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  :مقدمة

هذا ألن املدارس اخلاصة من أهم مراكز العلم واملعرفة، فهي  اجلزائرجمال التعليم اخلاص يف ا�الت الرائدة، يف يُعترب 

ومبا أن التعليم يف املدارس اخلاصة ال يقل يف دعمه للمسرية الرتبوية عن التعليم  ُتسهم يف بناء شخصية التالميذ،

ويدعم، ويُسد الكثري من االحتياجات الرتبوية يف ا�تمع، واليت ال  ،ويسانديف املدارس العامة، فإنه يساعد 

  .يستطيع التعليم العمومي القيام �ا

جة للتوسع السكاين، وزيادة عدد الوافدين، وقلة االهتمام باملدارس وتتزايد احلاجة إىل مثل هذه املؤسسات نتي  

احلكومية، لكن املدرسة سواء أ كانت عمومية أم خاصة، ال ميكنهاأن تؤدي دورها بصورة ذاتية، ومنفصلة عن 

  .ا�تمع والواقع، إمنا أصبحت مرتبطة  ارتباطا وثيقا بالبيت وا�تمع

الجتماعية األكثر قربا للمدرسة، والسبب يف ذلك واضح، حيث أن  التداخل فاألسرة تُعترب من اهليئات ا  

الوظيفي بني هاتني املؤسستني قائم بالضرورة، ألن كليهما يعمل على على تربية التلميذ وإعداده للحياة، كما أن 

الالزمة،  بعض اآلباء  حيثون ويشجعون أبنائهم على التعلم، والتحصيل الدراسي عن طريق تقدمي التوجهات

واملساعدة هلم وقت احلاجة، وذلك إلدراكهم هذا الدور هلا، وكذلك يُبدون الرغبة يف مساعدة أبنائهم بأمور 

األكادميية كتقدير دور املدرسة، األمر الذي يتحتم عليهم اختيار مدرسة تتناسب وأهدافهم اجتاه أبنائهم، ومتابعة 

يٌعترب جانب من جوانب كثرية يظهر فيها دور األسرة واهتمامها، حتصيلهم الدراسي، معناه أن النجاح املدرسي 

وبذلك كان البد من بيان تصور أباء التالميذ عن املدارس الرتبوية العمومية وعالقته بانتشار املدارس الرتبوية 

علمية، مقسمة إىل و�ذا تطرقنا إىل معاجلة هذا املوضوع وفق منهجية  اخلاصة، وملعرفة طبيعة التصور أباء التالميذ،

، حيث يضم اجلانب النظري ثالثة فصول،الفصل األول تطرقنا فيه إىل االقرتاب "تطبيقي"و " نظري"جانبني 

واإلجرائي للدارسة  وعاجلنا من خالله إشكالية الدراسة، فرضيات البحث، أمهية وأهداف الدراسة، أما الفصل 

التعرض إىل خمتلف التعريفات اليت أعطيت هلا، وكذا عوامل ظهورها،  تناولنا فيه املدرسة العمومية  من خالل: الثاين

جاء بعنوان : الفصل الثالث ،وخصائصها، وظائفها، أمهيتها، وأهدافها، كما تعرضنا إىل املدرسة الرتبوية اخلاصة

  .التصور، و تطرقنا فيه إىل تعريف التصور، وخصائص التصور، نظريات التصور، ونظريات التصور
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ا اجلانب التطبيقي من البحث، وقد ضم اإلجراءات املنهجية للدراسة االستطالعية، وما تضمنته من تعريف وأخري 

خصائص املبحوثني، كما تطرقنا  من خالل املبحثني الثاين والثالث إىل عرض وحتليل معطيات الفرضية، مث مناقشة 

  .وحتليل النتائج



الفصل األول                                                   اإلطار المنھجي و اإلجرائي للدراسة    
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      :اإلطار المنهجي: المبحث األول

:أسباب اختيار الموضوع :األولالمطلب   

:أسباب ذاتية: أوال  

حيث أثار لديه الفضول يف معرفة سبب إيداع أباء  يعترب هذا املوضوع من ضمن اهتمامات الباحث، -

.التالميذ أبنائهم يف املدرسة الرتبوية اخلاصة  

مدى االهتمام الواسع مبوضوع التدريس، واملدرسة الرتبوية العمومية وعالقته بظهور املدرسة الرتبوية  -

.اخلاصة  

:أسباب موضوعية: ثانيا  

.اعتبار هذا املوضوع يف صلب التخصص علم االجتماع الرتبوي -  

.يعترب هذا املوضوع من املواضيع املطروحة حديثا، كأحد اآلليات لتفعيل العالقة بني األسرة واملدرسة -  

. أمهية املوضوع املتناول، ونقص األحباث الرتبوية يف هذا ا�ال -  

: أهمية الموضوع: المطلب الثاني  

:مهية املوضوع يفتتمثل أ   

حماولة التعرف على تصورات أباء التالميذ حنو املدرسة النظامية ومن مث اخلروج بتوصيات تعطي  -

.مبجملها تقييما هلذه املدارس  

التعرف على املعوقات اليت تواجهها املدرسة النظامية واليت أدت إىل ظهور املدرسة اخلاصة مما دفع أباء  -

.ائهم يف املدارس اخلاصةالتالميذ إىل إيداع أبن  

. توعية أباء التالميذ بالدور احلقيقي والذي جيب أن يقوموا به من أجل إجناح أبنائهم يف الدراسة -  

:إشكالية البحث:المطلب الثالث  

إن ما يصدق على الفرد من حب التغيري والتطور وعلى كل املستويات يصدق على مستوى الدول     

مبختلف أهدافهم وخمططا�م اإلسرتاتيجية، وخصوصيات شعو�م تارخيية كانت أو ثقافية أو غريها من 

إىل العيش اخلصوصيات، شعوبا حتتم على النظم اليت حتكمها وتسري شؤو�ا أن ترقى بطموحها الرامي 
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السعيد ضمن مسارات ذات بىن حتتية وفوقية قوية تساير وتواكب خمتلف التحوالت اليت قد حتدث ضمن 

ثالثية الزمان، املكان، والفضاء حتت تأثري عوامل طبيعية أو بشرية أو معا، األمر الذي دفع �ذه الدول 

ما جيعل منه أكثر قدرة على التكيف إىل االستثمار يف العنصر البشري  بدءا مبحاولة بنائه بناءا سلي

واالندماج مع ما يفرزه احلراك احملتوم من قضايا حتمية، لتتمخض عن ذلك  مؤسسات  خمتلفة رمسية وغري 

رمسية، وبالرغم من أنه قد أوكلت هلذه األخرية بالفطرة عملية تنشئة هذا العنصر البشري تنشئة اجتماعية 

) الرمسية(بطت مهامها بنصوص شرعية ووضعية، ولألوىل  وبالقصد هادفة كاألسرة مثال، إال أنه قد ض

كاملدرسة  اليت أوكل هلا وبالقصد العبء األكرب من هذه العملية بغية احلفاظ على املاضي، وفهم 

احلاضر، وبناء املستقبل، لذا جند احلديث عن املدرسة وما خصص هلا من غالفات مادية ضخمة، وجهود 

يف التاريخ ملا هلذه األخرية من أمهية بالغة يف صقل املواهب، وبناء العقول الراجحة، فكرية معتربة ضاربا 

والنفوس السليمة، والشخصيات السوية، لتفرز للمجتمع يف خمتلف جماالت احلياة قادة ومسريين أكفاء، 

.وغريهم ممن ينهضون بشعو�م ودوهلم وأممهم ويدفعون �م صوب التطور والرقي واالزدهار  

إن هذا الرتاكم على مستوى اجلهود والفكر أحدث تغريات جذرية على مستوى املفهوم، و على     

مكنزمات فهمه والتعامل معه، هذا التنوير أزاح بعض الظل عن احلياة االجتماعية، واتضح أن هناك تباين 

مي، واملعيشي، وحىت طرق طبقي يف النسيج االجتماعي أفرزته املستويات املتباينة يف الدخل الفردي، التعلي

وكيفية التفكري يف جتاوز احلاضر والنظر بعني التغيري للمستقبل، وهي حريات فردية محاها القانون، وأصبح 

على وجه التحديد باعتبارها اللبنة األوىل يف هذا التغيري  على )  احلكومية(ينظر للمدرسة الرتبوية العمومية

ن حتقيق هذا التغيري املنشود من قبل فئة اجتماعية ال يستهان بعددها، املستوى الدويل أو احمللي بأ�ا دو 

العتبارات منها، أ�ا ضاقت مبن فيها، وما ينتج عنه من فلتان اجتماعي بداخلها قد يغيب الضبط �ا، 

وتصبح معول �دمي بدل معول بناء وتشييد، مما مهد األرضية أمام ظهور املدارس الرتبوية اخلاصة،  

منافسة إن مل تكن بديلة يف املستقبل القريب، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو هل لطبيعة كمؤسسة 

 تصورات أولياء التالميذ للمدارس الرتبوية العمومية عالقة بانتشار املدارس الرتبوية اخلاصة؟   

:فرضيات البحث: المطلب الرابع  

". ية عالقة بانتشار املدارس الرتبوية اخلاصة لطبيعة تصور أباء التالميذ للمدارس الرتبوية العموم"   
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:أهداف الموضوع: المطلب الخامس  

لكل حبث علمي أهداف حمددة يسعى إىل حتقيقها من خالل شقي الدراسة النظري و التطبيقي،  

   : وأهداف هذا املوضوع هي

وهل يتبىن التعليم يف التعرف على تصورات أباء التالميذ حول اخلدمة اليت تقدمها املدارس اخلاصة،  -

.هذه املدارس نفس الرسالة الرتبوية اليت يعمل من أجلها التعليم احلكومي  

.معرفة مدى مسامهة أباء التالميذ يف عملية تقومي  كل من املدارس النظامية واخلاصة -  

دارس الوقوف على حتديد تصورات أباء التالميذ حول شكل القيمة الرتبوية اليت يقدمها معلمي امل -

.اخلاصة  

َ:                                              هم المفاهيم اإلجرائيةتحديد أ: المطلب السادس  

.هو نظرة، وأحكام، وموقف اجتاه قضية ما :التصور  

   هم األب واألم أو كالمها، أو من هو املسؤول عادة عن متابعة شؤون التلميذ التعليمية : أولياء األمور

.و اإلدارية يف املدرسة، واملعروف لدى املعلمني، و إدارة املدرسة  

مقدار التعبري االنفعايل الذي يبديه أولياء األمور حنو ما تقدمه املدارس الرتبوية : تصورات أولياء األمور

.النظامية  

را مبراحل مرو  18إىل سن  04هي املؤسسة التعليمية اليت تستقبل التالميذ من سن : المدرسة التربوية

.التعليم التحضريي، واالبتدائي، واملتوسط، والثانوي   

هي املدارس التابعة للخواص، وُتطبق نفس املناهج الدراسية املقررة  يف : المدرسة التربوية الخاصة

.املدارس الرتبوية احلكومية، والتعليم فيها باملقابل  

ة الرتبية والتعليم، وينفق عليها من ميزانية الدولة وهي املدارس التابعة لوزار : المدرسة التربوية العمومية

.العامة  

:الدراسات السابقة: المطلب السابع  

مل نقم بالدراسات السابقة، وذلك بسبب ندرة الدراسات حول هذا املوضوع باعتباره موضوع حديث 

.الدراسة، أي مل يسبق دراسته من قبل الباحثني  
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:اإلطار اإلجرائي: المبحث الثاني  

:مجتمع البحث: طلب األولالم  

جمتمع البحث األصلي متثل يف أباء التالميذ الذين يدرسون باملدارس الرتبوية اخلاصة واملقيمني بوالية   

البليدة وضواحيها، وهو جمتمع غري متجانس نظرا الختالف املستوى التعليمي، السن، وطبيعة املهن، وكذا 

.  أماكن إقامتهم داخل تراب الوالية  

:عينة البحث وكيفية سحبها: لب الثانيالمط  

العينة هي فئة متثل البحث أو مجهور البحث، أي مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، أو مجيع    

.)1( األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث  

.     مجعت عن طريق تقنية الكرة الثلجية مبحوث من جنس ذكور، 27ومتثلت عينة حبثنا يف  

:منهج البحث وتقنياته: المطلب الثالث  

:منهج البحث: أوال  

وهو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة " يعترب املنهج طريقة تصور وتنظيم البحث،: المنهج

)2(".أو من أجل الربهنة عليها لآلخرين الذين ال يعرفو�ا من أجل اكتشاف احلقيقة اليت جنهلها،  

ومن خالل املنهج يستطيع الباحث ضبط متغريات الدراسة وفروض البحث لذا من املفيد اختيار املنهج 

املالئم للموضع املدروس ولنوع الدراسة واألهداف املتوخاة من الدراسة، واليت يسعى الباحث إىل حتقيقها، 

البحث كان نتيجة ملا يتطلبه موضوع الدراسة والذي يدور حول تصور أباء التالميذ  فاختيار منهج

للمدارس الرتبوية العمومية وعالقته بانتشار املدارس الرتبوية اخلاصة، والذي اعتمدنا فيه على منهج املسح 

يبدأ من حتديد االجتماعي عن طريق العينة ألنه أكثر مالءمة يف مجع املعطيات، يف هكذا دراسات والذي 

.العنوان إىل غاية النتائج  

ويعترب املسح االجتماعي هو الدراسة العلمية لظروف ا�تمع وحاجاته بقصد احلصول على بيانات ومعلومات    

)1(.كافية عن ظاهرة معينة وحتليلها وتفسريها للوصول إىل تعميما بشأ�ا   

                                                           

 ( 1) رجاء، وحيد دويدوي. البحث العلمي.(ب ط). سوريا: دار الفكر، دمشق، 2000، ص306.

 ( 2)   صالح الدين، شروخ. منهجية البحث العلمي.( ب ط).اجلزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، 2002،ص20.
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:تقنية البحث: ثانيا  

: اإلستمارة:  أوال  

منوذج يضم جمموعة أسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول : " االستمارة بأ�ا تُعرف

موضوع أو مشكلة، أو موقف، ويتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق املقابلة الشخصية، أو أن ترسل إىل املبحوثني 

)2(."عن طريق الربيد  

كبرية، وذلك ألن النتائج اليت يتوصل إليها الباحث تتوقف على وحتتل االستمارة يف البحوث امليدانية أمهية    

اإلعداد اجليد هلذه االستمارة، ولقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على االستبيان الذي يُعترب من الوسائل اهلامة يف مجع 

، وخاصة البيانات العلمية، حيث يعد أداة رئيسية جلمع البيانات الكمية اليت تتطلبها البحوث االجتماعية

)3(.الدراسات الوصفية اليت تتطلب مجع بيانات عن وقائع حمددة من عدد كبري نسبيا من األشخاص  

وهي عبارة عن منوذج يشتمل على جمموعة من األسئلة املنتقاة، واملوجهة ألفراد عينة الدراسة، قصد احلصول على   

.إلجابة عن أسئلة اإلشكاليةبيانات تتالءم، وتساهم يف إجياد األجوبة الصحيحة للفروض، وا  

احتوت استمارة االستبيان على جمموعة من األسئلة غطت خمتلف جوانب املوضوع، وصممت على أساس  

املعلومات النظرية اليت مت مجعها حول املوضوع، وخصوصا الفرضية، وقد احتوت على حمورين األول خصص 

منها  اشتمل على ستة عشر سؤاالو لثاين تناولنا فيه الفرضية للبيانات العامة، واحتوى على أربعة أسئلة، واحملور ا

.، وشبه املغلقةغلقةاملفتوحة، و املفتوحة، وشبه امل  

:مجالت البحث: الرابع المطلب  

يف دراستنا أربعة أشهر، واليت اشتملت على جانبني حيث بدأنا يف النظري من شهر  نالقد استغرق: الزماني: أوال

 مث مجعها ، 2017مارس15يف االستماراتتوزيع  ، وامليداين الذي تطرقنا فيه إىل2017مارس10جانفي إىل 20

.2017ماي 01حىت 2017أفريل 05من وحتليلها إىل غاية قائمة املراجع  ،2017أفريل 04يف  

                                                                                                                                                                                      

  (1) فاطمة، عوض وآخرون . أسس ومبادئ البحث العلمي. ط1. اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة األشعار الفنية، 2002، ص94.  

