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  ملخص البحث
ميثل اإلشكالية املركزية " صراع القيم ومشكل التوافق الدراسي لدى الطفل"إذا كان موضوع 

هلذا البحث، فإن التفكري يف مظاهر العالقة الثقافية القائمة بني األسرة واملدرسة قد شكّل املسعى 
ى الذي يركز على عامل القيم، فهذا املسع. التفسريي الذي وظفناه يف مقاربة مضامني هذه اإلشكالية

باإلضافة طبعا إىل عوامل األسرة واملدرسة والطفل، كمحدد أساسي لسريورة التوافق الدراسي، هو 
الذي اعتمدناه يف دراسة مظاهر متثالت الطفل وأحكامه حول دور ثقافة املدرسة ونسقها القيمي يف 

  .جناحه الدراسي أو فشله
الصراع بني أمناط القيم األسروية واملدرسية هو الذي يشكل وهكذا فمن خالل التسليم بأن 

مصدر الفشل الدراسي، ذهبنا إىل أجرأة هذه الفكرة انطالقا من منوذجنا النظري املتمثل يف صراع 
وهو النموذج الذي عملنا على التحقق من مصداقيته التفسريية بناء على إجناز دراسة ميدانية . القيم

وهي الدراسة اليت أفضت بنا بعد . من اإلجراءات واألدوات املنهجية الدقيقة موسعة حتكمها جمموعة
حتليل بياناا وتفسريها إىل اختبار الفرضيتني املعتمدتني يف هذا البحث وإىل جمموعة من النتائج اليت 

  :جنملها يف اخلالصات التالية
مهن حرة، أطر (مرتفعة يظهر بصورة عامة أن األطفال املنحدرين من أوساط سوسيوثقافية  - 

عمال، (هم أكثر توافقا دراسيا من أقرام املنحدرين من أوساط سوسيوثقافية منخفضة ) عليا
والواقع أن حتقيق أطفال الفئات األوىل لتوافق دراسي أكرب يعود إىل جتانس أنساق ). مستخدمون

نية ترجع إىل تباين أنساق القيم قيمهم األسروية واملدرسية يف حني أن صعوبة توافق أطفال الفئات الثا
اليت خيضعون هلا داخل كل من األسرة واملدرسة، وهو التباين الذي عادة ما يتخذ شكل صراع قيمي 

  .ينتهي بالطفل إىل فشل دراسي حاد
يفضل أطفال الفئات احملظوظة النموذج الثقايف احلديث يف حني أن أطفال الفئات غري  - 

وإذا كان تفضيل أطفال الفئات األوىل للثقافة احلديثة . ذج الثقايف األصيلاحملظوظة يثمنون أكثر النمو
يعين ضمنيا تثمينهم اإلجيايب لقيم املدرسة وبالتايل حتقيق توافق دراسي أكرب فإن األمر يبدو عكس 
ذلك بالنسبة ألطفال الفئات الثانية الذين يفضلون الثقافة األصيلة ومنوذجها التقليدي الذي يتعارض 

ع قيم املدرسة، األمر الذي يتولد عنه صراع مع ثقافة هذه األخرية وقيمها احلديثة والوقوع بالتايل يف م
  .الفشل الدراسي

فروح هذا . هناك اجنذاب واضح لألطفال حنو قيم املدرسة تبعا النتماءام السوسيوثقافية - 
خيتارون بشكل  ألطفال احملظوظنياالجنذاب تبدو واضحة بالنسبة لقيم كل منوذج، حبيث أنه إذا كان ا
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دال قيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية اليت تراهن املدرسة احلديثة على نقلها وتلقينها فإن األطفال 
غري احملظوظني يفضلون يف املقابل قيم األصالة والتضامن والتبعية اليت نادرا ما تركز عليها املدرسة 

  .احلديثة
ون بقيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية يف كل من األسرة إن األطفال الذين يتشبع - 

واملدرسة، وهم يف الغالب من الفئات السوسيوثقافية احملظوظة، عادة ما حيققون التوافق الدراسي 
إم يندجمون بسهولة مع أجواء املدرسة ويربطون عالقات كلها مودة واحترام مع زمالئهم . املطلوب

ملواظبة املستمرة على احلصص وباالنضباط واالنتباه داخل الفصول فضال عن وأساتذم ويتميزون با
يف حني أن األطفال الذين يتشبعون بقيم . حتصيلهم الدراسي الذي يكون يف الغالب مرتفعا وممتازا

األصالة والتضامن والتبعية داخل األسرة ويواجهون قيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية داخل املدرسة، 
م يف الغالب من الفئات السوسيوثقافية احملرومة، عادة ما يفشلون يف حتقيق التوافق الدراسي وه

فغالبا ما تغلب على سلوكام . إم ال يندجمون مع أجواء املدرسة إال يف حاالت نادرة. املرغوب
التعامل مظاهر التغيب عن الدروس والشغب داخل الفصل والالمباالة أثناء احلصص فضال عن كراهية 

  .مع الزمالء وحتاشي التواصل مع املعلمني مث حتصيلهم الدراسي الذي يتميز يف العادة بالتواضع والتدين
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  تقدمي
هو األمر بالنسبة لكافة األقطار العربية، يوجد يف املغرب عدد كبري من األطفال ذوي  مثلما

أن مشوارهم الدراسي غالبا ما إال أن املشكل هو . القدرات الذهنية الكافية للنجاح يف املدرسة
يتوقف عند اية التعليم األساسي كحد أقصى؛ حبيث ينتهي م املطاف إىل الفشل والضياع نتيجة 
أسباب عديدة وعلى رأسها صعوبات التوافق الدراسي النامجة عن التباين والصراع بني أنساق قيمهم 

جتماعية ألغلب هؤالء تتحدد يف الشرائح وإذا كانت اهلوية اال. األسروية وأنساق القيم املدرسية
الشعبية غري احملظوظة، فإن هذا اإلقرار هو الذي دفعنا إىل طرح السؤال حول أسباب فشل هؤالء 

وهو السؤال الذي ذهبنا يف هذا . ومن مثة التطلع إىل فهم دقيق لظاهرة التسربات الدراسية عامة
  :اسيةالبحث إىل مقاربة مضامينه عرب ثالثة أقسام أس

خصصنا أوهلا ملختلف األطروحات والتصورات التفسريية ملشكل التوافق الدراسي يف عالقته 
: باالنتماء االجتماعي، حيث ركزنا يف هذا النطاق على ثالث قضايا جوهرية هي على التوايل

  .التسربات الدراسية يف املغرب ومناذج تفسري الفشل الدراسي مث صراع القيم والفشل الدراسي

أفردنا ثانيها ألجرأة هذا اإلطار النظري وذلك من خالل اختبار فرضيتنا العامة القائلة إن و
. القيم وأمناطها داخل األسرة واملدرسة هي اليت تؤدي إما إىل جناح الطفل املتمدرس وإما إىل فشله

ع القيم فمن خالل هذه األجرأة سنعمل على اختبار مدى مصداقية منوذجنا النظري املتمثل يف صرا
  .وعلى التحقق من داللية الفرضيتني الفرعيتني هلذا البحث

البحث وخالصاته  جأما القسم الثالث واألخري فقد تناولنا فيه بالعرض والتحليل واملناقشة نتائ
  .اجلوهرية

  إطار البحث وتوجهاته النظرية: أوال

لعالقة اليت جتمع بني ظاهرة إذا كان اهلدف الرئيسي هلذا القسم يتلخص يف حماولة إبراز نوعية ا
الفشل الدراسي كحقيقة موضوعية تترمجها مظاهر التكرار واالنقطاع والضياع وبني حميطها العام 
كواقع معيش حتكمه مجلة من العوامل واحملددات ويف مقدمتها األنساق القيمية لكل من األسرة 

على مقاربة اإلشكاليات الرئيسية  واملدرسة، فإن اهتمامنا يف هذه اخللفية النظرية للبحث سينصب
  :الثالث التالية

  إشكالية التسربات الدراسية يف املغرب. 1

  :يستوجب حتليل مضامني هذه اإلشكالية التطرق إىل قضيتني جوهريتني
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هل حنن بصدد فشل دراسي أم بصدد مدرسة فاشلة؟ : األوىل تتعلق باإلجابة على السؤال التايل
أن ينكر داللة تلك الوثبة الرائعة اليت عرفها املغرب يف جمال التعليم غداة يف الواقع ال ميكن ألحد 

وهي وثبة أقل ما ميكن أن يقال عنها إا استجابة طبيعية لرغبة أفراد الشعب . حصوله على االستقالل
ها ونقصد هنا تلك الرغبة القدمية اليت أحبطت. املغريب يف تعليم أبنائهم وإعدادهم للمستقبل املرتقب

صدمات االستعمار، حيث مل يتيسر هلا أن تستفيق وتعرب عن نفسها إال مع نشوة استعادة احلرية 
نعم إن شعبا بأكمله حاصر أبواب املدارس يف غمرة كلها تفاؤل . وفرحة استرجاع السيادة الوطنية

اهرة غريبة إا ظ. تقتصر على أبناء األثرياء واحملظوظني 1956وتطلع، وهي أبواب كانت إىل حدود 
لقد ترك . خالل السنوات األوىل من عهد االستقالل، يقول اجلابري، تلك اليت عرفتها مدارسنا، حقا

عند ، وملدة عدة أيام بلياليها أمام املدارس، لريابط اجلميع، وغادرت األمهات منازهلن، اآلباء أشغاهلم
تسجيل األطفال يف قسم من أقسام وأملهم الوحيد يف احلياة هو التمكن من ، بداية كل موسم دراسي

مسألة سبق أن أكد عليها الكوتري يف استطالع له عن  ذهوه. )60، 1974:  اجلابري(  املدرسة
بدأن يكتنب بأيديهن اليت مل ، أطفاهلن على ظهورهن، أن نساء مسنات"حيث ينص على ، املغرب

" وأحياء الصفيح لكي يتعلم) النوايل( أكواخإن شعبا بأكمله خرج من . تتناول القلم من قبل
)Serfaty :1971 ،21(. 

يف الواقع إن هذه الرغبة العميقة يف التعليم كانت مبثابة املفاجأة الكبرية اليت أحرجت أول 
وهي الفترة اليت سيتم خالهلا التراجع عن ، 1963فإىل حدود سنة . حكومة عرفها املغرب املستقل

حتقيق مبدأ وج قد واكبته إجنازات مهمة على مستوى التعليم فإن هذا اإلحرا، متابعة تعميم التعليم
ميثل أول ) 1959- 1958(وإذا كان التصميم الثنائي . كل التدابري الالزمة لتلبيته واختاذتعميم التعليم 

- 1960(فإن التصميم اخلماسي األول ، خطوة جتها الدولة آنذاك للتخفيف من حدة هذا اإلحراج
، وة اجلريئة اليت سلكتها احلكومة لتحقيق مبدأ تعميم التعليم بكيفية شبه كاملةيعترب حبق اخلط) 1964

: Serfaty( حيث إن نسبة التمدرس قد مشلت بالتقريب نصف عدد األطفال البالغني سن الدراسة
، طفال البالغني سن التمدرسألوبالتايل ميكن القول إن توفري املقاعد الالزمة الحتواء مجيع ا. )1971
وهو مطلب تسلحه رغبة عميقة يف ، كل املطلب الرئيسي ألفراد الشعب املغريب غداة االستقاللقد ش

وجدت تعبريها الواضح يف مجلة من اإلصالحات  واملبادرات اهلادفة إىل تأصيل ، التعلم والتحصيل
ان ما إال أن هذه الرغبة القوية يف التعلم والتحصيل سرع .قواعد متينة لبناء مدرسة وطنية حديثة

موطنا لعدة قصورات  1963سيعقبها استياء عميق وخيبة أمل جتاه مدرسة أصبحت منذ سنة 
ارتفاع نسبة التغيبات ، العجز يف استقبال مجيع األطفال البالغني سن التمدرس: ونقائص من قبيل

: Pasconو، Bentahar( إغالق عدد من املدارس يف كثري من املناطق، واالنقطاعات العفوية
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، وهذا ما أدى إىل اخنفاض ملحوظ يف نسب ولوج املدارس والتسجيل فيها. )113- 112، 1969
يف %)  55(حيث تراوحت هذه النسب تبعا للدراسة اليت أجنزها الشاوي عن منطقة تانسيفت بني 

