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 مقدمة:
من األفراد يتشارك معهم  فهو يعيش ضمن جماعة،اإلنسان اجتماعي بطبعه 

من  فهذه الجماعة تتشكل داخل محيط واحد أو بيئة واحدة تحكمها مجموعة ،خصائصهم
فهذه الضوابط تتمايز من مجتمع  ،األعراف ....التقاليد و الضوابط وتتمثل في العادات و 
نمط العيش ... فهذا كله طريقة اللباس و األكل والكالم و  آلخر و تظهر جليا من خالل
المتمثل في فة تحتاج إلى خير لكي تنمو فيه و ولكن الثقا،نستطيع أن نسميه بالثقافة 

يشتركون رافي معين و جغ فهذا األخير يعني جماعة من الناس تعيش في موقع ،المجتمع 
في عدة نواح مثل الدين أو اللغة أو روابط لها تأثير على هذه الجماعة . وينظم المجتمع 
جماعة من الناس حيث يختارهم أفراد المجتمع نفسه و ذلك ليراعوا مصالحهم و ينظموا 

السائدة لف باختالف الثقافة وهذا األخير يخت،والواجبات بين جميع أفراد المجتمع الحقوق 
 فيه.

 ،وعلى هذا األساس نصطلح المجتمع المحلي . فهذا األخير يكون أكثر خصوصية
ويعتبر من العوامل  ،باعتبار أن لكل شعب من شعوب العالم تراث فكري خاص به

حيث تختلف طبيعة الثقافة و  ،الرئيسية التي تتميز بها جميع األمم عن بعضها بعضا
وذلك راجع لالرتباط الوثيق الذي يربط بين واقع  ،خصائصها من مجتمع لمجتمع آخر
 ،افة تنمو مع النمو الحضاري لألممكما أن الثق ،األمة و تراثها الفكري و الحضاري 

باعتبارها نمو معرفي تراكمي على المدى الطويل و تنتقل من جيل إلى جيل عبر التنشئة 
 ،ن المعلومات الثقافيةالعديد م االجتماعية حيث يكتسب األطفال خالل مراحل نموهم

المؤسسات المختلفة المتواجدة داخل المجتمع  دي هذه الدور المدرسة كمؤسسة من وتؤ 
التراكم الثقافي بجميع خصائصه وأنواعه والمساهمة في  بحيث تعمل على نقل هذا

اهم العقلية واالجتماعية ... فالتعليم الرسمي يسالجسمية و المهارات ... اكتساب المعارف 
 ل كبير في تثقيف المجتمع .بشك

فأثناء الحديث عن مجتمعنا )المجتمع التواتي ( نجد تالميذ دون تعليم أو  ،رغم ذلك
في مستوى معين مما يستدعي البحث عن أسباب توقف  والم يلتحقوا بالمدرسة أو توقف



 مقدمــــــــــة  
 

 
 ب

بحيث خصص الفصل األول للجانب ،لة تعليمهم وعدم مواصهؤالء التالميذ عن الدراسة 
دراسة أهداف ،أهمية الدراسة أسباب اختيار الموضوع ،المنهجي بحيث يضم إشكالية 

صعوبات الدراسات السابقة و ،تحديد مفاهيم الدراسة  ،ونموذج الدراسةالموضوع  
  .الدراسات

األول ،المجتمع المحلي بحيث قسم إلى مبحثين الثقافة و بينما الفصل الثاني تناول 
محدداتها و ووظائفها. بينما المبحث ،وعناصرها ; ،وخصائصها،خصص للثقافة مفهومها 

ن المجتمع التواتي خصائصه ومصادره ثم تحدثنا ع،مفهومه الثاني أهتم بالمجتمع المحلي 
 .موقعه الجغرافي وعرجنا عن الحياة الثقافية الخاصة بالمجتمع التواتي أصل التسمية و 

لث فخصص للجزء الثاني من الدراسة و المتمثل في مواصلة أما الفصل الثا
 ،تناول مفهوم التعليم بشكل عاموالذي بدوره قسمناه إلى قسمين : المبحث األول  ،سةالدرا

مرورا بمراحل  ،األهداف العامة للتعليم الثانوي  ،أهمية التعليم الثانوي  ،التعليم الثانوي 
مفهوم التحصيل  ،الثاني فخصص للتحصيل الدراسيأما المبحث  ،التعليم في الجزائر

مرورا بالعوامل المؤثرة في  ،أنواع التحصيل ،أهمية وأهداف التحصيل الدراسي ،الدراسي
أما الفصل الرابع  وصوال إلى العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. ،التحصيل الدراسي

المتمثلة في ثانوية المجاهدة و قد قمنا باختيار مؤسسة تعليمية خصص للجانب الميداني و 
مكاني و في األخير القمنا بتحديد اإلطارين الزماني و  بحيث،بن الطيب محمد بانزجمير 

  spssواعتمدنا أثناء التفريغ على برنامج تفسير البيانات المتحصل عليها قمنا بتحليل و 
  ثم قمنا بعرض النتائج العامة و في األخير خاتمة .
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 :اإلشكالية 

ومن تم تعتمد  ،ونمط متكامل لحياة األفراد ،إن الثقافة طريقة متميزة لحياة الجماعة
فرق في ذلك بين  ال ،الثقافة على وجود المجتمع باألدوات الالزمة لإلطراء الحياة فيه 

 الثقافات البدائية والحديثة .

قة وطيدة فبينهما عال،المجتمع مفهومين ال يفترقان كما أننا على علم بأن الثقافة و 
أو  ،يا فكالهما يمتاز باالستمرارية والتغيير أو التعديلواقعبحيث نالحظ هذا نظريا و 

 العكس .المجتمع و  جودة بوجودبمعنى أصح ال يمكن التفريق بينهما فالثقافة مو 

ما مختلفة  وعلى نحو ،ما متفقة بين المجتمعات والواقع أن الثقافة تعتبر على نحو
نجد قدرا كبيرا من التشابه بين  ،على قدر عالي من التجريد إليهاذا نظرنا فإ ،كذلك 
       .في التفاصيل واالختالفأو بمعنى أخر إنه االتفاق في العموميات  ،الثقافات

ويحظى اليوم مفهوم الثقافة منظورا إليه في معناه الممتد والذي يحيل على أنماط 
 .االلتباساتمن بعض  أحيانايسلم  الالحياة أو الفكر بقبول واسع على الرغم من أن ذلك 

وهذا حسب الخصوصية الفئوية لكل مجتمع والتي ،فالثقافة تختلف من مجتمع آلخر 
وهذا يشير إلى مجموعة من الناس تشترك مع بعضها في  ،تعبر عن الثقافة المحلية 

أو  ،مصلحة مشتركة أو مشكلة يواجهها جميع أفراد المجموعة  مسألة ما كأن تكون 
عات المجموعة بشكل واضح عن باقي المجتم ممارسة أو أسلوب مشترك تتميز أفراد

 .ترك ولها أسلوب حياة مش ،فهذه المجموعة  تعيش قريبة من بعضها  ،األخرى 

تحوز على  عدةنماذج  ،ومن هنا يجد المرء في الثقافة وبخاصة المحلية منها 
بيد أنها ،و معممة  ةيتلقائ بطريقة إلى تبنيها عادة يعمد  ،كبيرة في بيئته ووسطه  صدقيه

ويعد الخروج عنها خروج عن المجتمع ككل .  ،يتشاركونهايكون جميع أفراد هذا المجتمع 
الله كمجتمع المحلي المقدم في دراستنا هو المجتمع األدراري .فمن خوكنموذج للمجتمع 
فالتراث الثقافي لهذا المجتمع يعتبر ،تراثه الثقافي المشتركة بين أفراده بعاداته و تقاليده و 

  رغم اختالفه في بعض الجزئيات .،قاسم مشترك لما له من خاصية العمومية و الشمول 
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وعلى ضوء هذا التعميم ينسحب حتى على المستوى البناء التربوي للمجتمع حيث 
له عالقة بمواصلة  وعلى ما ،عموما االجتماعيةتؤثر هذه الثقافة المحلية في التنشئة 

هي و  ،التعليم والتربية من مرحل  التعليم الثانوي والذي يعد الدراسة السيما في مرحلة 
تتأثر بشكل مباشر بما تمليه الثقافة المحلية  راسي للتلميذحساسة في المسار الد مرحلة

وأوضح أن  ،جون ديوي بربط المدرسة بالمجتمع  أهتمفلقد  تلميذ. فيها ال التي نشأ
ودور المدرسة في المجتمع هو النظر في الثقافة  ،من المجتمع  يتجزأ المدرسة جزء ال

وعلومها وفنونها وعاداتها وتقاليدها ونواحيها المادية وا عادة  بآدابهابمعناها الواسع أي 
  1...بنائها

نجد أن التراث الثقافي لهذا  وفي سياق العالقة بين المدرسة وثقافة المجتمع المحلي
المجتمع له تأثير في مواصلة التلميذ للدراسة السيما في المرحلة الثانوية التي تنطوي على 

ية لها عالقة بمواصلة التلميذ للدراسة حيث يمكن إعادة إنتاج هذه سلوكات إيجابية أو سلب
فالعالقة بين المجتمع المحلي  ،كلما كان رأسمال الثقافة متوفرا ومتداوال ،السلوكات 

كيف تؤثر ثقافة المجتمع المحلي على  : لطرح التساؤل التالي ومواصلة الدراسة تدفعنا
 ة الثالثة ثانوي ؟مواصلة الدراسة بالنسبة لتالميذ السن

 : ومنه تتفرع تساؤالت فرعية متمثلة في

  العلم ؟ طلب فيهل تؤثر ثقافة المجتمع المحلي سلبا على رغبة التالميذ 
 كيف تؤثر ثقافة المجتمع المحلي على نظرة التالميذ لدور العلماء و المعلمين ؟ 
  الدراسي؟كيف تؤثر ثقافة المجتمع المحلي  في مواصلة التالميذ لمسارهم 
 ء قيمة اجتماعية لحامليهل تساهم ثقافة المجتمع المحلي في عدم إعطا 

  ت؟الشهادا
  بدلهل تساهم ثقافة المجتمع المحلي بدفع التالميذ نحو البحث عن العمل 

 مواصلة الدراسة؟
 

                                                            

  1 - جون ديوي ، المدرسة و المجتمع، ت :أحمد  حسن الرحيم ، دار مكتبة الحياة، ط1، بيروت، 1978م، ص16 .
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تالميذ دى على مواصلة الدراسة ل سلبا تؤثر ثقافة المجتمع المحليالفرضية الرئيسية : 
 الثالثة ثانوي .السنة 

 الفرضيات الجزئية :

  طلب العلم . فيتؤثر ثقافة المجتمع المحلي سلبا على رغبة التالميذ 
 .تؤثر ثقافة المجتمع المحلي سلبا على نظرة التالميذ لدور العلماء و المعلمين 
  مواصلة التالميذ لمسارهم الدراسي.  علىتؤثر ثقافة المجتمع المحلي سلبا 
  المجتمع المحلي في عدم إعطاء قيمة اجتماعية لحاملي الشهادات.تساهم ثقافة 
 في دفع التالميذ نحو البحث عن العمل بدل مواصلة ثقافة المجتمع المحلي  تساهم

 الدراسة.

 : الموضوع اختيارأسباب 

 : وهي كاألتي ،وأخرى موضوعية ،الموضوع إلى أسباب ذاتية اختيارلقد قسمنا أسباب 

  :الذاتيةسباب ألا -أ

 الذاتية لدراسة هذا الموضوع الرغبة . 
  في المجال العلميتطور المهارات العلمية الذاتية. 
 له من تأثير على المسار الدراسي  بموضوع الثقافة لما االهتمام. 

 :األسباب الموضوعية -ب

 . اإللمام بماهية الثقافة السيما في شقها المحلي 
 الميذ المرحلة الثانوية لدراستهمعلى مواصلة ت معرفة أثر الثقافة المحلية بأدرار. 
 تالميذ الثالثة ثانوي عن دراستهم مما يستدعي البحث عن  انقطاعظاهرة  انتشار

 أثر العوامل الثقافية على ذلك .
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  المدرسي المهتمة بأثر الثقافة المحلية على  االجتماعقلة الدراسات في علم
 .المشوار الدراسي للتلميذ

 الباحثين ومساعدتهم في مثل هذه المواضيع .و  إفادة الطالب 

 : دراسةالأهداف 

 : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  على تأثير الثقافة المحلية على مواصلة الدراسة لدى تالميذ الثالثة ثانوي التعرف 
  إيجاد حلول وتوصيات تهدف للجميع بين الثقافة التنشؤية المحلية للتلميذ من جهة

 .ومواصلة مشواره الدراسي الرسمي من جهة أخرى 
  وكيفية تصوره لمواصلة مشواره الدراسي للتلميذوصف المخيال الثقافي. 

 :دراسةالأهمية 

لى أهمية دراسة موضوع أثر الثقافة المحلية في مواصلة التلميذ لمشواره الدراسي جتت
لمشواره أو إتمام التلميذ  انقطاعفي معرفة تصور المجتمع المحلي األدراري لواقع 

 .الدراسي

فالموضوع يعالج أثر مكونات ثقافة المجتمع األدراري من عادات وتقاليد وتدين 
هل تدفعه هذه المكونات إلتمام دراسته أم تكون عائقا أمام  ،وحفاظ على مخيال التلميذ 

سة وتؤثر على خاصة وهذه المكونات الثقافية غالبا ما تتسم بالقدا إتمامه لهده الدراسة
 .مشوار التلميذ الدراسي

كما تبرز أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على انتشار ظاهرة التسرب 
ومن هنا  ،المدرسي التي أصبحت تؤرق األولياء وتسبب الكثير من المشاكل في المجتمع

 فإن هذه الدراسة تبحث في غاياتها عن كيفية الحد من هذه الظاهرة.
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  :مفاهيم الدراسة تحديد

  الثقافة. .1

الثقافة بكسر الثاء تعني الحذق والفطنة  ،الثقافة في اللغة مصدر الفعل الثالثي ثقفلغة:
 ،ساواه وعدله ،والصفات من الفعل ثقف هي: ثقف وتثقيف. وتثقف الرمح تثقيفا ،والنشاط

الثقافة في  ومتثقف وهي ما نستعمله اآلن. وتدل كلمة ،والصفة من الفعل المضعف مثقف
 1اللغة العربية المعاصرة على المعرفة والتعليم.

كما عرفها إدوار تايلور بأنها: ذلك الكل العقد الذي يحتوي على المعرفة  اصطالحا:
السلوك الشائع والعادات وغير ذلك من القدرات و  القانون المعتقدات والفن واألخالقيات و و 

 2المجتمع.االستخدام الذي يكتسبه اإلنسان كعنصر في 

فالثقافة عنده تعبر عن كلية الحياة  ،فلقد أعطى تايلور للثقافة تصورا كونيا مفهوما
 االجتماعية لدى اإلنسان وتتميز ببعدها الجماعي

أعطى للثقافة تصورا تخصصيا، فاالختالف األساسي عنده بين  "فرانز بواز "كما نجد
 3المجموعات البشرية هو ذو طبيعة ثقافية ال عرقية .

االتجاهات والقيم وأساليب األفكار والمعتقدات والعادات و وهي النسيج الكلي المعقد من 
أو ابتكارات أو وسائل  ،وكل ما بني عليه من تجديدات ،التفكير والعمل وأنماط السلوك

ومما ينحدر إلينا من   ،مما ينشأ في ظله كل عضو من أعضاء الجماعة ،في حياة الناس
 4كما هو أو نطوره في ضوء حياتنا وخبراتنا فنأخذ به ،الماضي

 

                                                            

 .135ص  ،2002،المكتب العربي الحديث،دراسة في علم االجتماع التربية ،التربية والمجتمع ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان1 
 136ص ،نفس المرجع ، 2 
 .10ص  ،2007 ،1، ت، منير الساعاتي، المنظمة العربية للترجمة، ط، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعيةكوش دنيس 3 
 .162ص  ،2003 ،1ط ،الدار المصرية اللبنانية ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،زينب النجار وحسن شحاتة  4 
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الثقافة هي كل ما يكتسبه اإلنسان من أفكار وسلوكيات وأساليب  التعريف اإلجرائي:
وعادات و تقاليد مالحظة يستمدها من مجتمعه أو يأخذها من ماضيه يستخدمها في 

 حياته اليومية ويعمل على تطويرها. 

 : المجتمع المحلي .2

رة عن مجموعة من األفراد يعيشون في منطقة أو بيئة محدودة النطاق هو عبا اصطالحا:
أي أن هذا المصطلح يطلق  ،أهل القرية أو القبيلة أو أحياء المدينة كاجتماعو المعالم 

 1كما يطلق على المجتمعات المحلية المتحضرة. ،على المجتمعات القبلية الزراعية

جغرافي يطلق عليه تسمية  يعيشون في إقليم األفرادهو مجموعة من  التعريف اإلجرائي:
ويمتهنون األعمال البسيطة كالحرف و  ،حتوي على مجموعة من القرى و القصوري ،توات

 الزراعة وتربطهم عالقات متنوعة. 

 :مواصلة الدراسة .3

 ومزاولته ،عدم انقطاع تلميذ السنة الثالثة ثانوي عن الدراسة وهي التعريف اإلجرائي:
 و القدرات ،م واالستمرار في البحث واكتساب المعارف وتطوير المهاراتعملية التعلل

 .التي تسمح له بااللتحاق بالجامعة ،للحصول على شهادة الباكالوريا

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .42ص،2010،األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي ،معجم العلوم االجتماعية ،عدنان أبو مصلح 1 
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  ـة :نـموذج الدراس

 ج الدراسة : يوضح نموذ01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 العزاوي يمينة و : زواوي زكرياءالشكل من إعداد الطالبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب العلم

 دور العلماء و المعلمين و طالب العلم

 الدراسي المسار

 حاملي الشهادات

 مواصلة الدراسة المحلي ثقافة المجتمع

 العمل والوظيفة الرغبة في
 والوظيفة
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 مجاالت الدراسة:أوال: 

التربية الوطنية والمتمثلة في اقتصرت دراستنا على إحدى مؤسسات  المجال المكاني: .1
ثانوية المجاهد بن الطيب محمد والتي تقع في بلدية أنزجمير، وتعتبر من أهم 

 المؤسسات في المنطقة

  : تقديم المؤسسة 

إن ثانوية بن الطيب محمد بن عبد هللا تعد واحدة من العديد من  الثانويات 
زاوية كنتة وبالضبط في بلدية أنزجمير المنتشرة في قصور والية أدرار وهي تقع في دائرة 

وهيا تتربع على  2005.206حيث تم افتتاحها ومزاولة التدريس فيها في الموسم الدراسي 
، ومن الجنوب 06ويحدها من الشمال الطريق الوطني رقم   م1696026مساحة قدرها 

سام و تضم العديد من األق طريق معبد، ومن الشرق والغرب مجمعات سكنية )عمرانية(
 438ويقدر عدد التالميذ بها ،سكنات وظيفية  05مخابر مطعم وقاعة رياضية و 04

أفواج  05أفواج سنة أولى و 06فوجا تربوي في السنوات الثالث  17تلميذ موزعين على 
شعبة اآلداب وشعبة  ،شعبة العلوم ،أفواج سنة ثالثة في ثالث شعب 06 سنة ثانية و

 .  يع التجهيزات والوسائل التعليميةعلى جم كما تحتوي ،اللغات األجنبية 

تلميذ يزاولون الدراسة في  150إن ثانوية بن الطيب محمد تضم المجال البشري: .2
 المرحلة النهائية )السنة الثالثة ثانوي(في مختلف الشعب.

:هنا اختلف الباحثين في تحديد المجال الزماني للدراسة، فمنهم من المجال الزماني .3
ية نزول الباحث إلى الميدان إلى غاية االنتهاء واستخالص النتائج، يحددها من بدا

وهناك من يحددها من بداية اختيار موضوع الدراسة إلى غاية استخالص النتائج، أما 
 نحن اتجهنا نحو الرأي الثاني إذ تم تقسيم هذا المجال إلى أربعة مراحل وهي كالتالي:

مارس  7م إلى غاية 2017شهر نوفمبر انطلقت هذه المرحلة في المرحلة األولى:
م حيث تم قراءة وجمع المعلومات حول الموضوع، واإلحاطة ببعض جوانبه، كما 2018

 تم تحديد المفاهيم العامة لمتغيرات الدراسة.
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تم تحديد المؤسسة التي سنجري بها الدراسة، وهي ثانوية المجاهد بن  المرحلة الثانية:
الحصول م، وبعد االتصال بالمسؤولين و 2018مارس  17الطيب محمد، وكان ذلك في 

 على الموافقة قمنا بزيارات استطالعية للمؤسسة. 

قبل خالل هذه المرحلة قمنا بإعداد استمارة أولية وتم تصحيحها من  المرحلة الثالثة:
تم عدها تمت الصياغة النهائية لها و وب ،األستاذ المشرف و أعيد ضبطها مرة أخرى 

 م. 2018أفريل  7م و استالمها في يوم 2018توزيعها خالل شهر أفريل 
وتحليل المعطيات ثم استخالص النتائج  ،تم من خاللها تفريغ االستمارة  : المرحلة الرابعة

 خر شهر أفريل .ودامت هذه المرحلة إلى غاية أوا
 اإلجراءات المنهجية للدراسة: -
باعتبار موضوع البحث "ثقافة المجتمع المحلي وعالقتها بمواصلة  منهج الدراسة: .4

 ،الدراسة لتالميذ السنة الثالثة ثانوي " فهو يتعلق أساسا بثقافة المجتمع المحلي
وتأثيرها على مواصلة الدراسة بالنسبة لتالميذ السنة  ومرتكزاتها،مصادرها  ،ومكوناتها 

 الثالثة ثانوي .
تدوينها و  اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيانات و تصنيفها

كيفية  بهدف استخالص النتائج و معرفة ،و تحليلها من أجل إبراز الظاهرة محل الدراسة
هو المالئم لهذه الدراسة لقد قمنا بتصنيف  المنهج الوصفي ،الضبط والتحكم فيها ألن

وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة للوصول إلى النتائج التي تثبت صحة الفرضية 
 وتتلخص خطواته في هذه النقاط التالية :

التعرف نظريا على ثقافة المجتمع المحلي مصادرها ومكوناته وتأثيرها على التالميذ  -
 في مواصلة الدراسة.

خطة سير للدراسة و المتمثلة في تحديد العينة و كان ذلك باستخدام  تحديد -
 .عينة قصدية
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اعتماد المنهج الوصفي في جمع المعلومات والبيانات التي تخص ثقافة  -
المجتمع المحلي وتأثيرها على المسار الدراسي ومواصلته لتالميذ السنة الثالثة 

 .  ثانوي 
 عينة الدراسة : .5

 ،السنوات الثالث لمرحلة الثانوية تلميذ في 150يتكون من إن مجتمع الدراسة 
نة الثالثة ثانوي في مختلف من األقسام النهائية للس كانت عينتنا المختارة عينة قصديهف

 وهذا لما يتناسب مع طبيعة الدراسة واألسئلة المطروحة في االستمارة . ،الشعب

لك بتوفر المعلومات العامة وذ،لقد اعتمدنا في اختيار العينة على عينة قصديه 
 حول عدد التالميذ المتمدرسين في السنة الثالثة ثانوي في الشعب اآلتية:

 اآلداب و اللغات األجنبية .،اآلداب و فلسفة ،التسيير واقتصاد ،العلوم التجريبية 

 من مجتمع الدراسة %50نريد سحب عينة نسبتها ،تلميذ  150عدد التالميذ 

 فتكون كالتالي:

 تلميذ 75 ˭   150× 50    100%                       150
 100         %50س                        

استمارة عشوائيا على أقسام السنة الثالثة  75كما قمنا بتوزيع استمارة البحث المقدرة ب
 .على اإلجابة نختاره ضمن العينة(يوافق مختلف شعبه )فكان كل ما نصادفه و ثانوي ب

 : دوات جمع البياناتأ .6

وذلك حسب الموضوع المدروس  ،تختلف أدوات جمع البيانات من باحث إلى آخر 
 : هوي دراستنا على نوع من التقنيات و الطريقة المتبعة للدراسة بحيث اعتمدنا فو 
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 : االستمارة

التقنية الرئيسية التي اعتمدنا عليها بغرض اختبار صحة الفرضيات و الوصول  وتعد
إلى نتائج واضحة واالستمارة التي استعملت قسمت إلى أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة 

 : وقسمناها إلى محورين وهما

 (.06إلى  01وينظر السؤال )من  ،محور خاص بالبيانات الشخصية -
 محلي وعالقتها بمواصلة الدراسة وتضمن محور خاص بثقافة المجتمع ال -
 (.12إلى  07ثقافة المجتمع المحلي حول طلب العلم وينظر ....سؤال )من  -
وينظر  ،طالب العلملمعلمين و الي ونظرة التلميذ لدور العلماء و ثقافة المجتمع المح -

 (.19إلى  13....سؤال )من 
وينظر  ،مسارهم الدراسيتؤثر ثقافة المجتمع المحلي سلبا في مواصلة التالميذ ل -

 (. 25إلى 20....سؤال )من 
مساهمة ثقافة المجتمع المحلي في عدم إعطاء قيمة اجتماعية لحاملي  -

 (.30إلى  26وينظر ....سؤال )من،الشهادات
ثقافة المجتمع المحلي وما تسببه من ضغوطات نحو الرغبة في العمل دون إتمام  -

 .  (33إلى  31وينظر ....سؤال )من ،الدراسة

ا عادتها ينة على أن يتم ملؤها من طرفهم و وهذه االستمارة قمنا بتوزيعها على أفراد الع 
 للمستجوب.

 :يوضح نسبة الردود الستمارات البحث على المبحوثين( 01الجدول رقم )

االستمارات 
 الموزعة

االستمارات 
 المسترجعة 

االستمارات  
 المحذوفة 

االستمارات 
 القابلة للتحليل

 الردود  نسبة

75 75 0 75 100% 
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 أساليب تحليل البيانات، وكيفية عرضها. : ثانيا

وحتى تصبح البيانات المجموعة من الميدان أكثر تعبيرا وأهمية قمنا بتفريغها  
وتبويبها وتحليلها لنتمكن من استخالص النتائج العلمية من الدراسة وذلك باستخدام أدوات 

 التحليل التالية:

 : وقد تمثلت في النسب المئوية والتكرارات . أدوات التحليل الكمي .1
: استخدمت لعرض بيانات الدراسة )الجدول بنوعيها أدوات عرض البيانات .2

 (.لمركبة التي تحتوي أكثر من متغيروا ،بسيطة التي تحتوي على متغير واحدال
ليها إلى : وهو التحليل للبيانات الكمية المتحصل عأدوات التحليل الكيفي .3

المعطيات الكيفية من خالل القراءة اإلحصائية للجداول و تحليل نتائجها تحليال 
 سوسيولوجيا من خالل الوقائع الميدانية.

 الدراسات السابقة :

وتكمن  ،ث نهاية أي بحث هو بداية بحث آخرإن أهم ما يميز العلم التراكمية بحي      
لذلك  ،د الباحث وتساعده على فهم موضوعهبإرشاأهمية الدراسات السابقة  أنها تقوم 

 :العثور عليها في حدود اطالعناسوف نحاول استعراض مجمل الدراسات التي أمكن 

دراسة ميدانية تمتد من قصر تسابيت  ،1دراسة قامت بها حليمة كحالوي الدراسة األولى : 
ع  مستخدمة المنهج شماال إلى رقان جنوبا بحيث يمثل مركزا لتالقح الثقافات و الوقائ

مع العلم أن الباحثة هنا لم  .فهم المادة التاريخية و طبيعتها التاريخي التحليلي ألهميته في
 تشر إلى عدد العينة التي اعتمدتها .