  (2) رشيد، زرواطي. تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية.ط1. اجلزائر: مطبعة دار هومة، 2002، ص 123. 

  (3)  إبراهيم لطفي، طلعت. أساليب وأدوات البحث االجتماعي. (ب ط) .القاهرة: دار غريب للنشر والتوزيع، 1995، ص81.
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لذين القد أجريت دراستنا مبدينة البليدة على جمموعة من املبحوثني متثلوا يف أولياء التالميذ : المكاني: ثانيا

.يدرسون باملدارس اخلاصة   

 



 الفصل الثاني                                                                المدرسة التربویة  
 

 
11 

  :تمهيد

ثل املدرسة الرتبوية بنوعيها العمومية ،واخلاصة إحدى العناصر الثقافية املميزة ألي جمتمع، وهي يف متُ 

والسياسية عن طريق  نفس الوقت أداته الرئيسية الرمسية لتأهيل الناشئة للحياة االجتماعية، واالقتصادية،

املناهج اإلنسانية العلمية والفنية واملهنية، والدينية، فقطاع الرتبية يف اجلزائر كغريه من القطاعات األخرى 

يشهد انفتاحا بفعل دخول القطاع اخلاص يف العملية التعليمية مبا خيوله القانون، وذلك بلجوء الدولة 

ما كان ذلك حكرا على القطاع العمومي منذ االستقالل، اجلزائرية للسماح بإنشاء مدارس خاصة بعد 

ليبدأ عهد جديد اقرتن ظهوره مع جمموعة من اإلصالحات الرتبوية اليت طبقتها احلكومة على قطاع 

.الرتبية والتعليم يف اجلزائر  

.المدرسة العمومية: المبحث األول  

:مفهوم المدرسة العمومية :المطلب األول            

املدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية حظيت باالهتمام و الدراسة منذ زمن طويل، وذلك نظرا لنقل    

" املهمة املوكلة إليها من قبل ا�تمع، وقد حاول الكثري من العلماء حتديد مفهومها، حبيث يعرفها كل من

Minuchin et Shapiro "1983 من مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة واليت هي جزء : بأ�ا

ا�تمع، وتنقلها  لألطفال يف شكل مهارات خاصة ومعارف عن طريق نظام اجتماعي مصغر يتعلم فيه 

  )1(.الطفل القواعد األخالقية، والعادات االجتماعية، واالجتاهات، وطرق بناء العالقات مع اآلخرين

مهم يف بيئة هي تنظيم اجتماعي هلا وظيفة حمددة هي تربية األطفال وتعلي سعيد إسماعيلوحسب 

منتقاة تتكون من جمموعة خريات لتنشئة األطفال على أنواع السلوك ووجهات النظر، والقيم اليت تؤمن 

�ا اجلماعة، وهي املؤسسة اليت تعلم األطفال، وتربيهم على النظام الذي يؤمن به ا�تمع، لذلك فإن 

  )2(.عيش فيه أمر ضروري وأكيدربط املؤسسة وبراجمها، ونشاطها الرتبوي حبالة ا�تمع الذي ت

هي تلك املؤسسة الرتبوية املقصودة، والعامة لتنفيذ أهداف النظام الرتبوي يف : رابح تركيويعرفها 

  )3(.ا�تمع

                                                           

 ( 1)  وفيق، صعوبات خمتار. األسرة وأساليب تربية الطفل.القاهرة:  دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، 2003، ص87. 

    .54ص 2010 -1431. ة للنشر والتوزيعدار اخللدوني:اجلزائر. إدارة املدارس االبتدائية اجلزائرية. رفيقة، حروش ) 2( 

    ( 3)  رابح ،تركي. أصول الرتبية والتعليم. ط02.  اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ، 1990، ص 187. 
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 فٌيعرفها على أ�ا نسق منظم يتشكل من مجلة عقائد،وقيم، وتقاليد، وأمناط تفكري،أرنولد كلوس أما 

  )1(.وسلوك تظهر يف بنية املدرسة ويف اإليديولوجية اخلاصة �ا

مؤسسة اجتماعية أنشاها ا�تمع عن قصد، لتتوىل تنشئة األجيال : وميكن أن ينظر إىل املدرسة على إ�ا

اجلديدة مبا جيعلهم أعضاء صاحلني يف ا�تمع الذي تعدهم له، كما تعمل على التنمية شخصيات 

  )2(.تكاملة ليصبحوا أعضاء اجيابيني يف ا�تمعاألفراد تنمية م

كما تعرف على أ�ا مؤسسة اجتماعية أنشأها ا�تمع لتقابل حاجة من احلاجات األساسية، وهي 

  )3(.تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا، جتعل منهم أعضاء صاحلني يف ا�تمع

وظيفة الرتبية، ونقل الثقافة املتطورة، وتوفري وتعرف املدرسة بأ�ا املؤسسة االجتماعية الرمسية اليت تقوم ب

الظروف املناسبة للنمو جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا، إ�ا املؤسسة اليت بناها ا�تمع من أجل 

حتقيق أهدافه اليت تتمثل بتقدمي الرعاية النفسية للطفل، ومساعدته على حل مشكالته، وتعليمه كيف 

تتفق مع املعايري االجتماعية، ومراعاة قدرات الطفل يف كل ما يتعلق بعملية  حيقق أهدافه بطريقة مالئمة

الرتبية والتعليم، واالهتمام بالتوجيه واإلرشاد الرتبوي واملهين للطلب، واالهتمام اخلاص بعملية التنشئة 

من  االجتماعية من خالل التعاون مع املؤسسات االجتماعية األخرى وخاصة األسرة، ومراعاة كل ما

  )4(.شأنه ضمان منو الطفل منوا نفسيا واجتماعيا وسلبيا

نستنتج مما سبق أن املدرسة هي مؤسسة اجتماعية تكمل الدور الذي تقوم به األسرة، وتزود الطفل 

  .و اخلربات االجتماعية و العلمية، واملهنية إىل درجة التأهيل االجتماعي املقبول  ،باملهارات

  :عوامل ظهور المدرسة العمومية :المطلب الثاني

  : )5(ساعد على ظهور املدرسة ثالث عوامل وهي

                                                           

  (1) خواجة، عبد العزیز، مبادئ في التنشئة االجتماعیة، دار الغرب للنشر والتوزيع، ص 172.

  (2)  إبراهيم، ناصر. أسس الرتبية. ط05. عمان: دار عمان للنشر والتوزيع 2000، ص 170.

شركة دار األمة للنشر و التوزيع ، :  اجلزائر.01ط. التنشئة االجتماعية و السلوك االحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية. مصباح، عامر  )3(

  .            110، ص2003

( 4) حسن، موسى عيسى. املمارسات الرتبوية األسرية وأثرها يف زيادة التحصيل الدراسي يف املرحلة األساسية. دار اخلليج للصحافة  

. 49، ص 2014-1435: والنشر  

.                                                                                           172ص  إبراهيم، ناصر، مرجع سبق ذكره، )5(
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نتيجة لتغري اإلنسان وازدياد حصيلة املعرفة، أصبح من الصعب عليه أن   :غزارة التراث الثقافي )1

فوجدت  ينقل ثقافته الغزيرة من جيل إىل جيل، دون أن يكون له مؤسسة تؤدي هذه املهمة اجلليلة،

 .الرتاث الثقايف و األجيال الناشئة املدارس و املعلمون ليكونوا حلقة اتصال بني 

إن غزارة الرتاث وكثرة املعارف املتحصل عليها لدى اإلنسان أدى إىل تعقيد  :تعقد التراث الثقافي )2

ثرت هذا الرتاث، وذلك لتنوع معارفه، فكلما تقدم اإلنسان وتطور، واتسعت بيئته وانتشرت، وك

مشاكلها وازداد نتاجه الفكري، الشيء الذي أدى صعوبة نقل الرتاث من جيل إىل أخر، فربزت 

 .ضرورة وجود املدرسة لنقل الرتاث و تدريسه

وأدت إىل أن أصبح لزاما على الناشئني أن يتعلموا هذه اللغة بغية  :استنباط اللغة المكتوبة  )3

 .ه مسألة تقع على عاتق املدرسةاالطالع على الرتاث احلضاري و الثقايف، وهذ

  : تتجسد خصائص املدرسة العمومية فيما يلي  :خصائص المدرسة العمومية: المطلب الثالث

املدرسة بناء فيزيقي وتنظيمي يسوده العالقات االجتماعية املتداخلة واملعقدة من خالل أماكن  )1

  )1(.اللعب واألكل واإلدارة واملكتبة

تعليم وهم فئة معينة هلا ني هم املدرسني والتالميذ، فيقوم املدرسون بعملية التنظيم املدرسة أفراد معين )2

 تارخيها

ومقوما�ا األكادميية، أما التالميذ فهم الفئة اليت تتلقى التعليم، أما بقية األشياء يف املدرسة من مباين 

 ) 2(.وغريهم، إمنا هم وسائل مساعدة للقيام بالعملية التعليمية   وإداريني 

يسود املدرسة الشعور باالنتماء أي الشعور باحلنني، فالذين يتعلمون يف املدرسة يرتبطون �ا  )3

 )3(.ويشعرون أ�م جزء منها وأ�ا متثل فرتة مهمة

املدرسة مؤسسة اجتماعية والرتبية يف أعلى درجا�ا عملية اجتماعية �يأ املتعلم ليقوم بدور اجيايب يف  )4

 )4(.�تمعاحلياة اليت يعيشها داخل ا

                                                           

  (1) حسني عبد احلميد، رشوان. الرتبية و ا�تمع.مصر: املكتب العريب احلديث ، 2006، ص 67. 

 ( 2)  فايز، حممد احلديدي. ثقافة تربوية. مصر: دار النشر والتوزيع ، 2007، ص49.

  (3) عبد اهللا ،الرشدان.علم االجتماع الرتبية. األردن:  دار الشروق للنشر و التوزيع، 1998، ص 52.

   .176، ص 2000دار الفكر العريب ، : القاهرة. أصول الرتبية االجتماعية و الثقافية والفلسفية. حممد، الشيببين )4(
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املدرسة بيئة تربوية ساهرة فهي تسعى إىل توحيد امليول واجتاهات التالميذ، فهي تقوم على أساس  )5

التوجيه السياسي للمجتمع من حيث طريق التفاعل االجتماعي واملتمركز حول عملية التعليم داخل 

 )1(.املدرسة

  :وظائف المدرسة العمومية: المطلب الرابع

 :اجتماعي على عدة وظائف وهذه الوظائف تتمثل يف ما يلي تقوم املدرسة كنظام

االحتفاظ بالرتاث والعمل على تسجيل اجلديد، فلو اكتفينا ملعرفة الرتاث والقيم عن طريق القراءة ومل  .1

 )2(.نعلم الكتابة لضاع الرتاث اجلديد وحرم األجيال القادمة من االنتفاع وهذا هو دور املدرسة

 والتكيف السليم مع حميط املدرسة،النفسية لكل طفل ومساعدته على حل مشكالته تقدمي الرعاية  .2

، وكذا لمعلومات واملفاهيم اليت تعطى لهبشكل يساعده على التحصيل اجليد واالستيعاب العميق ل

احملافظة على ثقافة ا�تمع وقيمته وتقاليده عرب عملية نقل الرتاث الثقايف لألجيال املتعاقبة وتنقيحه من 

زمنيا مبا ميكن التلميذ من أخذ صورة كلية، وعامة على ثقافة  الشوائب العالقة به واختصار الرتاث

فل بشكل جيعلها ختدم ا�تمع وترتافق ا�تمع، ويستوعبها يف ذاته وتطوير املفاهيم الثقافية يف عقلية الط

 )3(.مع متطلباته ومعطياته

احملافظة على جتانس ا�تمع عن طريق تقدمي ثقافة متجانسة اليت من شأ�ا أن تضيق الفوارق  .3

االجتماعية، واالقتصادية، وتضمر التعصب العرقي أو اللغوي، واإليديولوجي بشكل يؤدي إىل 

يم التسامح، والقيم املشرتكة بني الناس، واالبتعاد عن ألوان التهميش التماسك االجتماعي، وإعالء ق

 .وضروب القهر

تدريب التالميذ على املهارات املهنية والفنية تدريبا يرفع من كفاءة التلميذ، ويؤمنه من البطالة،  .4

 .وذلك من خالل التدريب امليداين واكتسا�م املعارف املهنية

من الصفات االجتماعية يف التلميذ، كاحرتام حقوق اآلخرين وأداء  املدرسة مكلفة بإ�اء جمموعة .5

 .الواجبات بأمانة، والتعاطف والكرم

                                                           

 (1)   إبراهيم، عصمت مطاوع. أصول الرتبية. القاهرة: دار الفكر العريب ، 1995، ص 74. 

، 2005اجلامع، مؤسسات شباب: االسكندرية. دراسة يف علم اجتماع الرتبية:  الرتبية وا�تمع. حسني ، عبد احلميد، أمحد رشوان )2 ( 

                                                                                                                                        129ص 

.                                 122مصباح عامر، مرجع سبق ذكره، ص   ) 3)  
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املدرسة مسؤولة عن تنمية الوازع الديين يف نفوس التالميذ، وتصحيح مفاهيم الدين، وبيان مقاصده  .6

  .الكربى وشعائره التعبدية، وترتيب درجاته من الفرض اىل املباح

درسة حسن التعامل مع التلميذ، ونقل املعلومات بطريقة مبسطة، فاملدينة احلديثة من وظائف امل .7

متتاز بالتعقيد والتداخل بني العلوم والنظريات ومن العصب نقل هذه األشياء كما هي للتلميذ، وإمنا 

من  جيب جتزئتها وتقسيمها عرب فرتات زمنية معينة، وكل فرتة معينة، وكل فرتة معينة خيصص هلا نوع

 )1(.املعلومات تتكافئ وسن التلميذ

تنمية أمناط اجتماعية جديدة، حبيث أ�ا تتمىن شخصية التلميذ االجتماعية، وكفاءته يف نسج  .8

العالقات االجتماعية والنجاح يف إجياد األصدقاء والتعامل مع احمليط االجتماعي على حنو يليق 

ل جيلب له االحرتام والتقدير وبعمق احلسن احلضري باملدرسة ومبكانة التلميذ يف الوسط املدرسي، وشك

  .والسلوك املثايل يف نفسية التلميذ

  :أهمية المدرسة العمومية: المطلب الخامس

للمدرسة أمهية كبرية بالنسبة لشخصية الفرد، فاملدرسة اليت تقوم بإرضاء حاجات التلميذ هي أفضل 

الطفل  من حميط األسرة الضيق إىل االنفتاح على اآلخرين، املدارس باعتبارها احمليط الذي يتم فيه نقل 

  :، وميكن إجياز أمهية املدرسة يف النقاط التالية)2(وعلى ا�تمع الواسع

ماعية بذاته، ووجوده، وشخصيته املدرسة متثل ا�تمع احمللي للطفل الذي يشعر يف بيئته االجت )1

بامسه وأمره بفعل، واجبات منزلية، وحماسبته  خالل شغله ملعتقد بيداغوجي يف القسم ومناداته من

 .عليها، وتلقيه الثواب، والعقاب على سلوكه

حميط املدرسة هو احمليط الذي تنصهر فيه تفاعالت التلميذ، ونزعا�م الشخصية، وخصائصهم  )2

 .و التكيف االجتماعي ة، مما يؤدي إىل التوافق،الفردية، ودوافعهم النفسي

يقتصر دور املدرسة على تلقني العلم، واملهارات الفنية بقدر ما يربط دورها بتوجيه الفكر،  ال )3

 )3(.وتكوين شخصية الفرد، وتوجيه النمو االجتماعي

                                                           
. 124املرجع نفسه ، ص  ) 1)  

 ( 2)  حممد مصطفى. زيدان، نبيل السمالوطي. علم النفس الرتبوي. اجلزائر:  دار الشروق ، 1987، ص 27.