 يف سبت جزولة%) 10(يف سيدي املختار ويف القلعة و%) 23(يف مجعة السحامي و%) 46(أمزميز 
)Chaoui :1979( . وعلى هذا األساس ميكن القول إن تلك الرغبة القوية يف اكتساب املعارف

مل تتجاوز فترة االستجابة إلشباعها حدود السنوات املوالية مباشرة لعهد االستقالل ، وحتصيل الثقافة
املدرسة  هإذ سرعان ما مورست عليها كل أنواع اإلحباط وأشكال الردع بفعل ما أصبحت تتخبط في

من مشاكل كلها تعبري عن مظاهر القصور وخيبة األمل واالنكماش ، 1963ومنذ سنة ، يةاملغرب
 .وعدم االستقرار

تتلخص القضية الثانية يف بعض املعطيات اإلحصائية ذات األمهية القصوى يف توضيح جانب 
عليم ويف هذا اإلطار نشري إىل أن معظم الذين عاجلوا مشكل الت. من مضامني اإلشكالية املطروحة

باملغرب جيمعون على أن احلكومة املغربية قد أصدرت أوامرها بعد السنة األوىل من االستقالل 
الواقعية السياسية "قبال أبناء املغاربة على املدارس حىت يتسىن وباسم إإليقاف التدفق الشعيب الكبري و

بينما كان املقصود من ف. تسجيل وقفة لالستراحة يف إيقاع عملية التمدرس،  )1("والضغوط املادية
، تعميم التعليم يف بداية االستقالل هو ضمان املقاعد الالزمة لكل األطفال البالغني سن التمدرس

أصبح أمر التعميم هذا ومنذ بداية الستينات يعرف نوعا من التذبذب حيث تدرجت نسبه العامة من 
-100، 1974: برياجلا( 1984عام %) 41(إىل  1974عام %) 35(إىل  1964عام %) 47(

الوسط املدرسي  نوقد يالحظ من الربط األويل بني املظاهر الكمية والكيفية هلذه النسب أ). 101
وهي حاالت تترمجها مظاهر ، ه عندنا حاالت من التردي األفقي والعمودي يف آن واحدحاتجت

إىل  1971عام %) 50(إىل  1965عام %) 27(التكرار الذي تتسلسل نسبه بشكل تصاعدي من 
 1964الذي ظل يتراوح منذ عام ، إما بفعل الطرد أو العجز، ومظاهر الضياع، 1985عام %) 60(

 .تلميذ يف كل سنة وعلى اخلصوص بالنسبة ألقسام التعليم االبتدائي 80000و  53000ما بني 

 تلميذ 1000إىل أنه من بني كل ، وهذا تقرير رمسي يقول اجلابري، هذه املسألة نشري حلتوضي
 321منهم ، 609ال يصل منهم إىل قسم الشهادة االبتدائية سوى ، جديد يسجلون يف التحضريي

وتتلخص أبرز العوامل املسؤولة عن هذه . والعدد املتبقي يكرر أو يغادر املدرسة، ينتقلون إىل الثانوي
عدم تعاون ، ضعف مستوى املعلمني، إقرار االزدواجية، عدم استقرار املناهج التعليمية: النتائج يف

 .)106- 103، 1974: اجلابري( البيت مع املدرسة

                                                 
1

  .اجلابري، السرفايت، الفاروقي، الشاوي ومعتصم: خاصة 
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هي أن النسبة املائوية العامة اليت تغطيها عملية ، إن أهم نتيجة ميكن استخالصها مما تقدم
وأكثر . التمدرس ال تتجاوز يف مدارسنا يف أقصى احلدود نصف عدد األطفال البالغني سن الدراسة

يبقون مع ذلك ، هم احلظ يف احلصول على مقاعد داخل املدرسةالذين ساعد أولئكمن ذلك فحىت 
وإن جانبا من هذه النتيجة هو . معرضني ملظاهر التكرار واالنقطاع والضياع منذ السنوات األوىل

، ففي دراسته عن التعليم باملغرب منذ االستقالل. الذي ذهبت بعض الدراسات إىل التعبري عن فحواه
حيث ال ، %)75.6(سبة الفشل الدراسي يف اية التعليم االبتدائي تصل إىل يشري السرفايت  إىل أن ن

وهذه . )Serfaty :1971( %)1.5(سوى %) 24.4(يلج التعليم اجلامعي من النسبة املتبقية أي 
فإن ، تلميذ 1000حيث يرى أنه من ضمن ، 1967واقعة سبق ملعتصم أن أكد عليها منذ سنة 

، وحىت بالنسبة للتالميذ الذين ينتقلون إىل التعليم الثانوي. مهم بالفشلالنصف غالبا ما ينهون تعلي
فقط متثل النسبة العليا اليت ميكنها أن تصل إىل مستوى %) 2(فإن ، تلميذ 250وعددهم ال يتجاوز 

ينص ، وبتعبري أكثر داللة. )Moatassime :1967( إذا ما أسعفها احلظ يف ذلك البكالوريا
وبالتايل فإن شبكته . ليمنا ال يشمل سوى ثلث البالغني سن الدراسة االبتدائيةاجلابري على أن تع

إال ، ال حتتفظ منذ بداية الدراسة االبتدائية إىل اية الدراسة الثانوية، الضيقة املليئة بالثقوب وبالثغرات
، لورياالبكافقط من تالميذ التحضريي هم الذين يصلون إىل قسم %) 5(حيث إن ، على نسبة ضئيلة

: اجلابري( فكلهم يضيعون يف الطريق ابتداء من نقطة االنطالق، %)95(أي ، أما األغلبية الساحقة
1974 ،176 -179(. 

نشري إىل أن املعطيات الرمسية تقدم لنا ، حىت ال تبدو مضامني هذه املعطيات مفعمة باملبالغة
البتدائية خالل املومسني الدراسيني إن نسبة الضياع يف املدارس ا. أوصافا من نفس املستوى تقريبا

بالنسبة %) 49(قد تراوحت بني ، 1976وتبعا للدليل اإلحصائي لسنة ، 1976/77و  1975/76
وحسب تقدير النشرة ، %)62(ومتثل النسبة . بالنسبة لالنقطاع النهائي%) 17(للفشل الدراسي و 

، 1985نطقة الوسطى الشمالية بفاس سنة اإلحصائية السنوية اليت تصدرها وزارة التخطيط ملندوبية امل
وهو فشل يتوزع بني التكرار ، النسبة املائوية العامة للفشل الدراسي عند السنة اخلامسة ابتدائي

 .والطرد واالنقطاع

فنحن ال نستبعد ، إذا كانت هذه املعطيات تعكس الطابع القوي للفشل الدراسي يف املغرب
صها أن هذا الفشل ال ميس بشكل عادل خمتلف الفئات املكونة إمكانية توضيحها حلقيقة مثرية ملخ

رومة على املستوى در من الشرائح احملححيث إن أغلب ضحايا هذا الفشل تن، للمجتمع املغريب
ويعين هذا أنه على الرغم من افتقارنا إىل دراسات دقيقة عن عالقة . اقتصادي والثقايف- السوسيو

فنحن ال نشك يف أن نسبة هذا الفشل تتزايد تبعا الخنفاض ، يالفشل الدراسي باحمليط االجتماع
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وبالتايل فإن مجلة من العوامل هي اليت جندها تؤطر هذه  .اقتصادية والثقافية- املستويات السوسيو 
ومنها ما ، )الربامج - الطريقة  - املعلم (داغوجية يلية التعليمية والبممنها ما هو خاص بالع، الظاهرة

ومنها ما هو خاص ، التنشئة االجتماعية وشروطها املادية والثقافية داخل األسرةهو خاص بعملية 
 .اقتصادية والثقافية لألسرة والوظيفة التعليمية والتربوية للمدرسة- بطبيعة العالقة بني الوضعية السوسيو

ماذج التفسريية على التوايل أبرز الن إال أنه وقبل تقدمي بعض األفكار اليت نراهن على أمهيتها يف تعيني
وأهم األطر املرجعية لظاهرة الفشل الدراسي، نرى ضرورة اإلشارة إىل أن املعطيات اإلحصائية 
السابقة توضح جبالء تام الطابع الضخم هلذه الظاهرة اليت ال متس بشكل متكافئ خمتلف الفئات 

اقعة تؤكدها نتائج عدد وهذه و. االجتماعية، حيث تقبع أغلب ضحاياها يف الشرائح الشعبية احملرومة
ففي فرنسا أوضحت دراسات كثرية أن النجاح يف اية التعليم . من الدراسات األجنبية والعربية

باملقارنة مع أطفال ) أطر عليا، مهن حرة(االبتدائي يكون لصاحل أطفال الفئات السوسيومهنية املرتفعة 
الذين يواجهون يف الغالب ) يديونعمال، فالحون، صناع تقل(الفئات السوسيومهنية املنخفضة 

كما أوضحت ) Girard ،1966 ،Vial 1974(مشاكل وصعوبات شىت يف التوافق الدراسي 
الواليات املتحدة األمريكية، : دراسة موسعة أجريت حول النظام التعليمي لسبع بلدان متقدمة هي

اسي عادة ما يتوزع بني األطفال ، اسكتلندا، السويد وبلجيكا أن النجاح الدرافرنسا، أملانيا، إجنلتر
-Cherkaoui 1979 ،Ez(املنتمني إىل فئة املهن العليا واحلرة واألطفال املنتمني إىل الفئة العاملة 

zaher 1980 .( ويف نفس االجتاه تشري الدراسة اليت أجراها معاوية عن الالتوافق الدراسي يف السنة
األوساط احملرومة هم الذين حصدوا النتائج املنخفضة يف  األوىل من التعليم االبتدائي بتونس أن أطفال

ونفس النتيجة تؤكد عليها دراسات كل من ) Moaouia 1978(اختبارات التحصيل الدراسي 
الفاروقي والزاهر يف املغرب، حيث مت التثبت من أن نسبة الفشل الدراسي املرتفعة تسجل لدى أبناء 

  ).Ez-zaher 1980(لفئات احملرومة وا) Elfarouki 1979(املناطق الفقرية 

إذن يبدو من الواضح أن عالقة عضوية جتمع بني املستوى السوسيو اقتصادي والثقايف لألسرة 
فهذا اإلقرار أصبح يشكل موضوع عدد من النماذج التفسريية املتراوحة بني ما . والنجاح الدراسي

  .هو بيولوجي وما هو سوسيولوجي وما هو سيكولوجي

  ية تعددية مناذج تفسري الفشل الدراسيإشكال. 2

من اهتمام متزايد يف جمال الدراسات واألحباث  العشريننتيجة ملا يعرفه النصف الثاين من القرن 
فإن ظاهرة الفشل الدراسي أضحت تشكل أحد احملاور البارزة ، السيكو تربوية والسوسيو تربوية

وحىت نتبني عن قرب الدوافع واألهداف الكامنة . داخل السريورة العلمية هلذه الدراسات واألحباث
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بالعرض والتحليل إىل مضامني ومقومات ثالثة مناذج  قنرى ضرورة التطر، وراء هذا االهتمام
 .تفسريية لظاهرة الفشل الدراسي

، ترمان: يتمثل أوهلا يف النموذج البيولوجي الذي تؤطره األطروحات العلمية لباحثني أمثال
حيث إن حظوظ النجاح أو الفشل تتحدد يف نظر هؤالء عن طريق التكون ، هميانسن وغري، بريت

فالذكاء الذي يشكل ظاهرة بيولوجية كامنة ميثل يف جانبه الكبري خاصية فطرية . البيولوجي للفرد
وبالتايل فإن جناح أفراد الشرائح . موروثة متنحها الطبيعة التكوينية للبعض وحترم منها البعض اآلخر

وإن فشل أفراد الشرائح الفقرية يعود ، يرجع إىل ارتفاع ذكائهم الناتج عن نوعية مورثام، ةامليسور
رغم النفحة العلمية اليت ، غري أن هذه النزعة البيولوجية. إىل اخنفاض ذكائهم وحمدودية مورثام

ط الفشل إذ أن رب، متثل قمة التفسري العنصري لظاهرة الفشل أو النجاح الدراسيني، تتسلح ا
وتبعا ملا ، هو يف الواقع، فقط الوراثيالدراسي ألبناء الشرائح احملرومة بالتكوين البيولوجي واجلانب 

ينص عليه رافضو هذه األطروحة اختزال هلذا املشكل واختصار لدور املدرسة يف تلقني املعارف 
لتركيز يف تعيني أسباب الفشل وكما أن ا. املوضوعية مبعزل عن النماذج الثقافية وأمناط القيم السائدة

