٌة تنظٌم االنتخابات ، نالجزابرًٌ

؟ أم الفاعل  ؟ هل هً اإلدارة التربوٌة االنتخابات مالمعنً بتنظً الطرؾ التساإل من هو

 من تدبٌر اإلدارة المركزٌة التً تمتلك  االنتخاباتم تنظًالتربوي؟ أم المتعلم؟ تعد مسإولٌة

. للتنفٌذ التربوٌة المإسسة اإلدارة  ثمسلطة التنظٌم والمراقبة و المحاسبة  

و لم ٌعد . الشاب الثانوي الذي لم ٌعد ٌتمثل مفهوم االنتخابات /و الحق فإن التلمٌذ 

ٌمارسها، ألن المإسسة التربوٌة ما لم تؤخذ على عاتقها تعلٌم الناشبة الفعل االنتخابً ، على 

التربٌة " ٌذهب إلٌه  ألباال بٌراتراند فً مقالة حولهذا . أنه ممارسات أوال و قبل كل شًء

على المواطنة بؤن العملٌة التربوٌة تمارس تؤثٌر فً عملٌة التنشبة المدنٌة و السٌاسٌة للتبلمٌذ 

والطبلب ،وٌبٌن أٌضا بؤنه ٌمكن للمدرسة أن تلعب دورا هاما فً عملٌة بناء الشخصٌة 

"السٌاسٌة
2

فالشباب إذا لم ٌدمج فً الحٌاة السٌاسٌة عبرة الممارسة داخل نموذج المجتمع . 

فإن هذا التهمٌش الذي ٌطاله والذي ٌرؼب القابمٌن على تربٌة األجٌال على تسٌج .المدرسٌة 

فإنه ٌعنى ترسٌخ مفهوم اإلقصاء وٌعنى .  وتركه بعٌد عن الممارسة التبلمٌذيالعمل السٌاس

وبدال . تعمٌق وجود بدالبل عنٌفة ٌترتب عنها انعكاسات سلبٌة وعمٌقة على األجٌال الناشبة

 ما تصبح االنتخابات حبل للمجتمعات من أزمتها السٌاسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة تصبح 

 

                                                           
الدٌوان الوطنً للمطبوعات - -وزارة التربٌة الوطنٌة-السنة الثانٌة متوسط-كتاب التربٌة المدنٌة- موسً صاري - 1

 64،ص2013الجزابر–المدرسٌة 
2 -ALBALA-BERTRAND, L. Introduction au dossier «Citoyenneté et éducation: 

vers une pratique significative», Perspectives,(XXVI)4, Paris, Unesco, 1996. 
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" بداٌة تشكل األزمةاالنتخابات 
1

و تصبح محرك العنؾ و االقتتال على السلطة إلى حد .

تجرٌؾ األرض و من علٌها ٌكفً أن ننظر إلى نتابج التً أسفرت عنها االنتخابات 

لنعرؾ أن االنتخابات ال تإسس من األعلى بل . الدٌمقراطٌة فً الشؤن الجزابري و العربً"

على هذا السلوك ،سوؾ ٌإتً ثمار فالتلمٌذ الذي ٌنشؤ وٌربى . تبدأ من صفوؾ التبلمٌذ

لكن هل النتخابات تنتج و تبرز لنا  القٌادات المجتمعٌة القادرة على التؽٌر .  الحقةةالدٌمقراطً

و حمل المجتمع نحو طرق التطور و التمنٌة و أن وثوق الجماهٌر فً القٌادة الحكٌمة هو أول 

هذا ما نحاول معرفة من خبلل تمثل دور مندوب القسم و .بداٌات طرق النجاح و التطور 

و . و لماذا ٌعزؾ التبلمٌذ فً االهتمام بهذا الدور.طرٌقة انتخابه و كٌؾ ٌتمثل دوره التبلمٌذ 

 القسم له دور فً الدفاع ممثل أن تلمٌذ ى هل تر:من هنا طرحنا  السإال التالً على التبلمٌذ

 ؟عن باقً التبلمٌذ

الشاب الثانوي وتمثل دور ممثل القسم. 3.6  

تمثل دور مندوب القسم حسب الجنس : 53الجدول رقم  

 ممثلهل تري أن 

القسم له دور 

فً الدفاع عن 

 التبلمٌذ

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 ٌأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %29,1 52 %36,7 22 %25,2 30 نعم-1

 %41,9 75 %30,0 18 %47,9 57 ال-2

 %25,7 46 %28,3 17 %24,4 29 أحٌانا-3

 %3,4 6 %5,0 3 %2,5 3 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام

                                                           
 و ما تبلها من انتخابات للٌوم تشكلت فً كل مرحلة 1990ٌكفً الرجوع إلى أول انتخابات جرت فً سنوات -  1

أدت بنا فً كثٌر من أوقت مضٌنا و حضرنا على الكثٌر من االنتكاسات و االنكسارات و االنقسامات و . أزمة مجتمعٌة

 اإلقصاء  باالقتتال الدامً و العنؾ و اإلرهاب  
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  %25,7 من التبلمٌذ أن ممثل القسم لٌس له دور فً الدفاع عنهم و %41,9ال ٌعتقد 

 .و من شؤن هذه التصور و التمثل لً مندوب القسم (أحٌانا )ٌرون أنهم ٌمثلهم 

 إن نسق التعلٌم الجزابري لما ٌإبد هذا التصور للممثل التبلمٌذ الذي هو وجد للدفاع عن 

إذ ال ٌمكن فهم حقٌقة أثر ما إال أعدنا وضعه فً نسق العبلقات "التبلمٌذ وقضاٌاهم 

"االجتماعٌة الموضوعٌة لببل ٌنتزع من مشروطٌته 
1

ومن ذلك ٌتضح بادئ بالبدء أن نسق  .

ضمان إعادة اإلنتاج بمعنً " التعلٌم الجزابري لما ال ٌعطً علنا ما ٌفرضه  فً حقله و هو

ضمان سٌطرة المسٌطرٌن ٌتوجب علٌها أن تتزود بمنظومة من التمثبلت قابمة على نفً هذه 

الوظٌفة،و تحمله من تمثبلت المشوهة للعبلقات االجتماعٌة المنتجة من قبل جماعة أو طبقة 

والتً تعمل على إضفاء مشروعٌة على ممارستها فهً ترضً الفاعلٌن و تهدؾ إلى تؤسٌس 

"ممارستهم الشرعٌة تجاه الجماعات أو الطبقات
2

 ما ٌتم داخل المجتمع فً تمثل وهذا . 

 .ممثلً المجتمع فً المجالس البلدٌة و الوالبٌة والوطنٌة و فً كافة المجالس المنتخبة

وحتى نستزٌد من التؤوٌل للعبلقة المبلحظة فً تصور دور ممثل القسم أدرجنا السإال 

 : ؟و تحلٌل نتابجه فً الجدول التالً ماذا ٌمثل لك ممثل القسمالتالً

 

 

 

 

 

 

                                                           
 51إعادة اإلنتاج،المرجع السابق،ص–بٌاربوردٌو -  1
 92عبد الكرٌم بزاز ،علم اجتماع بٌار بوردٌو ،نفس المرجع،ص-   2
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 دور ممثل القسم حسب الجنس: 54الجدول رقم

ماذا ٌمثل لك - 

 ممثل القسم

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 ٌأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

   مبلءه  زٌمثل تلمٌذ-1

 و ٌدافع عنهم فً اإلدارة
46 38,7% 22 36,7% 68 38,0% 

 %38,5 69 %35,0 21 %40,3 48 تلمٌذ ال ٌبالً-2

تلمٌذ ال ٌمثل -3

 اإل نفسه
19 16,0% 13 21,7% 32 17,9% 

 %5,6 10 %6,7 4 %5,0 6 بدون إجابة-4

مالمجموع العا  119 100,0% 60 100,0% 179 100,0% 

 

من التبلمٌذ ٌرون أن ممثل التبلمٌذ له دور  %38,0من معطٌات الجدول أعبله تبرز أن

 .فً تمثٌل زمبلبه التبلمٌذ  و ٌدافع عنهم و هً نسبة ال تختلؾ بٌن الجنسٌن

تري عكس ذلك  (من اإلناث%40,3من الذكور فً مقابل  %35,0 )%38,5 لكن نسبة

  من التبلمٌذ ٌصرحون %17,9 إلٌه ؾتلمٌذ ال ٌبالً بزمبلبه التبلمٌذ ،ضًمندوب القسم أن 

   .له دور فً الدفاع عن باقً التبلمٌذ سأنه لً
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54بٌان الجدول رقم 

 

  

توجهنا إلى التبلمٌذ لمعرفة لماذا التلمٌذ . حتى ال نبقً حبسً تصورتنا و أسبلتنا المؽلقة

مندوب القسم لٌس له دور فً تمثلهم ؟ فكان صدق إجاباتهم ٌتقاطع ما ٌعبر عن مواطنون 

ومن جانبنا فإن إجابات التبلمٌذ التً جمعناها فً . اتجاه ممثلٌهم فً المجالس المنتخبة 

 بالنظر إلى أن الشبٌبة الجزابرٌة تدرك تمام هذه المفاهٌم. الجدول التالً توضح بجبلء

 ما،هً فً شكلها ال ٌتؤتً لها أن تجرى إال مجرى بعض ةالتعرٌؾ االجتماعً للممارس

 األفعال التً ٌرها التبلمٌذ من خبلل ممارسة ممثل القسم و دوره فً القسم 

 لما ٌجرى فً مإسستهم م فهذه بعض تصرٌحات الشباب الثانوي توحً بإدراكه

 فال تجده فً أوقات ةال ٌتحمل المسؤولً "ٌعتقد التبلمٌذ أنه ممثل القسم شخص .  التربوٌة

ال ٌوجد ممثل القسم أي ال " و ٌضٌؾ تلمٌذ "ٌبالً و ال ٌهتم إال بنفسه"  و ال  "الحاجة

و أن االنتخابات التً .  عن تعٌن مندوب القسم ة اإلدارة هً المسإولً ألن"ٌوجد الشخص

الن مستشار التربٌة هو الذي  " .توجد فً النصوص المدرسٌة و التشرٌعات ال تطبق 

ألنه فً " ٌخاف من اإلدارة و ال ٌثق فً نفسه" "فهو " اختاره مندوب القسم و لٌس برضاه

ألن اختٌاره " ثم".  عٌن من طرف اإلدارة و لم ٌخترها بنفسه فهو ال ٌبالً "رأي التبلمٌذ

تلمٌذ ٌمثل زمالءه و -1
ٌدافع عنهم فً اإلدارة

38%

تلمٌذ ال ٌبالً-2
38%

تلمٌذ ال ٌمثل اإل نفسه-3
18%

بدون إجابة-4
6%

تمثل مندوب القسم
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ٌسجل نفسه مندوبا بغٌة هو " فحسبهم"  دوب شكلًمنلم ٌكن من طرف التالمٌذ فهو 

هو التلمٌذ الذي ٌشاغب " فهو زٌادة على ذلك "  التسكع فً الخرج من القسم و إلى إلدارة

   ألن" ألنه ال ٌعرف القانون و دوره "ٌرجع ذلك   " فً القسم فكٌف ٌدافع عن زمالئه

 ".اإلدارة غٌر مهتمة و اإلدارة ال تعطٌه الحق"

بحٌث .  فحسب التشرٌع المدرسً على المإسسة التربوٌة إجراء انتخابات لممثلً القسم

فً ".   مندوب القسم و ناببٌه و تدون أسمابهم فً دفتر القسم" كل قسم ٌمثل بثبلثة مندوبً

كل مستوي تعلٌمً ٌنتخب عنه ممثل ، و بالتالً .  المرحلة األولً ثم فً المرحلة الثانٌة

.  و التوجٌهر فً مجلس التسًٌننحصل على ثبلثة ممثلٌن للتبلمٌذ ٌعتبرون ممثلٌن شرعًٌ

لكن عدم المشاركة . تبقً حبرا على ورق " كل ذلك ٌحصل فً الكثٌر من المرات بالتعٌن"

 ٌتعلق األمر بسٌاق مجتمعً مإلم حقا  ٌتمثل فً بروز شخصٌة فً انتخاب ممثل القسم 

جزابرٌة ؼٌر مهتمة بالشؤن العام و ؼٌر مشاركة فٌه ؟و هل هذا األمر هو واقع الدولة و 

و باعتبارهما كٌانا سٌاسٌا لم ترسخ فً الحس و المفهوم ،الوطن التً تم تكونهما حدٌثا 

الشعبً و الذي لم ٌتجاوب مع مإسساته الحدٌثة؟ أم أن هذا األمر هو واقع تقوم مإسسات 

فالمجتمع ما ٌزال ٌشتؽل وفق آلٌات ال عقبلنٌة كالرشوة التربوٌة على إعادة إنتاجه ؟

، االستحقاقٌة والكفاءة واألخبلق السامٌة فً ةوالمحسوبٌة والفساد وال ٌقدم المصلحة العام

 .الترقً فً المناصب
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:الخالصة  

إٌجازا ٌمكن القول بؤن الحواجز و العوابق القابمة فً وجه الشباب الثانوي فً مختلؾ  

الهوٌات و األنشطة الحٌاة المدرسٌة تتمحور حول الضؽوطات و الحدود و العوامل لمتشكلة 

عدم .فً صلب النبً القابمة فً المإسسة التربٌة و المإسسات األخرى و المجتمع عموما

الشباب الثقافٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والرٌاضٌة المختلفة التً ٌمارسها وجود األنشطة 

 وبتوجٌه من ٌشرؾ على هذه األنشطة فً المإسسة التربوٌة  بكٌفٌة حرة وتطوعٌة الثانوي 

 سوؾ ٌنعكس على ،وٌسهر على تنفٌذها قصد تحقٌق أهداؾ تربوٌة واجتماعٌة وأخبلقٌة

لهذه  داخل المإسسة و عل المجتمع القرٌب ،وهو تؤكٌد هتمثبلته و بالطبع عً سلوكٌات

 ٌعشه الشباب الثانوي   من خالل ممارسات و تمثالت    ٌتعلق الفرضٌة الفرعٌة أن ما

 وفً ةأي أن الشباب الثانوي ٌعٌش فقرا ثقافٌا داخل المإسسة التربوي.باألنشطة المدرسٌة

محٌطها القرٌب ،مما ٌعسر سبل إدماج الشباب ،و إبعادهم عن عوامل الفشل و الهامشٌة ، و 

هذا ٌدفعنا إلً القول أن للٌوم السلطات العمومٌة ،مازالت إلى الٌوم تكرس النقص الثقافً 

على سٌرورة تنشبة الشباب رؼم ما ٌصرؾ، و ما ٌنجز من مإسسات ثانوٌة و دور للشباب 

و دور الثقافة، و المكتبات البلدٌة التً أنشبت حدٌثا، لكن المبلحظ ٌدرك تماما أنها لم تستطٌع 

، "السلطوي" الحكم  طرٌقةبعد عقود منثم إننا نبلحظ أن .أن تساهم فً جذب الشباب إلٌها 

ا ؼٌر مجّهز بالمهارات والقٌم البلزمة لقبول قواعد سلوك تعددي نأن مجتمع كتشؾنس

 تؽٌٌرات ٌا لٌس إحداث دٌمقراطمجتمعنا  وٌتطلب جعل ،ألن فاقد الشًء ال ٌعطٌه، مختلفة

ًِ تؽٌٌرات جادة ومستدامة الدستور والفً بنٌتها السٌاسٌة  ً قوانٌن انتخابٌة وحسب، بل أٌضا

إن تشجٌع الدٌمقراطٌة وتوطٌدها هو مفتاح التحوالت السٌاسٌة ، وثّمة .فً أنظمتها التعلٌم

 فً تترسخحاجة ملّحة إلصبلح التعلٌم من أجل تعزٌز المواطنة إذا ما أرٌد للدٌمقراطٌة أن 

ثم إن األنشطة المدرسٌة التربوٌة سوؾ تكون الدرع الواقً من .المجتمع الجزابري 

اإلختبلالت و األعمال العنؾ و العدوانٌة داخل المإسسة التربوٌة و هذا ما سوؾ نعالجه فً 

.الفصل التالً المتعلق بالعنؾ و االنضباط   
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 العنف و االنضباط: الفصل السادس

 تقدٌم 

 ًالعنف فً الوسط المدرس 

 أنوع العنف فً المرتكب على التلمٌذ 

 .طرق العقاب 

 أسباب العنف فً المؤسسة التربوٌة 

 أسباب الفوضى فً القسم 

 الغش 

 طرق عالج العنف فً نظر الشاب الثانوي 

 صور من االنضباط 

 الخاتمة 
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 :تقدٌم

 لقد عرفت التنشبة االجتماعٌة تؽٌرات مستمرة و متسارعة  بٌن جٌل اآلباء الذي عرؾ 

وبالتالً فمفاهٌم التنشبة االجتماعٌة تؽٌرت  مما أدى .  جٌل شباب الٌوم استقرار نسبٌا ومابٌن

 و ما نتج عنها من تصورات و ممارسات  التً تعطى .إلى خلخلة فً كثٌر من القٌم و المفاهٌم

لمختلؾ الجماعات طرق العٌش وبالتالً بتثبٌت وضعٌتها االجتماعٌة ، باعتبارها جماعات لها 

 و .خصوصٌاتها و سماتها المعبرة و المدافعة عنها  فً إطار تفاعلها و فً عبلقتها مع األخر

حقٌقة و فى خضم هذه التؽٌرات الجارٌة أصبح العنؾ .خصوصا بعوامل التنشبة االجتماعٌة 

وسٌلة لبلوغ شكل من أشكال االعتراؾ ،وأصبح ةواقعٌة موجودة فً مإسساتنا التعلٌمً

عنف .فً توسع كبٌر بٌن التالمٌذ و الجماعة التربوٌة بكافة مكوناتها  هذا العنؾ .االجتماعً

هو و. هوما ٌمٌز واقع الحال فى مؤسستناالمؤسسة التعلٌمٌة وإستراتٌجٌات إعادة اإلنتاج 

 المجتمع بشكل عام ،وٌؤخذ الوقت  وٌشؽل بال كافة العاملٌن فً مٌدان التربٌة بشكل خاص

إن ظاهرة   . المإسسات التربوٌة و ٌترك أثار سلبٌة على العملٌة التربوٌةتالكثٌر من إدارا

العنؾ فً المرحلة الثانوٌة تبدوا متزاٌدة النوعٌة لقد أكدت المعٌنات التً شاهدناها فً واقع 

 .ثانوٌاتنا ذلك

 عدد من  العوامل ذات الصلة تضافر إلى نهذا العنؾ ٌرجعه الكثٌر من الباحثً

 النظام التربوي  و العامل االقتصادي وبالمعطٌات االجتماعٌة، على ؼرار العامل الدٌمؽرافً

 دون إؼفال المإثرات األخرى التً تتعلق بالدور الذي تلعبه  و التفاوت االجتماعً والمعتمد

وسابل اإلعبلم، حٌث تعكس الدراسات التً أجرٌت حول تؤثٌر الرسوم المتحركة أنها تعمل 

 .على تعزٌز السلوك العدوانً لدى التلمٌذ الذي ٌحاول فً فترات معٌنة من سنه تقلٌد ما ٌراه

أي داخل نظامنا . تطور هذا العنؾ فً مإسستنا ملكن من جهتنا كٌؾ ٌمكن تفسٌر وفه

كٌؾ نقٌم نوعٌة العبلقات و التفاعبلت مع أعضاء الجماعة التربوٌة التً التربوي المعتمد؟ 

تجري داخل سٌرورة التنشبة المدرسٌة ، وبالتالً لفهم ظواهر العدوانٌة و العنؾ و البلمباالة  
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 ٌجب أن تفهم فً إطار أوسع ، أي ضمن تكامل  الثانوي و مفهوم االنضباط عند الشاب

 .التً عولجت فً الفصول السابقة متؽٌرات الفرضٌات السابقة

العنؾ و العدوانٌة و مفهوم االنضباط ٌتعلق بالفضاء الهندسً للمإسسة و قد - 1

أظهرت المإشرات المستقاة من األدوات البحثٌة ذلك و هذه الفرضٌة تتقاطع إلى ما 

 ما واقع العنؾ و ما تمثبلته وعوامله فً سإال اإلشكالٌة" توصلت إلٌه دراسة ضمن 

المرحلة الثانوٌة فً الجزابر؟هل ٌإثر المحٌط المدرسً السلبً إلى قٌام التبلمٌذ 

 هذا السإال ،أن ىبؤفعال عنؾ فً الثانوٌة ؟ وأظهرت مجموعة المإشرات اإلجابة عل

الظروؾ المدرسٌة السلبٌة تسهل ظهور أنماط ؼٌر متكٌفة مع المإسسة التربوٌة و 

"بالتالً تإدى إلً العنؾ من طرؾ التبلمٌذ
1

  ضمن هذه الدوابر المنؽلقة علً نفسها 

، فإن التلمٌذ فً المرحلة الثانوٌة سٌحمل تمثبلت إٌجابٌة للعنؾ و سلبٌة للتوافق 

  المإسسة التربوٌةلالنفسً و االجتماعً داخ

 .ٌتعلق العنؾ و العدوانٌة و مفهوم االنضباط بكٌفٌة تدبٌر الزمن المدرسً - 2 

العنؾ و العدوانٌة و مفهوم االنضباط ٌتلق بطبٌعة األنشطة الممارسة فً الفضاء - 3

 الظروؾ السلبٌة التً تشهدها الثانوٌات فً الجزابر تجعل من تحقٌق "الزمكانً 

الدراسٌة الترفٌهٌة والمهنٌة للتلمٌذ ضبٌلة مما ٌقود إلً رفض الهٌبة البٌداؼوجٌة التً 

تفرضها علٌه المإسسة المدرسٌة، وبالتالً فإن سلوكه ٌصبح مطبوعا بمظاهر 

" االنحراؾ والتمرد التً ترفضها تلك المإسسة
2

فً الفصل وهذا ما تعرضنا له .

