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شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر وتقـ ـ ـ ــدير

إذلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك ..و إال تطيب اللحظات إال بذكرك ..وال
تطيب اآلخرة اال بعفوك .وال تطيب اجلنة إال برؤيتك.......
اهلل جل جبللو
اىل من بلغ الرسالة وادى األمانة ..ونصح االمة ..اىل نيب الرمحة ونور العادلُت سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم
ال بد لنا وضلن طلطو خطوتنا األخَتة يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود هبا اىل أعوام قضيناىا يف رحاب اجلامعة
مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثَت بذلك جهودا كبَتة يف بناء
جيل الغد لتبعث االمة من جديد.....
وقبل ان ظلضي من الواجب علينا شكرىم وضلن طلطو خطواتنا األوىل يف غمار احلياة وطلص باجلزيل الشكر
والتقدير اىل كل من اشعل مشعة يف دروب عملنا اىل من وقف على ادلنابر وأعطى من حصييلة فكرة لينَت
دربنا....اىل األساتذة الكرام يف معهد العلوم االجتماعية.
وطلص بالشكر اىل الدكتور الفاضل المتميز بن عيسى محمد المهدي الذي تفضل باإلشراف على ىذا
البحث وانار لنا الطريق ومل يبخل علينا بوقتو وال بتوجهاتو ونصائحو.
فجزاه اهلل كل خَت ولو منا كل التقدير واالحًتام دلا بذلو من رلهود.
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ممخـ ـ ــص الد ارس ـ ــة
هتدف الدراسة اىل معرفة حقيقة العبلقة التفاعلية القائمة بُت األستاذ والتلميذ واشكال التمثل بينهما
باختبلف طبيعة ادلكانة االجتماعية كما هتدف للكشف عن تاثَت سبثبلهتم للمكانة االجتماعية على طبيعة
العبلقة التفاعلية بينهما واالساس الذي يقوم عليو ىذا التفاعل.
استخدم يف الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي للحصول على بيانات حول تاثَت ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ
والتلميذ يف طبيعة التفاعل القائم بينهما وبذلك مت استخدام مجع األدوات ادلتمثلة يف االستمارة للتبلميذ ربتوي
على أسئلة تتوافق وفرضيات الدراسة ومقابلة حرة لؤلساتذة ومع التبلميذ وبلغت عينة الدراسة  119تلميذا
و 12أستاذ بثانوية ادلصاحلة الوطنية حبي النصر ورقلة وسبثيل العينة كان بطريقة عشوائية منتظمة حبيث مسيت
كل عناصر رلتمع البحث بأمساء معينة  ،واخًتنا العنصر 7ليمثل ادلفردة األوىل من العينة دبا ان مسافة
االختياره ىي .12
وعلى ضوء ذلك مت صياغة تساؤالت الدراسة كالتايل:
التساؤالت العام:
ما ىو تأثَت سبثبلت ادلكانة االجتماعية على طبيعة العبلقة التفاعلية بُت األستاذ والتلميذ؟
ما ىي اشكال سبثبلت ادلكانة االجتماعية وعبلقة كل منهما بطبيعة التفاعل؟
و بناءا على ذلك تتم إجابات ذلذه التساؤالت:
الفرضية العامة:
كلما تغَتت سبثبلت ادلكانة االجتماعية تغَتت طبيعة العبلقة التفاعلية بُت األستاذ والتلميذ.الفرضيات الفرعية:
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ يساوي سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعةالعبلقة التفاعلية قائمة على أساس االنسجام.

10

كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ يساوي سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة العبلقةالتفاعلية قائمة على أساس االنسجام.
كلما كان سبثل ادلكان االجتماعية عند األستاذ ارفع من سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعة العبلقةالتفاعلية قائمة على أساس البلمباالة.
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ ارفع من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة العبلقةالتفاعلية قائمة على أساس البلمباالة.
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ اخفض من سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعةالعبلقة التفاعلية قائمة على أساس الصراع.
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ اخفض من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعةالعبلقة التفاعلية قائمة على أساس الصراع.
وقد كشفت الدراسة ادليدانية نتائج الدراسة كالتالية:
إن باختبلق األطراف واختبلف انتماءاهتم سبثبلت كل منهما تؤدي اىل تغَت يف طبيعة العبلقة القائمة بينهما
 ،حبيث اتضح أن فئة األساتذة تتسم سبثل موحد للمكانة االجتماعية بالرغم من اختبلف مكانتهم
االجتماعية إال أن سبثبلهتم مشًتكة على خبلف فئة التبلميذ زبتلف انتماءاهتم كلما اختبلف سبثبلهتم للمكانة
االجتماعية بشكل متفاوت وذلك ما يؤثر على ربديد نوع العبلقة القائمة بينهما.
ففئة األساتذة ربمل تصورا رلسدا على أسس ادلساواة والتكافؤ واالحًتام والسعي اىل ربقيق الدؽلقراطية
وبذلك سبثبلهتم للمكانة االجتماعية مساوية بالرغم من التفاوت يف ادلكانة بينو وبُت تلميذه ػلاول زبطي تأثَت
ىذا التفاوت على العبلقة التفاعلية بينهما ،ويتغاضى لؤلساليب ادلمارسة من طرف التبلميذ اليت تفرضها
عليهم تصوراهتم اخلاصة ادلبنية على أساس التفاوت يف االرتفاع واالطلفاض فالتلميذ يرسم سبثبل خاصا انطبلقا
من انتماءه اخلاص وبذلك يتخذ اشكال خاصة ليحدد من خبلذلا عبلقة بينو وبُت استاذه وبينو وبُت زمبلئو
فتمثلو اخلاص وتصوراتو تفرض عليو ذبسيدىا يف عبلقتو التفاعلية داخل ادلوقف التعليمي .وىذا يؤثر بشكل
وبآخر على ربديد طبيعة التفاعل الزباذه أساليب خاصة مسؤولة على استمرار أو توقف العبلقة.

11

LE REPRESENTATISME DE LA CLASSE SOCIAL
Notre objet d'étude est la relation interactive entre l'enseignant et
l'élève, et les différent aspects de la représentation de la classe sociale
entre eux . En addition notre étude a le but de découvrir l'influence
de la représentation sur la relation entre l'enseignant et l'élève et la
base qui supporte cet interaction .
Nous avons utilisé une méthode descriptive analytique qui nous
aide à aboutir des informations concernant la relation entre
l'influence de la classe sociale de l'enseignant et l'élève dans la nature
de l'interaction entre eux . de ce fait nous avons rangé les instruments
qui participent à donner les informations nécessaires , une
questionnaire qui consiste des questions s'adaptent avec les hypothèse
proposés , à remplir par les apprenants. En plus nous avons fait une
rencontre libre avec les enseignants et les élèves .
Notre corpus est119élèves et 12enseignants Lycée
"ELMOUSALAHA ELWAANIA " à Ouargla
La représentation de la corpus était arbitraire organisée et nous avons
surnommé tous les éléments de la recherche par des noms spécifiques
et on choisis l'élément 7 pour représenter le premier singulié de la
corpus puisque la distance du choix est 12.
Apartir de ces informations nous avouns posés ces questions :
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Des questions générales :
Quel est l'influence de la représentation de la classe sociale sur la
nature de la relation interactive entre l'enseignant et l'élève ?
Quelles sont les formes de la représentation de la classe sociale et la
relation de chaque une avec la nature de l'interaction ?
L'hypothèse générale :
-Quand les représentation de la classe sociale se change la nature de la
relation entre l'enseignant et l'apprenant se change aussi.
Les hypothèses secondaires:
-Quand la représentation de la classe sociale chez l'enseignant égale
celui chez l'apprenant la relation interactive entre les deux est
cohérente .
-Quand la représentation de la classe sociale chez l'apprenant égale
celui chez l'enseignant la relation interactive entre les deux est
cohérente .
-Quand la représentation de la classe sociale chez l'enseignant mieux
que l'apprenant la relation interactive entre les deux se base sur la
négligence .
-Quand la représentation de la classe sociale chez l'apprenant mieux
que l'enseignant la relation interactive entre les deux se base sur la
négligence .
-Quand la représentation de la classe sociale chez l'enseignant moins
que l'apprenant la relation interactive entre les deux se base sur le
conflit .
13

-Quand la représentation de la classe sociale chez l'apprenant moins
que l'enseignant la relation interactive entre les deux se base sur la
conflit .
Le résulta de l'étude :
La représentation de chaque élément se conduit à changer la
relation entre eux nous avons trouvé que les enseignants ont des
représentations uniques malgré la différence d la classe sociale mais
leur représentation est commun par contre chez les apprenants leur
appartenance se changes quand en parallèle avec leur classe sociale au
niveau différente et ca qui influence sur la relation entre eux .
Les enseignant ont une aspect concrète se base sur le respect
,égalité…et de appliquer la démocratie et leur représentation est la
même malgré la différence avec l'apprenant l'enseignant essaye de
éviter l'influence de cà sur la relation interactive et il ignore les
stratégies de qui présentent par les apprenants qu'il ont des aspects se
base sur la qui est mieux ou moins …l'apprenant se désigne une
représentation spécifique se base sur ces aspects personnelles pour
interactioner avec ces enseignants , amies , dans la situation éducative
et tous ça s'influence d'une manière au autre pour préciser la nature
de l'interaction pour apprendre des styles spécifiques qui ils sont
responsable sur la continuité ou non de la relation
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مـــــــــــــــقدمـــــــــــــــــة
تيدف الدراسة الى محاولة الكشف عن تأثير المكانة االجتماعية بين األطراف المتفاعمة في
العممية التربوية عمى طبيعة العالقة بينيما والتعرف عمى متغيرات الدراسة المرتبطة بأطراف العممية
التربوية والتعرف عمى حقيقة وتوضيح األساس القائم عميو التفاعل بين اطراف العممية التربوية.
ان تشكل العالقة القائمة بين األستاذ والتمميذ تنطمق من تمثالت كل منيما  .عمى أسس تجسدىا قيم
وأفكار كل منيما والتي بدورىا تحدد نوعية ىذه العالقة القائمة ،وتأخذ أشكاال مختمفة قد تمتاز
بالتجاذب او التنافر،و التي تكون مرجعية .ألبعاد مختمفة ليكون بعد تمثالت المكانة االجتماعية أحد
ابعادىا في تحديد طبيعة العالقة القائمة بين األستاذ والتمميذ في المواقف التعميمية ومن ىنا خالل ىذا
الطرح ارتأينا عند الوقوف عمى ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى البحث عن العالقة بين تمثالت
المكانة االجتماعية لألستاذ والتمميذ وطبيعة التفاعل القائم بينيما.
المدخل العام لمدراسة:
ويتضمن تحديد المشكمة ومتغيراتيا ،واألىمية واألىداف التي تسعى الدراسة لتحقيقيا ،وتحديد
الفرضيات المراد اختبارىا والتحقق منيا وتحديد المفاىيم ،والتعريف االجرائي لمتغيرات الدراسة.
ثم تم عرض لإلجراءات المنيجية لمدراسة ،من خالل تحديد مجاالت الدراسة(المجال المكاني ،المجال
الزماني)  ،والتطرق الى المنيج المتبع في الدراسة ،باإلضافة الى ضبط المعاينة وتحديد أدوات جمع
البيانات.
ثم تطرقنا الى استخالص نتائج الفرضيات واالستنتاج العام لمدراسة .
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اإلشكالية:

يعد موضوع التفاعل بُت األطراف يف العملية التعليمية ،من أىم ادلواضيع ادلرتبطة باختبلف سبثل ادلكانة
االجتماعية ،ذلك ألن التفاعل موضوع بالغ األعلية ،يف رلال ربديد طبيعة العبلقة القائمة بُت األطراف ،حيث
أنو يرتبط بو عدة عمليات اجتماعية  ،وقد تكون عبلقة تفاعلية إغلابية أو عبلقة تفاعلية سلبية.
يعترب سبثل ادلكانة االجتماعية عامل من عوامل ربديد نوع العبلقة التفاعلية ،وشدة استمرارية ىذه
العبلقة بُت األستاذ والتلميذ ،كما تسا ىم يف توطيد شبكة العبلقة أو تنفَتىا ،باعتبار أن التلميذ حامل للقيم
االجتماعية والثقافية بناء على ما تلقاه من رلاالت تنشئة االجتماعية  ،وكذلك تفاعلو مع زليطو االجتماعي،
إذ أن التمثبلت االجتماعية ربضر دائما بطريقة مباشرة  ،يف عملية تعريف الفرد ألهنا تستحضر ما ىو غائب
بكيفية رمزية لتحدد الوضعية االجتماعية و بدورىا ربدد التفاعل مع اآلخرين ،إيل جانب ذلك ربديد الطريقة
الوازي نظاما من التوقعات واالنتظارات،
اليت يفاعل هبا اآلخر ادلتشابو أو اآلخر ادلغاير ،فالتمثبلت تنتج بت
وبالتايل فهي نشاط ذىٍت ؽلكن من إعادة تشكيل الواقع  ،بشكل تصبح ىذه التمثبلت واألفكار ادلطابقة
للموضوع أو احلقيقة ادلتمثلة يف الواقع ،وتعكس التمثبلت االجتماعية القواعد والروابط االجتماعية  ،فالتمثل
ىو منظور التفاعل وادلمارسات ادلفروضة ،فو و قادرة على ربديد ما ىو جائز ،وما ىو غَت جائز ،وما ىو
مقبول وما ىو غَت مقبول ،وذلك يف إطار اجتماعي وثقايف معُت ،فإن التمثبلت توجو الفعل.
يرتبط التفاعل بتمثبلت األفراد دلواقف التفاعل إذ زبتلف باختبلف الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو
الفرد ،كما ؽلكن أن زبتلف باختبلف ادلنشأ لؤلفراد وانتماءاهتم االجتماعية  ،إذ تعد البعد األكثر أعلية يف
ربديد طبيعة التفاعل بُت األطراف ادلتفاعلة والتمثل يغلب عليو الطابع التصوري للقيم ،اذباه موقف معُت
للًتميز انطبلقا من الوضعية التفاعلية الفردية بالنسبة لئلطار االجتماعي  ،فإن التمثبلت االجتماعية ربدد
باإلطار األيديولوجي اىل جانب ادلكانة اليت ػلتلها الفرد أو رلموعة أفراد داخل النظام االجتماعي .فالتمثبلت
عامل زلدد لطبيعة العبلقة التفاعلية لعملية التفاعل  ،وىنا يبرز أعلية زلتوى موضوعنا إذ أنو ال ؽلكن إنكار
وانعكاس سبثل ادلكانة على ربديد طبيعة التفاعل بُت أطراف العملية التعليمية.
وعلى ضوء ما مت ذكره يتم صياغة التساؤالت :
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التساؤالت:
ما ىو تأثَت سبثبلت ادلكانة االجتماعية لطبيعة العبلقة التفاعلية بُت األستاذ والتلميذ؟ ما ىي أشكال سبثبلت ادلكانة االجتماعية وعبلقة كل منهما بطبيعة التفاعل؟الفرضية العامة:
 كلما تغَتت سبثبلت ادلكانة االجتماعية تغَتت طبيعة العبلقات التفاعلية بُت األستاذ والتلميذ.(نصت ىذه الفرضية أن تغَت طبيعة ادلكانة االجتماعية عند األستاذ والتلميذ قد تكون متساوية قد
تكون متفاوت بينهما فهذا التغَت يف طبيعة ادلكانة االجتماعية  ،وػلدث فيها تغَت يف طبيعة العبلقة
التفاعلية بينهما على أساس طبيعة ادلكانة االجتماعية اليت ربدد طبيعة التفاعلية القائمة بُت األستاذ
والتلميذ).
الفرضيات الفرعية:
-1كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ تساوي سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعة
العبلقة التفاعلية قائمة على أساس االنسجام (يف حالة تساوي سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ للتلميذ
تتسم طبيعة العبلقة التفاعلية باالنسجام ،لتشابو القيم واألفكار اليت تؤىلهم للتواصل وبذلك تتشكل عبلقة
تفاعلية أساسها االنسجام).
-2كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ تساوي سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة
العبلقة التفاعلية قائمة على أساس االنسجام (عندما يساوي سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ سبثل األستاذ
للمكانة االجتماعية فان العبلقة بينها تتصف بالتجاذب والتواصل).
-3كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ أرفع من سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعة
العبلقة التفاعلية قائمة على أساس البلمباالة (يف احلالة اليت يكون سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ يفوق
سبثل التلميذ نظرا دلكانتو ومركزه االجتماعي والثقايف واألخبلقي تؤثر على طبيعة العبلقة التفاعلية بينو وبُت
التلميذ فتشكل ظلط أساسو البلمباالة).
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-4كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ أرفع من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة
العبلقة التفاعلية قائمة على أساس البلمباالة (يف حالة تفوق سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ على سبثل
األستاذ للمكانة االجتماعية تؤثر على ربديد ظلط العبلقة ينهما ليكون أساسها البلمباالة).
-5كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ أخفض من سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعة
العبلقة التفاعلية قائمة على أساس الصراع (تتسم طبيعة العبلقة التفاعلية بالتوتر والتوافق يف حالة سبثل األستاذ
للمكانة االجتماعية أخفض من سبثل التلميذ).
-6كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ أخفض من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة
العبلقة التفاعلية قائمة على أساس الصراع (إذا كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ اتصفت بأهنا أخفض
من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ سبتاز طبيعة العبلقة التفاعلية بينهما بالتنافر والتوتر).
-2أسباب اختيار الموضوع:
من الطبيعي أن لكل موضوع أسباب ينطلق منها واليت سبر على أساسها اختيار موضوعنا ولقد أردنا من خبلل
الدراسة ىذ فتح نافذة صغَتة  ،وبذلك تكون بذرة حبث أوىل لنا مستقبلية وضرورة العمل على إزالة الغموض
وكشف اجلوانب احلقيقية ذلذا ادلوضوع ،ويف ىذا االطار مت اختيار موضوع سبثبلت ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ
والتلميذ وطبيعة التفاعل بينهما إذ سلطنا الضوء على طبيعة التفاعل القائم بُت األستاذ والتلميذ بناء على
سبثبلت ادلكانة االجتماعية ،لكل منهما وىذا دلا يكتسبو ادلوضوع من أعلية بالغة  ،ومل يكن اختيارنا ذلذا
ادلوضوع من باب الصدفة بل لوجود واقع وأسباب قوية دفعتنا للخوض يف لب ادلوضوع دلا دلسناه من الضرورة
القصوى ذلذا الواقع القائم بُت األطراف بناءا على سبثبلت ادلكانة ومن أىم ىذه األسباب نذكر:
ـ/1األعلية اليت يكتسبها ادلوضوع من الناحية العلمية والعملية واالجتماعية .
ـ /2اعتبار التفاعل بُت التلميذ واألستاذ بعد أساسي يف تحسُت العملية الًتبوية .
 /3قلة الدراسات يف ىذا ادلوضوع ويعترب حبثنا ىذا زلاولة لبناء دراسة سوسيولوجية من جهة ورلاالت لفتح
دراسات وحبوث أخرى مستقبلية .
ـ /4مبلحظة أثر سبثل ادلكانة على طبيعة التفاعل بُت األطراف يف العملية الًتبوية.
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-3أىمية الموضوع :
تكمن أعلية ىذه الدراسة يف :
 ربسُت العملية التعليمية او تكوين ادلتعلمُت بناء على طبيعة التفاعل بينهما عموما .أعلية ىذه الدراسة تستمد من حقائق ميدانية واقعية تكون كمحاولة لفهم خفايا واقعية وبذلك ؽلكن انتكون أساسا لدراسات أخرى مستقببل.
اختبلف التفاعل باختبلف سبثل ادلكانة االجتماعية األطراف العملية التعليمية (األستاذ التلميذ) وىو ماػلدد طبيعة ىذا التفاعل .
 يعد سبثل ادلكانة مؤشر من مؤشرات ربديد طبيعة العبلقة القائمة بُت األستاذ والتلميذ وقد يكون عامبل يفتنميتها واقصاءىا.
-4أىداف الدراسة :تيدف ىذه الدراسة إلي:
/1زلاولة الكشف عن تأثَت ادلكانة االجتماعية بُت األطراف ادلتفاعلة يف العملية الًتبوية على طبيعة العبلقة
بينهما.
 /2التعرف على ادلتغَتات ادلرتبطة بالتفاعل بُت أطراف العملية الًتبوية واليت تستدعي دراسات.
ـ/3التعرف على حقيقة وتوضيح األساس القائم عليو التفاعل بُت األطراف يف العملية الًتبوية.
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-5تحديد المفاىيم:
مفيوم التمثل:
حبكم أن التمثبلت االجتماعية ليست معطى قبليا متعاليا عن الواقع ولكنها يف اتصال بو ،فهي تتشكل
داخل سياق اجتماعي ػلكمو بالضرورة ظلط من العبلقات واألفعال الصادرة عن الفاعل االجتماعي ،من ىذا

ادلنطلق تكون التمثبلت االجتماعية وثيقة االرتباط بادلواقع اليت ػلتلها الفاعلون يف اجملتمع واالقتصاد والثقافة،1
فهي يف تشكلها ويف صياغة زلتواىا ،يف ثباهتا وتغَتىا تندرج ضمن نسق زلدد ػلتل فيو الفرد بانتمائو
االجتماعي واالقتصادي والثقايف دورا فاعبل ،فإن السمة االجتماعية للتمثبلت تأيت من الشروط االجتماعية
من السياق اليت تنشأ فيو ،وىوما يسمح لنا بإخضاعها للتحليل السوسيولوجي باعتبارىا إنتاجا لتأثَتات النسق
اإلجتماعي وفاعلية الفرد لكوهنا تتفرد يف بينها دبستويُت ادلظهر وادلعٌت  ،وبالتايل فإن لكل صورة معلنة نسق
داليل خفي.
التمثبلت مجلة من األفكار والقيم اليت توحد كل أفراد اجملتمع .2
فالتمثل ىو عملية بناء رمزي لشيء غائب ،فهو فكرة سبثل فعل ليصبح حاضرا يف الذىن ،التمثل ليس رلرد
سبثل للواقع ،إنو بناء لنشاطات ذىنية سبكن من إعادة تشكيل الواقع عن طريق إعادة تكوين ادلعطيات يف
سياق القيم وادلبادئ والقوانُت وتصبح بذلك التمثبلت االجتماعية ،عبارة عن شكل من ادلعرفة ادلتداولة من
احلس ادلشًتك وذلذا يقع إنتاجها وتقامسها اجتماعيا. 3

التمثل رلموعة من العناصر ادلًتابطة فيما بينها ،ومن األفكار والصور وادلعلومات واآلراء وادلواقف والقيم

األخبلقية ،ومجلة ىذه العناصر ادلتآلفة من خبلل نظام إدراكي يفرض منطقا ولغة معينة .4

واذلدف أن الفاعل االجتماعي عندما يتواجد يف موقع اجتماعي يصبح منتجا للتمثل االجتماعي تعكس
انتماءه الذي اكتسبو من مكانتو اليت ػلتلها أو األيديولوجية اليت ػلملها ،فكل فرد يتفاعل باعتباره شلثبل
1

 Raymond Boudon ,Philippe Besnard,Momed Charkaui et Bierre Bernard, Dictionnaire de sociologie,Larousse, paris, Boulevard de grenelle , 2001, p199.