هو تغييب ملسؤولية املدرسة ولدورها يف الكشف عن ، الدراسي على شخصية الطفل فحسب
 .)2(الصعوبات اليت تواجه أبناء الشرائح الفقرية

يتجلى ثانيها يف النموذج السوسيولوجي الذي يستمد مسلماته وأفكاره من أطروحات 
فالفشل . إستابلي والبوف، بودلو، باسرون، بورديو: أمثالومصادرات بعض سوسيولوجيي التربية 

، ال يشكل يف نظر هؤالء حدثا عارضا يف سري عمل املدرسة، الدراسي القوي ألبناء الفئات احملرومة
فوظيفة املدرسة هي ميش أبناء الفئات الشعبية احملرومة واالحتفاظ بأبناء . بل إنه ميثل هدفها الرئيسي

إن املدرسة تساهم يف تدعيم األفضلية االجتماعية "وبتعبري بورديو وباسرون . الفئات امليسورة
ألة ميكن تلمسها يف كون أن جذور اإلرث املدرسي ترجع سوهذه م .املمنوحة ألبناء الفئات احملظوظة

وهذا ما يوضح . )Passeron :1970 ،63و Bourdieu" (إىل إرث األوساط االجتماعية الراقية
وهي عالقات تسلحها نظرية ، ت اليت تقيمها املدرسة مع خمتلف الفئات االجتماعيةنوعية العالقا

طبقية صرفة تتجلى يف التناقض الكبري بني الوظيفة احلقيقية للمدرسة وفرص التكافؤ اليت تدعي 
جندها تفرض معايري ثقافية ولسانية تربطها ، فلكي حتقق املدرسة هدفها الوظيفي. توفريها للجميع

السائدة داخل الفئات االجتماعية امليسورة والبعيدة كل عضوية باملقومات الثقافية واللغوية روابط 

                                                 
  :ميكن الرجوع إىل الدراسات التالية 2

Tort, M., (1974), Le quotient intellectuel, Paris, Maspero. 

Reuchlin, M., (1973), Culture et conduite, Paris, PUF. 

Larmat, J., (1979), Le génétique de l’intelligence, Paris, PUF. 

Lautrey, J., (1980), Classes sociales, milieu familial et intelligence, Paris, PUF 
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، Establet :1972و Baudelet( للفئات االجتماعية احملرومةالبعد عن املكونات الثقافية واللغوية 
يف  فإذا كان السبب الرئيسي يف التوافق الدراسي ألبناء الفئات األوىل يكمن، وعليه. )119

فإن الفشل الدراسي ألبناء الفئات ، االستمرارية الواضحة بني ثقافتهم األسروية وثقافتهم املدرسية
إذ أن توافقهم يشترط تعلم طرق جديدة ؛ الستمرارية بني هاتني الثقافتنيلالثانية يرجع إىل نوع من ا

. ضيح هذه الفكرةكثرية هي الدراسات اليت ذهبت إىل تو. يف التفكري والكالم واجللوس أيضا
 .)3(خرجنا باخلالصات التالية، وباطالعنا على نتائج أمهها

إن النماذج التربوية املتداولة يف املدرسة ال تتماشى ومضامني الوسط االجتماعي ألبناء  -
 .الفئات الشعبية احملرومة

احملرومة ال  يتبني من حتليل نسق القيم واالجتاهات السائدة داخل الثقافة الشعبية أن الفئات -
وبالتايل غالبا ما جندها تفرض عليهم قيمها بدون ؛ فيز أبنائها على التنافس الدراسيتشارك يف حت

 .إعطاء أدىن اهتمام ملدى تساوقها أو العكس مع القيم املفروضة عليهم من لدن املدرسة

أوساطهم إذا كان أبناء الفئات املثقفة يلقنون ثقافة مدرسية اكتسبوا جزء منها داخل  -
عادة ما يدخلون يف صراع مع الثقافة املدرسية اليت تفصلها ، فإن أبناء الفئات غري املثقفة، األسروية

 .هوة واسعة عن الثقافة األصلية اليت اكتسبوها داخل أوساطهم األسروية

فهو منوذج سيكولوجي يستند يف تفسريه لظاهرة الفشل الدراسي إىل ، أما النموذج الثالث
 نتائجوهي . )4(نشتاين وغريهمرب، لوثري، روكالن: حباث جمموعة من علماء النفس أمثالنتائج أ

مبعين أن ظروف احلياة الصعبة وتدين . ترجع أسباب الفشل الدراسي إىل الوسط االجتماعي للطفل
 اقتصادية والثقافية لألوساط الشعبية احملرومة هي اليت تقف يف نظر هؤالء وراء- املستويات السوسيو

حجم ، اللعب(ونظرا لالرتباط الواضح بني متغريات الوسط االجتماعي  .فشل أبناء هذه األوساط
دور الوالدين داخل ، طبيعة العالقات بني أفراد األسرة، األسرة وإمكانياا املادية وأساليبها التربوية

اا مها اللذان يفسران فإن حضور هذه املتغريات أو غي، وإواليات النمو املعريف للطفل) اخل...األسرة
صيلية بني أبناء األوساط االجتماعية احملظوظة وأبناء األوساط االجتماعية حالفروق يف املستويات  الت

                                                 
  :ميكن الرجوع إىل الدراسات التالية 3

Mollo, S., (1969), L’école dans la société, Paris, Dunod. 

Simon, J. ; Fijalkov, J., (1976), Apprentissage de la langue écrite, La pensée, n°190,. 

Gilly, M., (1969), Bon élève, mauvais élève, Paris, Collin. 

Hoggart, R., (1970), La culture du pauvre, Paris, Eds de minuit 
  :انظر دراسات كل من 4

Reuchlin, M., (1972), Milieu et développement, Paris, PUF. 

Lautrey, J., op. cit. 

Bernstein, B., (1974), Critique du concept d’éducation compensatoire, in Orientation, n°46 
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والفقر اللساين والفشل الدراسي اليت يتميز ا أبناء هذه األوساط  الذهينإن مظاهر القصور . احملرومة
ما تعرفه هذه األوساط من فقر يف جمال اإلمكانيات ترجع تبعا ألقطاب هذا النموذج إىل ، األخرية

  .اليت أصبحت عوامل ضرورية لكل حتصيل أو توافق دراسياقتصادية والثقافية - السوسيو

  إشكالية عالقة القيم بالفشل الدراسي. 3

بصورة عامة، ميكن اإلقرار بأن الثقافة الشعبية مبختلف أصنافها القيمية ختتلف وتتعارض مع 
ففشل أبناء الشرائح غري احملظوظة يعود يف جانبه الكبري إىل . ملدرسية وخمتلف أشكاهلا القيميةالثقافة ا

هذه اهلوة العميقة الفاصلة بني الوسط املدرسي والوسط األسروي واليت تشكل مصدر خمتلف املشاكل 
بناء الشرائح ويف املقابل، إن جناح أ. والصعوبات اليت يواجهها هؤالء على مستوى توافقهم الدراسي

احملظوظة يرجع يف جزئه اهلام إىل التقارب أو التطابق بني قيم وسطهم األسروي وقيم الوسط 
فإذا كان اهتمامنا سينصب يف هذه النقطة على بلورة هذا النموذج النظري الذي سيوجه . املدرسي

طرق إىل أربع مسائل دراستنا لعالقة القيم بالتوافق الدراسي، فإن بلوغ هذا اهلدف يستدعي منا الت
  : أساسية

تتعلق أوالها بتحديد ما نقصده بالقيم؛ إذ أن هذه األخرية ورغم كوا نادرا ما توضع يف 
فهي اليت حتدد وتوجه أفعالنا وتصرفاتنا . مقدمة االهتمامات، فإا تبقى قائمة الذات وكاملة الوجود

ملقدمة يف هذا املضمار جتعل من القيم الرغبات وإذا كانت أبرز التعاريف ا. وتؤثر يف تأويلنا لألحداث
أو االجتاهات اليت توجه األفعال والسلوكات وحتدد الغايات املرغوبة والوسائل الالزمة لبلوغها 

)English وEnglish 1958 ،Combessie 1969 ( فإن الباحثني يف السيكولوجيا احلديثة
مماذا تتكون القيم؟ هل : لية القيم ويف مقدمتهاحاولوا اإلجابة على أهم األسئلة اليت تطرحها إشكا

،  Milton Rokeachميكن تصنيفها؟ وهل هي ثابتة أم تتغري مع منو الفرد وتطور اتمع؟ يشكل 
، واحدا من األقطاب البارزين الذين حاولوا Michiganوهو أستاذ للسيكولوجيا جبامعة والية 

جتميعه لألدبيات العلمية ملرحلة الستينات والسبعينات  فهو يؤكد من خالل. اإلجابة على هذه األسئلة
أن القيم اليت هي عبارة عن معتقدات توجه أفعالنا وحتدد أهدافنا تتميز بالثبات والكونية إىل حد كبري 

ويف حماولة إعداد تصنيف شامل للقيم ذهب هذا الباحث . رغم أن أمهيتها النسبية تتغري حسب األفراد
منها عبارة قيم ائية حتيل على أهداف ) 18: (قيمة موزعة على فئتني كبريتني) 36(إىل اإلبقاء على 

احلياة الرغدة، احلرية، السعادة، : نوع القيم الشخصية املمثلة يف: عامة للوجود، وهي من نوعني اثنني
اة، السلم، املساو: اخل، ونوع القيم االجتماعية املمثلة يف... احترام الذات، الصداقة، احلكمة

: منها عبارة عن قيم أداتية حتيل على أمناط السلوك، وهي أيضا من نوعني اثنني) 18(و. اخل...األمن
والثاين خيص قيم الكفاءة . األول يهم القيم األخالقية مثل الشجاعة والصدق واحلب والطاعة واألدب
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نتهاك القيم النهائية يولد وإذا كان خرق أو ا. مثل الطموح واالستقاللية والذكاء واخليال واملسؤولية
، Rokeach(الشعور بالذنب فإن خرق أو انتهاك القيم األداتية يؤدي إىل اإلحساس باخلجل 

1973.(  

إذن، رغم أن املقاربة السيكولوجية هي اليت منا يف اإلجابة على األسئلة السابقة، فالبد من 
تصاد واالجتماع بعد أن كان البحث فيها التأكيد على أن دراسة القيم قد تطورت نسبيا يف علوم االق

حكرا على الفالسفة وخاصة يف إطار نظرية القيم اليت تدرس كل ما ميكنه أن يضفي أمهية معينة 
فقد ناقش االقتصاديون ولفترة طويلة مشكل قيمة . بالنسبة ألي شخص كان وأي سياق كان

واحلقيقة أن هذا التناقض بني . ؤديهموضوع ما إما يف إطار استعماله وإما يف إطار العمل الذي ي
العمل مل يتم جتاوزه إال بواسطة االجتاه اإلجرائي الذي يعترب الثمن - االستعمال والقيمة–القيمة

أما السوسيولوجيون فقد درسوا ). Ez-zaher ،1980(كتمظهر إمربيقي للقيمة يف اقتصاد السوق 
. تماعي حسب نوع اتمع أو الفئات االجتماعيةالقيم يف إطار مقارن يؤكد على استعمال املثال االج

لقد كان هدفهم األساسي هو فهم اجتاهات وطبائع جمموعة أو فئة اجتماعية حمددة، حبث أن اختاذ 
، Durkheim(القيم كأدوات للتضبيط واملراقبة واالندماج يف اتمع هو الذي كان يهمهم أكثر 

جتماعية عادة ما قدمت يف إطار هذا املنظور وهكذا فإن التنشئة اال). Radi ،1968؛ 1965
كسريورة إلدماج الفرد يف فئته أو جمموعته عرب التثقيف املتمثل يف مباطنة أو استدخال القيم واملعايري 

فكل شيء يتم كما لو أن الطفل مثال خالل هذه السريورة، يترك ليتشبع . املقترحة أو املفروضة عليه
  . فها يف حياته اليوميةبالقيم واملعايري اليت يصاد

هذا النوع من الفهم والتفسري لسريورة انبناء القيم، ذهبت املقاربة السيكولوجية املمثلة  دبانتقا
، إىل التأكيد على أن الطفل ال )1971( Perronو) Marlieu )1973خاصة يف أعمال كل من 