المتعلق طبٌعة بالعبلقات االجتماعٌة السابدة بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة و التً 

رصدها كشؾ لنا طبٌعة التفاعبلت و التبادالت بٌن المشاركٌن فً العملٌة التربوٌة و 

بالتالً إلً تحلٌل  ما ٌنشؤ بٌنهم من صعوبات نتٌجة عن دٌنامكٌة متطورة ٌتخللها 

مما ٌإدي إلً اندالع األزمات بٌن التلمٌذ و . كثٌر من الجدل و العنؾ والعدوانٌة الرد 

رصد هذه العبلقات هو ما .  و المدٌر ناألساتذة و اإلدارة و المساعدٌن التربوًٌ

                                                           
 21ص-المرجع السابق. ' العنؾ لدي التبلمٌذ فً المدارس الثانوٌة الجزابرٌة.فوزي احمد بن درٌدي . أ- 1

 
 20ص.نفس المرجع.- 2
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 إن ما ٌعشه الشباب الثانوي   من خبلل ممارسات و تمثبلت  للعنؾ مرتبط ٌترتب

 .(الفرضٌات السابقة )بالعوامل السابقة

ما ٌعشه الشباب الثانوي  من خبلل ممارسات و تمثبلت تختلؾ تبعا لجنس :الفرضٌة األولً

الفرضٌة الثانٌة ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت   .الشاب الثانوي

 .الشاب الثانوي (اإلقامة الحضرٌة )تختلؾ تبعا لكل ثانوٌة

إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت  تتعلق بعوامل : الفرضٌة الثالثة

 :بالترتٌب حسب التسلسل التالًالحٌاة المدرسٌةهذه الفرضٌة تتفرع 

 . إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت مرتبط بتدبٌرالزمن المدرس1ً

 إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت تتعلق بالعبلقات داخل /2

 .المإسسة التربوٌة

 إن ما ٌعشه الشباب الثانوي  من خبلل ممارسات و تمثبلت  تتعلق باألنشطة /3

 .التربوٌة

 العنف فً الوسط المدرسً.1

مجموعة االتجاهات و اآلراء و العقابد و المٌول التً " ٌعرؾ بعض الباحثٌن العنؾ 

ٌكونها التلمٌذ للعنؾ التً ترهن سلوكه وتوجهه الوجهة التً حكم بها على الواقع الذي 

"ٌعٌش فٌه و ٌتعامل معه و ٌفكك رموزه
1

وهو كل أشكال السلوك القسرٌة التً  .

تكسر التفاعل التلقابً فً موقؾ اجتماعً ٌملك فٌه أحد الفاعلٌن بطرٌقة تثٌر استجابة 

ؼاضبة ،أو عنٌفة من قبل الفاعل األخر ،و ٌتحول فٌه بقٌة الفاعلٌن إلى حٌا لموقؾ 

"العنؾ 
2

مبادرة أو فعل ٌتدخل بصورة ؼٌر مشروعة وخطرة فً حرٌة "و كل  وه

 التفكٌر و الرأي والتقرٌرياألخر ؾ
3

". 

هذا العنؾ ٌمكن الكشؾ عنه من خبلل طبٌعة العبلقات بٌن التلمٌذ و أعضاء لجماعة 

                                                           
 19ص.نفس المرجع السابق .فوزي احمد بن درٌدي .أ-  1

 
 69ص.المرجع السابق،أحمد زاٌد العنؾ و المشقة -   2
 على بوعناقة، بلقاسم سبلطنٌة، علم االجتماع التربوي،مدخل ودراسة قضاٌا المفاهٌم، جامعة ، بسكرة، دار الهدى - 3

 .232للطباعة والنشر والتوزٌع، وبدون سنة، ص
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التربوٌة،من خبلل الفصل السابق فٌما ٌخص العبلقة المشحونة  من خبلل البٌان 

 .التالً

 طبٌعة العالقات بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة : 55الجدول رقم 

 

من نتابج و تحلٌل المنحنً البٌانً نبلحظ أن العبلقات االجتماعٌة الجٌدة تبدأ فً 

مستشار التربٌة و 14.5% ألساتذة %36.9 مث %70.5مع التبلمٌذالتناقص تنازلٌا 

 . المدٌر13.8%  ثمدمساعدٌه التزاي

مع %6.7مع التبلامٌذ4.05%ثم تبدأ العبلقات المشحونة فً التزاٌد  تصاعدٌا  

مع مستشار التربٌة و مساعدٌه أي %20.1مع المدٌر و فً األخٌر 12.8%األساتذة 

عندما تنتهً العبلقة الجٌدة تبدأ العبلقة المشحونة فً النمو والزٌادة ،و لكن النسبة 

و من شؤن " عبلقة متوسطة" تماسك بناء العبلقات هً من طبٌعة ىالتً تحافظ عل

-65,4-%70,4)استثمار هذه العبلقة أن توضح الجماعة التربوٌة فً حالة توازن 

56,4% -25,1%.) 

لكن ضمن طبٌعة هذه العبلقات التً ٌبرزها التبلمٌذ البد من التساإل عن أسباب هذه 

و . العبلقة المشحونة والتً فً رأٌنا أحد أسبابها العنؾ الواقع بكل أنواعه على التلمٌذ

 :هذا ما تبرزه معطٌات الجدول التالً
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 العنف فً الوسط المدرسً حسب الجنس                           :56الجدول رقم

هل وقع علٌك 

عنؾ ن طرؾ 

األشخاص 

فً المحٌطٌن 

 الثانوٌة

 

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %25,1 45 %28,3 17 %23,5 28 نعم-1

 %74,9 134 %71,7 43 %76,5 91 ال-2

 المجموع العام

11

9 
100,0% 60 100,0% 179 100,0% 

 

 المشحونة بٌن أعضاء الجماعة التربوٌة تلعبلقا ارهذا العنؾ ٌمكن تفسٌر من مإش

 عنؾ من هم وقع علً التبلمٌذ من%25.1 ،بحٌث ٌتضح من الجدول أن  على التلمٌذ

 من %23.5وهذه النسبة تختلؾ حسب الجنس . مالمحٌطٌن بهطرؾ األشخاص 

 . %28.3اإلناث وقع علٌهن العنؾ لكن بنسبة أكبر عند الذكور 

بعدم انضباط  (الحراسة )هذا العنؾ بٌنما ٌبرره أعضاء اإلدارة و االستشارة العامة

فشعور التلمٌذ أن هناك عنؾ .  لٌست بقلٌلة و ال ضعٌفة   %25.1هذه النسبة.التبلمٌذ

ٌرتكب علٌه فً هذه المرحلة العمرٌة ،لها أثار كبٌرة على شخصٌة 

 المستوى النفسً والتربوي و ىحصٌلة ستكون ثقٌلة علالمراهق،وعلٌه فإن ال/الشاب

لكن . االجتماعً للتبلمٌذ وعلى ردود أفعاله ضد المإسسة التربوٌة و ضد أعضاءها

 هذا العنؾ المرتكب على التلمٌذ هل ٌختلؾ حسب المنطقة الحضرٌة؟
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 العنف فً الوسط المدرسً حسب الجنس و اإلقامة        :57الجدول رقم

  

 اىَجَىع اىؼبً

  

  

  

 اىجْس

  

  

  

ٕو ٗقغ ػيٞل 

ػْف فٜ ٗعطل 

اىَذسعٜ ٍِ 

طشف األشخبص 

 اىَسٞطِٞ ثل

 الثانوٌة

 رمشأ

  

 أّثً

  

% % % % % %   

 ّؼٌ-1 5 %31.25 10 %37.71 15 %34.09
 شهذاء-1

 ال-2 11 %68.75 18 %64.28 29 %65.91

%100.00 
44 

%100.00 
28 

%100.00 
16 

  

(واد أسهُى)  شهذاء-1 

-2 ّؼٌ-1 3 %25.00 6 %15.79 9 %18.00 ػذح ثِ 

 ال-2 9 75.00% 32 84.21% 41 82.00% ػىدح

%100.00 
50 

%100.00 
38 

%100.00 
12 

  

(غيُضاُ)  ػذح ثِ ػىدح-2 

 ّؼٌ-1 3 %25.00 6 %24.00 9 %24.32
 اىَطَش-3

 ال-2 9 %75.00 19 %86.00 28 %75.65

%100.00 
37 

%1000.00 
25 

%100.00 
12 

  

صفُخ َحٍ -3اىَطٌ  

 ّؼٌ-1 6 %30.00 6 %21.42 12 %25.00
 ثِ داود-4

 ال-2 14 %70.00 22 %78.57 36 %75.00

%100.00 
48 

%100.00 
28 

%100.00 
20 

  

4-  ثِ داود-

%100.00 179 %100.00 119 %100.00 60  ً  اىَجَىع اىؼب

 

. هذا العنؾ الواقع على التلمٌذ ٌختلؾ حسب الجنسو ٌختلؾ حسب المنطقة الحضرٌة 

وهً ما ِتإكده نتابج الجدول ضمن فرضٌة أننا ممارسات و تمثبلت الشاب الثانوي تتعلق 

ثم ثانوٌة بن داود  (وادي أرهٌو)فً ثانوٌة الشهداء34.09%بالوسط الحضري ،فهو ٌمثل 

 .%18.00 (بن عدة بن عودة) وؼلٌزان 24.32% ثم ثانوٌة المطمر.%25.00



 
 

 
172 

لكن كٌؾ نقرْا هذه النسبة فً ؼلٌزان من خبلل مبلحظتنا فإن التبلمٌذ فً ثانوٌة عدة 

بن عودة ٌتصرفون و كؤنهم فً جامعة ولٌس ثانوٌة فلهم كل الحرٌة فً التصرؾ و بدل من 

فالعنؾ فً المدن ال ٌؤتً من أعضاء الجماعة . وقوع العنؾ علٌهم هم من ٌستعملون العنؾ

ففً  .التربوٌة على التلمٌذ بل بالعكس من التبلمٌذ على أفراد كالعمال و المساعدٌن و األساتذة 

المدن هناك تؽٌر فً شرعٌة امتبلك العنؾ،الذي أصبح من مسإولٌة التبلمٌذ عكس األرٌاؾ و 

وهذا ما نبلحظه فً  المدن من العنؾ . المناطق الشبه حضرٌة  الذي هو من شرعٌة المإسسة

 الوسط والعنؾ  :عبلقة قوٌة بٌن المتؽٌرٌن التالٌٌن  "ثمةالتبلمٌذ ضد المإسسة وفً المإسسة ؾ

الحضري ، حٌث أن ظاهرة العنؾ أو االنحراؾ بمختلؾ أشكاله ترتبط بالوسط الحضري أكثر 

 بل إن عدد االنحرافات والجرابم ٌتضاعؾ كلما انتقلنا من .من ارتباطها بالوسط الرٌفً

المناطق الرٌفٌة إلى المناطق الحضري من جهة وكلما زاد حجم المدٌنة من جهة ثانٌة 

وباختبلؾ األحٌاء فً نفس المدٌنة من جهة ثالثة، حٌث ٌرتفع عدد الجرابم فً األحٌاء التً 

"ترتفع فٌها نسبة الحاالت التالٌة
1  

هل ٌدرك معناه ؾ.لكن ٌحق لنا التساإل على مفهوم والمعنى الذي ٌعطٌه التلمٌذ العنؾ 

ففً هذا السٌاق معرفة أنواع العنؾ المرتكب على التبلمٌذ و ما هً األطراؾ   ؟ 

التً تعنؾ التلمٌذ أكثر و هم ما سوؾ نبرزه فً السإال التالً إذا وقع علٌك عنؾ ؟ 

 نوع العنؾ الممارس و حدد عدد نإذا كان الجواب بنعم أشر إلً األشخاص المعنًٌ

 :المرات

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مقال منشور.الجزابر-  العنؾ داخل المدٌنة وعبلقته بالتحوالت األسرٌة و جامعة تلمسان.لحرٌز سعاد1-
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 أنواع العنف المرتكب على التالمٌذ2.

  أنواع العنف المرتكب على التالمٌذ :58الجدول رقم

أػضبء 

اىجَبػخ 

 اىزشثىَخ

 العنف في رأي التلميذ

 فٍ جسذٌ ػْف

 وسطل اىَذسسٍ

 ٍغ

 فٍ ىفظٍ ػْف

 وسطل اىَذسسٍ

 ٍغ

 فٍ ٍؼْىٌ ػْف

 وسطل اىَذسسٍ

 ٍغ

 المجموع العام

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

اىَذَش  

  اإلداسح

2 18,18% 10 30,30% 9 24,32% 21 25.92% 

ٍسزشبس 

اىزشثُخ و 

 ٍسبػذَه

1 9,09% 12 36,36% 19 51,35% 32 39.50% 

 %18.51 15 %24,32 9 %9,09 3 %27,27 3  األسبرزح

 %16.05 13 %00 00 %24,24 8 %45,45 5 اىزالٍُز

 اىَجَىع

 اىؼبً
11 100,00% 33 100,00% 37 100,00% 81 

100.00% 

 عنف مستشار التربٌة ومساعدٌه على التلمٌذ.1.2

ومساعدٌه فً المرتبة األولً فً  (الحارس العام) التربٌةرهذه النتابج تظهر مستشا

منهم وقع علٌهم  %39.50استخدام العنؾ ضد التبلمٌذ حٌث تكشؾ تصرٌحات أن 

وفً األخٌر  %36,36ىفظٍ ػْفثم  %51,35ٍؼْىٌ ػْفعنؾ  هذا العنؾ ٌتدرج 

 سوؾ ٌحلنا إلً الطابع اإلداري المهٌمن علً هذا العنف .%9,09جسذٌ ػْف

 .المإسسات الثانوٌة و الذي ٌإدي إلً خنق شخصٌة الشاب المراهق 

فً هذا إن هذه العبلقة سوؾ تعكس لنا الجو المهٌمن داخل المإسسات التربوٌة ،

السٌاق المإسسً ذي الطابع اإلداري المتسلسل الصارم ، و بالتالً فإن الجوي 

لكن مستشاري التربٌة ومساعدٌه ٌرون أنهم أصبحوا .االنضباطً القابم فً المإسسة

ٌمثلون واقً الصدمات بٌن محركً العنؾ الذي ٌلقى بظبلله على المإسسة التربوٌة 

و أنهم فً مجابهة مستمرة و قاسٌة ،و فً عرضة مستمرة لبلعتداءات مما سبب 

وٌرجعون السبب أن المإسسة لٌس فً مقدورها مواجهة .العنؾ المضاد من جانبهم 

فالتبلمٌذ الذٌن ٌثٌرون .سلبٌات المجتمع وحدها و لٌس علٌها وحدها تحمل كل ذلك 
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الفوضى لٌس فً مقدور المإسسة معاقبتهم ،ثم إن هناك تؽٌرات جوهرٌة حاصلة فً 

 تؽٌر من قواعدها االنضباطٌة و ال قوانٌنها مالمجتمع لكن المإسسة لم تتؽٌر كثٌرا ول

 .الداخلٌة مع التؽٌرات المجتمعٌة الحاصلة

 على التلمٌذ  عنف المدٌر و اإلدارة.2.2

 ذ فً المرتبة الثانٌة  فً استخدام العنؾ ضد التبلمًالمدٌر و اإلدارةهذه النتابج تظهر 

هذا العنؾ ٌتدرج من . عنؾ منهم وقع علٌهم  %25.92حٌث تكشؾ تصرٌحاتهم أن 

فً األخٌر %24,32ٍؼْىٌ ػْفثم "أنتم أحمٌر" من سب شتم %30,30ىفظٍ ػْف

ٌمكن قرأته من خبلل العنؾ الذي ٌقع من المدٌر علً التلمٌذ . %18.18جسذٌ ػْف

إلً نظرٌة عامة عن العنؾ و العنؾ الشرعً  فً هذه المإسسات أورالطرق التسًٌ

،هو انتماء  تشهد علٌه،بشكل مباشر ،التجانس بٌن احتكار المدرسة للعنؾ الرمزي 

 .الشرعً ،و احتكار الدولة للممارسة الشرعٌة للعنؾ المادي

 ة على التلمٌذعنف األستاذ. 3.2

حٌث .هذه النتابج تظهر األساتذة  فً المرتبة الثالثة فً استخدام العنؾ ضد التبلمٌذ 

   ٍِ ػْفهذا العنؾ ٌتدرج. عنؾ منهم وقع علٌهم  %18.51تكشؾ تصرٌحاتهم أن 

  .%9,09ىفظٍ ػْفوفً األخٌر  %24,32ٍؼْىٌ ػْف ثم %27,27جسذٌ

ما نبلحظه أن العبلقة القرٌبة بٌن التبلمٌذ و األساتذة تسبب االحتكاك المباشر أي 

 كثٌر ما ٌلجؤ بعض اللفظً و و  ثم العنؾ المعنوياألولًفً الرتبة العنؾ الجسدي 

إن السب و الشتم " انتم ؼٌر مربٌن"األساتذة استخدام العنؾ اللفظً ،من سب و شتم 

له عواقب وخٌمة علً شخصٌة الشاب الثانوي وردود أفعاله مرات تكون شدٌدة مما 

ٌِدي إلً اندالع ممارسات ال ٌمكن اإلؼفال عنها لما لها تؤثٌر كبٌر علً نفسٌة الشاب 

 .و روحه

 