 _2خهٍم أحًد خهٍم :يؼجى انًظطهحاخ االجرًاػٍح ،دار انفكر انهثُاٍَح ،نثُاٌ ،1995،ص.141
3

 Christine Brnardi et Nicolas Roussian, les représentations sociales, Delachaux et Niestlé, Neuchtel, paris,1986,p88.
4

 Denis Jodlet, présentations sociales , phénomène, concept et théorie , prsses universitaires de France,paris , 1984, p 362.

24

ومدافعا للمجموعة اليت ينتمي إليها ،فالتمثبلت نظام قبلي لفك رموز احلقيقة  ،ألهنا ربدد رلموعة من
التوقعات االجتماعية.
إىل جانب البعدي الرمزي للتمثبلت االجتماعية باعتبارىا استحضار دلا ىو غائب بكيفية رمزية،
وتتحول ادلسائل االجتماعية من قيم ومعتقدات واأليديولوجية إىل عناصر رمزية لتوكل دبهمة أتطَت توجهاتنا يف
عملية التفاعل االجتماعي ،إفن التمثبلت االجتماعية جانب اجتماعي فالسمة االجتماعية ،حملتوى التمثبلت
ومسار تشكلها أييت من الظروف والسياقات اليت تنشا فيها واالتصاالت اليت تنتقل بواسطتها ويف وظائفها اليت
تؤديها ويف التفاعل مع اآلخرين ومع العامل .
التمثبلت رلموعة من ادلعلومات واالفكار وادلواقف اليت ػلملها الفرد يف ذىنو  ،ذباه موضوع ما
وسبثل ىذه اآلراء رؤية للعامل تشغل بعملية اعادة استحضارىا  ،والتمثبلت هناية األمر ذلا مضمون اجتماعي

ثقايف.1

التعريف لإلجرائي للتمثل:
الصورة الذىنية جلملة من األفكار وادلعتقدات اليت ػلملها األستاذ و التلميذ عن مكانة الطرف اآلخر( األستاذ
أو التلميذ) داخل القسم.
مفهوم المكانة االجتماعية:
تشَت ادلكانة االجتماعية على أهنا عبارة عن عدة مراكز اجتماعية ،يشغلها الفرد يف اجملتمع وتتحدد ىذه
ادلكانة بناء على ىذه ادلراكز وزبضع للمعايَت والقيم االجتماعية.2

كما تعرف ادلكانة أبهنا ادلركز الذي يشغلو الفرد يف النظام االجتماعي وىذا ادلركز ربدد عدة متغَتات
أعلها عمل الفرد ،وثروتو ،وشرفو،وقوتو ،ودرجة االحًتام والتقدير اليت ػلصل عليها من اآلخرين .
تعريف آخر ادلكانة صورة ذىنية تعرب عن الدرجة اليت ربتلها ادلهنة والعاملون هبا يف سلم التقدير العام
للمهن تبعا لنظام تقوؽلي :موضوعي أو عريف خاص دبتطلبات ادلهن وحدود فعاليتها الوضيفية ،وترتبط هبذه
 _ 1حافظ انًٍداًَ :ذًثالخ انًجرًغ انرَٕسً نريٕز ٌْٕرّ انجًاػٍح ،شٓادج ياجٍسرٍر كهٍح انؼهٕو اإلَساٍَح
ٔاالجرًاػٍح ،ذَٕس ،2004،ص.25
 _ 2العقبي األزىر  :المراكز واألدوار االجتماعية ومحدداتيا الثقافية في النظام األسري العربي ،مجمة العموم اإلنسانية و
االجتماعية العدد الثامن جوان  2012جامعة محمد خيضر بسكرة ص.78
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الصورة ادلدركة أو ادلتخيلة دالالت علمية أو ملموسة ،وتتمتع بقيم وامتيازات متناسبة يف معظم األحوال مع
درجتها ومعًتف هبا يف اجملتمع.
وىي هبذا ادلعٌت تعٍت النجاح واحراز السمعة والشرف الذي يدعيو الفرد يف اجملتمع والذي يستند إىل
قاعدة الواجبات اليت يقدمها للمجتمع كما تعرف ادلكانة أبهنا الدرجة اليت ػلتلها الفرد يف سلم التقييم
االجتماعي ،وىذه الدرجة تعتمد على ادلنزلة االجتماعية اليت يتمتع هبا ،وال ؽلكن تشخيص طبقة الفرد دون

معرفة مركزه ،وأن معرفة ذلك ادلركز ال تكون عملية ما مل تعرف شيئا عن منزلو وقوتو االجتماعية .1
التعريف اإلجرائي لممكانة:

ىو التصور الذي يضعو األستاذ أو التلميذ على موقع أحد الطرفُت من الناحية الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية مقارنة مع األفراد اجملتمع اآلخرين(الزمبلء).
مفيوم التفاعل االجتماعي:
يعرف ىربرت ميد التفاعل" أنو العملية يتم فيها التبادل والتفاوض وحىت الصراع بواسطة الرموز اليت تنتج من
2

خبلذلا احلقيقة".

أما قوفمان فَتى" أن التفاعل ىو ذلك االلتقاء بُت شخصُت أو أكثر وجها لوجو والذي يقوم على تأثَت
ادلتبادل الذي ؽلارسو ادلتفاعلون عرب أفعاذلم ،خاصة عندما يكونوا حاضرين جسديا مع بعضهم البعض يف آن
3

واحد.

وىربرت بلومر يعرف التفاعل االجتماعي على أنه "التفاعل الرمزي يشَت إىل تلك اخلاصية ادلميزة
للتفاعل عندما ػلدث بُت الكائنات البشرية ،وادلتمثلة يف التأويل ادلتبادل والرمزي ألفعال اآلخر ،وىي العملية
اليت توجو الكائنات البشرية وأفعاذلا سواء كانوا أفرادا أو مجاعات يف اجملتمع اإلنساين .4

 - 1ػثد هللا جًؼح انكثٍسً ٔآخرٌٔ :انًكاَح االجرًاػٍح نهًؼهى فً دٔنح قطر ،دراسح ٔطفٍح َقدٌح ذحهٍهٍح يقارَح ،كهٍح
انررتٍح جايؼح قطر ،ص25.
_ 2ػثد انرحًٍ ػسي :انفكر االجرًاػً انًؼاطر ٔانظاْرج اإلػاليٍح االذظانٍح  ،دار األيح ،انجسائر،1995 ،
ص.31
- 3جالل سؼد :ػهى انُفس اإلجرًاػً  ،يُشٕراخ انجايؼح انهٍثٍح ،كهٍح اَداب،1992،ص16.
 - 4انسٍد ػهً شرا :انرفاػم اإلجرًاػً ٔانًُظٕر انظاْري ،ط ،1انًكرثح انًظرٌح ،اإلسكُدرٌح ،يظر،2000،
ص31.
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إن التفاعل االجتماعي يتم من خبلل التعاون والتنافس والتوافق والصراع ،وتتضمن التفاعل اإلجتماعي
أو التأثَت ادلتبادل لسلوك أفراد اجلماعات الذي يتم عادة عن طريق االتصال الذي بدوره يتضمن العديد من
الرموز ،وىناك عبلقة بُت األىداف اجلماعية وما يتطلبو ربقيق تلك األىداف من تفاعل اجتماعي ييسر
وصول اجلماعة إىل ربقيق أىدافها ،فحينما تقابل عدد من األفراد وجها لوجو يف مجاعة يبدأ اإلتصال والتفاعل
بُت ىؤالء االفراد ويتم عن طريق اللغة والرموز واالشارات ،وتلون الثقافة اليت يعيش فيها الفرد واجلماعة ظلط

التفاعل االجتماعي.1

تعريف التفاعل إجرائيا:
ىو العبلقة ادلتبادلة بُت األستاذ والتلميذ داخل العملية التعليمية واليت يتأثر من خبلذلا اطراف ىذه العملية
بناءا على سبثبلهتم للمكانة االجتماعية لتتحدد بذك طبيعة العبلقة التفاعلية بينهما.

 _ 1انحسٍ إحساٌ يحًد :يٕسٕػح ػهى اإلجرًاع،ط ،1اندار انؼرتٍح نهًٕسٕػاخ ،نثُاٌ ،1999 ،ص81.

27

 -6مجاالت الدراسة:
المجال المكاني:قمنا هبذه الدراسة ادليدانية يف ثانوية ادلصاحلة حبي النصر بورقلة ،وذلك من خبلل استطبلع ىذه
ادلؤسسة عدة مرات .قصد مجع البيانات البلزمة ،لغرض التعرف على مواقف العملية الًتبوية دبا فيها التفاعل
بُت أطرافها (األستاذ والتلميذ) ،باعتبار توفر ىذه ادلؤسسة على العينة اليت زبدم البحث.
المجال الزماني:لقد استغرقت دراستنا حول موضوع سبثبلت ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ والتلميذ وطبيعة التفاعل
بينهما بثانوية ادلصاحلة حبي النصر من  15أفريل اىل  20ماي حيث قسمت ىذه الدراسة إىل مرحلتُت بداية
من الدراسات االستطبلعية ومجع البيانات وادلراجع إىل استخبلص النتائج العامة.
-7المنيج المعتمد في الدراسة:
تندرج الدراسة احلالية ضمن الدراسات الوصفية .حبيث اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي
،الذي يقوم على وصف اخلصائص ادلختلفة ومجيع ادلعلومات حول موقف اجتماعي او رلتمع زللي معُت ،وال
تقتصر ىذه الدراسات الوصفية على معرفة خصائص الظاىرة ،بل تتجاوز ذلك اىل معرفة ادلتغَتات والعوامل
اليت تسبب يف وجود الظاىرة.
أي أن اذلدف تشخيصي باإلضافة لكونو وصفي .1ويستخدم ىذا ادلنهج كل من العلوم الطبيعية
والعلوم االجتماعية ويعتمد على ادلبلحظة بأنواعها ،باإلضافة اىل عمليات التصنيف واالحصاء  ،مع بيان
وتفسَت تلك العمليات ويعد ادلنهج الوصفي اكثر مناىج البحث مبلئمة للواقع االجتماعي كسبيل لفهم