 :وتلخصت أهداف الباحثة في اآلتي
 معرفة أصول الثقافة التواتية وما تأثرت به من ثقافات أخرى  -

                                                            

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ، م(20-م 18ه /14-ه12الوسطى خالل القرنين ) الحياة الثقافية بتوات ، حليمة كحالوي  1 
الموسم الجامعي  ، جامعة أحمد دراية ،قسم العلوم اإلنسانية   ،الماجستير في التاريخ الثقافي و االجتماعي المغاربي عبر العصور

 .م 2016 –م 2015
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خالل الفترة المحددة للدراسة ومدى مساهمتها في معرفة التشكيلة االجتماعية  -
الحياة الثقافية وكذا التعرف على مدى االنصهار الثقافي الحاصل بين مختلف 

 العناصر االجتماعية وتفاعلها مع الثقافات المجاورة .
 .البحث عن دور المجتمع المحلي في قبول أو رفض ثقافة االستعمار الفرنسي -

ما هي مظاهر الثقافة التواتية وما مدى  :تساؤل رئيسي مفادهقت الباحثة من انطل
 مساهمتها في قبول أو مواجهة الثقافة االستعمارية خالل العهد االستعماري ؟

 وتوصلت إلى النتائج التالية :

ين مجموعة متعددة تبرز االمتزاج بة المحلية غنية بمفردات متنوعة و جاءت اللهج 
سمة الغالبة على ن قبائل العرب جاؤوا بعدد كبير كانت لغتهم ال. وأللهجات القبائل الوافدة

 .اللهجة التواتية

اإلفريقية  والسودان حتكاك بين المجتمعات المغاربية و االالتواصل الثقافي و  إن 
األمثال التي لها قريبة من توات أثرت في العادات والتقاليد والحكايات الشعبية و الغربي ال

الفولكلور التي نجد لها روافد من إفريقيا أو وحتى الرقصات الشعبية و  إفريقياامتداد لشمال 
 جنوب الصحراء تأثيرا .

( كان نتيجة عدة عوامل أهمها نشاط القوافل لثقافة التواتية )المجتمع المحليإن ثراء ا 
 .تنقل الثقافات االجتماعية األخرى التجارية التي كانت 

كان للعلماء الفضل في صقل سلوكيات المجتمع و تهذيبها من خالل األدوار التي  
التعليم من خالل منح  الزوايا كما شجعوا حركةالقرآنية و قاموا بها على مستوى المدارس 

توريث العلم ألبنائهم فضال عما ساهموا به في استقرار الوضع األمني من اإلجازات و 
  1خالل النزاعات األهلية .

                                                            

 نفس الدراسة . ،حليمة كحالوي  1 
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حاولت الباحثة اإلجابة عن التساؤل  ،1قامت بها أم هانئ طواهريةالدراسة الثانية :
الرئيسي للدراسة و المتمثل في :هل حصل حقيقة تطور في الذهنية االجتماعية بمنطقة 

المنهج التحليلي االستنباطي من لك على المنهج التاريخي الوصفي و توات ؟ معتمدة في ذ
استنباط التطور الحاصل في الذهنية االجتماعية ة الميدانية و حليل بيانات الدراسأجل ت

تمثلت أهداف . و ة التي هي نصف المجتمع التواتيبالمنطقة من خالل دراسة تطور المرأ 
 هذه الدراسة في اآلتي :

تتبع مسار التطور الحاصل عند المرأة التواتية باعتبارها نصف المجتمع التواتي من  
عند المرأة  معرفة التطور الحاصلالمرأة بين الحاضر و الماضي و ية خالل دراسة وضع

المرأة في الحضر معرفة العوامل المساعدة على تطور المرأة في في الفضاء القصوري و 
 منطقة توات .

معرفة المرأة في الذهنية االجتماعية من خالل دراسة التراث الثقافي للمنطقة .                     
 نتائج التالية :وتوصلت إلى ال

شكل موضوع المرأة أحد الموضوعات الرئيسية في التراث الشعبي التواتي حيث  
شمل جميع سلوكياتها وطبائعها و صفاتها الجمالية و األخالقية وعليه فإن تطور الذهنية 

 االجتماعية بمنطقة توات من خالل تطور المرأة هي حقيقة ملموسة وواقع معاش .

لمغرب العربي ينيات من القرن العشرين بداية نهضة كبير لنساء اشهدت فترة األربع 
 السياسة .بداية من التعليم و 

يعرف إقليم توات تجانسا كبيرا في العقائد و العادات أتاح لها نوعا من االستقرار في  
مختلف الميادين بدءا من الجغرافيا فإقليم توات متصل ال يعرف انقطاعا بتضاريس تفصل 

 2ه و مناخ صحراوي .بين أجزائ

                                                            

المرأة  –تطور الذهنية االجتماعية بمنطقة توات خالل القرنين التاسع عشر و العشرين الميالديين" " ، أم هانئ طواهرية 1 
جامعة ،قسم التاريخ   ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ تخصص التاريخ المغاربي عبر العصور –التواتية نموذجا 

 م2014 –م 2013الموسم الجامعي ،أدرار 
 نفس الدراسة .،اهرية أم هانئ طو  2 



 الفصل األول                                                                          الجانب المنهجي
 

 20 

 :إلى  الدراسة تهدف ،1قام بها محمد بن جمعان بن يعن هللا الغامديالدراسة الثالثة :

  التعرف على أساليب التعلم السائدة لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة
 .المكرمة

  التعرف على الفروق في أساليب التعلم السائدة لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة
 مكة المكرمة .

 ( في سائدة لكل قسم )الشرعي والطبيعيالتعرف على الفروق في أساليب التعلم ال
 المرحلة الثانوية .

 ( األول والثاني والثالث التعرف على الفروق في أساليب التعلم لدى الصفوف
 (.الثانوي 

 .التعرف على الفروق في أساليب التعلم السائدة  تبعا لمستوى التحصيل الدراسي 

طالبا من طالب  1025على عينة قدرها ،مستخدما المنهج الوصفي لمالءمته لها  
وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس ،المرحلة الثانوية من مختلف صفوف المرحلة الثانوية 

التباين  أساليب التعلم واألساليب اإلحصائية )المتوسط واالنحراف المعياري واختبار تحليل
وتوصل إلى النتائج ،دون اإلشارة إلى فرضيات الدراسة  ،(شيفيةاألحادي و اختبار 

 :التالية

 –أبعاد التعلم التي تفضلها عينة الدراسة هي على التوالي )التجريب الفعال  -
أما أساليب التعلم ،( الخبرة المحسوسة –فاهيم المجردة الم –المالحظة التأملية 

األسلوب  –ب التقاربي سلو التي تفضلها عينة الدراسة هي على التوالي )األ
 األسلوب التباعدي (. –األسلوب التكيفي التمثيلي و 

 .الشرعي( ،لم تبعا للتخصص الدراسي )الطبيعيعدم وجود فروق في أساليب التع -
للصفوف )األول والثاني  وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب التعلم تبعا -

 (.والثالث

                                                            

أساليب التعلم السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة في ضوء  ، محمد بن جمعان بن يعن هللا الغامدي 1 
قسم علم النفس ، متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس )التعلم(  ،متغيري التخصص و مستوى التحصيل الدراسي

 .ه1434 –ه 1433م / 2013 -2012الموسم الجامعي  ، جامعة أم القرى ،كلية التربية 
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 –علم تبعا لمستوى التحصيل )مرتفع وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب الت -
 1منخفض (. –متوسط 

تهدف الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي   2قام بها هنودة عليالدراسة الرابعة :
:هل توجد عالقة ارتباطيه بين التفاعل االجتماعي المدرسي و التحصيل الدراسي لدى 

 تالميذ السنة الثالثة ثانوي ؟

وعلى هذا األساس اعتمد المنهج الوصفي أالرتباطي ومجموعة أدوات بحثية لجمع 
لة بما يتناسب و طبيعة الموضوع االستبيان و المقاب،البيانات كالمالحظة المشاركة 

أهداف الدراسة .وتم تطبيق الدراسة الميدانية للبحث على عينة من تالميذ السنة الثالثة و 
 115دي مكي بدائرة زريبة الوادي بسكرة وقدر حجم العينة بالثانوي بثانوية الشهيد با

لميذا .منطلقا بالفرضيات ت 230من مجتمع الدراسة المقدر ب  %50تلميذ أي بنسبة 
 :التالية

  توجد عالقة ارتباطيه بين التفاعل االجتماعي المدرسي و التحصيل الدراسي لدى
 تالميذ السنة الثالثة ثانوي .

 (إدارة –جتماعي  المدرسي )تلميذ اطيه بين التفاعل االال توجد عالقة ارتب 
 التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي .و 
 والتحصيل  (أستاذ –الجتماعي المدرسي )تلميذ توجد عالقة ارتباطيه بين التفاعل ا

 الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي .
  مستشار التوجيه  –مدرسي )تلميذ االجتماعي التوجد عالقة ارتباطيه بين التفاعل

 .ثانوي التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة اإلرشاد المدرسي( و و 

                                                            

 نفس الدراسة . ،محمد بن جمعان  1 
مذكرة مكملة لنيل شهادة  ، التفاعل االجتماعي و عالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي ، هنودة علي 2 

 بسكرة –جامعة محمد خيضر ،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية ،الماجستير في علم النفس االجتماعي 
 . م2013-م2012الموسم الجامعي  ،
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والتحصيل  (زمالء –الجتماعي المدرسي )تلميذ ال توجد عالقة ارتباطيه بين التفاعل ا
 الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي .

 وتوصل إلى النتائج التالية :

الجتماعي المدرسي )تلميذ توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التفاعل ا ال .4
 –الجتماعي المدرسي )تلميذ ( والتحصيل الدراسي من جهة و بين التفاعل اإدارة –

التحصيل الدراسي من جهة ثانية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي عند مستوى زمالء( و 
 . 0،02الداللة 

 –الجتماعي المدرسي )تلميذ ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التفاعل اتوجد عالقة 
 –بين التفاعل االجتماعي المدرسي )تلميذ جهة و ( والتحصيل الدراسي من أستاذ

( والتحصيل الدراسي من جهة ثانية لدى تالميذ ستشار التوجيه واإلرشاد المدرسيم
 . 0،05السنة الثالثة ثانوي عند مستوى الداللة 

بين التفاعل االجتماعي المدرسي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية 
 .  05، 0التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي عند مستوى الداللة و 

 مقارنة نتائج الدراسات السابقة بدراستنا الحالية :

مجتمع المحلي لقد وجدنا الكثير من الدراسات التي اهتمت بشكل كبير بثقافة ال     
)المجتمع التواتي ( عكس التي اهتمت بمواصلة الدراسة أو انتشار التعليم الرسمي في هذا 

مما يعني أن موضوع الثقافة المحلية للمجتمع التواتي خصب وغني لذلك لقي ،المجتمع 
هذا االهتمام بحيث وجهتنا هذه الدراسات أثناء قيامنا بدراستنا الحالية حيث تراوحت عينة 

دراسة هنودة طالبا و  1025جمعان يعن الغامدي  الدراسة السابقة  التي قام بها محمد
 .تلميذا في مؤسسة تربوية75طالبا بينما دراستنا الحالية فكانت عينتنا تقدر ب 115

أيضا اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية في األهداف بحيث كل باحث  
حلية من ا فهدفت إلى التعرف على مكونات الثقافة المأما دراستن،نصب أهدافه الخاصة 
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سقاطها على واقع التلميذ المتمدرس في قيم ثقافية وبين عادات وتقاليد و  موروث  ثقافي وا 
مرحلة التعليم الثانوي ووصف المخيال الثقافي لإلنسان و كيفية تصوره لمواصلة مشواره 

تؤثر ثقافة المجتمع لى فرضية رئيسية تساؤل الرئيسي عفقمنا باإلجابة على ال،الدراسي 
المحلي على مواصلة الدراسة لتلميذ السنة الثالثة ثانوي مستخدمين المنهج الوصفي 

الحصول على المعلومات الالزمة االستمارة للوصل إلى المبحوثين و التحليلي وأداة 
 يذ .وتوصلنا إلى أن الثقافة المحلية تؤثر باإليجاب على مواصلة الدراسة للتلم،

في بداية كل بحث يواجه معظم الباحثين في ميدان العلوم االجتماعية  :صعوبات الدراسة
تتصف بالشمولية  ألنهاالحصر بالموضوعات التي يتناولونها،  صعوبة عدم إمكانية

 :الصعوبات إلى التعقيد، فغالبًا ما ترجع هذهو 

 .بحثنا يبنى عليها والمراجع، التي  ، المصادراإلمكانياتقلة   -
بمواصلة الدراسة حيث جع المتعلقة بموضوع البحث خصوصًا ما تعلق راقلة الم -

نما تتواجد بصورة ضئيلة.جزائر و ال تتوفر كتب كثيرة تتحدث عن التعليم في ال  ا 
بعد المسافة حيث تم اختيار مؤسسة تربوية بعيدة عن المدينة مما عانينا من  -

 .صعوبة التنقل 
تأخر في منح ترخيص من أجل النزول إلى الميدان من طرف اإلدارة وخاصة  -

 لما طلب منا مصادقته لدى مديرية التربية الوطنية لوالية أدرار . 
ان االختالف بحيث ك ،التي اعتمدنها في موضوع دراستنا تباين تحكيم االستمارة -

 ثم قمنا باالعتماد على رأي األغلبية. ،كبير من أستاذ لآلخر
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 تمهيد:

تشمل الحصيلة  التي هي من صنعه و ،الثقافة البيئة المحيطة باإلنسانتعتبر      
وأية قدرات ،ومعتقداته وفنونه وأخالقياته وتقاليده وعاداته وقيمه  ،اإلجمالية لمعارفه

الثقافة هي طريقة الحياة لمجموعة ،وعادات أخرى يكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع 
حيث يرى أن الثقافة والتي هي تميزهم عن غيرهم وهذا ما جاء به ابن خلدون  ،رمن البش

فكان  ،للصنائع بخدمة الفكر مهيأةفكره ذلك ألن اليد و  اإلنسانهي كل ما أنتجته يد 
 .مفهوم الثقافة عنده مرادفا لمفهوم العمران البشري 

فهي العبقرية اإلنسانية ،طبيعية وتطلق الثقافة بالمعنى المجرد العام بمقابل كلمة     
تنميتها ويشير أحد الباحثين إلى أن بغية تحوير عطاءاتها وا غنائها و  مضافة إلى الطبيعة

بل لها ،الثقافة موجودة في كل مكان .فليس للثقافة وزارة وبيوت ومراكز ومسارح فحسب
ة المشهورة باسم الساحوفي المكسيك ساحتها، ،االتحاد السوفيتي طرقها وحدائقهاأيضا في 

 ساحة الثقافات الفكرية . 
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 مفهــوم الثقافـة: – 

العربي )ثقف( ما يربو عن معاني كثيرة ذات دالالت مختلفة تتفاوت  إن للفعل الثالثي    
قربا و بعدا عن مدلول كلمة ثقافة المتداولة في الوقت الحاضر و سنحاول أن نستعرض 

سواها من أقوال دونة في أمهات المعاجم العربية و ا هي مبعض هذه المعاني باختصار كم
 العرب وتعني:

والشهادة على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى "واْقُتُلوُهْم ،وجود الشئ أو مصادفته  .1
والضمير "هم" يعود على مشركي مكة و معنى اآلية اقتلوا  1ِحيُث َثِقْفُتُموُهم "

 المشركين أينما وجدتموهم أو صادفتموهم في طريقكم .
سرعة حضور الشئ في األذهان وفي ذلك قولهم فالن )ثقف لقف( أي حاضر  .2

 البديهة سريع اإليجاد للكلمات التي يعبر بها عن أفكاره في كل حين.
قول ابن منظور : ثقف الشئ ثقفا وثقافا شئ وفي ذلك يالحذق و المهارة في إتقان ال .3

 ثقوفة حذقه و ثقف الرجل ثقافة أي صار حذقا فطنا و 

"أن الثقافة هي تراكم األفكار  ((GRAHAM-WALLASقراهام واالس ويعرفها 
القيم واألشياء أي أنها هي التراث الذي يكتسبه أفراد المجتمع عبر األجيال المتعاقبة عن و 

  2التعليم و االكتساب.طريق 

نما تنتقل عن طريق  وهذا معناه أن ال تنتقل إلينا بيولوجيا أي عبر الجينات وا 
 التعلم... بواسطة االتصال و التواصل .المحاكاة والمالحظة و 

فهو يذهب إلى أن الثقافة هي "ذلك الكل الذي يشمل على األدوات مالينوفسكي أما 
  .العادات" ونجد أيضااألفكار والفنون والمعتقدات و مية للمجتمع و والمواثيق التنظي

 في نفس االتجاه بحيث يستبعدون أن الثقافة شيء فطري  (HOEBL-E-Aهويبل)

                                                            
 .191اآلية ،سورة البقرة  1
 ،م1996 ،1ط،الجزائر  -برج الكيفان ،دار األمة للطباعة والترجمة و النشر و التوزيع شركةهذه هي الثقافة ،،أحمد بن نعمان  2

 .17ص
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 1وغريزي فهي في نظرهم موروث اجتماعي متنقل عبر تاريخ األجيال بواسطة التعليم.

كان قد أستخدم كري و اإلبداعي لإلنسان و ومصطلح ثقافة استخدم للتعبير عن النشاط الف
هذا المصطلح في اللغة العربية بهذا المعنى استخداما حديثا جدا يعود إلى العشرينات من 

وكان سالمة موسى هو أول من استخدم هذه الكلمة بينما كانت الكلمة تشير  ، 20القرن 
ه ،إلى معنى إعداد أداة من مادة خام كي تكون سالحا  -قديما– فيقال ثقف السيف أي حدَّ
 قامه أو ثّقف العود ليكون سهمًا أو رمحًا.وأ

ا المنتجات المادية كما أنها تعرف في علم االجتماع "البيئة التي خلقها اإلنسان بما فيه 
 الغير المادية التي تنتقل من جيل آلخر فهي بذلك تتضمن األنماط الظاهرة و الباطنةو 

معتقدات معين من علوم و ي يتكون في مجتمع والذ،للسلوك المكتسب عن طريق الرموز 
 وفنون وقيم وقوانين و عادات وغير ذلك..."

أن  –بالمعنى الحديث  -"الثقافة ما يجعل اإلنسان مثقفا محمد عابد الجابري ويعرفها 
المثقف في مجال التداول العربي هو من مهنته استهالك المواد الفكرية و المساهمة في 

  2إنتاجها و نشرها.

 يمكننا أن نشير إلى أهم الخصائص التي تميز الثقافة فيما يلي:: خصائص الثقافة  -2

 : ومعناها أنها خاصية ينفرد بها الكائن اإلنساني وحده من دون الثقافة إنسانية
لذي يخلق ثقافته و يحافظ عليها سائر المخلوقات .فاإلنسان هو الحيوان الوحيد ا

 ،فاإلنسان حيوان صانع للثقافة،ينميها و يورثها لألجيال الالحقة خلفا بعد سلف و 
صنع األدوات المختلفة التي تمكنه من در على ابتكار و إتيان األعمال و أنه قاأي 

التكيف مع األحوال ه والسيطرة على قساوة الطبيعة و تحسين ظروف معيشت

                                                            
ب ط ،عمان  –األردن ،دار أسامة للنشر و التوزيع و دار المشرق الثقافي ، معجم العلوم االجتماعية،عدنان أبو مصلح  1
 . 159ص،م 2010،
 . 162ص،نفس المرجع  - 2
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المستجدة في الحياة االجتماعية و البيئية دون الحاجة إلى إجراء تغيير في بنيته 
   1العضوية .

 : 2اإلنسان في فترات تاريخية مختلفة.أي أنها حصيلة الثقافة تراكمية  
 : أي الثقافة ال تولد مع الفرد مثل صفاته الفيزيولوجية و غنما  الثقافة مكتسبة

ويمكن ألي فرد أن ،يكتسبها منذ الوالدة و يكبر متفاعال معها في بيئته االجتماعية 
غريبا عن كان هذا المجتمع بعيدا عنه و هما يكتسب ثقافة أي مجتمع بشري آخر م

لتتوارثها األجيال خلفا عن سلف وهي ،البيئة االجتماعية األصلية التي ينتمي إليها 
 في كل الحاالت مكتسبة وليست فطرية .

 : بمعنى ال توجد إال في مجتمع إنساني كما أنها ال تدرس إال  الثقافة اجتماعية
فمثال إذا درس األنثربولوجي سلوكات أفراد مجتمع ما ،في إطارها االجتماعي 

ء كأعضاء في هذا المجتمع فإنه سلوك هؤالليستنتج منه األنماط  الثقافية السائدة 
على أن النظم ،وال يدرسهم أبدا بصفتهم الشخصية  ،ينتمون إلى مجتمع معين

أي أنها  3تختلف في مدى شمولها من مجتمع آلخر.،الثقافية السائدة في المجتمع 
 تخص الجماعة ولها طابع فوق الفردي.

 : تبقى رغم موت اإلنسان المكون لهاأي أنها تستمر و  الثقافة عملية مستمرة، 
 4وهكذا تنتقل من جيل إلى جيل .

 : إذا نظرنا إلى ثقافات المجتمعات كل على حدا فإننا  الثقافة متنوعة المضمون
نجدها متنوعة و مختلفة المضمون من مجتمع آلخر إلى درجة التناقض في بعض 

 األحيان .
 : رغم االختالف و التباين في المضمون إال أنها تلتقي  الثقافة متشابهة الشكل

في جميع  كبيراالمظهري حيث نالحظ تشابه واضحا و في شكلها الخارجي أو 
دمة في ـاختلفت األسس المستخالتقدم ومهما افات مهما اختلفت في سلم النمو و الثق

                                                            
 . 29ص،المرجع السابق ،أحمد بن نعمان  -1
دار صفاء للنشر و التوزيع ، مبادئ في علم التربية،عساف عبد ربه الشوبكي ومحمد سلمان فياض الخزامنة...و آخرون  - 2
 . 189ص،م 2011-ه1432، 1ط،ان عم،
 .31ص،نفس المرجع السابق ،أحمد بن نعمان  3
 . 189ص،المرجع السابق ،عساف عبد ربه الشوبكي ومحمد سلمان فياض الخزامنة...و آخرون  4
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قياس تلك الثقافات و تصنيفها و مثال على ذلك نجد في كل ثقافة كيف ما كان 
واالجتماعي ،مستواها و نوعها :القطاعات الثالثة للثقافة وهي القطاع المادي 

نجد نظما متشابهة في الشكل الخارجي أي في والفكري )الرمزي( وفي كل ثقافة 
أو نظام الملبس ... ومن العلماء ،صغيرة ...(،كل مجتمع نظام عائلي )كبيرة 

ويسلر األنثروبولوجيين الذي حدد األنماط العالمية و التي توحدها في الشكل نجد 
 ،سكنالم،المركبات الثقافية )عادات الطعام،العناصر،الذي يحددها في اللغة 

األساطير والمعارف ،الفن ،أدوات اإلنتاج ...( ،وسائل النقل والسفر،الملبس 
الحكومة ،الملكية ،األسرة و النظم االجتماعية ،المعتقدات الدينية ،العلمية 
   1والسلطة.

 : أي أن األنماط الثقافية في  الثقافة متغيرة باستمرار و متصلة في نفس الوقت
على أن الثقافة في تغيرها ،عديد من العوامل تغير مستمر عبر الزمن بفعل ال

النسبي المتواصل ال تمثل حلقات منفصلة بل تسير في حلقات متصلة األجزاء 
عن سلف داخل المجتمع ضمن إطار التراث الثقافي الذي تتوارثه األجيال خلفا 

  الوحيد و يتم ذلك االنتقال عن طريق التعلم المقصود وغير المقصود ويتراكم 
التراث مع مر الزمن و يحافظ كل جيل على التراث الثقافي الذي ورثه عن ذلك 

فالثقافة  ،ذا التغير إال لتحقيق التوافق وه2أسالفه و تستمر الثقافات اآلف السنين .
ذه ــــــم أن هـــع البيئة الجغرافية رغــزمنية أن تتوافق مــترات الــالل الفــاول خــتح

في التطور الثقافي كذلك تتوافق الثقافة خالل االستعارة األخيرة ذات تأثير ضعيف 
فالثقافة تميل إلى التوافق مع ،و التنظيم للبيئة االجتماعية للشعوب المحيطة بها 

روف ـــير ظــغــا تــشري و أيضـــائن البــية و البيولوجية للكــوجــــيكولـــالس البـــالمط
قيق ـتحـــانت تستخدم لــي كـقليدية التـــال التـــض األشكــغاء بعــني إلــعـــالحياة ي

                                                            
 . 40ص،نفس المرجع السابق ،أحمد بن نعمان  1
 . 42ص،نفس المرجع  2
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وهذا يعني ظهور حاجات جديدة تتطلب توافقات ثقافية جديدة ،اإلشباع المطلوب 
    1و هذا يعني التقدم أو الحاالت التطورية .

 وتتكون عناصر الثقافة من ثالث مكونات أساسية وهي:عناصر الثقافة : -3
وهي جملة العناصر أو السمات العامة التي (: universalsعموميات الثقافة ) -أ

وهذه ، يشترك فيه الغالبية العظمى من أفراد المجتمع،تميز وجود نمط ثقافي معين 
ميز مجتمعا عن آخر وتشمل العناصر هي ثمرة الخبرات العامة المتوارثة التي ت

 والتقاليد،،والقيم والمالبس وأنواع األطعمة ،وأنماط السلوك ،والمعتقدات  العادات،
ويكسب أفراده الشعور باالنتماء إلى ،وغير ذلك مما يوحد بين أفراد المجتمع 

و ،الثقافة بعينها .والعناصر العامة ألي ثقافة هي مصدر وحدة األمة و سر قوتها 
وهي كذلك ،مبعث قدرتها على مواجهة الصعوبات و التحديات التي تعترضها 

 2تضم كل ما هو مشترك.
ويقصد بها العناصر الثقافية الخاصة بفئة من فئات الخصوصيات الثقافية :  -ب

وتتضمن الخصوصيات الثقافية مجموعة من ،المجتمع أو بمهنة من المهن 
العادات و التقاليد و المعارف واألنماط السلوكية المتعلقة بفئة من فئات المجتمع 

 ،دات خاصة بالنساء فهناك مهن و مهارات وعا،أو بقطاع معين من قطاعاته 
هن تؤدي خدمة ومهن ومهارات وعادات خاصة بالرجال في المجتمع وهذه الم

طة بالمهارات غالبا  ما تكون الخصوصيات الثقافية مرتبللمجتمع بشكل عام و 
استثمارهم.فمثال على البيئة الطبيعية و  والمعارف اليدوية والمهنية وطرق السيطرة

المحامين األطباء و مهندسين و المعلمين و نجد خصوصيات ثقافية خاصة بال
....على اختالف تخصصاتهم .وكل هذه التخصصات ضرورية و حيوية للمجتمع 

. 
قافة المجتمع ــدة على ثــــالوافوتتكون من العناصر الثقافية المتغيرات الثقافية : -ت

ون سواء ـــقافة المجتمع قد تكـــها  االستقرار في ثــاصر ثقافية لم يقدر لــــفهي عن،
                                                            

م 2009 ،ب ط ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ، علم االجتماع الثقافي،محمد أحمد بيومي  1
 .  127ص،
 .216ص،م 2013-ه1434، 1ط،األردن ،دار المناهج للنشر و التوزيع ، أصول التربية،أحمد علي الحاج 2
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وقد تكون هذه المتغيرات ،على شكل عموميا أم على شكل خصوصيات ثقافية 
وهذا ،الثقافية ناجمة عن اتصال أو تفاعل ثقافة المجتمع بثقافة مجتمع آخر 

 1يتوقف على درجة انفتاح ثقافة المجتمع على الثقافات األخرى .