   .20، ص 2007مؤسسة شباب اجلامعة ، : االسكندرية.  أساسيات يف علم االجتماعي املدرسي. السيد طارق، )3(
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املدرسة هي املنرب الذي تبسط فيه إيديولوجية الدولة، وتوجها�ا الفكرية والقومية، كما تعمل  )4

   )1(.تالميذ واملدرسنيعلى تقوية الروابط، والعالقات بني ال

 :تسعى املدرسة لتحقيق مجلة من األهداف، وتتمثل يف: أهداف المدرسة العمومية: المطلب السادس

أن تكون األهداف شاملة للمعلومات واخلربات االجتماعية واملهارات العقلية واحلركية، املنمية   )1

ومتضمنة لالجتاهات االجيابية حنو ا�تمع  للشخصية واملعدلة واملقومة للسلوك االجتماعي للتلميذ،

 .واحلياة عموما والقيم السليمة

أن تكون األهداف واضحة وحمددة بدقة، حبيث ميكن لكل عضو يف املؤسسة الرتبوية استيعا�ا   )2

وفهمها وتطبيقها يف الواقع الرتبوي واالجتماعي للمؤسسة كما ميكن قياسها ملعرفة مدى حتقيقها أو 

 .معرفة نسبة حتقيقهاعلى األقل 

أن تكون األهداف متكاملة ومتناسقة فيما بينها، حبيث أن كل مستوى من مستويا�ا يكمل   )3

املستوى اآلخر، وال يتعارض معه ال يف املضمون وال يف األداء الواقعي، كما أ�ا متكاملة مع أهداف 

 .ا�تمع العام، حبيث أ�ا تشكل جزءا مهما من أهداف ا�تمع

تتناسب األهداف وتنسجم مع فلسفة ا�تمع يف احلياة وتوجهاته الفكرية والدينية، بل تكون أن   )4

 .منبثقة من ضمري ا�تمع وعقله، وليست دخيلة عليه

أن تكون أهدافا متدرجة بشكل تصاعدي، لكل مرحلة أهدافها اليت تتناسب وخصائصها  )5

 .للتطبيقوطبيعتها، ومستواها العقلي والنفسي، حىت تكون قابلة 

أن تكون األهداف جامعة لكل نواحي شخصية التلميذ، فتشمل اجلانب االجتماعي واألخالقي   )6

والروحي والسياسي واالقتصادي واملعريف واجلسمي واحلركي حىت يتسىن للمدرسة التطرق جلميع 

 )2(.جوانب شخصية الفرد

ع الوقائع اجلديدة، وان تكون قابلة أن تتوفر األهداف الرتبوية على قدر كاف من املرونة والتأقلم م  )7

 .من فرتة ألخرى للتعديل والتقومي والتنقيح �دف

                                                           

  (2) مراد،  زغيمي. مؤسسات التنشئة االجتماعية. منشورات جامعة باجي خمتار: اجلزائر،2006،ص 142، 143. 

 
.117-115مرجع سبق ذكره، ص. مصباح، عامر)   2)  
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أن تنطلق األهداف الرتبوية من حاجات التلميذ النفسي اجتماعية وفعالية الذاتية مبا يف ذلك دوافعه   )8

 . أكلها الفطرية وعاداته املكتسبة إخضاعها للواقع وتكييفها مع املعطيات اجلديدة، لُتثمر وتؤيت

  :                  المدرسة التربوية الخاصة: المبحث الثاني 

  :              تعريف المدارس التربوية الخاصة: المطلب األول

لقد عرف املشرع بداية املدارس اخلاصة وبني تبعتيها القانونية، حيث أن أي مدرسة أسسها شخص 

تابعة للقطاع اخلاص، وقد ورد هذا يف املادة الثانية من  طبيعي أو معنوي، وتقدم تعليما مبقابل، وتعترب

املؤرخ يف  07 -05الفصل األول املتعلق بإنشاء مؤسسة الرتبية والتعليم اخلاصة من األمر الرئاسي رقم 

تعترب مؤسسة خاصة للرتبية : " ، حيث ورد فيها ما يلي2005أوت  23املوافق ل 1426رجب  18

ة و التعليم ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون اخلاص وتقدم و التعليم كل مؤسسة للرتبي

.)1("تعليما مبقابل  

كما تطلب املدرسة اخلاصة أن ال تستعمل التسميات املخصصة ملؤسسات الرتبية،   و التعليم العمومية 

كما ورد بيان ذلك يف   ،"اخلاصة"التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، وجيب أن تكون تسميتها متبوعة بعبارة 

نوفمرب  8املوافق ل  1426شوال  06املؤرخ يف  432 - 05 من املرسوم التنفيذي رقم 06املادة 

.، واملتضمن دفرت شروط إنشاء مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة2005  

ما استوفت هذا إضافة  على أنه ال تنشأ املدرسة اخلاصة إال برخصة من وزارة الرتبية الوطنية متنحها إذا 

املدرسة كافة اإلجراءات وكانت مواصفا�ا مطابقة ملا تضمنه دفرت الشروط، وهذا ما ورد بيانه يف املادة 

من األمر الرئاسي، 03  

السالف الذكر، وهذا اإلجراء من شأنه أن يقدم إحصائيات دقيقة لوزارة الرتبية الوطنية عن  07 - 05 

.صة داخل الدولةخمتلف اجلوانب املتعلقة باملدارس اخلا  

  :إجراءات  الرقابة على التسيير البيداغوجي للمدارس  التربوية الخاصة: المطلب الثاني

لقد أشرنا فيما سبق أن املدارس اخلاصة مطالبة بااللتزام باملناهج و املقررات الرتبوية  املعتمدة لدى وزارة 

إضافة إىل احرتام احلجم الساعي األسبوعي الرتبية الوطنية و التدريس باللغة العربية كشرط العتمادها 

للمواد املعتمدة يف املدارس العمومية، كما نصت على ذلك املادتان الثامنة و العاشرة من األمر الرئاسي 

                                                           
(1)  ياسني، شريف. "التخطيط االسرتاتيجي املدرسي يف ظل قانون املدارس اخلاصة يف اجلزائر (2003 -2008)". رسالة  

2010..ماجيسرت  
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السالفة الذكر واملتضمن دفرت شروط إنشاء مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة حيث  07-05رقم    

تطبيق احلجم الساعي التعليمي املعمول به يف مؤسسات الرتبية و تلزم املؤسسة اخلاصة ب: " جاء فيها

وهذا اإللزام للمدارس اخلاصة بتطبيق احلجم الساعي ". التعليم العمومية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية

للمواد يُبقي هلا هامشا ساعيا ضئيال إلضافة مواد أخرى وأنشطة ثقافية إضافية، واليت ينبغي أن ختضع 

من األمر الرئاسي  11ا لرتخيص مسبق من طرف وزير الرتبية الوطنية، كما نصت على ذلك املادة بدوره

ميكن ملؤسسة الرتبية والتعليم اخلاصة، زيادة على : " السالف الذكر، حيث جاء فيها 07 -05رقم 

املكلف بالرتبية برامج التعليم الرمسية أن تقدم نشاطات اختيارية تربوية و ثقافية بعد ترخيص من الوزير 

وهذا التقييد يقلل من هامش حرية تصرف املدارس اخلاصة خارج املقررات اخلاصة خارج ". الوطنية

.املقررات الرمسية إال ضمن اإلطار الذي ترخصه هلا وزارة الرتبية الوطنية  

ع آليتني ومن أجل ضمان التزام املدارس اخلاصة �ذه الضوابط يف ا�ال البيداغوجي، فقد وضع املشر 

للرقابة على عملهما، إحدامها مباشرة و األخرى غري مباشرة، فأما املباشرة فتتمثل يف إخضاعها لعمليات 

 19التفتيش و املراقبة اإلدارية،   و البيداغوجية من طرف مفتشي وزارة الرتبية الوطنية، فقد نصت املادة 

ختضع مؤسسة الرتبية والتعليم اخلاصة "  :السالف الذكر على ما يلي 07-05من األمر الرئاسي  رقم 

".إىل املراقبة  البيداغوجية واإلدارية اليت ميارسها موظفو التفتيش التابعون لوزارة الرتبية الوطنية  

وأما الرقابة غري املباشرة فتتمثل يف إلزام املدارس اخلاصة بإشراك تالميذها يف االمتحانات الرمسية اليت 

الوطنية يف �اية األطوار التعليمية، وتعترب هذه االختبارات حمكا وحمطة تقييمية ألداء تنظمها وزارة الرتبية 

من املرسوم  20هذه املدارس، ويظهر فيها مدى التزامها باملناهج و املقررات الرمسية، وقد ورد هذا يف املادة 

و التعليم   جيب على مؤسسة الرتبية : " السالف الذكر، حيث نصت على األيت 07- 05 الرئاسي

كما مت التأكيد على ". اخلاصة تالميذها للمشاركة يف االمتحانات الرمسية اليت تنظمها وزارة الرتبية الوطنية

يف الفرع الثاين منه واملتضمن  23السالف الذكر يف املادة  432 - 05ذلك أيضا يف املرسوم التنفيذي 

اصة أن حتضر تالميذها للمشاركة يف نفس جيب على املؤسسة اخل: " حقوق التالميذ، حيث جاء فيها

".االمتحانات اليت تنظم لفائدة تالميذ مؤسسات التعليم العمومية  

ويف حال ما إذا أخلت املدرسة اخلاصة بإحدى التزاما�ا، تلجأ وزارة الرتبية الوطنية إىل سحب رخصة 

لك يتعرض صاحبها لعقوبات اإلنشاء منها، ويعترب نشاطها غري رمسي، وإن استمرت يف النشاط  بعد ذ

يعاقب : " السالف الذكر، حيث جاء فيها 07- 05من األمر الرئاسي   28 المادة مت تقليصها يف
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) دج100.000(شهرا وبغرامة من مائة ألف دينار ) 12(أشهر إىل اثين عشر) 06(باحلبس من ستة 

ص بعد سحب رخصة كل شخص استمر يف ممارسة نشاط التعليم اخلا) دج500.000(إىل مخس مائة

".اإلنشاء  

وهذا التهديد بسحب الرخصة يف حال حصول خمالفات أو جتاوزات يضع املدارس اخلاصة يف قبضة 

وزارة الرتبية الوطنية، ومن شأنه أن يوحد بني كامل تالميذ القطر الوطين من حيث تلقيهم لنفس املواد 

يعا إىل املقررات واملناهج الوطنية عن طريق التعليمية، كما يتساوون أيضا يف فرص النجاح وحيتكمون مج

. االختبارات الرمسية املشرتكة  

  جراءات الرقابة على التسيير المالي للمدارس التربوية الخاصةإ :المطلب الثالث

 لقد وضع املشروع آليات عدة وضوابط صارمة للمدارس اخلاصة فيما خيص اإلعالن 

وهذا عند تأسيسها ويف بداية كل سنة دراسية، مبا يف ذلك اهلبات و  عن مصادر متويلها املختلفة،

 09 - 03الوصايا، وهذا ما ورد ذكره يف الفقرة الثالثة من املادة العاشرة من أمر رئيس اجلمهورية رقم 

 35 - 76، املتممة و املعدلة لألمر 2003أوت 13املوافق ل  1424مجادى الثانية  14املؤرخة يف 

كما : " ... املتعلقة بتنظيم الرتبية والتكوين، حيث جاء فيها ما يلي 1976أفريل  16الصادر يوم 

يتعني عليها اإلعالن عند تأسيسها سنويا عن موارد ومبالغ متويلها، مبا يف ذلك اهلبات والوصايا إىل 

من األمر  21ملادة ، وهو ما مت تأكيده أيضا وبالعبارة نفسها تقريبا يف ا...الوزير املكلف بالرتبية الوطنية

يتعني على مؤسسة الرتبية : " ، حيث ورد فيما يلي2005أوت 23الصادر يف  07- 05الرئاسي 

والتعليم اخلاصة عند إنشائها ويف كل سنة التصريح مبصادر متويلها ومبالغها إىل الوزير املكلف بالرتبية 

.)1("الوطنية، مبا يف ذلك اهلبات و الوصايا  

ا سواء أكانت من مؤسسات وطنية أو أجنبية ال ميكن للمدارس اخلاصة قبوهلا إال وهذه اهلبات الوصاي

 األمر من 23 املادة يف ذكره ورد ما وهذا ،بعد املوافقة عليها من طرف الوزير املكلف بالرتبية الوطنية

 أن صةاخلا التعليم و الرتبية ملؤسسة ميكن ال " :األيت على نصت حيث سلفا، املذكور 07-05 الرئاسي

 أجنبية أو وطنية هيئات أو مؤسسات أو مجعيات تقدمها هبات أو متويال األشكال من شكل بأي تتلقى

".الوطنية بالرتبية املكلف الوزير من مسبقة موافقة دون  

                                                           
.املرجع نفسه  )
1 ) 
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 إىل يهدف دورية سنوية وبصفة واخلارجية، الداخلية التمويل مبصادر التصريح إجراءات يف التقييد وهذا

 الوطنية، املصاحل يهدد قد الذي األجنيب التدخل إمكانية دون وحيول عليها، الدولة ابةرق عملية تسهيل

مبصادر التمويل املختلفة يندرج ضمن إجراءات تعامل الدولة مع القطاع اخلاص   التصريح هذا أن كما

.اعموما حبيث خيول هلا االستفادة من اجلبايات املختلفة على هذه األموال و اهلبات و الوصاي  

إال أن املدارس األجنبية باجلزائر هلا تنظيم خاص �ا، وال ختضع لنفس اإلجراءات اليت ال ختضع هلا 

املدارس اخلاصة اجلزائرية، فإنشاء املدارس األجنبية ينبغي أن تنشأ مبوجب اتفاق ثنائي بني اجلزائر والدولة 