الظواىر واستخبلص مساتو ،2ألنو يصفها وصفا موضوعيا من خبلل البيانات اليت يتحصل عليها بواسطة
 1فٕزي غراٌثٍحَ :ؼٍى دًْس ٔآخرٌٔ،أساسٍاخ انثحس انؼهًً فً انؼهٕو االجرًاػٍح ٔاإلَساٍَح،ط، 3ػًاٌ،دار ٔائم
نهُشر ٔانرٕزٌغ 2002،
 2يحًد يحًد قاسى ،انًدخم يُاْج انثحس انؼهًً ،تٍرٔخ ،دار انُٓضح انؼرتٍح  1999ص .60
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أدوات وتقنيات البحث العلمي ،وبذلك اعتماد ىذا ادلنهج مناسب لطبيعة ادلوضوع ،الذي يهدف إىل وصف
أشكال التمثبلت وتأثَتىا على طبيعة العبلقة التفاعلية بُت األستاذ والتلميذ ،واالساس اليت يقوم عليها التفاعل
،وهبذا تتطلب وصف دقيق ومفصل من حيث شكل التمثل وطبيعة التفاعل بُت األستاذ والتلميذ.
-8مجتمع الدراسة واختيار العينة:
المعاينة ربديد رلتمع الدراسة:رلتمع الدراسة زلدد يف أساتذة  +تبلميذ مرحلة التعليم الثانوي بثانوية ادلصاحلة حبي النصر ورقلة  ،حيث تضم
ادلؤسسة على ما يلي:
  46أستاذ عدد التبلميذ سنة أوىل (477جذع مشًتك) عدد التبلميذ السنة الثانية ( 196علوم ذبريبية_لغات – تسيَت واقتصاد) عدد تبلميذ سنة الثالثة .192ثانيا:رلتمع البحث
األساتذة  12أستاذ +تبلميذ سنة أوىل جذع مشًتك الذي بلغ عددىم
(477تلميذ) بثانوية ادلصالة حبي النصر ورقلة.
العينة :أخذت عينة األساتذة كالتايل :لقد مت اختيار  12أستاذ من بُت  46أستاذ بالثانوية ،يدرسون تبلميذ السنة
األوىل جذع مشًتك ،ومت تطبيق تقنية ادلقابلة عليهم حبيث كان اختيار العينة عشوائية كانت ادلقابلة لغرض مجع
بيانات ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ من خبلل طرح بعض األسئلة مثل:
 ادلستوى التعليمي للوالدين باإلضافة اىل ادلستوى ادلادي واحلالة االجتماعية ،لؤلستاذ ونوعية الشهادةعليها ....اخل.
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 أما فيما ؼلص طبيعة التفاعل فكانت األسئلة مفتوحة  ،تتمثل يف معرفة التمثبلت ادلكانة االجتماعيةاليت ؽللكىا األستاذ للتلميذ.
 مثل متابعة أولياء التبلميذ ادلستمرة. نظرة األستاذ للمكانة االجتماعية للتلميذ (كأبناء قطاع التعليم ،او القطاعات العالية ،والتبلميذ ذوادلكانة االجتماعية الدنيا ...اخل.
عينة التالميذ:
رلتمع البحث  477تلميذ سنة أوىل جذع مشًتك ،أخذنا من رلتمع البحث نسبة  %25وذلك
نظرا إلمكانيات الباحث حيث كانت العينة حبسب الطريقة الثبلثية التالية:
477

100

س

25

 119استمارة

وكانت اختيار ىذه العينة بطريقة عشوائية منتظمة حبيث مسيت كل عناصر رلتمع البحث بأمساء
معينة ،واخًتنا العنصر رقم  7ليمثل ادلفردة األوىل من العينة.دبا أن مسافة االختيار ىي  12إفن
ادلفردة الثانية كان رقمها ىو  19= 12+7وىذا حىت هناية ادلفردة األخَتة .119
-9أدوات جمع البيانات
تشكل أدوات الدراسة اىتمام الباحث لكي تساعده على مجع البيانات ادلرجوة ،وتعد األداة ىي الوسيلة
جلمع البيانات وتصنيفها وجدولتها ،حيث تتوفر فيها خصائص ادلوضوعية.
كما ؽلكن استخدام أكثر من تقنية يف البحث الواحد إذا اقتضت الضرورة  ،حسب نوع وطبيعة
البيانات ادلستهدفة ،وأىم التقنيات اليت استخدمناىا يف دراستنا واليت وجدناىا تتبلءم مع طبيعة ادلوضوع وزبدم
بالدرجة األوىل اىداف ىذا ادلوضوع ومن ىذا ادلنطلق سبت االستعانة يف ىذا البحث بالتقنيات والوسائل
العلمية اليت زبدم نطاق الدراسة وىي
المالحظة:
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طبيعة دراستنا فرضت علينا استخدام مبلحظة ادلباشرة البسيطة وبدون مشاركة حبيث تعد ادلبلحظة

من بُت التقنيات ادلستعملة خاصة يف الدراسة ادليدانية ألهنا ذبعل الباحث أكثر اتصاال ،1وادلبلحظة العلمية
سبثل طريقة منهجية يقوم هبا الباحث بدقة تامة وفق القواعد زلددة للكشف عن تفاصيل الظواىر دلعرفة

العبلقات اليت تربط بُت عناصرىا ،ويطلق على ىذا النوع من ادلبلحظة بادلبلحظة غَت ادلشاركة  ، 1حيث يقوم
الباحث بواسطتها دبراقبة ادلبحوثُت عن بعد ،دون أن يشارك يف النشاط الذي تقوم بو ىذه اجلماعة موضوع

ادلبلحظة ويكون ذلك عن طريق ادلشاىدة أو االستماع أو متابعة موقف معُت ،إال أن انسجام ىذه التقنية
يتوقف على ارتباط الباحث بادلوقف ادلبحوث من جهة وقدرتو ومواىبو واستعدادتو  ،ألن دقة ادلبلحظة ىي
ميزة إنسانية ،خاصة ذاتية وبالتايل فان صلاح استخدامها تتوقف على براعة الباحث يف كيفية استخدامها
وادلبلحظة ادلباشرة البسيطة تستخدم عادة يف الدراسات االستكشافية  ،وادلبلحظة ىنا تكون بقصد مجع
املعلومات اليت ترتبط دبوضوع البحث.
كما ىو احلال بالنسبة دلوضوع دراستنا حيث قمنا دببلحظة مواقف سبس الظاىرة ادلراد دراستها دون
اعتمادنا على سلطط مسبق أو خطة دقيقة نوعية ادلعلومات ادلرغوب فيو ،واستنتجنا من خبلل ىذه التقنية من
معرفة وكشف حقيقة العبلقة القائمة بُت اقطاب العملية التعليمية ( ،األستاذ والتبلميذ) واتضاح الصورة عن
سبثبلت كل منهما ذباه اآلخر والتعرض دلواقف مثل:
حضور موقف ويل أمر يستفسر عن ابنو ( أم تريد معرفة أسباب اكتساب االبن سلوكات وتصرفات
تصعب السيطرة عليها ومبلحظة تراجع كبَت يف مستوى التحصيل من خبلل االستفسار عليو عند كل أستاذ
على حدى فانو اتضح ان التلميذ داخل ادلؤسسة يرافق رلموعة رفاق مشتبهُت بأعمال ادلشاغبة كذلك ان
االبن من مستوى جيد وؽللك احلرية التامة لغياب ا ألب بسبب العمل وتوفَت كل الوسائل لو وذلك اثر عليو
سلبا.
المقابلة:
تعرف ادلقابلة أبهنا تفاعل لفظي بُت شخصُت يف موقف مواجهة  ،2حيث ػلاول الباحث يف ادلقابلة أن
يستشَت بعض ادلعلومات ،أو التعبَتات لدى ادلبحوث واليت تدور حول آراءه ومعتقداتو ،ذلك أن ىناك
 1يدحد أتٕ انُضر :يراحم انثحس انؼهًً دنٍم ارشادي فً كراتح انثحٕز ٔاػداد رسائم انًاجسرٍر ٔاندكرٕراِ،
انقاْرج ،يجًٕػح انٍُم انؼرتٍح 2004،ص 157.
 1سايٍح يحًد جاتر :يُٓجٍح انثحس فً انؼهٕو االجرًاػٍح ،اإلسكُدرٌح ،دار انًؼرفح ص .345
 2طهؼد إتراٍْى نطفً :أسانٍة ٔأدٔاخ انثحس االجرًاػً ،انقاْرج ،دار غرٌة نهطثاػح ٔانُشر،1990،ص 86.
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معلومات وبيانات ال ؽلكن احلصول عليها إال دبقابلة الباحث للمبحوث  ،ففي دراستنا اعتمدنا على استخدام
ادلقابلة احلرة وىذا لكي تعطي احلرية للمبحوثُت من خبلل طرح السؤال بصيغة أو بأخرى ألن الغرض ذلذه
الطريقة ىو كيفية احلصول على األجوبة الواضحة والدقيقة.
لذلك كنا نسعى يف كل مرة اىل أفراد العينة ادلتمثلة يف ( األساتذة والتبلميذ) وىذا النوع من ادلقابلة مهم جدا
حيث يعد مصدرا أساسيا يف احلصول على ادلعلومات اليت تفيد الدراسة.
حيث سبكنا بفضلها من التعرف على احلقيقة الكامنة وراء كل سبثل للمكانة االجتماعية عند كل من
األستاذ والتلميذ وقد سبت مقابلة  12أستاذ.
كانت ادلقاببلت على النحو التايل :
 مقابلة  2أستاذة و 1أستاذ دلادة الفلسفة 3أستاذة عربية  3أستاذ االجتماعيات  2رياضيات  1علوم طبيعيةوقد ساعدنا كثَتا على مجع قدر كايف من البيانات وادلعطيات العلمية ذات الصلة بالبحث.
االستمارة:
تعترب االستمارة من أكثر الوسائل استخداما وشيوعا جلمع البيانات يف البحوث االجتماعية 1واستمارة
البحث ظلوذج ،يضم رلموعة أسئلة توجو إىل ادلبحوثُت من أجل احلصول على ادلعلومات حول موضوع أو
مشكلة أو موقف يتم مؤلىا مباشرة تسمى االستبيان  ،ويطلب من ادلبحوث اإلجابة عليها مباشرة وىو وسيلة
جلمع ادلعلومات حول ادلوضوع البحث حبيث تزودنا جبملة من ادلعطيات  ،ويكون فيها رلموعة من األسئلة
مرتبة بأسلوب منطقي ومناسب ،كما أهنا تعمل على الكشف بدون ظهور أي ربيز حول الظاىرة ونظرا

 - 1إحساٌ يحًد انحسٍ :األسس انؼهًٍح نًُاْج انثحس االجرًاػً ،دار انطهٍؼح انطثؼح األٔنى،تٍرٔخ نثُاٌ،1982،ص
.65
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لطبيعة حبثنا جلأ نا إىل االستبيان دلا لو من دور يف إصلاح البحوث العلمية  ،ألهنا تفرض على ادلبحوث التقيد
دبوضوع البحث واالسئلة ادلطروحة فيو كما ساعدنا على تسهيل عمليت التفسَت والتحليل .
حيث قمنا بتوزيع  119استمارة على التبلميذ سنة أوىل جذع مشًتك  ،تتضمن عدد من األسئلة قسمناىا
إىل أقسام تتوافق مع فرضيات الدراسة ،حبيث بلغ عدد األسئلة  30سؤاال مغلقة خبيارات ومفتوحة.
القسم األول :يتضمن بيانات يتعلق بادلكانة االجتماعية دبا فيها ادلستوى التعليمي وادلستوى االقتصادي األب
واألم ونوع ادلهنة.
القسم الثاين :يتضمن البيانات اخلاصة بتأثَت سبثبلت ادلكانة االجتماعية على طبيعة العبلقة التفاعلية بُت
األستاذ والتلميذ على أساسها االنسجام.
القسم الثالث :يتضمن البيانات ادلتعلقة دبظاىر العبلقة اليت سبتاز بالبلمباالة يف حالة تفاوت سبثل ادلكانة
االجتماعية.
القسم الرابع :يتضمن البيانات ادلتعلقة دبظاىر العبلقة اليت تتسم بالصراع بُت األطراف.
واستخلصنا شلا سبق ساعدتنا ىذه العملية على اإلجابة بطريقة واضحة ومرتبة شلا ساعدتنا على التحليل وتفريغ
البيانات.