  عنف التلمٌذ على التلمٌذ4.2

 من التبلمٌذ ٌمارسوا العنؾ على بعضهم البعض %16.05 نهذه النتابج تظهر أ

 العنؾ الجسدي ٌجد وٌؤتً فً المرتبة األخٌرة ، حٌث تكشؾ تصرٌحات التبلمٌذ أن
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النزاعات بٌن التبلمٌذ خصوصا الذكور هً فً المقابل %45,45 فٌما بٌنهم طرٌقه

 خصوصا األساتذة و اإلدارة ظاهرة معروفة، فهً تبقى مقبولة ومتجاوزة من جانب 

 فً بناء الهوٌة الذكورٌة ( طبٌعٌة)  أي الذكور منهم الذٌن ٌعتبرونها وسٌلة .الرجال

 العراك واستعمال القوة البدنٌة هو تؤكٌد لسلطة الكبار على الصؽار، وسلطة مثل

هذا العنؾ المرتكب ،ٌؤتً فً سٌاق . %4,24ثم عنف لفظً  الذكور على اإلناث

الهٌمنة الذكورٌة على بعضهم البعض و على اإلناث بالتحدٌد،و هذا ما نبلحظ فً 

كثٌر من األحٌان خاصة فً خروج التبلمٌذ من المإسسة ،أو فً حاالت االمتحانات 

 .بحٌث ٌحاول البعض منهم الؽش باستخدام القوة 

–األسلحة البٌضاء ٌها  حتى هذا العنؾ ٌظهر عندما  تقع مشاجرات تستخدم ؾ

- الشرطة-و أحٌانا كانت تقع مناوشات كانت تتدخل السلطات- السكاكٌن و العصً

 .خاصة فً وسط المدن

 :خوف التلمٌذ من األستاذ. 5.2

 الشعور بالخوف من األساتذة حسب الجنس:59الجدول رقم

هو رشؼش 

ثبىخىف ٍِ 

 ثؼض أسبرزرل

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %13,97 25 %4,47 8 %9,50 17 ّؼٌ-1

 %57,54 103 %20,67 37 %36,87 66 ال-2

 %28,49 51 %8,38 15 %20,11 36 أزٞبّب-3

 %100,00 179 %33,52 60 %66,48 119 اىَجَىع اىؼبً

 

و هً نسبة تختلؾ من  %13,97عامل الخوؾ لم ٌصبح كما كانت من ذي قبل 

فالتبلمٌذ مازالوا البعض منهم ٌشعروا بالخوؾ %4,47)و اإلناث  (%9,50)الذكور 

 فً المقابل %28,49من أساتذتهم ، لكن هذا الخوؾ ٌستمر عند البعض أحٌانا بنسبة
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لم  تعد تخاؾ من األساتذة فً الحٌن ٌرجع الكثٌر من   %57,54نصؾ العٌنة 

،أن ظهور العنؾ و العدوانٌة و ال مباالة الموجودة أن العكس هو الصحٌحاألساتذة 

"التبلمٌذ الٌوم ال ٌخافون من شًء" فً مإسستنا بسبب نقص الخوؾ 
1

وهنا  ٌجدر .

 .بنا التساإل عن معنً الخوؾ فً نظر التلمٌذ و األساتذة حتى نفهم  أكثر

هل الخوؾ ٌعنً هو إظهار الخجل و إخفاء التلقابٌة و عدم إبداء الرأي و ؼٌاب النقد 

 و المجادلة؟أم هل هو الخضوع التام؟

فنحن للٌوم نخلط بٌن مفاهٌم عدة "  الخلط الخلٌط" ما ٌحدث فً مجتمعاتنا هو هذا

نحسبها متشابهة ،نخلط بٌن الخوؾ و الجبن ، بٌن إخفاء التلقابٌة و عدم إبداء الرأي 

 .حتى أننا ال ندرك أي المفاهٌم نربً علٌها شبابنا .بٌن النقد و المجاملة

فتحت هذه الظواهر،أمر أخر أخذ  فً التكوٌن ،وهو أن هذه الظواهر تشبه ارتفاع 

 .الجبل فً بروزها ،لكنها تمتد فً عمق المجتمع، كما ٌمتد الجبل فً عمق األرض

ظاهرة  أن أي. لكن فً خضم هذا أصبح األساتذة ٌخافون من التبلمٌذ و تصرفاتهم 

بدأت تبرز فً جو ال متكافا ،هً خوؾ األساتذة من تصرفات التبلمٌذ ،من عنؾ 

الذي ٌشتكً منه األساتذة كل ٌوم فً ؼٌاب الشبه كلً .الرمزي ، الفظً ،المادي 

إنه خوؾ ألسؾ هو الذي ٌحرك أحداث القسم و المإسسة التربوٌة، .لئلدارة 

 األساتذة هل رأٌك فً :لذا وجهنا السإال التالًوٌوجهها الوجهة ؼٌر المرؼوبة ،

  ؟ةالتبلمٌذ العنٌؾ ممارسات من ٌتخوفون أصبحوا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .تصرٌح بعض األساتذة-  1
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  تخوف األساتذة من التالمٌذ فً رأي التالمٌذ حسب الجنس :60الجدول رقم

 األسبرزح هو سأَل فٍ-

 ٍِ َزخىفىُ أصجحىا

اىزالٍُز  ٍَبسسبد

 اىؼُْفخ

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %36,31 65 %36,67 22 %36,13 43 ّؼٌ-1

 %22,91 41 %26,67 16 %21,01 25 ال-2

 %40,78 73 %36,67 22 %42,86 51 أزٞبّب-3

 %100,00 179 %100,00 60 %100,00 119 اىَجَىع اىؼبً

 ٌخوفون من ا ٌبرزون أن األساتذة بالفعل بدإو%36,31من معطٌات الجدول ٌظهر أن 

ٌإكدون على  %40,78و أن نسبة . تصرفات و ممارسات تبلمذتهم العنٌفة و المسإولة 

 هو حالة واعٌة ٌعشها التلمٌذ يهذا الشعور الذ . من التبلمٌذ%77.1 أي"أحٌنا" ذلك 

مصحوبة باالنتباه و التركٌز على تصرفات األساتذة نتٌجة لتكرار اإلحساس ، أن 

هذا الشعور سوؾ ٌعمق من عدم قدرة .األساتذة بالفعل أصبحوا ٌخافون من تبلمذتهم 

 سوؾ تكثر و تتكرر ،حتى إن تإن الصراعا. القسم و تسٌره" ضبط " األستاذ على

بعض األساتذة الٌوم ٌعٌشون حالة قلق دابمة ، فالبعض منهم ٌعالج وٌتابع عند أطباء 

متخصصٌن  لمتابعة حالتهم الصحٌة ،و أنهم فً كثٌر من األحٌان ٌحاولون تمضٌة 

من " السلم االجتماعً"وٌصبح األساتذة فً موقع تسٌر أزمة لشراء .الحصة بؤي شكل

هذا الشعور ٌكثر فً المدن .التبلمٌذ و كؤنه حالة الدولة و المجتمع كما نشهده الٌوم 

كلؽبزان و واد أرهٌوا وٌتناقص عند األساتذة فً المناطق البعٌد مثل و المطمر و بن 

 .داود مازونة و عمً موسً السمار و ٌلل أي كلما ابتعدنا عن المدن الكبرى

 تلكن داخل المإسسة التربوٌة ،حالة التخوؾ من ممارسات التبلمٌذتشعر بها األستاذا

أكثر من األساتذة الرجال ،ألن ظاهرة الهٌمنة الذكورٌة تمتد إلى داخل المإسسة التربوٌة  

بسبب تؤنٌث الهٌبة البٌداؼوجٌة،الذي ظهر بشكل جلً و متزاٌد فً السنوات األخٌرة ،و 

والجدول التالً ٌبرز حجم النساء فً أطوار التعلٌم .الذي  ساهم فً بروز هذه الظاهرة
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معدل نسبة تؤنٌث . ،لمإسساتنا التربوٌة للتؤكٌد على ذلكة،لكن ٌكفً المبلحظة المٌدانً

الهٌبة البداؼوجٌة فً حالة تزاٌد مستمر ،ومن شؤن ذلك أن مإشر على مردود العملٌة 

التربوٌة ،و هذا لٌس إلنقاص من شؤن المرأة ،ألن من قبل كان مردود االجتماعً لشهادة 

أنه كلما تؤنثت مهنة ما " تحصلت علٌه امرأة ٌقتضً على األقل أن نؤخذ فً الحسبان 

"ساءت قٌمتها ،مثل مهنة التعلٌم فً الدرجتٌن األولً و الثانٌة فً فرنسا
1

 و هنا ٌجب 

علٌنا التساإل ما هً الظواهر التً سوؾ تنتج عن التؤنٌث المستمر للهٌبة البٌداؼوجٌة و 

 اإلدارٌة فً المإسسات التربوٌة فً المستقبل القرٌب؟

 .تطور نسبة النساء فً أطور التعلٌم: 61جدول رقم

 

  وزارة التربٌة الوطنٌة المصدر2

 

 

                                                           
 326بٌار بوردٌو ،إعادة اإلنتاج ، نفس المرجع السابق،ص-  1
 وزارة التربٌة الوطنٌة- 2

 السنة الدراسٌة 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

143 037 142 332 

 

168 962 

 

170 207 

 

 الطور االبتدابً

74 446 

 

71 273 

 

89 697 

 

89 966 

 

 عدد النساء

 نسبة اإلناث% 52.87 53.09 50.08 54.14

138 559 

 

135 744 

 

116 285 

 

112 897 

 

 الطور المتوسط

81 495 

 

78 182 

 

64 000 

 

60 975 

 

 عدد النساء

 نسبة اإلناث% 50.04 56.4957 57.59 58.56

69 549 

 

65 598 

 

64 459 

 

62 642 

 

 الطور الثانوي

36 528 

 

33 727 

 

32 734 

 

31 039 

 

 عدد النساء

 نسبة اإلناث% 49.55 50.56 51.46 52.52
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 طرق العقاب. 3

 معاملة األستاذ  للتلمٌذ فً حالة العقاب:62الجدول رقم 

ٝؼبٍيل أعبرزرل فٜ مٞف 

 زبىخ اىؼقبة

 الجنس -
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %1,1 2 %1,7 1 %0,8 1 اىضشة-1

 %33,5 60 %33,3 20 %33,6 40 طشد ٍِ اىقغٌ-2

 %5,6 10 %6,7 4 %5,0 6 اىغت ٗ اىشزٌ-3

 %33,0 59 %38,3 23 %30,3 36 رْقٞض اىْقطخ-4

 %15,1 27 %15,0 9 %15,1 18 اعزذػبء األٗىٞبء-5

 %11,7 21 %5,0 3 %15,1 18 ثذُٗ إخبثخ-6

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 اىَجَىع اىؼبً

 

من نتابج الجدول ٌمكن أن نظهر أن شبه توافق فً طرق المعاملة فً حالة العقاب بٌن 

.  لكن الذي ٌهمنا أكثر وهً تحلٌل أنواع العقاب المسلط على التلمٌذ. كبل الجنسٌن 

والذي ٌمكن إدراجه ضمن العنؾ الواقع على التلمٌذ ،و الذي ٌهمنا أكثر هو العبلقة 

 . فً ما سبقلمع األستاذة و التً تناولنا بشًء من التفصً

وسٌلة تؽرٌمٌة و تحذٌرٌة فً أن واحد معا، فهو إجراء ٌتخذ ضد "  ٌعتبر العقاب 

التلمٌذ الذي ٌؤتً عمبل أو قوال ٌخالؾ تعالٌم المدرسة و قوانٌنها و هو إطار مرجعً 

،نحذر به و نمنع بواسطته ما قد ٌصدر من الفرد مما هو ممنوع أو مخالؾ األنظمة 

"المعمول بها
1

نوع العقاب المسلط على التلمٌذ عندما ال ٌستطٌع األستاذ تسٌر وتحكم   

 : نظر التبلمٌذ يفً تبلمٌذه ٌؤتً على المراحل التالٌة ؾ
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 63بٌان الجدول رقم 

 

 

 من التبلمٌذ أنهم ٌتعرضون للطرد %,33.50حٌث ٌصرح  : القسمنالطرد م. 1.3

 أي إذا كان %33.60 و اإلناث على السواء%33.30 القسم و هً تشمل الذكورنم

 .تبلمٌذ ٌتعرضون للطرد من القسم 10 تلمٌذ فإن 30لدٌنا قسم من 

أخر أخذ " شًء"أو عبر هذه التقنٌة  اإلخضاعٌة ، هناك  هذه الطرٌقة فً العقاب 

 محل الجسم المإلؾ من –بالتكون ، فهو على  مهل ٌحل محل الجسم المٌكانٌكً 

جوامد و المزود بالحركات ، وراودت صورته و لمدة طوٌلة ، الحالمٌن بالكمال 

"االنضباطً 
1

هذا الشًء الجدٌد هو الجسد الطبٌعً للذات اإلنسانٌة بمفهومها الشامل  

حامل القوى ، مقر المدد ، إنه جسد الشاب المراهق الثانوي الذي ٌحمل من الصفات و 

الخصابص الذي تمٌزه ، هذا الشاب المراهق ٌظهر مقاومة لما ٌفرض علٌه ، و 

و ٌضٌؾ تلمٌذ "  عندما نحرك الكراسً نطرد من القسم" ٌرفض ببداهة ما ال ٌبلبمه  

مرات نتعمد إحداث الفوضى فً القسم عندما ال نفهم أو نعامل بقسوة فٌكفى أن " أخر 

رؼم أن كل النصوص اإلدارٌة تمنع " . نؽضب بعض األساتذة لٌتم طردنا من القسم

 .طرد التبلمٌذ من القسم 

                                                           
 123ص.املرجع السابق.ميشيل فوكو-  1
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الضرب طرد من القسم-2 السب و الشتم-3 تنقٌص النقطة-4 استدعاء -5
األولٌاء

بدون إجابة-9

طرق العقاب

الذكور اإلناث
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هذا الطرد من القسم ٌماثل الطرد من الحزب أو من الجمعٌة أو من العمل ،أو من البلد 

 " .أخر الدواء الكً" الطرد بدال أن ٌكون أخر العقوبات تجسٌدا ٌكون أوله. 

 و هنا نشهد على ظاهرة مإسفة وهو التعامل ؼٌر البق و عدم تحمل المسإولٌة و 

وهو ما ٌجرى فً " . أنت و ال أن فً القسم"اإلحساس بها ووضع األستاذ نفسه مقابل 

 ".ٌا أنت أو أنا " المجتمع مع المواطنٌن فً كثٌر من المٌادٌن

على " رزقك"هذا فإن لم أستطٌع طردك فإننً و بحكم شرعٌتً ،فإننً أتسبب لك فً 

 .اعتبار أن النقطة تعتبر رزق التلمٌذ و محصول عمله

  أنهم ٌتعرضون إلٌها %28,37 حٌث ٌشٌر ثلث العٌنة :عقوبة تنقٌص النقطة. 2.3

على األساتذة و "سنة 16بكثرة وهً عقوبة تضر بالعملٌة البٌداؼوجٌة تقول تلمٌذة 

 ".اإلدارة عدم ظلم التبلمٌذ فً حقهم مثل أخذ النقطة فً الفروض و االمتحان 

إن النقطة هً الٌوم أصبحت تؽطً على العملٌة التربوٌة ومن شؤن المساس بها 

 .التؤثٌر فً العملٌة التربوٌة

كثٌر ما ٌلجؤ بعض األساتذة استخدام العنؾ وفً المرتبة الثالثة :العنف اللفظً.3.3

من  %27,90و   " أنتم حمٌر"  بالنسبة للذكور%13,01اللفظً من سب و شتم 

 إن السب و الشتم له عواقب وخٌمة على شخصٌة الشاب ."  انتم ؼٌر مربٌن"  اإلناث

ٌِإدي إلً اندالع ممارسات ال ٌمكن  الثانوي وردود أفعاله مرات تكون شدٌدة مما 

 .اإلؼفال عنها لما لها تؤثٌر كبٌر علً نفسٌة الشاب و روحه

 حتى توطا العبلقة بٌن األستاذ و األسرة لمعالجة %8,15: استدعاء األولٌاء4.3

المشاكل الطاربة ،فهناك  قلة تواصل بٌنهم و هذا ما أوضحنه فً الجدول المتعلق
1

 

بنوع االتصاالت التً تجري بٌن اإلدارة و األولٌاء و التً فً أؼلبها تؤتً نتٌجة 

إستدعاءات  ولٌس نتٌجة طبٌعة ٌتواصل األباء مع المإسسة الستفسار علً أبنابهم 

  .  نتٌجة المشاكل التً تحصل بٌن التبلمٌذ و األساتذة يفمعظم االتصاالت تؤت
                                                           

 معاملة اإلدارة الثانوٌة للتلمٌذ أن هذه االتصاالت فً مجملها تأتى نتٌجة استدعاء اإلدارة أو األساتذة ل جدوأنظر- 1

 .من مجموع التالمٌذ ذلك %18.43ألولٌاء فٌما ٌخص أبنائهم حٌث ٌبرز
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فً   -%0,84 الضرب-من خبلل ما ٌبلحظ أن صبلحٌة العقاب الجسدي:الضرب.5.4

تضاٌق مع الزمن، بسبب التشرٌعات الجارٌة فً النظام التعلٌمً، و للتحوالت الجارٌة 

التً ال تقبل باستخدام العنؾ بكل أنواعه ضد أبنابها عكس ما كان ٌتم . فً األسر الٌوم

أنت أضرب و أنا " فً األجٌال السابقة ، التً كانت تضع للمعلم سلطة كاملة 

 ٌظهر أن العنؾ الجسدي ٌؤتً فً 58لكن بالرجوع إلى نتابج الجدول رقم".أنزٌد

المرتبة األولى بالنسبة للتبلمٌذ الذٌن ٌتعرضون للعنؾ و لٌس للتبلمٌذ الذٌن 

 .ٌتعرضون للعقاب

العقوبة ٌجب أن تتبلءم مع السمة الشخصٌة،ومع ما تحمله  "و فً األخٌر نقول أن 

إن نظام العقوبات ٌجب أن ٌكون منفتحا على المتنوعات .معها من خطر على اآلخرٌن

"الفردٌة
1

لكن المإسسة التربوٌة ألسؾ  تبٌح اللعب بالمعززات أو القوانٌن .   للتبلمٌذ

و ألن المإسسة التربوٌة لم تطور و تراجع أسالٌبها العقابٌة  .و تحض على ذلك حضا

ولم تضعها تحت الرصد و النقاش ،و ألن الوضع القابم ٌطلب من الجمٌع تسٌر 

الوضع دون البحث عن العبلج ،فالمإسسة ال تقدم الدواء الشافً بل تقدم المسكنات 

 .ألوضاعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 146ص.مٌشٌل فوكو،المراقبة و المعاقبة،المرجع السابق- 1
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 :أسباب العنف فً المؤسسة التربوٌة.4

