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Academic boredom of high school students:

An exploratory study-  compared to the city of Ouargla
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ملعرفــة اليــة ا الدراســة ــاديــدفت امللــل تالميــذمســتوى ــةلــدى الثانو الفــروقاملرحلــة عــن التخصــصوالكشــف ــ ملتغ
ً
تبعــا

) والـدة" ا سـ ت " لـــــ ـادي امللـل مقيـاس ـ ع عتمـاد تـم الدراسة دف أ ولتحقيق ي)، /أد (عل (2013الدرا مـن ـون وامل فقـرة31) (

و  مجــاالت، ثالثــة ــ ع يةموزعــة وم الســي خصائصــھ مــن التأكــد (عــد ــا قوام عينــة ــ ع ورقلــة100طبــق بمدينــة تلميــذ ــ–) الدرا للموســم

العشـــــوائية.2017/2018 قــــــة بالطر وا ـــــ ناخت تــــــ لعي اختبــــــار"ت" واحـــــدة، لعينــــــة (اختبـــــار"ت" املتمثلــــــة حصــــــائية ســـــاليب اســــــتخدام و

التالية: النتائج إ الوصول تم ن) مستقلت

ادي- امللل عينةمستوى مرتفعلدى .الدراسة

-. الدرا التخصص ملتغ تبعا ادي امللل إحصائيا دالة فروق توجد

الدراسة. بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري طار ضوء ا تفس ليتم

املفتاحية: لمات .ال الدرا التخصص التالميذ؛ ة؛ الثانو املرحلة ؛ ادي امللل

Abstract:

The present study aimed to determine the level of academic boredom among high school students in the light of some

variables. And to detect the differences in the level of academic boredom according to the variable of the academic

specialization (scientific / literary). To achieve the objectives of the study, the criterion of "facilitating the birth" (2013) was

based  on  31  paragraphs  divided  into  three  fields.  A  sample  of  (100)  students  in  the  city  of  Ouargla  -  for  the  academic  year

2017/2018 were chosen randomly. Using the statistical methods of (T test for one sample, T test for two independent samples),

the following results were obtained:

- The level of academic boredom in the study sample is high.

- There are statistically significant differences in academic boredom according to the variable of study specialization.

To be interpreted in light of the theoretical framework and previous studies related to the subject of the study.

Keywords: Academic boredom ; High school ; Students ; Study specialization.
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وضـبط نظـيم ب ـ ع
ُ

واجتماعية ة و تر مؤسسة املدرسة عت

مجتمـع بمثابـة عـد كمـا ة، حضار قة بطر ماعة ا مسلوك سـا مصـغر

ا، صــــا مواطنــــا ــــون ي ــــي ل وإعــــداده التلميــــذ ــــات واتجا ــــار أف بلــــورة ــــ

ـ وال سـرة عـد جتماعيـة شـئة الت مؤسسات م أ من ا عمـلباعتبار

ــ شـــئةع عمــلفــرادت بحيـــث م، مورعــاي صـــيا شــكيل ـــ ع

املبــادئ مـع تتوافـق ـ وال واملقبولـة يجابيـة السـلوكية نمـاط م وإكسـا

ـــار ف تنميـــة ـــ ـــا دور عـــن فضـــال املجتمـــع، ـــ يـــة الدي والقـــيم لقيـــة ا

ستطيع ال أننا معينة،كما وأنظمة ن قوان وفق العلمية قائق ملأنوا

؛قالتوافـتحقيـقتلعبھالذيالدور جتمـا و ـ ـالنف جملـةـف

جتماعيـة ات ـ ـوالثقافيـةالتغ اصـلةوح ا ـاليـومقتصـادية وال

ةساليبتواكبأنس بو نلتفعيلالناجعةال التلميذوتحس عالقة

ا تالميـذ وحمايـة ـخطـرمـنبمدرسـتھ والثقـاالتغ مـا.جتمـا ـذا و

بقkunter)2008 يؤكـده يجـدولـھ) أن ـ ب ي الـذي ـت الب ـ املدرسـة أن

ومـــــــع م بيـــــــ ايجابيـــــــة عالقـــــــات ـــــــا ف ـــــــ ب و املعاملـــــــة، دفء الطالـــــــب فيـــــــھ