33

ثانيا :التحميل السسيولوجي لمنتائج
- 1عرض نتائج الدراسة
بيانات تتعمق بالمكانة االجتماعية:
جدول رقم :01يبين توزيع افراد العينة حسب المستوى التعممي لألب واألم

األب
األولياء

التكرار

األم
النسبة

التكرار

النسبة

ادلستوى التعليمي
أمي

12

16

%13.44

%10.08
ابتدائي

13

30 %10.92

%25.21

متوسط

25

30 %21.01

% 25,21

ثانوي

33

23 %27.73

%19.32

جامعي

36

20 %30.25

%25.21

اجملموع

119

%100

119

%100
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من اجلدول أعبله بينت أكرب نسبة من ادلستوى التعليمي لآلباء من أفراد العينة واليت قدرت ب 35.04
 %تعليم جامعي مث تليها نسبة % 34.02مستوى تعليم ثانوي مث تليها تقدر بنسبة  %20.60متوسط مث
تليها نسبة تقدر ب  % 7.21أمي مث تليها نسبة %3.09ابتدائي.
أما ادلستوى التعليمي لؤلمهات صلد أكرب نسبة يف التعليم ىي ادلستوى التعليمي تقدر بنسبة
 %28.86ثانوي ،مث تليها نسبة 23.71متوسط مث تليها نسبة % 18.55جامعي وابتدائي ونسبة
%10.30
يتبُت أن نسبة التعليم عند اآلباء أعلى من نسبة التعليم عند األمهات ،وىذا راجع للزمان الذي كان
فيو نسبة الذكور يف التعليم أعلى من اإلناث وكان التعليم متاح للذكور أكثر من اإلناث ،وترجع كذلك لعوامل
أخرى من بينها عدم خروج ادلرأة للعمل .
وكذلك صلد أن أعلى نسبة من التعليم عند اآلباء تعليم عايل وىذا يرجع إىل طبيعة ادلنطقة اليت تكثر هبا
ادلؤسسات وتتطلب مستويات عالية من التعليم.
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جدول رقم  :02يبين توزيع افراد العينة حسب نوع مينة اآلباء

نوع ادلهنة لؤلب
التكرار

النسبة

عامل يومي

19

%15.96

رجل أعمال

3

%2.52

أستاذ

15

% 12.60

اداري

34

%28.57

حارس

7

%5.88

امن

7

%5.88

نقيب يف اجليش

1

%0.84

سائق

5

%4.20

عميد كلية

2

%1.68

مفتش

3

%2.52

طبيب

1

%0.84
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قاضي

2

%1.68

مدير

9

%7.56

تاجر

5

%4.20

اجملموع

119

%100

شكل رقم  :01يوضح توزيع افراد العينة حسب نوع المهنة عند األب

يبُت اجلدول ان اكرب نسبة يف اإلدارة بنسبة  %28.57مث تليها نسبة مث العامل اليومي %15.96
للعامل اليومي  % 12.60لؤلستاذ مث ادلدير  %7.56مث تليها نسبة االمن  %7.21نسبة التاجر
والسائق  %4.20ونسبة ادلفتش  %2.52ونسبة عميد الكلية والقاضي  %1.68وطبيب بنسبة %0.84
وآخر متويف.
من خبلل اجلدول صلد التنوع يف ادلهن ووجود مهن ذات مستوى عايل وذات مستوى متوسط
وذات مستوى منخفض ويرجع ىذا التنوع نتيجة ادلنطقة اليت أجريت فيها الدراسة واليت تكثر وتتنوع يف
ادلؤسسات ادلهنية ،وإن تقدير الناس للمكانة االجتماعية يتأثر بعامل او أكثر من العوامل منها طبيعة ادلهنة
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وىو ادلظهر احلركي للمكانة االجتماعية للفرد أي شلارسة احلقوق والواجبات يف إطار او موقف اجتماعي معُت
وىي ترتبط دبكانة االفراد يف اجملتمع احمللي وأهنا الرابط األول بُت الفرد والبناء االجتماعي وتتجسد تلك الرابطة
يف األدوار االجتماعية اليت ربدد ظلط العبلقات االجتماعية بُت أعضاء اجلماعة الواحد دبختلف الزمان
وادلكان.
جدول رقم  :03يبين توزيع افراد العينة حسب نوع مهنة األمهات
مهنة األم

التكرار

النسبة

كاتبة يف مؤسسة

5

%4.20

أستاذة

6

%5.04

معلمة

10

%8.40

مربية أطفال

1

%0.84

شلرضة

1

%0.84

مديرة

1

%0.84

مهندسة

1

% 0.84

اجملموع

119

%100

شكل رقم  :02يوضح توزيع افراد العينة حسب نوع المهنة عند األمهات
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الجدول رقم :4يوضح تمثالت المكانة االجتماعية عند األستاذ مساوية لمتمميذ وتأثيرىا
عمى طبيعة التفاعل الذي يحدث بينو وبين التمميذ عمى أساس مؤشر االنسجام.
التفاعل
سبثبلت ادلكانة االجتماعية

التفاعل اإلجتماعي

اجملموع

سبثبلت املكانة اإلجتماعية

اإلىتمام

التكرار

النسبة

يسأل عن األسباب

56

119 % 47.05

يوخبك

10

% 8.40

يشجعك على التحسن 53

التكرار

النسبة
% 100

% 44.54

تشجع

منحك مكافئة

1

% 0.84

مدحك

60

% 50.42

ال يبايل

58

% 48.73

يشجعك على ربسُت

65

%54.62

119

119

% 100

% 100

كفاءتك
التحفيز

يوخبك

54

% 45.37

ال يبايل

0

%0

من خبلل اجلدول يتضح لنا التفاعل االجتماعي لتمثبلت ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ مساوي للتلميذ يركز
على مؤشرات التحفيز والتشجيع حيث صلد أن نسبة التحفيز ىي  ،%54.62ونسبة التشجيع،%50.42
ومؤشر االىتمام بالتبلميذ صلد نسبتو  ، %47.05من ىذا نستنتج يف أن األستاذ عبلقتو مع التلميذ عبلقة
تفاعلية قائمة على أساس االنسجام من خبلل مؤشرات التحفيز والتشجيع واإلىتمام ،وىذا يدل على
إستمرارية شدة التفاعل اإلجتماعي لؤلستاذ والتبلميذ.،
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كما يبُت بيَت بورديو بقولو " :إن  1النجاح ادلدرسي وارد جدا كلما تشاهبت ملكة األساتذة مع ملكة
ادلتعلمُت"  ،حسب بيار بورديو فإن التمثبلت ادلتشابو بُت الفاعلُت تشًتك يف الدالالت و األسلوب واللغة
وتفرض عليهم وربكم يف إستعماذلا وإمتبلك الكفاءة اللغوية الشرعية واألسلوب الذي يضمن فعاليتها ألهنا
عبلقة مبدئها التشابو وتتم وفق أسلوب التجانس واإلستمرارية يف التفاعل.
جدول رقم:5يبين تمثالت المكانة االجتماعية عند التمميذ مساوية لألستاذ وتاثيرىا عمى
طبيعة التفاعل الذي يحدث بينو وبين االستاذ عمى أساس مؤشر االنسجام.
التفاعل اإلجتماعي

التفاعل

المجموع

تشارك
سبثبلت ادلكانة االجتماعية
تتجاىل

التكرار
72

النسبة
% 60.50

47

% 39.49

اإلجابة

78

119 % 65.54

التجاىل

37

% 31.09

التوبيخ

04

%03.36

تناقش

61

% 51.26

ال تبايل

58

% 48.73

مشاركة

التكرار
119

تمثالت المكانة اإلجتماعية

تكيف
التكافؤ

119

النسبة
% 100

% 100

% 100

من خبلل اجلدول يتضح أن التفاعل اإلجتماعي لتمثبلت ادلكانة اإلجتماعية يركز على مؤشرات
التكيف بنسبة  ،%65.54وادلشاركة بنسبة  ،%60.50والتكافؤ بنسبة  ،% 51.62ومن ىنا نستنتج أن
عبلقة التلميذ مع األستاذ عبلقة تفاعلية قائمة على أساس االنسجام وىذا يدل على استمرارية شدة التفاعل
بُت التلميذ واألستاذ ،ففي مجاعة ادلناقشة يؤدي التفاعل اىل ابراز أدوار ادلشاركُت وتعميقها وينتج عن التفاعل
عبلقة اجتماعية متبادلة( عبلقة ذباذب) وىذا معناه ان التفاعل ػلدد درجة اجلاذبية ادلتبادلة مع التلميذ
واألستاذ فكلما ازداد معدل اتصال والتفاعل بُت التلميذ واألستاذ ازداد فهمو لو وادراكو خلصائصو ودرجة
التشابو او االختبلف بينهما ؽلثل تفاعل ادلرء مع مجاعتو درجة اصلذاب اليو فاجلماعة تشعر أعضاءىا باالحًتام
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واذليبة والنجاح وتتيح فرص ادلشاركة غلب ان تتوفر يف كل عملية التفاعل االجتماعي اثارة رد فعل اذباه الطرف
ادلقابل خبصوص مسالة ما يقصد الوصول اىل تفاىم متبادل يرمي ايل تبٍت موقف او أسلوب مرغوب فيو

1

جدول رقم  06يبين :تمثال المكانة االجتماعية عند األستاذ ارفع من األستاذ لمتمميذ
وتأثيرىا طبيعة التفاعل الذي يحدث بينو وبين األستاذ عمى أساس مؤشر الالمباالة.
التفاعل اإلجتماعي