وهذا معناه أن إنشاء القيم . يستقبل القيم ويتقبلها هكذا بصورة سلبية، بل عادة ما يعيد بناءها
وتكوا هو أبعد من أن خيتزل يف سريورة سلبية يلتزم خالهلا الطفل باألحكام واملعايري اليت تفرض 

وهلذا فإن عامل . فاألمر يتعلق بسريورة نشيطة يتبنين خالهلا الكائن احلي بأكمله. عليه من اخلارج
ك الطفل للقيم يعود أوال وأخريا إىل إكراهات املعايري النفس ال ميكنه أن يكتفي بالقول إن امتال

اخلارجية ألن جانبا مهما من هذا االمتالك يرجع إىل نشاط الطفل وسياق انتمائه االجتماعي، فضال 
على أن الثقافة والقيم ال تتغريان فقط تبعا للمجتمعات لكن أيضا تبعا للفئات اليت تشكل جمتمعا 

، مامنا يرتكز يف هذا البحث على بيان دور هذه القيم يف التوافق الدراسيوعلى أساس أن اهت. بعينه
من مضاعفة التأكيد فيما تبقى من النقط املكونة هلذه اإلشكالية الثالثة على أن امتالك بعض  سفال بأ

  .القيم املدرسية املثمرة واإلقبال عليها ميثل امتيازا كبريا ألبناء الفئات امليسورة
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ية ترتبط بأمهية الفروق االقتصادية اليت تلعب هي األخرى دورا رئيسيا يف جناح املسألة الثان
فاإلمكانيات املادية لألسرة املغربية تشكل يف هذا النطاق أحد احملددات . الطفل أو فشله دراسيا

االلتحاق ا يتوقف عندنا على مجلة من  لالفعلية لولوج أو عدم ولوج أبواب املدارس اليت ما يزا
وما نقصد إليه هو أن جمموعة من العوامل . ظاهر ذات الطابع السوسيو اقتصادي والثقايف والذهينامل

حي شعيب : بادية أم مدينة، وحمل السكن: فوسط اإلقامة. هي اليت تسمح أو ال تسمح ذا االلتحاق
امي أم إطار س: وطبيعة املهنة، مرتفع أم متوسط أو منخفض: أم حي راقي، واملستوى االقتصادي

كل هذه العوامل تلعب ، ثقافة تقليدية أم ثقافة عصرية: واملستوى الثقايف، موظف متوسط أم حريف
وأكثر من ذلك، فإن . الدور الفعال يف التحاق الطفل أو عدم التحاقه بالوسط املدرسي يف املغرب

ودية الدراسية ألبناء الفئات ظروف احلياة الصعبة النامجة عن الفقر والعوز املاديني عادة ما تؤثر يف املرد
لكن مع ذلك فإن رغبة هذه الفئات القوية يف تعليم أبنائها وتثقيفهم غالبا تدفعها إىل . الشعبية احملرومة

وهي الرغبة اليت تواجه باإلحباط أحيانا وخبيبة ، بذل جمهودات مضنية وإىل تقدمي تضحيات جسام
  .ها من مشاكل الفشل ومظاهر الضياعاألمل أحيانا أخرى نتيجة ملا يتعرض له أبناؤ

وتتجلى املسألة الثالثة يف كل ما حتظى به الفروق الثقافية من أمهية بالنسبة لتفسري ظاهرة الفشل 
فنحن ال نشك يف أن مستوى األسرة املغربية الثقايف يلعب هو اآلخر دورا أساسيا يف هذا . الدراسي
دية بني الفئات االجتماعية عادة ما تتولد عنها فروق وهذا شي طبيعي ألن الفروق االقتصا. النطاق

ثقافية، نالحظها يف اتمع املغريب على شكل ثقافة تقليدية متجذرة وسط الفئات الشعبية احملرومة 
وعلى أساس هذا الدور، نعتقد أن مسألة الربط بني . وثقافة عصرية متأصلة داخل الفئات امليسورة

قافة األسرة الشعبية متثل النهج القومي لفهم جانب من أسباب الفشل ثقافة املدرسة التقوميية وث
تشكل عندنا أداة للتحديث والتثقيف وأسلوبا  ةفإذا كانت املدرسة احلديث. الدراسي يف املغرب

لتأصيل مبادئ التفكري التقين والتوجه العقالين، فإا مع ذلك تبقى من منظورنا الشخصي الوريث 
ائص البىن التقليدية للمجتمع املغريب الذي متتد جذوره بعيدا يف احلضارة الشرعي ملقومات وخص

من هنا إذن تبدأ الصراعات والتناقضات بني الرغبة يف التمدرس املكثف والطابع . العربية اإلسالمية
التقليدي للمجتمع، بني التوجه حنو اكتساب العلوم والتقنيات وتقاليد التعليم العريب األصيل، وأخريا 

وهذه فكرة تؤكدها نتائج ). Miguel ،1967(بني التوحيد اللساين والسياسة الثقافية الكونية 
الدراسة اليت استجوب فيها عبد الواحد الراضي عينة من السكان املغاربة حول مضمون التعليم 

 من هؤالء يعتربون التربية الدينية واألخالقية أكثر أمهية من) % 53(والتربية، حيث اتضح أن 
ومعىن هذا انه إذا كانت األوساط االجتماعية ). % 44(التكوين العام واملهين الذي ال ميثل سوى 

ذات املستوى االقتصادي والثقايف املرتفع تويل أمهية قصوى للتكوين العام واملهين، فإن األوساط 
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خللقية والدينية االجتماعية ذات املستوى االقتصادي والثقايف املنخفض تركز عكس ذلك على التربية ا
)Radi ،1977 .( هلذا نعتقد أن اهلوة الفاصلة بني ثقافة األسرة وثقافة املدرسة يف املغرب، هي نتيجة

وهي . طبيعية لتدين املستويات السوسيوثقافية اليت تنفرد ا على اخلصوص الفئات الشعبية احملرومة
شل الدراسي، نظرا للهوة الواسعة اليت تفصل الفئات اليت عادة ما يعرف أبناؤها النسبة الكبرية من الف

فاألطفال الذين ينشأون داخل . ثقافتهم األصلية عن الثقافة املفروضة عليهم داخل الوسط املدرسي
هذه األوساط التقليدية عادة ما حيتاجون إىل فترة طويلة نسبيا للتكيف مع ظروف الوسط املدرسي 

يطالبهم بتعلم املفاهيم واكتساب القواعد والتمثالت اليت املغريب وطابعه احلديث، وهو الوسط الذي 
  .مل يتعودوا عليها داخل أوساطهم األسروية

فعلى أساس . الرابعة واألخرية فتتعلق بأمهية تعارض القيم يف تفسري الفشل الدراسي ةأما املسأل
جه سلوكات أن القيم تلعب دورا فعاال يف التحصيل واالكتساب الدراسيني لكوا هي اليت تو

املتعلمني وتصرفام، فإا بالتايل هي اليت تكون مصدر الدوافع الالزمة للمجهود الذي يتطلبه كل 
وهذا معناه أن القيم وبفعل تدخلها كمثري وكمعزز لسريورة االكتساب، هي اليت تسهل عملية . تعلم

إذا كان من املسلم به أن ميوالت و. التعلم عرب السماح للطفل املتعلم بتجنيد خمتلف طاقاته وقدراته
الطفل املتعلقة على اخلصوص باملعرفة والوظيفة واملكانة االجتماعية تبزغ أيضا من نسق القيم، فإن 

الذي يشكل لدى الطفل " الرغبة يف اإلجناز"أو " الدافعية الدراسية"هذا الوضع يقترب من مفهوم 
فهوم الذي وظفته بعض الدراسات سواء يف تقومي وهو امل. احملرك األساس لكل جناح أو تفوق دراسي

الذات عرب املنافسة أو يف حتديد اهود املبذول قصد النجاح أو جتاوز الصعوبات أو حىت يف ربط 
  ).Bernstein ،1975؛ Gilly ،1969(التقومي اإلجيايب للذات بالنجاح الدراسي 

طفل املغريب وتصرفاته وذلك عرب إذن إذا كانت القيم تلعب دورا رئيسيا يف توجيه سلوك ال
اخل، ...خاطئ- ممنوع، صحيح- قبيح، مسموح- جيد: مجلة من األحكام واملواقف املتعارضة من قبيل

إننا ال نشك . فإننا ال نستبعد ما متثله من تأثري إجيايب أو سليب يف ظاهرة التحصيل الدراسي بوجه عام
فهي اليت تضطلع يف بعض . الكتساب والتحصيليف أمهيتها ومفعوهلا البني يف سريورات التعلم وا

احلاالت بالوظيفة التدعيمية املسهلة لظاهرة التوافق الدراسي، خاصة عندما يكون هناك متاثل بينها 
ويف حاالت أخرى، وعلى اخلصوص حينما يكون هناك تناقض بينها وبني هذه . وبني القيم املدرسية

  .افقاألخرية، جندها تعطل وتعوق مثل هذا التو

لتوضيح هذه املسألة، نشري إىل أن معاينة سريعة ملضامني الثقافة الشعبية املغربية، بكل ما 
الصرامة أحيانا واملرونة أحيانا والالمباالة أحيانا : تنطوي عليه من قيم ومواقف واجتاهات قوامها

، يرجع إىل أخرى، تكشف لنا عن حقيقة مثرية وهي أن فشل أبناء الفئات االجتماعية احملرومة
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الصراع الذي يعيشونه على مستوى القيم اليت باطنوها داخل أوساطهم األسروية والقيم اجلديدة اليت 
: ففشلهم الدراسي هذا يعود يف اعتقادنا إىل عدة عوامل أمهها. تفرضها عليهم األوساط املدرسية

وقد يالحظ من . ية التحليليةالالنضباط، رفض القيم املدرسية، الفقر اللساين ورفض السريورات املعرف
الربط بني هذه املواقف اليت تتوزع بني اخلمول والالمباالة ورفض التمدرس وبني احمليط السوسيوثقايف 
هلؤالء، أن مظاهر القصور الذهين ال متثل العوامل احلقيقية لفشلهم الدراسي، بل إن عوامل موضوعية 

يمهم األسروية وقيم املدرسة هي املسؤولة عن هذا بني ق" الإلستمرارية"أخرى، ويف مقدمتها عامل 
ويف إطار التأكيد على أمهية هذا العامل يف استبعاد أي احتمال للتوافق الدراسي، نشري إىل أن . الفشل

؛ Marlieu ،1979؛ Bernstein ،1975(نتائج خمتلف الدراسات اليت ركزت على هذا العامل 
Ez-zaher ،1980 (يم األسرة مع قيم املدرسة، كما هو احلال عند أبناء توضح على أن انسجام ق

الفئات احملظوظة، يفضي بكل تأكيد إىل نتائج ممتازة على مستوى التحصيل واالكتساب والتوافق، يف 
حني أن التباين بني قيم األسرة وقيم املدرسة، كما هو احلال لدى أبناء الفئات غري احملظوظة، يؤدي 

وإن هذا التباين أو الصراع يف القيم هو . مها الفشل وعدم التوافق الدراسيحتما إىل نتائج سلبية قوا
الذي يولِّد لدى أبناء هذه الفئات األخرية أشكاال متعددة ملقاومة سريورات االكتساب والقيم 

  .املدرسية وحاالت متنوعة من اخلمول والكسل والالمباالة وعدم االنتباه، فضال عن الرفض والعصيان

  

  إشكالية البحث وخطته املنهجية :ثانيا

إن أهم خالصة ميكن اخلروج ا من التأطري النظري هلذا البحث هي أن الثقافة الشعبية يف 
ففشل أطفال الفئات احملرومة يعود . بعدها القيمي ختتلف وتتعارض مع ثقافة املدرسة ونسقها القيمي

وهي . طهم األسروية عن أوساطهم املدرسيةيف جانبه الكبري إىل هذه اهلوة العميقة اليت تفصل أوسا
ويف املقابل إن . اهلوة اليت تشكل مصدر العديد من الصعوبات اليت حتول دون توافق هؤالء دراسيا

جناح أطفال الفئات احملظوظة يرجع يف مدلوله العام إىل نوع من االنسجام والتكامل بني أنساق قيم 
نموذج النظري واالحتكام به إىل منطق الواقع تشكل وإذا كانت بلورة هذا ال. أسرهم ومدارسهم

، "صراع القيم ومشكل التوافق الدراسي"الرهان العلمي الكبري الذي نأمل بلوغه يف هذا البحث عن 
فإن األسئلة األساسية واخلطة املنهجية اليت حتكم وتوجه هذا املسعى عي اليت سنعمل على عرضها يف 