السـارة م تجـار وتن طراف، جميع ن ب املحبة عالقات وتبدأ م، معلم

ســــتحقان الــــتعلم ــــ التلميــــذ ومتعــــة س التــــدر ــــ املعلــــم معا.فاســــتمتاع

اسم ا ما لتأث والتعلمالبحث التعليم .1نوعية

املخرجــــــات تبقــــــى الراميــــــة الغايــــــات ــــــذه ــــــل خضــــــم ــــــ و

عمليـــة ـــ التلميـــذ عيـــق ـــ ال اجـــات ا ن بـــ فمـــن التلميـــذ بـــذات متعلقـــة

وامللـل تـارة املتعـة ن بـ تتأر ال نية الذ الة ا البيداغو التوافق

الدرا الفصل عديدة ف2تارات (ل. وميلود عالق أشارت أن3)2016قد

مراحـــل جميـــع ـــ املـــتعلم ـــا م ي عـــا ـــ ال الصـــفية املوضـــوعات مـــن امللـــل

. والثانوي واملتوسط ي بتدا سواء التعليم

I-1-:الدراسة لة مش

أن مــــا و مجتمــــع أي ـــ يــــاة ا عصـــب التعلــــيم ل شـــ

لل جتمــــا التفاعــــل مصــــادر ــــم أ مــــن دباملدرســــة ركــــز فلقــــد تالميــــذ

باملدرســــة، العنايــــة ميــــة أ ــــ ع بــــوي ــــةال بو ال املنظومــــة دت شــــ حيــــت

الثالثــة قطــاب ــل مســت ــة جذر ات ــ غ ة ــ خ الســنوات ــ ــة زائر ا

ــة بو ال باملنظومــة رتقــاء و الــتعلم نوعيــة ن لتحســ وذلــك ســواء حــد ــ ع

بو ال املنظومات مصاف إ للوصول كـأيوالس تبقـي لكـن املتطـورة، ة

ات والصــــعو ل املشــــا ــــا ع وصــــفوفنامنظومــــة مدارســــنا تــــزال ال حيــــت

مــن ي العناصــرعــا ن بــ لتفاعــل ــ كب ل شــ وتفتقــر عديــدة ل مشــا وجــود

بتعلـــيم فقــط ــون ي تمـــام أن معتقــدين التعليميــة، العمليـــة ــ امــة ال

بھ. املحيطة للعوامل النظر دون التلميذ

ـــــ ـــــة ر و ا القضــــايا مـــــن القســـــم داخــــل س التـــــدر عــــد

حصرا يبق لم للتلميذ التعلي شاط ال أن ذلك املعاصرة ة بو ال العلوم

دورا أخــرى خارجيــة عوامــل تلعــب بــل فقــط، ائــھ وذ اصــة ا قدراتــھ ــ ع

الدايداكتيكيـــــــة املمارســـــــة أن والشـــــــك تمدرســـــــھ؛ ـــــــ ع التـــــــأث ـــــــ ـــــــا حيو

واملنــاخ  ذلــكاملتنوعـة، ــ إ ضــف ـت، والب املدرســة داخــل السـائد ي يجــا

النجـــــــاح وتحقيـــــــق تصـــــــال، و عـــــــالم لتكنولوجيـــــــا ي يجـــــــا ســـــــتغالل

بنــاء ــ م ســا ذلــك ــل نجاز، ولــذة والرضــا الســعادة بمشــاعر املخــتلط

والرغبـة املتعـة ع قائمة التعلم عملية جعل و التلميذ لدى التعلم مع

املعرفــ ســاب اك يقبـــلة،ــ التلميــذ يجعــل الـــذي مــا منــا: أي ســاءل ي وقـــد

التعلم؟ عملية مستمتعا التلميذ يجعل الذي وما التعلم؟ ع

ــدي( الف املـــتعلم2014يــرى مشــاركة ــ ع تقـــوم املتعــة أن (

بالثقة املتعلم شعر فإن نفسھ الثقة بناء ألجل املسؤولية ومقاسمتھ

الــذ تقــدير لديــھ نمــا ــاركيانــھ بت و لإلبــداع ــ رئ عامــل ــذا و ــ4ات، غ ،

رة ظـــا ـــا م بـــوي ال بالفعـــل تحـــيط ة ـــ خط مؤشـــرات ـــ إ شـــ الواقـــع أن