التفاعل
سبثبلت ادلكانة االجتماعية

سبييز

سبثبلت ادلكانة اإلجتماعية

تقيمكم إىل

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

73

%61.34

119

% 100

رلموعات
إختيار رلموعة معينة 46

% 38.65

ذباىل
التسيب
التحيز

اإلستإذان

63

% 52.4

اإلختيار التلقائي

66

% 47.05

إعادة شرح الدرس

67

119 % 60.30

ال يهتم

52

% 43.69

كل التبلميذ

58

119 % 48.73

رلموعة معينة

45

% 73.81

ال يبايل

16

% 13.45

% 100

% 100

من خبلل التفاعل االجتماعي دلكانة األستاذ األرفع يتضح أن األستاذ من خبلل مؤشرات البلمباالت
ليس لديو مؤشر التحيز بنسبة % 73.81يعٍت أنو ال يفضل تلميذ عن اآلخر ،ال ؽليز بُت التبلميذ
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بنسبة ،% 61.34أنو ليس متسيب بنسبة  ،% 60.30وال يتجاىل التبلميذ بنسبة  ،% 52.65ومن
خبلل اجلدول نستنج أن التفاعل بُت األستاذ والتلميذ ليست قائمة على أساس التمييز والتجاىل والتسيب
والتحيز وأهنا ليست قائمة على أساس البلمباالت وىذا يؤدي إىل إستمرارية شدة التفاعل بُت األستاذ
والتلميذ ،تتوافق الدراسة مع إن ادلكانة العالية وما يرافقها من عبلقات تفاعلية تأثر يف تفاعل الفرد ويف عملو

ورلمل حياتو بصورة عامة وبشكل إغلايب يصبح الفرد عنصرا فاعبل يف بناء رلتمعو.1
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جدول رقم  :07يبين تمثالت المكانة االجتماعية عند التمميذ ارفع لألستاذ وتأثيرىا عمى
طبيعة التمفاعل الذي يحدث بينو وبين األستاذ عمى أساس مؤشر الالمباالة.
التفاعل اإلجتماعي

اجملموع

التفاعل

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

تتقبل

42

%35.29

119

% 100

تعارض

77

% 64.70

توافق

44

% 31.97

ربتج

38

% 31.93

تعارض

37

% 36.09

عدم فتح الواجب

54

119 % 45. 38

كبلم سيء

20

%16.80

تصرف سيء

45

% 37.81

سبثبلت ادلكانة االجتماعية
اإلجتماعية

ادلكانة

سبث(الت

التسيب

119

% 100

التجاىل

% 100

اإلعلال

من خبلل اجلدول يتضح التفاعل االجتماعي لتمثبلت ادلكانة االجتماعية لتلميذ أرفع من خبلل ادلؤشرات
البلمباالة ،أن التلميذ متسيب بنسبة  ،% 64.70وأنو مهمل لدروسو بنسبة ،% 45.38وأنو متجاىل
ألستاذه بنسبة  .% 36.09ونستنج أن تفاعل التلميذ لؤلستاذ عندما تكون مكانتو أرفع تكون قائمة على
أساس التسيب والتجاىل واإلعلال وىذا يبُت البلمباالة من طرف التلميذ ويقلل من شدة التفاعل بُت األستاذ
والتلميذ شلا تؤثر على استمرارية العبلقة التفاعلية بينو وبُت األستاذ،كلما زادت ادلكانة قوة ازداد صاحب
ادلكانة سبتعا هبا وحرصا على محايتها وتعزيزىا وبادلقابل تفرض ادلكانة العالية على صاحبها التزامات وسلوكيات
زلددة وعدم العمل هبا ؽلكن ان يؤثر على ادلكانة ويشكك هبا فادلكانة تفرض على صاحبها أوضاع او
سلوكيات معينة.
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جدول رقم  :08جدول يبين تمثالت المكانة االجتماعية عند األستاذ اخفض لمتمميذ
وتأثيرىا عمى طبيعة التفاعل الذي يحدث بينو وبين التمميذ عمى أساس الصراع.
التفاعل

سبثبلت ادلكانة االجتماعية

ادلساواة

سبثبلت ادلكانة اإلجتماعية

يتيح فرصة إبداء

التفاعل اإلجتماعي

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

77

119 % 64.70

النسبة
% 100

رأيك

التشدد

ػليل فرصة لغَتك

42

% 35.29

مراقبة الواجب

69

% 57.98

يتغاضى عليك

50

% 42.01

طرح األسئلة

73

% 61.34

119

119

%100

% 100

التوافق

وإستجواب

العبارات والرموز

اإلكتفاء باإلمبلء

46

% 38.65

تنقص من قدراتك

38

% 31.93

ربفزك على اإلجتهاد 81

% 68.06

119

% 100
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من خبلل اجلدول يتضح أن التفاعل االجتماعي لتمثبلت ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ أرفع من خبلل
ادلؤشرات ،أن األستاذ ػلفز التبلميذ على االجتهاد من خبلل الرموز والعبارة بنسبة  ،% 68.06وأنو مساوي
بُت التبلميذ بنسبة  ،% 64.70و التوافق بنسبة % 61.34ومتشدد بنسبة  ،% 57.98ونستنتج أن
التفاعل االجتماعي لتمثبلت ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ أخفض تقوم على أساس االجتهاد ادلساواة والتوافق
والتشدد ،وال تقوم على أساس الصراع ،إ ن سعي االنسان اىل التوافق مع البيئة االجتماعية يدفعو اىل العمل من
أجل ان يكون مقبوال وزلًتما لدى اآلخرين  ،وىذه حاجة االنسان اىل االنتماء والوالء اىل افراد رلتمعو.
جدول رقم  :09يبين تمثالت المكانة االجتماعية عند التمميذ اخفض لألستاذ وتاثيرىا عمى
طبيعة التفاعل الذي يحدث بنو وبين األستاذ عمى أساس الصراع.
التفاعل اإلجتماعي

اجملموع

التفاعل

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

تبدي رأيك

67

% 56.30

119

%100

تكتفي بالسمع

52

% 43.69

يهتم بك األستاذ

50

% 42.01

يشجعك

44

% 36.97

ال يبايل

25

% 21.01

حل الواجبات

60

% 50.42

التجاىل

59

% 49.57

سبثبلت ادلكانة االجتماعية
سبثبلت ادلكانة اإلجتماعية

التنافس
التنافر

119

119

%100

100%

التوافق

من خبلل اجلدول يتضح أن التفاعل االجتماعي لتمثبلت ادلكانة االجتماعية للتلميذ أخفض من خبلل
ادلؤشرات ،بينت على التنافس بنسبة  ،% 56.30والتوافق بنسبة  ،% 50.42والبلتنافر بنسبة 42.01
 ،%من خبلل اجلدول نستنج أن التفاعل لتمثبلت ادلكانة االجتماعية للتلميذ أخفض قائمة على أساس
التنافس والتجاذب والتوافق ،أن األفراد يقيمون مكانتهم من النتائج اليت يتحصل عليها استنادا للسلوك
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والكفاءة ،اليت يظهروهنا مقارنة مع السلوكيات والنتائج اليت يصل عليها األفراد الذين يقارنون أنفسهم هبا
نتيجة إلدراك التشابو مع األشخاص ادلرجعيُت (الزمبلء) ،يف جوانب عدة وػلدث االتساق مع اآلخرين عندما
تكون ادلكافئة والتقدير نتيجة اجلهد ادلبذول من اآلخرين ،وإن اجلماعة ادلرجعية ىي مجاعة ادلشاهبون لو
(الزمبلء) وىي اجلماعة ادلفضلة للمنافسة وربديد ادلكانة.

46

- 2مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات
نتائج الفرضية العامة:
وقد قمنا بدراسة وحبث يف معرفة حقيقة يف حالة تغَت سبثبلت ادلكانة االجتماعية لكل من األستاذ
والتبلميذ ىل بضرورة ربدث تغَتا يف طبيعة العبلقة التفاعلية بينهما.
فوجدنا انو بطبيعة زبتلف انتماءات األطراف وزبتلف سبثبلهتم النتماء كل منهما (األستاذ والتلميذ) وىو
ما يؤدي اىل تغَت يف طبيعة العبلقة التفاعلية بينهما  ،ففئة األساتذة تتسم بتمثل موحد للمكانة االجتماعية
بالرغم من اختبلف مكانتهم العالية وادلتوسطة اال ان سبثبلهتم مشًتكة ،على خبلف فئة التبلميذ زبتلف
انتماءاهتم كما زبتلف سبثبلهتم بشكل متفاوتة ،وذلك ما يؤثر على ربديد نوع العبلقة القائمة بينهما.
ففئة األساتذة ربمل تصورا رلسدا على أسس ادلساواة والسعي اىل ربقيق االنسجام وبذلك سبثبلهتم للمكانة
االجتماعية مساوية بالرغم من التفاوت يف االرتفاع واالطلفاض.
فالتلميذ يرسم سبثبل خاصا انطبلقا من انتماءه اخلاص وبذلك يتخذ اشكال خاصة ليحدد من خبلذلا عبلقة
بينو وبُت استاذه ،وبينو وبُت زمبلءه ،فتمثلو اخلاص وتطوراتو تفرض عليو ذبسيدىا يف عبلقتو التفاعلية داخل
موقف تعليمي ،وىذا يؤثر على ربديد طبيعة التفاعل الزباذ أساليب خاصة مسؤولة على شدة استمرارية
وتوقف عبلقتو وبناء نوع معُت من العبلقة بُت األطراف ادلتفاعلة.
ففئة التبلميذ انطبلقا من سبثبلتو للمكانة االجتماعية ووضعو االجتماعي والثقايف واالقتصادي ،فهو يقيم
اعتقادات وأفكار خاصة تسَت تفاعلو مع الفاعلُت وترسم شكل عبلقتو .
كما زبتلف أشكال التصورات بُت التبلميذ فيما بينهم تبعا للمكانة اليت ينتمي إليها وىذا من خبلل
العبلقة القائمة بُت التبلميذ.
ومن خبلل الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا أن العبلقة التفاعلية أن عبلقة سبثبلت ادلكانة االجتماعية
يف ربديد العبلقة التفاعلية بُت كل من األستاذ والتلميذ عبلقة تبادلية شأهنا من شأن العبلقات االجتماعية
اليت زبضع دلتغَتات االجتماعية والثقافية ،وعليو فإن رؤية الفرد لذاتو ولغَته زلددة يف بناء تصور ذباه اآلخر
هبدف ربديد نوع طبيعة العبلقة التفاعلية اليت رمسها التمثل اخلاص لؤلطراف ،وبذلك تعد سبثبل ادلكانة
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االجتماعية احد مظاىر تفسَت نوع العبلقة القائمة بُت الفاعلُت ( األستاذ والتلميذ) واتضح ان التفاعل القائم
بُت األستاذ والتلميذ مرجعتيو االنتماء االصلي لكل منهما.
اذن فعبلقة سبثبلت ادلكانة االجتماعية وطبيعة التفاعل القائم بُت األستاذ والتلميذ ىي عبلقة وطيدة فاذا
اردنا ان ضللل التفاعل فانو ال ؽلكننا التغافل عن اختبلف تصور ادلكانة االجتماعية بُت األطراف والرمزية
التمثبلتية احملددة للمارسة داخل موقف تعليمي كما ان يف حالة التغَت لتمثل ادلكانة فيحدد نوع التفاعل فاي
تغَت يف احداعلا ػلدث تغَت يف ادلتغَت اآلخر.
وبالتايل اتضح انو كلما تغَت سبثل األستاذ والتلميذ للمكانة االجتماعية دبا ػلملو من معرفة باآلخر وخبلفياتو
الثقافية كلما توفرت لو إمكانية ادراك قيم اآلخر وكانت لو القدرة على ادراك نقاط التبلؤم بُت الذات واألخر
فيكون االختيار عن وعي والفهم قائم على أسس الواقعية كما ان رفضها على مربرات ودوافع منطقية أوذلا
صعوبة ادماج االخر يف ادلنظومة وىو ما نفهو من خبلل نتائج الدراسة ادليدانية اليت أوضحت اختبلف طبيعة
التفاعل مرجعو تغَت سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ والتلميذ.
نستنتج وجود اختبلف بُت إجابات ادلستجوبُت لفئة األساتذة دلتغَت سبثل ادلكانة االجتماعية الذي ساىم يف
خلق التفاوت ويف ربديد ادلواقف وكيفية إدراك ادلوضوع وىذا ما جعل كل فئة يتناول ادلوضوع بسب ادلرجعيات
الثقافية والقيم وادلعتقدات االسرية واالجتماعية اليت ينتمي اليها.
ذلك ان التمثبلت االجتماعية اليت ينتجو أطراف العملية التعليمية (األستاذ والتلميذ) تنشا من ثقافة معينة عن
طريق التفاعبلت وربديد التأثَتات اليت ترتكز على الروابط بُت األطراف وتبادل ادلعلومات واالعتقاد واألفكار
بُت األطراف ادلتفاعلة.
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نتائج الفرضيات الفرعية:
نتاج الفرضية األولى:
أردنا من خبلل ىذه الفرضية أن نفهم طبيعة العبلقة املتفاعلة إذ تتساوي سبثل ادلكانة االجتماعية بُت األستاذ
والتلميذ ومدى انسجام العبلقة بينهما أي أن نفهم نوعية العبلقة التفاعلية وشكلها يف ظل التشابو سبثل
مكانتو االجتماعية بينهما والسمات اليت تصف هبا ىذه العبلقة ومدى استمراريتها.
كشفت الدراسة ادليدانية إىل حقائق موضوعية ترصد واقع طبيعة العبلقة ادلبنية على تشابو سبثل ادلكانة
االجتماعية لؤلستاذ والتلميذ تتسم باالنسجام واالستمرارية وذباذب ومرجعية ذلك أنو يوجد تطابق مع أسلوب
ادلنظومة ادلدرسية وشلارسات الفاعلُت ضمنها إذ أن تساوي سبثبلت ادلكانة االجتماعية بُت أطراف العملية
التعليمية لؤلستاذ والتبلميذ يكونوا مشًتكون يف ادلردود الثقايف ،وأدوات فكرية تنتج بطبيعتها تفاعل قائم على
ت والتلميذ قامة على ادلساواة واالنسجام بُت التبلميذ ويف ىذا
أساس االنسجام ،ىذا بُت أن العبلقة بُت األس اذ
الصدد يقر بيَت بورديو بقولو " :إن النجاح ادلدرسي وارد جدا كلما تشاهبت ملكة األساتذة مع ملكة
ادلتعلمُت"  ،كما يرى عند تساوي الشهادات بُت الفاعلُت األستاذ والتلميذ ،ينتج مردود أحسن لشهاداهتم