  .هذا القسم الثاين من الدراسة
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  :إشكالية البحث. 1

والوسط ) خاصة احملروم(يشكل التفكري يف اهلوة الثقافية القائمة بني الوسط االجتماعي 
صراع القيم ومشكل التوافق "املسعى التفسريي الذي نراهن عليه يف مقاربة موضوع ، املدرسي

ضافة إىل فهذا املسعى الذي يركز باإل. كإشكالية مركزية يف هذا البحث" الدراسي لدى الطفل
عوامل األسرة واملدرسة والطفل على عامل القيم كمحدد أساسي لسريورة التوافق الدراسي، هو 
الذي سنوظفه يف دراسة مظاهر متثالت الطفل وأحكامه وتقومياته لوظيفة املدرسة ودور تلك املظاهر 

  .يف توافقه الدراسي

ملاذا هذا التفضيل للبعد الثقايف لكن السؤال الذي يطرح حول دواعي اختيار هذا املسعى، هو 
القيمي كمتغري مناسب لتفسري سريورة النجاح والفشل الدراسيني، يف حني أن وضعية الفئات احملرومة 
اقتصاديا يف بلد كاملغرب هي يف الغالب مأساوية وميكنها لوحدها أن تفسر نوعية وطبيعة هذه 

مكوناا وإمكانياا ووسائلها تتدخل بكامل وزا بالتأكيد أن املتغريات االقتصادية بشىت . السريورة
وقوا يف حتديد مسار سريورة التوافق الدراسي إما يف اجتاه النجاح كما هو احلال لدى أبناء الفئات 

إال أن اجلانب . احملظوظة، وإما يف اجتاه الفشل كما هو احلال بالنسبة ألبناء الفئات غري احملظوظة
عامل املوجه هلذه السريورة بناء على أن االختالالت والتفاوتات االقتصادية بني الثقايف يشكل بدوره ال

وهلذا فإن مقاربة مشكل . الفئات والشرائح االجتماعية تصاحبها احنالالت وتفاوتات ثقافية عميقة
نظورنا التوافق الدراسي باالحتكام إىل نوعية العالقة بني الثقافة األسروية والثقافة املدرسة، تشكل يف م

 لفاملدرسة اليت ما يزا. اخلاص املسعى التصوري املالئم بالنسبة حلالة كثري من الدول العربية كاملغرب
ينظر إليها عندنا كمؤسسة حديثة مستوردة، غالبا ما تواجه مبقاومات وتدخل يف صراعات مع عدد 

بالثقافة الشعبية التقليدية وهي الشرائح اليت وبفعل تشبثها . من الشرائح احملرومة داخل اتمع
وإحساسها بالضياع والتهميش، ال ترى يف املدرسة اليت تنبين يف جانب كبري على ثقافة غري مألوفة 
ويف كل ما تدعو إليه من قيم املثاقفة والتحديث والعقالنية والفردانية واملسؤولية، إال ترفاً أو حلما 

  .بعيد املنال

  أمهية البحث. 2

ث ومن خالل الوقوف على أهم املبادئ والقيم اليت توجه سلوك الطفل حياول هذا البح
وتصرفاته داخل األسرة واملدرسة والكشف عما تلعبه تلك املبادئ والقيم من دور يف توافقه 

  :الدراسي، اإلجابة على األسئلة التالية
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ادية هل ألنساق القيم داخل األسرة واملدرسة عالقة عضوية باملستويات السوسيواقتص - 
  والثقافية للفئات االجتماعية؟

  ما مدى تأثري تناقض أو متاثل انساق القيم األسروية واملدرسية على توافق الطفل الدراسي؟ - 

  أيهما أكثر عالقة بالتوافق الدراسي للطفل، قيم املدرسة أم قيم األسرة أم مها معا؟ - 

  التوافق الدراسي أم يعوقه؟هل الصراع القيمي بني األسرة واملدرسة يساعد الطفل على  - 

باإلجابة على هذه األسئلة ومثيالا سنتمكن من حصر كثري من الوقائع والدالئل اليت تربز 
  :أمهية إعداد هذا البحث وفعالية إجنازه، يهمنا منها على اخلصوص ما يلي

ختلفه هذه  التنبيه إىل آفة الفشل الدراسي ومظاهر استفحاهلا يف نظامنا التعليمي وإىل كل ما - 
اآلفة من انعكاسات سلبية وخاصة على مستوى هدر طاقات شابة كثرية وتبديد إمكانيات ووسائل 

  .مادية متنوعة

التنصيص على أن توافق الطفل الدراسي ال ميكنه أن يتحقق بالصورة املطلوبة إال يف إطار  - 
  .االنسجام والتكامل بني أنساق القيم األسروية واملدرسية

بأمهية انسجام وتكامل القيم األسروية ) آباء، معلمون، إدارة(ل الفاعلني التربويني توعية ك - 
  .واملدرسية ودورها يف توافق الطفل الدراسي

  فرضيات البحث. 3

حتيلنا عملية بلورة بعض الفرضيات اخلاصة بإشكالية هذا البحث إىل نوع من التحليل 
فإذا كان قصدنا . عامة ولدى الفئات االجتماعية خاصةاألمربيقي املقتضب لوضعية الثقافة يف املغرب 

املغريب خيتزن  عبالثقافة يتلخص يف أمناط احلياة والتصرفات والقيم والتمثالت املتصلة ا، فإن اتم
مستورد يسمى -إسالمي ينعت بالتقليدي واآلخر غريب-األول عريب: منوذجني ثقافيني متمايزين

الثنائية الثقافية اليت تتمظهر يف مجيع جماالت احلياة ويف مقدمتها التعليم  والواقع أن هذه. بالعصري
فتأثريها يف . واملعمار واللباس واللغة، تشكل يف نظر البعض مصدر التفككات والصراعات االجتماعية

ة بالنسبة للنموذج خمتلف فئات اتمع أمر ال يناقش؛ إذ يبدو واضح املعامل يف األوساط الفقري
وعلى أساس هذا التحديد نصوغ . التقليدي ويف األوساط امليسورة بالنسبة للنموذج العصري

  :الفرضيتني التاليتني

ختتلف أحكام األطفال ومتثالم لوظيفة املدرسة وأنساقها القيمية حسب انتماءام  - 
ثر حنو النموذج الثقايف احلديث فإذا كان أطفال الفئات احملظوظة ينجذبون أك. السوسيوثقافية
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للمدرسة ويثَمنون بشكل إجيايب قيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية، فإن أطفال الفئات احملرومة 
  .يتوجهون أكثر حنو النموذج الثقايف األصيل للمدرسة وكل ما ميثله من قيم األصالة والتضامن والتبعية

فكلما كان هناك انسجام وتكامل بني . توافق الدراسيتلعب القيم دورا بارزا يف سريورة ال - 
منطها األسروي ومنطها املدرسي إال واتسم دورها باإلجيابية حيث يفضي بالطفل إىل النجاح، وكلما 

  .كان هناك تباين وصراع بني هذين النمطني إال ومتيز دورها بالسلبية املتمثلة يف فشل الطفل دراسيا

  خطة البحث. 4

امنا يف هذا البحث ينصب على مشكل التوافق الدراسي يف عالقته باالنتماء إذا كان اهتم
االجتماعي، فإن املوقف النظري الذي اخترناه هو الذي سيمكننا من بلورة الفكرة اجلوهرية 

ونقصد أساسا فكرة التسليم بأن الصراع بني أمناط القيم هو الذي . ألطروحتنا املركزية يف هذا النطاق
وسنعمل على أجرأة هذه الفكرة من خالل اختبار . وء التوافق أو الفشل الدراسييشكل مصدر س

فرضيتنا العامة القائلة إن القيم وأمناطها داخل كل من األسرة واملدرسة هي اليت تؤدي بالطفل 
  .املتمدرس إما إىل النجاح وإما إىل الفشل

نتماء االجتماعي انطالقا من إذن سنعمل على مقاربة مشكل التوافق الدراسي يف عالقته باال
منوذجنا النظري املتمثل يف صراع القيم، وهو النموذج الذي نراهن على اختبار مصداقيته التفسريية 

وباختصار سنعمد يف هذا . بناء على فحص واختبار الفرضيتني الفرعيتني املعتمدتني يف هذا اإلطار
درسية ونوعية عالقاا بالنجاح أو الفشل البحث إىل التحقق من دور أمناط القيم األسروية وامل

  :الدراسي وذلك عرب توظيف أسلوب ميثودولوجي ينبين على ثالث خطوات أساسية

  العينة. 1.4

سنة ويتوزعون تبعا لثالثة أنواع ) 13(طفال، تتحدد متوسطات أعمارهم يف ) 60(تتكون من 
  :من املتغريات

نة الوالدين ودخلهما ومستوى تعليمهما واليت متغريات اجتماعية، تتمثل بشكل خاص يف مه) أ
  :اعتمدناها يف تكوين جمموعتني من األطفال

طفال من التالميذ احملظوظني، آباؤهم من األطر العليا واملهن احلرة وكبار ) 30(األوىل تضم  - 
  .التجار، احلاصلني على الباكلوريا فأكثر

ني، آباؤهم من العمال واملستخدمني طفال من التالميذ غري احملظوظ) 30(الثانية تضم  - 
  .البسطاء الذين ال يعرفون القراءة والكتابة
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  :متغريات فردية، تتجلى أساسا يف) ب

  .سنة كمتوسط ألعمار مجيع األطفال الستني) 13(متغري السن الذي حددناه يف  - 

تنا متغري اجلنس الذي وإن كان ال يهمنا يف هذا البحث فقد عملنا على أن تتكون عين - 
  .بالتساوي من الذكور واإلناث

  :متغريات بيداغوجية تتحدد يف) ج

  .مجيع عناصر العينة يتابعون دراستهم بالقسم السابع إعدادي - 

  .كل املدرسني املعتمدين هم أساتذة يشرفون على تكوين عناصر العينة - 

ه يسهر كل السجالت املعتمدة خبصوص درجات التحصيل واالنضباط واملواظبة واالنتبا - 
  .بفاس دار ادبيبغ" اإلمام علي"عليها طاقم إداري تابع إلعدادية 

  أدوات القياس. 2.4

على أساس أن دراستنا امليدانية تسعى إىل التحقق من فرضيتينا املتعلقتني على التوايل بتقومي 
فإن أدواتنا وظيفة املدرسة ومنوذجها الثقايف املعتمد مث بيان دور صراع القيم يف التوافق الدراسي، 

  :القياسية تتلخص يف النوعني التاليني

األول عبارة عن اختبار مقتضب يطلب فيه من األطفال أن خيتاروا من ضمن ثنائيات القيم  - 
وهذه . باملقارنة مع غريها ةالثالث ومظاهرها املختلفة املعروضة عليهم تلك اليت تبدو هلم أكثر أمهي

  :االختبار فكرة دقيقة عن مضامني وأسئلة هذا
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 األصالة  احلداثة

هل أنت مع االنفتاح على اآلخر  - 
  وعلى لغته وثقافته

هل أنت مع التفكري العلمي الوضعي  - 
الداعي إىل التغيري واالجتاه حنو 

 املستقبل

  أم
  
 أم

مع احلفاظ على اخلصوصية وعلى اللغة  - 
  وعلى الثقافة العربية

مع التفكري األصيل الداعي إىل السكون  - 
 التشبث بالتراثو

  التضامن    التنافسية

هل أنت مع الطموح الفردي الذي  - 
  يروم املصلحة اخلاصة

هل أنت مع اإلنتاج احملكوم باهود  - 
  واملثابرة

  أم
  
  أم

  

مع الطموح اجلماعي الذي يروم  - 
  املصلحة العامة

مع االستهالك احملكوم باملساعدة  - 
  واإلعانة

  التبعية    االستقاللية

أنت مع املسؤولية وروح االعتماد  هل - 
  على النفس

هل أنت مع املبادرة املسلحة بروح  - 
  النقد وحب الفضول

  أم
  
  أم

  مع االتكالية وروح االعتماد على اآلخر - 
  
مع االلتزام املطبوع بروح الطاعة  - 

  واالمتثال

سي لدى عناصر الثاين عبارة عن  أربعة مؤشرات اعتمدناها يف قياس مستويات التوافق الدرا - 
التحصيل الدراسي العام للطفل ومواظبته : وإن هذه املؤشرات اليت تتحدد على التوايل يف. عينة البحث