في تطور المجتمع و تحسينه في  ومنه يمكن القول أن المتغيرات الثقافية ال بد أن تسهم
إطار األصالة الثقافية للمجتمع .أي أنه يجب على المجتمع مواكبة التغيرات الثقافية التي 

 تطرأ مع المحافظة على األصالة .

 وتتمثل محددات الثقافة في العناصر اآلتية محددات الثقافة :   -4
لمجتمعات عن بعضها بتعدد .وتتميز اهي أداة التواصل بين أفراد المجتمعات اللغة :  -أ

والتشابه بين الشعوب العربية في عاداتها وتقاليدها ونظم تفكيرها رغم ،لغاتها 
 المسافات الكبيرة بين أقطارها يعود إلى أن اللغة واحدة لدى الجميع .

لكل دين مجموعة من التعاليم و المعتقدات التي تحدد سلوك الفرد  في كل الدين :  -ب
المناسبات و تعمل على تمييزه عن غيره أو توحده مع غيره ولو اختلف الجنس 

 واألوربي واألمريكي ...الخ .،.فاإلسالم قد وجد شعائره الدينية بين العربي 
لتي تميز المجتمع الواحد عن وتعتبر من العناصر األساسية ا العادات و التقاليد: -ت

غيره من المجتمعات .فالمجتمع العربي يتميز بعادات الكرم و الشجاعة و عزة النفس 
 ...وغيرها من العادات التي تميز العربي عن غيره .

وهما من المحددات التي تميز مجتمعا معينا عن مجتمع آخر في  الجنس و القومية: -ث
يني بالثقافة و ذلك يعود للجنس مع الص يمكن أن يتشابه العربيسلوكه لذلك 

 2.القوميةو 

 

                                                            
دار صفاء للنشر و التوزيع ، مبادئ في علم التربية،عساف عبد ربه الشوبكي ومحمد سلمان فياض الخزامنة...و آخرون  1
 . 209ص،م 2011-ه1432، 1ط،عمان ،
-ه1435، 1ط،القاهرة ،دار الكتاب الجامعي ، مدخل إلى علم التربية،عبد السالم الجعافرة و رضا المواضبة و آخرون  2

 . 148ص،م 2014
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وهما من المحددات التي تطبع مجتمعا معينا  النظام االقتصادي و السياسي: -ج
بسلوكات تختلف عن سلوك مجتمع آخر .لذلك فالنظام االشتراكي يختلف عن النظام 

 والملكية .المال المرتبطة باالقتصاد و الرأسمالي عن طريق السلوكات االجتماعية 
فسكان السواحل يعيشون ،يعتبر هذا العنصر من محددات الثقافة  الموقع الجغرافي: -ح

ويعتمدون كثيرا في غذائهم على المنتوجات البحرية ،على الصيد ويمارسون السياحة 
وبالتالي يختلف مأكلهم وطريقة ،بينما يعتمد سكان المناطق الداخلية على الزراعة 

 حل .حياتهم عن سكان السوا
نشر الثقافة ي الثقافة من خالل نقل األخبار و يلعب اإلعالم دورا كبيرا ف اإلعالم: -خ

      1.خالل الصحف والمجالت والراديو والتلفيزيون واالنترنتالمعلوماتية من والفكر و 

وتعتبر بمثابة نقاط مشتركة بين ،فكل هذه النقاط تحدد لنا الثقافة الخاصة بكل مجتمع 
ذلك عن و  ،بحيث تسهل لنا معرفة هوية المجتمع من خالل ثقافته،أفراد المجتمع الواحد 
 نوع أكله ونط عيشه...طريق  ممارسته و 

 وظائف الثقافة : -5

باعتبار أن الثقافة هي النظام الذي يقبله األفراد في مجتمع معين ويقبلون التعامل        
 م من أفراد المجتمعات األخرى يمكننا تحديد وظائفها فيما يلي:به مع غيره

 تتمثل في:و  وظائف اجتماعية: -أ
خالل تراكيب اللغة، والرموز، والمعتقدات،  توحيد األفراد في مجتمع خاص بهم من -

الجماليات، مما يزيد من تماسكهم وتحقيقهم وحدة مشتركة تميزهم عن غيرهم من و 
 المجتمعات األخرى.

                                                            
 . 148ص ،نفس المرجع،عبد السالم الجعافرة و رضا المواضبة و آخرون  1
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تساهم في تشكيل شخصية األفراد من خالل المؤسسات التي تبثها )األسرة، المدرسة،  -
المجتمع...( وتعمل على تثبيتها، وبهذا تنتج العالقات االجتماعية وتتحقق المصالح و 

 و يرتاح األفراد.، األهداف
 ون الجماعات وجعلهم يتبادلوالعادات، والتقاليد، والعرف لدى األفراد و  صقل القيم، -

وجهات النظر في مختلف المواقف االجتماعية التي يتفاعلون فيها مع المعارف و 
 1أو مع ثقافات أخرى . ضبعالبعضهم 

الثقافة تعطي لكل مجتمع من المجتمعات روح الجماعية التعاونية التي تظهر في  -
 سلوكات أفراده فتمكنهم من العيش معا بوئام وسالم وتناسق وانسجام.

 تتمثل فيما يلي:و  نفسية: وظائف -ب(    

تعبير عن العواطف واألحاسيس، أساليب التكسب األفراد أساليب التفكير، والمعرفة، و  -
 أساليب إشباع الحاجات الفسيولوجية من خالل عملية التنشئة االجتماعية.و 

تساعد األفراد على تحقيق التكيف مع الثقافة التي ينتمون إليها ومع الظروف  -
الثقافية ويعملون على ون هويتهم النفسية،االجتماعية، و المحيطة بهم، وبذلك يكتسب

 تثبيتها.

تؤدي إلى ظهور حاجات جديدة، وذلك ألن األفراد في غالب األحيان يبحثون على  -
جياتهم، حاوافق النفسي االجتماعي من خالل إشباع تحقيق أكبر قدر ممكن من الت

 2فحاجة الفرد لالتصال تؤدي  إلى التفاعل وكذا....

سلوك، أي كن القول أن الثقافة هي ممارسة و من خالل التطرق إلى هذه الوظائف يم
أنه يتم ممارستها على شكل أنماط ورموز تتحدد من خالل السلوك الذي يرضى عنه أي 

عين ويرتضيه لنفسه في التعامل مع اآلخرين عن طريق العناصر فرد في مجتمع م
 المكونة لثقافته.

                                                            
 147، ص 2007، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، علم النفس االجتماعي ،الحافظ سالمةعبد  - 1
 .148المرجع نفسه ، ص - 2
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وثقافة  مفهوم الثقافة بصفة عامة إلىحاولنا التطرق  المبحثمن خالل هذا 
نتيجة  وهي ،األخيرة لها أهمية كبيرةأن هذه  اعتبارخاصة على  المجتمع المحلي بصفة

داخل المجتمع أو  الفرد عبر مراحل حياته المختلفةيخضع لها  ومتكررة لتنشئات متتالية
مصدر  والعادات و التقاليدتمثل القيم الثقافية و االجتماعية  ، إذالبيئة التي يعيش فيها 

التي يكتسبها الفرد ويحاول استخدامها في معامالته اليومية  من مصادر الثقافة المحلية
ته السوية ومساعدته على كوين شخصيباعتبارها نظام يساهم في تنظيم حياة الفرد وت

 مع البيئة المحيط به.  الندماجالتكيف و 
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 المبحث الثاني: المجتمع المحلي 

يعرف المجتمع بأنه مجموعة من األفراد الذين تربطهم وحدة المكان و الثقافة وما  
وبشكل عام فهو يعرف على أنه  ،وحدة من عالقات متبادلة ومشتركةتتضمنه هذه ال

تضامن بذات ثقافي معين تعاون و من األرض بمجموعة األفراد يعيشون معا فوق رقعة 
الوالء لمجتمعهم و يكونون مجموعة من هم البعض و لديهم اإلحساس باالنتماء لبعضو 

بما في ذلك  ،ي حاضرهم تضمن لهم مستقبال مشرفاالمؤسسات تؤدي الخدمات الالزمة ف
 العالقات فيما بينهم .تنظيم 

والقيم  ،قافة إذا كانت تعني كل األفكار والنظم االجتماعية واالقتصادية و السياسيةوالث
افة هي فإن هذه الثق ،ات واألشياء التي أوجدها اإلنسانواألدو  ،وأنماط السلوك و العادات
 .ما تميز المجتمع اإلنساني
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مفهوم المجتمع المحلي شأنه في ذلك شأن ارتبط   مفهوم المجتمع المحلي:  -1
معظم المفاهيم السوسيولوجية التي اشتقت منه لغة الحياة اليومية بمعاني كثيرة 

 ومتعددة. وتنقسم التعريفات إلى قسمين رئيسيين:
 تعريفات وجهات النظر التقليدية أو الكالسيكية: -أ

المجتمع المحلي هو وحدة اجتماعية تجمع بين أعضاءها مجموعة  :تعريف روبرت ماكيفر
من المصالح المشتركة، وتسود بينهم قيم عامة وشعور باالنتماء، بالدرجة التي تمكنهم من 

 المشاركة في الظروف األساسية لحياة مشتركة.

أن المجتمع المحلي في أوسع معاني المفهوم يشير إلى دالالت “ تعريف روبرت بارك:
وارتباطات مكانية جغرافية، وأن المدن الصغرى والكبرى والقرى بل والعالم بأسره تعتبر 
كلها رغم ما بينها من االختالفات في الثقافة والتنظيم والمصالح.. الخ، مجتمعات محلية 

  1”.في المقام األول

ع أن المجتمع المحلي يتميز بما له من أساس مكاني إقليمي يتوز  تعريف لويس ويرث:
من خالله األفراد والجماعات واألنشطة، وبما يسوده من معيشة مشتركة تقوم على أساس 

 االعتماد المتبادل بين األفراد، وبخاصة في مجال تبادل المصلحة.

إن التحديد المكاني للمجتمع باعتباره منطقة جغرافية أو مساحة “ تعريف آموس هاولي:
نه من المالئم أن ننظر  ،لة تعسفية للتعريفمكانية يشغلها مجموعات من األفراد محاو  وا 

إلى المشاركة في اإليقاع اليومي والمنتظم للحياة الجمعية على أنها عامل أساسي يميز 
المجتمع المحلي ويعطي لسكانه طابع الوحدة، إن المجتمع المحلي أكثر من مجرد تنظيم 

لى قدر من التكامل لعالقات التكافل بين األفراد، وأن الحياة الجمعية تشتمل ع
السيكولوجي واألخالقي إلى جانب التكامل التكافلي أو المعيشي، وأنه يتعين على الباحث 

ة، وليست ـــلـــامــــأن ينظر إلى الجوانب السيكولوجية واألخالقية على أنها مظاهر متك
يشية وما ــــطة المعـــــاألنش اصة وأنـــع المحلي، خــمــتــجــياة المــحــيزة لـــمــة أو متـلفــتــــمخ

                                                            
المركز ،ت :هناء الجوهري ،" ،موسوعة النظرية الثقافية "المفاهيم والمصطلحات األساسيةاندرو ايدجار و بيتر سيدجويك  - 1

 . 465ص،م  2009 ، 1ط ،القاهرة ،القومي للترجمة 
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يرتبط بها من عالقات تكافلية تتداخل وترتبط بمجموعة المشاعر واألحاسيس وأنساق القيم 
 ”.والمعايير األخالقية وغير ذلك من موجهات السلوك والتفاعل اليومي

المجتمع المحلي هو جمع أو حشد من أفراد يشتركون في شغل  تعريف تالكوت بارسونز:
 جغرافية أو مساحة مكانية واحدة كأساس لقيامهم بأنشطتهم اليومية. منطقة

المجتمع المحلي هو تجمع ألشخاص تنشأ بينهم صالت وظيفية،  تعريف بلين ميرسر:
ويعيشون في منطقة جغرافية محلية خالل فترة محددة من الزمن، كما يشتركون في ثقافة 

باستمرار عن وعي بتميزهم وكيانهم  عامة، وينتظمون في بناء اجتماعي محدد ويكشفون 
 المستقل كجماعة.

 تعريفات وجهات النظر المتطورة أو األكثر حداثة. -ب

إن انتشار “عددًا من االنتقادات التي وجهها للتطور التقليدي للمفهوم  موريس شتاينقدم 
الحضرية أفقد األفراد إحساسهم وشعورهم بالمجتمع المحلي كما أن مقومات التنظيم 

تماعي التقليدي في كثير من المجتمعات المحلية األمريكية قد تقوضت نتيجة االج
لتعرضها للمؤثرات الخارجية التي أفقدت األفراد شعورهم باالنتماء إلى مجتمعاتهم المحلية، 
والتي مكنت من إحالل االنقسامية والجزئية محل الشمولية فطورت مجتمعات محلية 

داًل من الشعور التقليدي باالنتماء والتعاون المحلي، ب -معادية لبعضها البعض–فرعية 
وباختصار فإن القومية والعالمية قد غدت سمة العصر التي تؤكد وباستمرار خاصية 
االعتماد المتبادل بداًل من خاصية االستقاللية واالكتفاء الذاتي، التي كانت من أهم 

م وسائل النقل واالتصال وما مقومات التصور التقليدي لمفهوم المجتمع المحلي إن تقد
ترتب عليه من اعتماد متبادل بين المجتمعات المحلية ارتبط بالعديد من المصاحبات 

 .السيكولوجيالنفسية التي أدت إلى ضياع أو فقدان المجتمع المحلي 

 فيبرفقد انتقد  ورونالد وارن  ملفين فيبرفي تصوره السابق كل من  شتاينويشارك 
تصور أن المجتمع المحلي وحدة اجتماعية ذات ارتباط وتحديد مكاني، إن إنسان العصر 
الحديث، وبخاصة سكان الحضر يعيش في مجتمعات محلية عديدة كما أن هذه 
المجتمعات التي يرتبط بها وينتمي إليها لم تعد مجرد مكان محدد يلتزم به كأسالفهم بل 
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لحة المتنوعة مهما اختلف أساس هذه المصلحة، ولم أصبح أكثر ارتباطًا بمجتمعات المص
يعد األفراد بحاجة إلى التركيز المكاني، ومن ثم لم تعد الحدود المكانية مؤشرًا هامًا 

 للعالقات الوظيفية أو أساسًا للنظام في المجتمع.

إن مصطلح المجتمع المحلي يتضمن “من أحدث التعريفات  رونالد وارن ويعتبر تعريف 
يكولوجيًا وآخر جغرافي وثالث سوسيولوجي فهو من الناحية السوسيولوجية يتضمن بعدًا س

المصالح المشتركة والخصائص المميزة لألفراد والروابط المشتركة بينهم كما هو الحال 
بالنسبة لمجتمع المصلحة، كما أنه من الناحية الجغرافية يشير إلى منطقة بعينها يحتشد 

من وجهة النظر السوسيولوجية يرتبط البعدان السيكولوجي فيها جماعات من اإلفراد و 
لى أنماط متميزة من السلوك  والجغرافي معًا ليشير المصطلح إلى المصالح المشتركة وا 

 1يختص بها جماعات بعينها من األفراد نظرًا الشتراكهم في نفس المنطقة أو المكان.

االجتماع ينحصر ضمن تصورين ومن خالل ذلك نستنتج أن استخدامات المفهوم في علم 
مختلفين فمن ناحية ؛نجد تصورًا يفيد اإلشارة إلى جمع بشري محدد يشغل منطقة جغرافية 
معينة، ويتخذ من االشتراك في المكان الواحد أساسًا ترتكز عليه كل محاولة للتعريف أو 

يفسر ما لنماذج  التنميط أو الدراسة كما ينظر إلى البعد المكاني باعتباره متغيرًا مستقالً 
المجتمع المحلي المختلف من خصائص متميزة ومن ناحية أخرى نجد تصورًا آخرًا يؤكد 
البعد السيكولوجي ويعتبر االتصال واإلجماع أو االتفاق شرطًا ضروريًا أو مقومًا أساسيًا 
من مقومات المجتمع المحلي، ومن ثم يصبح المجتمع المحلي عبارة عن كل أخالقي 

يه عقول األفراد، ومن خالله فقط، تتاح الفرصة لألفراد للتعبير عن قدراتهم تندمج ف
مكاناتهم بطريقة كلية ومالئمة.  وا 

 

 

 

                                                            
1 - 1614074073http://algerianumidia.maktoobblog.com/ ، 21:11على الساعة ، 2017-12-08يوم. 
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 خصائص المجتمع المحلي:  -2

 من خالل المفهوم يتضح أن للمجتمع المحلي خصائص نجملها على النحو اآلتي:

 ،وقع ومكان محددينحلي بالضرورة بميتحدد المجتمع الماإلقليم أو المكان المحدد:  -أ
ما تمارسه جموع السكان من وتتعين حدود المجتمع المحلي أو تثبت عن طريق 

والمفهوم يشير إلى منطقة محددة ذات خصائص تتوافق بالضرورة مع ما  ،نشاطات
أما خاصية الموقع فتتحدد أهميته ،يطوره المجتمع من نسق خاص للتنظيم االجتماعي 

من خالل تعيين حدود التجمع البشري فهذه الحدود هي التي تميز المجتمعات المحلية 
في كونه محل التوجيه االجتماعي كما تتمثل أهمية الموقع ،عن بعضها البعض 

نطقة التي يشغلها المجتمع النفسي إذ تتحدد عالقات األفراد وأصولهم في ضوء المو 
. إذا فخصائص الموقع تفرض شكال معينا من أشكال التوافق االجتماعي يالمحل
 أو بينهم و بين البيئة المحيطة بهم .،بين األفراد بعضهم بعضا  سواء

كنا قد أشرنا إلى أن المجتمع المحلي هو جماعة من  االستقالل و االكتفاء الذاتي: -ب
ده يعتمد األفراد على بعضهم ففي إطار المجتمع المحلي وحدو ،األفراد متكيفة بذاتها 

ماكيفر روبرت باستطاعته أن  -كما رأى–البعض للقيام بوظائف أساسية . فالمجتمع 
ففي الوقت الذي ال يستطيع الفرد أن يقضي حياته ،يستوعب حياة الفرد كلها داخله 

داخل مصنع أو تنظيم فإنه يستطيع أن يفعل ذلك في قبيلة من القبائل أو في إحدى 
. فكأن المعيار األساسي للمجتمع المحلي هو قدرته على أن يستوعب داخل المدن 

 حدوده كل حياة الفرد و عالقاته االجتماعية و أوجه نشاطه.
وذلك لتضمنها االعتراف ،تعد من أهم خصائص المجتمع المحلي الوعي الذاتي:  -ت

ويترجم هذا الوعي في ،المتبادل بين األفراد إلى جانب الشعور باالنتماء و التميز 
 :اتجاهات األفراد )كاالعتزاز والمباهاة بالمجتمع المحلي و الوالء له والدفاع عنه(. 

إن ما يسود المجتمع المحلي من نسق قيمي خاص من القيم والمعايير المشتركة:  -ث
ويدعم ،شأنه أن يدعم االتفاق و االتصال بين األفراد بطريقة متميزة و متكاملة 

 وعي الذاتي بين أفراد المجتمع المحلي .الشعور بال
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أن المجتمع المحلي يمثل وحدة نفسية  المجتمع المحلي كوحدة نفسية ثقافية : -ج
 يكتسب األفراد من خالل توحدهم بها شعورا باألمن واالستقرار النفسي .

ـــي : -3 اســـتجاباتهم بقـــدر تفاعـــل األفـــراد مـــع بيئـــتهم و  مصـــادر ثقافـــة المجتمـــع المحل
تنتقــل جتمــع و بقــدر مــا تتــراكم الخبــرات و تنمــو الثقافــة ويتكــون الم،تجدة للحاجــات المســ

عبر الزمن ويتم تعديلها و اإلضـافة إليهـا يكتمـل بنيـان الثقافـة و المجتمـع .فتحـت هـذه 
 ،التكــوين .بحيــث ال ثقافــة ال مجتمــعالعنــاوين :الثقافــة والمجتمــع والتــاريخ تتــدرج عمليــة 

مجتمــع أي أنــه فــي الوقــت الــذي يصــنع فيــه اإلنســان وعنــدما توجــد الثقافــة ال بــد مــن 
 ثقافته يبني مجتمعاته.وتتمثل هذه المصادر في:

 : لــــيس فــــي كونــــه مجموعــــة  ،قافــــة كاملــــة لشــــعب أو أمــــة أو حضــــارةيمثــــل الــــدين ثالــــدين
ر بالممارسـة فـي أنمـاط نصوص وتعاليم وقيم فحسب بل هو كيان مجسد اجتماعيـا و مبلـو 

وهو يقــدم تصـــور اإلنســان،،للطبيعــة والوجــود و فهو يعبــر عــن رؤيــة للعــالم ،أفعــالوتقاليــد و 
ل هــذا االجتمــاع اقتصــادا وسياســة البنــاء االجتمــاع األنســاق علــى نحــو يغطــي أدق تفاصــي

مثـل  –أخالقا وأحواال شخصية ... ال يهم إن سعت العقيـدة الدينيـة إلـى بنـاء أمـة روحيـة و 
وتخــوم ،ليم رســمت للمنتســبين إليهــا تخــوم الجــائز بــل األهــم أنهــا قامــت علــى تعــا -اإلســالم

إلـــى قواعـــد صـــارمة للفكـــر والســـلوك الممنـــوع وقـــذفت فـــي روعهـــم الجمعـــي مبـــاد  تحولـــت 
أفكـارا تحولــت إلــى عقائــد راسـخة ال تقبــل المراجعــة فــي جانبهـا الالهــوتي ينطلــق الــدين إذا و 

اذج أخالقيـة و قيميــة مـن قبـول نمـاذج روحانيــة محـددة لينتقـل مباشــرة بعـدها إلـى فــرض نمـ
فيصــبح بــذلك شــبكة متكاملــة مــن النمــاذج الفكريــة و المســلكية تــؤطر حيــاة مــن  ،محــددة 

والـــدين يمثـــل ثقافـــة بوصـــفه نمطـــا مـــن المعرفـــة بـــالوجود الطبيعـــي و ينضـــوي تحـــت لوائـــه .
ــذين يعتبــرهم رعيــة سلســلة مــن المعتقــدات ذات  ،االجتمــاعي  فهــو يفــرض علــى مؤمنيــه ال

مــال الفــرد فــي اإلطــار يفتــرض أنهــا تلعــب دور الموجــه بالنســبة إلــى أع ،الطــابع الروحــاني 
 1اإلنساني.االجتماعي و 

    إنه ينطلق من فرضيات مسبقة هي فرضيات اإليمان وعلى من يقبل بها أن يعمد

                                                            
مركز دراسات الوحدة العربية ،"  سوسيولوجيا الثقافة " المفاهيم واإلشكاليات ...من الحداثة إلى العولمة،عبد الغني عماد  - 1
 . 138ص،م 2006فبراير ، 1ط،بيروت ،
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إنــه ثقافــة ممارســة الحيــاة وبنــاء  فــرائض تقيــد مســلكه االجتمــاعي،مــن الإلــى تبنــي سلســلة  
 االجتماعي وا عادة إنتاجه .

ئتها يقوم أيضا بشحنها بالرموز وبقدر ما يقوم الدين بتشكيل الثقافة و تعب          
الذي ليس ها الخاص داخل االجتماع المدني و المضامين والقيم بل يسهم في تشكيل حقلو 

بالضرورة أن يكون دينيا خالصا . بل هو في الواقع الموضوعي يتكون بالتفاعل مع الحقل 
المخيال -ي إلى تعبئة استجابات تفضي بما يحمله من ضغوط وتحديات و االجتماع
وعادات وتقاليد من شأن استثمارها في الحقل الثقافي أن يعيد  ،وقيم ،برموز –االجتماعي

 1ت. التوازن إلى الذا

 : أخالقية تحدد يقصد بها "مجموعة مباد  وضوابط سلوكية و  القيم االجتماعية
تصرفات األفراد والجماعات و تضمن مسارات معينة إذ تصبها في قالب ينسجم مع 

واألسرية  ،والثقافية،واالقتصادية ،وتشمل القيم الدينية عادات وتقاليد وأعراف المجتمع 
الحالة هذه فالقيم و ،...فهي المثل التي تتخذها جماعة من الجماعات و تنتسب إليها 2

لذلك  ،ة ألن القيم تتغير من مجتمع آلخرخاصة بمجتمع بعينه وبفترة زمنية تاريخي
 هي نسبية .

عددا من االفتراضات التي ينبغي   (Milton Rokeach)وقد صاغ ميلتون روكيش
 القيم اإلنسانية و هي كاآلتي: أن يبدأ منها تحليل طبيعة 

 إن المجموع الكلي للقيم التي يتبناها الفرد قليل نسبيا. -
 بدرجات متباينة مجموعة من القيم العامة.،إن األشخاص في أي مكان يتبنون  -
 إن القيم منتظمة داخل أنساق للقيمة . -
 في الثقافة و المجتمع والشخصية .يمكن تتبع منابع القيم اإلنسانية  -

                                                            
 . 139ص،المرجع نفسه  - 1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، االجتماعية والثقافية المحلية وأثرها على السلوك التنظيمي للعاملينالقيم ،العقبي األزهر  - 2

 . 148ص، 2009 -2008،قسنطينة ،جامعة منتوري ،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،الدكتوراه في علم االجتماع التنمية 
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الظواهر التي يجد المتخصصون تتبدى واضحة في كل نتائج أو آثار القيم اإلنسانية  -
 .في العلوم االجتماعية أنها جديرة بالبحث

مرغوب يختاره المرء في  ويعرفها ستيوارت دود أن "القيمة هي رغبة أو أي شيء
 وهي من الناحية اإلجرائية : ما يقول المرء أنه يحتاجه" ،وقت معين

ي تتسم اء االجتماع العرب فيرون أن القيم "مجموعة من المعتقدات التأما علم
خاص نحو غايات أو وسائل والتي تمثل موجهات لألش ،بقدر من االستمرار النسبي

تنشأ هذه ها هؤالء األشخاص بديال لغيرها و يفضلأو أنماط سلوكية يختارها و  ،لتحقيقها
تماعي و االقتصادي والثقافي ...وهي الموجهات عن تفاعل بين الشخصية والواقع االج

والعواطف  ت والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي،تفصح عن نفسها في المواقف واالتجاها
  1التي يكونها األفراد نحو موضوعات معينة. 

والمباد  واألفكار التي أصبحت ذات  ،فالقيم تشمل كل الموضوعات والظروف
 ا هو حسن مقبول وما هو سيء مرفوض،م معنى خالل تجربة اإلنسان الطويلة وتحدد

ويتفق غالبية  ،والقوة واالحتمال واإليثار والمهارة الفنية وضبط النفس،وذلك كالشجاعة 
ن كانت ديهم وهم يحرصون على استثمارها و أفراد المجتمع وتلقى قبوال واحتراما ل توارثها وا 

 2درجة تقبلهم لها متفاوتة.

 طرق اكتساب القيم :

 : األسرة تقوم بإعداد النشء وتقوم بنقل التراث من جيل إلى جيل من أجل األسرة
وهي تقوم بترسيب في أعماق  .وروحيا ،ة المواطن وتربيته جسميا وعقلياتكوين شخصي

ن التأكيد على دور األسرة كوسيط ويمك ،ما تريد ترسيبه من معتقدات وقيم ،الصغار
لقيم أو تغييرها في نفوس قق غرس االفرد من خالل يتحو  هام وأساسي بين الثقافة

اذج مختلفة من السلوك وهذا راجع الختالف األسر ـفاألطفال يتعلمون نم ،اءـاألبن
                                                            

 . 142ص،المرجع السابق ،عبد الغني عماد  - 1
د ط  ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ، األسرة و المجتمع دراسة في علم االجتماع األسرة،حسين عبد الحميد رشوان  - 2
 . 154ص، 2003،
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.فاألسرة تكسب أفرادها قيما معينة ثم تقوم الجماعات األخرى التي ينظم إليها الفرد 
 1خالل حياته االجتماعية في مراحل عمره المختلفة بدور مكمل لألسرة .