ادلدرسية وهبذا فإن تشابو األصل االجتماعي يلعب دورا يف ربديد طبيعة العبلقة التفاعلية 1ويكيفها على أسس

متساوية قائمة على أساس االنسجام ،وال سيما من خبلل شبكة العبلقات اليت تسمح دبعرفة حسنة ويف ىذا
ادلعٌت فإنو كلما اشًتكت وتساوت الثقافات وتساوت القيام بالقواعد وادلمارسات وادلسلوكات ويبٌت سبثبل
مشًتكا بُت األستاذ والتلميذ أساسو االنسجام.
حسب بيار بورديو فإن التمثبلت ادلتشابو بُت الفاعلُت تشًتك يف الدالالت و األسلوب واللغة وتفرض
عليهم وربكم يف استعماذلا وامتبلك الكفاءة اللغوية الشرعية ادلطابقة للقواعد النحوية واألسلوب الذي يضمن
فعاليتها ألهنا عبلقة مبدئها التشابو وتتم وفق أسلوب التجانس واالستمرارية.
يف ىذا الصدد يقر فسنجر ...أن تشابو سبثل ادلكانة االجتماعية بُت األطراف وتكون اآلراء متطابقة
مع اآلخرين تتسم باالطمئنان على صحة أراءه إن وجد فيها ما ال يتطابق فذلك دليل على عدم صحتها
كذلك الشيء نفسو مع القدرات فإن وجد قدراتو دبستوى قدرات اآلخرين وتكون قائمة على مبدأ التواصل.
إذن كشفت نتائج الدراسة ادليدانية أن طبيعة العبلقة التفاعلية بُت األستاذ والتلميذ تتأثر بدرجة التشابو
يف الثقافة واألسلوب بُت األشخاص ادلشاركُت فيو.
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فكلما ازداد التشابو الثقايف بُت الطرفُت ازداد شدة التفاعل بينهما على أساس االنسجام.
الفرضية الفرعية الثانية:
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ تساوي سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ يكون التفاعل قائم
على أساس االنسجام.
كشفت نتائج الدراسة إىل أن تساوي سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ لؤلستاذ سبتاز العبلقة بُت أطرافها
كيف وادلشاركة والتكافؤ فكل منها ػلمل خصائص مشابو تابعة النتماء مشًتك  ،وتنتج عبلقة مباشرة
بالت
مشًتكة ،ومتجانسة ومتشاهبة شلا ػلقق لكبل األطراف ادلشاركة يف نفس األساليب والفهم ادلتبادل وذلك
لتطابق ىوية ادلتفاعلُت بصورة قوية مع القيم وادلواقف وشدة الًتابط بينهما تتضاعف وتتوحد أىدافهم من
خبلل التبادل ادلشًتك وبالتايل يتفق التكامل الذي ؼللق التوازن .
فيما يتعلق بطبيعة التفاعبلت اليت ربكم العبلقة القائمة بُت األستاذ وعند التلميذ ػلكمها طابع التواصل
واالنسجام واالستمرارية.
نتائج الفرضية الثالثة:
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ أرفع من سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعة التفاعل
قائمة على أساس البلمباالة.
عرفنا أن سبثبلت األطراف ادلتفاعلة زبتلف باختبلف انتماءاهتم االجتماعية ،وتؤثر يف نوع العبلقة القائمة
بينهما ،وقد تبُت لنا من خبلل النتائج اليت أفرزهتا الدراسة ادليدانية أن اختبلف مكانة األستاذ ضلو األرقى
واختبلف سبثلو عن سبثل مكانة االجتماعية للتلميذ ال تقام على أساس البلمباالة ومرجعية ذلك من خبلل ما
أقرت بو عينة الدراسة من خبلل ادلقابلة أنو التلميذ يبقى تلميذ و األستاذ أستاذ لكل منهما واجب وحق
ربكم بينهما قوانُت خاصة غلب االلتزام هبا يف العملية التعليمية مثل ادلساواة االىتمام اإلصغاء وتفعيل
األعضاء على اعتبار أن التلميذ ىو ىدف العملية التعليمية وزلورىا دون استثناء بالرغم من اختبلف سبثبلتو
للمكانة االجتماعية يف العملية التعليمية وزلورىا دون استثناء بالرغم من اختبلف انتماءاهتم الثقافية
واالقتصادية واالجتماعية اليت تفرض على األستاذ تبٍت أساليب مستهدفة لتحسُت الفئات ادلغايرة ،كما أن
يحول زبطي ىذه ادلشكبلت بتحقيق التوازن والتغاضي عن ابعاد الوضعيات االجتماعية كبعد لتحديد
األستاذ ا
التفاعل بُت األستاذ والتلميذ.
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نبلحظ ان فئة العينة ادلتمثلة يف األساتذة يشًتكون يف أىدافهم واراءىم بالرغم من اختبلف مكانتهم
االجتماعية وسبثبلهتم اال اهنم يسعون ايل ذبسيد معامل العملية التعليمية هبدف ربسينها واضافة ذلك
اإلصبلحات الًتبوية اليت هتدف ايل تكيف ادلنهاج وطرق التدريس وفق متطلبات التبلميذ وحاجاهتم وقدرهتم
وتدعيم زلورة التبلميذ ودور األستاذ يقتصر على التوجيو واإلرشاد.
وىو بذلك يسعى ايل تفادي بناء عبلقات ىامشية قائم على البلمساوة والبلمباالة وتكوين ادلشاركة وادلبادرة
اجلماعية دلختلف فئات التبلميذ.
اذن نستنتج من استشهادات افراد العينة انو عندما يكون سبثل ادلكانة عند األستاذ ارفع من سبثل ادلكانة
االجتماعية للتبلميذ تكون عبلقة قائمة على السعي على ربسُت ادلساواة والتكافؤ من طرف األستاذ وعدم
استظهار ادلعايَت االجتماعية وذبنب تدخلها يف التحكم يف نوع العبلقة التفاعلية يف ادلواقف التعليمية وذلك
لعدم تباين بُت التبلميذ واقصاء اجتهادات التبلميذ الذين يبذلون جهد دلا سبلكو قدراهتم واستعداداهتم العمل
على تنميتها وربفيزىم وتشجيعهم.
كذلك لعدم تكريس البلمساواة بُت التبلميذ يف عبلقتهم اخلاصة سواء داخل االسرة وادلدرسة و اجملتمع.
ذبنب غرس التمايز شلا يولد تنافر التبلميذ يف ما بينهم ويرسم سبثبلت خاصة تؤثر يف طبيعة العبلقة التفاعلية
بينهما.
نتائج الفرضية الرابعة
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ ارفع من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة التفاعل قائم
على أساس البلمباالة.
اتضح من خبلل نتائج الدراسة عينة التبلميذ ان اختبلف مكانتهم وسبثبلهتم تفرض عليهم اختبلف طبيعة
العبلقة التفاعلية بينو وبُت األستاذ اذ ان سبثل التلميذ انطبلقا من مكانتو ارفع يبٍت سبثبل خاص ؽلتاز بالتفاوت
واالرتقاء والبلمباالة شلا لوحظ شلارستو انطبلقا من سبثلو اخلاص فيتخذ أساليب وطرق وقيم زبلق الال توافق بينو
وبُت األستاذ وبينو وبُت التبلميذ وبُت قوانُت العامة داخل اجملال ادلدرسي .شلا ينجر عنو اىل تبٍت عبلقة تفاعلية
يرمسها سبثلو اخلاص قائمة على أساس التسيب واإلعلال والتجاىل ،وإبراز التفاوت بينو وبُت األستاذ والزمبلء،
كل ىذه األساليب تفرض على األستاذ انتهاج أسلوب البلمباالة ألسباب مرجعها سبثل توجو التلميذ وتصوره
لؤلستاذ بغض النظر عن األىداف احلقيقية.
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اتضح من افراد العينة من ادلقابلة اىل ان التبلميذ ذوي سبثبلت ارفع للمكانة االجتماعية يتصرفون بالتهميش
لؤلستاذ واألفكار مبنية على احلرية واالستقبللية وإظهار التفاوت ألطرافها كما تدعمو يف بناء ىذه األفكار
والقيم االسرة الذي يتخذىا كنموذج يف تدعيم عبلقة مبنية على االرتقاء.
نستخلص انو كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التلميذ ارفع من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ يكون
التفاعل قائم على أساس البلمباالة والتفاوت.
نتائج الفرضية الفرعية الخامسة :
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ اخفض من سبثل ادلكانة االجتماعية للتلميذ تكون طبيعة التفاعل
قائمة على أساس الصراع.
بينت نتائج الدراسة ادليدانية اختبلف لتمثبلت ادلكانة االجتماعية ففيما تعلق باطلفاض سبثل ادلكانة
االجتماعية عند األستاذ تكون طبيعة العبلقة التفاعلية قائمة على أساس التوافق من وجهة األستاذ والتعامل
مع التبلميذ بأساليب وطرق تنفي تدخل الوضعية االجتماعية يف العملية التعليمية.
والعمل على اجراء ادلصداقية ادلوضوعية واالجتهاد على عدم ابراز نقاط الضعف اليت تسمح للتلميذ استغبلذلا