مـع الدروس عة ومتا تمام قلة املواد، عض للتلميذ املتكرر الغياب

درجــــة ارتفــــاع ــــ ع رتؤشـــر مظــــا ــــذه و بالواجبـــات القيــــام عــــدم ســـتاذ،

ــــامللــــل، ب ســــ مــــنممــــا التالميــــذ ســــبھ يك مــــا ن بــــ ة ــــ كب فجــــوة وجــــود

س التـــدر وأســـاليب ا، يدرســـو ــ ال التخصصـــات متطلبـــات ن ـــ و الت مــؤ

بث ذا و ديدة، ما وحـدوثالنفورنفوس الداخلية، الدافعية وقتل

للـتعلم، شرس عدو فامللل ، املتكررة ية الروتي شاطات لل سلبية استجابة

فقـــــد مـــــا، بي التوفيـــــق يصـــــعب لـــــدودان خصـــــمان والـــــتعلم امللـــــل أن كمـــــا

) ت يداغوجية2014أشارت نفسو لة مش عد الدرا امللل رة ظا أن (

وا ارجية ا وانب ا ن ب تتوسط ا الـتعلم،أل حلقة الداخلية وانب

مات
ّ
بالتعل املتعلق املوقفي ي الذات تحقيق غياب مع .5ادي

ــ ال حصــائيات و رقــام أشــارات ثانيــة ــة ج توصــلومــن

ـا ـدإل زائـراملع ا ـ بيـة لل ـ2012(الـوط ال السـلبية ر الظـوا حـول (

كظـا املدرسية ئة الب شر تن مـنبدأت عنـھ ينجـر ومـا ـادي امللـل رة

ـد املع كشـف فـيم واقتصـادية، واجتماعيـة نفسـية ومشـكالت درا در

"عــن ســيف اليون منظمــة مــع مــن83%بالتعــاون ــد أز تلميــذ83أي ألــف

الدراسة مقاعد ون وجود.6ي والبحوث الدراسات من العديد أكدت كما

مـــــن  ـــــل و امللـــــل ن بـــــ ودالـــــة موجبـــــة والشـــــعورعالقــــة نانيـــــة، و نـــــدفاع

وضـــعف ف، ســـو ال أو واملماطلـــة الوقـــت، مـــرور بـــبطء والشـــعور بالـــذنب،

والعــــــــداء، والغضــــــــب، واليــــــــأس، كتئــــــــاب، و والقلــــــــق، ، ــــــــادي داء

سرب وال ، الدرا نجاز و املدرسة، عن .7والغياب

أن القــــــول يمكــــــن ســــــبق مــــــا ــــــ ع ســــــاتذةبنــــــاء مــــــن كــــــال

ـــينواملختصـــ مطلقـــا ـــم ل رغبـــة ال الـــذين التالميـــذ مـــن العديـــد ـــون واج

مـــــــن ــــــوف وا نـــــــت، ن ، التكنولــــــو التطـــــــور إغــــــراءات أمـــــــام الدراســــــة
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ال ئـــــة ب ـــــ نفســـــھ املـــــدرس يجـــــد نفســـــھ الوقـــــت ـــــ و ، ـــــ الدرا املســــتقبل

نــــة م فتصــــبح تجديــــد وال مــــودة وال والتالميــــذ ســــاتذة ن بــــ ــــا ف تواصــــل

ال نــة م س البحــثالتــدر ــ إ مــر ســتد ممــا امللــل ــ إ تــؤدي ــ ال تكــرار

ميــة أ تكمــن نــا و التالميــذ، لــدى التعلــيم متعــة تخلــق ــ ال العوامــل عــن

الســليمة ـة بو ال الدراســةاملمارسـات متعـة ــ إ مـُوّد ـوي تر منــاخ إيجـاد ـ

املدرســـــة تفتقـــــده مـــــا ـــــو و بـــــالنفس، والثقـــــة بـــــداع و صـــــية ال وتفـــــتح

ــة زائر امللــلا مســتوى ــ إ للتعــرف الدراســة ــذه إلجــراء دفــع الــذي مــر

سـلبية اسـات ع ا مـن لـھ ملـا وذلـك ـة، الثانو املرحلـة تالميـذ لـدى ادي

وانخفاض التالميذ نفسية م.ع أدا

الدراسة:-1-2 أسئلة

عينـــــة- ــــة الثانو املرحلـــــة تالميــــذ لـــــدى ــــادي امللـــــل مســــتوى مــــا