وسلوكه داخل القسم وانتباهه أثناء الدروس، قد مت تكميمها تبعا لتقوميات وأحكام املدرسني 
كام والتقوميات واإلداريني كل حسب مهامه، وباالعتماد طبعا على خمتلف درجات هذه األح

  .املتضمنة أساسا يف سجالت االمتحانات واملراقبة املستمرة

  إجراءات حتليل النتائج. 3.4

  :تتمثل هذه اإلجراءات يف املقومات اإلحصائية التالية

االعتماد على املتوسطات واالحنرافات املعيارية دف استخالص النتائج اخلاصة بأنواع  - 
  .م االجتماعيةإجابات األطفال حسب انتماءا

االستناد إىل بعض النسب املائوية وذلك دف مقارنة إجابات األطفال على أنواع القيم  - 
  .وتبعا النتماءام االجتماعية
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يف تعيني القيم الداللية القائمة بني خمتلف أنواع ) 2كا(استخدام اختبار حسن املطابقة  - 
  .إجابات األطفال

داللة الفروق بني متوسطات فئات األطفال احملظوظني وغري لتحديد " ت"استخدام اختبار  - 
  .احملظوظني

  حتليل النتائج وتفسريها ومناقشتها: ثالثا

يف هذا القسم الثالث من البحث سنعرض على التوايل النتائج املستخلصة من املعاجلة اإلحصائية 
تفسري هذه النتائج ومناقشتها  ملختلف بيانات ومعلومات الدراسة امليدانية على أن ننتقل بعد ذلك إىل
  :مركزين بالدرجة األوىل على اختبار مدى مصداقية فرضيتينا املركزيتني

  حتليل النتائج. 1

أوهلما خيص بيانات اختبار القيم وثانيهما : سنركز يف هذا التحليل على صنفني من البيانات
  .يهم بيانات مؤشرات التوافق الدراسي

  القيمحتليل بيانات اختبار . 1.1

ال مناص من اإلشارة أوال إىل أن إجابات األطفال على القيم املدرسية اليت يفضلوا، تعرب عن 
ونظرا حملدودية . االختيار لصاحل أحد طريف القيم الثالث املقدمة إليهم وخمتلف مقوماا ومظاهرها

فإننا لن نعمل ) بل ثالثثالث يف مقا(عدد القيم املمثلة للنسق املدرسي يف منوذجيه احلديث واألصيل 
على التحقق من اختيارات كل طفل على حدة لقيم هذا النموذج أو ذاك ألن ذلك لن يفيدنا يف 

  .الشيء الكثري، بل إن حتليلنا إلجابات األطفال سيتم عند مستوى اموعة ككل
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  جمموعة األطفال احملظوظني. 1.1.1

 النموذج األصيل النموذج احلديث

  )% 24( 7 األصالة  )% 76( 23 احلداثة

  )% 34( 10  التضامن  )% 66( 20  التنافسية

  )% 30( 9  التبعية  )% 70( 21  االستقاللية

  )% 29( 26  اموع  )% 71( 64  اموع

 1بدرجة حرية  0,01، دالة عند 16,04=  2كا

  نتائج جمموعة احملظوظني): 1(جدول رقم 

ن أعداد االختيارات جتاه قيم النموذج املدرسي املالحظ من نتائج هذه اموعة احملظوظة أ
احلديث تتجاوز بكثري أعداد االختيارات جتاه قيم النموذج املدرسي األصيل وبالنسبة لثنائيات القيم 

) 10(للتنافس مقابل ) 20(لألصالة و) 7(للحداثة مقابل ) 23(الثالث، حيث متثلت على التوايل يف 
فحاصل جمموع االختيارات على هذه الثنائيات . للتبعية) 9(ل لالستقاللية مقاب) 21(للتضامن و
فقط لصاحل النموذج األصيل ) 26(مقابل ) % 71(لصاحل النموذج احلديث وبنسبة ) 64(يتحدد يف 

وأهم نتيجة نستخلصها من مقارنة هذين اموعني األخريين هي وجود فرق دال ). % 29(وبنسبة 
لصاحل األطفال احملظوظني الذين يفضلون النموذج ) 1ية بدرجة حر 16,04=  2كا( 0,01عند 

  .املدرسي احلديث القائم بالدرجة األوىل على قيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية
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  جمموعة األطفال غري احملظوظني. 2.1.1

 النموذج األصيل النموذج احلديث

  )% 87( 26 األصالة  )% 13( 4 احلداثة

  )% 80( 24  منالتضا  )% 20( 6  التنافسية

  )% 74( 22  التبعية  )% 26( 8  االستقاللية

  )% 80( 72  اموع  )% 20( 18  اموع

 1بدرجة حرية  0,01، دالة عند 32,4=  2كا

  نتائج جمموعة غري احملظوظني): 2(جدول 

يالحظ من معطيات هذا اجلدول أن أعداد االختيارات اخلاصة بالنموذج املدرسي األصيل 
لألصالة ) 26(فقد متثلت على التوايل يف . أعدادها املتعلقة بالنموذج املدرسي احلديث تفوق بكثري

فقط ) 8(للتبعية مقابل ) 22(فقط للتنافس و) 6(للتضامن مقابل ) 24(فقط للحداثة و) 4(مقابل 
) 72(وإذا كان حاصل جمموع هذه االختيارات يف ثنائيات القيم الثالث يتحدد يف . لالستقاللية

فإن ) % 20(لصاحل النموذج احلديث وبنسبة ) 18(مقابل ) % 80(حل النموذج األصيل وبنسبة لصا
لصاحل ) 1بدرجة حرية  32,4=  2كا( 0,01مقارنة هذين اموعني تكشف لنا عن فرق دال عند 

األطفال غري احملظوظني الذين يفضلون النموذج املدرسي األصيل املبين أساسا على قيم األصالة 
  .ضامن والتبعيةوالت

  جمموعتا احملظوظني وغري احملظوظني. 3.1.1

  موعتان
 منوذجا القيم

  غري احملظوظني  احملظوظون

  18  64 احلديث

  72  26  األصيل

 1بدرجة حرية  0,01، دالة عند 47,39=  2كا

=  2كا(على أساس هذه املقارنة بني نتائج اموعتني يتضح لنا أن هناك فرقا جوهريا بينهما 
، حبيث إنه إذا كان أطفال الفئات احملظوظة مييلون حنو )1، بدرجة حرية 0,07، دالة عند 47,39

وهذه نتيجة . النموذج احلديث فإن أطفال الفئات غري احملظوظة ينجذبون حنو النموذج األصيل
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ختيارات تؤكدها حىت النسب اإلمجالية الختيارات األطفال هلذا النموذج أو ذاك، حبيث بلغت نسبة ا
، يف حني أن نسبة اختيارات األطفال غري )% 70(األطفال احملظوظني للنموذج املدرسي احلديث 

وبفعل هذه االختبارات يتبني لنا مدى تثمني ). % 80(احملظوظني للنموذج املدرسي األصيل بلغت 
ستقاللية ومدى تفضيل أطفال الفئات احملظوظة للقيم املدرسية املمثلة خاصة يف احلداثة والتنافسية واال

  .أطفال الفئات غري احملظوظة لقيم املدرسة القائمة على األصالة والتضامن والتبعية
  عالقة اختيار القيم باملستوى السوسيوثقايف. 4.1.1

ففوق كل قيمة من . عالقات اختيار األطفال للقيم باملستوى السوسيوثقايف) 1(يوضح الشكل 
. بياين الذي يترجم نسبة االختيارات اخلاصة بكل مستوى سوسيوثقايفالقيم املعتمدة يظهر الرسم ال

وهكذا تظهر يف الشكل املوجود يف األعلى القيم اليت تتقلص فيها النسب املائوية عندما ننتقل من 
وتظهر ). غري احملظوظ(إىل املستوى السوسيوثقايف املنخفض ) احملظوظ(املستوى السوسيوثقايف املرتفع 

وجود يف الوسط القيم اليت تتزايد فيها النسب املائوية حينما يتم االنتقال من املستوى يف الشكل امل
وتظهر يف الشكل املوجود يف األسفل . السوسيوثقايف املرتفع إىل املستوى السوسيوثقايف املنخفض

القيم  القيم العامة اليت تنخفض أو تتزايد فيها النسب املائوية حسب املستوى السوسيوثقايف ومنوذج
فإذا كانت النسب الدالة على النموذج احلديث تسري من االرتفاع عند املستوى . املرغوبة

السوسيوثقايف احملظوظ إىل االخنفاض عند املستوى السوسيوثقايف غري احملظوظ، فإن العكس هو 
ظوظ الصحيح بالنسبة للنسب الدالة على النموذج األصيل حيث تسري من االخنفاض عند املستوى احمل

  .إىل االرتفاع عند املستوى غري احملظوظ
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النسب املائوية لالختيارات اخلاصة بكل قيمة وبكل منوذج يف كل مستوى ): 1(الشكل 

  سوسيوثقايف

اسيحتليل بيانات التوافق الدر. 2.1  

إن التوافق الدراسي كما هو مستعمل يف هذا البحث، يشمل أربعة أبعاد أساسية هي على 
وسلوكه داخل القسم ) حضوره وغيابه(درجة التحصيل الدراسي العام للطفل ومواظبته : التوايل

وإذا كان كل طفل ). حضوره الفعال وحضوره الشارد(وانتباهه أثناء الدرس ) انضباطه وشغبه(
لى درجة عامة يف التوافق الدراسي تشكل حصيلة جمموع الدرجات الفرعية اليت حصل سيحصل ع

عليها، فإن اإلجراءات املعتمدة يف حتديد درجات هذه األبعاد اليت متثل جمموع املؤشرات الدالة على 
  :درجة توافق أو عدم توافق األطفال حسب انتماءام السوسيوثقافية قد جتلت يف املقومات التالية

%

%
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كحد ) درجات 10(كحد أعلى و) درجة 20(درجات التحصيل الدراسي اليت تتراوح بني ) أ
كحد أدىن، ومت استخالصها من سجالت االمتحانات املستعملة داخل اإلعدادية ) درجة 0(متوسط و

  .1999/2000وهي متثل املتوسط العام لالمتحانات الدورية الثالثة للسنة الدراسية . املعتمدة

كمدى يترجم حضور الطفل ) درجة 20درجات و 10(املواظبة اليت تتراوح بني  درجات) ب
كمدى يترجم إما غياب الطفل ) درجات 9درجة و 0(املستمر أو غيابه املربر لسبب معقول وبني 

  .املستمر وغري املربر وإما حضوره املتقطع ألسباب غري مربرة أيضا

انضباط الطفل وتأدبه داخل القسم أو درجات السلوك داخل القسم اليت تترجم مدى ) ج
كحد أعلى ) درجة 20(وهي تتراوح بني . مدى مشاكسته وشغبه وعدم احترامه ألساتذته وزمالئه

  .كحد أدىن) درجة 0(كحد متوسط و) درجات 10(و

درجات االنتباه أثناء الدرس واليت تعرب عن مستويات اهتمام الطفل مبا يقوله املدرس ) د
كحد أعلى ) درجة 20(وهي تتراوح حسب أحكام األساتذة وتنقيطهم، بني . تهومشاركته وفعالي

  .كحد أدىن) درجة 0(كحد متوسط و) درجات 10(و
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  درجات األطفال احملظوظني على املؤشرات األربعة املكونة للتوافق الدراسي): 4(اجلدول 

  الدرجات على
  املؤشرات

 العدد

التحصيل 
 الدراسي

السلوك  املواظبة
 لقسمداخل ا

االنتباه أثناء 
 الدرس

التوافق 
 الدراسي

1 8 10 10 9 37 

2  8  9  10  11  38  
3  9  9  9  11  38  
4  9  10  10  10  39  
5  10  10  9  10  39  
6  10  10  10  11  41  
7  10  11  9  11  41  
8  11  11  9  10  41  
9  11  10  10  11  42  

10  11  11  10  10  42  
11  11  11  10  11  43  
12  11  11  12  11  45  
13  11  11  11  11  44  
14  11  12  12  11  46  
15  11  12  12  12  47  
16  12  11  12  12  47  
17  12  12  12  12  48  
18  12  12  12  13  49  
19  12  12  13  13  50  
20  12  13  13  13  51  
21  13  13  13  12  51  
22  13  13  13  13  52  
23  13  13  13  14  53  
24  13  14  13  14  54  
25  13  14  14  14  55  
26  14  13  14  14  55  
27  14  14  13  14  55  
28  14  14  14  14  56  
29  14  14  14  15  57  
30  15  15  14  14  58  