 أسباب العنف فً المؤسسة التربوٌة حسب الجنس   : 64الجدول رقم

 ماهً  رأٌكفً

األسباب التً التلمٌذ 

إلً اقتراف العنف 

داخل المؤسسة 

 اىجْس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 أّثً–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %53.07 95 %46.66 28 %56.11 67 عالقة مع األستاذ

 %62.01 111 %51.66 31 %67.22 80 أسباب نفسٌة

 %49.72 89 %53.3 32 %47.9 57 أسباب اجتماعٌة

 %71.75 94 %58.33 35 %49.58 59 اإلدارة ال تقوم بدورها

 أسباب 

المواد،طرق )دراسٌة

التدرٌس، الوسائل 

 التعلٌمٌة،

41 34.45% 19 31.16% 60 35.51% 

رفقاء السوء و المحٌط 

الشارع و )الخارجً 

 (ما ٌحدث فٌه

87 73.10% 43 71.66% 130 72.25% 

عدم اهتمام األولٌاء 

 
65 60.05% 25 41.66% 90 50.27% 

 عدم وجود عقاب 

 .ٌرد التلمٌذ العنٌف
49 41.17% 27 45.00% 76 42.48% 

ظاهرة المخدرات و 

الخمور عند بعض 

 التالمٌذ

86 72.27% 45 75.00% 131 73.18% 

 

ضمن " إن تمثل العنؾ من طرؾ التبلمٌذ مرتبط بما ٌشعر به باعتبار العنؾ ٌؤتً

ثقافة معٌنة و ضمن  مجموعة و ضمن سٌاق تفاعل فإنه كنتٌجة ال ٌمكن أن ٌختصر 

"إلً مجرد ظاهرة موضوعٌة قابلة للقٌاس 
1

 و بالتالً نحاول من معطٌات جدول 

نحاول مقاربة أسباب العنؾ ولٌس قٌاسه أي كشؾ و حفر تمثبلت التً ٌحملها الشباب 

                                                           
 18ص.المرجع السابق .فوزي  أحمد بن درٌدي -  1
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على و . الثانوي ،ألسباب العنؾ داخل المإسسة التربوٌة ٌمكن تحللٌها على مستوٌٌن

 .على مستوى الجنسٌن و مستوى العام لمجموع التبلمٌذ

نبلحظ أن كبل الجنسٌن ٌتفقان فً رأس األسباب و ٌختلفون : بالنسبة للجنسٌن.1.4

 .فً ترتٌب الباقً 

/ 2-رفقاء السوء ومحٌط المإسسة -/1: كالتالًاترتب تنازلًاألسباب : بالنسبة اإلناث

/ 6-العبلقة باألساتذة/5-ءعدم اهتمام األولٌا-/ 4أسباب نفسٌة/ 3-ظاهرة المخدرات

أسباب / 9-عدم وجود عقاب ردعً / 8-أسباب اجتماعٌة/ 7-اإلدارة ال تقوم بمهامها

 .دراسٌة

-ظاهرة المخدرات و الخمور/1: كالتالًاترتب تنازلًاألسباب :  بالنسبة للذكور 

-أسباب نفسٌة/ 4-اإلدارة ال تقوم بمهامها/ 3-رفقاء السوء و محٌط المإسسة/2

عدم اهتمام / 8-عدم وجود عقاب ردى/ 7-عبلقة مع األساتذة/ 6-أسباب اجتماعٌة/5

 .أسباب دراسٌة/ 9-األولٌاء

فإن أسباب العنؾ تندرج ضمن العنؾ من خارج :بالنسبة لمجموع التالمٌذ.2.4

 .المإسسة و  من عنؾ داخل المإسسة 

 محٌط المؤسسة والعنف .1.2.4

 و المتعلق بالمحٌط  العنؾ من خارج المإسسةمن معطٌات الجدول تظهر

السوسٌوثقافً للمإسسة العامل األول الذي ٌسبب العنؾ داخل المإسسة أي أن محٌط 

المإسسة ٌلقى بضبلله علٌها و بدال أن ٌكون عامل مساعد فً إنقاص العنؾ، أصبح 

 محٌط المإسسة عامل تحرٌك العنؾ وعامل  إحباط للمإسسة من خبلل النتابج التالٌة

 فً رأس العوامل المحركة %73.18ظاهرة المخدرات و الخمور عند التبلمٌذتعتبر  

 .للعنؾ 

 العامل (الشارع و ما ٌحدث فٌه) %72.25رفقاء السوء والمحٌط الخارجً : ثانٌا

 .األولٌان الذٌن ٌحركان هذا العنؾ المستشرى داخل المإسسة التربوٌة
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العنؾ البابس ألولبك المراهقٌن الذٌن ٌبحثون فً العمل اإلجرامً عن وسٌلة " هذا

"لبلوغ شكل من أشكال االعتراؾ االجتماعً
1

أي أن المحٌط الخارجً ٌدفع بالعنؾ . 

نحو المإسسة ،  فبدال من أن تكون المإسسة الحصن الذي ٌقى التلمٌذ من أمراض 

ثم علٌنا التساإل عن أسباب العنؾ . ترها هً مصابة به بالدرجة األولً .  المجتمع

العنؾ االجتماعً الذي ٌمكن تشخصه من خبلل " فً نظر التبلمٌذ هل ٌدخل ضمن 

ما ٌواجه لبعض البنً و المإسسات االجتماعٌة ،كاألسرة و المدرسة من عنؾ و هدفه 

فً األخٌر هو زعزعت هذه البناءات و فك روابطها
2

. 

 الشاب الثانويما دام ، ؾ من األولٌاء ال ٌهتموا بؤبنابهم %50.27ثم تؤتً األسرة ممثلة 

التً تعتبر من أهم الوظابؾ لؤلسرة ٌكتسب قٌمه من خبلل عملٌة التنشبة االجتماعٌة 

التً تقوم بها األسرة كوحدة اجتماعٌة صؽٌرة تنتمً إلى مجتمع الذي ٌعٌش داخل 

مجموعة من التؽٌرات والتحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة مما ٌإثر على نمط حٌاتها 

و بالتالً على عبلقتها بالمإسسة التربوٌة و تصبح مسإولٌة العنؾ وعلى أنساقها القٌمٌة 

داخل المإسسة فً نظر التبلمٌذ من مسإولٌة األسرة التً ال تتابع أبنابها وتتركهم 

 .للشارع لٌنقلوا مظاهر العنؾ إلً الثانوٌة

تؤتً اإلدارة كوسٌط بٌن المحٌط االجتماعً للمإسسة : والعنف ةاإلدارة المؤسس.2.2.4

 من التبلمٌذ ٌصرحون أن إدارة المإسسة ال تقوم %71.75و المحٌط الداخلً للثانوٌة ؾ

 فمن خبلل مبلحظتنا و .بدورها للتصدي لهذه الظواهر المسٌبة للمإسسة التربوٌة 

متابعتنا فإن المإسسات التربوٌة التً تحقق ٌنقص العنؾ فٌها و تتمتع بنوع من 

االستقرار و النجاح فً معاالت البكالورٌا تمتاز بطاقم إداري متجانس من المدٌر و 

عكس المإسسات التً ٌزداد العنؾ فٌها بسبب . العمال و مستشار التربٌة و مساعدٌه

 . ؼٌاب و تسٌب و إهمال الطاقم اإلداري

 
                                                           

 28ص.بٌار بوردٌو ،الرمز و السلطة -  1
رٌمون بودون و آخرون، المعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة ،سلٌم حداد ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة للنشر و -   2

 394 ص1968التوزٌع ،بٌروت لبنان 



 
 

 
186 

 األسباب البٌداغوجٌة للعنف .3.2.4

ؼٌاب " من التبلمٌذ أن فً %50.27ثم العوامل المتعلقة بالعبلقة باألستاذ حٌث ٌصرح

التواصل بٌن المدرس و التبلمٌذ ٌربك دٌنامٌكٌة التواصل داخل الفصل و ٌزٌد من 

"توتر العبلقات و هذا ما ٌعجل فً حدوث مناوشات و عدوانٌة داخل الصؾ
1

. 

 %35.51المواد،طرق التدرٌس، الوسابل التعلٌمٌة" سباب دراسٌةو أخٌر تتراجع األ

فً األخٌر لتصبح عامل لكن ٌمكن تجاوزه ،ألنه عامل مادى ٌمكن أي مإسسة تربوٌة 

تجاوزه فً هذي الظروؾ المادٌة التً تعرفها الببلد و من حسب تدبٌر و تسٌر 

 .المإسسة لموردها المالٌة لتوفٌر  المواد و الوسابل التعلٌمة

 األسباب السوسٌونفسٌة. 4.2.4

من األسباب التً تإدى إلى %49.72 و االجتماعً %62.01ٌعتبر العامل النفسً

"حٌث تشٌر دراسة أن العوامل النفسٌةالعنؾ فً المإسسة التربوٌة 
2

 تتعلق الشعور 

باإلحباط و ضعؾ الثقة بالنفس و حب االنتقام أما العوامل االجتماعٌة تتعلق بوجود 

وقت فراغ كبٌر و ضعؾ الضبط االجتماعً و ضعؾ التشرٌعات و القوانٌن 

المجتمعٌة ،و عدم وضوح المعٌار وسهولة تبرٌر وتلمس األعذار من التعدى على 

المعٌار بسبب نقص الجزاءات التً تإدى إلى خلق حالة ممٌعة عند التبلمٌذ فً تطبٌق 

 .العقوبات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمد خرٌؾ ،العنؾ المدرسً فً الوسط المدرسً و أبعاده النفسٌة و االجتماعٌة و إنعكاسته   البٌداؼوجٌة -   1

 35ص  .2008،ماجستٌر ؼٌر منشورة قسنطٌنة الجزابر ،
 128ص.المرجع السابق..فوزي أحمد - 2
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 أسباب العنف فً المؤسسة التربوٌة حسب الجنس   : 64بٌان جدول رقم

 

 

 

 أسباب الفوضى  فً القسم .5

 أسباب الفوضى فً القسم حسب الجنس : 65الجدول رقم

ما هً حسب رأٌك  أسباب - 

التً تدفع التلمٌذ إلً إحداث 

 الفوضى و الشؽب فً القسم

 الجنس -
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %6,7 12 %3,3 2 %8,4 10 صعوبة المادة-1

 %14,0 25 %11,7 7 %15,1 18 ضعؾ شخصٌة األستاذ-2

 %12,8 23 %20,0 12 %9,2 11 عدم تمكن األستاذ من مادته-3

 %27,9 50 %25,0 15 %29,4 35 سوء العبلقة األستاذ بالتلمٌذ-4

 %11,7 21 %13,3 8 %10,9 13 طول التواجد فً القسم-5

 %18,4 33 %15,0 9 %20,2 24 اكتظاظ القسم-6

 %8,4 15 %11,7 7 %6,7 8 بدون إجابة-7

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 اىَجَىع اىؼبً
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أن أسباب الفوضى التً . من نتابج تحلٌل الجدول الذي عرض بشكل دابرٌة ٌتضح 

تإدي إلً العنؾ فً القسم و بالتالً فً المإسسة التربوٌة على أساس أن جل وقت 

 .و هذا ما أبرزناه فً الفرضٌة المتعلقة بالزمن المدرسً. التلمٌذ ٌحدث فً القسم

 : هذه النتابج تتؤكد أن الفوضى و العدوانٌة أسبابها 

 :األسباب البٌداغوجٌة .1.5

 تإسس لظاهرة الفوضى و العنؾ  وهذا نتٌجة لما %28أوال سوء العالقة مع األستاذ 

أوضحناه فً الفرضٌة المتعلقة بالعبلقات االجتماعٌة داخل المإسسة و أنها تنعكس 

على تمثبلت و ممارسات الشاب الثانوي لكً ٌعش حٌة عادٌة وبالتالً فالعنؾ بٌن 

كل مبادرة تتدخل بصورة خطٌرة فً حرٌة " األستاذ على التلمٌذ ٌؤتً فً سٌاق 

و تحاول أن تحرمه من حرٌة التفكٌر و الٍرأي و التقرٌر و تنتهً خصوصا .األخر 

لتحوٌل األخر إلً وسٌلة أو أداة من مشروع ٌمتصه و ٌكتنفه دون أن ٌعامله كعضو 

"حر و كفإ
1

العنؾ لدي التبلمٌذ فً المدارس الثانوٌة " هذه النتابج تتقاطع مع دراسة. 

                                                           
قسنطٌنة - أطروحة دكتورة– مختار رحاب ،العوامل السوسٌوثقافٌة لظاهرة العنؾ لدي الشباب الجامعً - 1

 2009/2010،الجزابر،

 

صعوبة المادة
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الجزابرٌة   و فً سإال عن أسباب العنؾ فً الثانوٌة بشكل عام معاملة 

"%18.72األساتذة
1

. 

" فضاء القسم.2.5
2

: 

حٌث إننا وقفنا على بعض  من التبلمٌذ إلى االكتظاظ فً القسم % 18حٌث ٌصرح  

األفواج التربوٌة فً مختلؾ المستوٌات فً السنوات األولً و الثانٌة والثالثة فكانت 

 تلمٌذ فً القسم الواحد ،و اكتظاظ القسم من بٌن األسباب التً 45إلً 30تظم بٌن 

ِتإدى إلً سوء العبلقة مع األستاذ بسبب االكتظاظ المحٌط  الهندسً و تنظٌم المإسسة 

فقد أجرٌت فً كندا دراسة بٌنت أن المدارس التً تظم أعداد كبٌرة من " التربوٌة ذاتها

." العنٌفةتالتبلمٌذ هً تشكو كثٌر من السلوكٌا
3

و هو ما ذهبت إلٌه دراسة عن  . 

 أبرزت الدراسة أن أول عامل ةأسباب اإلخفاق المدرسً فً مدارس قسنطٌن

ٌتعدى المقاٌٌس المعمول  (الفوج التربوي)بٌداؼوجً اإلخفاق المدرسً هو حجم القسم

   من األساتذة أنهم ال ٌستعطوا مع هذا العدد القٌام %83بها دولٌا حٌث ٌبرز أن 

"بمتابعة تطور كل تلمٌذ و من ثم ال ٌستعطون أن ٌبذلوا مجهودا مع التبلمٌذ
4

. 

 

"  حٌث أبرزنا فً الفصل المتعلق بالزمن المدرسً:استعمال الزمن .3.5
5

أ ن .

استعمال الزمن ال ٌلبً حاجٌات  النفسٌة و الجسمٌة و االجتماعٌة للشاب الثانوي و 

 ورٌاضٌة ألنه مرتفع حسبه ة معرفٌة و فكرٌة و ترفٌهًتؼٌر منفتح على سٌاقا
                                                           

  258أحمد فوزي، العنؾ لدي التبلمٌذ فً المدارس الثانوٌة الجزابرٌة،المرجع السابق، ص - 1

 

 
حٌث الدرجة الثالثة  ٌؤتً اكتظاظ  .96 عن أسباب النتابج المدرسٌة الضعٌفة حسب الجنس ص28 رقملأنظر الجدو - 2

  وهو ٌتعلق بهندسة الفضاء المدرسً  من األسباب فً التحصٌل الدراسً%17,2القسم

 
 33ص..مختار رحاب ،نفس المرجع-  3

 

 
4   -Farid boubekeur. L échec scolaire dans le système éducatif algérien .université 

Constantine et le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle 23 

janvier.2001p07/29    
أن هناك  ."استعمال الزمن المرتفع"  من التبلمٌذ ممن صرحوا%55,31   فإن76ص22من معطٌات الجدول - 5

 ارتباط بٌن الحجم الساعً والعنؾ المرتكب فً القسم
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  الذي تؽذي العنؾ و %12،بحٌث ٌصبح طول التواجد فً القسم العامل الثالث

 .الفوضى داخل القسم 

حٌث إن ما ٌمٌز الكثٌر من مدرسنا هو طابعها المؽلق،  هذا الطابع المؽلق ٌفرض 

السٌطرة على التبلمٌذ بداخلها و هذا اإلؼبلق الذي ٌستمر طوٌبل  بفعل طرٌقة التنظٌم 

 . ةالزمن فً المإسسة التربوي

 الغش.6

ولٌست .الؽش هو ممارسة و تمثل ٌهدؾ للحصول على مكاسب أو إنجازات ال ٌستحقها

لدى التلمٌذ القدرة أو الكفاءة المطلوبة للحصول على هذا اإلنجاز أو المكسب المادي أو 

و .المعنوي، وهو زٌادة الربح بؤقل استثمار أو جهد رؼم ما تحوٌه من خطر االنكشاؾ

 .بالتالً فهو تحوٌل ؼٌر مفٌد لقدرات التبلمٌذ

إن انتشار الؽش بدون رادع ٌحطم الروح المعنوٌة للتلمٌذ ،و ٌقضً على الباعث على 

وألن معظم . التعلّم، وٌجعل من التحصٌل المبنً على األمانة العلمٌة واألدبٌة ال قٌمة له

 خطورة نوهنا تكم.التبلمٌذ ال ٌعتبرون الؽش فً االمتحانات على انه عمل سًء أو خطؤ

هذه الظاهرة السٌبة، فً إنها تنتج جٌبل فاشبل دراسٌا ال ٌملك أي معلومات عن المواد 

 .التً درسها واألخطر من ذلك سرعة انتشارها وتعدد وسابلها وأسالٌبها

والؽش ظاهرة انتشرت بشكل .فهناك أسلوب لكل مادة وأسلوب لكل نوعٌة من األسبلة

واسع وملفت للنظر لٌس على مستوى المراحل االبتدابٌة والثانوٌة بل أصبح ٌشمل 

 هل تستعمل الؽش فً تحسٌن :ولمعرفة ظاهرة الؽش وجهنا السإال التالً.المجتمع

 66؟ فكانت إجابات التبلمٌذ فً الجدول نتابجك المدرسٌة
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 استعمال الغش حسب الجنس :66الجدول رقم

هل تستعمل الؽش فً 

تحسٌن نتابجك 

 ؟المدرسٌة

 الجنس
 المجموع العام

 ذكر-2 ىأنث–1

 % العدد % العدد % العدد

 %16,8 30 %20,0 12 %15,1 18 نعم-1

 %30,7 55 %18,3 11 %37,0 44 ال-2

 %48,6 87 %55,0 33 %45,4 54 أحٌانا-3

 %3,9 7 %6,7 4 %2,5 3 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام

 من التبلمٌذ أنهم ٌؽشوا فً االمتحانات و تضٌؾ %16,8من معطٌات الجدول ٌظهر 

 %65.4أي بمجموع منن ٌستخدموا الؽش " أحٌانا" منهم ٌستعملوا الؽش 48,6%

 %20,0وهً نسبة مرتفعة كثٌرة ،وهً تختلؾ من حٌث الجنس بٌنما ترتفع عند الذكور

 . من اإلناث %15,1مقابل 

 (اإلقامة )الغش حسب الثانوٌة: 67الجدول رقم

 الثانوٌة

  
هل تستعمل 

الؽش فً تحسٌن 

نتابجك 

 ؟المدرسٌة

 بن داود  المجوع العام
المطمر 

 صفٌة ٌحى 

غلٌزان 

  عدة بن عودة

الشهداء 

 (واد أرهٌو )