 العوامل المساعدة على اكتساب القيم وذلك  تعتبر اللغة من بين و التعليم : اللغة
وأن عملية التعلم تتم بواسطتها ،باعتبار اللغة هي الحامل للقيم التي تسود المجتمع 

وأنها تساعد على ،وتأتي أهمية اللغة في أنها تعكس شخصية الفرد وثقافة مجتمعه 
تعديل الشخصية و الثقافة . أما التعليم فيساهم بقدر كبير في نشر الوعي لدى 

ويلعب التعليم هنا دورا هاما ،األجيال المتالحقة ألجل بناء مجتمع قوي ومتماسك 
خطيرا في عملية ترسيخ القيم االيجابية في اإلنسان حتى يصبح الفرد المتعلم مثقف و 

 المؤهل مهنيا .
 عند الحديث عن الثقافة السياسية لمجتمع فإننا نشير إلى  لسياسة و اإلعالم :ا

والثقافة السياسية تتكون ،النظام السياسي الذي أدمجه الفرد في فكره و مشاعره وقيمه 
من نظام المعتقدات والقيم التي تحدد الوضعية التي يأخذ الفعل السياسي صفته 

عضهم البعض . هذه القيم تعتبر السياسة في فهم وطريقة تعامل وتفاعل األفراد مع ب
جذور الصراع بين النخبة والقيادة السياسية. أما اإلعالم التي يحتك بها أفراد المجتمع 
على اختالف أعمارهم أطفاال وشبابا فتؤثر تأثيرا كبيرا في عملية التنشئة االجتماعية 

وهو توصيل رسالة أو  ،جميع وسائل اإلعالم تشترك في هدفوفي خلق الوعي و ،
تزويدهم بالخبرة و المعرفة فهي بذلك تكسب األفراد شخصيتهم و فكرة أو معلومة ... 
 2واكتساب القيم...

  : العادات والتقاليد 
يعرف معجم األكاديمية الفرنسية العادة بأنها استعداد مكتسب باألفعال العادات :  -أ

أي أنها تشمل من حيث هي استعداد مكتسبة وقد اعتبرها أرسطو طبيعة ،المتكررة 
ثانية ألنها تجعل الكائن الحي قادرا على القيام بسلوك ال يتطلب جهدا في التكيف 

                                                            
شهادة الماجستير في تنمية  مذكرة مكملة مقدمة  لنيل، االجتماعية على التنظيم الصناعي الجزائري أثر القيم ،عادل غزالي  - 1

 . 44ص  ، 2007 -2006،قسنطينة ،جامعة اإلخوة منتوري ،الموارد البشرية 
 . 45ص،المرجع نفسه  - 2
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وفي المقابل يسهل القيام بأعمال تخدم مصلحة ،و ال يثير اضطرابا في التقبل 
 :مل عدة أنواع وهيوتش 1معينة وهي ال إرادية مثل األعمال الغريزية .

التغذية كيفات جسمية ثابتة تجاه الطقس و وهي عبارة عن ت العادة العضوية : -
... 

وهي ذات طبيعة جسدية ولكن الفكر يتدخل أحيانا فيها  العادة الحركية : -
 كقيادة الدرجة مثال .

وتتمثل في آداب السلوك وهي عبارة الممارسات التي  العادة االجتماعية : -
في مجتمع من المجتمعات وتتصل باألفعال حياة االجتماعية تستلزمها ال

 واألعمال الضرورية ترتبط بالمعامالت بين الناس .
والتي يكتسب المرء بها القدرة على تطبيق القوانين أو إهمالها  العادة الذهنية : -

 .ومن خصائص العادات ما يلي : 
  : لينسجم يعني أن المجتمع يمارسها دون التفكير بأساسها وذلك التلقائية

 مع الذين يعيش بينهم .
 : األفراد وال يسمح لهم بمخالفتها أو الخروج أي مفروضة على  قسرية

 عليها .
 : وتأتي هذه السمة من استمرار  للعادة االجتماعية سمة األسطورية

ن العادات يمثل إرثا العادات االجتماعية زمنا طويال ولهذا فإن قسما م
 ثقافيا يتصل بالحياة البدائية القديمة جدا كالخوف من األرواح الشريرة .

 : عادات المجتمع متنوعة وكذلك عادات البشرية وما  التنوع والنسبية
 يكاد يوجد جانب من جوانب الحياة إال وله عاداته.

 : رغبة في وتبدي المجتمعات دوما  وجود رغبة بالمحافظة على العادات
نظرا لوظائفها التي ال غنى عنها ونجد ،المحافظة على عاداتها 

 2المجتمعات راضية بعاداتها و فخورة بها .

                                                            
 . 32ص، 2004،د ط ،عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزيع ، علم االجتماع التربوي ،صالح الدين شروخ  1
 . 34ص،نفس المرجع  - 2
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أو شائعة في طبقة من ،تعرف التقاليد على أنها أعراف منتشرة في بلد التقاليد :  -ب
أو أنها تفهم بمعنى أنها شمائل وطبائع خيرة وسمو في مخالقة الناس . أما ،الناس 

و في مضمونه من الناحية الفنية فالتقاليد مناهج وأساليب متتبعة في تحقيق األثر 
ومأخوذة من عادة السلف جيال بعد جيل . وتصير مع الزمن ميزة عضوية في أدب 

عنها أو الخروج عليها خروج عما من اآلداب أو فن من الفنون و يعتبر التحرر 
التقيد بها يؤلف ومن احترام التقاليد و ،تتبعه الجماعة أو ثورة على التراث المتوارث 

المشتركون فيها جماعات متوافقة في فهمها للصنيع أو إبرازه فينشئون ما يعرف 
 أو طائفةبالمذاهب . أما التقاليد االجتماعية فهي قواعد السلوك الخاصة بجماعة 

معينة والتي تنتقل من جيل إلى آخر متميزة من العادات يكون الناس يشعرون بقدر 
   1من التقديس تجاه التقاليد بحيث ال يمكن العدول عنها .

نشأ عن الرضا و االتفاق الجمعي وهي تستمد وتعرف على أنها قواعد السلوك التي ت
 2.الماضي التي مر بها المجتمعريات تحتفظ بحكم المتراكمة و ذكقوانينها من المجتمع و 

 وتتمثل خصائص التقاليد في اآلتي :

 أنها مكتسبة و متوارثة بإحدى الطرق الثالث :  -
األساطير ف مشافهة بالحكايات و ينقلها السلف إلى الخلالطريقة الشفوية :  -

 الشعبية والشعر الشعبي ..القصص واألغاني الشعبية و األمثال و 
والتقاليد منه ،في الثقافات ذات اللغة المكتوبة ينتقل التراث الطريقة المكتوبة :  -

 بالكتابة و التدوين تاريخيا وأدبا وعلما .
 .قاليد المكتسبة عن طريق الممارسةهناك الكثير من التالتجربة والممارسة :  -

التمسك بها سمة إنسانية وتعتبرها المجتمعات دليل عراقة فال تتنازل عنها التمسك :  -
     دمت في مختلف نواحي الحياة فكأنما أمر الناس بتقاليدهم هو أمرمهما تق

                                                            
 . 38ص ،نفس المرجع  1
د ط ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،األسرة   األسرة والمجتمع دراسة في علم االجتماع،حسين عبد الحميد رشوان  - 2
 .  154ص،م 2003،
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حسب وليم جيمس يستغرق حالية سابقة ضمانة اتصال الحاضر ،الشعور اإلنساني 
 بالماضي وسبيل وحدة الذات مهما تعددت األشتات .

أبناء الثقافة الواحدة على التمسك بتقاليدهم و نقلها وهو إصرار  اإلصرار و التعمد : -
 إلى األجيال القادمة بصورة مخطط لها . 

واالطمئنان ،يمنح السير على التقاليد صاحبه الشعور بسلوكه  الشعور بالطمأنينة : -
 إلى تقبل اآلخرين الذين لديهم التقاليد ذاتها لسلوكه. 

وأسرع ،ويكون التغيير فيها بطيئا جدا ،ال تبقى التقاليد زمنا طوي صعوبة التغيير : -
التغيير في التقاليد يكون بسبب الحروب الطويلة التي تخلق تقاليد ناجمة عنها على 

  1حساب تقاليد يتم التخلي عنها.
  : انمثل التراث الشعبي عبر أنماطه المتنوعة في المكان و الزمالتراث الشعبي، 

والتي تنتظم في مجاالت عدة من فنون األدب الشعبي من شعر شعبي و حكايات 
خرافية وقصص شعبية و مالحم و أمثال وعادات و تقاليد و ممارسات شعبية تنظم 

والسياسي ،واإلداري ،واالجتماعي ،حياة مجتمعاتنا وتنظم سير حياتهم االقتصادي 
وما يتخللها ،عي و األلعاب الشعبية وفنون الموسيقى والغناء و الرقص الشعبي الجما

ت بأصالة وصدق عن طبيعة العصور من حركات إيقاعية و إشارات إيمائية عبر 
فكان التراث الشعبي هو المتنفس للمشاعر ،البيئات المختلفة التي أنتجت هذه المادة و 

ي الحكم السامي الذكما أنه النموذج المثالي و ،اإلنسانية العربية في صورها األولى 
عليها دالالت متنوعة  انعكستكان يطمح إلى تحقيقه . وكان التراث الشعبي مرآة 
تبدو بشكل أولي غير مكتملة ،ينصرف قسم منها إلى ظواهر ذات طابع سياسي 

  2خاصة في الحكاية األسطورية .
 تقديم المجتمع المحلي )توات( : -4
الرواة عن من أبدع  يرى محمد بن عمر البوداوي في كتابه "نقلأصل تسمية توات : -

        قصور توات " أن السبب في تسمية هذا اإلقليم بتوات أنه لما فتح عقبة بن
                                                            

 . 40ص،المرجع السابق ،صالح الدين شروخ  - 1
د ط ،ربية والثقافة والعلوم المنظمة العربية للت،" التراث الشعبي علم و حياة "الثقافة و التراث القومي،نمر حسن حجاب  - 2
 .  168ص،م 1992،تونس  ،
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م فسألهم عن هذه 682ه /62نافع الفهري بالد المغرب و صل خيله المنطقة سنة 
فأجابوه بأنها ،هل توتي لنفي المجرمين من عصاة المغرب  –يعني توات  -البالد 

لتحذف الياء في ،فتغير اللفظ مع مرور الوقت ،بذلك أنها توتي  توتي .فانطلق اللسان
فهو يرى أن من فرض األتوات هم  1آخر اللفظ على لسان العامة لعلة التخفيف 

إلقليم ففرضوا على زناتة األتوات. ومن ذلك الحين قبائل العرب عندما سيطروا على ا
 صبح يطلق عليها توات.عرف اإلقليم ببالد األتوات ثم تغير مع مرور الوقت وأ

كما نجد أن محمد بن عبد الكريم يورد تفسير لالسم و أصله حيث يقول "أنه لما 
حلت زناتة بأرض الصحراء قالوا تواتي للسكن في إشارة لجواب عن سؤال تم طرحه هل 

 تواتي للسكن ؟ ومن تم حملت المنطقة االسم .

صاحبها الشيخ ،وهناك رواية أخرى تعطي للفظ نفس المعنى لكن بتفسير مغاير 
ولهذا  ،ألنها تواتي للعبادة،موالي أحمد الطاهري اإلدريسي "يرى أنها سميت بهذا االسم 

وهو   Mandevilleأسكنها الكثير من العلماء و األولياء الصالحين" .غير أن ماندوفيل 
توات أطلقة الطوارق و العرب على الواحات المنتشرة على  "يرى أن االسمأحد الغربيين 

  2ضفاف واد الساورة وواد مسعود.

يتربع إقليم توات على مساحة واسعة في أقصى الجنوب الموقع الطبيعي لتوات :  -
وذلك بين خطي طول أربع درجات شرقا و درجة واحدة غرب خط ،الغربي الجزائري 

وهذا ما جعله يطل على السودان ،شماال  30oو  20oوبين دائرتي عرض ،غرينتش 
 ،الغربي و بالتحديد على دولتي مالي و موريتانيا وهو بذلك يحتل مركزا جغرافيا مهما 

الكبرى ما أهله ألن اإلفريقية فاإلقليم منذ القديم يمثل مكانا استراتيجيا داخل الصحراء 
 ،لى ثالث مناطق رئيسية وينقسم اإلقليم إ،يكون نقطة عبور بين الشمال و الجنوب 

                   ،وهي منطقة قورارة الواقعة في الشمال و عاصمتها تيميمون 
ومنطقة توات الواقعة بين حدود ،ومنطقة تيديكلت في الجنوب وعاصمتها عين صالح 

                                                            
 ،دار السبيل للنشر و التوزيع، ه12العالقات الثقافية بين توات و السودان الغربي خالل القرن ،مبارك بن الصافي جعفري  - 1

 .  24ص،م 2009-ه1430، 1ط،الجزائر  –بن عكنون 
 . 28ص،نفس المرجع  - 2
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صمتين القديمتين تيمي و وهي مركز اإلقليم و تحتضن العا،المنطقتين السابقتين 
  1درار التي جعل منها الفرنسيون عاصمة لكل إقليم .تمنطيط ومدينة أ

 الحياة الثقافية للمجتمع المحلي )توات( :  -5

يؤرخ لنمط التعليم الديني بإقليم  بلعالم أول من حاول أن يعد الشيخ محمد باي 
وذلك من خالل محاضرته "كيفية التعليم بتوات من خالل التراث العلمي وما يلحقه ،توات 

حيث سلط الضوء على تلك العوائد الموجودة في الكتاتيب التواتية. وينقسم " من عادات
 التعليم الديني بإقليم توات إلى نوعين بارزين وهما :

ويبدأ  ،2وهو ما يصطلح عليه اسم أقربيش،فال تكاد تخلو قرية أو قصر منه عام :  .1
ويبدأ التلميذ ،إلى أقربيش عند بلوغه الرابعة من عمره أو الخامسة الطفل دخوله 

فالمعوذتين و هكذا... يتدرج عبر سور القرءان إلى ،ثم الفاتحة  الهجائيةبالحروف 
 أن يتم حفظه.

ويستفيد ،ويتوجه التلميذ بعد أن يكون قد حفظ القرءان أو كاد المدارس الدينية :  .2
داخلي بحكم أنه بعيد عن أهله كما يمول هذه  التلميذ في هذه المدارس من نظام

  3المدارس أهل اإلحسان وأصحاب الزوايا .

أما  ،المسجد بالنسبة للتعليم الثانوي  وكانت تبدأ مراحل التعليم بالكتاب ثم الزاوية أو
اإلجازات العلمية و األدبية فيمنحها بالنسبة للتعليم النهائي كبار العلماء و الفقهاء من 

وكانت فرص التعليم متاحة أمام أفراد الطبقات الثالث ،توات نفسها ومن البلدان العربية 
ثم حفظ القرءان ،اءة والكتابة أوال وفي الكتاب يتعلم الطفل مباد  القر ،دون طبقة العبيد 

 ،وكانت غالبيتهم من طبقة الحراثين ،دي معلمين تفرغوا لمثل هذا العملثانيا على أي
اب أن تخصص حصة سنوية من التمر توكانت على األسرة التي يتعلم أحد أبنائها بالك

القمح لمعلم الكتاب نظير قيامه بتعليم أبنائها . وعلى الطفل أن يزود معلمه يوميا بحصة و 
وبعد أن يتم الطفل تعليمه االبتدائي الذي يتوج بحفظه ،من نوى التمر إلطعام دابته 

                                                            
 . 12ص،م 2013،د ط ، أعالم توات ،وزارة الثقافة ،الجزائر معجم،عبد هللا مقالتي ومبارك جعفري  - 1
 هو غرفة بجانب المسجد يقصدها الصبيان لتعلم القرءان الكريم و بعض القصائد الدينية و المدائح النبوية . - 2
 . 48ص،المرجع نفسه  - 3
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تقيم له أسرته حفلة عظيمة بهذه المناسبة يشارك فيها المعلم بتزيين لوح ،الكامل للقرءان 
الطفل بآيات قرآنية في نفس الوقت تقوم أسرته بطلي يديه و رجليه بالحناء و بعدها يلبس 

  1على هذا النجاح .ويأتي إليه المهنئون لتهنئته ،حلة جديدة و يجلس في مكان عال 
في الزاوية أو المسجد و يتولى التعليم فيها فقيه الزاوية أو  وتأتي مرحلة تعليمية أرقى وتتم

يتم على يد إمام المسجد وحده و ال أما بالنسبة للدوام الدراسي فيها فكان ،إمام المسجد 
التالميذ ،بحيث يجلس الطلبة و اإلمام في وسط المسجد على شكل دائرة ،يساعده أحد 

س يراقبهم و يوجههم أثناء قيامهم بالدرس و يكونون ماسكين الكتب أو األلواح و المدر 
ثم بعد صالة ،تستمر الحلقة من الصباح لغاية منتصف النهار ثم ينصرف الكل للغذاء 

والحال نفسه على مدار أيام األسبوع ماعدا الخميس و ،لغاية آذان المغرب العصر و 
  2الجمعة و المواسم و األعياد الدينية.

دة بفترة زمنية معينة بل تستمر صيفا و شتاءا و على مدار وكانت مدة الدراسة غير محدو 
وكان التالميذ يتلقون أيضا تفسير األحاديث النبوية والفقه وعلوم الدين والسيرة ،العام 
فإذا استيعاب الطلبة هذا الكم من المعلومات ،ومباد  اللغة العربية و أصولها ،النبوية 

 فإنه سيتخرج من تلك المدرسة على يد شيخه طبعا . 

 

                                                            
 .98ص ، 2007،د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،م 19م و18إقليم توات خالل القرنين ،فرج محمود فرج  - 1
 .  100ص ،المرجع نفسه  - 2
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 :خالصة 

ومنه نستنتج أن ثقافة المجتمع المحلي تتجلى في العادات و التقاليد ...التي تميز     
ذلك المجتمع ومن اهتمامات أي مجتمع توجهاته وتعليم أفراده وتثقيفهم وتحفيزهم على 

وتقدمها بيد أي مجتمع طلب العلم ألن االهتمام بهذا المجال يعين على تطوير البالد 
يسعى لالهتمام بها .إال أن المجتمع المحلي الذي نحن بصدد دراستنا يهتم بالتعليم الديني 
أكثر ألنه في نظرهم هو العلم الذي ال يفنى بحيث وجدنا االهتمام بالزوايا والمدارس 

ن قصور القرآنية بدليل انتشارها بشكل كبير في المجتمع التواتي  بحيث ال يخلو قصر م
هذا المجتمع من هذه المدارس والتي تساهم بشكل كبير في تنشئة التالميذ فأفراد هذا 
المجتمع يرون أن على التلميذ يلتحق بالتعليم الديني قبل التعليم الرسمي حتى يكتسب 
بعض المهارات اللغوية والكتابية ... ثم يلتحق بالتعليم النظامي ليكمل مشواره الدراسي 

 وظيفة مناسبة تمكنه من االستقرار  في حياته .  ويتحصل على
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 مواصلة الدراسة  :الثالثالفصل 

 تمهيد

 المبحث األول: التعليم الثانوي 

 أوال: مفهوم التعليم 

 ثانيا: تعريف التعليم الثانوي 

 ثالثا: أهمية التعليم الثانوي 

 رابعا: األهداف العامة للتعليم الثانوي 

 خامسا: مراحل تطور التعليم الثانوي في الجزائر

 التحصيل الدراسيالثاني:  المبحث

 أوال: مفهوم التحصيل الدراسي 

 وأهدافه التحصيل الدراسي ثانيا: أهمية 

 ثالثا: أنواع التحصيل الدراسي 

 رابعا: العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي 

 المدرسة وعالقتها بثقافة المجتمع المحلي خامسا:

 خالصة.
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 :تمهيد

العالم وتمثل  والتربوي فييعتبر التعليم الثانوي أحد أهم ركائز النظام التعليمي 
على مختلف  االطالعمرحلة يكتشف فيها التالميذ مواد وتخصصات جديدة تمكنهم من 

تحمل المسؤولية في المهارات التي تمكنهم من  واكتسابالقدرات العلوم الحديثة لتنمية 
لمرحلة التعليم العالي  امتداداوالمهني كما تعتبر  ومستقبلهم الدراسيتحديد مصيرهم 

ففي بحثنا هذا سنوضح مفهوم وزيادة البحث والتطوير والتغير نحو األفضل والجامعي 
لتعليم، ثم التطرق لمراحل التعليم الثانوي واألهمية واألهداف العامة لهذه المرحلة من ا

 التعليم الثانوي في الجزائر. 
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 المبحث األول: التعليم الثانوي 

 أوال: مفهوم التعليم 

حداث تغير فيه نحو  التعليم هو عملية تعديل السلوك اإلنساني وتنميته وتطويره وا 
وهو وسيلة الجماعات اإلنسانية لتحقيق بقائها و استمرارها فالتعليم يهتم ،األحسن 
أي أن مادته هي ،االجتماعية المختلفة اإلنسان ألساليب التعامل مع المواقف  باكتساب
لدا فالتعلم بمثابة عملية لها مراحلها وأهدافها ،وحدهم دون الكائنات الحية األخرى  األفراد

و الخالق الحسنة ليست في ذاتها تعليما ولكنها تدل فقط على أن فالمعرفة أو المهارة أ
أما األصول التي تستند إليها ،الفرد تعلم وعندما نقول تعلم معناه أنه مر بعملية معينة 

فالتعلم أسسه ي تتقيد في فهم جوانبها المختلفة، عملية التعلم فهي مستمدة من العلوم الت
 1تاريخية وسياسية وفلسفية .وثقافية وأصوله نفسية و  اجتماعية

من نتيجته  مقصود، تكون هو أي نشاط أو فعل تلقائي غير  أيضا:ويقصد به 
 ما،فالحياة تعلم يتعلم اإلنسان من القضاء والقدر.زيادة معارف شخص 

، نتيجة للتعليم بوسائله المختلفة  اإلنسانيوكذلك التعليم هو تغير في السلوك 
حاجات النفس الفطرية أو المكتسبة، أو بحاجة من  ،التعليم عملية تبدأ بدافع فكري و 

 االستعانة. يصاحب ذلك عند اإلنسان المسلم إحساس بحاجته إلى مادية كانت أو وجدانية
يدفع اإلنسان إلى النشاط وبدل الجهد المناسب من أجل  اإلحساسبهدى هللا وعونه وهذا 

أي من أجل الوصول  إلى الفهم  ثم يتعدل  ،جة أو حل المشكلة الوصول إلى إشباع الحا
 2وهنا نقول إن اإلنسان قد تعلم. ،السلوك طبقا لهذا الفهم 

 

 

 
                                                            

 1مجدي عزيز إبراهيم، رؤية مستقبلية في تحديث مكتبة األنجلو مصري ة مصر. 2001 ،ص284
عمان  ،1ط ،و الطباعة التوزيعدار الميسرة للنشر و  ،تعليم الكبار و التعليم المستمر النظرية و التطبيق ،علي احمد مدكور 2 

 .103ص 
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 ثانيا: تعريف التعليم الثانوي: 

 إن التعاريف التي تناولت تعريف التعليم الثانوي عديدة منها:

التعليم الثانوي يعني البرامج التعليمية  الثقافة:تعريف منظمة األمم المتحدة للعلوم و 
تخصص المرحلة األولى من هذا  الدولة،من تصنيف  والثالثالخاصة بالمستويين الثاني 

لكن لتدريس التعليم )المستوى الثاني( إعادة إكمال البرامج األساسية من التعليم االبتدائي 
ن أكثر تخصصا، أما المرحلة المواد المقررة في هده المرحلة يستدعي اللجوء إلى معلمي

الثانية من التعليم في كثير من البدان فإن التدريس فيها شديد التخصص األمر الدي 
 1يتطلب اللجوء إلى معلمين أكثر تأهيال وتخصصا

إن المالحظ من هذا التصنيف أنه يفصل بين مستويين من التعليم الثانوي 
يوجد في التعليم الثانوي في الجزائر مرحلة  وهوكما (والمستوى الثالث)المستوى الثاني 

التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي كما يبين أن هذه المرحلة تتميز بالتخصص مما 
لكن هذا  لتدريس في هذه المرحلة، يتطلب اللجوء إلى معلمين أكثر تخصصا وتأهيال

على العموم التعليم الثانوي تتماشى مع هده المرحلة. ف العمرية التيالتعريف لم يبرز الفئة 
 مميزات بيداغوجية مختلفة   خاصة ولهمستويين كل واحد مها تقابله فئات عمرية يقسم إلى 

باإلضافة يعرف التعليم الثانوي بأنه المرحلة الوسطى من التعليم وهي المرحلة التي 
التعليم  المرحلة العليا من (،والتي تسبقتلي المرحلة األولى )االبتدائي واإلعدادي

 )الجامعي(

ي المرحلة األساسية بجميع فروعها، الثانوية بالمرحلة التي تلوتعرف المرحلة 
وتقابل مرحلة التعليم الثانوي مرحلة المراهقة حسب تقسيم مراحل النمو النفسي حيث 

بما أن كل مرحلة من مراحل  نظام التربوي مع مراحل نمو الفرد،يتطابق هذا التقسيم لل
نفس الشئ بالنسبة للمرحلة التعليمية  ،مميزات وخصائص تميزها عن غيرها  النمو لها

غير ذلك المناهج الدراسية واألساليب التعليمية و  باختالففكل مرحلة تختلف عن غيرها 

                                                            

 ،السنة الثالثة ،العدد العاشر ،مجلة الرواسي ،التعليم الثانوي في الجزائر ومدي استجابة لطالب التنمية اصالح ،علي براحل1 
 79ص .1994
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كزية والمرحلة الثانوية في النظام التربوي الجزائري تمثل المر  من نواحي النشاط المدرسي،
ورها مغروسة في التعليم األساسي وفروعها ممتدة إلى جذللمرحل التعليمية بحيث أن 

  1التعليم العالي 

إذ نستنتج أن مرحلة التعليم الثانوي هي من المراحل الحساسة و المهمة في النظام 
همزة وصل بين المرحلة السابقة من التعليم  باعتبارهاالتربوي والتعليمي لبلدان العالم 

ب ينمي فيها الفرد قدراته الشخصية ويكتس ،التي تأتي بعد التعليم الثانوي  الالحقةوالمرحلة 
في المجتمع الذي  واالندماجالخبرات التي تساعده التكيف العديد من المعارف والمهارات و 

 يعيش فيه.

 ثالثا: أهمية التعليم الثانوي.

مرحلة المراهقة التعليم الثانوي يقابل أهم مرحلة عمرية في حياة الفرد إذ أنه يغطي 
وهي مرحلة بناء الذات وتكوين الشخصية ذات االتجاهات والقيم السليمة، وهذه الفترة من 

 ( تمثل: 18-12العمر )

 مرحلة اإلعداد الجاد للمواطن في قيمه ومعتقداته وسلوكه وهويته. -

تحقيق األهداف الرئيسية للتعلم ألن التعليم الثانوي يعتبر أهم مرحلة تعليمية 
لى من لتحقيق األهداف العامة للتربة في أي مجتمع خاصة إذا اعتبرنا أن المرحلة األو 

التعليم االبتدائي تهتم بإمداد الناشئ باألساسيات األولى للتعلم من قراءة وكتابة وعمليات 
حسابية وأصول االنتماء والمواطنة، وأن المرحلة األخيرة من التعليم الجامعي تقتصر على 

من هذه المعطيات ة ألسباب علمية واقتصادية واجتماعية ووظيفية، وانطالقا قلة منتقا
 الموضوعية يمكن تحديد أهمية التعليم الثانوي في النقاط التالية:

 

 

 
                                                            

 .14ص ،1972 ،، دار النهضة المصرية القاهرةاألسس النفسية للتعليم الثانوي صالح أحمد زكي، 1 
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 المراهقة والتغيرات الجسمية السلوكية: .1

على المدرسة الثانوية أن توفر مختلف العوامل التي تساعد على تحقيق مطالب 
فالمراهقة وما يصاحبها من تغيرات أساسية في البناء واإلدراك والسلوك وما هذه المرحلة 

يتبعها من متطلبات أساسية لكل ناحية من نواحي النمو التي تكون شخصية الفرد، وتحدد 
 سلوكه وعالقته وتتجلى خالل التعليم الثانوي الذي يغطي هذه المرحلة الحرجة.