  1414  361  350  355  348  اموع

  47.13  12.03  11.66  11.83  11.60   املتوسط

  8,12  2,28  1,98  2,02  1,84  االحنراف املعياري
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  درجات األطفال غري احملظوظني على املؤشرات األربعة املكونة للتوافق الدراسي): 5(اجلدول 
الدرجات على 
  املؤشرات

 العدد

التحصيل 
 الدراسي

السلوك  املواظبة
 قسمداخل ال

االنتباه أثناء 
 الدرس

التوافق 
 الدراسي

1 2 0 3 1 6 

2  2  1  2  1  6  
3  3  2  2  1  8  
4  3  2  2  2  9  
5  3  3  2  2  10  
6  4  2  3  2  11  
7  4  3  2  3  12  
8  4  2  2  3  11  
9  4  3  2  2  11  

10  4  2  3  3  12  
11  5  3  3  2  13  
12  5  4  3  2  14  
13  5  4  3  3  15  
14  5  4  4  3  16  
15  6  4  4  4  18  
16  6  4  4  5  19  
17  6  5  4  5  20  
18  7  6  5  5  23  
19  7  6  6  6  25  
20  8  7  6  7  28  
21  8  8  7  8  31  
22  9  8  7  8  32  
23  10  8  7  8  34  
24  10  9  9  8  36  
25  11  10  9  8  38  
26  11  10  10  9  40  
27  12  10  10  10  42  
28  12  11  10  10  43  
29  13  12  11  10  46  
30  13  11  12  12  48  

  676  153  157  164  202  اموع

  22.53  5.10  5.23  5.46  6.73  املتوسط

  4,47  0,98  1,01  1,08  1,40  االحنراف املعياري
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لتوافق الدراسي لألطفال احملظوظني ل) ت(املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم ): 6(اجلدول 

  وغري احملظوظني

  االنتماء االجتماعي

  مؤشرات
 التوافق الدراسي

   احملرومون احملظوظون

 ت

  

 ع م ع م حدود الداللة

 11,59  1,40  6,73  1,84  11,60 التحصيل الدراسي
  58ح .د

 0,01دال عند 

  15,92  1,08  5,46  2,02  11,83  املواظبة
  58ح .د

 0,01دال عند 

  16,48  1,01  5,23  1,98  11,66  السلوك داخل القيم
  58ح .د

 0,01دال عند 

  16,11  0,98  5,10  2,28  12,03  االنتباه أثناء الدرس
  58ح .د

 0,01دال عند 

  15,09  4,47  22,53  8,12  47,13  التوافق العام الدراسي
  58ح .د

 0,01دال عند 

  

التحصيل، املواظبة، (معة حول األبعاد األربعة إذن على أساس التفريغ اإلحصائي للبيانات ا
وإذا . املكونة للتوافق الدراسي، توصلنا إىل حتديدها على شكل قيم عددية حمددة) السلوك، االنتباه
يقدمان صورة واضحة عن معدالت التوافق الدراسي لألطفال تبعا لألبعاد ) 5و 4(كان اجلدوالن 

يقدم قيم ) 6(حنرافاا املعيارية الفرعية والعامة فإن اجلدول األربعة املعتمدة وأيضا متوسطاا وا
الفروق بني متوسطات التوافق الدراسي لألطفال ودالالا اإلحصائية حسب انتماءام السوسيوثقافية 

وإن أهم النتائج اليت ميكن اخلروج ا من معطيات هذه اجلداول . وتبعا ألبعادها الفرعية والعامة
  :يف اخلالصات التالية الثالثة تتحدد

املالحظ أن درجات أطفال الفئات احملظوظة تتجاوز بكثري درجات أطفال الفئات غري  - 
احملظوظة، سواء تعلق األمر بالدرجات اخلاصة باألبعاد األربعة املكونة للتوافق الدراسي أو بالدرجة 

تتراوح على التوايل لدى أطفال  فإذا كانت احلدود الدنيا هلذه الدرجات. العامة اخلاصة ذا األخري
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للتوافق ) 38(لالنتباه و) 9(للسلوك و) 11(للمواظبة و) 10(للتحصيل و) 8(الفئات احملظوظة بني 
) 0(للتحصيل و) 2(العام، فإا تتقلص لدى أطفال الفئات غري احملظوظة لتتراوح على التوايل بني 

وكما أن احلدود العليا قد تراوحت لدى . العامللتوافق ) 6(لالنتباه و) 1(للسلوك و) 3(للمواظبة و
يف حني أا تدرجت لدى الفئات غري احملظوظة بني ) 58و 14و 14و 15و 15(الفئات احملظوظة بني 

  ).48و 12و 12و 11و 13(

، 11,60(إن ما يؤكد التوافق الدراسي ألطفال الفئات احملظوظة هو أن متوسطاا الفرعية  - 
تشكل تقريبا كلها ضعف املتوسطات الفرعية ) 47,13(والعامة  )12,03، 11,66، 11,83

احملصلة من لدن أمثاهلم املنتمني إىل الفئات غري ) 22,47(والعامة ) 5,10، 5,23، 5,46، 6,73(
  .احملظوظة

املالحظ من مقاربة مستويات التوافق الدراسي لألطفال عرب حتديد داللة الفروق بني هذه  - 
الفئات احملظوظة يتوافقون دراسيا أكثر من أطفال الفئات غري احملظوظة، وهذه املستويات أن أطفال 

وبدرجة  0,01مسألة تعرب عنها داللة الفروق بني متوسطات هؤالء واليت جاءت كلها مؤكدة عند 
للتحصيل الدراسي ) 11,59=ت: (وهي القيم اليت متثلت على التوايل يف). 58(حرية 

للتوافق ) 15,09=ت(لالنتباه مث ) 16,11=ت(للسلوك و) 16,48=ت(للمواظبة و) 15,92=ت(و
  .الدراسي العام، وجاءت كلها لصاحل أطفال الفئات احملظوظة

بصورة عامة يظهر من القيم العددية للفروق بني املتوسطات اخلاصة باألبعاد الفرعية  - 
أن األطفال الذين ) 6: دولاجل(وبالتوافق الدراسي العام، ) التحصيل، املواظبة، السلوك، االنتباه(

هم أكثر توافقا دراسيا من أقرام ) مهن حرة، أطر عليا(ينحدرون من أوساط سوسيوثقافية مرتفعة 
فالفروق بني هؤالء دالة ). عمال، مستخدمون(الذين ينحدرون من أوساط سوسيوثقافية منخفضة 

من أطفال ) % 90(ته هو أن ولعل ما يعزز هذا الفرق ويظهر طبيع). 0,01(عند حدودها العليا 
وصلوا أو جتاوزوا معدل التوافق الدراسي العام والذي هو ) 30من أصل  27أي (الفئات احملظوظة 

)
80
أطفال  5(يف حني مل يصل إىل هذا املعدل أو يتجاوزه من أطفال الفئات غري احملظوظة سوى ) 40

  . لعاممن اموع ا) % 17(بنسبة ) 30من أصل 

الواقع أن حتقيق أطفال الفئات احملظوظة لتوافق دراسي أكرب يعود إىل جتانس أنساق قيمهم  - 
األسروية واملدرسية، يف حني أن صعوبات التوافق الدراسي املالحظة لدى أطفال الفئات احملرومة تعود 

لتباين الذي عادة ما وهو ا. إىل تباين أنساق القيم اليت خيضعون هلا داخل كل من األسرة واملدرسة
وهذا يعين أن استمرار أطفال الفئات . يتخذ شكل صراع قيمي ينتهي بالطفل إىل فشل دراسي

احملظوظة يف معايشة داخل املدرسة نفس النسق القيمي السائد داخل أوساطهم األسروية هو الذي 
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حمرومة والذين يواجهون قطيعة يؤدي م إىل توافق دراسي أكرب باملقارنة مع أمثاهلم املنتمني إىل فئات 
واضحة بني نسق القيم األصيل الذي يتربون عليه داخل األسرة ونسق القيم احلديث الذي يواجهونه 

  .داخل املدرسة

  تفسري النتائج ومناقشتها. 2

األوىل مشلت بيانات اختبار القيم : على أساس أن حتليل نتائج هذا البحث قد مت عرب مرحلتني
يانات التوافق الدراسي، فإن املسعى املتبع يف تفسري ومناقشة هذه النتائج لن خيتلف عن والثانية مهت ب

  .هذا التوجه

  تفسري ومناقشة نتائج اختبار القيم. 1.2

واقعة أن أطفال الفئات احملظوظة أو غري احملظوظة ينجذبون حنو هذه القيمة أو  لما هو مدلو
) Kohn )1959ا مالحظتني سبق لكل من تلك؟ لتفادي أي خطأ يف التفسري نستحضر هن

  :أن اعتمدمها) Lautrey )1980و

فإذا كان أطفال . بالنسبة ملن خيتارها" اهلام"األوىل هي أن القيم عادة ما تدل على الشيء  - 
فإن " األصالة والتضامن والتبعية"األوساط االجتماعية احملظوظة ال مينحون سوى وزن ضئيل لوقائع 

ذه القيم ال حتظى عندهم بأية أمهية باملقارنة مع أطفال األوساط االجتماعية غري ذلك ال يعين أن ه
  .بالنسبة إليهم" أمهية ومتثل إشكالية"احملظوظة، بل إن كل ما يف األمر هي أا ذات 

مع ) اختيارها(الثانية هي أن التحليل املعتمد ارتكز أساسا على القيم اليت يتغري تكرارها  - 
وهكذا فإذا كانت احلداثة والتنافسية واالستقاللية متثل القيم األكثر إشكالية . سيوثقايفاالنتماء السو

وأمهية بالنسبة ألطفال الفئات احملظوظة فإن األصالة والتضامن والتبعية تشكل القيم املدرسية األكثر 
  .أمهية وإشكالية بالنسبة ألطفال الفئات غري احملظوظة

اختيارا من لدن أطفال الفئات الشعبية تركز يف جمموعها على هذا معناه أن القيم األكثر 
إا بوضوح حالة احملافظة . املساعدة والطاعة واالتكالية واخلضوع واالمتثال ملعيار حمدد: مظاهر

والتشبث باملاضي بالنسبة لألصالة وحالة الطموح اجلماعي واملساعدة بالنسبة للتضامن وحالة 
" هام وإشكال"وهذا يعين أنه ألول وهلة، فإن ما هو . اآلخر بالسبة للتبعيةاالتكالية واالعتماد على 

يف القيم اليت يترىب عليها أطفال األوساط الشعبية، يتحدد يف اخلضوع لسلطة خارجية واالمتثال 
وعلى العكس من ذلك فإن القيم اليت تصبح أكثر تداوال واختيارا لدى أطفال . لنموذج تقليدي أصيل

إا جبالء تام . الفردانية واملبادرة واملثابرة والتفرد: طوطة تركز يف جمموعها على مظاهرالفئات احمل
حالة التفتح واالجتاه حنو املستقبل بالنسبة للحداثة وحالة الطموح الفردي واملثابرة بالنسبة للتنافسية 
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يف " هام وإشكال"ا هو باختصار فإن م. وحالة املسؤولية واالعتماد على الذات بالنسبة لالستقاللية
القيم اليت يترىب عليها أطفال األوساط احملظوظة يتحدد يف منح أمهية كبرية لرغبات الطفل وميوالته 

فاألساس هنا هو متكني الطفل من مزاولة مهامه . الشخصية عوض تكبيله بنموذج مفروض من اآلخر
وتفكريه النقدي دون إكراهات أو  وأنشطته وفق مبادرته الشخصية وطموحاته الفرية وفضوله الذهين

  .قيود

إن مقارنة االختيارات اخلاصة بالقيم املرغوبة لدى األطفال تبعا النتماءام السوسيوثقافية تبين 
كذلك أن األوساط الشعبية اليت يتم التركيز فيها كثريا على االمتثال لنموذج خارجي غالبا ما تستند 

وعلى عكس ذلك فإن األوساط احملظوظة كثريا ما تركز . سلوك الطفلعلى املراقبة اخلارجية املباشرة ل
على تنمية الفرادة واملبادرة مع تبني أشكال ملراقبة السلوك أقل مباشرة، تاركة هامشا كبريا هلذه 