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 نعم 8 18.18% 8 16.00% 4 10.80% 10 20.83% 30 16,8%

 ال 16 36.36% 15 30.00% 15 40.50% 9 18.75% 55 30,7%

 أحٌانا 19 43.18% 23 46.00% 18 48.64% 27 56.25% 87 48,6%

 غٌر مصرح 1 2.27% 4 8.00% 00 00,0% 2 100,0% 7 3,9%

 المجموع العام 44 100,0% 50 100,0% 37 100,0% 48 4.16% 179 100,0%
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و إن اختلفت المناطق .نتابج الجدول توضح بجبلء أن الظاهرة  تجتاح جمٌع مإسسات 

الحضرٌة ،لكن ٌمكن أنها تتراجع كلما ابتعدنا على المراكز الحضرٌة الكبرى إلً 

ثانوٌة عدة بن )أطرفها ، و هذا ما ٌمكن قرأته من نتابج البٌان السابق ففً مدٌنة ؼلٌزان

متقاربة أو تكاد تكون النتابج متساوٌة ،و هً ( . ثانوٌة الشهداء) وواد أرهٌو (عودة 

و هذه النتابج تندرج فً الفرضٌة التً . تختلؾ بالنسبة لمدٌنة المطمر و ثانوٌة بن داود

تمتد على طول البحث المٌدانً فً عبلقة الممارسات و تمثبلث الشباب الثانوي و 

  .الفضاء الحضري

 :الغش و العنف .1.6

فً أٌام االمتحانات ٌشتكى الكثٌر من األساتذة فً بعض األقسام من ممارسات و تمثبلت 

أن " عنؾ لفظً. بشكل الفت رالتبلمٌذ للؽش ، و تصبح محاوالت الؽش بالعنؾ تظه

وفً بعض ". الؽش و السٌؾ على رقبتك" تعنً هذه العبارة الشعبٌة " ؼش بالسٌؾ علٌك

وهنا ٌبدى بعض .األحٌان ٌتحرك التبلمٌذ ، وكؤنهم هم المسٌطرون على أجواء القسم 

و قد جرت بالفعل أن ضرب . األساتذة من اإلناث و الجدد خوفهم من تهدٌدات التبلمٌذ

 2011/2012بعض التبلمٌذ األساتذة حٌن لم ٌسمحوا لهم بالؽش، ففً دورة بكالوٌا

ابتعد عنً  سوؾ " بمركز إجراء بمركز المدٌنة ؼلٌزان قال لً تلمٌذ كان ٌحاول الؽش

أنا كانت فً السجن ابتعد عنً  ترٌد أن أرجع إلى " وقال األخر"  ٌقلوا تلمٌذ أقتل أستاذ

وهً من المحاوالت لتهدٌد األساتذة حتى ٌسمحوا لهم بالؽش، فً إحدى "  السجن

ثانوٌات تعرضت  ثبلثة أستاذات لحالة اإلؼماد بفعل اإلجهاد و الخوؾ و بسبب عدم 

بالكشؾ عن "احترام التبلمٌذ لهن فً تنظٌم  والصفوؾ،ففً إحدى المإسسات  قام تلمٌذ 

عورته أمام األستاذة الحارسة فؤصٌبت باإلؼماء و ما كان من إدارة مركز االمتحان إال 

 "محاولة التستر، و كل شًء عادى

  فالتبلمٌذ ال ٌستحبون لبعض األساتذة فً توزٌع أماكن جلوسهم ،وٌحاولن فرض 

 ٌتم فً االمتحانات العادٌة  بل ٌتحركون داخل القسم ألخذ اهذ. سٌطرتهم داخل القسم 

 الصحٌحة من التبلمٌذ النجباء ، ثم إنهم حٌن تجدهم فً حالة تلبس ،فإنهم تاإلجابا

و هنا تتراجع " .و هللا هً ورقة إجابتً"  " وهللا ما ؼششت" ٌنكرون ذلك بؤؼلظ اإلٌمان
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 تتراجع أمام هٌمنة مفهوم الؽش على ممارسات و تمثبلت التبلمٌذ حتى أننً ةالقٌم الدٌنً

أنها لٌست علما و " ٌؽش فً مادة اللؽة الفرنسٌة فكان رده " سلفً" وجدت تلمٌذ متدٌن

 .، وأن العلم فً رأٌه الذي ٌتعلق بالمجال الدٌنً "ٌمكن الؽش فٌها 

"عنؾ التبلمٌذ من أجل الؽش كتبت فٌه الصحافة الوطنٌة
1

 ،و تحدثت علٌة القنوات 

"النهار " و" الشروق"التلفزٌونٌة 
 

و ظهر فً فٌدٌوهات على االنترنت التً نشرت الؽش 

الجماعً، الذي لو لم تكشفه وسابل اإلعبلم ما كانت لتصدق وزارة التربٌة بذلك 

فالظاهرة الؽش استفحلت حتى أظهرها قبحها و رابحتها، فؤصمت أذان ومسامع المجتمع 

فالؽش أتجه لٌصبح الجزء األكثر ظهورا فً العملٌة التربوٌة ، مما أدى إلى عدة . برمته

 .تساإالت فلم ٌعد ضمن الرإٌة و المشاهدة شبه ٌومٌة 

تقول .فقد أصبح داخبل فً مجال الوعً المجرد و أصبحت فعالٌته تعزى إلى حتمٌته

ألنه فً وقتنا الؽش وسٌلة الذكً و الؽٌر الذكً ألنه أصبح ضرورٌا لكبل  " سنة18تلمٌذة

فؤن ٌخرج التبلمٌذ من األقسام رافضٌن إجراء االمتحان بحجة  أن موضوعه ". الطرفٌن

و "  االمواضٌع التً جاءت فً االمتحان لم نركز علٌه"  أحد التبلمٌذلٌقو.لم تتم مراجعته 

رأسً كان ٌإلمنً عندما رأٌت " و ٌضٌؾ تلمٌذ" لماذا هذا السإال الصعب " ٌقول أخر

التبلمٌذ الذٌن لم ٌستطٌعوا اإلجابة هم " ٌضٌؾ تلمٌذ من النجباء بالقول" موضوع الفلسفة

 ".الذٌن أخلطوا علٌنا األمر

 تلمٌذ3200 و التً أقصت حوالً 2013ظاهرة الؽش التً تمت فً دورة جوان 

  الصحافة المربٌة والمكتوبة و علىتما ٌثبت هذه الظاهرة هو كما أسلفت ما تداول

وما ٌثبت أن التبلمٌذ  فً مراكز االمتحان خضعوا لعملٌة ؼش  جماعً هً . اإلنترنت

 كانت توحسب بعض المصححٌن أن أوراق اإلجابا.معالجة كلهم لنفس الموضوع  

المجلس الوطنً لؤلساتذة التعلٌم الثانوي و " متشابهة لذا دعت النقابات التربٌة ومنها 

لكن الؽش فً الجزابر أخذ طابع الظاهرة . لوقفة احتجاجٌة على عملٌة الؽش " التقنً 

                                                           

–الشروق -الخبر الٌومً–ٌمكن الرجوع إلً  أرشٌؾ الصحافة  الوطنٌة و بالتحدٌد جرابد - 1
لمعرفة حجم الظاهرة التً لوال .2013أو القنوات الخاصة خبلل أٌام دورة بكالورٌا جوان....النهار

الصحافة و وسابل اإلعبلم و االتصال من الهواتؾ النقالة و شبكات التواصل االجتماعً ما كانت هذه 
  .الظاهرة لتقر بها وزارة التربٌة 
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التً  أخذت تترسخ فً الوعً المجتمعً بفعل تراكم عدة األسباب  وجب البحث فٌها 

 .ومنها التواطإ و الهٌمنة

 :الغش و التواطؤ و الهٌمنة.2.6

الؽش أصبح ظاهرة مجتمع بؤكمله ولم تقتصر على التبلمٌذ فقط ، بل أصبحت تنخر 

نتابج االنتخابات  تنشره "  عبر تزوٌرنالجسم االجتماعً ، فالؽش أصبح ٌتداوله السٌاسًٌ

والؽش . الصحافة الوطنٌة و تشٌر إلٌه تقرٌر المعارضة الحزبٌة و جمع من المواطنٌن

فً التقارٌر المسإولٌن فً كافة المستوٌات ، لكسب رضا المهٌمنٌن ، وأصبحنا نسمع فً 

هذا الؽش أصبح مكسب " التدٌن المؽشوش" خطباء مساجد و دعاة الدٌن ٌقدمون مفهوم 

 إنسانٌة اإلنسان كمعٌار أساسً للتعامل مستبدال إٌاه بمعٌار مراتب النجاح اجتماعً ألؽً

 . بؤي وسٌلة مٌكافلٌة  فً مجتمع  ٌظهر أنه تنافسً بل إقصابً

 بعبلقات ةلؽش ٌتم على مستوى المعرفة التً لهاو دالالت و ارتباطات و وثٌقفا

 و مسإولٌن ومتدٌنٌن، ٌدركون بسلوكهم هذا  نفكل الؽشاشٌن من تبلمٌذ وسٌاسًٌ".القوة

ؼٌر أن العبلقة بٌن السلطة و المعرفة ال تكون دوما بهذا " هو امتبلك القوة أي السلطة 

"القدر من التجسٌد المؤسسة  و ال تبدوا دوما واضحة للعٌان
1

  

فً أٌام االمتحانات ٌسؤل األولٌاء األساتذة الحراس ، عن أماكن حراستهم ، وٌطلبون  ؾ

 ".عاونوا أولدنا" و ٌقول األخر"  ساعدوا فً أولدنا"منهم بطرٌقة ؼٌر مباشر

 و ترى األولٌاء عند أبواب مإسسات أٌام إجراء االمتحانات، فً محاوالت التعرؾ على 

"   أن اعمل فً المإسسة كذا ،إذا أردت شًء عاونوا أولدنا " الحراس و تقدٌم أنفسهم 

ٌا الشٌخ هإالء أوالدكم عاونوهم ،أطلقوا لهم ما تضؽطوا علٌهم " وتسمع من أخر ٌقول

هذه "    ٌا الشٌخ رآك تشاهد الببلد كً داٌرة عاونوا أوالدنا" و ٌقول أخر "  فً الحراسة

 أوجه التواصل بٌن المإسسة التربوٌة و ىالظاهرة تتم خبلل السنة الدراسٌة و هً إحد

 األسرة و لؤلسؾ،و بهذه الطرٌق  ٌنشؤ  التلمٌذ الثانوي الجزابري 

و " مساعدة أوالدهم فً المفهوم الجزابري الحدٌث" إن أولٌاء التبلمٌذ الذٌن ٌتدخلوا  فً

تعاونوا على " كؤننا بصدد قرأت قول هللا تعالً  بالمقلوب فً مجتمع ،ضعت فٌه قٌمه

                                                           
 60ص المرجع فالسابق  .البحث النقدي فً العلوم االجتماعٌة-  روجر هٌكوت- 1
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" البر و التقوى و ال تتعاونوا على اإلثم والعدوان
1

على اعتبار أن اإلثم كما عرفه النبً 

اإلثم ما حكً فً النفس و كرهت أن ٌطلع علٌه الناس و " محمد صلً هللا علٌة و سلم

"البر حسن الخلق
2

.  

لكن من المحزن و المإسؾ هإالء لٌسوا من األولٌاء الطبقات الشعبٌة، الذٌن ٌوصفون 

من كلمة المرارة ، هم من الطبقات االجتماعٌة العلٌا "  األمر" بؤنهم أمٌون جاهلون  بل

 ،.موظفً القطاع العام ،أساتذة و معلمٌن، موظفٌن فً قطاعات ، رجال أعمال

 "أكتب ولدي اإلجابة"  " خلً ولدي ٌنقل"و فً بعض األحٌان ٌتدخلون بطرٌقة مباشرة 

 ".أنقل لولدي ورقة اإلجابة من التلمٌذ" 

ما ٌجعل التواطإ ممكنا هو تجانس "و بالتالً ٌصبح الؽش مطلب من األولٌاء أنفسهم  

"مصالح المهٌمن و المهٌمن علٌهم أو ما ٌسمٌه بوردٌو بالتناؼم المصالح
3

. 

بل " المعرفة "تواطإ بعض األولٌاء ال ٌتم من  الذٌن ٌوصفون  بالجهل و األمٌة و عدم 

، على اعتبار أن المعرفة فً العقلٌة الجزابرٌة " المعرفة" تتم من المتعلمٌن أصحاب

بل  .ب فً التخصص المهنً المطلوةلٌست القدرات العقلٌة و الفكرٌة و الكفاءات المٌدانً

ذلك أن حقل السلطة أكثر تخفٌا " المعرفة تعنً السلطة،" القراد"" األكتاؾ" المعرفة هً 

" فً كامل الحقول ٌخترقها فً ذات الوقت الذي ٌجمعهاالكونه مبثوث
4

. 

هذا التواطإ ٌسري لٌشمل بعض المتدخلٌن من أساتذة حراس و مدراء مراكز وحتى 

 لٌس ؼواٌة سلطة و افتتان بالؽالب إالتواط " حوهنا ٌصب.إطارات من مدٌرٌات التربٌة

إنه االعتراؾ بالسلطة و جهل االعتراؾ هو قانون عام االنتماء . وولع باإلقتداء به 

"للحقل
5

مسٌرون ٌعملون حسب المقومات الضمنٌة و ؼٌر  " و بالتالً فإن . المدرسً

" "الضمنٌة للسٌاسة التربوٌة المتبعة من طرؾ الدولة
6

.   

                                                           
 أٌة قرآنٌة- 1
 حديث نبوي صحيح- 2
 80  ، المرجع فالسابق  صإعادة اإلنتاج بٌار بوردٌو ،- 3
 49ص.  نفس المرجع-- 4
 77ص.نفس المرجع  5
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 السلطة موضوعٌن  فً حالة طوارئ دابمة تسٌرها ن  فجمٌع الذٌن ٌمسكون بجزء م

و بالتالً . واالحتٌاطات المتخذة من وزارة التربٌة و السلطة الحاكمة عموما تالترتٌبا

الذي ٌهم بعض  المدراء أن تكون نسبة النجاح مرتفعة ،و بؤي طرٌقة حتى ٌتفادون 

" اإلحراج و المسابلة ،و حتى ال ٌلجؤ مدٌر التربٌة
1

 فً تنقٌص من األجر بتنقٌص نقطة 

كما فعل مع مدراء المتوسطات ،و المدارس االبتدابٌة بحٌث كان تقوٌمهم .  ةالمر دوري

 .حسب نسبة النجاح فً شهادة التعلٌم االبتدابً و األساسً

إن التواطإ ولو تعمقنا فً محموله ، فإننا نجده ٌشتعل اإل فً عبلقة قوى ؼٌر متناظرة و 

فإذا كان تواطإ الفرد مع السلطة الهٌمنة،هو تواطإ وجود على . أنه ٌمارس اإل جماعٌا

فكثٌر من األفراد .معنً أنها مسالة ترتبط بشرعٌة الوجود بل بالوجود االجتماعً 

ٌزورون و ٌؽٌرون وٌؽشون فً النتابج حتى ٌحافظوا على أوضاعهم أو ٌحسنوا من 

 .مسوٌاتهم االجتماعٌة،ولن ٌكون ذلك اإل بالتواطإ

لكن هل ٌمكن القضاء على الؽش و لو نسبٌا من مإسستنا بإحبلل العقوبة و العدل فً 

ٌجب معاقبة التبلمٌذ الذٌن هل  ففً سإال موجه للتبلمٌذ. تطبقها على من ؼشوا 

  استخدموا الؽش فً االمتحانات ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 باالعتماد علً النتابج ة عمد مدٌر التربٌة لوالٌة ؼلٌزان بتنقٌص فً نقطة المر دودي2013فً دورة سنة -  1

المحصلة فً شهادة التعلٌم االبتدابً والمتوسط ،أما المدراء الذٌن ٌحصلون علً نتابج جٌدة أو حسنة فتكافبهم وزارة 
 . سٌاحٌة إلً دول مثل تركٌاتالتربٌة بخارجا
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 الغش و العقوبة.3.6

 العقوبة و الغش حسب الجنس: 68الجدول رقم

التبلمٌذ على مبدأ المحاسبة و من مجموع  %62.00 من معطٌات الجدول ٌإكد 

من " الؽش"  إن إستخراج الخطٌبة.  معاقبة من إستخدموا الؽش فً اإلمتحانات

فإذا كان هذا فهو إنتصار . العقوبة هوأفضل وسٌلة لجعل العقوبة مناسبة للخطٌبة  

العدالة ، فهو أٌضا إنتصار الحرٌة،إذ عندبذ ال تؤتً العقوبات من إدارة المشرع 

أن الؽش حرام و أن الؽش مفسدة تعود على .اإلدارة المدرسٌة بل من طبٌعة األشٌاء 

الجمٌع بالشر،فالتلمٌذ الذي ؼش و أصبح الٌوم أستاذ أو طبٌبا أو محامٌا أو ربٌسا 

أن ال  من التبلمٌذ %7..20فً المقابل ٌرى . فكٌؾ ٌكون عمله و إنتاجه ومواقفه 

ٌجب معاقبتهم ،فمن خبلل  المعاٌنات التً شاهدناها عند ما تمسك التبلمٌذ فً حالة 

 فتركنا نؽش "  أنتم كذلك ؼشتوا" الؽش و تحاول معاقبتهم  ٌصرح البعض منهم 

 ء سهولة التبرٌر ٌحدث هذا عندما تحاول جماعة التقلٌل من حده االعتدا"و هنا تؤتً "

على المعٌار أو تلتمس له األعذار و ٌتم ذلك بشكل إرادي من بعض األفراد بقصد 

"التخرٌب االجتماعً
1

.  