اخلاصة مبؤسسات التعليم من الفصل السادس املتضمن لألحكام  24األخرى، فقد نصت املادة 

خيضع إنشاء مؤسسات التعليم : " السالف الذكر على ما يلي 07- 05األجنبية من املرسوم الرئاسي 

".األجنبية إىل اتفاق ثنائي مصادق عليه  

كما اشرتط املشرع على هذه املدارس أن يكون نشاطها فقط لألجانب ذوي اجلنسيات األجنبية، وأن 

ال ميكن : " من الفصل ذاته على   ما يلي 25المادة ريني، فقد نصت ال تستقبل تالميذ جزائ

ملؤسسات التعليم األجنبية أن تستقبل تالميذ من جنسية جزائرية إال إذا كانت تلقن تعليما يتطابق مع 

طالبة فاملدارس األجنبية من هذا املنطلق غري م". الربامج التعليمية الرمسية اليت تقررها وزارة الرتبية الوطنية

بااللتزام ال باملناهج، وال باملقررات الوطنية، وال بالتدريس باللغة العربية، كما أ�ا ال ختضع لنفس نظام  

.التفتيش و املراقبة املعمول به لدى وزارة الرتبية الوطنية  

ا ختضع وأما املؤسسات األجنبية اليت تريد االستثمار يف اجلزائر وفق املناهج و املقررات الوطنية، فإ�

لنفس إجراءات التفتيش و املراقبة اليت يُتعامل �ا مع املدارس اخلاصة اجلزائرية، وقد ورد تفصيل ذلك يف املادة 

ختضع مؤسسات التعليم األجنبية اليت تـًُلقن تعليما يتطابق مع : " من الفصل ذاته، حيث جاء فيها  ما يلي 26

راقبة اإلدارية و البيداغوجية من مصاحل التفتيش التابعة لوزارة الرتبية الربامج التعليمية الرمسية اجلزائرية إىل امل

" . الوطنية  

وهذا التلقني للنشاط األجنيب يف ا�ال الرتبوي  باجلزائر يهدف أساسا يف جوهره إىل نفس ما يهدف 

اهلوية املشرع من وضع ضوابط لعمل املدارس اخلاصة باجلزائر، وهو يتمثل أساسا يف محاية خصوصيات 

.الوطنية و الشخصية اجلزائرية، ووحدة منظومتها الرتبوية  

  :القوانين المرخصة إلنشاء المدارس التربوية الخاصة: المطلب الرابع
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:)1(هناك نوعني من املدارس الرتبوية اخلاصة  

وهلا شروط  تكون تابعة لقنصلية دولة ما،: المدارس التربوية الخاصة األجنبية: أوال   

.إنشاء خاصة تعتمد على اتفاقية بني الدولتني، ومينع أن يكون طال�ا من اجلزائريني  

وتشكل حمور اهتمامنا يف هذا امللف، فكان أول قانون : المدارس التربوية الخاصة الوطنية: ثانيا    

أوت  13املوافق ل 1424مجادى الثانية  14املؤرخ يف  09هي األمر الرئاسي رقم    ،يسمح بذلك

منه ختول لكل شخص طبيعي، أو معنوي مؤهل خيضع إىل القانون اخلاص، أن  10، واملادة 2003

.ينشئ مؤسسة تعليمية  

رتبوية جاءت هذا األمر بعد اجلدل الكبري الذي أحدثه موضوع املدارس اخلاصة يف ظل اإلصالحات ال

.   والذي وافق عليه الربملان بغرفتيه 2002أفريل اليت اقرها جملس الوزراء يف   

يف تطبيق هذا اإلصالح الذي يرتكز على ثالثة حماور   2003شرعت وزارة الرتبية الوطنية منذ عام 

يث كربى أال وهي حتسني نوعية التأطري، إصالح البيداغوجيا، وإعادة تنظيم املنظومة الرتبوية، ح

  :أحدثت مجلة من التغيريات منها

.فتح ا�ال أمام اخلواص إلنشاء مدارس خاصة للتعليم -   

.العدول عن النظام التعليم األساسي والعودة إىل نظام التعليم املتوسط -   

.تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي، مث عدل القرار ليكون من السنة الثالثة ابتدائي -   

.اعتماد منهج املقاربة بالكفاءات بدل املقاربة باألهداف يف التعليم -   

.2008/2009إجبارية التعليم التحضريي ابتداء من الدخول املدرسي  -   

نوفمبر  08ل املوافق  1426شوال  06املؤرخ يف  432-05رقم مث جاء املرسوم التنفيذي 

واملتضمن دفرت شروط إنشاء مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة، وهذا بعد أن ألغى األمر  ،2005

.دفرت الشروط الذي كان ساري املفعول قبله 07-05رقم الرئاسي السابق    

  :عالقة المدارس التربوية  الخاصة بالوزارة:المطلب الخامس

اخلاصة، بإلزام املدارس اخلاصة بإشراك  هذه القوانني شكلت رقابة مباشرة وغري مباشرة على املدارس

تالميذها يف االمتحانات الرمسية اليت تنظمها وزارة الرتبية الوطنية يف �اية األطوار التعليمية، إال أن املتأمل 

                                                           
.2006، جانفي 495العدد . املدرسة الرمسية للرتبية الوطنية،    http ,/WWW . VEECOS. NET  (1 ) 
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إىل يومنا هذا، يالحظ تطورا يف العالقة بني  2003 مللف املدارس التعليمية اخلاصة يف اجلزائر من

لوزارة املعنية، بعدما اقتنعت هذه األخرية بضرورة وضع ملف تطوير املدارس اخلاصة  املدارس اخلاصة، و ا

ضمن أجند�ا من جهة، واقتناع مدراء املدارس اخلاصة على استحالة العمل الفردي يف هذا ا�ال من 

  )1(جهة أخرى

  :اتجاهات اآلباء نحو المدرسة والتعليم :المبحث الثالث

وتتأثر . ء حنو املدرسة  إجيابية، كانت اجتاهات األبناء كذلك والعكس صحيحفإذا كانت اجتاهات اآلبا

  :اجتاهات اآلباء حنو املدرسة والتعليم بعدة عوامل أمهها

يف  ( إن اآلباء املتعلمني يرغبون أبنائهم يف املدرسة والتعليم أكثر من غري املتعلمني :التعليم و الثقافة - 

 .ون باجتاهات إجيابية حنو التعليم، لكو�م يتميز )كثري من األحيان

أصحاب املهن العليا أكثر ميال للتعليم من أصحاب املهن البسيطة واليدوية يف كثري من  :المهنة - 

.                                            األحيان، حيث يتميزون برتغيب أبنائهم يف التعليم ليساعدوهم على تقمص دور األب بعلمه، ومهنته

ولكن هناك العديد من اآلباء أصحاب املهن البسيطة، واليدويني يُرغبون أبنائهم يف املدرسة والتعليم، 

 .قصد إبعاد أبنائهم عن تعب، ومعاناة املهن اليدوية

اجيابية، األمر اآلباء من الطبقة العليا واملتوسطة، تكون اجتاها�م حنو التعليم  :الطبقة االجتماعية - 

الذي يدفعهم إىل تعليمهم، وبالتايل تؤثر هذه االجتاهات على سلوك األطفال، وجتعلهم أكثر حتصيال، 

  )2(.وحبا يف التعليم واملدرسة

: مهام ولي األمر: المبحث الرابع  

)3(.متابعة أبنائه يف املدرسة من خالل زيارته هلا للتعرف على أدائهم دراسيا، وسلوكيا   

اركة يف عضوية جملس املدرسة، وحضور اجتماعا�ا واجتماعات اجلمعية العمومية ألولياء املش 

.أمور الطالب واملعلمني  

متابعة مذكرة الواجبات املنزلية من خالل مالحظات املعلمني، واملرشد الطاليب يف هذه املذكرة،  

.وتسجيل مرئياته، ومالحظاته فيها  

                                                           
.املرجع نفسه ) 1)  

 ( 2) حنان، عبد احلميد العناين. الطفل واألسرة وا�تمع. ط01.عمان:  دار صفاء للنشر و التوزيع ، 2000، ص 87.

  . 183ص  ،2008مكتبة ا�تمع العريب للنشر و التوزيع: األردن –عمان .  01ط. املدرسة وا�تمع. ساملرائد، خليل   )3(
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ألبناء، سواء أكان ذلك عن طريق الكتابة، أم املشافهة، إشعار املدرسة بأي مشكلة تواجه ا

.والتعاون مع املرشد الطاليب على التعامل معها بطريقة تربوية مالئمة  

إعطاء املعلومات الالزمة  عن األبناء اللذين حيتاجون لرعاية خاصة، والتعاون مع املرشد  

.�م على التوافق السليمالطاليب يف انتهاج األساليب اإلرشادية، والرتبوية ملساعد  

:خالصة  

من خالل ما تقدم يف هذا الفصل يتضح لنا أن املدرسة الرتبوية سواء كانت عمومية أو خاصة كمؤسسة 

اجتماعية تعترب من الوسائل اليت إصطنعها ا�تمع لنقل احلضارة، ونشر الثقافة، وتوجيه األبناء توجهة 

الفكرية، والعاطفية، واالجتماعية اليت تساعدهم على التكيف اجتماعية صحيحة كي يكتسبوا العادات 

.الصحيح يف ا�تمع، وكذا التقدم �ذا ا�تمع  

فأمهيتها كمؤسسة اجتماعية ال تقل عن أمهية األسرة، فاألهداف واحدة، واألدوار متكاملة، واخلامة 

ه بالصورة اليت خيلق منها األولية لكليهما هي الطفل، واليت تسعى كل مؤسسة إىل تشكيله، وتطبيع

. مواطنا صاحلا  
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:تمهيد  

يُعترب التصور العقلي من املفاهيم احلديثة يف علم النفس الرتبوي، فمن خالل االطالع على الرتاث السيكولوجي 

اخلاص مبفهوم التصور العقلي، ميكن القول بأن التصور العقلي يُعد من املداخل اجليدة لتنمية وحتفيز القدرات 

أمهيته يف كونه إسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التخزين اليت تتم العقلية، واألكادميية لدى املعلمني واملتعلمني، وتتضح   

. يف شكل صور ذهنية  
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  :تعريف التصور: المبحث األول

إ�ا ظواهر تتميز عن باقي الظواهر يف الطبيعة بسبب : التصورات بقوله :" Emile Durkheim"يعرف    

، إن نتائج التصورات ال يكون بسبب .....، بدون شك فإن هلا أسباب وهي بدورها أسباب ....ميزا�ا اخلاصة

سبقة، ميول بعض األفكار اليت تشغل انتباه األفراد ولكنها بقايا حلياتنا املاضية، إ�ا عادات مكتسبة، أحكام م

  .)1(حتركنا دون أن نعي، وبكلمة واحدة إ�ا كل ما يشكل سعادتنا األخالقية

بأنه عبارة عن شكل من أشكال املعرفة اخلاصة با�تمع، إ�ا نظام : " Moscovici"كما يعرف التصور لدى 

لألفراد واجلماعات معريف وتنظيم نفسي، كما تعترب مبثابة جسر بني ما هو فردي وما هو اجتماعي، إذ تسمح 

  .)2(بالتفاهم بوساطة االتصال والذي يدخل يف بنية دينامكية املعرفة

يشري إىل القدرة على تكوين متثيالت  Visual Imagery)  (أن التصور البصري :" 1955كوسلني " يرى 

 .)3(عقلية ملظهر األشياء ومعاجلة تلك التمثيالت يف العقل

بأنه قدرة الفرد على ربط املدركات ببعضها البعض، أي عمل " حممد حممود عبد النيب"التصور العقلي عند  ويُعرف 

  .)4(جتمعات منها على هيئة صور عقلية تلتقي مع خربته السابقة من خالل خمزون ذاكرته أثناء التفكري

  .)5(التصور العقلي بأنه متثيل عقلي لشيء ليس له وجود طبيعي" Matlin"يُعرف 

  

  

                                                           
(1) Durkheim Emile . Sociologie et philosophie. Paris, édition puf, 1967, p113 . 

(2) Moscovici Serge. Les représentations sociales in le grande dictionnaire de psycologie. Larouse, 

1992, p 668 . 

(3) Inparkin Press. Essential congritive psycology. Groupe, 2000,pp 276- 278. 

ا�لة املصرية للدراسات النفسية، العدد . رف على الصور البيانية يف الشعر العريباستخدام إسرتاجتية التحليل العقلي يف التع. حممد ، حممود النيب  )4(  

 .                                                                        23، ص 24

5) Maltin M, Congnition, Siscth Edition, Tohan wiley, sons, 2005, p 96 . 
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على أنه اسرتجاع للخربات احلسية اليت متر بالفرد على شكل صورة عقلية تكون " عبد العلي اجلسماين"ويُعرفه 

  .)1(فالصورة العقلية املستحضرة اليت تدركها البصرية إمنا هي تعبري رمزي ملدرك حسي سابق. ماثلة لعني العقل

لتنبيهات االتصور العقلي بأنه استحياء األشياء يف الذهن على هيئة صور يف غيبة " راجح أمحد عزت"ويرى 

  .)2(احلسية

الصور العقلية بأ�ا نسخة أو شبيهة خلربة حسية سابقة  "عبد احلميد وعالء الدين كفايف"كما عًرف جابر 

. )3(أو تعرب عنها ،ء اليت تثريهاتستدعي بغري إثارة خارجية، أو عودة اإلحساسات يف الذهن مع غياب األشيا  

الصورة العقلية بأ�ا خربة مركزية أو شعورية مشا�ة للخربات احلسية، ولكنها أقل "   Chaplin 1985"ويُعرف

  .)4(وضوحا، وأ�ا تنشأ من الذاكرة

تشكيل اخلربات  نستنتج مما سبق أن التصور العقلي هو عملية عقلية داخلية دينامكية، يتم من خالهلا إعادة بناء و

أو اإلدراكية، أو ختتلف  ، احلسية السابق ختزينها يف الذاكرة، وذلك إلنتاج صور عقلية قد متاثل نظائرها احلسية

  .عنها، ويتم ذلك يف غياب املدرك احلسي يف الواقع

  :خصائص التصور العقلي: المبحث الثاني

تاز بأ�ا ليست جمرد صورة حرفية للخربة السابقة، كما أن الصورة العقلية مت" شاكر عبد احلميد وآخرون"يوضح     

  .عمليات بناء وتركيب -أحيانا-أ�ا ليست جمرد إنتاج لشيء سبقت رؤيته، بل تتضمن 

كما تتميز الصورة العقلية بأ�ا قابلة للتكيف أو للتحكم، والصورة العقلية ليست قاصرة بالضرورة على التمثيالت 

  .)5(ع هو أكثرهاالبصرية رغم أن هذا النو 

                                                           

     

.                                                                                                                            101، ص 1994الدار العربية للعلوم ، :  بريوت -لبنان.والرتبويةعلم النفس وتطبيقاته االجتماعية . عبد العايل، اجلسماين ) 1(

  .                                                   333، ص 1999القاهرة، . 01ط. أصول علم النفس، دار املعارف. أمحد، عزت األرجح  )2( 

  .47،  ص 1992 -1973دار النهضة العربية، :  القاهرة.عالء الدين كفايف، معجم علم النفس و الطب  النفسي. جابر عبد احلميد جابر ) 3( 

(4) Chara J, Hamm A. An inquiry into the  construct valiaty of Visual imagery  questionnaire. 

Preceptual and motor skills, 1989, p 134.          