 المجتمع: بمشكالت  االرتباط .2

تنبع مشاكل المراهق من مشكالت المجتمع الذي يعيش فيه وترتبط ظروفه  كثيرا ما
بأحوال هذا المجتمع، وكل ما يحيط به من أزمات وما يسوده من فلسفات، وما يطرأ عليه 

 تعليمية. اليبالت من متغيرات تؤثر على المراهق و

 التنمية االجتماعية والتطور الحضاري:  .3

نما يمثل فترة اإلعداد التعليم الثانوي ليس نوعا من  الترف أو الرفاهية التعليمية وا 
في  وتساهم بجديةتحتاجها التنمية الجاد للمواطن وبناء األطر الفنية المتوسطة التي 

 1والتطور الحضاري.تحقيق األهداف الرئيسية للمجتمع في الرقي 

يتطلبها وقد أصبحت مقتديات العصر ترتبط بشكل كبير بمجموعة المهارات التي 
وذلك في إطار من المرونة التي تسمح له بالتكيف مع  ،العمل الذي يعد له المتعلم

ولضمان هذا السياق تحرص األنظمة العربية على تخريج طالب  ،متغيرات سوق العمل
مشكالت فنية التي تؤهلهم لحل مشكالتهم و أكفاء مزودين بالمعارف العلمية و المهارات ال

ألنظمة التربوية بمحاوالت و اجتهادات عديدة لهيكلة الذلك تقوم  ،ةبطرق إبداعيمجتمعهم 
النظم وتعديل الخطط الدراسية التي تحرص على النماء و التطور اإليجابي في التعليم 

 .2الثانوي.

                                                            

 ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،ل اإلدارة واإلنتاجالعلوم السلوكية في مجا ،رمضان محمد القذافي ومحمد الفالوقي 1 
 .122،123ص،1997الطبعة الثالثة  ،مصر

 ،دار الثقافية للنشر و التوزيع ،منهج المدرسة الثانوية في ظل تحديات القرن الواحد و العشرين ،عبد اللطيف بن حسن فرج 2 
  365ص ،2009 ، 1ط
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 كما تكمن أهمية التعليم الثانوي أيضا في:

 .التعليم الثانوي ينفرد بتناول الشباب في أحرج مراحل حياته أي خالل مرحلة المراهقة 

  للتلميذ لجعله مواطنا صالحا للمجتمع  الالزمةيعتبر الدعامة األساسية لتنمية المهارات
 وتحقيق النمو المتكامل للتلميذ في إطارين هما:

و العادات والجرأة اإلطار العقلي بحيث يكتسب المعلومات و المهارات واالتجاهات  -
 بصورة متكاملة.

اإلطار االجتماعي و النفسي و الخلقي و الجسمي بحيث تتكامل و تتوازن جوانب  -
 .لفردشخصية ا

العلمي و احترام العمل  االتجاهوتنمية  ،إعداد التلميذ للحياة العملية في المجتمع -
 1اليدوي و االلتزام االجتماعي.

 رابعا: األهداف العامة للتعليم الثانوي: 

إن الهدف العام من التعليم الثانوي هو خلق الشخصية السوية المتزنة التي تستطيع عبور 
الطرق الناجحة التي  أيجادبسالم،وتحدد مسار اتجاهاته ونمط مناهجه وكيفية مرحلة المراهقة 

تساعد الناشئين المراهقين من االنتقال السليم من الطفولة والحياة المدرسية إلى النضج 
 والكمال وحياة المجتمع، واالنتقال السليم يتحقق عن طريق مراعاة بعض األهداف التالية: 

 العلمية اإلنسانية وتسخيرها لخدمة المجتمع. إكساب الطالب المفاهيم 
 .تزويد الطالب بمهارات فكرية ومناهج البحث العلمي 
  وا عدادهم مهنيا وتكنولوجيا. وقدرتهم األدائيةتحسين مهارات الطالب اللغوية 
 .تزويد الطالب بالمهارات السلوكية والقيم 
 .تنمية تقدير المسؤولية واحترام القانون والقيم 
 تجاهات الشعور باالنتماء والقدرة على التكيف. تكوين ا 
 .دراك المواقف واألحداث الدولية  تقدير نجاحات اإلنسان وقبول مسؤولية المواطنة وا 

                                                            

 ،وعالقتها بالتوافق النفسي والرضا عن الدراسة لدى تالميذ السنة األولى من التعليم الثانوي الحاجات اإلرشادية  ،نيس حكيمة 1 
جامعة  ،قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،علم النفس التربوي  ماجستير في مذكرة

 88ص  ،2011/ 2010 ،منشورة ، 2الجزائر
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 .إكساب الطالب حاسة التذوق الفني وتقدير الجمال 
  اآلخرينوتقدير  دواتهممساعدة الطالب على معرفة. 

  التعاون والتواصل  مهارات ،مثل التعلم الذاتيتنمية المهارات الحياتية للطالب والطالبة
 1.اآلخرينالعمل ضمن فريق و التفاعل مع و 

تحديد األهداف لدور المدرسة الثانوية فمن خالل هذه األهداف العامة يتضح لنا 
 باكتسابومنهجية سلوكية تسمح لهم  ،منح الطلبة تكوينا ثقافيا ومعرفيا الكبرى للتربية في

بناء المواطن الجزائري الصالح المتعلم القادر على تحمل   تساعد على ،مهارات تقنية
  المسؤولية.

 خامسا: مراحل تطور التعليم الثانوي في الجزائر 

وتغيرات كل مرحلة تطورات  شهدة مراحل، حيثالتعليم الثانوي في الجزائر بعدة إن 
وبصفة عامة يمكن تقسيم تاريخ تطور التعليم الثانوي في  سبقتها،عن المرحلة التي  تختلف

 الجزائر إلى المراحل التالية: 

 :اشتملت على ثالثة أنماط هي1970 :إلى 1962المرحلة األولى من   .1
  علوم ،الرياضيات) الباكالورياسنوات ويحضر لمختلف شعب 3التعليم الثانوي العام يدوم 

 (فلسفة ،تجريبية 

   تقني ،تقني رياضيات)شعب  الباكالورياالتعليم الثانوي التقني يحضر التالميذ الختبار 
  (اقتصادي

  وهو يحضر التالميذ الجتياز شهادة األهلية في الدراسات  ،التعليم الصناعي والتجاري
سنوات، وقد تم تعويض هذا النظام قبل نهاية المرحلة  5والتجارية تدوم  الصناعية

 .والتقنية المحاسبية التي تتوج ببكالوريا تقني ،الصناعية التقنية بتنصيب الشعب

                                                            

 ،مصر ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،العلوم السلوكية في مجال اإلدارة واإلنتاج ،رمضان محمد القذافي ومحمد الفالوقي 1 
 123.135ص،1997الطبعة الثالثة 
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سنوات من التخصص بعد 3التعليم التقني، يحضر الجتياز شهادة التحكم خالل  
 .شهادة الكفاءة المهنية التحصل على

 1980 :إلى 1970المرحلة الثانية من  .2

التي صدرت بعد  1974 حيث عرفت هذه الفترة إعداد وثيقة إصالح التعليم سنة
والتكوين الذي  وهو األمر المتعلق بتنظيم التربية ،1976أفريل  15تعديلها في شكل أمر 

جبار  وتنظيم التعليم ،يته نص على إنشاء المدرسة األساسية وتوحيد التعليم األساسي وا 
 .وتنظيم التربية التحضيرية ،الثانوي وظهور فكرة التعليم الثانوي المتخصص

 1990:إلى 1980المرحلة الثالثة .  3 

به أسند إلى جهاز  شهد التعليم الثانوي خالل هذه الفترة تحوالت عميقة رغم أن التكفل
  :مستقل وقد شملت هذه التحوالت على ما يلي

: تميز بإدراج التربية التكنولوجية والتعليم االختياري في اللغات  التعليم الثانوي العام
ثم التخلي عنها إثر إعادة هيكلة التعليم الثانوي في  ،والتربية البدنية والفنية  ،اآللي واإلعالم

 ."علوم إسالمية "شعبة وكذا فتح ،الفترة الموالية

   :تميز بما يلي : التعليم الثانوي التقني 

 التقنية الثانويات تطابق التكوين في المتاقن مع التكوين الممنوح في. 

  فتح بعض شعب التعليم العالي أمام الحائزين على بكالوريا تقني. 

  إقامة التعليم الثانوي التقني القصير المدى الذي يتوج بشهادة الكفاءة التقنية. 

تعميم تدريس مادة التاريخ   1984إلى1980والذي ظل ساري المفعول من سنة 
 .لتشمل كل الشعب
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 2003 : إلى1990المرحلة الرابعة من  .4

والتي تم  ،بعد اتخاذ بعض اإلجراءات إلعادة التنظيم التي أدرجت في الثمانينات
االختبارات اإلجبارية كما تم تنصيب الجذوع  ،تنويع شعب التعليم التقني ،التخلي عنها بسرعة

   :وهي ،المشتركة في السنة األولى ثانوي 

 ولكل جذع من هذه  ،تكنولوجيا، جذع مشترك علوم و جذع المشترك جذع المشترك آداب
 .الجذوع المشتركة مجموعة من الشعب تتفرع عنها

احتياجات التنمية الوطنية فقد شهد النظام التربوي لكن وتماشيا مع التغيرات العالمية و 
وهي مرتبطة و بغايات و أهداف تستجيب   ،وهي التي نعيشها اليوم ،إصالح عملية

 1.  و تؤهله لالندماج في المحيط العالميالجزائري خاصة  لمتطلبات المجتمع

المسلك األكاديمي الذي يلي التعليم األساسي  ،يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
جذع مشتـرك آداب و جذع   ،و ينظم في جذعيـن مشتركيـن لمدة ثالث سنوات يدوم ،اإللزامي

 ،الثالثة ثانوي الثانية و  السنةليتفرع إلى ست شعب في   ،و تكنولوجيا  مشتـرك علـوم
فلسفة ولغات آداب و  ،و تسيير و اقتصاد  ،علوم تجريبية  ،تقني رياضي  ،رياضيات 

  .في إحدى هذه الشعب الباكالورياعلى شهادة  و يتوج في نهايته بحصول التلميذ أجنبية.

فضال عن مواصلة تحقيق األهداف العامة  ،تعليم الثانوي العام والتكنولوجييرمي ال
 :إلى تحقيق المهام اآلتية  ،األساسي  للتعليم

 تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجاالت المواد التعليمية . 

 .تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات  

 وتحمل المسؤوليات التحليل والتلخيص واالستدالل والحكم والتواصل . 

 تماشيا مع  توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب
 2.تحضير التالميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي اختيارات التالميذ واستعداداتهم

                                                            

وم اإلنسانية  كلية العل ،مذكرة ماجستير في علم االجتماع البيئة ،دور مؤسسة التعليم الثانوي في نشر الوعي البيئي ،نوار بورزق  1 
 109 108ص  ،2008/2009 ،منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،قسم علم االجتماع  ،و االجتماعية

 110ص  ،نفس المرجع 2
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نستنتج من خالل مسابق ذكره أن مرحلة التعليم الثانوي حلقة هامة في سلسلة 
وتمتاز بنظام ومنهج خاص وصارم  ،فيها يبدي التلميذ رغبته في التغيير ،التعليميةالمراحل 

المقبلون في نهاية المرحلة الثانوية على اجتياز شهادة يهدف إلى تكوين جديد للتالميذ 
 البكالوريا التي تمكنهم من الدخول للجامعة.

المستوى الثقافي  كما تعاقب أيضا فترت تمدرس التالميذ في الثانوية تغيرات على
مما  ،ونظرا الندماجه في جماعات مختلفة  ،والعلمي نظرا للمعارف الجديدة التي تلقاها

يجعل هذه المرحلة الهامة تخضع لعدة إصالحات تربوية لمواكبة التطور العلمي وكذلك 
ون فهم يسع ،إلحداث التوافق وتنمية الدافعية للتعلم من خالل مناهج مرتبطة بخبرات التلميذ

  التحصيل المعرفي الجيد ودخول الجامعة 
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 .المبحث الثاني: التحصيل الدراسي

 تمهيد:

تعتبر ظاهرة التحصيل الدراسي من الظواهر التي حظيت بعناية ودراسة كبيرة للعديد من 
المستقبل،وقد تناول بحوث كثيرة هذا التربويين ألن االهتمام بالتلميذ يعني التطلع إلى 

بهدف قياس درجات التحصيل للطالب ومعرفة بعض المشاكل التي يعني منها الموضوع 
وبالتلى انخفاض التحصيل  المعارف،التالميذ في المدارس كعدم القدرة على التعلم واكتساب 

ونبرز أهميته  وأنواعه،ففي بحثنا هذا سنوضح مفهوم التحصيل الدراسي  واإلخفاق،المدرسي 
 ومعوقات التحصيل الدراسي.هي المشاكل  وما فيه،والعوامل المؤثرة 
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 أوال: مفهوم التحصيل الدراسي:

التحصيل الدراسي هو مدي تحصيل التالميذ للمقررات الدراسية ويقدر من خالل ما 
والمهارات التي حصلها حصل عليه من نتائج في االمتحانات، وهو كذلك مقدار المعرفة 

 1.الفرد نتيجة التدرب والمرور بالخبرات

هو مستوى معين محدد من األداء أو الكفاءة في العمل  1980ويعرفه: شابلن 
 2الدراسي، يقيم من فبل المعلمين أون عن طريف االختبارات المقننة أو كليهما.

والثاني  الكفاءة،األول مستوى األداء أو  اثنينإن هذا التعريف يركز على جانبين 
 للذات،في شكلين األول تقيم المعلم وهو في العادة غير مققن يخضع وتحدد أسلوب التقييم 

 والثاني اختبارات مقننة موضوعية. 

للتلميذ في مادة أو مجموعة من المواد  ألتحصيليويعد التحصيل أيضا ذلك اإلنجاز 
 قا لالمتحانات التي تجرى في المدرسة.الدراسية مقدرا بالدرجات طب

ويعرفه خير هللا على أنه مجموع الخبرات والمعلومات المقاسة عن طريق االمتحانات 
في المدارس، وهو ما يعبر عنه بالمجموع العام لدرجات التلميذ في جميع المواد الدراسية 

 3التي امتحن فيها.

كمية المعلومات التي يكتسبها التلميذ فالتحصيل الدراسي بالمفاهيم السابقة يتحدد في 
وتقاس هذه المعلومات بمؤشر النجاح أو الفشل في معدل العام من  الدراسية،في المواد 

غير أنها لم تحدد كمية المعلومات  الدراسية،مختلف درجات االمتحانات لعدد المواد 

                                                            
، دراسة ميدانية بإكماليات بلدية باتنة، أطروحة لنيل دور الظروف االجتماعية لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء زغينة نوال، 1

 ،منشورة ،جامعة باتنة ،قسم علم االجتماع والديموغرافيا ،كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية ،علم االجتماع درجة الدكتوراه في
  270ص ،2007/2008

، دراسة ميدانية للطلبة الجامعين المشتغلين بالتربية ، أثر التوجيه المدرسي على التحصيل الدراسي في المرحلة الثانويةبرو محمد 2
  215ص  ،2010 ،األمل للطباعة والنشر والتوزيعوالتعليم، دار 

، دار هومة المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري المرتبط باألنسولين أثره على التحصيل الدراسيزلوف منيرة،  3
 65،66ص ،2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
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كما لم تشر إلى التغيرات التي  تحصيل،والمستوى الذي ينبغي تحقيقه حتى نحكم أنه حدث 
 يمكن أن يحدثها التحصيل.

تؤدي إلى تغير في  والتيإذ أنه يشمل كل الخبرات الجديدة التي تضاف إلى الخبرات السابقة 
هو مزيج من مجمل الخبرات والمعلومات المتحصل عليها في إذن  والسلوك،أسلوب التفكير 

 المعارف المكتسبة خارج العملية التربوية.  المواد الدراسية المختلفة، إضافة إلى تلك

 التحصيل الدراسي. وأهداف ثانيا: أهمية

 أهمية التحصيل:

يعد التحصيل الدراسي ذو أهمية كبيرة في العملية التعليمية كونه من أهم مخرجات 
إذ تشكل الدرجات التحصيلية وما ينبثق عنها من  ،التعليم التي يسعى إليها المتعلمون 

تؤثر الهامة التي ترتبط بوضع الفرد و  تقديرات أساسا مهما للكثير من اإلجراءات و القرارات
فاإلستمرار بالدراسة أو القبول في برامج معينة أو الحصول على وظيفة ما يتقرر  ،فيه

 بالمستوي األكاديمي المتحصل عليه.

صيل الدراسي مجاال من المجاالت الهامة والحساسة التي حظيت كما يعتبر التح
التربوية التي تسعى إلى تزويد الفرد بالعلوم األهداف  أحد والتربويين باعتبارهباهتمام المربين 

 والمعارف وتنمية قدراته.

وتبدو أهمية التحصيل  الفرد،فأهمية التحصيل الدراسي وفوائده تظهر على شخصية 
مكانة ووظيفة جديدة في معظم  لتبوء لفردالل ارتقائه تصاعديا كونه يعد الدراسي من خ

المهني، وهي بحكم فالكليات العلمية تعد طلبتها لمهن مازالت تحتل قمة الهيكل  الحاالت،
تاريخها وطبيعة العمل فيها والمزايا التي تمنحها والمكانة التي تعطيها للعامل فيها، تجعل 

 .بها قباال على االلتحاقالطلبة أكثر إصرارا وا  

من مرحلة  ي أنه يتم تقرير نتيجة التلميذ النتقالهكما تكمن أهمية التحصيل الدراسي ف
ويجعل الطالب يتعرف  إليه،وكذلك تحديد نوع التخصص الذي سينتقل  أخرى،إلى مرحة 

مكاناته،على حقيقة قدراته  كما أن وصول الطالب إلى مستوي تحصيلي مناسب في دراسته  وا 
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ويبعد عنه القلق والتوتر مما يقوي  ذاته،للمواد المختلفة يبث الثقة في نفسه ويدعم فكرته عن 
أما فشل الطالب في التحصيل الدراسي يؤدي به إلى فقد الثقة في نفسه  النفسية،صحته 

  1باإلحباط والنقص والتوتر.واإلحساس 

 هداف التحصيل:أ

والمعلومات يهدف التحصيل في المقام األول إلى الحصول على المعارف 
التي تبين مدى استيعاب التالميذ لما تم تعلمه في المواد والميول والمهارات  واالتجاهات

أجل الحصول على ترتيب  المواد، منكل واحد منهم لتلك  ى تحصيلوما مدالدراسية المقررة 
وعلى العموم فإن أهداف  المعرفية،العقلية وقدراتهم  لالستعداد اتهملمستوياتهم ورسم صورة 

 يلي: فيماالتحصيل عديدة يمكن تحديدها 

  ومعرفة مواطن القوة والضعف لدى الوقوف على المكتسبات القبلية من أجل تشخيص
والعمل على زيادة فاعليته في المواقف  التالميذ بغية تحديد الحالة لكل واحد منهم

 التعليمية.

  الكشف عن المستويات التعليمية المختلفة من أجل تصنيف التالميذ تبعا لمستوياتهم
 المدرسيفي الوسط  السليم ومساعدتهم على التكيف

  يستطيع توظيفها  حتىالكشف عن قدرات التالميذ الخاصة من أجل العمل على رعايتها
 لخدمة المجتمع.و  نفسهلخدمة 

  أي مدى تقدمه أو تقهقره  فيه،تحديد وضعية أداء كل تلميذ بالنسبة إلى ما هو مرغوب
 عن النتائج المحصل عليها.

  والوسائل مما يمكن من اتخاذ التدابير  ما،توفير التغذية الراجعة بعد اكتشاف صعوبات
 الكشف عمه من حقائق. ما تمالعالجية التي تتناسب مع 

 ما تعلمه التالميذ من أجل اتخاذ أكبر قدر ممكن من القرارات المناسبة التي تعود  قياس
 المجتمع. وعلى بالفائدة عليهم 

                                                            
كلية  ،، مذكرة ماجستير في علم االجتماع التربيةوتأثيرها على التحصيل الدراسيمحددات وأنماط المتابعة األسرية سميرة ونجن، 1

 .154ص ،2011 ،جامعة بسكرة منشورة ،قسم علم االجتماع ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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  عليها في تدريس والتأكيد تمكين المدربين من معرفة النواحي التي يجب االهتمام بها
 مختلف المواد الدراسية المقررة.

  حسب المعطيات المتجمعة من أجل استغالل تكيف األنشطة والخبرات التعليمية المقررة
 القدرات المختلفة. 

  تحديد مدى فاعلية وصالحية كل تلميذ لمواصلة أو عدم مواصلة تلقي خبرات تعليمية
 1ما.

التحصيل الدراسي يسعى إلى تحقيق غاية  إنفمن خالل هذه األهداف نخلص للقول 
الفعلية الحقيقية للتلميذ والتي من خاللها يتم تحديد  كبرى وهي تحديد صورة األداءات

  .والمهنيمستقبلهم الدراسي 

 ثالثا: أنواع التحصيل الدراسي.

إن عملية التحصيل الدراسي تحدد بمقدار استيعاب التلميذ للمادة الدراسية في مستوى 
التحصيل إما فيكون  السنة،التي تجرى في آخر  باالمتحاناتتعليمي معين والتي تقاس عادة 

 ويمكن تقسيم التحصيل الدراسي إلى ثالثة أنواع هي: سلبي،أو  ايجابي

 التحصيل الدراسي الجيد: .1

 القسم،ويكون فيه أداء التلميذ مرتفع عن معدل زمالئه في نفس المستوى وفي نفس 
تكفل للتلميذ الحصول على مستوى أعلى  واإلمكانيات التيويتم باستخدام جميع القدرات 
 لألداء التحصيلي المرتقب منه.

 التحصيل الدراسي المتوسط:  .2

في هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ تمثل نصف 
متوسط ودرجة احتفاظه واستفادته من المعلومات  ويكون أداءه يمتلكها،اإلمكانيات التي 

 متوسطة.

 
                                                            

  216نفس المرجع، ص 1 
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 التحصيل الدراسي المنخفض: .3

يعرف هذا النوع من األداء بالتحصيل الدراسي الضعيف، حيث يكون فيه أداء التلميذ 
أقل من المستوى العادي بالمقارنة مع بقية زمالئه، فنسبة استغالله واستفادته مما تقدم من 

 1المقرر الدراسي ضعيفة إلى درجة االنعدام.

اسي أنه كلما كان أداء التلميذ الثالثة للتحصيل الدر نالحظ من خالل هذه األنواع 
في استيعاب المعلومات واالستفادة منها ارتفع  ومهاراته الفكريةمرتفع في استخدام قدراته 
والعكس كلما كان آدا  االمتحانات،المتحصل علها في ونتائجه مستوى تحصيله الدراسي 

  وضعف ألتحصيليالتلميذ متوسط أو ضعيف قل مستواه 

 رابعا: العوامل المؤثر في التحصيل الدراسي.

إن تزايد اهتمام الباحثين والمختصين بالتعرف على العوامل المؤثرة في التحصيل 
الدراسي للتالميذ والكشف عن الطرق التي تساعد على الزيادة في التحصيل وتدعيمها 

بها دليل على مدى وتعزيزها، والكشف عن العوامل التي تؤدي إلى اإلخفاق الدراسي وتجن
والظروف فتتجلى هذه العوامل في العوامل الشخصية للتلميذ  أهمية العملية وحساسيتها،

 االجتماعية وألسرية، ومنها ما يتعلق بالمدرسة.

 .العوامل الشخصية للتلميذ .1

الفردية من الناحية العقلية تلعب دورا كبيرا في مستوى المردود  الفروقات: إن عامل العقل
الدراسي حيث يتوقف نجاح التلميذ على قدراته العقلية الخاصة، إذ توافقت هذه االستعدادات 

 يدرسها.مع ميوالته ورغباته في المادة التي 

ويمثل التعرف على مختلف العادات الدراسية الجيدة لدى التالميذ طريقة غير كافية 
وقد يتكاسل البعض  جيد،فقد يجتهد بعضهم دون مردود تحصيلي  التعليمية،لتفسير قدراتهم 

متغير الذكاء  إنوهذا ما يسمح بالقول  عالية،اآلخر مع إمكانية الحصول على نتائج دراسية 
 وواضحة في التأثير على المردود الدراسي.ية يساهم بصورة فعل

                                                            
، مجلة العلوم ي تالميذ التعليم المتوسطمحمد الساسي الشايب، تقدير الذات وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي لدقدوري الحاج،  1

  7ص 2015/مارس 18اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
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على أن التحصيل الدراسي له عالقة وطيدة  1989كما يؤكد محمد خليفة بركات 
المعرفية الخاصة بالتلميذ، حيث يعد نقص الذكاء من أهم والقدرات بمجمل االستعدادات 

 1العوامل المؤدية إلى حاالت التأخر الدراسي.

ن االضطرابات الصحية الجسمية عامال مهما في إحداث التأخر : إالعامل الصحي والجسمي
تبعا لما ينجم عن ذلك من قابلية للتعب وعدم القدرة على بدل الجهد المطلوب، الدراسي 

 وتتجلى أهمية الصحة الجسمية في تركيز وانتباه التلميذ ومثابرته على الدراسة.

( أن اإلصابة باألمراض المزمنة 1997)النجار عبد الرحمان محمد  أكد
واالضطرابات ألجهزة الجسم من شأنها التأثير على نشاطات الفرد وعرقلة العمل المدرسي 

المصاب، ونظرا لما تنتجه هذه االضطرابات من مقاطعة عن المشاركة الجماعية للتلميذ 
عامل مع هؤالء والشعور باإلحباط، فيجب على المحيط األسري واالجتماعي والمدرسي الت

 2التالميذ معاملة مالئمة وحسنة.