                                                           
 128أحمد فوزي ،المرجع السابق،ص-  1

 

ٌجب معاقبة هل 

التبلمٌذ الذٌن 

 فً ٌؽشوا

 االمتحانات ؟

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %62,0 111 %38,3 23 %73,9 88 نعم-1

 %20,7 37 %41,7 25 %10,1 12 ال-2

 %17,3 31 %20,0 12 %16,0 19 بدون إجابة-3

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام
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  من%73,9لكن التعدى على المعٌار ٌختلؾ تمثله بٌن الذكور و اإلناث بٌنما تشدد

 منهم ترى أن ال ٌجب %41,7اإلناث على المعاقبة ،تؤتى سهولة التبرٌر عند الذكورفــ

وهذا .ألن النسبة الؽالبة التً تستعمل الؽش هم الذكور. معاقبة من ؼشوا فً االختٌار

ٌمكن فهمه من التنشبة النمطٌة للذكور و اإلناث،ألن المجتمع ٌعاقب األنثى أكثر ما 

 .ٌعقب الذكر فً حالة الخطؤ

  طرق عالج العنف فً المؤسسة فً نظر التالمٌذ. 7

  داخل إسكات خطاب العنؾ و العدوانٌةلمعرفة طرق عبلج العنؾ داخل المإسسة 

  :المإسسة التربوٌة  من خبلل تصرحات التبلمٌذ من معطٌات الجداول التالٌة

  حسب الجنس إسكات خطاب العنف و العدوانٌةطرق:69الجدول رقم 

 

هل ٌمكن إسكات 

خطاب العنؾ و 

 العدوانٌة

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

إنزال العقاب و - 1

 استخدموا التشهٌر من

 العنؾ

31 26,1% 4 6,7% 111 19,6% 

توعٌة ومساعدة - 2

ممن استخدموا العنؾ 

 و العدوانٌة

72 59,7% 43 70,0% 37 63,1% 

 %16,2 31 %21,7 13 %13,4 16 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام
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 قواعد الضبط االجتماعً ةوهذا بتوضٌح المعاٌٌر وموازن:  مساعدةالتوعٌة وال .1.7

مع القواعد القانونٌة التً تسٌر المإسسة التربوٌة و التؽٌر االجتماعً و الثقافً 

 .الحاصل فً الجزابر

اإلناث بإنزال العقاب و التشهٌر ممن  من %26.1فمن معطٌات الجدول تإكد 

 من الذكور على ذلك  بمجموع %6.7استخدموا العنؾ و العدوانٌة بٌنما ٌإكد 

 . من العٌنة المذكور ِتإكد على إلزامٌة العقاب19.6%

 من الذكور واإلناث ٌِإكدون على صفة توعٌة ومساعدة ممن استخدموا %63.1لكن 

  إسكات خطاب العنؾ و ألن من شؤن ذلك أن ٌإدى إلى جعل. العنؾ و العدوانٌة

أن تتجاوز مٌكانٌكة  القوة الفعل و رد الفعل، و ذلك .  العدوانٌة و عدم االنضباط

بتقلٌص الرؼبة التً تجعل تمثل و ممارسة العنؾ جذابة ، وتنمٌة المنفعة التً تجعل 

العقوبة مرٌعة، وقلب العبلقة بٌن إنزال العقاب و توعٌة و مساعدة  ممن إستخدموا 

 .العنؾ و العدوانٌة 

إسكات خطاب العنؾ و العدوانٌة  هو إبطال قوة التً تولد هذا التصورو التمثل ، 

وراء سلوك التسكع والكسل و الفوضً و التهدٌد و التهراس و التكسٌر ، فهو الذي 

بل . ٌجب محاربته ال نجاح من وراء حبس التبلمٌذ فً األقسام  بٌن أربعة جدران 

أي إستخدامهم " إن إستخدامهم هو أفضل وسٌلة لمعاقبتهم. ٌجب إكراههم على العمل 

ان نعود للزمن . فً أنشطة تساعدهم على إفراغ طاقاتهم الداخلٌة و الكامنة و الحركٌة 

أن نعود إلى األنشطة .المدرسً و نؽٌر فً تنظٌمه و فً طرق إستخدامه و تنفٌذه 

 . المدرسٌة و إلى الجمعٌات الثقافٌة و الرٌاضٌة 
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 التشجٌع و المكافأة.2.7

 حسب الجنس تشجٌع و مكافأة المؤسسة :70الجدول رقم

 

  من التبلمٌذ و بفارق ضبٌل بالنسبة لطبٌعة % 68.2من معطٌات الجدول ٌظهر أن 

تقوم بتشجٌع و مكافؤة ممن ٌلتزموا  " ال"جنسهم ٌصرحون أن مإسستهم التربوٌة 

 إن مجالس التؤدٌبى فً المإسسة التربوٌٌة ال ٌنعقد اإل فً حاالت إنزال  .باالنضباط

العقوبات، وفً حاالت قلٌلة من أجل تشجٌع التبلمٌذ و إقامة المناسبات التً تحتفل 

فنظم االنضباط فً المإسسة ال  .بإنجازاتهم و قول للمحسن أحسنت و للمسا أسؤت 

تراعً حسنات التبلمٌذ و أفعالهم الجٌدة و ال تتابع األعمال الخٌرة بل تركز على 

إن الفرد ٌلتزم حٌن ٌشعر بالتقدٌر و االحترام و .سٌبات التبلمٌذ و أفعالهم العدوانٌة 

ألن الفرد . بتتبع العورات و األخطاء فإن ردود أفعاله  عدوانٌةرلكن الشعو.التكرٌم

العمل و االلتزام و فالتشجٌع ٌؽرس فً النفس البشرٌة حب .  تمثبلتهنٌكون ره

 .االنضباط و العكس صحٌح

 

 

 

هل تقوم الثانوٌة 

بتشجٌع و مكافؤة 

ٌلتزموا  ممن

 باالنضباط؟

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %10,1 18 %6,7 4 %11,8 14 نعم-1

 %68,2 122 %66,7 40 %68,9 82 ال-2

 %15,1 27 %18,3 11 %13,4 16 ال أدري-3

 %6,7 12 %8,3 5 %5,9 7 بدون إجابة-4

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام
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  العدل فً العقوبة.3.7

 تمثل  العدل فً العقوبة حسب الجنس:  71الجدول رقم 

تمٌز فً   من التبلمٌذ ٌرون أن المإسسة %16,8من معطٌات الجدول نبلحظ أن 

هذا الشعور بالتمٌز ٌستمر عند التبلمٌذ وقد اوضحناه فً سإال هل . إنزال العقوبة 

"األستاذة ٌمٌزون بٌن التبلمٌذ
1

إن الوقاٌة من الممارسات العنٌفة هً . وقد أكدوا ذلك 

الؽاٌة الوحٌدة من العقاب ، لٌس العقاب من أجل محو السلوك الشابن ، بل من أجل تؽٌر 

والعمل بحٌث ٌبدو تصور العقوبة ومضراتها أكثر سلوك مرتكب الفعلً أو المحتمل، 

و إذا ،فهناك مٌكانٌك . تؤجٌجا من تمثل أرتكاب العنؾ و العدوانٌة  وما فٌها من ملذات 

خالص، فً المصلحة من وراك إرتكاب السلوك الشابن و فً الكٌفٌة التً ٌتم تمثلها به و 

 .الحٌوٌة هذا التمثل لدي التلمٌذ 

ٌحقق الردع وهو أحد األهداؾ االجتماعٌة للعقوبة، نزال العقاب إ إنزال العقوبة.4.7

 التً انتشرت الٌوم فً مظاهر العنؾ وهو وحده الذي ٌمكن أن ٌحسم شؤفة كثٌر من 

 دون مجاوزة لحدود ، العنؾ و العدوانٌة  فإذا أردنا أن نقضً على المإسسات التربوٌة 

                                                           
 تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة ٌعانون من إحساس حاد من %66,48أن .103 ص 32 مأنظر نتابج و معطٌات الجدول رق - 1

 .من مواقؾ أساتذتهم التمٌزٌة

هل تري أن  -

المإسسة تعاقب 

 التبلمٌذ بدون تمٌز؟

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %16,8 30 %16,7 10 %16,8 20 نعم-1

 %46,9 84 %50,0 30 %45,4 54 ال-2

 %21,8 39 %20,0 12 %22,7 27 ال أدري-3

 %14,5 26 %13,3 8 %15,1 18 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع
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توجب إٌقاع العقوبة دون ، استثناء وال محاباة وال تؤجٌل وال تؽٌٌر للقوانٌن هناكفلٌس 

 .ألحدتهاون وال ٌكون هناك محل ألي شفاعة 

و لكً نستطٌع التمسك بهذا الطرح العام فً مإسستنا ، و هو أن نظم المراقبة و 

الضبط والمعاقبة جدٌرة بؤن ٌعاد وضعها ضمن  اقتصاد تربوي  حتى ال نستعٌن بنظم  

 األمر ٌتعلق بقوة ألن. الثانويذمراقبة و ضبط  وعقوبات عنٌفة أو ؼٌر مهتمة بالتلمً

أن ٌكون . طرق المعالجة فً نظر التلمٌذ و لٌس بقوة المإسسة و قوانٌنها و أسلحتها

المشرع مهندسا بارعا ٌعرؾ فً أن واحد كٌؾ ٌستعمل كل القوى التً تستطع أن 

 .تساهم فً تدعٌم بناءالمإسسة التربوٌة  وإماتة كل القوى التً ٌمكن أن تهدم المإسسة

 صور من اإلنظباط.8

 :األمانة سلوك للتنشئة.1.8

 أسباب السرقة األدوات و اإلتالف حسب الجنس: 72الجدول رقم

 

 

  %81.6ن التبلمٌذ ال ٌتركون أدواتك المدرسٌة و محفظتهم فً القسم أثناء استراحة،إ

و بالفعل تحصل هذه . ألنهم ٌشعرون  إنهم سوؾ ٌسرقون أو تتلؾ  ممتلكاتهم 

و بالتالً ٌطؽً تمثل عدم ترك الممتلكات الخاصة بهم ، و الخوؾ من .الممارسات  

هل ٌمكن أن تترك  -

أدواتك المدرسٌة و 

محفظتك فً القسم 

 أثناء وقت االستراحة

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %10,6 19 %11,7 7 %10,1 12 نعم-1

 %81,6 146 %76,7 46 %84,0 100 ال-2

 %2,8 5 %5,0 3 %1,7 2 ال أدري-3

 %5,0 9 %6,7 4 %4,2 5 بدون إجابة-4

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام
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السرقة ، و بالتالً كٌؾ لنا؟ أن نقدم النموذج الذي ٌنطبع علٌه المواطن عدم إتبلؾ و 

سرقة ملك الؽٌر، بل أننا نشهد ظواهر ؼرٌبة ، و إتبلؾ الكراسً و الصبورات و 

الجدران وكل شًء،و سرقة ما أمكن كالمصباح،المؤخذ وكل ما تقع علٌه الٌد من 

 .ةوسابل تعلٌمً

و لتجنب هذه األعمال تعمل الكثٌر من المإسسات التعلٌمة ،على تكلٌؾ مندوب القسم 

،بؽلق و فتح القسم ،تجنا لهذه األفعال ، و كؤن ظاهرة الؽلق و اإلقفال ، تمتد من 

، وإلً جمٌع المإسسات العامة و (األبواب الحدٌدة )أقسامنا الدراسٌة إلً بٌوتنا 

 .الخاصة 

فمبدأ الؽلق و اإلقفال ٌستخدم الٌوم فً بعض مإسستنا ، فبعض المإسسات محل 

و ،الدراسة  ٌتم ؼلؾ و إقفال أبواب األقسام فً كل مرة ٌخرج التبلمٌذ من القسم 

لكن كٌؾ .وبذلك تصبح مإسستنا و كؤنها سجن انضباطً. ٌكلؾ بذلك مندوب القسم

ٌمكن أن نحد من ظاهرة التعدي وإتبلؾ على ملك الؽٌر و على األمبلك العامة ؟ إن 

مسؤلة التلؾ لٌست مسؤلة واحدة من مسابل التلؾ فً المال و األشٌاء ذات أهمٌة ،إال 

أن التلؾ الربٌس هوما كان فً حٌاة اإلنسان ،حٌاة الشاب الثانوي الذي لم ٌتربى على 

خلق األمانة  فً المإسسة التربوٌة التً لم تستطع أن تنظم نفسها بوصفها مجتمع 

أفراد ذا عبلقة بؤوجه أخرى من الحٌاة االجتماعٌة ، فمسؤلة التربٌة عند الشباب هً 

ٌّة و ل   بالتوجٌه و االستعمال المنظماالهٌمنة على أفعاله و إمداده مجموع القٌم األخبلق

ٌّة ما ٌّة التً ٌشّكل استبطانها الفردي والجماعً إسمنت مجموعة ثقاف ٌّة و الثقاف  .الدٌن

لكن ما الحظناه من معاٌنتنا أن السرقة تقل كلما توجهنا من المراكز الحضرٌة الكبرى 

فإن التبلمٌذ ٌتركون أدواتهم . بعٌدا صوب المناطق الشبه حضرٌة و الرٌفٌة عنها

 .المدرسٌة فً أدراج الطاوالت فً أوقات االستراحة و أوقات الؽذاء 
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 :النظافة صورة االنضباط.2.8

 المساهمة فً نظافة القسم حسب الجنس: 73الجدول رقم

 

 

  ٌتضح أنه ال ٌختلؾ التبلمٌذ فً محاولة االهتمام بتنظٌؾ 73 من نتابج  الجدول

و هذا ما نبلحظه عندما ٌكون هذا .   أنهم ٌساهمون%43.6القسم بحٌث ٌبرز من 

بدأ باإلدارة مرورا باألساتذة و . االهتمام تشارك فٌه جمٌع أعضاء الجماعة التربوٌة

  ال تشارك فً تنظٌؾ القسم و تزٌنه هذا ما وقفنا علٌه ،%34.1التبلمٌذ ، لكن نسبة 

 من واقع أقسامنا ،ذات أربعة جدران متهربة و بها الكثٌر من الكتابات الحابطٌة ،

 و الكراسً المكسرة و األقفال ، و مصابٌح الضوء المعطلة تشهد على التدهور 

ال شك أن تجمٌل المكان ٌعد من العوامل تربٌة . المكان الذي ٌعٌش فٌه الشاب الثانوي

الذوق عند النشء فنحن نتعلم عن طرٌق التقلٌد أكثر عن طرٌق النضج و اإلرشاد 

فاستخدام الستابر ذات األلوان البهٌجة ، وتزٌن الجدران بالصور و التماثٌل من صنع 

التبلمٌذ و الفنانٌن كل ذلك ٌساهم فً خلق جو من الجمال و السعادة  له أكثر األثر فً 

"تهذٌب األحداث
1

. 

                                                           
-1)العدد- 26جودة البنٌة المدرسٌة و عبلقتها  باألنشطة البٌبٌة  مجلة جامعة دمشق، المجلد .رٌمون معلولً -   1

 109ص.2010( 2

هل تساهم فً تنظٌم 

 و تنظٌؾ القسم

 الجنس
 اىَجَىع اىؼبً

 رمش-2 يأّش–1

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 %43,6 78 %51,7 31 %39,5 47 نعم-1

 %34,1 61 %26,7 16 %37,8 45 ال-2

 %15,6 28 %11,7 7 %17,6 21 ال أدري-3

 %6,7 12 %10,0 6 %5,0 6 بدون إجابة-5

 %100,0 179 %100,0 60 %100,0 119 المجموع العام
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  ففً خطوة طلبنا من مدراء الثانوٌات محل الدراسة و المبلحظة،أن ٌطلبوا من   

و من أجل معرفة تمثل .التبلمٌذ تنظٌؾ أقسامهم و تزٌنها والمحافظة علٌها  و حماٌتها 

التلمٌذ  وممارسته لتزٌن و تنظٌؾ و المحافظة و الحماٌة على مكان الدراسة و فً 

 .المستقبل على مكان العمل 

 تبٌن لنا أن اإلناث هن السباقات فً هذا الفعل ثم ٌتبعهم الذكور ،لكن بحركٌة أبطؤ  

- لكن بعض األقسام ٌحدث فٌها مقاومة ، إن لم نقل ممانعة و التبخٌس  لهذا الفعل

هذا العمل " فبعض التبلمٌذ ٌعتبرون إن-.التنظٌؾ و التزٌن و المحافظة و الحماٌة

التزٌن و تنظٌؾ و " ثم أن المإسسة ال تشجع من قاموا بفعل " أطفال الصؽار

 " .المحافظة و الحماٌة

بل فً الكثٌر . ثم إن المإسسة ال تعاقب ممن ٌقومون بالتكسٌر و التشوٌه و التوسٌخ 

وهذا من شؤنه أن ٌزٌد من .من المرات نبلحظ إنزال العقوبة الجماعٌة على الكل 

مشاعر عدم االكتراث و المساهمة فً البناء و التزٌن ، و هنا ٌحق لنا التساإل ، كٌؾ 

التزٌن و -ٌمكن أن نحصل فً المستقبل  على الفرد المواطن الذي ٌمكن أن ٌقوم بفعل 

وهو لم ٌتمثله و لم ٌمارسه خبلل مشواره التكوٌنً -  تنظٌؾ و المحافظة و الحماٌة

و هذا ما أبرزته دراسة مٌدانٌة .من االبتدابً إلى المتوسط ثم الثانوي إلى الجامعً

المدرسة أمام " إشكالٌة النظافة فً المدن الجزابرٌة و التً بٌنت مسإولٌة " حول 

"مسؤلة النظافة 
1

أن الفبة العمرٌة التً تقوم برمً النفاٌات من منظور السكان تمثل .  

و قد %24 و الشباب %21 و المراهقٌن24% من السكان حٌث ٌمثل األطفال 69%

أن أؼلبٌة هذه  الفبة هً فً طور الدراسة فمن هنا تبرز عملٌة التربٌة " الحظت 

داخل المدرسة بمختلؾ أطوارها أي الحاجة لترسٌخ قٌم النظافة داخل الفضاء 

العمومً من خبلل إدراج عملٌة التربٌة على سلوك النظافة فً مختلؾ برامجها و 

"كتبها
2

هذه التنشبٌة على النظافة ما لحضناه فً أحد األشرطة التً بثت تحت عنوان .