  .305، 304 ، ص1988دار أنون، : القاهرة. الصورة العقلية واخليال يف علم النفس العام. شاكر ،عبد احلميد وآخرون )5(  

.              
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أن من خصائص الصورة العقلية أ�ا تكون جمردة وغري مرتبطة خبصائص بصرية،  " Andreson ,1985"ويرى 

 Visualكما أ�ا تتميز بأ�ا قادرة على التمثيل املستمر ملعلومات متنوعة، وغري متصلة باألمنوذج املرئي

Mondality لتمثيل معلومات مكانية متنوعة، كما أ�ا قادرة  ، ولكن تبدو كأ�ا جزء من نظام أكثر عمومية

  .)1(على أداء عمليات متاثل العمليات املكانية

  :)2(خصائص الصورة العقلية وهي"  عصر الصورة"يف كتابه " شاكر عبد احلميد"وعرض 

العيانية  الصورة العقلية ميكن أن تكون ختطيطية عامة، وليست بالضرورة متثيال حرفيا للواقعات أو األشياء -

 .احملددة

 أن هذه الصورة تشتمل على الشكل اخلاص �ا، وكذلك املعىن املرتبط �ا، والصور ذات غري املعىن يصعب -  

 .متثيلها عقليا، إذن املعىن ضروري يف التفكري اخلاص بالصور مثلما هو أمر ضروري أيضا يف التفكري اللغوي

 .ونذكرها تساعد هذه الصورة الفرد على فهم الكلمات  -

تقوم هذه الصورة بوظيفة الرابطة أو بالوظيفة الرتابطية اخلاصة بني الكلمات بعضها ببعض، حيث تساعد الصور  -

 .على إجياد العالقات املناسبة بني الكلمات سواء كانت هذه العالقات قريبة ومباشرة، أم بعيدة وغري مباشرة

وفقا للمواقف املختلفة، فأحيانا تظهر بشكل كامل، وأحيانا  ختتلف الصور العقلية يف مدى قيامها بأدوارها -

تظهر بشكل كامل، وأحيانا تلح على الفرد، وأحيانا تظهر بسرعة، وأحيانا ببطء، فمثال صور ما قبل النوم تظهر 

بشكل ال إرادي، لكنها تكون شديدة الوضوح، وقد تكون خمتلطة وغري ذات معىن، كذلك قد حياول الفرد أحيانا 

ذكر مالمح وجه كان يعرفه، أو حىت مازال يعرفه، لكنه ال يستطيع مهما بذل من جهد تذكره، وفجأة يف حلظات ت

  .خاصة قد ال يكون قد تعمد التفكري فيها يتذكرها

خيتلف شكل الصورة العقلية وحمتواها لدى كل فرد وفقا للخربات السابقة اليت مير �ا، وكذلك املوقف احلايل  -

فيه هذه الصورة، كما أ�ا ختتلف من فرد إىل أخر وفقا للميول واالهتمامات املتعلقة بأنشطة ترتبط الذي تظهر 

                                                           

  

، 1991رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية ببنها، جامعة   الزقازيق، . اسرتاجتيات جتهيز املعلومات يف أداء مهام مكانية وعددية. حممد حسانني )1(

                     .                                                                                              50ص 

   .                                76، ص 2005، 311، العدد . عامل املعرفة : الكويت االجيابيات والسلبيات،:عصر الصورة. عبد احلميد ،شاكر )2(
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أكثر من غريها بالصورة العقلية، كالفنون واآلداب مثال، وكذلك بالفروق يف األنشطة اخلاصة باجلهاز العصيب بني 

  .األفراد

غة يف املراحل املبكر من ارتقائه، فخالل تعرض الطفل تلعب الصورة العقلية دورا مهما يف اكتساب الطفل الل -

للموضوعات والواقعات العيانية احلسية احلركية، ُيكون هذا الطفل خمزون داخلي من الصور، وميثل هذا املخزون 

 .1جوهر معرفته بالعامل، وتعتمد اللغة إىل حد كبري، وتبىن على هذا األساس

تقوم ببناء نظامها اخلاص املستقل جزئيا قبل ذلك، وتظهر شواهد يف  وتظل متداخلة متفاعلة معه، مع أ�ا -

سلوك الطفل على أنه قد خزن نوعا من التمثيل لألشياء، وجترى املقارنة بعد ذلك بني هذه املادة اليت خزنت 

بشكل  واملادة املوجودة يف العامل اخلارجي للبيئة احمليطة للطفل، مث يستطيع هذا الطفل بعد ذلك أن يستجيب

مناسب لالسم اخلاص مبوضوع ما، حىت لو كان هذا املوضوع غائبا، كأن يبدأ يف البحث عنه مما يشري إىل انبثاق 

 .أو ظهور العالقة بني صورة ما و كلمة ما

إن جوهر العملية يكمن يف املسافة الفاصلة الكامنة والنشطة بني ظهور املنبه   وصدور االستجابة، أي يف قلب  -

الفهم و التحويل و التمثيل اليت حتدث داخل مخ اإلنسان يف عامل الصور، هذا الذي ال يكف عن احلركة عمليات 

 .وال عن التحول

يتضح مما سبق أن الصورة العقلية جمردة و غري مرتبطة بالنموذج املرئي، كما تتضمن، عمليات إعادة بناء و  -

وأن التصور . و سالمة جهازه العصيب، وهذا خيتلف من فرد ألخرتركيب كما أ�ا تتأثر خبربة الفرد الذاتية وميوله 

العقلي يعد أحد جوانب الوظائف املعرفية العليا مثل التفكري، كما أن أهم ما مييز التصور العقلي هو درجة وضوح 

طابقة الصورة العقلية املتكونة والقدرة على التحكم فيها، كما أن الصور العقلية  قد  تكون مطابقة أو غري م

للواقع، وأن متثيل الصورة العقلية يتوقف على كل من شكلها واملعىن اخلاص �ا، إضافة أن الصورة العقلية هلا دور 

يف اكتساب اللغة و إدراك هلا دور يف اكتساب اللغة و إدراك العالقات بني الكلمات، ويتوقف الدور الذي تقوم 

  . ر فيهبه الصورة العقلية عموما على املوقف الذي تظه

  

  

                                                           
.77املرجع نفسه، ص ) 1)  
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:أنواع التصور العقلي: المبحث الثالث  

التصور  -أن من أنواع التصورـ تبعا للعضو الذي يستدعي الصورة" حممد عالوي" ، و"سعد جالل "يرى كل من 

  .)1(السمعي، و البصري،و احلركي

  :أن التصور تبعا لنوع الصورة ينقسم إىل  "Fleckentein "وتذكر

  .verbal، واللفظي Graphic  املنحوت، واملصور Mentalالعقلي 

يتم استقباهلا  Graphic فالتصور العقلي يهتم بتكوين صورة داخل العقل للمدركات احلسية حال غيا�ا، وصور 

  .)2(من البيئة اخلارجية، و الصور اللفظية تستقبلها األذان، فالعامل تسيطر عليه صورة مركبة

التصور العقلي يتكامل، بل حيتوي على بقية األنواع، حيث إن أن كل من أنواع  "Fleckentein"وتضيف 

الصورة و الكلمة ال تنفصل إحدامها عن اللغة األخرى، فاللغة سواء كانت مكتوبة أم مسموعة ما هي إال صور 

نها واقعية مدركة ومرتابطة مع التصور العقلي، كما أن الصورة املرسومة هي صورة عقلية، والصورة العقلية يتم تكوي

  ل الرسم اخلطي و اخلربة العقليةمن خال

 , Cramer1981) : ل مراجعتهما للدراسات التاليةمن خال "كالفنت"و " كريك"وتوصل كل من 

Mather et Healy 1984, Roshial 1985)   إىل أن استخدام التصور البصري يعد إسرتاجتية

ر البصري يؤدي إىل عالج األخطاء العكسية يف ناجحة يف حتسني وظائف الذاكرة، كما أن التدريب على التصو 

  . )3(الكتابة

                                                           

  

                           .323ص ، 1982،  اإلسكندريةمطبعة  : القاهرة. 07ط.علم النفس الرتبوي الرياضي. سعد جالل، حممد عالوي )1(

Worely D, Language and image in the  .Felckentesein K, Calendrillo L  )2( 

. Lawrence erlbaum associates,  : Teaching vision new jercey werting  class room –reading  

2002 .  

، 329ص                 ،عبد العزيز أمحد السرطاويترمجة زيدان أمحد السرطاوي، . التعلم األكادميية و النمائيةصعوبات  .  كريك ، كالفانت ) 3( 

331.  
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إىل أمهية استخدام التصور أثناء االستدعاء، وأن الطالب اللذين استخدموا التصور " Carol"كما توصلت 

العقلي البصري بشكل مكثف كانت درجا�م مرتفعة يف االختبار البعدي، كما أن التصور العقلي كان أكثر قيمة 

  .)1(فاعل املتعلمني مع املادة التعليمية وخصوصا يف املعلومات املكانيةلزيادة ت

  .)2(إىل أن استخدام التصور البصري حيسن الفهم القرائي لذوي صعوبات التعلم"  Kelly"وُتشري 

نستنتج مما سبق أن التصور العقلي تتعدد أنواعه تبعا لتنوع زاوية الرؤية و االهتمام، فإن نظرت إليه نظرة  

، وإن نظرت إليه ...فسيولوجية ميكن القول بأن هناك تصورا بصريا، وتصورا مسعيا، وتصورا حركيا، وتصورا ملسًيا

  .من زاوية نوع الصورة

ليا يتكون داخل العقل،  وتصورا خطيا مصدره الكلمات املكتوبة و األشكال كما ميكن القول أن هناك تصورا عق

  .املوجودة بالبيئة اخلارجية، وتصورا لفظيا خاصا باألصوات املسموعة اليت تستقبلها األذن

  :وظائف التصور العقلي: المبحث الرابع

  :يسهم يف تسهيل الوظائف التالية أن التصور العقلي ٌميكن أن" عماد الزغلول"، و"رافع الزغلول"يذكر كل من 

 .ختزين املعلومات بالذاكرة واالحتفاظ �ا فرتة أطول -

 .تذكر املعلومات واسرتجاعها بشكل أسرع -

 .)3(ربط املعلومات بالذاكرة -

  :مخس وظائف للتصور متمثلة فيما يلي" Oliver"وحًدد 

و زيادة الرتكيز على األداء   االسرتاجتيات املستخدمة،ني لتحس : Cognitive General عمومية املعرفة -

 .بشكل عام

 .لزيادة الرتكيز على حركات معينة من املهارة :Cognitive Specificخصوصية املعرفة  -

                                                           
(1) Carol S . The effect of visual mental immagery on speed and accuarcy of information retierval. 

International visual literacy association, 24th pittabuurghpa, september, 30 october,4,1993, p 05.  

(2) Kelly P .An intercative visual immagery technique, to enchance reading comrehension of 

children with reading  difficultres. An unpublished ph d, Dissertation, temple university, 2000, 

05. 

  .199، 198، ص 2003الشروق، : عمان. علم النفس املعريف. رافع النصري، الزغلول، عماد عبد الرحيم، الزغلول( 3)  
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لتنظيم االستشارة و احلفاظ على  :Motiviational General-Arousalتعميم اإلثارة الدافعية  -

 .التنافسية أو الضاغطة مستوى القلق، خاصة يف املواقف

لزيادة الثقة : Motiviational Gemeral Masteryالوصول إىل مستوى التمكن من الدافعية العامة  -

 .بالنفس، واالحتفاظ باجتاه اجيايب حنو األفراد

  .)1(لتحديد أهدافهم من خالل رؤيتهم للنجاح: Motiviational Specificالدافعية النوعية   -

  :نظريات التصور العقلي: الخامس المبحث

تتضح أمهية التصور العقلي يف كونه إسرتاجتية من اسرتاجتيات التخزين اليت تتم يف شكل صورة ذهنية، حيث ُتعد    

وتقيد هذه . نظائر مباشرة  لألشياء واألفعال، وتعتمد على  اخلصائص احلسية اإلدراكية العيانية هلذه األشياء

  .)2(دة معىن املعلومات من خالل الربط بينها وبني اخلربات احلسية لدى الفرداإلسرتاجتية يف زيا

  :ومن النظريات اليت تناولت التصور العقلي

نبعت هذه النظرية من التأثري اللفظي على عمل : "لبيفيو وبورو" نظريات الترميز الثنائي: المطلب األول 

ية بصفة عامة يف رفع كفاءة الذاكرة، عالوة على الذاكرة، حيث أكدت الدراسات فاعلية هذه اإلسرتاجت

استخدامها يف معاجلة الكلمات اليت تتسم بالقابلية العالية للتخيل، وقد أسست هذه النظرية كنظرية معرفية عامة، 

بيفيو أنه إذا واجهت الفرد معلومات ميكن  وكان هلا تطبيقات تربوية يف جمايل القراءة و الكتابة، ولذا فقد أشار

ولكن  -تشفريها بناءا على مدلوهلا اللفظي  -صفها لفظيا تكون لديه فرصة أكرب لتجهيز تلك املعلومات لفظيا و 

عندما تكون هذه الكلمات قابلة للتخيل فإن الفرصة تكون أكرب لتجهيزها بصريا، ويف احلالة األوىل يكون معدل 

ذا األمر يفسر تفوق الذاكرة يف حالة املعلومات اللفظية التجهيز بطيئا نسبيا، وأداء الذاكرة متدنيا إىل حد ما، وه

               .)3(ا�ردة

                                                           
(1) Oliver E. Mental imagery alulity in hight and low- performance collegriate basket Ball  

Players. An unpublished ph d, Dissertation, Boston university, 2002,p6. 

 

 .                               113، ص1996مكتبة ألجنلو مصرية ، : القاهرة. 05ط . علم النفس الرتبوي.أمال صادق، فؤاد أبو حطب  (2)    

             .   65، ص2006عامل الكتب، : القاهرة . الذاكرة وتشفري املعلومات: النفس املعريفعلم .عصام عليا، الطيب، ربيع عبده، رشوان )3( 
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إىل أن املبدأ الرئيسي لنظرية التشفري الثنائي يرجع إىل امتالك  "Allan Paivio, Mark Sadoski" وُيشري

وأشار الباحثني إىل نوعني من الفرد �موعة من اخلربات املكتسبة، وقد تكون هذه اخلربات لغوية أو غري لغوية، 

  التشفري

  ).الكلمات(ويعتمد على االستعانة بالرموز اللغوية  :التشفير اللفظي: أوال

ويعتمد على بناء تصورات أو ختيل للصور يف العقل، وهو أبقى نظرا من التشفري  :التشفير غير اللفظي: ثانيا

  .)1(اللفظي

مثاال عن نظرية احملرك التناظري غري " Neisser 1973" قدم :نظرية نسبة التناظر لنيسر: المطلب الثاني

والذي يرى أن اإلدراك يكون أوتوماتيكيا ) Gibson’s(  التصويري، حيث طبق وجهة النظر اإلدراكية جليبسون

ومباشرا، ومن مث ال توجد تصميمات مكانية، وهي عبارة عن ترتيب ثابت ألشياء تشغل أوضاع ثابتة عرب سطح 

، كما لو حرك Fluctuating tow – Dimensionalذا التصميم يقابل األشياء املتماوجة وه. ثابت

 .)2(الفرد رأسه و عينه

يربط بني اإلدراك و املعرفة،   حب هذه النظرية حاول أنصا"  Neisser 1973"أن " شاكر عبد احلميد"ويرى 

ية داخل املخ متاثل عملية التخيل أو التظاهر وقال إن الصورة العقلية وثيقة الصلة باإلدراك، وإن وجود صور عقل

بالرؤية، إ�ا عملية أشبه بالتوقع أو االستعداد لإلدراك، وهي ليست عملية خاصة باستعادة   صور عقلية شبه 

  )3(واقعية، أو وصف إدراكي جمرد

وتفرتض   kosslyn, Schwartz, pinkeمن  وضع هذه النظرية كل :نظرية المنظومة: المطلب الثالث

هذه النظرية وجود أمناط خمتلفة للتمثيل يف الذاكرة البصرية النشطة، والذاكرة طويلة املدى، وهذه التمثيالت للذاكرة 

                                                           
(1) Allan Paivio,Mark Sadoski. Adual coding theoretical model of reading in RB. nj unran(eds), 

theoretical models and proccesses of reading 5th ed, New york, DE international reading 

association, 2004, pp 1329- 1362. 