  .املبادرة

قبل الذهاب بعيدا، جيب التأكيد على أن نتائج معظم األعمال املنجزة يف هذا االجتاه ال ختتلف 
من الدراسة اليت  أجنزها يف فرنسا ) Perron )1971فقد خلص . عن نتائجنا يف هذا البحث كثريا

عن ترتيب جمموعات من األمهات للقيم األكثر أمهية لدى الطفل إىل أن هذا الترتيب خيتلف بشدة 
إىل نتيجة مماثلة حبيث توصل من ) Lautrey )1980وكما خلص . تبعا للوضع السوسيوثقايف

الطبقة االجتماعية والوسط العائلي والذكاء إىل أن قيم اآلداب والنظام تسود لدى جمموعة  دراسته عن
. العمال وقيم احلساسية واملثابرة والفضول الذهين يمن لدى جمموعة األطر العليا واملهن احلرة

ات واحلقيقة أنه حىت وإن كان هناك اختالف يف استخدام بعض األلفاظ، فالواضح أن هذه اخلالص
تقترب كثريا من النتائج اليت انتهينا إليها ذا اخلصوص، حيث تسود قيم األصالة والتضامن والتبعية 

  .لدى أطفال الفئات الشعبية وقيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية لدى أطفال الفئات امليسورة

 Kohnلكن هذا التقارب ال يتوقف عند الدراسات الفرنسية بل إن العمل الذي أجنزه 
فقد خلص إىل أن . منذ أربعني سنة يسري يف نفس االجتاه ةيف الواليات املتحدة األمريكي) 1959(

أمهات الفئة الوسطى يفضلن تطوير قيم االحترام والفضول واملراقبة الذاتية لدى أطفاهلن، يف حني أن 
  .ة على اخليال والفضولأمهات الفئة العاملة يركزن على النظافة والنظام ويفضلن اللباقة واملعقولي

إذن يبدو من هذه النتائج أن مدلوهلا العام يطابق فرضيتنا القائلة باجنذاب األطفال حنو قيم 
فروح هذا االجنذاب تبدو واضحة بالنسبة لقيم كل منوذج، . املدرسة تبعا النتماءام السوسيوثقافية
احلداثة والتنافسية واالستقاللية اليت  خيتارون بشكل دال قيم حبيث أنه إذا كان األطفال احملظوظني

تراهن املدرسة احلديثة على نقلها وتلقينها فإن األطفال غري احملظوظني يفضلون يف املقابل قيم األصالة 
واحلقيقة أن هذه النتيجة تسري يف اجتاه . والتضامن والتبعية اليت نادرا ما تركز عليها املدرسة احلديثة
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فحصيلة النتائج تبني بكل تدقيق أن منوذج ثقافة املدرسة ونسقها . لذكرتأكيد فرضيتنا السابقة ا
القيمي احلديث يهيمن ويسود لدى األطفال احملظوظني وال حيظى سوى مبكانة ثانوية لدى األطفال 

وهذه واقعة تتماشى مع كثري من األطروحات التفسريية لتنشئة الطفل وتربيته . غري احملظوظني
يف أطروحته عن االزدواجية الثقافية للمجتمعات ) Bastide )1969لـسبق  وهكذا فقد. وتعليمه

اليت هي يف طريق املثاقفة أن أكد على أن انتقال هذه االزدواجية إىل املدرسة وباإلضافة إىل عواقبه 
على سريورات التشخصن واهلوية، يعطي بعدا بيداغوجيا للصعوبات اليت ميكن أن حيدثها لدى 

سبق له أن ) Ibaaquil )1978وكما أن . ني لنموذجني سوسيوثقافيني متناقضنياألطفال اخلاضع
أوضح الفرق، لكي ال نقول التناقض، بني نظام القيم التقليدي ونظام القيم الغريب وكل ما هلذا الفرق 

الذي يعيشه الطفل يف إطار " االقتالع السيكولوجي"من انعكاسات سلبية وخاصة على مستوى 
  . األسرة واملدرسةصراع قيمي بني

ونعتقد أن األطفال غري احملظوظني هم الذين يعيشون هذا االقتالع السيكولوجي لكوم 
بالفعل إن هؤالء ومنذ . يدخلون يف صراع مع قيم املدرسة ومنوذجها احلديث املفروض عليهم

لنموذج الذي وهو ا. ولوجهم املدرسة جيدون أنفسهم أمام نظام جديد من القيم مل يتعودوه من قبل
وعلى عكس كل هذا فإن . يتناقض متاما مع النموذج األصيل الذي ترعرعوا عليه داخل أسرهم

. األطفال احملظوظني عادة ما يواجهون النموذج احلديث نفسه سواء داخل األسرة أو داخل املدرسة
  .الجتماعيتنيفهناك استمرارية واضحة يف نسق القيم اليت يتربون عليها داخل هاتني املؤسستني ا

التردد الكبري " احلكم على القيم املدرسية"الواقع أننا أدركنا مبا فيه الكفاية أثناء إجراء اختبار 
وإذا كان . واحلرية القوية اللذان يظهرمها بعض األطفال غري احملظوظني يف اختيار هذا النموذج أو ذاك

. السابق الذكر" االقتالع السيكولوحي"ضح عن هلذا التردد واحلرية من داللة فإا داللة التعبري الوا
أن تساءل يف حالة اجلزائر عن مآل الطفل الذي يعيش ) Martinez )1975لقد سبق للباحث 

فبالنسبة إليه غالبا ما يبحث الطفل عن تأكيد ذاته إما باالجنذاب حنو مناذج . وضعية الصراع هاته
وهكذا فاملؤكد أن . حنو القيم التقليدية اليت ال تفارقه أبداالقيم الغربية اليت ال يؤمن ا وإما بالنزوع 

. الالتوافق الدراسي لبعض األطفال جيد مصدره يف هذه الوضعية الصراعية اليت تقحمهم فيها املدرسة
هذه األخرية اليت تصبح يف نظرهم مبعث القلق واالنزعاج والفشل فضال عن التغيب والرفض 

معايشة أطفال الفئات احملظوظة للنموذج احلديث داخل املدرسة ال تشكل ويف املقابل إن . واالنقطاع
وضعية جديدة، بل متثل االمتداد العادي لسريورة التثمني املألوفة واليت هلا بدايتها وجذورها يف الوسط 

فهذا التثمني للنموذج احلديث يساعدهم على تكييف سلوكام والسري ا يف االجتاه الذي . العائلي
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غيه املؤسسة املدرسية، وبالتايل حتاشي أي صراع حمتمل بني نظامني متعارضني من القيم كما هو تبت
  ).Ez-zaher ،1980(احلال عند أطفال الفئات غري احملظوظة 

إذا أخذنا باملنظور الذي يعترب املدرسة كأداة للتثاقف والتحديث والتنافس واالستقاللية، فإن 
بالنسبة . ري دالة ما بني القسم األول والقسم السابع من التعليم األساسيتأثرياا يف األطفال تبدو غ

ألطفال األوساط غري احملظوظة فإن سبع سنوات من االحتكاك بالنموذج احلديث مل تؤثر بصورة دالة 
فهذه املدة الزمنية وأيضا اإلمكانيات املادية والبيداغوجية للمدرسة ال تبدو . يف نظامهم القيمي األصيل

فإىل . كافية لنقل هؤالء األطفال إىل احلداثة والتنافسية واالستقاللية كقيم جوهرية للمدرسة احلديثة
حدود السنة السابعة ال تنجح هذه األخرية يف إحالل نظام هذه القيم احلديثة حمل نظام القيم التقليدية 

  .اليت يتبطَّنها األطفال غري احملظوظني داخل أسرهم

كنها أن تفهم إال يف إطار الوسط السوسيوثقايف هلؤالء والذي يتميز مبقاومة هذه النتيجة ال مي
ويف املقابل فإن البيئة الثقافية ألطفال . شديدة لكل ما هو حديث يف ثقافة املدرسة ويف نسقها القيمي

يم الفئات احملظوظة، تشكل ركيزة فعالة لتدخل املدرسة، يف إطار وجود تقارب معني بني نظامي الق
  .اللذين خيضع هلما الطفل يف آن واحد ويؤديان به بالتايل إىل مثاقفة ناجحة أكثر

  تفسري ومناقشة نتائج التوافق الدراسي. 2.2

تؤكد مبا ال يدع جماال للشك صحة فرضيتنا ) 6، 5، 4(يبدو أن املعطيات الواردة يف اجلداول 
فكلما كان هناك . سريورة التوافق الدراسي إن أمناط القيم تلعب دورا أساسيا يف"الثانية القائلة 

انسجام وتكامل بني منطها األسروي ومنطها املدرسي إال واتسم دورها باإلجيابية حيث يفضي بالطفل 
إىل النجاح، وكلما كان هناك تباين وصراع بني هذين النمطني إال ومتيز دورها بالسلبية املتمثلة يف 

عطيات تبني أن األطفال الذين يتشبعون بقيم احلداثة والتنافسية فمختلف هذه امل". فشل الطفل دراسيا
واالستقاللية يف كل من األسرة واملدرسة، وهم يف الغالب من الفئات السوسيوثقافية احملظوظة، عادة 

إم يندجمون بسهولة مع أجواء املدرسة ويربطون عالقات كلها . ما حيققون التوافق الدراسي املطلوب
مع زمالئهم وأساتذم ويتميزون باملواظبة املستمرة على احلصص وباالنضباط واالنتباه  مودة واحترام

يف حني أن . داخل الفصول فضال عن حتصيلهم الدراسي الذي يكون يف الغالب مرتفعا وممتازا
األطفال الذين يتشبعون بقيم األصالة والتضامن والتبعية داخل األسرة ويواجهون قيم احلداثة 

سية واالستقاللية داخل املدرسة، وهم يف الغالب من الفئات السوسيوثقافية احملرومة، عادة ما والتناف
. إم ال يندجمون مع أجواء املدرسة إال يف حاالت نادرة. يفشلون يف حتقيق التوافق الدراسي املرغوب

باالة أثناء فغالبا ما تغلب على سلوكام مظاهر التغيب عن الدروس والشغب داخل الفصل والالم
احلصص فضال عن كراهية التعامل مع الزمالء وحتاشي التواصل مع املعلمني مث حتصيلهم الدراسي 
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واحلقيقة أن انتهاج هؤالء األطفال سلوكات الكراهية . الذي يتميز يف العادة بالتواضع والتدين
خلطأ وكل ما يستدعيه والتحاشي أحيانا وسلوكات اخلضوع واالمتثال أحيانا أخرى خمافة الوقوع يف ا

ذلك من عقاب هو الذي يربر مظاهر التبعية واالتكالية وفقد الثقة بالذات ومقاومة كل ما هو 
حديث، هذه املظاهر اليت ال تتماشى ائيا مع قيم احلداثة والتنافسية واالستقاللية اليت تدعو إليها 

  .املدرسة وكل ما يصاحب ذلك من جناح وتفوق وتوافق دراسي

ذا ميكن التأكيد على أن الطفل الذي تعود داخل أسرته على قيم تتسم باحملافظة واملساعدة وهك
واالتكالية والتمركز حول كل ما هو أصيل، مث ينتقل إىل املدرسة اليت سيجدها حبلى بقيم تراهن 

 القيم على التفتح واملثابرة واملبادرة وكل ما هو حديث، إن هذا الطفل يف مواجهته هلذا الصراع يف
بني األسرة واملدرسة البد وأن ينتهي به املشوار إىل صراع آخر مع زمالئه ومعلميه وأجواء املدرسة 

وهذا معناه أنه حينما تتباين أمناط القيم بني . بأكملها، كدليل قاطع على فشله وعدم توافقه الدراسي
يشه الطفل، هذا الصراع الذي األسرة واملدرسة فإن نتيجة ذلك ستتجلى يف الصراع القيمي الذي سيع

وهذه نتيجة تؤكدها خالصات كثري من الدراسات ويف مقدمتها . سيؤثر سلبا يف توافقه الدراسي
اليت أظهرت أن األسرة يف الواليات املتحدة األمريكية تؤثر ) Cherkaoui ،1979" (كوملان"دراسة 

اليت بينت تأثري ) Derrij ،1980(ودراسة حممد الدريج . يف التحصيل الدراسي أكثر من املدرسة
اليت ) 1985(عبد الكرمي غريب  ةالعوامل االجتماعية والثقافية لألسرة يف التأخر الدراسي مث دراس

  ).1991(انتهت إىل نفس النتيجة، وأيضا دراسة الطيب أموراق 
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