"خواطر" 
1

. 
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التنظٌؾ و - فً المجتمع الٌابانً فإن مإسسات التنشبٌة المدرسة  تقوم على مبدأ 

. التزٌن و المحافظة و الحماٌة من بداٌة السنوات األولً و تستمر معه أثناء عمله 

فالفرد الٌابانً ٌمارس التنظٌؾ و التزٌن و المحافظة و الحماٌة  كل ٌوم فً الفترة 

الصباحٌة هذا العمل بمشاركة الجمٌع مع توفٌر كافة الوسابل الضرورٌة لهذا الفعل و 

لذا نري العامل الٌابانً ال ٌبدأ عمله الٌومً إال بترتٌب و .  تستمر معه خبلل حٌاته

وبالتالً ننتقل من الحالة المٌكروسكوبٌة ، فً أي  مكان .  تنظٌؾ و حماٌة مكان عمله

و .إلً الحالة الماكوسكوبٌة المجتمع بكامله  (مواطن–عامل -متمدرس)ٌشؽله الفرد

هذا ٌحلنا لفهم كٌؾ ٌمكن لمواطن فً خضم التؽٌرات السرٌعة أن ٌكون مشاركا فً 

 )التنظٌؾ و التزٌن و المحافظة و الحماٌة أي موقع ٌشؽله ، و قد قضً  ثلث حٌاته

لم ٌمارس لم ٌتمثل هذا الفعل ما زال  (سنة من حٌاته فً مإسسات تكوٌن 25حتى 

ٌنظر إلٌه بنوع من التبخٌس رؼم أن التربٌة اإلسبلمٌة فً الكثٌر فمن الشواهد كقول 

اإلٌمان بضع و سبعون شعبة أعبله ،قول ال إله إال هللا  و أدناه إماطة "  ص"الرسول

"األذى عن الطرٌق 
2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 
حصة تلفزٌون بثتها الكثٌر من القنوات تدور حول مفاهٌم التحضر فً المجتمعات الؽربٌة و مقارنتها بما ٌجري -  1

حٌث أظهرت أن فً المجتمع الٌابانً ٌدرب التبلمٌذ منذ الصؽر على تنظٌؾ أقسام . فً مجتمعاتنا العربٌة المسلمة
بحٌث تخصص المدارس الوقت و اإلمكانٌات للقٌام بمهمة التنظٌؾ و تستمر معهم على طول السنة وعبر . الدراسة 

 .جمٌع مراحل الدراسة 
 حدٌث نبوي -  2
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 :الخاتمة 

الحراسة "إن العنؾ فً نظر الشاب الثانوي الواقع علٌه ٌؤتً من اإلدارة و االستشارة

 صورة سلبٌة لئلدارة و ٌتمثل سلوك مستشار التربٌة و مساعدٌه لالعامة ،فهو ٌشك

 .على أنه عمبل ضدهم 

ثم تؤتً طرق العقاب التً ٌستخدمها األساتذة فً الزٌادة من ردود أفعال التبلمٌذ 

العدوانٌة و العنٌفة بسب الطرد من القسم الذي ٌسبب الفوضى و الهامشٌة فً 

 .المإسسة التربوٌة ،ثم تؤتً طرٌقة تنقٌص نقطة من االمتحان 

لكن أسباب العنؾ فً المإسسة حسب التبلمٌذ تتعلق بمحٌط المإسسة بسبب 

المخدرات و الخمور و جماعة الرفاق الذٌن ٌحركون أحداث العنؾ فً المإسسة ،و 

عدم اهتمام األولٌاء،  ثم ٌؤتً عجز اإلدارة المدرسٌة عن مواجهة العنؾ الخارجً 

، ثم ٌؤتً األسباب البٌداؼوجٌة التً تتعلق باألساتذة و طرق التدرٌس و ةعلً المإسس

 .المواد و البرامج 

فٌبدأ باألسباب البٌداؼوجٌة ثم الفضاء .أما أسباب العنؾ داخل القسم تحدٌد 

ثم استعمال الزمن المرتفع الذي ال ٌراعً حاجٌات التلمٌذ ' اكتظاظ القسم'المدرسً

  .ةوؼٌر منفتح على سٌاقات معرفٌة و رٌاضٌة و ترفٌهً

أما ظاهرة الؽش والتً تسبب العنؾ فإنها فً ازدٌاد وفً جمٌع المستوٌات المدرسٌة 

هذا الؽش له انعكاسات علمٌة و اجتماعٌة ،لكن ازدٌاد الؽش هو نتٌجة التواطإ و 

الهٌمنة التً تعمل على توسعٌه و ترسٌخه فً المجتمع الجزابري فً السنوات 

 . األخٌرة

فهو .  كلما توجهنا صوب المراكز الحضرٌة و ٌقل كلما ابتعدنا عنهادهذا العنؾ ٌزدا

فالعنؾ ٌظهر . ٌقل فً الحواضر الصؽرى و المناطق الشبه حضرٌة و فً األرٌاؾ

بكثرة فً المدن ضمن سلوكات عنٌفة ٌمكن مبلحظتها من خبلل تخرٌب المإسسات و 

األمبلك العمومٌة ، و هذا ما نبلحظه كذالك فً المإسسات التربوٌة التً توجد فً 

المراكز الحضرٌة من كثرة تكسٌر و تهراس و كتابات حابطٌة مشٌنة تستخدم فٌها 

 .العبارات المسٌبة 
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لذا فإن إلسكات خطاب العنؾ و العدوانٌة و طرق المعالجة فً رأي التبلمٌذ بتوعٌة 

ثم تشجٌع من إلتزموا باإلنضباط و باإلحترام . ومساعدة التبلمٌذ و التواصل معهم

 ومعاقبة من أساإا دون تمٌز، أي العدل فً العقوبة حالة إنزالها 

وفً األخٌر إذا اردنا إلسكات خطاب العنؾ و العدوانٌة  ،علٌنا الذهاب مباشرة إلى 

هوٌة الشاب  )مصدرالعنؾ،و هذا بالعمل على إجاد توازن بٌن متؽرات السالفة االذكر

العبلقات داخل –الزمنالمدرسً -الفضاء الهندسً- الثانوي ،ثم عوامل الحٌاة المدرسٌة

 .(طرق الضبط و المعاقبة- اإلمتحنات- األنشطة المدرسٌة- الفضاء و خارجه

ثم إن المإسسة التربوٌة و المجتمع الجزابري ال ٌسمح بتحقٌق اإلشباعات الؽزٌرة 

 .للشاب الثانوي الطبٌعٌة ضمن الحدود و الضوابط التً أنشؤها المجتمع 

ثم إن قواعد الضبط االجتماعً و المدرسً ضعٌفان و ال تإدٌان المطلوب منهما،  

ضمن هذا المنطق فإن التوافق مع القوانٌن و التعلٌمات الثانوٌة ٌصبح ؼٌر ذي معنً 

 ن، وال ٌحمل القول بضرورة التمسك بالمسار المدرسً و خصوصا عند الذكور الذي

 .ٌزداد العنؾ عندهم
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 الخالصة العامة
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 :الخالصة العامة

 طبٌعة عبلقة الشباب بمإسستهم الثانوٌة ،و تعرضنا من ىلقد تعرضنا فً بحثنا هذا إل

 .خبلله لطرق التنشبة االجتماعٌة التً تمارسها المإسسة التربوٌة على األجٌال الشابة 

أوال . حولنا على ضوء ذلك تحدٌد إشكالٌة المجتمع الجزابري فً تنشبة مواطن الؽد 

قصد تبٌان أهمٌة اإلشكالٌة التً شؽلتنا فً هذا البحث التطرق إلى مفهوم المإسسة 

ٌِؤتً أكله بعد  (الثانوٌة)التربوٌة  بسبب الخطاب الؽامض و .التً نعتبرها زرع لم 

المزدوج و المعمم الذي تتبناه الدولة،وبسب اإلصبلحات الجارٌة ،و بسب التؽٌرات 

االجتماعٌة و التؽٌرات الثقافٌة العالمٌة الحاصلة و انعكاساتها على جٌل الشباب و خاصة 

لقد حددنا من خبلل االنتقال من النظري ومعطٌات البحث المٌدانً أن نستولى .الثانوي

على الظاهرة االجتماعٌة، و نثبتها و نبلحظها ،ونكتشؾ منظومة العبلقات الخاصة 

ولقد قمنا بعد جمع المعطٌات وتحلٌلها وإبراز .  بالمإسسة التربوٌة و الشباب الثانوي 

كٌؾ ٌعٌش : النتابج التً عرضنها تبعا للفرضٌات التً اشتققنها من السإال الربٌس 

الشاب الثانوي تمدرسه؟  وعرضنها فً شكل خالصات وذلك بهدؾ وضع أرضٌة 

وهو تحلٌل متعدد .للبحث فً موضوع الشباب ونظام التعلٌم فً الجزابر مستقببل

 .المتؽٌرات عبر قطع تزامنٌة ،تكاملٌة هدؾ ربط حدود توازن نسق التعلٌم

ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت    :الفرضٌة األولًففٌما ٌخص

فً .هذه الفرضٌة التً امتدت على جمٌع فصول البحث.تختلؾ تبعا لجنس الشاب الثانوي

هذه الفرضٌة حولنا تفكٌك جهة الرابطة الظاهرة بٌن الجنسٌن، فوجدنا أن االختبلفات بٌن 

الذكور و اإلناث ذات معنً واحد فً شتً فبات األصل االجتماعً ،و المنطقة الحضرٌة 

وإجماال ذات سعة واحدة صلب تلك الفبات ،إنها اختبلفات قابمة أٌا كان نموذج المنشاة 

 .المرتادة فً أثناء التمدرس الثانوي

هناك ارتفاع فً معد الجنوسة لدي اإلناث فً مقابل انخفاض لدي الذكور فً التعلٌم 

و انه هناك إقصاء متسلسل للذكور عبر جمٌع المراحل المدرسٌة،ذلك أنه ما . الثانوي

كان لمستقبل مدرسً أن ٌنجح  شرط أن ٌكون مرتبط باالستعدادات إزاء المدرسة وإزاء 

 .االنتساب إلى قٌمها و إزاء االرتقاء بالمدرسة 
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  ثم إن حاجٌات الشباب الثانوي تركز على المطالبة بالتفهم و حرٌة الرأي و التعبٌر عن 

المواقؾ والمشاركة والعدل فً المتعاملة بعٌدا عن كل تمٌز من طرؾ األساتذة واإلدارة 

و هنا ٌعتبر األصل االجتماعً عامبل قادرا على تحدٌد الممارسات والمواقؾ واآلراء 

و أهم ما ٌشؽلهم ٌدور حول العمل و المٌل إلً االستقبلل المالً و الحرٌة . المباشرة 

إن أولبك الشباب المتمدرس ٌنؽمسون ٌومٌا فً مشاكل على قدر كبٌر من ثم .الشخصٌة

 .الخطورة إلً أنهم ٌندفعون بردود فعلهم نحو السٌرورة الخاصة بتنشبٌتهم 

 فٌما ٌخص . و قد الحظنا أن هناك تمثلٌة تفاضلٌة بٌن الجنسٌن فً كثٌر من أمور الحٌاة

و من جهة أخرى هإالء .الدراسة و المستقبل و العنؾ و األنشطة الفكرٌة و االستهبلكٌة

المراهقون واعون بما ٌدور حولهم و ال ٌفقدون األمل فً مجتمع أكثرا عدال و /الشبان

 .أبعد ما ٌكون عن التمٌز 

 ما ٌعشه الشباب الثانوي  من خبلل ممارسات و تمثبلت  ختلؾ تبعا لكل الفرضٌة الثانٌة 

نتجه لسٌرورة . هذه الفرضٌة تمتد على جمٌع فصول البحث. الشاب الثانوي (اإلقامة )ثانوٌة

هذه السٌرورة جعلت المجتمع الجزابري،و المجتمع .التحضر التً تعرفها الجزابر/التمدن

الؽلٌزانً ٌجد نفسه محكوم بحكم الواقع ، أمام تحدٌات و فً مواجهة حاجات جدٌدة و متؽٌرة 

هذه الحواضر الصؽرى تتكون من الفبلحٌن . باستمرار  من الصعب تلبٌتها و تحقٌقها للجمٌع

شرطة –و قطاع التعلٌم،و عمال الوظٌؾ العمومً ،بعض األطر المتوسطة ،و قطاع األمن 

درك و جٌش الوطنً ،من القطاع الخاص التجار الجملة و التجزبة ، العمال و الحرفٌن 

 .المتقاعدٌن و البطالٌن

وبالتالى سجلنا أن ممارسات و .إشكالٌة للشبٌبة الجزابرٌة خلق / التمدن/هذه التحضر  

و سجل . (ؼلٌزان)تمثبلت تختلؾ كلما انتقلنا من المراكز الحضرٌة من أطرفٌها إلى المركز

أن هناك تناسب طردي بٌن الممارسات و التمثبلت ،فهً تزداد أو تنقص إذا انتقلنا من مدٌنة 

- المطمر)مركز المدٌنة إلى أطرفٌها و من المدٌنة إلى حواضرها الصؽرى من ؼلٌزان إلى

فالحٌاة فً المدٌنة تمتاز . أو من وادي أرهٌو إلً مازونة أو عٌن طارق أو الرمكة (بن داود

بتعقدها واختصاصها فً عبلقات إنسانٌة واجتماعٌة معٌنة، كما أن أسلوب حٌاة الحضر 

 .،ٌكون العنؾ أحد مظاهرهاٌمتاز بالمصلحة، وبعادات وطابع وسلوكات حضرٌة
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 إن ما ٌعشه الشباب الثانوي من خبلل ممارسات و تمثبلت  تتعلق بعوامل :الفرضٌة الثالثة

 :و التً تندرج تحتها الفرضٌات الفرعٌة التالٌة.الحٌاة المدرسٌة

ما ٌعشه الشباب الثانوي   من خبلل ممارسات و تمثبلت  ٌتعلق  :الفرضٌة األولً الفرعٌة

 وعلى مستوي التبلمٌذ عند ةسجلنا تعثر على مستوى اإلدارة  واألساتذ.  بالزمن المدرسً

تؤتً صعوبة تنظٌم و بناء جدول الزمنً للتبلمٌذ لثبلثة ثم .الدخول و الخروج المدرسً 

عدم تخفٌؾ ساعات التعلم اعتبارات،ٌتعلق بفضاء المإسسة هندسة الفضاء المدرسً و 

 .الٌومٌة، وهذا مبعث للتعب والملل لدى التبلمٌذ 

عملٌة تنفٌس التً ٌتطلب الحركة و الحالٌة ال تراعً  الزمنٌة اإلدارٌة  الستعماالتثم إن

  .هو معرفً وتنشٌطً ورٌاضً ما لكل سٌاقات على منفتحة النشاط و الترفٌه ، وؼٌر 

وأنها فً الكثٌر من األحٌان وجدت كطرٌقة عمل سلطة الضبط و المراقبة التً تقوم 

هذا الزمن المدرسً الذي ٌدبر وطنٌا ٌلقى رفضا . االستشارة (الحراسة العامة )بتنفٌذها

حٌث  ٌدخل التبلمٌذ فً حالة احتجاجات بٌن األساتذة و مرات تكون مبطنا من التبلمٌذ ، 

بالتوقؾ الكلً و الجماعً بالتحاق باألقسام، هذه االحتجاجات  تخرج فً كثٌر من 

تجمعات أمام مدارٌات التربٌة، و وزارة التربٌة من أجل تحدٌد  )األحٌان إلى الشارع 

بسبب ارتفاع حجم الزمنً للبرنامج ،و تصبح السنة الدراسٌة فصلٌن و .عتبة الدروس

فصل ثبلث ٌمر بشكل تسٌر أزمة بسبب ؼٌابات التبلمٌذ، وكثرة الفوضى واالحتجاجات 

و الستخدام العنؾ المادي من تكسٌر، وكتابات حابطٌة تحمل عبارات مشٌنة تعبر عن 

فداخل المإسسة التربوٌة بدأت ظاهرة أشكال تمرد األفراد وجماعات التبلمٌذ . الرفض

، مما ٌجعلها خارج ضد سلطات المإسسة، وفً تصادم صارخ لقوانٌن الداخلٌة للمإسسة 

 هذه الظواهر سوؾ نتوسع فٌها فً الفرضٌة المتعلقة  بالعنؾ و .الشرعٌات الرسمٌة

  .االنضباط  

إن ما ٌعشه الشباب الثانوي  من خبلل ممارسات )  المتعلقة :لفرضٌة الثانٌة الفرعٌة اأما

و حولنا ضمن هذه الفرضٌة أن .(و تمثبلت  تتعلق بالعبلقات داخل المإسسة التربوٌة

كٌؾ . نوضح طبٌعة العبلقات الجارٌة بٌن الشباب الثانوي أعضاء الجماعة التربوٌة

 و بالتالً إلى تحلٌل الطرٌقة التً ٌنظر بها كل طرؾ لؤلخر ، و ٌنظر بعضهم لبعض،
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كٌؾ ٌتفاعلون و ٌتوافقون فٌما بٌنهم و كٌؾ ٌتواصلون و ٌعالجون ما ٌنشؤ بٌنهم من 

صعوبات نتٌجة دٌنامكٌة متطورة ٌتخللها كثٌر من الجدل و كثٌر من األخذ و الرد ، مما 

أن نختزل العبلقة ؾ.ٌإدى إلى اندالع األزمات بٌن التلمٌذ واإلدارة االستشارة األستاذة

البٌداؼوجٌة إلى عبلقة تواصل صرؾ ،إنما معناه أن نمتنع عن اإلحاطة علما بالسمات 

حارسا )وفً خضم ذلك ٌجد األستاذ إال .النوعٌة التً تدٌن لسلطان المإسسة التربوٌة 

فإن األستاذ ٌنصب .و بالتالً بحكم هذا الوضع (.أنا أخدم  عساس) (للنظام المدرسً

وكٌؾ ٌكمل .كٌؾ ٌنهً الحصة لدراسٌة. على نفسه و ٌبقً همه شالحواجز وٌنكم

البرنامج السنوي ،فهو ؼٌر مستعد بؤخذ بعٌن االعتبار و تنوع مإهبلت و اختبلفات 

لذا ٌشتكً جل التبلمٌذ من عدم التفهم و التمٌز والعدل فً المعاملة .إٌقاعات اإلستعاب

ومن عدم حرٌة التعبٌر عن الرأي و ٌعانً الشاب الثانوي من طرٌقة العقاب والمتمثلة 

فً الطرد من القسم و تنقٌص النقطة التً أصبحت عند بعض األساتذة لسلطة ضبط 

  .تمارس 

إن ما ٌعشه الشباب الثانوي   من خبلل ممارسات و تمثبلت  ):الفرضٌة الثالثة الفرعٌة 

فً فً هذه الفرضٌة تحققنا من أن المإسسة التربوٌة لٌس .(تتعلق باألنشطة التربوٌة

فضابها الهندسً وال فً تدبٌر زمنها المدرسً، اهتمام بتنظٌم و تدبٌر أوقات الفراغ و 

األنشطة للشباب الثانوي، بل ال ٌوجد أصبل فً المإسسة من ٌشرؾ على هذه األنشطة 

ألنها .الجمعٌة الثقافٌة والرٌاضٌة المدرسٌة وأندٌتها بل أنها مجرد موجودة على األوراق 

بعٌدا عن ،والتفتٌت   و الحشو التلقٌنتتعلق ببنٌة المإسسة ذاتها ،إن المإسسة تعتمد على 

ثم إن المإسسة تعٌد ما ٌتم فً المجتمع فً التؤسٌس . واإلنتاجاالبتكار اإلبداع التدرٌب

للحٌاة الدٌمقراطٌة فرؼم التشرٌعات والنصوص المبرمجة فى المشاركة فً الجمعٌة 

أن ممثل التلمٌذ ال ٌهتم . المدرسٌة و انتخاب ممثل القسم ٌبقً تصور التبلمٌذ لهذا األمر

بؤمرهم و ال ٌدافع عن مشاكلهم و أن لئلدارة دور فً التعٌن ،أي أن المإسسة تعٌد إنتاج 

ما ٌقع فً المجتمع من خبلل العمل الجمعوي وطرٌقة االنتخابات التً تتم الٌوم فً 

 بروز شخصٌة جزابرٌة ؼٌر مهتمة بالشؤن إن رصد هذه األنشطة أظهر لنا. الجزابر

 .العام و ؼٌر مشاركة فٌه 
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  إن ما ٌعشه الشباب الثانوي   من خبلل ممارسات و تمثبلت  للعنؾ )وفً أخر فرضٌة

إن العنؾ الذي ٌصد رعن التلمٌذ ال فتكامل الفرضٌات السابقة ، (مرتبط بالعوامل السابقة