(2) Pinker ? Kosslyn M. Theories of mental imagery in AA(edi) sheik imagery. Current theory, 

Research and application, New york, John  wiley, Sons, 1983, 49. 

 .                                                            150،151مرجع سبق ذكره، ص . االجيابيةعصر الصورة . شاكر عبد احلميد3 )  (   
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النشطة تشمل على خربة التصور وهذا يتطلب اخلصائص شبه التصويرية اليت يصفها األفراد عندما يستخدمون 

  .)1(هلذا التمثيل املتضمنالتصور يف تكوين احلدث من اخلصائص البنائية 

وميكن للصورة الفردية أن تتكون بوساطة تنشيط عدد من الرتميزات املميزة، واليت تضعف وتقوي يف أوقات خمتلفة، 

  .)2(فإن الصورة يف الذاكرة النشطة ميكن أن تنظم بذا�ا يف أجزاء حسب اضمحالهلا النسيب

 Anderson 1978, Hinton" 1997" منيرى كل  :نظرية التكافؤ الوظيفي: المطلب الرابع

Kosslyn 1980 " أن النتائج الطبية اليت توصل إليهاShepard 1973   عن عملية التدوير العقلي

Mental Rotation 3(.ساعدت كل النظريات والنماذج احلديثة للتصور العقلي( 

يفية تفاعل هذه القدرات إلمتام وتتناول هذه النظرية تنشيط القدرات املعرفية أثناء التحويالت العقلية وك

  .)4(التحويل

أن هناك قدرا كبريا من االهتمام يف جمال التصور العقلي يرجع إىل توضيح عملية  2001ويذكر روبرت سولسو 

، حيث درسوا التدوير العقلي للمنبه  Shepard et al 1971    دمها ر العقلي، وهي العملية اليت قالتدوي

  .Visual Cuesالبصري يف الذاكرة باستخدام اهلاديات البصرية 

وتشري النتائج إىل أن الزمن الالزم للحكم على أن الالزم للحكم على أن منبها ثانيا هو املنبه األصلي، ماعدا   

التدوير صغرية كان احلكم عليه أسرع، وأن التدوير كان دالة خطية لدرجة التدوير، أي أنه كلما كانت درجة 

  )5(.درجة من التدوير 50التمثيل الداخلي للصور لدى املفحوص يستغرق حوايل ثانية واحدة لكل 

                                                           
(1 ) Kosslyn SM, Pinker, Smith GE,Scbhartz SP. On the demystification of mental imagery, The 

behavioral and Brian science. vol 2,1979, pp, 535-581 .  

(2) Pinker, Kosslyn, 1983, pp, 52- 53. 

(3) Kosslyn SM, Pinker, Smith GE,Scbhartz, pp ,52- 53 .  

(4) Shepard RM, Metzler J. Mental Rotation of three dimensional objects. Sience, Vol 171, 

1971 , pp, 701- 703 . 

                                                                                                                                                           

مكتبة األجنلو املصرية  : القاهرة. 02ط.الدق،كامل، حممد احلسانني ،جنيب الصبوه، مصطفى  ،ترمجة حممد.علم النفس املعريف.سولسو ،روبرت  )5(

           .                                                                                                                            430 -426، ص، 2001
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أن الصورة العقلية سواء كانت مسرتجعة أم مولدة داخليا " Shepard 1971"وبناءا على هذه النتائج، يفرتض 

  .ية احلقيقيةتكون متكافئة وظيفيا للصورة اإلدراك

مبعىن أن العالقة بني الصورة اخلارجية لشيء ما تكون مشا�ة  للعالقة بني األقفال واملفاتيح، فالقفل واملفتاح 

لواحد، فاملفتاح  –خمتلفان ماديا ومع ذلك فإنه على املستوى الوظيفي فإن القفل ومفتاحه بينهما عالقة واحد 

لك فإن العمليات العصبية املكونة لصورة عقلية قد ال متاثل الشيء املناسب يفتح قفال معينا، وبناءا على ذ

  .اخلارجي الذي تعكسه

  :خالصة

من خالل ما تقدم يف هذا الفصل، يتضح لنا أن التصور العقلي هو عملية دينامكية يتم من خالهلا إعادة بناء، 

  . وتشكيل اخلربات احلسية السابق ختزينها يف الذاكرة

أن التصور العقلي نوع من أنواع املعرفة، وشكل من أشكال النشاط العقلي، وليس من الصحيح جعل التصور  كما

  .خارج إطار الفعل العقلي السليم

وتتضح أمهيته يف زيادة املعلومات من خالل الربط بينها وبني اخلربات احلسية لدى الفرد، وتتعدد أنواعه تبعا لتنوع 

 .مزاوية الرؤية ،واالهتما
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  : تمهيد

تعترب االجراءات  املنهجية للبحث أحد اجلوانب اهلامة، حبيث ال ميكن ألي باحث أن يستغين عنها، فالعمل 

وميكن ارجاع هذه األمهية إىل املنهج الذي مت االعتماد  املنهجي املنظم بإمكانه أن يرتجم معظم أهداف البحث،

عليه، وعينة الدراسية، ونوع األدوات اليت تساعد الباحث على مجع املعلومات من امليدان، واألساليب االحصائية 

 .وصوال إىل نتائج الدراسة

التعريف بخصائص المبحوثين: المبحث األول  

:  مي للمبحوثيوضح المستوى التعلي): 01(الجدول رقم   

 المستوى التعليمي للمبحوث التكرار  %النسبة المائوية

 جامعي 17 %63

 ثانوي 07 %26

 متوسط 03 %11

 ا�موع 27 %100

 

من  %26مستواهم التعليمي جامعي، مث نسبة ) اآلباء(من املبحوثني  %36 أن نسبة 01يتضح من اجلدول رقم

  .من املبحوثني مستواهم التعليمي متوسط %11املبحوثني مستواهم التعليمي ثانوي ويف األخري نسبة 

ذوي مستويات تعليمية عالية مث يلي ذلك ذوي املستوى ) اآلباء(من هذا نالحظ أن أغلبية املبحوثني  وانطالقا

دور املستوى التعليمي، والثقايف له  إىل أمهيةالثانوي واملتوسط وهو مستوى البأس به، وعليه يذهب أغلب الباحثني 

املتعلمني يقدرون قيمة املدرسة، وحيثون أبناءهم على النجاح واإلجناز  اآلباءيف تسيري شؤون األسرة، وهذا ما جيعل 

فإنه يدل على مدى أمهية املستوى التعليمي، ألنه يلعب دور وأمهية خاصة  شيءالدراسي املتميز، وهذا دل على 
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أدوار احلياة على أسس سليمة وتزويدهم باملعلومات، وتشجيع نشاطهم اإلبتكاري،  الستقباليئة أبنائهم يف �

وتنمية الذوق اجلمايل لديهم وتدريسهم على املهارات احلركية وتفريغ شحنات الطاقة املتوفرة لديهم، وتدريسهم 

جهة ومن جهة أخرى تعزيز أمهية املدرسة ملا  ، وإعداد الفرد خلدمة بيئته هذا من اجتماعيةعلى تكوين عالقات 

ا يسمح باستيعاب ثقافتهم القومية، والتفتح على مم االجتماعيةحتققه من التكيف الناجح والتعاون والبناء يف احلياة 

  .احلضارات، واالهتمام بالروح العلمية ومسايرة التكنولوجيات احلديثة

 .المستوى التعليمي للشريك يوضح):  02(دول رقم الج

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  للشريك المستوى التعليمي

  %59  16  جامعي

  19%  05  ثانوي

  %15  04  متوسط

  07%  02  ابتدائي

  %100  27  ا�موع

  

مستواهن التعليمي جامعي، مت تأيت نسبة ) األمهات(من الشريك  %59أن نسبة  02يتضح من اجلدول رقم 

من  %07مستواهن التعليمي متوسط، وبنسبة  %15من الشريك مستواهن التعليمي ثانوي يف حني أن  19%

  .ابتدائيالشريك مستواهن التعليمي 

انطالقا من هذا نالحظ أن أغلبية األمهات ذوي مستويات تعليمية جيدة، وهي نفيس الرتبة اليت وجدناها لدى 

تكون دائما وراء دفع التعليمي لكل من الوالدين نقول أن األسرة املتعلمة املبحوثني اآلباء، و بالنظر إىل املستوى 

اإلجناز األفضل ألبنائهم، وتوعيتهم بأمهية املدرسة، والدور الذي تلعبه يف إرساء دعائم الدميقراطية، والعدالة 

ارتقاء املستوى االجتماعية، وتنمية روح العمل الفردي ، واالجتماعي وهذا إن دل على شيء فإنه  يدل على 

املستوى عاد باإلجياب حنو  وارتفعالعلمية ألنه كل ما ارتقى،  وكفاء�مالتعليمي لدى الوالدين ومدى خرب�م 

   .األحسن والعكس صحيح ألن على ضوء األبناء تتحدد معامل املستقبل
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  :يوضح عمل المبحوثين ونوع المهن): 03(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  ة المبحوثمهنطبيعة 

  %26  07  تاجر

 70%  19  موظف

  %04  01  حمامي

  %100  27  ا�موع

  

، يليها تاجر   70%يعمل موظف بنسبة )اآلباء(أن أكرب نسبة من املبحوثني  03يتضح من خالل جدول رقم 

  . %4، مث حمامي بنسبة %26بنسبة 

 يؤثرهم موظفون، وهذا مما ) اآلباء(طبيعة العمل فإن غالبية املبحوثني  اختالفمن هذا نالحظ أن رغم  فانطالقا

، أو املايل مما جيعل لألسرة رؤية أفضل يف سري االقتصاديعلى احلياة األسرية خصوصا عندما يتعلق األمر باملورد 

توى املعيشي أفضل األجر كلما كان املس ارتفعأمورها خاصة حتسني املستوى املعيشي، والصحي لديها ألنه كلما 

  . وأحسن مما يزيد من تسوية األمور األسرية، وتلبية حاجا�ا، ومتطلبا�ا اليومية
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  :يوضح مهنة الشريك): 04(الجدول رقم

 %النسبة المائوية  التكرار  مهنة الشريك

  %52  14  تعمل

  %48  13  ال تعمل

  %100  27  ا�موع

  

من األمهات ماكثات  %48من األمهات العامالت أما نسبة  %52أن نسبة  04يتضح من اجلدول رقم 

  .نوعا ما فيما بينهم، فيما خيص املهنة موم ميكن القول بأ�ا نسب متقاربةبالبيت، وعلى الع

 أ�ا تتساوى، إىل %59وبنسبة ليمي لألمهات أخذ حيزا كبريا عستوى التمن هذا ميكن القول بأن رغم امل وانطالقا

ونسبة املاكثات بالبيت وهذا يدل على أ�ا تبقى،  شخصية بني الوالدين رمبا أن عمل األمهات ليس له نفس 

مطالبات أكثر باألعمال املنزلية ووظائفها، ورعاية األبناء، والعمل على  فاألمهات، اآلباءلعمل  بالنسبة  لشيءا

أما من جهة أخرى  ،دم توفر فرص العمل هلن هذا من جهةتوفري الراحة لكل أفراد األسرة، ورمبا يعود السبب إىل ع

أقدر على فهم حاجات  كثريا يف جعل األمهات همسفعملهن يدل على رفع مستوى الدخل من أسرهن، الذي يُ 

   .ر حيا�م نظرا خلرب�م، وجتربتهمأبنائهن، ورعايتهن، ومساعد�ن على تسيري أمو 
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  :يوضح طبيعة مهنة الشريك ):05(جدول رقم 

  %النسبة المائوية  التكرار  طبيعة مهنة الشريك

 %07  01  تاجرة

 93%  13  موظفة

  100%  14  ا�موع

  

  .من الشريك تاجرة %07مقارنة مع  موظفةمن الشريك  %93أن نسبة  05يتضح من اجلدول رقم 

إال من أجل رفع مستوى الدخل ألسرهن فضال  شيءوما ميكن قوله أن أغلبية الشريك يعملن موظفات وهذا ال 

الذي يساهم كثريا يف جعل األمهات اقدر على فهم حاجات أبنائهن، ورعايتهن، ومن عن مستواهن التعليمي 

جهة أخرى نظرا لغالء املعيشة، وارتفاع األسعار، و التغريات االقتصادية اليت عرفتها ا�تمعات كان سببا يف خروج 

  .ل من أجل تلبية احلاجات األساسية لألبناء يف منوهم االجتماعياملرأة إىل العم
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  .يوضح الدخل الشهري للمبحوث بالماليين: )06(جدول رقم 

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  للمبحوث الدخل الشهري

 ]05 -07 ]  05  19%  

]07-09 ]  02  07% 

  %74  20  ماليني  09أكثر من 

 %100  27  ا�موع

  

ماليني مث  09لديهم راتب أو دخل شهري جيد يرتاوح أكثر من  %74أن  06من اجلدول رقم  يتضح

 09إىل  07تراوح دخلهم مابني  %07ماليني، مث نسبة  07إىل  05دخلهم الشهري يرتاوح مابني  %19تليها

  .ماليني

األسرية من خالل حتسني  وراألمسيري لآلباء يلعب دورا هاما يف تسوية وتوما ميكن قوله هو أن الدخل الشهري 

، واحلياة السعيدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنمية واالستقراراملستوى املعيشي لديهم، وضمان هلم األمن، 

  .القدرات العقلية ألبنائهم من خالل دجمهم يف املدارس اخلاصة
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  .شريك بالماليينيبين الدخل الشهري لل): 07(الجدول رقم 

 %النسبة المائوية  التكرار  للشريكالدخل الشهري 

 ]03 -05 [  01  07% 

 ]05 -07 [  05  36%  

] 07 -09 [  02  %14 

  34%  06  ماليني 09أكثر من 

  100%  14  ا�موع

 

من  %36ماليني أما نسبة  09لديهم دخل شهري أكثر من  %43أن نسبة  07يتضح من اجلدول رقم 

  .ماليني 05إىل  03من  %07ماليني مث تليها  09إىل  07فكان دخلهن  %14ماليني أما ) 07- 05(

 خاصياتحتسني املستوى املعيشي، وتلبية من هذا ميكن القول أن الدخل الشهري لألمهات له أمهية يف  وانطالقا