العوامل االنفعالية والنفسية تلعب دورا كبيرا في عملية  : إناالنفعاليالعامل النفسي 
فالطالب  .المادة الدراسية كلما زاد التحصيل فيهاالميل نحو  التحصيل الدراسي حيث كلما زاد

غير قادر على التركيز واالستيعاب ما يصبح باألمن  الذي يعاني القلق أو عدم اإلحساس
 .يؤدي إلى انخفاض تحصيله الدراسي

والنفسية أجريت العديد من الدراسات في بحث العالقة بين النواحي االنفعالية وقد 
ووجد أن األطفال الذين يعانون من اضطرابات انفعالية ونفسية للتلميذ  الدراسي والتحصيل

على أن هناك ترابط بين الفشل الدراسي أو التفوق الدراسي  دراستهم، وبذلك أكدوايفشلون في 
 .النفسي ينتج عنه تحصيل دراسي مرتفعالنفسية، كذلك االستقرار والعوامل 

                                                            
، دار هومة ، المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري المرتبط باألنسولين أثره على التحصيل الدراسيزلوف منيرة 1

 67،68ص ،2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
 69ص ،نفس المرجع 2
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التلميذ  بينما بنفس،كلما ارتفع التحصيل الدراسي كلما أسهم في بناء ثقة التلميذ ف
مما يجعل االمتحانات،  بالقلق والتوتر فإن ذلك يؤثر على دراسته خاصة أثناء المصاب

  1 .المعلومات أكثر صعوبة عملية استدعاء

 :عوامل اجتماعية أسرية .2

يساهم العامل االجتماعي األسري بشكل كبير في تحديد مستوى التحصيل الدراسي 
الجيد  واالتصالو التآلف  االنسجامفالتلميذ الذي يعيش في جو أسري يسوده االستقرار و ،

ويدفعه إلى  ،والتفاهم و الحوار المتبادل والتفاعل اإليجابي يبعث فيه الراحة و الطمأنينة
وهذا عكس التلميذ الذي يعيش في  ،الدراسة ويزيد استعداده للتعلم و تحقيق التفوق الدراسي 

جو أسري مضطرب مشحون بخالفات ومشاكل و عالقات سيئة بسبب اإلدمان أو العقوق 
أسلوب العقاب و التسلط و غير ذلك مما يؤذي إلى عدم  اعتمادرقة في المعاملة أو أو التف

و بالتالي  ،ن اإلقبال على الدروس و المدرسةو وهذا ما يحول د ،االنتباهاالستقرار و عدم 
 2يقل استيعابه للمواد الدراسية مما يؤثر سلبا على تحصيله العام.

 المستوى االقتصادي لألسرة:  .3

األبحاث والدراسات التربوية و النفسية على وجود عالقة كبيرة بين المستوى تؤكد 
االقتصادي ألسر الطالب و المستوى ألتحصيلي التعليمي الذي يصل إليه كل طالب حيث 

وهي مهنة األب و نوعية الدخل  ،تلعب المتغيرات األساسية في هذا المجال دوراها هاما جدا
وضعه ثر على توجهات الطالب وشخصيته و تغيرات تؤ الشهري لألسرة وغير ذلك من م

والقدرة على التعلم وهذا يعني الهدوء  ،النفسي الذي إما يؤذي إلى االستقرار النفسي لديه
وعكس دلك حيث يعاني الطالب من عدم االستقرار النفسي الذي ال يمكن  ،والتحصيل الجيد

ألن أفكاره و قواه النفسية تكون مشغولة ومنصبة  ،للطالب الذي يقع فيه أن يقوم بتعلم شيء
 على وضع األسرة االقتصادي
                                                            

كلية  ،، مذكرة ماجستير في علم االجتماع التربيةمحددات وأنماط المتابعة األسرية وتأثيرها على التحصيل الدراسيسميرة ونجن،  1
 .169ص ،2011 ،جامعة بسكر منشورة ،قسم علم االجتماع ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية

التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية، دراسة ميدانية للطلبة الجامعين المشتغلين أثر التوجيه المدرسي على برو محمد،  2 
 31ص ،2010 ،، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيعبالتربية والتعليم
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يساهم إلى حد بعيد في تكامل عامل االقتصادي يلعب دورا هاما و وعليه فإن ال
الفقر وعدم الشعور باألمن من شأنه والصعب و  السيئفالوضع االقتصادي  ،شخصية الفرد

التجارب القاسية والطالب إلى مختلف الخبرات و فال ويعرض األطأن يوثر في تماسك األسرة 
يؤثر بذلك سلبا على بهم إلى عدم االهتمام بالمدرسة و واإلحباط المتواصل الذي يؤذي 

 1.تحصيلهم الدراسي و المعرفي 

 التعليمي للوالدين:المستوى الثقافي و  .4

تأثيرا إن المستوى الثقافي و التعليمي للوالدين خصوصا ولجميع أفراد األسرة يؤثر 
الذي يعيش في أسرة يسودها جو  فالتلميذ ،كبيرا على التحصيل الدراسي للتلميذ المتمدرس

ألنه بمقدور أسرته توفير الجو  ،ثقافي و تعليمي مناسبين يكون في الغالب متفوقا دراسيا 
 رلالستذكاوكذا توفير الجو المالئم  ،الثقافي العام الذي يساعده على زيادة معلوماته العامة
أما  ،وهذا كله يقوي تحصيله الدراسي ،وحثه على العناية بالدراسة و القيام بالواجبات المنزلية

يعيش في أسرة مستواها الثقافي و التعليمي ضعيف أو منعدم يكون في الغالب  الذي التلميذ
وذلك بسبب ما يعيشه من فقر أو نقص في الخبرات و التجارب التي تزيد  ،مستواه منخفضا

 وهذا ما يعرقل نجاحه و تفوقه الدراسي. ،فيجد صعوبة في متابعة دراسته ،عارفهمن م

 ،ومما سبق يتبين أن العوامل األسرية من المستوي االجتماعي االقتصادي الجيد
مدى اهتمامهم بالتربة و التعليم ومدى توفير وسائل التعليمي للوالدين و المستوى الثقافي و و 

 2تحقيق التحصيل الدراسي المرغوب فيه. المعرفة لها تأثير كبير على

 العوامل المدرسية: .5

تعتبر المدرسة من أهم العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي باعتبار أنها المسؤولة 
كانت العالقات داخل المدرسة يشوبها القلق والخوف  ، فإذاالتربوية العملية نالرسمية ع

بالتالي وجب أن تتوفر بها جميع  ،يفسيؤدي ذلك إلى انخفاض في التحصيل الدراس

                                                            

الطبعة الثانية  ،دار وائل للنشر ،أسابه وعالجه،تدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي ،هللا عمر عبد الرحيم نصر 1 
 66ص،2010

 33ص ،نفس المرجع 2 
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االرتقاء بنفسه مما ى اإلمكانيات ويتوفر بها المناخ التربوي الذي يشجع ويساعد التلميذ على
يساعده على فهم المادة العلمية والزيادة في التحصيل والفاعلية واإلنجاز .والبيئة المدرسية 

 :أهمها جملة من المتغيرات المؤثرة على التحصيل الدراسي من تشمل

وبدون معلم ناجح تفشل العملية  ،فالمعلم أهم عنصر في العملية التربوية التعليمية :المعلم
وأساليبه تؤثر بشكل مباشر في أداء تالميذه ،لذلك وجب على  التربوية،فخصائصه وقدراته

كامتالكه لإلعداد التربوي الجيد الذي  ،التربوي  المعلم امتالك الصفات التي تؤهله للقيام بعمله
قدرته على التنويع في وكذلك  ،يؤهله لتطبيق مهارات التعليم المناسبة لهذه المرحلة التعليمية

ومدى قدرته على  ،ية بين التالميذ من جميع النواحيأساليب التدريس مع مراعاة الفروق الفرد
ضافة إلى: التمكن من المادة العلمية تعميم االختبارات التحصيلية بطريقة موضوعية فباإل

 ومن أهم أسباب النجاح:   ،و المهنية األكاديمية والتمكن من المهارات

  أن ال يكون المعلم غليظ الطبع حتى ال يخاف منه التالميذ وأن يكون مراعيا لدرجة
 .الصعوبة والسهولة التي تتضمنها الدروس الملقاة

  ويشعر بفائدتهاأن يجعل التلميذ متحمسا للدروس. 

  أن يكون المعلم على استعداد لالنتقال من حالة إلى أخرى مستعينًا باألمثلة وبوسائل
 1ى.اإليضاح المختلفة من طريقة إلى أخر 

إن نجاح المنهج في تحقيق األهداف التعليمية يرتبط بالتدريس الجيد وخاصة في  :المنهج
 االستمرارهم في تكوينه تكوينا يمكنه من حل التعليمية األولى من حياة المتعلم تساالمرا

أما في حالة ضعف التدريس و المنهج  ،طلب العلم و التعمق في المعلوماتالتقدم في و 
 ،و التقدم االستمرارالمتبع في ذلك فإنه سينعكس سلبا على أداء التلميذ وسيجد صعوبة في 

و التركيز وتتطلب أيضا معلومات متراكمة ومتسلسلة  االنتباهوخاصة في المواد التي تتطلب 
تنطلق من البسيط إلى المعقد وتسير بالتدرج في التعمق على  ،كالرياضيات والفيزياء وغيرها

كما يتطلب التدريس الجيد إضافة إلى التمكن من المادة المتعلمة وطرق  ،حسب المستويات
ن مما يوفر الجو المناسب للتعلم وزيادة التواصل الجيد مع المتعلمي ،و أساليب توصيلها 

                                                            

 ،مجلة الدراسات و البحوث االجتماعية ،التحصيل الدراسي بين التأثيرات الصفية و متغيرات الوسط االجتماعي ،سميرة ونجن 1 
 64ص 2014جانفي  ،العدد لرابع ،جامعة الوادي
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أما إذا كان عكس ذلك فإن التالميذ ينفرون من الدراسة وينقطعون  ،التحصيل المعرفي 
 1عنها.

 تالئمعليها أن  يمكن النظر إلى المدرسة على أنها جماعة اجتماعية قائمة، :الجو المدرسي
نفسها مع المطالب الداخلية والخارجية، والجو المدرسي يشمل عالقة الطالب بالزمالء 
والمعلمين واإلداريين وما ينتج عن ذلك من سلوكيات تؤثر في التلميذ سواء بالسلب أو 

وتفهم المعلمين  وفتح شعب جديدة، كتحديد عدد الطالب في الشعب الدراسية، ،باإليجاب
إضافة إلى  فة وتشجيعها من خالل توفير البيئة الدافعة إلى ذلك،لقدرات الطالب المختل

وتشكيل لجان من  واستخدام استراتيجيات التعليم المناسبة ، الوسائل التعليمية المناسبة، توفير
يجادالمتخصصين لمناقشة المشكالت التي تواجه الطلبة   2له. الحلول المناسبة وا 

 جتمع المحلي.خامسا: المدرسة وعالقتها بثقافة الم

إن البناء التربوي في المجتمع يحتوي على العديد من العناصر الهامة التي تساعد في 
على التراث الثقافي المتراكم عبر  باالعتمادوذلك  ،عملية التنشئة االجتماعية لألفراد عموما

مر السنين والعمل على تطويره ليتماشى مع التطورات الحديثة التي تحصل في داخل 
المدرسة و التي تعتبر جزء من  ،على حدوده. ولعلى أن من أبرز وأهم العناصر أوالمجتمع 

المجتمعات فثقافة المجتمع المحلي الذي يمتاز بخصوصيات تميزه عن  ،المجتمع المحلي 
بيئته األخرى يعتمد بدوره على أهم عناصر البناء التربوي وهي المدرسة التي تعتبر جزء من 

 منبراتبنى في وسطه وتعد  وهي مؤسسة هامة تبنى على ارض المجتمع و غالبا ما ،المحلية
 ،حليةهم من أبناء العائالت التي تكون هده البيئة الم فتالمذتها ،منيرا للعلم وطلب المعرفة 

كم يالحظ أن المجتمعات المحلية تختلف في ثقافتها وبالتالي يختلف تالمذة كل مجتمع عن 
الفكرية والمعتقدات وأنماط المعيشة وطرق كسب العيش وحتى  التوجهاتاألخر في 

ذلك وخصوصا في مرحلة التعليم  مراعاةللمعلم في المدرسة المحلية  فالبدالمعامالت اليومية 
الذي يحاول فيها  مدرسمرحة حساسة تصاحبها مرحلة المراهقة للتلميذ المت بارهاباعتالثانوي 

                                                            

مذكر ماجستير في العلوم  ،التحصيل الدراسيالعالقة بين استراتجيات التعلم و الدافعية للتعلم وأثرها على  ،بن يوسف أمال 1 
 119ص ،2007/2008 ،جامعة الجزائر منشورة،قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،التربية

 66ص ،نفس المرجع 2 
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اكتشاف ميادين جديدة ومجاالت حياة تختلف عن التي يعيشها واكتساب المزيد من المعارف 
 و العلوم للحصول على تحصيل جيد يسمح له بذلك التدرج نحو الدراسات المتقدمة والعليا.

التعليم و تعميمه بين كافة أباء الشعب  ديمقراطيةولهذا فقد سعى مجتمعنا إلى نشر 
تاحة فرص التعليم أمام الجميع والمالحظ من ذلك أيضا أن  ،في مختلف مراحله وأطواره وا 

التي تسود المدرسة تتأثر إلى حد بعيد مع معايير وقيم القيم و المعايير و المعتقدات 
فالتالميذ  ،مع المحلي فإنها تؤثر فيه بدورهاا تتأثر المدرسة بثقافة المجتوكم ،المجتمع المحلي

يمارسون في المدرسة نوعا من األنماط المفترض فيها أن تكون أسمى األنماط في المعاملة 
ويعود التالميذ بهذه األنماط السامية  ، االجتماعيةوالرياضة والعالقات  ،و األخالق والعلم 
وكثيرا ما يتعلم اآلباء من أبنائهم وبذلك يرتفع مستوى  ،لمجتمع المحليإلى عائالتهم في ا

 1ثقافة المجتمع المحلي.

سة لتزويدها بالمصادر التعلمية كما أن مساندة المجتمع بكل مؤسساته تمتد إلى المدر 
. والمدرسة سة على تحقيق وظيفتها االجتماعيةاإلمكانات المادية والبشرية التي تعاون المدر و 

ولكنها في واقع األمر  ،سة لتربية الطالب و تعليمهم فحسبالمعاصرة ليست مجرد مؤس
مركز إشعاع حضاري  يتعاون مع مراكز  مشابهة في المدرسة أخرى لنشر كل ما يفيد 

ومن األنشطة أفراد المجتمع في دائرة المدرسة،  والعمل على إشاعته بين كافة ،المجتمع 
 :رسة لخدمة المجتمع المحلي ما يليهم فيها المدالتربوية التي يمكن أن تسا

 تنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم بين أبناء الحي  □
التي يكون الهدف منها توثيق ية والرياضية و تنظيم المسابقات الثقافية و الفن □

 المحبة و الترابط بين أفراد الحي .
لمحيط استضافة بعض المحاضرين إلقامة ندوات متنوعة تنفيذ المجتمع ا □

 بالمدرسة .

                                                            

  .65ص ،2ط ، ديوان المطبوعات الجامعية،أصول التربية والتعليمتركي رابح،  1
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مساعدة الجهات الصحية في النوعية الصحية و التوعية ببرامج الرعاية الصحية  □
 األولية .

 1تنظم نشاطات مختلف كالتشجير بين المدرسة والحي أو ترتيب و تنظيف □

إذن فالعالقة بين المدرسة وثقافة المجتمع المحلي هي عالقته تأثير و تأثر فكلما بنية 
تشبع تالمذتها بالقيم الحميدة واألخالق الحسنة س متينة ومبادئ سامية المدرسة على أس

وتحصيل دراسي في جميع المواد الدراسية يساعدهم في اكمال مشوارهم التعليمي و مواصلة 
  الدراسة والرفع من مستوى الثقافة المحلية.
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 خالصة:

 ،الدراسي تعتمد على عدة عواملنستنتج من خالل ما سبق ذكره أن عملية التحصيل 
و الذي له األثر األكبر في حياة التلميذ و  ،األسري بصفة خاصةاالجتماعي و  طأهمها الوس

هي أسر تبني و تقيم  ،باستمرارتربية و تعليم أبنائها فاألسر التي تجتهد في إعداد و  ،مستقبله
المربي الثاني للتلميذ من خالل التعليم و  باعتبارهاجسور التعاون بينها و بين المدرسة والتي 

غرس القيم و األخالق الحميدة والحث على التعاون والتضامن والسعي في طلب العلم و 
 المعرفة.

كما تعتبر مرحلة التعليم الثانوي من المراحل الهامة وأساسية التي يجب ضبطها 
صالحها وهيكلتها لتتالءم مع مقتضيات الوقت والتالميذ.  وا 

اخل األسرة والوسائل النفسي و العاطفي د واالستقرارن خالل توفير الجو المالئم فم
روف الجيدة داخل المدرسة يستطيع بذلك التلميذ رفع وتحسين مستواه الدراسي الظالتعليمية و 

وتحقيق مستوي تحصيلي جيد يساعده على مواصلة الدراسة وتحقيق أهدافه وأهداف 
 المجتمع.
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 الفصل الرابع : الجانب الميداني 

 أوال : وصف خصائص العينة 

 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية األولىثانيا :

 ثالثا : عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الثانية

 البيانات المتعلقة بالفرضية الثالثةرابعا : عرض وتحليل 

 خامسا : عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الرابعة

 سادسا : عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الخامسة

 سابعا : عرض و مناقشة نتائج الدراسة

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى .1
 فرضية الثانيةعرض ومناقشة النتائج المتعلقة بال  .2
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة .3
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة .4
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة .5

 ثامنا : عرض النتائج العامة للدراسة
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 المحور األول : البيانات الشخصية

 :أوال :وصف خصائص عينة الدراسة 

 وصف خصائص العينة حسب متغير الجنس : -1

 الجنس توزيع مفردات العينة حسب :يوضح 02جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 %25،33 19 ذكر
 %73،33 56 أنثى

 %100 75 المجموع
 

من فئة الذكور من كل  %73،33فئة اإلناث أكبر بنسبة يتضح لنا من خالل الجدول أن 
كما بالمدارس،المبحوثين وذلك باعتبارها الفئة األكبر تواجدا في المجتمع واألكثر التحاقا 

 .وهي الفئة األقل في المجتمع  %25،33كانت فئة الذكور بنسبة 

 وصف خصائص العينة حسب متغير السن : -2

 السنتوزيع مفردات لعينة حسب متغير : يوضح 03جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 %2،66 2 17أقل من 

 %76 57 19- 17من 
 %21،33 16 19أكبر من 
 %100 75 المجموع

 
 من المبحوثين وهي فئة%76نسبة هي نسبة  أكبرمن خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن 

 للدراسةوالمالئم القانوني  وباعتباره السنسنة وهذا راجع إلى متطلبات الدراسة  [19-17]
وهي فئة األكبر  %21،33ثم تليها نسبة ،خاصةثانوي  والسنة الثالثةفي المرحلة الثانوية 
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أما نسبة  ،سنة والتي كانت لديها  الفرصة في إعادة السنة ومواصلة الدراسة  19من 
من المبحوثين وهدا راجع اللتحاقهم المبكر بالدراسة وهي الفئة األصغر سنا  2،66%

 .مية يوقدراتهم التعل استعداداتهموارتفاع 

 توزيع مفردات العينة حسب متغير المستوى التعليمي لألب : -3

 آلباء المبحوثين :يوضح المستوى التعليمي 04جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

 %24 18 أمي
 %36 27 ابتدائي
 %16 12 متوسط
 %5،33 4 ثانوي 
 %2،66 2 جامعي

 %4 3 دراسات عليا
 %12 9 دون إجابة
 %100 75 المجموع

 
تعبر على أن والتي %36نسبة هي نسبة  أعلىيتضح لنا من خالل الجدول أن 

  %24ثم تليها نسبة ،لديهم مستوى ابتدائي نسبة آباء المبحوثين من مجتمع الدراسة 
 %12نسبة  أنكما ،لديهم مستوى متوسط  %16ثم تليها نسبة  ،من المبحوثين أميين

كما كانت  ، ثانوي  %5،33ثم تليها نسبة  ،آبائهم ى من المبحوثين لم يصرحوا بمستو 
وهذا راجع إلى أن %4والحاصلين على دراسات عليا بنسبة  %2،66نسبة الجامعين 

المؤسسات ة منها قل ظروفبسبب عدة  االبتدائيفي المستوى  توقفوااآلباء أغلبية 
بمجاالت أخري  واالهتمامالتوجه و  السكنية،وبعدها عن المناطق  والجامعات  التعليمة

 .غير التمدرس ومواصلة الدراسة 
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 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي ألمهات المبحوثين :-4

 ألمهات المبحوثين : يوضح المستوى التعليمي  05جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 49،3% 37 أمي
 42،7% 32 ابتدائي
 5،3% 4 متوسط
 2،7% 2 ثانوي 
 100% 75 المجموع

 

والتي تعبر على أن اغلب %49،3نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة هي نسبة 
 %42،7أمهات المبحوثين من عينة الدراسة أميين ليس لهم مستوى تعليمي، أما نسبة 

 المتوسط،هم من فئة  %5،3 تليها نسبةثم  ابتدائي،من أمهات المبحوثين لديهم مستوى 
راجع لعدة ظروف وأسباب عديدة  لألمهاتفهدا المستوى التعليمي ثانويين،%2،7ثم نسبة 

المؤسسات التعليمية  األبناء وقلةوالبقاء في البيت لتربة  المبكر على الزواجالتشجيع ك
 .ومواصلة الدراسةوالتكوين  لتعلموبالجامعات  وعدم السماح لهم لاللتحاق بالمعاهد
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 توزيع مفردات العينة حسب التخصص :-5

  توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص.: يوضح 06جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 %66،66 50 علمي

 %33،33 25 أدبي

 %100 75 المجموع

يدرسون من المبحوثين  66.66%يتضح من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة هي نسبة
يدرسون تخصصات أدبية وهذا راجع   %33،33ثم تليها نسبة  ،تخصصات علمية 

من مجاالت عديدة ولما  ،لرغبة التالميذ للتوجه نحو التخصصات العلمية والدراسة بها 
 في المجتمع وافق مستقبلية 

 المحور الثاني: ثقافة المجتمع وعالقتها بمواصلة الدراسة.

 ض وتحليل الفرضيات:عر 

 ثانيا :عرض و تحليل البيانات المتعلقة بالفرضية األولى 

 سنحاول في هذا العنصر عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية األولى التي مفادها 

 طلب العلم. ى رغبة التلميذ نحولسلبا عثقافة المجتمع المحلي تؤثر 

 رغبة التالميذ في التعلم واكتساب المعرفة: -1

 التعلم واكتساب المعرفة في المبحوثين رغبةمدى : يوضح 07جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار هل لديك رغبة نحو التعلم واكتساب المعرفة
 %100 75 نعم
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المبحوثين لديهم رغبة نحو التعلم واكتساب  من %100من خالل الجدول يتضح أن نسبة 
التي تساعده في حياته  والمعارف العلميةرات اقدر كاف من المه والحصول علىالمعرفة 
ضف  ،فيه تغيرات إيجابية في المجتمع الذي يعيش  إحداثعلى  وتجعله قادرااليومية 

إذ أصبح  ،إلى ذلك أن المجتمع التواتي صار لديه نوع من التفتح على التعليم الرسمي 
من فة نحو تعليمهم . وتشجيعهم بطرق مختل،لديه القابلية إلرسال أبنائه إلى المدارس 

خالل ذلك نستطيع القول أن أفراد المجتمع التواتي صار يتصف بالمرونة و التكيف مع 
 متطلبات العصر.

 مدى رغبة التالميذ في مواصلة الدراسة -2

 في مواصلة الدراسة المبحوثين رغبة: يوضح مدى 08رقم  جدول

هل لديك رغبة في مواصلة 
 النسبة المئوية التكرار الدراسة

 %98،7 74 نعم

 %1،3 1 ال

 %100 75 المجموع

 

لديهم رغبة في مواصلة  وثينحالمب من %98،7أن نسبة لنا من خالل الجدول يتضح 
من أجل الحصول على مستقبل  والمهارات،المزيد من المعارف  والتعلم واكتساب الدراسة

وهي نسبة  %1.3 نسبةثم تليها أفضل ومهنة جيدة يستطيع أن يعتمد عليها في حياته .
وهذا راجع إلى أن فئة  والتعلمالمبحوثين ليس لهم رغبة في مواصلة الدراسة  ضئيلة من

أو الحصول ،من المبحوثين لديهم توجهات أخرى كالتوجه للحياة الخاصة بالنسبة للبنات 
 على عمل مربح في أقصر وقت بالنسبة للذكور.
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 مدى رغبة التالميذ في التخصصات التي يدرسونها -3

 يدرسونها ات التيفي التخصصالمبحوثين رغبة مدى : يوضح 09جدول رقم 

هل لديك رغبة في التخصص 
 النسبة المئوية التكرار الذي تدرسه

 %92 69 نعم

 %8 6 ال

 %100 75 المجموع

 

من المبحوثين لديهم رغبة في التخصص % 92،0نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
المدرسة فيه  وطبيعة الموادالذين يدرسونه وهذا راجع لرغبة التالميذ في طبيعة التخصص 

التالميذ ليس لهم رغبة في  من %8.0ثم تليها نسبة  مستقبلية، وآفاقوما توفره من فرص 
رى ال يرغبون تخصصات أخ إلىالتخصص المدروس ودلك لعدم احترام رغبتهم وتوجيههم 

 .فيها  

 مدى تشجيع المجتمع على مواصلة الدراسة :-4

 تشجيع المجتمع على مواصلة الدراسة مدى : يوضح  10جدول رقم 

هل المجتمع يشجع على مواصلة 
 النسبة المئوية التكرار الدراسة

 %64 48 نعم

 %36 27 ال

 % 100 75 المجموع
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بان المجتمع يشجع على  امن المبحوثين اقرو  % 64من خالل الجدول يتضح أن نسبة 
ويظهر ذلك من خالل توفير كل متطلبات  المعرفة، والتعلم واكتسابمواصلة الدراسة 

وأيضا من خالل تشجيعهم ،وجهد الدراسة و ما يحتاجه التلميذ في هذه المرحلة من أدوات 
بة الحياة و ظروف و منعهم من التسرب المدرسي لكي ال يعاني هؤالء التالميذ من صعو 

من  % 36فيما كانت نسبة ومرورهم بنفس التحديات التي واجهت أوليائهم في الماضي .
وهذا دليل على ،بعدم تشجيع المجتمع على التعلم ومواصلة الدراسة  أقرواين التالميذ الذ

رون فهؤالء أبنائهم يسي،وجود فئة من الناس في المجتمع التواتي ال تولي اهتماما بالتعليم 
هنيات التي كانت متواجدة سابقا فهم يساهمون في إعادة اإلنتاج للذ،وفق خطا أبائهم 

وعند سؤال المبحوثين عن كيفية ذلك أشار الذين التي سار عليها ذويهم في الماضي . و 
نشاء المدارس و المنشآت التعليمية و  ،أجابوا بنعم أن السبب  يرجع إلى أهمية العلم وا 

توفير حصص الدعم والمراجعة للرفع من المستوى التعليمي وتحسينه. في حين أشار 
الذين أجابوا بال أن السبب يرجع إلى الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي تستدعي 

 .جة إلى العمل دون مواصلة الدراسةالحا

 العلممدى مساهمة المجتمع في طلب  -5

 مساهمة المجتمع في طلب العلممدى : يوضح  11جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار كيف يساهم المجتمع في طلب العلم

 %21،3 16 أنشاء مكتبات عمومية

 %12 9 معارض الكتب إقامة

 %48 36 برمجة ندوات فكرية وعلمية

 %18،7 14 المجتمع ال يساهم

 %100 75 المجموع
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من التالميذ يرون بأن  % 48يتضح من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة هي نسبة 
التي  والعلميةالعديد من الندوات الفكرية المجتمع يساهم في طلب العلم من خالل برمجة 

باإلضافة إال أن هذا االختيار يتماشى والقدرات المادية  المعرفيالعلمي  تزيد من الرصيد
من التالميذ فيرون على أن إنشاء مكتبات عمومية مساهمة  %21،3، أما نسبة للمجتمع 

بأن  فصرحوامن التالميذ  %12ثم تليها نسبة  ،المعرفة لم و من المجتمع في طلب الع
في جميع مساهمة المجتمع في طلب العلم تكمن في إقامة معارض الكتب وتوفير المراجع 

أما نسبة  ،اصلة الدراسة التخصصات و المجاالت العلمية التي تساعد على مو 
وهذا م و طلب العلم يفي عملية التعلأصال  يساهم ال على أن المجتمع  ال يرون 18،7%

وكأن أفراد مالحظ من خالل الصعوبات التي يشكلها أفراد المجتمع وخاصة النفسية منها 
 .المجتمع ال يقوم بدوره بتوفير اإلمكانيات المطلوبة للدراسة 

 لطالب العلم :نظرة المجتمع  -6

 لعلم والمعرفة اطالب لالمجتمع  نظرة: يوضح 12جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المجتمع كطالب للعلم والمعرفة إليككيف ينظر 

 % 72 54 إيجابيهنظرة  

 %28 21 نظرة سلبية 

 %100 75 المجموع 

 

من التالميذ يرون أن المجتمع ينظر لطالب  %72من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة 
ويعتبره مستقبل قدير تمرموقة مليئة بالتفاؤل و االحترام وال إيجابيهالعلم والمعرفة بنظرة 

فهذه النظرة االيجابية تعتبر كإشارة للتلميذ على أنه مقبول داخل مجتمعه المجتمع،
أما نسبة  بين اآلخرين .ويظهر ذلك من خالل التفاعل االيجابي و االتصال بينه و ،

لطالب العلم وال أهمية له في  احتقار سطحية ونظرةيرون أن المجتمع لديه نظرة  28%
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فهذه الصورة السلبية التي .يعتبرونه ضد التنظيم االجتماعي و أهم من ذلك المجتمع 
 يكونها المجتمع تجاه التلميذ المتمدرس تسبب له خلل في عملية تنشئته . 

 وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الثانيةعرض ا:لثثا

سنحاول في هذا العنصر عرض و تحليلي البيانات المتعلقة باختبار صحة الفرضية 
 الثانية التي مفادها :

 والمعلمين وطالبنظرة التلميذ لدور العلماء على  سلبا  ثقافة المجتمع المحلي تؤثر
 .العلم

 .مدى معرفة التالميذ واطالعهم على العلماء   -1

 . مدى معرفة المبحوثين واطالعهم على العلماء يوضح :13جدول رقم 

هل لديك معرفة واطالع على 
 النسبة المئوية التكرار العلماء

 %78،7 59 نعم

 %21،3 16 ال

 %100 75 المجموع

 

من التالميذ لديهم إطالع واسع ومعرفة كبير  %78،7يتضح من خالل الجدول أن نسبة 
رشادبعلماء المنطقة وما قدموه من إسهامات علمية في مجال التعليم وتوجيه  الناس في  وا 

و الحظنا أن كلمة عالم في مجتمع البحث ترتبط ارتباطا وثيقا  المختلفةجوانب الحياة 
هوم وواضح منتشر في فعندما نقول عالم تعتبر رمز مف،بالشيوخ و أصحاب الزوايا 

 %21،3أما نسبة  ،والمهتمين بالجانب الديني ،المجتمع التواتي على أنهم معلمو القرآن 
العلماء الموجودين في منطقتهم وما هي إنجازاتهم بعدم معرفة  فصرحوامن التالميذ 

 .ي يقومون به والدور الذالعلمية 
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 مدى رغبة التالميذ في أن يصبحوا علماء -2

 يصبحوا علماء.رغبة في أن مدى رغبة المبحوثين يوضح  :14جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار هل ترغب في أن تصبح عالما

 %74،7 56 نعم

 %25،3 19 ال

 %100 75 المجموع

 

 يصبحوابرغبتهم في أن  صرحوامن التالميذ  %74.7من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
الدراسة واالقتداء بعلماء المنطقة  والبحث ومواصلةعلماء من خالل الزيادة في التعلم 

سهاماتهم العلمية في نشر العلم وتوعية و  وهذا يعني أن هؤالء العلماء كجزء مهم  الناسا 
 %25.3أما نسبة  ،في هذا المجتمع قاموا بالوظيفة المنوطة بهم وقاموا بتثبيت ذواتهم  

مستوى العلماء والزيادة في التحصيل  الرغبة في االرتقاء إلىمن التالميذ فلم تكن لهم 
 والتلميذ دائما يحاكي المجتمع الموجود به . .العلمي ومواصلة الدراسة 

 رأي التالميذ في دور العلماء مساعدة طالب العلم . -3

  .دور العلماء في مساعدة طالب العلمرأي المبحوثين حول : يوضح 15جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طلب العلمالمساعدة  على هل ترى بأن العلماء دورا في 

 %94،7 71 نعم

 %5،3 4 ال

 %100 75 المجموع
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على أهمية دور العلماء  أكدوامن التالميذ  %94،7يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 
ومساعدتهم لطالب العلم في العديد من المجاالت المختلفة كالتعليم والبحث العلمي 

 افصرحو  %5،3أما نسبة ،كما يعتبرون المثل األعلى لديهم  واإلرشادوالتربية التكوين 
 البحث العلميو  لتعلمعلى ابعدم وجود أهمية لدور العلماء في تكوين التالميذ ومساعدتهم 

. بالنسبة للذين وليس لهم علم بالعلوم األخرى كما أن علماء المنطقة علماء دين فقط 
 .ور العلماء في مساعدة طالب العلمأجابوا بال لم يدلوا بأي تفسير لنفيهم لد

 مكانة المعلم في المجتمع  -4

 من وجهة نظر المبحوثينلمعلم مكانة ا: يوضح 16جدول رقم

مرموقة في  مكانةهل ترى بأن للمعلم 
 النسبة المئوية التكرار المجتمع

 %7،82 62 نعم

 %3،17 13 ال

 %100 75 المجموع

 

المعلم لمكانة بامتالك  امن التالميذ صرحو  82%،7نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
وذلك للدور التربوي  أفرادهطرف  والتقدير من باالحترام حظىويمرموقة داخل المجتمع 

رشاديساعد في تكوين  به كمايقوم  الذيوالتعليمي   الدراسي،التالميذ وزيادة تحصيلهم  وا 
من التالميذ فيرون أن المعلم ال يملك مكانة وال أهمية في المجتمع أن  17%،3أما نسبة 

وهذا يبدو واضحا من خالل المعاملة التي المعلم يقوم بدور بسيط كباقي أفراد المجتمع 
رغم االعتراف بأن المعلم عنصر أساسي في  أولياء األمور.يتلقاها من طرف التالميذ أو 

ولكن عدم اهتمام فئة من المجتمع بالتعليم الرسمي يؤدي به إلى ضعف ،عملية التعليم 
مكانته االجتماعية لدرجة أنه أصبح يمارس التعليم كمهنة يتلقى عليها أجر ال أكثر و ال 

ى سبب هذه المكانة التي يحظى بها المعلم فقد صرح المبحوثين الذين أجابوا بنعم إلأقل .
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يساعد  ،:باعتبار المعلم هو القدوة الحسنة والمحفز للعلم و التعلمفي المجتمع ترجع إلى 
 في القضاء على الجهل ويساهم في تكوين و تثقيف اإلطارات وتزويد المجتمع بهم للعمل

بوا امن أجل تحسين الظروف المادية والمعيشية داخل المجتمع .أما المبحوثين الذين أج
 ،بال فيرون عدم وجود مكانة مرموقة للمعلم وذلك يرجع إلى التهميش و التضييق عليه

وال يحظى باالحترام والتقدير للجهد المبذول من  ،وعدم تركه للقيام بعمله على أحسن وجه
 لتعليمية . طرفه في العملية ا

 مكانة العلماء في المجتمع  -5

 المجتمعفي  لعلماءا مكانة: يوضح 17جدول رقم

هل يحظى العلماء مكانة مرموقة 
 النسبة المئوية التكرار في المجتمع

 %88 66 نعم

 %12 9 ال

 %100 75 المجموع

 

من التالميذ يرون أن للعلماء مكانة مرموقة  %88من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
في  ايجابيلهم دور  أنكما ،داخل المجتمع فهم القدوة الحسنة في طلب العلم و المعرفة 

توعية الناس وتوجيههم في مختلف نواحي الحياة ومساعدتهم على حل المشاكل وتخطي 
ن أطراف المجتمع ونظرتهم لهم أنهم سبب في تحقيق التوازن بي في المجتمع  األزمات

ون باالحترام و مكانة وال يحظ من التالميذ فيرون أن العلماء ال يمتلكون  %12أما نسبة ،
في حل  وليس لهم دور فعال في تعليم وتكوين أفراد المجتمع والالتقدير داخل المجتمع  

بالنسبة نظرا الهتمامهم بالجانب الديني و فقط .مشاكله وأزماته فال قيمة لهم في المجتمع 
للذين أجابوا بنعم صرحوا باحترام المجتمع للعلماء و إعطائهم مكانة مرموقة وذلك لدورهم 
الفعال في تعليم أفراد المجتمع مختلف العلوم.في حين الذين أجابوا بال يرون ان العلماء 
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ويعاملون معاملة بسيطة  ،في المجتمع ال قيمة لهم و ال دور لهم في التربية و التعليم
 اقي أفراد المجتمع.كب

 رأي التالميذ إذا كان المجتمع يعيق دور العلم والعلماء -6

 رأي المبحوثين إذا كان المجتمع يعيق دور العلم والعلماء: يوضح 18جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار هل ترى بأن المجتمع يعيق دور العلم والعلماء

 %45،3 34 نعم

 %54،7 41 ال

 %100 75 المجموع

بأن المجتمع ال يعيق دور  من التالميذ رأوا %54،7نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
العلم والمعرفة وتثقيف أفرد المجتمع وا عدادهم  ونشرلية التعليم مع والعلماء فيالعلم 

أما نسبة  األحسن،والعمل في وظائف تساهم في دفع المجتمع نحو  المسؤوليةلتحمل 
من التالميذ فيرون بأن المجتمع يعيق العلم ويحد من دور العلماء في عملية  45،3%

كساب أفراد المجتمع مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات   الالزمةالتعليم والتكوين وا 
 .والتقدمللقيام باألعمال والوظائف التي تساهم في دفع المجتمع نحو التطور 
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 العلماءنظرة المجتمع للعلم و  -7

 : يوضح نظرة المجتمع للعلم و العلماء19جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار هي نظرة المجتمع للعلم والعلماء ما

 %69،3 52 إيجابيهنظرة 

 %30،7 23 نظرة سلبية

 %100 75 المجموع

 

بأن المجتمع لديه  امن التالميذ صرحو  %69،3يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 
يقومون به في المجتمع  والعلماء وللدور الذي واالحترام للعلممليئة بالفخر  إيجابيهنظرة 
والقضاء على الجهل والمساهمة في تطوير المجتمع والتعلم الناس للصالح  إرشادمن 

بوجود  امن التالميذ فصرحو  %30،7أما نسبة  ،و المساهمة في تحقيق الذات وازدهاره
في تطوير مختلف  نظرة سلبية سطحية للعلم ودور العلماء في نشر العلم والمساهمة

  صاحب الشهادة يتصف بالتحلل االجتماعي.ويرون طالب العلم و  بل ،قطاعات المجتمع 

 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الثالثة :ارابع

سنحاول في هذا العنصر عرض و تحليل البيانات المتعلقة باختبار صحة الفرضية الثالثة 
 التي مفادها :

 تؤثر ثقافة المجتمع المحلي سلبا في مواصلة التالميذ لمسارهم الدراسي. 
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 مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ. -1

 لدى المبحوثين يوضح مستوى تحصيل الدراسي :20جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار تحصيلك الدراسيما مستوى 

 %13،3 10 جيد

 %72 54 متوسط

 %14،7 11 ضعيف

 %100 75 المجموع

 

وهذا من التالميذ لديهم تحصيل دراسي متوسط  %72نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
 جيدةبصورة  إمكانياتهمراجع لعدم التركيز واالستفادة من المعلومات المقدمة لهم واستغالل 

لتالميذ مستواهم من ا %14،7نسبة  أما  ،فهذا المستوى هو الشائع في الغالب ،
لك بسبب إهمالهم الدراسي وعدم رغبتهم في التعلم واكتساب التحصيلي ضعيف وذ

 والمجتمع التلميذ المعرفية وهذا بدوره يؤثر سلبا على  إمكانياتهمرف وتطوير االمع
كما أو أن المدرس ال يقوم بالوظيفة ،ويظهر ذلك من خالل عدم تفاعله داخل الصف ،

من التالميذ لديها تحصيل دراسي جيد هذا  %13،3فيما كانت نسبة ،هو مطلوب ...
راجع للتركيز الجيد لفهم البرامج التعليمية وضبط المعلومات بصورة دقيقة واستخدام 

 .معدالت مرتفعة وتحصيل دراسي جيد على للحصول  القدرات و اإلمكانيات
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 تقييم التالميذ لمسارهم التعليمي -2

 التعليمي )الدراسي( هملمسار المبحوثين م ي: يوضح تقي21جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار تقيمك لمسار التعليمي ما

 %34،7 26 جيد

 %57،3 43 متوسط

 %8 6 ضعيف

 %100 75 المجموع

 التعليمي همبأن مسار  صرحوامن التالميذ  %57،3الجدول أن نسبة يتضح لنا من خالل 
دلك لمقدار التحصيل العلمي و المعرفي المتحصل عليه ونظرا ألنهم يقبعون في  متوسط

بينما نسبة  ،وسط سلم الترتيب الدراسي فليسو من الطلبة النجباء وال من الطلب الضعفاء 
رضاهم عن  إلىلك راجع بأن مسارهم التعليمي جيد وذ امن المبحوثين أجابو  34،7%

بضعف  اقروامن العينة  %8في حين أن نسبة ،مكانتهم الدراسية ونتائجهم الحسنة 
لك إلحساسهم بعدم التفاعل و التوازن واالندماج مع المحيط المدرسي مسارهم التعليمي وذ

 والتقويم المستمراالمتحانات وعدم قدرتهم على التحصيل المعرفي الجيد كما تعتبر نتائج 
 .م المسار الدراسي يمعيارا لتقي
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 ممارسة المجتمع للضغوطات في مواصلة الدراسة -3

 مواصلة الدراسة ل ضغوطاتالمجتمع  ممارسة : يوضح22جدول رقم

مواصلة لغوطا ضهل يمارس المجتمع 
 النسبة المئوية التكرار الدراسة

 %57,3 43 نعم

 %42,7 32 ال

 %100 75 المجموع

بأن المجتمع يشكل  امن التالميذ صرحو  %3،57من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
عائقا ويمارس ضغوطا على الطالب في عملية التعلم واكتساب المعرفة ويحد من تطوير 

ورغبتهم في مواصلة قدراتهم ومهاراتهم العلمية ودلك يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي 
فالتالميذ يتأثرون بصورة مباشرة بباقي أفراد المجتمع باعتباره جزء منه فهو  الدراسة، 

من  %7،42أما نسبة ،والخروج عنه يعتبر خلل بحاجة إلى إصالح ،يذوب و يندمج فيه 
التالميذ فيرون أن المجتمع ال يمارس أي ضغوطا تعيق عملية التعلم وطلب العلم بل 

 .واستمراره والمواصلة فيه  ن جودة التعليمالمناخ المناسب لضماو  يوفر الظروف

 مدى تشجيع المجتمع للتالميذ على مسارهم الدراسي -4

 مسارهم الدراسيعلى للتالميذ : يوضح تشجيع المجتمع 23جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار هل تشعر بأن المجتمع يشجعك على مسارك الدراسي

 %56 42 نعم

 %44 33 ال

 %100 75 المجموع
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من التالميذ يرون أن المجتمع يشجع المتعلم  %56يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 
 والمعنوية لالكتسابالمادية  ويوفر له الظروف المالئمةعلى التعلم و البحث العلمي 

أما نسبة  ،اصلة الدراسةو وتقديم الدعم و التحفيز لطلب العلم ومالخبرات وتطوير المهارات 
الظروف وال يوفر لهم الوسائل و  فيشعرون أن المجتمع يعيقهملمبحوثين من ا 44%

 .لمواصلة مسارهم الدراسي  الالزمة

 مدى تشجيع المجتمع للدراسة أو العمل أو كالهما -5

أو المجتمع على مواصلة الدراسة.  مدى تشجيع: يوضح 24جدول رقم
 أو كالهما العمل

في رأيك هل المجتمع يسعى ويشجع 
 المئوية النسبة التكرار على

 %48 36 مواصلة الدراسة

 %36 27 العمل

 %16 12 كالهما

 %100 75 المجموع

يؤكد على من المبحوثين يرون أن المجتمع  %48من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
بيد إذا أراد الفرد تحقيق  المعرفة ويشجع على مواصلة الدراسة  واكتسابأهمية التعلم 

مكانة مستقرة داخل المجتمع والعيش بيسر عليه بمواصلة الدراسة والحصول على شهادة 
من  %36أما نسبة ،باعتبارها مقياس لتحقيق النجاح في المجال المخصص للتلميذ 

على العمل أكثر من الدراسة وله األولوية نظرا لظروف  يشجعالعينة فيرون أن المجتمع 
الصعبة في تفرض بصورة ملحة الحصول على العمل من أجل توفير  حياة االجتماعية ال

التعلم ومواصلة المبحوثين يحفزهم المجتمع على من  %16كما أن نسبة ،لقمة العيش 
الدراسة والعمل في آن واحد للحصول على أفراد ذو كفاءة علمية ومهنية فعالة في 
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أفراد  ما يعتقدههنيات. فالتلميذ يطبق ما يراه و فاآلراء المتباينة تدل على تباين الذ.المجتمع 
  أسرته فكثيرا ما يعتمد التقليد في حياته و في معتنقه .

 تأثير المجتمع سلبا في التعليم والتحصيل الدراسي -6

 : يوضح كيف يؤثر المجتمع سلبا في التعليم والتحصيل الدراسي25جدول رقم

يؤثر المجتمع سلبا في التعلم كيف 
 النسبة المئوية التكرار والتحصيل الدراسي

 %41 31 تحطيم طموحات التالميذ

 %32 24 زرع أفكار سلبية حول التعليم

 %26 20 توجه للعمل نحو الحرف

 %100 75 المجموع

من العينة يرون أن المجتمع له تأثر سلبي  %41خالل الجدول أن نسبة يتضح لنا من 
حباطخالل تحطيم  والتحصيل منعلى عملية التعلم  طموحات التالميذ وعدم تحفيزهم  وا 
فهذه مشاكل نفسية تسبب  الدراسي،ومواصلة التحصيل المعرفة  وتشجيعهم الكتساب

من المبحوثين  %32أما نسبة مما يؤدي به إلى شخصية غير متوازنة .،للتلميذ معقدا 
ة حول التعليم يفيرون أن المجتمع يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي بزرع األفكار السلب

ثم تليها  ،ه في تطوير المجتمع ر واستخدام أمثال شعبية سلبية تقلل من أهمية العلم ودو 
من المبحوثين أقروا أن المجتمع يؤثر سلبا في التعلم والتحصيل الدراسي  %26نسبة 

غير التعلم كالعمل في الحرف والتجارة  أخرى ودلك بتوجيههم نحو اهتمامات ونشاطات 
.فكل هاته تجعل من المجتمع مواصلة الدراسة اعة الحقول دون التحصيل العلمي و وزر 

 يعيق التعليم و مواصلة الدراسة. 
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 عرض و تحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الرابعة : ساخام

سنحاول في هذا العنصر عرض و تحليل البيانات المتعلقة باختبار صحة الفرضية 
 الرابعة التي مفادها:

 مساهمة ثقافة المجتمع المحلي في عدم إعطاء قيمة اجتماعية لحاملي الشهادات 

 رغبة التالميذ في الحصول على شهادة معينة  -1

 في الحصول على شهادة معينة المبحوثين : يوضح رغبة 26جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار هل لديك رغبة في الحصول على شهادة معينة

 %100 75 نعم

أقروا برغبتهم في الحصول  %100المبحوثين بنسبة  كلمن خالل الجدول يتضح لنا أن 
على حسب مؤهالتهم وقدراتهم تساعدهم في احتالل مكانة على شهادة علمية معينة 

فالتلميذ يسعى للحصول على هذه  ،فرص عمل جيدة  وتضمن لهممرموقة في المجتمع 
 الشهادة ألن هذه األخيرة باب واسع للحصول على عمل . 

 

 

 

 

 

 

  



 الفصل الرابع                                                                         الجانب الميداني
 

 100 

 نوع الشهادة المراد الحصول عليها من طرف التالميذ -2

 من طرف المبحوثين.الشهادة المراد الحصول عليها: يوضح نوع 27جدول رقم

ما نوع الشهادة المراد الحصول 
 النسبة المئوية التكرار عليها

 %4 3 شهادة مهنية

 %5،3 4 شهادة تطبيقية

 %70،7 53 شهادة جامعية

 %20 15 إجابةأكثر من 

 %100 75 المجموع

من المبحوثين يريدون  %70،7نسبة هي نسبة  أعلىنالحظ من خالل الجدول أن 
جراء دراسات عليا لتساعدهم في زيادة البحث العمالحصول على شهادة جامعية  ي وا 

و ألن الشهادة الجامعية هي الوحيدة من بين الشهادات لتحسين ظروف المجتمع وتطويره 
 الموجودة أثناء التحاق(الزيادة في األجرالدرجة و ،رقية )التالتي تستحوذ جميع االمتيازات 

من المبحوثين فكانت لهم الرغبة في الحصول على العديد  %20أما نسبة ،الفرد بعمله 
من الشهادات العلمية والتطبيقية المهنية الكتساب تحصيل معرفي في العديد من 

يرغبون في  %5،3ثم تليها نسبة ،و في  وقت وجيز المجاالت وضمان فرص عمل جيدة 
في  والمساهمةالحصول على شهادة تطبيقية تتماشى مع مؤهالتهم و قدراتهم العلمية 

باعتبار أن الجامعة ال تتوفر على التخصصات التي التطوير مجال البحث و الصناعة و 
تستهوي الطالب أو الدخول إلى هاته التخصصات يتطلب معدل معين ذو مستوى عال 

أما ،يع التحصل على هذا التخصص المطلوب داخل الجامعة وبالتالي الطالب لن يستط
من العينة فكانوا يريدون الحصول على شهادة مهنية تتيح لهم فرص العمل  %4نسبة 
  .المعيشية الوظيفة لتحسين ظروفهم المادية و ب كفاءة مهنية للقيام باواكتس
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  نظرة التالميذ لحاملي الشهادة  -3

 لحاملي الشهادة  المبحوثينة : يوضح نظر 28جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار هي نظرتك لحاملي الشهادات ما

 %85،3 64 إيجابيهنظرة 

 %14،7 11 نظرة سلبية

 %100 75 المجموع

إيجابه لحاملي الشهادة من التالميذ لديهم نظرة %85،3يتضح من خالل الجدول أن نسبة 
المحفز والمشجع على طلب العلم ومواصلة مليئة باالحترام والفخر فهم يقومون بدور 

شهادة دليل على مستواهم الفكري الدراسة في المجتمع وباعتبارهم القدوة الحسنة وال
أما نسبة  ،يقلدونهم في الكثير من تصرفاتهم وقد اعترف بعض التالميذ أنهم ،والعلمي
لهم  ال قيمةويرون أن من التالميذ فلديهم نظرة سلبية تشاؤمية لحاملي الشهادة  14،7%

على أساس أن في الفكري لشهادة ال تعكس مستواهم العلمي و كما أن ا،في المجتمع 
 التعليم الرسمي يهتم بالكم ال بالكيف .
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  مدى إعطاء المجتمع قيمة للشهادة -4

 من وجهة نظر المبحوثينالمجتمع قيمة للشهادة  مدى إعطاء: يوضح 29جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار قيمة للشهادة هل يعطي المجتمع

 %66،7 50 نعم

 %33،3 25 ال

 %100 75 المجموع

 

من المبحوثين يرون أن المجتمع يعطي قيمة  %66،7نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
وهي دليل على مدى وأهمية للشهادة العلمية في جميع المجاالت والتخصصات المختلفة 

المجتمع يعتبر الشهادة العلمية  أن إذتحصيلك الدراسي وما تمتلكه من خبرات ومؤهالت 
معيارا  أساسيا في الحصول على فرص العمل و القيام بالوظائف واحتالل مكانة مرموقة 

وما يمتلكه صاحب الشهادة من أفكار و ،دون مراعاة جودة المضمون  في المجتمع 
ال يهتم بالشهادة العلمية وال فيرون أن المجتمع  %33،3أما نسبة ،جاهات معارف و ات

بل ينظر لها نظرة سطحية بسيطة ال أهمية لها وأنها ليست معيارا أساسيا يعطيها أي قيمة 
 .في الحصول على مكانة مرموقة في المجتمع 
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 نظرة المجتمع للتالميذ و حاملي الشهادات -5

 : يوضح نظرة المجتمع للتالميذ وحاملي الشهادات 30جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار هي نظرة المجتمع للتالميذ وحاملي الشهادات ما

 %64 48 إيجابيهنظرة 

 %36 27 نظرة سلبية

 %100 75 المجموع

من المبحوثين يرون أن المجتمع  %64من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة 
ويعتبرهم عنصر أساسي من عناصر القوة  إيجابيهينظر للتالميذ وحاملي الشهادات بنظرة 

نسبة  ويتطور، أماالمجتمع  وبهم يزدهرواالستقرار في المجتمع فهم جيل المستقبل 
من المبحوثين فيرون أن المجتمع لديه نظرة سلبية وتشاؤميه نحو التالميذ 36%

والحاصلين على شهادات علمية ويعتبرهم عنصرا غير فعال و مفيد في المجتمع وال 
.وهنا نطرح السؤال اآلتي :هل فعال أن صاحب يقدمون أي إضافات إجابة للمجتمع 

إضافات أم أن المجتمع ال يعترف به الشهادة عنصر غير فعال في المجتمع و ال يقدم 
  و بأعماله ؟،

 عرض و تحليل  البيانات المتعلقة بالفرضية الخامسة:سادسا 

سنحاول في هذا العنصر عرض و تحليل البيانات المتعلقة باختبار صحة الفرضية 
 الخامسة والتي مفادها :

ثقافة المجتمع المحلي وما تسببه من ضغوطات نحو الرغبة في العمل دون إتمام  
 .الدراسة
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 اهتمامات الموجودة لدى التالميذ غير الدراسة -1

 .الموجودة لدى المبحوثين غير الدراسةهتمامات ال: يوضح ا31جدول رقم

هل لديك اهتمامات أخرى غير 
 النسبة المئوية التكرار الدراسة

 %45،4 34 نعم

 %54،7 41 ال

 %100 75 المجموع

ليس لهم اهتمامات أخرى من التالميذ  %45،4نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  
من غير الدراسة فهم يصبون تركيزهم على التعلم والبحث واكتساب المعارف والتحسين 

من التالميذ  %54،7نسبة  المجتمع، أماالحتالل مكانة مرموقة في من قدراتهم ومهاراتهم 
عديدة أخرى غير التعلم والدراسة فهم يقومون بنشاطات فصرحوا بأن لهم اهتمامات 

عمال اليومية لتحقيق في األ في الحرف المختلفة وزراعة الحقول ومساعدة األولياء كالعمل
 .الضروريات وتحسين الظروف المعيشية

 مدى أولوية العمل عن الدراسة لدى التالميذ. -2

 المبحوثين. الدراسة لدىمواصلة مدى أولوية العمل عن : يوضح 32جدول رقم

في رأيك هل للعمل أولوية عن مواصلة 
 النسبة المئوية التكرار الدراسة

 %30،7 23 نعم

 %69،3 52 ال

 %100 75 المجموع
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له أولوية  من التالميذ يرون أن العمل ليس %30،7نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
له أهمية وأسبقية عن  والبحث العلمي والتحصيل المعرفيعن مواصلة الدراسة فالتعلم 

عن البحث  واألهميةاألولوية فيرون أن للعمل %69،3أما نسبة  بالعمل،الوظيفة والقيام 
يساعد على توفير الحاجات الضرورية وتسهيل عملية ألن العمل  ومواصلة الدراسةالعلمي 
أما الذين  ،.بالنسبة للذين أجابوا )بال( صرحوا بأولوية مواصلة الدراسة عن العملالتعلم 

أجابوا )بنعم( أكدوا على أولوية العمل عن مواصلة الدراسة ألن العمل يضمن مستقبل 
ويوفر الوسائل الضرورية المناسبة لنجاح ،جيد ويسهل عملية التعليم والتحصيل المعرفي 

 هذه العملية.