ٌمثل اإل المظهر الخارجً لمجموعة من التمثبلت التً ٌحملها عنه فتمثله وممارسته لهذا 

 لكن هناك عدة وسابل إلسكات خطاب العنؾ و .العنؾ ٌعتبر من األهمٌة بمكان 

و هو الذهاب مباشرة إلى مصدر الشر،و هذا بالعمل على إجاد . العدوانٌة فً مإسستنا 

- هوٌة الشاب الثانوي ،ثم عوامل الحٌاة المدرسٌة )توازن بٌن متؽرات السالفة االذكر

طرق الضبط و - األنشطة المدرسٌة - العبلقات داخل الفضاء و خارجه–الزمن المدرسً

 التً لم تقتصر على التبلمٌذ فقط ، بل أصبحت تنخر ش ثم ازدٌاد ظاهرة الػ.(المعاقبة

 إنسانٌة اإلنسان كمعٌار الجسم االجتماعً ،هذا الؽش أصبح مكسب اجتماعً ألؽى

أساسً للتعامل مستبدال إٌاه بمعٌار مراتب النجاح بؤي وسٌلة مٌكافلٌة  فً مجتمع  ٌظهر 

لؽش ٌتم على مستوى المعرفة التً لهاو دالالت و ارتباطات و فا. أنه تنافسً بل إقصابً

 و مسإولٌن ومتدٌنٌن، ٌدركون نفكل الؽشاشٌن من تبلمٌذ وسٌاسًٌ". بعبلقات القوةةوثٌق

 بسلوكهم هذا  هو امتبلك القوة أي السلطة 

و فً األخٌر ٌجب أن نشٌر إلى جملة من الصعوبات تتعلق بإستخدام بعض المفاهٌم مثبل 

الذكورة و –المساواة - تنشبة- تربٌة- الفبات اإلجتماعٌة- إعادة اإلنتاج- المراهقة-الشباب

داخل سٌاق -العنؾ-اإلنظباط- التمٌز- اإلصطفاء و اإلقصاء- - حرٌة التعبٌر- األنوثة

 .إجتماعً لم تتحق فٌه كرامة اإلنسان ،ولم ٌؤسس لفعل حضاري ممٌزله

إن التعامل مع نمط من هذه المفاهٌم و مع مختلؾ النظرٌات المرتبطة بها على قدر من 

اإلختبلؾ و الحدة فٌما بٌنها ،و خصوصا للٌوم لٌس هناك تراكم معرفً على مستوى 

 .اإلنتاج العلمً فً معرفة الخصابص و المٌزات الشباب الجزابري 

و فً األخٌر فإن الكثٌر من المفاهٌم التً عرضنها فً بحثنا تحتاج من المهتمٌن ،البحث 

و التنقٌب ،و اننا بهذا البحث المتواضع نكون فتحنا األفاق لئلنطبلق العمل فً دراسة 

 .الشباب الجزابري 
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 :المالحق 

                                                           \ـــــــــــــــــــــ \رقم االستمارة 
 .......................الثانوٌة

 .استبٌان حول الحٌاة المدرسٌة بالثانوٌة

 فً إطار بحث علمً حول الحٌاة المدرسٌة  و ما ٌعشه الشاب الثانوي فً عبلقته: أٌها التلمٌذ
مع مإسسته و محٌطه االجتماعً ولمعرفة وضعٌاتكم كما تشعرون أنتم ال كما نحن نتصور نحن 

 .الكبار
ارتؤٌنا أن نوجه لكم هذا االستبٌان راجٌن منكم التحدث عن أنفسكم و عن حٌاتكم و ما تشعرون به 
بكل صراحة و واقعٌة ألن مساهمتكم الفعالة فً إنجاز هذا البحث العلمً ستنٌر الكثٌر من القضاٌا 

 .التً تهمكم أنتم و القابمٌن و المتدخلٌن  فً العملٌة التربوٌة 
لقد تم بٌاء هذا االستبٌان بمجموعة من األسبلة ٌضمن لك منها اختٌارات لئلجابة : كٌفٌة اإلجابة 

 .علٌها وفقا لقناعتكم الشخصٌة التً ستدعم نتابج بحثنا هذا
إن ما تدلون به من إجابات تخص حٌاتكم المدرسٌة ،ال ٌإثر علٌكم ألننا ال نكتب أسمابكم ، : مالحظة 

  .فبل تتحرجوا من أٌة إجابات أو رأي تدلون به

 شكرا علً تعاونكم معنا
 

 \                 ــ\ذكر - 2\  ــ\ أنثى – 1: الجنس-1
 :............................القسم - 3                                .………:  السن-2-
 ..........مهنـة األم- 5......... ..................      مهنـة األب-4
 : هل تعتبر نفسك فً مرحلة-6
 \ـ\بالمراهقة بداٌة الشبانهاٌة 3- \               ـ\الشباب -2\                 ـ\المراهقة -1 
.......................................  فً رأٌك ماذا تعنً لك كل مرحلة التً أنت فٌها؟    - 7

................................................................................................................
................................................................................... 

 \ ـ\ال أدري- 3\ ـ\لست سعٌد       -2\     ـ\سعٌد -1 فً رأٌك هل تعتبر نفسك؟     - 8
 \ـ\ال أهتم- 3\ ـ\فً بعض األحٌان - 2\ ـ\ٌومٌا  -1هل تهتم بمظهرك ؟      - 9

  تعتبر تعلم الفتاة  هو نوع من الحرٌة و االستقبللٌة ؟فً رأٌك هل-   10
 \ ـ\ال أدري- 3\       ـ\ال -2\       ـ\نعم -1          

 .(الفرنسً أو األمرٌكً )هل تري أن الشباب الجزابري مثله مثل الشباب الؽربً -11
 \ـ\ال أدري- 3\       ـ\ال -2\       ـ\نعم -1

.............................................    من أي ناحٌة برر    (نعم)إذا كان الجواب - 12
...................................................... 

......................................................  من أي ناحٌة برر      (ال)إذا كان الجواب -13
  ................................................................... 

 .   قوامة الرجل علً المرأة \  ـ \2 بٌن الذكر و األنثى ةالمساوا\ ـ\-1مع أي عبارة تتفق ؟ -14
.......................................................   ؟  (ةحالة المساوا)برر لماذا-15

     ....................................................................................... 
 ..............................................................لماذا؟    (قوامة الرجل)حالة- 16
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 عمل

مواصلة  الزواج و تكوٌن أسرة   
 الدراسة

ربح 
 المال

 ال تدري

      
 ما هو مشروعك الشخصً فً المستقبل؟19  -

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 :هندسة وبناء فضاء الثانوٌة-2

 \       ــ\الثانوٌة  -  3\     ــ\الشارع - 2\    ــ\البٌت -1فً أي مكان تشعر باالرتٌاح؟ - 20
 .........................................إذا كانت ال تشعر باالرتٌاح فً الثانوٌة لماذا؟-  21   
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 22 - فً رأٌك هل شكل وهندسة بناء مإسستك ٌشعرك بالراحة فٌها  ؟

 \ـ\أحٌانا- 3\   ـ\ال -2\ ـ\نعم -  1

 ؟                                           فً رأٌك هل عنؾ وعدوانٌة  التلمٌذ راجع لنقص المرافق  ؼٌر القسم ٌنشط فٌها-23
 \ـ\ال -3\ ـ\أحٌانا- 2\  ـ\نعم -  1

 .......................................................وضح أكثر    (نعم)إذا كان الجواب ب-24
............................................................................ 

 . ةعلٌها فً الخانة المرافق* المرافق الؽٌر المتواجدة بالثانوٌة؟ ضع عبلمة ماهً-25

قاعة اإلعبلم 
 اآللً

قاعة المكتبة و 
 التوثٌق

مساحات 
 خضراء

 

مخابر خاصة 
 بالتعلٌم التقنً

قاعة دروس  مخابر علمٌة
 نظٌفة 

      

قاعدة متعددة  مدرج قاعة الصبلة
 األنشطة

مرافق  قاعة المداومة
 رٌاضٌة

 قاعة التمرٌض

      

 
 فكٌؾ ٌكون شكلها؟ (ثانوٌة)إذا طلب منك أن تصمم مدرسة-26
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................................................................  

 :الزمن المدرسً
 ؟  فً الثانوٌةاألسبوعٌة عدد ساعات الدراسة أنهل تعتقد -27

 متوسط\ ـ\منخفض \ ـ\- مرتفع\ ـ\
 .....................................................................إذا كان مرتفع ماذا تقترح؟28-
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    األساتذة

    التبلمٌذ
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أعضاء الجماعة 
 التربوٌة

عنؾ 
 (ضرب)جسدي

عدد 
 المرات

عنؾ 
سب )لفظً
 (وشتم

عدد 
 المرات

عنؾ 
إهانة،تحقٌر )معنوي
 الذات

عدد 
 المرات

       المدٌر و اإلدارة

مستشار التربٌة و 
 مساعدٌه

      

       األساتذة

       التبلمٌذ
 ماهً حسب رأٌك األسباب التً تدفع بالتلمٌذ إلً اقتراؾ العنؾ داخل المإسسة؟-  52

  عبلقة مع األستاذ

  أسباب نفسٌة

  أسباب اجتماعٌة

  اإلدارة ال تقوم بدورها

  المواد،طرق التدرٌس، الوسابل التعلٌمٌة،)أسباب دراسٌة

  (الشارع و ما ٌحدث فٌه)رفقاء السوء و المحٌط الخارجً 

  عدم اهتمام األولٌاء

ٌِدي بالتلمٌذ إلً التمادي فً السلوكٌا    العدوانٌةتعدم وجد عقاب ردعً 

  ظاهرة المخدرات و الخمور عند بعض التبلمٌذ
 

 ماهً السلوكات التً تثٌر فٌك ردود أفعال عنٌفة و مٌز درجتها؟-  53

درجة  السلوكات
العنؾ  

 قوٌة

 العنؾ
 متوسطة

درجة 
العنؾ  
 ضعٌفة

درجة 
العنؾ  ال 

 تؤثر فٌك

 من طرؾ األستاذ أو اإلدارة (الحقرة)التهمٌش
 

    

 فً الفروض و ماإلحساس بعدم العدل فً التقًٌ
 االختبارات

    

عدم احترام التلمٌذ من طرؾ الطاقم التربوي و 
 اإلداري

    

     استعمال العنؾ و العقاب 

     األستاذ ؼٌر متمكن فً مادته

     (سوء ظروؾ التمدرس )نقص الوسابل التعلٌمٌة 

      اإلداري الصارمرالتسًٌ

      اإلداري المتسٌب و المتساهل جدارالتسًٌ

      بٌن أفراد وأعضاء الجماعة التربوٌةن عدم التعاو

      عن متابعة التبلمٌذ الذٌن ٌثٌرون العنؾءؼٌاب األولٌا
 1كٌؾ ٌعاملك أساتذتك فً حالة العقاب؟- 54
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  األولٌاءاستدعاء تنقٌص النقطة السب و الشتم طرد من القسم الضرب

     
 :ماهً حسب رأٌك  أسباب التً تدفع التلمٌذ إلً إحداث الفوضى و الشؽب فً القسم -55
 عدم تمكن األستاذ من مادته \   ـ\3ضعؾ شخصٌة األستاذ \  ـ\-2صعوبة المادة     \ ـ\-1
   .اكتظاظ القسم\   ـ\- 5سوء العبلقة األستاذ بالتلمٌذ  \   ـ\4

فً ٍرأٌك كٌؾ ٌمكن إسكات وإؼماد عنؾ و عدوانٌة التبلمٌذ؟  - 56
................................................................................................................

....................................................................................  

 

 

 

 

                    
 : أوقات الفراغ و األنشطة الممارسة 

  التسكع و ال مباالة        \ــ\-2 الراحة و الخمول\ــ\-   1ماذا ٌمثل لك وقت الفراغ  ؟    -  57
    ممارسة نشاط  إلسعاد النفس       \ــ\- 3

 أٌن تقضً أوقات فراؼك؟-58

كسب  دالمسج الشارع دار الشباب البٌت
 المال

قاعات  الجمعٌات
 اللعب

 النترنٌت

        
 ماذا تفعل فً وقت فراؼك؟   -59  

التسكع  التلفزٌون
مع 

 رفقابك

المشاركة فً 
 أعمال البٌت

االنعزال 
 و الوحدة

 المخدرات  الرٌاضة
 و التدخٌن

 المطالعة يالموسٌق

        
 \ ــ\ال - 2\         ــ\نعم - 1هل أنت عضو فً أحد الجمعٌة الثقافٌة المدرسٌة؟    -60

 ..............................................................لماذا؟  (ال)إذا كان الجواب ب61-
.................................................................................. 

 \ــ\ال - 2\         ــ\نعم - 1 المدرسٌة؟  الرٌاضٌةهل أنت عضو فً أحد الجمعٌة -62 
 ..............................................................لماذا؟  (ال)إذا كان الجواب ب63 -     

.................................................................................. 

 
 

 \  ــ\أحٌانا 3- \ــ\ال-\ــ\نعم 2 1هل تشارك فً األنشطة التطوعٌة فً مإسستك الثانوٌة؟-64
 هل لك موهبة خاصة ترٌد ممارستها إن توفر لك الوقت فً الثانوٌة؟  -65

 \ ــ\ال - 2\  ــ\نعم -  1
 ............................................................و هل تمارسها؟ (نعم)فً حالة 66-

........................................................................................ 
 ما هً النوادي العلمٌة و الثقافٌة التالٌة التً تود المشاركة فٌها؟ - 67

نادي الموسٌقً و 
 التمثٌل

األشؽال  نادي الرٌاضً
 الٌدوٌة

نادي البٌبة 
 راألخض

 اإلعبلم اآللً
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 ماذا ٌمثل لك ممثل القسم؟-   68

 تلمٌذ ٌمثل زمبلءه و ٌدافع عنهم فً اإلدارة                                            \ ـ\ -1

 .تلمٌذ ال ٌمثل اإل نفسه\ ـ\- 3تلمٌذ ال ٌمثل زمبلءه وال ٌدافع عنهم فً اإلدارة       \ ـ\ -2

 هل تري أن تلمٌذ مندوب القسم له دور فً الدفاع عن باقً التبلمٌذ؟-69
 \ ـ\أحٌانا- 3\       ـ\ال -2\       ـ\نعم -1                                

 ................................................فً رأٌك لماذا؟ (ال)إذا كان الجواب70-
.......................................................................... 

 هل تشارك فً انتخابات ممثلً التبلمٌذ فً بداٌة كل دخول مدرسً؟-71

 \ــ\أحٌانا - 3\ ــ\ال - 2\  ــ\نعم -  1                                 

 :االمتحانات
 فً رأٌك ماذا ٌمثل لك االمتحان ؟- 72

  كبلهما معا النقطة و المعرفة العلمٌة\ ـ\3–المعرفة العلمٌة \ ـ\-2– النقطة الحصول علً \ ـ\-1 

 هل صحٌح أن االمتحانات بالشكل الحالً ال تقٌم جمٌع كفاءات التبلمٌذ؟ -73
 \ ـ\أحٌانا- 3\       ـ\ال -2\       ـ\نعم -1                                               

                                                                                           هل صحٌح أن بعض األساتذة ٌتحكمون فً ضبط التبلمٌذ عن طرٌق نقطة االمتحان؟-74
 \ ـ\أحٌانا- 3\       ـ\ال -2\       ـ\نعم -1
 \ ـ\أحٌانا- 3\   ـ\ال -2\ ـ\نعم -  1 هل تستعمل الؽش فً تحسٌن نتابجك المدرسٌة؟-75

 ...................................................لماذا؟ (ال)إذا كان الجواب ب- 76
.................................................................................................... 

 .......................................لماذا؟(أحٌانا)نعم أو)إذا كان الجواب ب-     77  
...................................................................................... 

 :األسرة-عالقات الثانوٌة مع محٌطها االجتماعً
 ما هً عبلقتك مع األفراد أسرتك ؟ -   78

 عبلقة مشحونة عبلقة عادٌة عبلقة جٌدة أعضاء األسرة

    األب

    األم

    اإلخوة الذكور

    األخوات
 \ـ\أحٌانا- 3\   ـ\ال -2\    ـ\نعم -1هل تناقش مشاكلك الدراسٌة مع عابلتك؟ -79

 \ ـ\أحٌانا- 3\ ـ\ال 2\ ـ\نعم -1 هل ٌتصل أحد أبوٌك باألساتذة فً شؤن مسارك التعلٌمً ؟-80

 ماهً األسباب التً تجعل اآلباء ال ٌتصلون باألساتذة و اإلدارة ؟ 81-

  ال مباالة األولٌاء\ ـ\-               2 .انشؽال اآلباء فً أعمالهم\ ـ\- 1
 

 \ ـ\أحٌانا- 3\  ـ\ال -2\ ـ\نعم -1هل ٌقوم آبابكم فً مساعدتكم فً واجباتكم المدرسٌة؟ -   82
 ..................................................مع من تناقشها؟ (ال)فً حالة83-

........................................................................................ 
 \ ـ\أحٌانا- 3\   ـ\ال -2\  ـ\نعم -1 هل تتحصل علً دروس خصوصٌة؟        84-
 ما موقؾ أبابكم من النتابج المدرسٌة ؟- 85

التؤنٌب  عالتشجً
 الشدٌد

 
 ال مباالة

الحرمان من 
 المال

الحرمان من  الضرب
 العب واللهو

 .ؼٌر ذلك الطرد من البٌت

        
 \أحٌانا- 3\   ـ\ال -2\  ـ\نعم هل ٌوصٌكم آبابكم بحسن التصرؾ فً الثانوٌة ؟  -   86
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 هل أحد والدٌك عضو فً جمعٌة األولٌاء؟-87

 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\نعم                                                  
 .....................................................لماذا؟ (ال)إذا كان الجواب ب-88

......................................................................... 
 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\      نعم فً جمعٌة األولٌاء؟هل ٌحضر احد أولٌابك 89-

 : و العقوبةطاالنضبا
 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم هل تساهم فً تنظٌم و تنظٌؾ القسم؟-90
 هل ٌمكن أن تترك أدواتك المدرسٌة و محفظتك فً القسم أثناء وقت االستراحة؟-91

 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\                                                نعم 
 هل تخاؾ من السرقة و اإلتبلؾ؟ (ال)إذا كان الجواب ب92-

 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم                                                          
 هل ٌمكن إسكات خطاب العنؾ و العدوانٌة؟-93

 .إنزال العقاب و التشهٌر منن استخدموا العنؾ و العدوانٌة/1

 .توعٌة ومساعدة ممن استخدموا العنؾ و العدوانٌة/2                              
 هل تقوم الثانوٌة بتشجٌع و مكافؤة ممن ٌلتزموا باالنضباط؟-94

 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم                                                     
 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم هل تري أن المإسسة تعاقب التبلمٌذ بدون تمٌز؟-95

 هل ٌجب معاقبة التبلمٌذ الذٌن استخدموا الؽش فً االمتحانات ؟ -96
 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم                                                            

 ...................................ما هً الطرٌقة التً تقترحها؟ (نعم)إذا كان الجواب 97-
 

 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم هل تلتزم بلبس المآزر ٌومٌا؟                -98
 \ـ\ال أدري- 3\   ـ\ال -2\  ـ\ نعم هل ٌجب الوقوؾ ٌومٌا للعلم الوطن؟         - 99

 .  إضافة تود قولها-100
 
 

                                              
                             

 
 
 

 

 