أدوار احلياة على أسس سليمة وتزويدهم باملعلومات اليت تتناسب مع  الستقبالاألمم، ومتطلبا�ا، و�يئة األبناء 

يا، لفظ احتياجا�ممنوهم العقلي، وتشجيع نشاطهم اإلبتكاري، وتوجيه سلوكهم كي يستطيعون أن يعربوا عن 

  .  وبطريقة مهذبة، وتقوية ذوا�م، وتعزيز نظر�م اإلجيابية من خالل دجمهم يف املدارس اخلاصة
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  تحليل معطيات ونتائج الفرضية: ث الثانيالمبح

  :تحليل معطيات الفرضية: المطلب األول

  :التربوية العموميةس ر االنضباط داخل المدا يوضح): 08(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  االنضباط

  96%  26  نوعا ما

  04%  01  غري موجود

  %100  27  ا�موع

  

، وكانت %96نسبة االنضباط داخل املدارس الرتبوية العمومية ُقدرت ب  أن  08رقميتضح من خالل اجلدول 

نوعا ما، مقارنة باللذين أكدوا على عدم وجود انضباط داخل املدارس الرتبوية العمومية، حبيث ب إجابا�م  

  . %04ُقدرت نسبتهم ب 

ومن هذا ميكن القول أن نقص االنضباط داخل املدارس على حسب املبحوثني يرجع إىل كثرة الصفوف داخل 

الدراسي اهلادئ الذي يسهل عملية التدريس سواء بالنسبة القسم، أي االكتظاظ  مما ينتج عنه عدم توفر املناخ 

ضى وهو ما يسمى بعامل التشويش والذي حيد فاملعلم جيد صعوبة يف إلقاء الدرس نتيجة الفو  .أو املتعلم ،للمعلم

شكلة اكتظاظ األقسام يف وعموما تبقى م. من فاعلية وصول الرسالة للمتعلم أو التلميذ واملتمثلة يف الدرس

األمر الذي يعود بالسلب على التالميذ، ويؤثر على مستواهم  من أهم أسباب نقص االنضباطاملدارس العمومية 

  .من طموحا�م، وأهدافهم الرتبوية وما يسعون إىل حتقيقه خالل مراحلهم الدراسيةالدراسي، وينقص، وحيد 
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  .األستاذ للتلميذمعاملة يوضح طبيعة : )09(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  طبيعة المعاملة

  89%  24  نوعا ما

  %11  03  دون املستوى

  100%  27  ا�موع

  

، أي إجابات املبحوثني  %89أن طبيعة معاملة األستاذ للتلميذ ُقدرت ب  09من خالل اجلدول رقم  يتضح

  .%11كانت ب نوعا ما، املعاملة دون املستوى فقد قدرت نسبتها ب

ألنه كلما كانت املعاملة جيدة كان  وما ميكننا قوله أن طبيعة معاملة األستاذ تؤثر على املستوى الدراسي للتلميذ،

، زادت املستوى التعليمي أحسن،فإذا كانت العالقة بني األستاذ والتلميذ قائمة على االحرتام، واحلب، والعطف

رغبة التلميذ يف اإلقبال على املدرسة، وحيدد أهدافه وطموحاته، وُيصبح لدية شعور اجيايب اجتاه املدرسة لكون 

  . شعره بأن املدرسة بيتهم الثاين، جيدون فيها كل احلب واالحرتاممعاملة الفاعلني تُ 

  .يوضح أسباب تدني مستوى المعاملة في المدرسة التربوية العمومية): 10(الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار  أسباب سوء المعاملة

  33%  01  االنضباطغياب  

  %67  02  جتمع كل الطبقات

  %100  03  ا�موع

  

من قبل الفاعلني يرون أن نقص املعاملة ) اآلباء(املبحوثني من  %67أن نسبة  10 اجلدول رقم يتضح من خالل 

من املبحوثني يرجعون  %33بسبب أن هذه املدارس جتمع كل طبقات ا�تمع، و العموميةباملدارس الرتبوية 

  .السبب إىل غياب االنضباط
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ليست بالشكل املطلوب رغم أ�ا ضرورية، ويرجع ذلك على حسب أراء  العمومية املعاملة داخل املدرسةف

املبحوثني إىل أن تصرفات بعض األساتذة غري حمرتمة، كما أن اإلدارة ال تتطلع ملشاكل التالميذ، إضافة إىل عدم 

مما يزيد الضغط خاصة أن املدرسة جتمع عددا كبريا من التالميذ، متابعة األسرة ألبنائها املتمدرسني بشكل مستمر، 

على األساتذة، األمر الذي جيعل األستاذ يأخذ كل حذره  داخل القسم أثناء تعامله مع التالميذ جتنبا إلثارة 

  . م أسلوب العقاب يف إطار التهذيبالفوضى، وبالتايل يدفعه األمر إىل استخدا

  .توفر الحماية داخل المدارس التربوية العمومية مدى يوضح  ):11(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  توفر الحماية

  59%  16  نوعا ما

  41%  11  غري حممي

  100%  27  ا�موع

  

  والذي يوضح موقف اآلباء من سالمة األبناء داخل  ،11 اجلدول رقم يتضح من  

، أما عن عبارة غري %59وهذا بنسبة  ،أن إجابات املبحوثني كانت منحصرة يف نوعا ما العموميةاملدارس الرتبوية 

  .%41حممي، فقد قدرت نسبتها ب

غياب احلماية داخل املدارس الرتبوية العمومية يرجع إىل الواقع  الذي نعيشه من ظواهر باتت  وما ميكن قوله أن

حوادث املرور، املدارس، وظاهرة اختطاف األطفال، تشكل خطرا على سالمة، وأمن التالميذ كالعنف داخل 

  ...وغياب  تطبيق السالمة األمنية

  

  

  



 الفصل الرابع                                                                             الجانب المیداني
 

5 47 

  .يوضح أسباب عدم توفر الحماية داخل المدارس التربوية العمومية ): 12(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة امل  التكرار  أسباب عدم توفر الحماية

  %25  03  االعتداءات

  %25  03  املوقع اجلغرايف للمدرسة

  %50  06  انعدام األمن

  %100  12  ا�موع

 

روا عدم سالمة التالميذ باملدارس الرتبوية النظامية بانعدام من املبحوثني فسً  %50نسبة أن  12اجلدول رقم يوضح

من املبحوثني قالوا أن االعتداءات هي أحد أسباب غياب سالمة التلميذ، ويف األخري   %25األمن، يف حني أن 

  .من املبحوثني أرجعوا عدم سالمة التالميذ إىل االعتداءات اليت يتعرض إليها التالميذ  25%

إجابة املبحوثني بغري حممي كانت استنادا إىل الواقع الذي تعرفه املدارس اجلزائرية اليوم، خاصة مع  نُفسر سبب

علم و املتعلم هذا من جهة، أما من انتشار ظاهرة العنف يف املدارس، والذي أصبح لغة التواصل والتخاطب بني امل

جهة أخرى اقتحام حرمة املدارس من قبل الغرباء يف غياب التطبيق الصارم للمخططات األمنية اليت تنادي �ا وزارة 

  .الرتبية و التعليم، خاصة بالنسبة للمدارس اليت تقع يف املناطق النائية

نعدام الثقة بينه وبني تأثري على نفسيتهم، كالقلق واخلوف، واوهذه أمور كلها تعود بالسلب على التالميذ، وهذا بال

  .زمالئهم، وبالتايل هذه األمور تؤثر على مستواهم الدراسي
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 .يوضح مدى مناسبة توقيت التدريس بالمدارس التربوية العمومية: )13( الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  التوقيت

  30%  08  نعم

  70%  19  ال

  100%  27  ا�موع

  

من املبحوثني  يرون أن توقيت التدريس غري مناسب باملدارس الرتبوية  %70أن نسبة  13يتبني يف اجلدول رقم 

  .يرون أن التوقيت مناسب %30النظامية، يف حني جند أن نسبة 

خالل هذه النتائج ميكننا القول بأن املبحوثني اللذين ال يناسبهم توقيت التدريس وهذا نظرا النشغاهلم  ومن

بأعماهلم كون أولياء التالميذ ميارسون أنشطة حىت وإن اختلفت طبيعتها، أما الفئة اليت يناسبها التوقيت فرتجع 

  .التوقيت حليا�م اليومية ناسبةاألسباب إىل م
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  .لعموميةوقيت التدريس بالمدارس التربوية ايوضح أسباب رأي المبحوثين عن ت: )14( الجدول رقم

 %النسبة المائوية  التكرار  رأي المبحوثين

  21%  04  سوء توزيع الوقت

  21%  04  وجود فراغ كبري بني الفرتات الصباحية واملسائية

  32%  06  كثرة احلجم الساعي

  21%  04  االنقطاع املستمر يف الوقت

  05%  01  عدم مراعاة األقسام التحضريية

  100%  19  ا�موع

  

 %70والذين قدرت نسبتهم ب 13،لذين أجابوا بال يف اجلدول رقم أن املبحوثني ا 14رقم  من اجلدول يتضح

  .%100يرجعون األمر إىل سبب واحد وهو أن الوقت غري مناسب، حيث قدرت نسبة إجابتهم ب

يرى البعض أن املدرسة ويعود السبب إىل سوء توزيع الوقت، االكتظاظ يف الوقت، عدم وجود الراحة، يف حني 

النظامية ال تأخذ األقسام التحضريية بعني االعتبار، خاصة املدارس اليت تقع يف املناطق النائية األمر الذي يتحتم 

  .مرات كل يوم 04على األولياء إيصال أبنائهم كل يوم 
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المدارس التربوية  تحفيز البرامج التعليمية على التعليم الفعلي في عدم  أسباب يوضح : )15(الجدول رقم

  .العمومية

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  أسباب عدم تحفيز البرامج

 47%  27  مكثفة

  41%  24  تفوق مستوى التعليم

 %12 07  بعيدة عن الواقع نوعا ما

 100% 58  ا�موع

  

إجابات املبحوثني عن طبيعة الربامج التعليمية يف املدارس الرتبوية العمومية غري أن  15 من اجلدول رقم يتضح

حمفزة على التعلم الفعلي، حيث أن مجيع املبحوثني أكدوا على عدم حتفيز هذه الربامج وقد ُقدرت نسبتهم 

، بعيدة عن الواقع نوعا %41التعليم، تفوق مستوى %47مكثفة :  ، حيث  تنوعت أسبا�ا كالتايل%100ب

  .%12ما 

ن أغلب املبحوثني يرون أن برامج التدريس مكثفة نظرا لكثرة الكتب، واملواد الدراسية لديه مشاعر وما ُميكن قوله أ

  .، وعدم اإلقبال عليها، أو اهلروب منها يف سن مبكرةسلبية اجتاه املدرسة

التلميذ، األمر الذي جيعل التلميذ يفقد الرتكيز، وجيد صعوبة يف الفهم تفوق مستوى فالربامج واملقررات الدراسية 

خاصة أن املدرسة النظامية تضم عددا كبريا من التالميذ يف القسم الواحد، وبالتايل ال املعلم قادر على إيصال 

تكون لديه تطلعات الرسالة أو الدرس، وال التلميذ قادر على الفهم واالستيعاب، وعموما التلميذ يف هذه احلالة 

  .سلبية إىل الدراسة مستقبال
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  .يوضح طرق التدريس في المدارس التربوية العمومية): 16(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  طرق التدريس

  74%  20  نوعا ما

  26%  07  غري فعالة

  100%  27  ا�موع

  

املبحوثني صرحوا بأن طرق التدريس يف املدارس الرتبوية العمومية  من  %74أن نسبة  16يتضح من اجلدول رقم 

  .من املبحوثني يرون أن طرق التدريس غري فعالة %26تكون نوعا ما، يف حني تبقى نسبة 

حىت يكون هناك  وميكن أن نستنتج أن األستاذ يف هذه املدارس يستخدم طرق عديدة إليصال املعلومات للتلميذ،

   .ماخل القسم وهذا ما عربت عنه عبارة نوعاانسجام وتفاعل دا

  .داخل المدارس التربوية العمومية يوضح أسباب تدني مستوى طرق التدريس): 17(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  أسباب سوء طرق التدريس

  %54  20  غري املؤهلني األساتذة

  %46  17  نقص يف الوسائل البيداغوجية

  %100  27  ا�موع

  

من املبحوثني أجابوا أن تدين مستوى التدريس سببه أن األساتذة غري  %54أن نسبة  17يتضح من اجلدول رقم 

  .من املبحوثني فقد عًربوا عن النقص يف الوسائل البيداغوجية %46مؤهلني، أما نسبة 

ىل عدم اكتسا�م وما ميكن قوله من خالل هذه النتائج، أن سبب تدين مستوى طرق التدريس األساتذة، راجع إ

للخربة، واملعارف، وكذا نقص الوسائل البيداغوجية كاستخدام الوسائل التكنولوجية يف التعليم من لوحات ذكية،  
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و وكلها وسائل تزيد من فاعلية التعليم، و جتعل من التلميذ منتبها،مسؤوال ، وتنمي لديه حب املعرفة ... كمبيوتر

يصبح التعليم باملقاربة بالكفاءات، ويصبح التلميذ حمور و , دث يف جمال التعليموالتطلع إىل خمتلف التطورات اليت حت

  .التعُلميةو  العملية التعليمية

  .يوضح أسباب عدم مساعدة األجواء على التدريس داخل المدارس التربوية العمومية): 18(الجدول رقم

 %ئويةاالنسبة الم  التكرار  أسباب سوء األجواء

  34%  27  انعدام النظافة

  34%  27  الفوضى والضوضاء

  32%  26  اكتظاظ األقسام

  100%  80  ا�موع

  

واختلفت  ،تدريسأن مجيع املبحوثني أجابوا بأن األجواء غري مساعدة على ال 19يتضح من خالل اجلدول رقم 

  :باختالف األسباب التاليةإجابا�م 

، وبالتايل هذه %32اكتظاظ األقسام بنسبة  ،%34، الفوضى و الضوضاء بنسبة %34انعدام النظافة بنسبة 

تدين ، وتراجع املستوى التعليمي األسباب تؤثر على التدريس داخل املدارس  الرتبوية العمومية، مما ينتج عنه 

  .للتالميذ وهذه من أهم األسباب وأوالها لدفع التالميذ للخروج إىل الشارع
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يوضح سبب تفضيل المبحوثين للمدارس التربوية الخاصة عن المدارس التربوية ): 19(الجدول رقم

  .العمومية

  %النسبة المئوية  التكرار  األسباب

 %09  05  التعليم اجليد

  %09  05  تعلم اللغات

  %09  05  النظافة

  %07  04  الرتكيز واالستيعاب

  %24  13  الصرامة واالنضباط

  %27  15  قلة الصفوف

  %15  08  واالطمئنان األمن

  %100  55  ا�موع

  

تعليم ُيصرحون ويؤكدون بأفضلية ال  %90أكثر من  أن نسبة كبرية من املبحوثني تفوق 19يتبني من اجلدول رقم 

عامل قلة  :التفسريات موزعة على النحو التايلأو  جمموعة من العواملوهذا استنادا إىل   باملدارس الرتبوية اخلاصة

، يف %15، مث األمن واالطمئنان بنسبة %24، يليه عامل الصرامة واالنضباط بنسبة %27الصفوف بنسبة 

إىل كل من التعليم اجليد، وتعلم اللغات، والنظافة، وبالتايل ومن خالل نتائج تساؤالت  %09حني تعود نسبة