وفرض اذليمنة على األستاذ والتقليل من أعلية وعرقلة سَت العبلقة واحداث توتر وقصور يف استمراريتها.
يواجو األستاذ مشكبلت تعيقو يف التعامل مع البيئة الًتبوية يف ادلواقف التعليمية كتضارب األفكار واللغات
واألساليب تكون متفاوتة تؤثر على طبيعة العمل بالرغم من كل ذلك اتضح من خبلل الدراسة اىل ان األستاذ
يتغاضى ويتخطى ىذه اإلشكالية وانتهاج ربديات لتذليل الصعوبات اليت تواجو األستاذ يف ادلواقف التعليمية
مع اهنا تؤثر على طبيعة العبلقة بُت كل من األستاذ والتبلميذ اال اهنا تأخذ اشكاال سلتلفة تتسم بالتوتر
والثبات النسيب.
نستنتج ان اطلفاض سبثبلت ادلكانة االجتماعية عند األستاذ ذبعلو يتساير حبطة وحذر كي ال تؤثر على العملية
التعليمية وبذلك تؤثر على عملية التعليم للتلميذ وىوما ينفي سلبية ادلستقبل وياكد على فعل االختيار
الشخصي للفرد وادلرتبطة بادلنظومة القيمية والفكرية اليت ػلملها وادلنظومة األخبلقية اليت تتحرك بداخلها)
حقيقة طبيعة العبلقة يف حالة اطلفاض سبثل ادلكانة االجتماعية عند األستاذ تتسم بالتوتر وذلك دلا ؼللقو
تفاوت سبثل األطراف األخرى ويربز ذلك يف ادلواقف التعليمية خاصة األستاذ ػلاول التظاىر بتساوي سبثبلتو
مع التبلميذ كي ال تؤثر بشكل وبآخر على طبيعة العبلقة بينهما.
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نتائج الفرضية الفرعية السادسة:
كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التبلميذ اخفض من سبثل ادلكانة االجتماعية لؤلستاذ تكون طبيعة
التفاعل قائمة على أساس الصراع
اتضح ان كلما كان سبثل ادلكانة االجتماعية عند التبلميذ اخفض ػلدث تفاعل يتسم بالتنافس بُت األطراف
فالتبلميذ الذين ػلملون سبثبل اخفض ػلاولون تغطية ىذا االطلفاض يف التغلب على من يفوهتم يف الوضعية
يفوتو بالتحصيل ادلعريف وكسب مودة وثقة األستاذ فاتضح ان طبيعة ىذه العبلقة تتسم بالتنافس بُت سبثبلت
األخفض واالرفع وذلك إلثبات الذات عند التبلميذ ذوي التمثل األخفض للمكانة االجتماعية بالرغم من ان
تفاعلهم يتسم باخلوف واذليبة كما اتضح ان مل يتنافس يف اجلانب اإلغلايب للتحصيل العلمي فاهنم يربزون
ذاهتم عن طريق ادلمارسات والسلوكات الغَت مرغوبة كالتعنيف والتهميش سواء مع األستاذ او التلميذ وىذا
ليس بشكل كبَت كما تبُت من خبلل نتائج ادلقابلة اليت أجريت على األساتذة ان التبلميذ احلاملُت سبثبل ت
ادلكانة االجتماعية اخفض ذباه األستاذ والتبلميذ ينصب اىتمامهم اىل استغبلل نقاط ضعف األطراف
األخرى زبلق تفاعل إغلايب نسبة وبُت األستاذ أساسها رسم سبثل إغلايب ضلو األطراف ادلشاركة يف العملية
التعليمية وىذاما يستثَت األستاذ اىل رسم سبثل إغلايب ضلو التبلميذ وتفرض عليو بناء عبلقة تفاعلية إغلابية تتسم
باالصلذاب واالىتمام.
اذ تتسم طبيعة العبلقة يف ىذه احلالة تنافسية بُت األستاذ والتلميذ والتبلميذ يف ما بينهم.
نستخلص ان اختبلف وتضارب يف فهم مضمون الرسالة بُت األطراف ادلتفاعلة (األستاذ والتبلميذ) وذلك
نتيجة ربريف احدعلا زلتوى الرسالة للوصول هبا اىل صياغة تتبلءم ومعتقداتو وسبثبلتو الفردية.
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-3االستنتاج العام للدراسة:
ما نستنتجو من النتائج اليت كشفت عليها الدراسة ان اختبلف طبيعة التفاعل بُت األطراف (األستاذ
والتلميذ) باختبلف سبثبلهتم واليت كانت مشحونة بشبكة من ادلعاين والدالالت اليت تعرب عن سبثل لؤلطراف
ادلتفاعلة كل منهما ذباه اآلخر على أساس ادلكانة االجتماعية لكل منهما واليت على أساسها ربدد طبيعة
العبلقة التفاعلية بينهما.
وىو ما غلعل التمثبلت االجتماعية نتاج اجتماعي قائم على جدلية ما ىو ذايت وما ىو اجتماعي على
دالالت مرتبطة بالوضعية والسياق االجتماعي وىذا ما ػلدد اختبلف سبثل ادلكانة بُت الفاعلُت حسب
انتماءاهتم ومرجعتيهم الثقافية واليت ربدد طبيعة العبلقة التفاعلية واليت تعرف انسجاما لتشابو سبثل ادلكانة بُت
األطراف.
ىذا التوجو غلعلنا ضلدد خصوصية رؤية الفاعلُت يف التمثل باعتبار ان ىذه الرؤية سبثل مجلة النزاعات الفكرية
لكليهما يكون التجانس خاصيتها األساسية حبيث ابرزت وجود عبلقة ذات طابع ذبانس واتضح من خبلل
النتائج العامة ان سبثل ادلكانة االجتماعية يتدخل كعنصر يف ربليل وربديد العبلقة التفاعلية.
بناء على ذلك نستنتج ان سبثل األستاذ وسبثل التلميذ للمكانة االجتماعية يتبادالن نفس التمثبلت للمكانة
االجتماعية فاهنما ػلققان نسبة من التفاعل كل حسب توجهاتو األيديولوجية والثقافية والوضعية االجتماعية
اليت ينتمي اليها كل سبثل وىو ما غلعل طبيعة تتخذ اشكاال ودالالت تتبلءم والطبيعة األيديولوجية والتعليمية
للفرد ،فيصبح من ناحية امتداد لتمثل ادلكانة من ناحية أخرى امتداد للطبيعة األيديولوجية والثقافية
والتوجهات الفكرية العلمية اخلاصة بكل فئة.
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خاتمة
حاولنا يف ىذه الدراسة اىل كشف طبيعة العبلقة التفاعلية القائمة بُت األستاذ والتلميذ داخل العملية التعليمية
انطبلقا من سبثبلهتم اخلاصة بادلكانة االجتماعية.
ويف ظل ربليلنا السسيولوجي ذلذه الظاىرة شلا مكننا من رصد واستنتاج ما توصلت اليو نتائج الدراسة عن
طبيعة العبلقة القائمة بُت األستاذ والتلميذ اليت ؽلكن مبلحظتها يف ادلؤسسات الًتبوية وبذلك تعد العبلقات
التفاعلية أساس يف إصلاح وربسُت العملية التعليمية يف مستوى سلرجاهتا ومن ىذا ادلنطلق تعد سبثبلت ادلكانة
االجتماعية لؤلطراف ادلتفاعلة اخلصوصية اليت سبيز كل منهما حيث اهنا ربمل دالالت ورموز تنبٍت على
أساسها عبلقات حسب ربريف ادلعاين بُت األطراف ،قد تؤدي بدورىا اىل بروز عبلقات إغلابية أساسها
االنسجام وادلساواة وقد تكون عبلقات تنافر أساسها البلمباالة والصراع بُت الفاعلُت .
لقد كان والزال متغَت سبثبلت ادلكانة االجتماعية حقيقة واقعية تعمل على بناء العبلقات خاصة داخل
ادلؤسسات الًتبوية.
وقد تناولنا العبلقة بُت سبثبلت ادلكانة االجتماعية وطبيعة التفاعل القائمة بُت األستاذ والتلميذ يف ادلواقف
التعليمية.
وقد حاولنا يف ىذه الدراسة توضيح اجلوانب اليت تؤثر يف طبيعة العبلقة التفاعلية واوضحنا تدخل ادلكانة
االجتماعية يف ربديد التفاعل القائم باختبلف سبثبلت الفاعلُت.
كما استندت ىذه الدراسة اىل معطيات ميدانية متنوعة ،لتفكيك وتوضيح الصورة ذلذه اإلشكالية،وقد تبُت
لنا ان العبلقة التفاعلية داخل اجملتمع ادلدروس الذي كان زلل الدراسة ادليدانية اخذ ابعادا سلتلفة ،تبُت انو بتغَت
سبثبلت ادلكانة االجتماعية ػلدث تغَت يف طبيعة العبلقة التفاعلية من خبلل اعتبار التمثل ؼلتلف باختبلف
قيم واعتقدات بُت األطراف وىي بذلك تشكل ظلوذجا يقوم على أساس بعد ادلكانة االجتماعية كما ان
اختبلف ادلكانات االجتماعية يتوقف على اختبلف التفاعل فق القيم اليت يتبناىا.
وعموما نستخلص اىل ان سبثبلت ادلكانة االجتماعية تتدخل بشكل او بآخر يف ربديد طبيعة العبلقة
القائمة بُت األستاذ والتلميذ داخل العملية التعليمية كما اختبلف سبثبلهتم للمكانة االجتماعية يف ظل
الظروف االجتماعية اليت تعيش فيها ،وتبعا دلتغَت قوة اذلوية االجتماعية والثقافية وطبيعة استخدامها يؤثر على
طبيعة التفاعل بينهما.
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