والمشاكل الناتجة عن المجتمع في مواصلة الدراسة والرغبة في الصعوبات  -3
 . الحصول عن العمل

:يوضح الصعوبات والمشاكل الناتجة عن المجتمع في مواصلة  33جدول رقم 
 الدراسة والرغبة في الحصول على العمل.

هي الصعوبات والمشاكل الناتجة عن المجتمع  ما
على في مواصلة الدراسة والرغبة في الحصول 

 النسبة المئوية التكرار العمل

 %9،33 7 الظروف المادية

 %28 21 الظروف المعنوية

 %29،33 22 الظروف االجتماعية

 %33،33 25 بدون إجابة

 %100 75 المجموع

من التالميذ لم يصرحوا  %33،33يتضح لنا من خالل الجدول أن أعلى نسبة هي نسبة 
والتي تعيق عملية التعلم ومواصلة الدراسة بالصعوبات والمشاكل الناتجة عن المجتمع 

من التالميذ يرون أن الصعوبات  %33،29نسبة  العمل، أماالحصول على  والرغبة في
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كالتقليل من أهمية  في الظروف االجتماعية السيئة التي يفرضها المجتمع والمشاكل تتمثل
يقاف اإلناث عن العلم ودوره في المجتمع و  مبكر ودفعها للزواج لتكوين سن  الدراسة فيا 

من التالميذ فيرون أن الظروف المعنوية  %28الدراسة، ثم تليها نسبة أسرة وعدم مواصلة 
السيئة لها أثر سلبي في إحباط المتمدرسين وعدم تحفيزهم لطلب العلم وتحطيم طموحاتهم 

الشعبية )لي ماقراش كيف لي قرا ( لهم  األمثالة حول التعلم باستخدام بزرع أفكار سلبي
من التالميذ يرون أن الظروف المادية السيئة من  %33،9أما نسبة  ،نفس المستوى 

كارتفاع تكاليف التعليم األدوات والمستلزمات التعليمية عدم توفير  ،المشاكل و الصعوبات
تؤثر سلبا في مواصلة الوسائل واإلمكانيات التعليمية قلت فرص العمل وارتفاع البطالة  

 .رسة وفرصهم في الحصول على العمل التالميذ لدا

 العالقة بين تشجيع المجتمع على مواصلة الدراسة و جنس المبحوثين. -4

يع المجتمع على مواصلة الدراسة تشجبين اإلرتباطية يوضح العالقة  34رقم جدول 
 .جنس المبحوثينو 

الداللة  Rقيمة  العينة المتغيرات

 اإلحصائية

الداللة 

 المعنوية

 مستوى الداللة

 المجتمع هل

 على يشجع

 مواصلة

 الدراسة

 
 
 
75 

 
 
** 

0،437 

 
 
 
0،00 

 
 
 
0،01 

 
 
 
دالة 
 إحصائية

 الجنس

تشجيع المجتمع على  ،من خالل الجدول الذي يدرس العالقة اإلرتباطية بين متغيرين
نالحظ وجود عالقة دالة  وذلك باستخدام معامل بيرسون ،مواصلة الدراسة و الجنس 

 0،00عند مستوى الداللة  0،437تساوي  Rألن قيمة ،و بالتالي وجود عالقة  ،إحصائية
مما يتضح لنا بأنه هناك عالقة ضعيفة بين  0،01 وهي أصغر من الدالة المعنوية

 تشجيع المجتمع على مواصلة الدراسة و جنس المتمدرسين .
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 العالقة بين نظرة المجتمع لطالب العلم و المعرفة و مكانة المعلم للمجتمع. -5
مكانة المجتمع لطالب العلم والمعرفة و  نظرة بيناإلرتباطية العالقة يوضح  35جدول رقم 

 .في المجتمعالمعلم 

الداللة  Rقيمة  العينة المتغيرات 

 اإلحصائية

الداللة 

 المعنوية

 مستوى الداللة

 ينظر كيف

 المجتمع إليك

 للعلم كطالب

 والمعرفة

 
 
 

75 

 
 

** 
0،734 

 
 
 

0،00 

 
 
 

0،01 

 
 
 

دالة 
 إحصائية

 بأن ترى هل

 ةمكان للمعلم

 في مرموقة

 المجتمع
 

 كطالب المجتمع إليك ينظر من خالل الجدول الذي يدرس العالقة اإلرتباطية بين كيف
 وذلك باستخدام معامل بيرسون  ،والمعرفة وهل للمعلم مكانة مرموقة في المجتمع للعلم

عند مستوى الداللة  0،734تساوي  Rألن قيمة  ،نالحظ وجود عالقة  دالة إحصائية
 ارتباطيهمما يتأكد لنا بأن هناك عالقة  0،01المعنوية وهي أصغر من الدالة  0،00

 .قوية بين نظرة المجتمع لطالب العلم والمعرفة ومكانة المعلم في المجتمع 
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بين تشجيع المجتمع على مواصلة الدراسة ومستوى التحصيل الدراسي العالقة  -6
 للمبحوثين .

المجتمع على مواصلة الدراسة يع اإلرتباطية بين تشج يوضح العالقة 36جدول رقم
 مستوى التحصيل الدراسي للمبحوثين .و 

الداللة  Rقيمة  العينة المتغيرات 
 اإلحصائية

الداللة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 المجتمع هل

 على يشجع

 مواصلة

 الدراسة

 
 
 

75 

 
 

** 
0،559 

 
 
 

0،00 

 
 
 

0،01 

 
 
 

دالة 
 إحصائية

 مستوى ما

 تحصيلك

 الدراسي

 

من خالل الجدول أعاله الذي يدرس العالقة اإلرتباطية بين المجتمع يشجع على مواصلة 
يتضح لنا وجود  وذلك باستخدام معامل بيرسون  ،وما هو تحصيلك  الدراسي ،الدراسة

عند مستوى  0،559تساوي  Rأي وجود عالقة بين المتغيرين ألن قيمة ،عالقة إحصائية
مما يدل على أنه هناك عالقة  0،01لة المعنوية وهي أصغر من الدا 0،00الداللة 

مستوى التحصيل الدراسي يع المجتمع على مواصلة الدراسة و ارتباطيه ضعيفة بين تشج
 للمتمدرس.
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أولوية العمل عن مواصلة يع المجتمع على المسار الدراسي و تشجالعالقة بين  -7
 . الدراسة

تشجيع المجتمع على المسار الدراسي  بين اإلرتباطية  يوضح العالقة 38رقم جدول 
  وأولوية العمل عن مواصلة الدراسة.

الداللة  Rقيمة  العينة المتغيرات 
 اإلحصائية

الداللة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 بأن تشعر هل
 المجتمع
 على يشجعك
 مسارك

 الدراسي

 
 
 

75 

 
 

** 
0،590 

 
 
 

0،00 

 
 
 

0،01 

 
 
 

دالة 
 إحصائية

 هل رأيك في
 أولوية للعمل

 مواصلة عن
 الدراسة

 

من خالل الجدول أعاله الذي يدرس العالقة اإلرتباطية بين هل تشعر بأن المجتمع 
 وذلك باستخدام ،يشجعك على مسارك الدراسي و هل للعمل أولوية عن مواصلة الدراسة

عند  0،590تساوي  Rألن قيمة  ،نالحظ وجود عالقة دالة إحصائية  ،معامل بيرسون 
مما يتضح لنا أن هناك  0،01وهي أصغر من الدالة المعنوية  0،00مستوى الداللة 

 عالقة  ضعيفة بين تشجيع المجتمع على المسار الدراسي و أولوية العمل عن الدراسة .
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 ثانيا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة.

المحلي األولى : تؤثر ثقافة المجتمع  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية .1
 سلبا على رغبة التالميذ نحو طلب العلم .

إلى أن الفرضية المذكورة توصلنا بها من خالل تحليل نتائج الدراسة التي قمنا 
بحيث ،التي تبنيناها من أجل دراستنا لم تتحقق وفق النتائج المتحصل عليها أعاله و 

ب العلم التالميذ إلى طلع يساهم بشكل ايجابي بدفع توصلنا إلى أن المجتم
بيد حققت مساهمة المجتمع في طلب العلم ،%64ويحث على أهمية العلم بنسبة ،والمعرفة

على غرار %48قدرت بعن طريق برمجة ندوات فكرية وعلمية أعلى نسبة مئوية 
 المساهمات األخرى .

تؤثر ثقافة المجتمع المحلي  :الثانية عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية .2
 نظرة التالميذ لدور العلماء و المعلمين.سلبا على 

أي أنها ،صفرية  ضيةالفر بعد تحليل بيانات الدراسة الموصل إليها توصلنا إلى أن 
ء مكانة العلمابل توصلنا إلى أن للمعلم و  ،ق ولم نتوصل إلى النتائج المرجوةلم تتحق

طلبة العلم  وأيضا ينظر إلىمن عينة المبحوثين.  %82،7بنسبة  مرموقة في المجتمع
تقدير ...وذلك في نظرة تفاءل و  –رأي التالميذ  حسب –المعرفة نظرة ايجابية وتتمثل و 

 من مجتمع الدراسة . %72من خالل  النسبة المئوية والتي تقدر ب

تؤثر ثقافة المجتمع المحلي  الثالثة : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية .3
 الدراسي.سلبا في مواصلة التالميذ لمسارهم 

من خالل تحليل نتائج بيانات الفرضية المذكورة أعاله نستنتج أن هذه الفرضية لم 
 تتحقق بيد أن ثقافة المجتمع المحلي ال يؤثر سلبا في مواصلة التالميذ لمسارهم الدراسي

نما العكس من ذلك فهو يشجعهم على مواصلة دراستهم ،%56بنسبة  و يوفر لهم  ،وا 
ة من أجل توفير مناخ مناسب للدراسة مما ينعكس إيجابا على اإلمكانيات المطلوب
 من مجتمع الدراسة .%72وذلك بنسبة مستواهم الدراسي  
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تساهم ثقافة المجتمع المحلي : الرابعة  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية .4
 قيمة اجتماعية لحاملي الشهادات. التلميذ في عدم إعطاء

تساهم في لمحلي المجتمع اثقافة من خالل تحليل نتائج الفرضية الرابعة توصلنا إلى أن 
وذلك بدليل أن كل أفراد  ،%66،7بنسبة قدرت ب قيمة لحاملي الشهادات إعطاء التلميذ

سواء تطبيقية أو  العينة )التالميذ ( كانت لديهم رغبة في الحصول على شهادة معينة
ن لم يواصل التالميذ دراستهم  ،مهنية من مجتمع  %100و كان ذلك بنسبة حتى وا 

 وهذا يعني أن الفرضية لم تتحقق )فرضية صفرية (البحث .

تسبب ثقافة المجتمع  الخامسة : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية .5
 المحلي ضغوطا للتالميذ نحو الرغبة  في العمل دون إتمام الدراسة .

ضنا لنتائج الفرضية الخامسة توصلنا إلى أن ثقافة المجتمع المحلي ال من خالل عر 
شجع على تو إنما  ،راسةتسبب ضغوطا للتالميذ نحو الرغبة في العمل دون مواصلة الد

 إتمام التالميذ تعليمهم والحصول على شهادة جامعية والمساهمة في طلب العلم والمعرفة
وهذا يعني أن هذه  ،وهذا ينفي تماما ما افترضناه ،تتاح لهم فرص عمل ،ومن خالل ذلك

 الفرضية لم تتحقق هي األخرى .

 : للدراسة عرض النتائج العامةثالثا: 

عالقتها متمثل في ثقافة المجتمع المحلي و من خالل تحليلنا لنتائج دراسة موضوعنا ال   
 توصلنا إلى النتائج التالية :،بمواصلة الدراسة 

بحيث كلها كانت تصب في تأثيرها السلبي وبعد ،أن الفرضيات الفرعية لم تتحقق  -
 عرض النتائج توصلنا للعكس من ذلك .

 باستخدام معامل االرتباط تحصلنا على عالقة ضعيفة بين متغيرات الدراسة.  -
 م.ميذ لدراستهأن المجتمع يؤثر بشكل ايجابي على مواصلة التال -
العلماء إال أن اهتمامهم بالتعليم الرسمي التواتي بالعلم الديني و المجتمع رغم تمسك  -

 بات واضحا .
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رغم تفتح المجتمع المحلي على العصرنة إال انه مازال متعصب تجاه الجانب  -
 الديني .

حيث ينسب إليهم فئة تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع ،الشيوخ وعلماء الدين  -
 دور نشر العلم و المعرفة .

مجتمع المحلي يعطي أهمية ألصحاب الشهادة أكثر من اهتمامهم بطالب أفراد ال -
 العلم .

اهتمامها بالعلم  مهما كان  األولى تشجع التعليم الرسمي وتولي ،أن المجتمع فئتين -
والمدرسين ... بينما الثانية ترفض التعليم الرسمي  ،والمتمدرسين وطالب العلم ،نوعه

  وتعتبر العلم الحقيقي هو التعليم الديني .
وذلك ببرمجة ندوات فكرية  ،ماستطاع المجتمع المحلي المساهمة في طلب العل -

 وعلمية .
الحصول على شهادة يرغبون في مواصلة الدراسة و  –حث عينة الب –معظم تالميذ  -

 عمل يضمن مستقبلهم .من أجل الحصول على 
ويعتبرون  ،لتواتي ينظر للتالميذ المتمدرسين نظرة تفاءل واحتراما أفراد المجتمع -

  أصحاب الشهادات قدوتهم .
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 خاتمة:

عنوان ثقافة المجتمع المحلي وعالقتها بمواصلة  إن الدراسة التي قمنا بها تحت       
الدراسة هي من الدراسات القليلة التي أثارة االهتمام بالجانب الثقافي و التعليمي ألفراد 
المجتمع , والخوض في مصادر الثقافة وخصوصيتها وخاصة الثقافة المحلية وعالقتها 

رفة العوامل المؤثرة في التحصيل بالمراحل التعليمية الحساسة في التعليم الجزائري, ومع
 الدراسي و المعرفي .

فقمنا من خالل بحثنا هذا بعرض أهم و أبرز المصادر والعناصر التي يستمد منها      
المجتمع ثقافته التي يستخدمها في حياته اليومية والتي يسعى دائما لتطويرها, كما قمنا أيضا 

التي هي همزة وصل بين المراحل األخرى  بعرض مرحلة من مراحل التعليم في الجزائر و
ألهميتها وحساسيتها بالنسبة للتلميذ في هذه المرحلة العمرية وما تقدمه من تكوين وتوجيه 
وزيادة في الرصيد العلمي والمعرفي , وصوال إلى العوامل المؤثر في عملية التحصيل 

 . واألهداف العامة لها 

ثراء الجانب العلمي منها ,فدراسة  وعليه على الباحثين االهتمام أكثر    بمثل هذه الدراسات وا 
ثقافة أي مجتمع كان هو باألمر المعقد خاصة إذا ما ربطناه بالجانب التربوي ,واختيارنا 
تلميذ السنة الثالثة ثانوي ألنه أكثر األشخاص تأثيرا بالمجتمع المحيط به ,حتى و إن كان 

النصياع و إال يعتبر خرج عن قانون المجتمع غير راض عن األفكار السائدة حول عليه ا
 ففي هذه الحالة يكون بحاجة  إلى ضبط . 
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 المعاجم والقواميس والموسوعات : أوال :

موسوعة النظرية الثقافية "المفاهيم والمصطلحات  ،أندرو ايدجار وبيتر سيدجويك .1
 ،م 2009 ،1ط ،القاهرة ،المركز القومي للترجمة ،ت :هناء الجوهري  ،"األساسية

 .465ص
الدار  ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،زينب النجارو حسن شحاتة  .2

 .2003 ،1ط ،المصرية اللبنانية
دار دار أسامة للنشر والتوزيع و  ،معجم العلوم االجتماعية ،عدنان أبو مصلح .3

 م 2010،ب ط ،عمان  –األردن ،المشرق الثقافي 
 المصادر و المراجع : ثانيا :

 .191اآلية ،سورة البقرة  ، القرآن الكريم .4
ألمة للطباعة والترجمة والنشر شركة دار ا، هذه هي الثقافة،أحمد بن نعمان  .5

 م.1996، 1ط،الجزائر  -برج الكيفان  ،التوزيعو 

 ،1ط،األردن ،التوزيع دار المناهج للنشر و ، أصول التربية،أحمد علي الحاج  .6
 .م2013-ه1434

 التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية،أثر التوجيه المدرسي على برو محمد،  .7
دراسة ميدانية للطلبة الجامعين المشتغلين بالتربية والتعليم، دار األمل للطباعة 

 .2010 ،والنشر والتوزيع
  ،2ط،ديوان المطبوعات الجامعية ،أصول التربية والتعليم ،تركي رابح .8
 ،1ط،دار مكتبة الحياة ،حسن الرحيم  ت :أحمد،المدرسة و المجتمع ،جون ديوي  .9

 م 1978،بيروت 
محمد عثمان  :ت ، علم االجتماع المفاهيم األساسية،جون سكوت  .10

 د س .. لبنان ،الشبكة العالمية لألبحاث و النشر 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 117 

 ،التربوي للحياة االجتماعيةاإلعداد النفسي و  ،حسين حسن حسان موسى .11
 .74ص ،م2010 ،د ط ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث

دراسة في علم  ،التربية والمجتمع،حسين عبد الحميد أحمد رشوان .12
 .2002،المكتب العربي الحديث،االجتماع التربية

األسرة والمجتمع دراسة في علم االجتماع  ،حسين عبد الحميد رشوان  .13
  م.2003،د ط ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،األسرة 

، تر، منير الساعاتي، االجتماعيةمفهوم الثقافة في العلوم كوش،  دينيس .14
 .2007 ،1المنظمة العربية للترجمة، ط

العلوم السلوكية في مجال اإلدارة  ،رمضان محمد القذافي ومحمد الفالوقي .15
 .1997الطبعة الثالثة  ،مصر ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،واإلنتاج

بداء السكري المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات زلوف منيرة،  .16
، دار هومة للطباعة والنشر المرتبط باألنسولين أثره على التحصيل الدراسي

 .2011والتوزيع، الجزائر 
، دار النهضة المصرية األسس النفسية للتعليم الثانوي صالح أحمد زكي،  .17

 .1972 ،القاهرة

 ،دار العلوم للنشر و التوزيع ، علم االجتماع التربوي ،صالح الدين شروخ  .18
 .2004،د ط ،عنابة 

دار الكتاب  ،التنشئة االجتماعية و االنحراف االجتماعي ،عامر مصباح .19
 .2010 1القاهرة ط ،الحديث

، دار اليازوري للنشر والتوزيع، علم النفس االجتماعي ،عبد الحافظ سالمة .20
  .2007عمان، 

منهج المدرسة الثانوية في ظل تحديات  ،عبد اللطيف بن حسن فرج .21
  .2009 ، 1ط،د ب  ،دار الثقافية للنشر و التوزيع ،الواحد و العشرينالقرن 
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دار  ،مدخل إلى علم التربية،آخرون لسالم الجعافرة  رضا المواضبة و عبد ا .22
 م.2014-ه1435، 1ط،القاهرة ،الكتاب الجامعي 

الثقافة " المفاهيم واإلشكاليات ...من  سوسيولوجيا،عبد الغني عماد  .23
فبراير ، 1ط،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ، الحداثة إلى العولمة "

  . م2006
تدني مستوى التحصيل واإلنجاز  ،عمر عبد الرحيم نصر هللا .24

 .2010  ،2ط ،د ب  ،دار وائل للنشر ،أسابه وعالجه،المدرسي
ومحمد سلمان فياض الخزامنة...و آخرون  عساف عبد ربه الشوبكي .25

-ه1432، 1ط،عمان ،التوزيع دار صفاء للنشر و ، مبادئ في علم التربية،
 . ،م 2011

دار  ،التطبيقتعليم الكبار والتعليم المستمر النظرية و  ،علي احمد مدكور .26
 . د س، عمان ، 1ط ،الطباعةوزيع و تالالميسرة للنشر و 

ديوان المطبوعات ، م19م و18خالل القرنين إقليم توات ،فرج محمود فرج  .27
 .2007،د ط ،الجامعية 

العالقات الثقافية بين توات و السودان الغربي ،مبارك بن الصافي جعفري  .28
 ، 1ط،الجزائر  –بن عكنون ،دار السبيل للنشر و التوزيع ، ه12خالل القرن 

  م.2009-ه1430
 مكتبة األنجلو مصرية، رؤية مستقبلية في تحديث مجدي عزيز إبراهيم .29

 . 2001مصر. 
لمعرفة الجامعية للطبع دار ا، علم االجتماع الثقافي،محمد أحمد بيومي  .30

 .  م2009 ،ب ط ،اإلسكندرية ،التوزيع والنشر و 
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 :المذكرات والتقاريرثالثا 
"تطور الذهنية االجتماعية بمنطقة توات خالل القرنين  ، أم هانئ طواهرية .31

مذكرة مكملة  – المرأة التواتية نموذجا –التاسع عشر و العشرين الميالديين" 
قسم   ،لنيل شهادة الماجستير في التاريخ تخصص التاريخ المغاربي عبر العصور

 م2014 –م 2013الموسم الجامعي ،جامعة أدرار ،التاريخ 
العالقة بين استراتجيات التعلم و الدافعية للتعلم وأثرها  ،أمالبن يوسف  .32

 ،جامعة الجزائر ،مذكر ماجستير في العلوم التربية ،على التحصيل الدراسي
 . 2008-2007 ،منشورة

-ه12الحياة الثقافية بتوات الوسطى خالل القرنين ) ، حليمة كحالوي  .33
الماجستير في التاريخ الثقافي  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، م(20-م 18ه /14

 ، جامعة أحمد دراية ،قسم العلوم اإلنسانية   ،االجتماعي المغاربي عبر العصورو 
 .م 2016 –م 2015الموسم الجامعي 

دور الظروف االجتماعية لألسرة على التحصيل الدراسي  نوال،  زغينة .34
درجة الدكتوراه في علم ، دراسة ميدانية بإكماليات بلدية باتنة، أطروحة لنيل لألبناء

 .2008-2007،منشورة  ،جامعة باتنة  ،االجتماع
محددات وأنماط المتابعة األسرية وتأثيرها على التحصيل سميرة ونجن،  .35

جامعة بسكرة  منشورة  ،، مذكرة ماجستير في علم االجتماع التربيةالدراسي
،2011 . 
 ،الصناعي الجزائري أثر القيم االجتماعية على التنظيم  ،عادل غزالي  .36

جامعة ،مذكرة مكملة مقدمة  لنيل شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية 
 .2007 -2006،قسنطينة ، منشورة ،اإلخوة منتوري 

القيم االجتماعية والثقافية المحلية وأثرها على السلوك  ،العقبي األزهر .37
 ،ي علم االجتماع التنميةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ف، التنظيمي للعاملين

 -2008 ،قسنطينة،منشورة ،جامعة منتوري ،االجتماعية كلية العلوم اإلنسانية و 
2009. 
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أساليب التعلم السائدة لدى طلبة  ، محمد بن جمعان بن يعن هللا الغامدي .38
المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة في ضوء متغيري التخصص و مستوى 

 متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس )التعلم(  ،التحصيل الدراسي
م 2013 -2012الموسم الجامعي  ،جامعة أم القرى ،قسم علم النفس كلية التربية ،

 .ه1434 –ه 1433/ 
التراث الشعبي علم و حياة "الثقافة و التراث القومي ،نمر حسن حجاب  .39
 م. 1992،تونس  ،د ط ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،"
مذكرة  ،دور مؤسسة التعليم الثانوي في نشر الوعي البيئي ،نوار بورزق  .40

-2008 ،منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،ماجستير في علم االجتماع البيئة
2009. 

الحاجات اإلرشادية وعالقتها بالتوافق النفسي والرضا عن  ،نيس حكيمة .41
 ،مذكرة علم النفس التربوي  ،التعليم الثانوي  الدراسة لدى تالميذ السنة األولى من

 .2011-2010 ،منشورة ، 2جامعة الجزائر
التفاعل االجتماعي و عالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض ، هنودة علي .42

لماجستير في علم النفس مذكرة مكملة لنيل شهادة ا ،تالميذ التعليم الثانوي 
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية  ،منشورة ،االجتماعي

 . م2013-م2012الموسم الجامعي  ، بسكرة –جامعة محمد خيضر ،
 المجالت و الجرائد والمنشورات :رابعا : 
التحصيل الدراسي بين التأثيرات الصفية و متغيرات الوسط  ،سميرة ونجن .43

 ،العدد لرابع ،جامعة الوادي ،مجلة الدراسات و البحوث االجتماعية ،االجتماعي
 .2014جانفي 

التعليم الثانوي في الجزائر ومدي استجابة لطالب  إصالح ،علي براحل .44
  .1994 ،السنة الثالثة ،العدد العاشر ،مجلة الرواسي ،التنمية

تقدير الذات وعالقتها بمستوى محمد الساسي الشايب،  و قدوري الحاج .45
، مجلة العلوم اإلنسانية التحصيل الدراسي لدي تالميذ التعليم المتوسط

 . 2015/مارس 18واالجتماعية، العدد 
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  خامسا :المواقع االلكترونية.
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 وزارة التعليم العالي و البحث  العلمي

 الجامعة اإلفريقية أحمد دراية *أدرار*

 العلوم اإلنسانية و االجتماعية و العلوم اإلسالمية الكلية :

 العلوم االجتماعيةقسم :علم االجتماع المدرسي                          التخصص :

 

 

                  

 استمارة بحث

  

 

بعنوان :ثقافة المجتمع المحلي  ,الماسترفي إطار إنجاز مذكرة التخرج لنيل شهادة 

 وعالقته بمواصلة الدراسة لتلميذ السنة الثالثة ثانوي

يسرنا أن نضع بين بانزجمير المجاهد بن الطيب محمد * *دراسة ميدانية بثانوية 

هذه والتي تحتوي على أسئلة ,ونرجو منكم اإلجابة   استمارتناأيديكم تالمذتنا الكرام 

 مع العلم ( في الخانة المناسبة, و xعنها بكل صدق و موضوعية ,بوضع العالمة )

 أن إجاباتكم لن تكون إال لغرض البحث العلمي فقط .

 الدكتور د الطالبين  :                                            إشراف األستاذإعدا

 زواوي زكريا                                               لعلى بوكميش 

 العزاوي يمينة 

 

 

  

 م  2018-م  2017الموسم الجامعي :     
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 هل يعطي المجتمع قيمة للشهادة ؟ نعم               ال  .29

 .......ات ؟....................ما هي نظرة المجتمع للتالميذ و حاملي الشهاد .30

.....................................................................................

..................................................................................... 

ثقافة المجتمع المحلي و ما تسببه من ضغوطات نحو الرغبة في  خامسا :

 العمل دون إتمام الدراسة :

 هل لديك اهتمامات أخرى غير الدراسة ؟ نعم              ال .31

 في  رأيك ,هل للعمل أولوية عن مواصلة الدراسة :نعم        ال    .32

 كال الحالتين لماذا ؟........................................................... في

..................................................................................... 

المجتمع في مواصلة الدراسة  لىعما هي الصعوبات و المشاكل الناتجة  .33

 ...............................ل ؟..............والرغبة في الحصول على العم

..................................................................................... 

..................................................................................... 
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