  .يتضح أن الفرضية حتققت) 19(السؤال رقم

واهتمامها بتنوع معلوما�ا،  بصغر حجم صفوفها،دارس اخلاصة تتميز عن املدارس احلكومية امل نستنتج أنوبالتايل  

  .خاصة أ�ا تقدم تعليما باللغات األجنبية

بشكل تربوي جيد،  هكما أ�ا تستخدم الوسائل التعليمية املتطورة يف التعليم، ومن جهة التلميذ فهي تتعامل مع   

مبعىن أن اآلباء اللذين قاموا بتدريس أبنائهم يف بإمكانية تفوقه،  م به، األمر الذي يشعرهإضافة إىل احرتامه واالهتما
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كما أن املدارس اخلاصة ،  إحدى املدارس اخلاصة أقروا بدور هذه املدارس يف حتقيق قفزة نوعية يف جمال التعليم

حبكم أن الواقع اليوم يفرض على الفرد أن يتمكن من أكثر  تعتمد يف أغلب مقرر�ا الدراسية على اللغة األجنبية،

  .لغة

فضلون التواصل مع يُ على املهن اليت يشغلو�ا، فإ�م مستوى عال وهذا استنادا ) اآلباء(ومبا أن مستوى املبحوثني 

نظام  رة، أي هناككما أن املدارس اخلاصة تتميز مبتابعتها لتحصيل التلميذ مع األس. أبنائهم بالفرنسية بدل العربية

وعليه فمن الطبيعي أن مع رغبة الوالدين،  التجاوب ، أيمستمرة مع األسرة، وهو ما حترص عليه هذه املدارس

  .ينظروا إليها بعني الرضا

  :مناقشة نتائج الفرضية: المطلب الثاني

وهي  ، واليت جاءت كلها تُصب يف اجتاه الفرضية  من خالل ما حتصلنا عليه من نتائج مرتفعة يف دراستنا هذه،

من أباء التالميذ قالوا أن االنضباط داخل املدارس الرتبوية العمومية موجود نوعا ما، ونسبة  %96نسبة : كاأليت

  .تدين املعاملة  أ�ا جتمع كل الطبقاتأرجعوا سبب  %67قالوا بأن املعاملة موجودة نوعا ما، ونسبة  89%

صرحوا بأن احلماية موجودة نوعا ما والسبب يف ذلك راجع إىل انعدام األمن وهذا ما بينته نسبة  %59أما نسبة 

،    %32والسبب يف ذلك كثرة احلجم الساعي بنسبة  ،إىل سوء توزيع الوقت 70%، يف حني تعود نسبة 50%

عليم الفعلي راجع إىل  كثافة من اآلباء قالوا بأن سبب عدم حتفيز الربامج التعليمية على الت  %47و نسبة 

قالوا بأن طرق التدريس يف هذه املدارس موجودة نوعا ما، ويعود السبب يف ذلك إىل أن  %74الربامج، ونسبة 

األجواء على التدريس، ويعود عدم مساعدة متثل  %34، أما نسبة %54األساتذة غري مؤهلني وهذا بنسبة 

قالوا بأن سبب تفضيلهم للمدارس الرتبوية  %27ى والضوضاء، ونسبة السبب إىل كل من انعدام النظافة، والفوض

  .اخلاصة راجع إلىل قلة الصفوف فيهم

إن التحوالت اليت طرأت على السري يف ا�ال الفكري هو طريقة العيش ألسباب خمتلفة منها السياسية، 

رفعت من مستوى عيش بعض األفراد مما خلق نوع من التفاوت الطبقي بني أفراد  االقتصادية، الثقافية، قيمية

ا�تمع الواحد، وبالتايل االختالف يف الرأي والتصورات، وخاصة اجتاه القضايا املصريية كمستقبل أبنائهم، إذ 
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التايل حان وقت استبداهلا وبأصبحوا ينظرون إىل املدرسة الرتبوية العمومية بأ�ا عاجزة العتبارات قد سبق ذكرها، 

مبدارس تربوية خاصة للدارسة �ا باملقابل بغية الرفع من مستوى أبنائهم، األمر الذي أدى إىل االهتمام �ذا النوع 

من املدارس، وبالتايل بداية انتشارها على مستوى الرتاب الوطين، وعليه فلطبيعة تصور أباء التالميذ حول املدرسة 

  .عالقة بانتشار املدارس الرتبوية اخلاصة الرتبوية العمومية

 :الخالصة

من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها من تفسري وحتليل الفرضيات، توصلنا إىل أن املدارس اخلاصة تلعب دورا   

كبريا يف جمال التعليم، وهي تعترب كمشروع مساهم يف تنمية الوطن منة خالل برنامج الرتبية والتعليم، وكذا 

ضري اجليد للتالميذ بتطبيق برنامج وزارة الرتبية الوطنية، إال أن الفرق بينها وبني املدارس العمومية يكمن يف التح

األساليب والوسائل اليت يتم من خالهلا أو بوساطتها تقدمي املادة العلمية للتالميذ كاستخدام وسائل تكنولوجية، 

، وهذه أمور كلها جعلت أولياء .......تج عنه اإلنضباطإضافة إىل اللغة املستعملة، قلة الصفوف والذي ين

  .التالميذ ينظرون إىل املدارس الرتبوية اخلاصة بعني الرضا
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  النتائج العامة

  .متوسط %11ثانوي،  %26جامعي،   %63: يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني): 01(الجدول رقم 

، ابتدائي %15، متوسط %19جامعي، ثانوي  %59: للشريكيوضح املستوى التعليمي  ):02(الجدول رقم

07% .  

  .04%، حمامي%26، تاجر %70موظف : يوضح عمل املبحوثني ونوع املهن ):03(الجدول رقم

  .%48  ، ال تعمل%52تعمل : يوضح مهنة الشريك ):04(الجدول رقم

  .%07، تاجرة %93موظفة : يوضح طبيعة مهنة الشريك ):05(الجدول رقم

[ 07 – 05[، %74ماليني  09أكثر من : يوضح الدخل الشهري للمبحوثني باملاليني ):06(الجدول رقم 

 /%07ماليني [ 09 – 07[ ، %19ماليني 

 09، أكثر من %36ماليني ] 07 – 05: [ يوضح الدخل الشهري للشريك باملاليني): 07(الجدول رقم  

  .%07ماليني [ 05 – 03[ ، %14ماليني [ 09 – 07[ ، %34ماليني 

  .%04، غري موجود %96نوعا ما : داخل املدارس الرتبوية العموميةيوضح االنضباط  ):08(الجدول رقم 

  .%04، دون املستوى %89نوعا ما : يوضح طبيعة معاملة األستاذ للتلميذ): 09(اجلدول رقم

، %67جتمع كل الطبقات : العموميةيوضح أسباب تدين مستوى املعاملة يف املدرسة الرتبوية ): 10(اجلدول رقم 

  .%33غياب االنضباط 

، غري حممي %59نوعا ما: يوضح مدى توفر احلماية داخل املدارس الرتبوية العمومية): 11(الجدول رقم

41%.  

، %50انعدام األمن : يوضح أسباب عدم توفر احلماية داخل املدارس الرتبوية العمومية: )12(الجدول رقم 

  .%25، االعتداءات %25 املوقع اجلغرايف
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  .نعم %30ال،  %70: العموميةيوضح مدى مناسبة توقيت التدريس باملدارس الرتبوية  ):13(الجدول رقم 

كثرة   %32: يوضح أسباب رأي املبحوثني عن توقيت التدريس باملدارس الرتبوية العمومية): 14(الجدول رقم

 %21وجود فراغ كبري بني الفرتات الصباحية واملسائية،  %21سوء توزيع الوقت،  %21احلجم الساعي، 

  .عدم مراعاة األقسام التحضريية %05االنقطاع املستمر يف الوقت، 

: الربامج التعليمية على التعليم الفعلي يف املدارس الرتبوية العمومية يوضح أسباب عدم حتفيز): 15( الجدول رقم

  .بعيدة عن الواقع نوعا ما %12تفوق مستوى التعليم، %41مكثفة،  47%

  .غري فعالة26% نوعا ما،  %74: يف املدارس الرتبوية العموميةتدريس اليوضح طرق  ):16(الجدول رقم

 %54: أسباب تدين مستوى طرق التدريس داخل املدارس الرتبوية العموميةيوضح  ):17(الجدول رقم 

  .نقص يف الوسائل البيداغوجية %46األساتذة غري مؤهلني، 

انعدام : يوضح  أسباب عدم مساعدة اإليواء على التدريس داخل املدارس الرتبوية العمومية ):18( الجدول رقم

  .%32، اكتظاظ األقسام  %34، الفوضى و الضوضاء %34النظافة 

: يوضح سبب تفضيل املبحوثني للمدارس الرتبوية اخلاصة عن املدارس الرتبوية العمومية ):19(الجدول رقم

تعلم  09%التعليم اجليد، %09األمن واالطمئنان،  %15الصرامة واالنضباط،  %24ة الصفوف، قل 27%

  .النظافة %09اللغات، 
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  :خاتمة

موضوع  طبيعة تصورات أباء التالميذ عن املدرسة الرتبوية العمومية وعالقته بظهور املدارس  تناولت هذه الدراسة

وهي البيئة الثانية اليت يتواصل من  الرتبوية اخلاصة، باعتبار أن املدرسة كيان اجتماعي ُوجد من مئات السنني،

  .ستقبلية، وهذا من خالل الدور الذي تقوم به تنشئة، وتعليمخالهلا الطفل منوه، وإعداده للحياة امل

اليت و  ختيار املدرسة وباألخص الوالدين، وبالتايل فإن ابعيدا عن األسرة وال ميكن للمدرسة أن تؤدي أدوارها 

ا بناء على تصورات األباء عن املدارس سواء  ا أثر بالغ يف النجاح املدرسي لألبناء، وهذميكن للوالدين التواصل معه

  .كانت عمومية، أم خاصة

ومبا أن التعليم ال يقل   فاملدارس اخلاصة تعترب من أهم مراكز العلم واملعرفة، فهي ُتسهم يف بناء شخصية التالميذ،

يف دعمه للمسرية الرتبوية عن التعليم يف املدارس العمومية، وال شك أن أولياء التالميذ يلجئون إىل املدارس اخلاصة 

وفق ألسباب، وهذه األسباب هي اليت جعلت معظم األولياء يُقبلون عليها، وبالتايل اختيار األولياء للمدارس 

   رئيسية وهينقاط اخلاصة يرتكز على ثالث 

فأغلب التالميذ يف املدارس اخلاصة من نفس الطبقة والدرجة املادية، على عكس العمومي الذي يضم : الرتبية

  .خليطا من الطبقات وهذا ما اليريده األولياء اللذين اختاروا املدارس اخلاصة

بفضل الوسائل املتوفرة وعدم وجود فالتعليم يف املدارس اخلاصة أحسن، والنتائج أفضل، وهذا : مستوى التعليم

  .اكتظاظ داخل األقسام

إىل اإلعالم فاملدارس اخلاصة تعتمد منذ السنوات األوىل على تدريس اللغات الفرنسية، و اإلجنليزية إضافة : اللغات

 .اآليل، وهذا مامييزهم عن العمومي

وذات أمهية أل�ا قضت على مشكل وعلى حسب تصورات أباء التالميذ فإن املدارس اخلاصة تبقى ذات وزن، 

االكتظاظ داخل األقسام، وسامهت ومسحت بوجود تنافس شريف يف سبيل الرقي باملنظومة الرتبوية، واملستوى 

  .التعليمي باجلزائر



                    

                    

         المراجع  

                    

   

 

 



 















لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحمید بن بادیس

 تخصص علم االجتماع التربوي

 

 

: إلى السیدات والسادة األفاضل اآلباء و األمھات  

تصورات أباء التالمیذ عن  ''في إطار انجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر والمعنونة ب

''المدارس التربویة الخاصة بإنتشاروعالقتھ  العمومیةالمدارس التربویة   

نضع بین أیدیكم ھذا االستبیان الذي یضم مجموعة من األسئلة، والمطلوب منكم سیدي 

مكان اإلجابة المختارة من ) x(ى ھذه األسئلة بوضع عالمةاإلجابة على محتو )سیدتي(

بأن ھذه البیانات أو المعلومات التي ستدلون بھا تبقى في سریة تامة وال  طرفكم، علما

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

           بإجابتك الصادقة، والموضوعیة، والدقیقة تكون قد ساھمت في خدمة األسرة، 

  .المدرسة، والبحث العلميو

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  البیانات الشخصیة: المحور العام

  ذكر                      أنثى        :     لجنسا: 1س

  :          املستوى التعليمي:2س

  املستوى التعليمي للشريك: 3س 

  املهنة     :4س

  مهنة الشريك: 5س 

  الدخل الشهري    : 6س

  الدخل الشهري للشريك: 7س 

  . اصةاخلبإنتشار املدارس الرتبوية عالقة  العموميةالرتبوية  أباء التالميذ للمدارسطبيعة تصور ل :المحور الثاني

  غري موجود       نوعا ما                موجود          ما رأيك باالنضباط داخل املدارس الرتبوية النظامية؟:8س

  .............................................   إذا كان غري موجود ملاذا؟ : 9س

النظامية؟                                  تالميذ من قبل الفاعلني باملدارس الرتبويةمارأيك يف معاملة ال: 10س

  دون املستوى            نوعا ما                             يف املستوى           

  ...............................    إن كانت املعاملة دون املستوى ملاذا يف رأيك؟ : 11س

  غري حممي          نوعا ما                 حممي : هل ترى التلميذ باملدارس الرتبوية النظامية: 12س

  ............................ملاذا؟" غري حممي"إذا كانت اإلجابة ب : 13س



  ال           هل ترى توقيت التدريس مناسبا باملدارس الرتبوية النظامية؟    نعم              : 14س

  .............................ملاذا؟"ال"يف حالة اإلجابة ب: 15س

  ال                   هل ترى برامج التدريس حمفزة على التعلم الفعلي؟    نعم            : 16س

تفوق مستوى التلميذ                                    ملاذا؟  مكثفة          " ال"يف حالة اإلجابة ب: 17س

  بعيد عن الواقع نوعا ما

  نوعا ما                   غري فعالة                  مارأيك يف طرق التدريس  باملدارس النظامية؟ فعالة  : 18س

          ل البيداغوجية    نقص يف الوسائ              غري فعالة ملاذا؟    األساتذة غري مؤهلني       : 19س

  ............أخرى أذكرهاأسباب 

  ال          هل ترى بأن األجواء داخل املدرسة تساعد على التدريس؟ نعم               ال:20س

 الفوضى والضوضاء                             انعدام النظافة    : هل يرجع ذلك إىل" ال"يف حالة اإلجابة ب: 21س

  ...........................................اإلكتضاض باألقسام          أسباب أخرى أذكرها

           هل التدريس باملدارس الرتبوية اخلاصة أفضل من التدريس باملدارس الرتبوية النظامية؟           :22س

  ال            نعم           

  .....................................املاذ" نعم"يف حالة اإلجابة ب:23س

  


	جامعة عبد الحميد ابن باديس
	الدعاء
	الإهداء فتيحة
	الإهداء سهيلة
	الشكر
	فهرس المحتويات
	مقدمة إياد
	الفصل الاول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الجانب الميداني
	خاتمة
	المراجع
	قائمة المراجع
	الاستمارة