الدراسة؟

ـــةــل- الثانو املرحلــة تالميـــذ لــدى ــادي امللـــل ــ فـــروق توجــد

الدرا للتخصص ؟عزى

I-3-: الدراسة فروض

املرحلـــــة- تالميـــــذ لـــــدى ــــادي امللـــــل مســـــتوى ـــــون ي أن نتوقــــع

مرتفعا. ة الثانو

فروق- إحصـائياتوجد املرحلـةـدالـة تالميـذ لـدى ـادي امللـل

عزى ة .الثانو الدرا للتخصص

I-4-الدراســــــة ــــــداف لتحقيــــــقأ اليــــــة ا الدراســــــة ــــــدف :

: التالية داف

عــــن- املرحلـــــةالكشــــف تالميــــذ لــــدى ــــادي امللــــل مســــتوى

ة. الثانو

الفــروق- ــ ع املرحلـــةــالتعــرف تالميــذ لــدى ــادي امللـــل

. الدرا للتخصص تبعا ة الثانو

I-5-:الدراسـة ميـة ثـقأ ميـةتن عـدةمـنالدراسـةـذهأ

يمقومات اتأ :صدار

ة ــ كب اسـات ع ا ـا ل ـادي امللـل رة ظـا أن مـن اعتبـار

ـــ ع وســلبيات عديــدة مشــكالت إفــراز ـــ إ أدى ممــا التالميــذ تحصــيل ــ ع

لل ـ الدرا ـتجاملسـار ت حيـث ـسـلبيةآثـارتالميـذ، ةع ـ النفسـيةال

سـدية، ـفـاألفرادوا ـونللملـلعرًضـاك تتعلـقمشـكالتعـادةيواج

م، حيـــــا وأســـــاليب م ـــــ مل تمـــــامبـــــالتخطيط و قـــــران، مـــــع والعالقـــــة

ســتقاللبــالتعليم، الدراســة،و ــذه ــ ع ميــة مــن
ً
ــدا مز يضــفي كمــا

ع ــة بو ال السياســيات صــا ــا نتائج خــالل مــن ســاعد قــد ــ ــمال ف ــ

أو التقليل شأن املناسبة جراءات التخاذ شاره ان ودرجة ادي امللل

منھ. د ا

I-6-جرائية :التعرفات

مقيــــاس" اســــتخدمت اليــــة ا الدراســــة ــــون ل ســــتبعــــا ت

والـدة (ا يــنص)2013" الــذي ــادي للملــل فـھ عر ــ تب تم ســ فإنــھ

أنــــھ: ــــ املســــتخدمةع داة ــــ ع املســــتجيب ــــا عل يحصــــل ــــ ال الدرجــــة

الدراسة ذه .ألغراض

أنھ: ع الدراسة ذه إجرائيا عرف و

بمدينــة ــة الثانو املرحلـة تالميــذ ــا عل يحصـل ــ ال الدرجـة

الدراسية السنة خالل واملتمدرسون اسـتجابة2017/2018ورقلة وذلـك

املستخدمة داة الدراسةع الية.ألغراض ا

I-7-الدراسة :حدود

خالل: من الدراسة ذه نتائج تتحدد

شـرة:- ال ـدود تالميـذا مـن الدراسـة عينـة ـون التعلــيمتت

.الثانوي

الزمنيـــــــــــــــة- ــــــــــــــدود الســـــــــــــــنةا خــــــــــــــالل الدراســـــــــــــــة ــــــــــــــت :أجر

.2017/2018الدراسية

انيـــة- امل ـــدود ـــا ـــة ثانو ـــ الدراســـة ف:طبقـــت الشـــر

زائر. ا ورقلة/ بمدينة مالح ع

املوضوعية- دود استخداما ع الدراسة ذه اقتصرت :

ادي امللل .مقياس

السابقة:.2 والدراسات النظري اث ال

اديميعرف-أوال )Academic Boredom(امللل

ـــف عر العلمـــاء مــن الكثیـــر ــاديحــاول امللــل مصــط

بیــــــة ال میــــــدان ــــــ ة ــــــ واملث یا ســـــــ دیثـــــــة ا ات ـــط املصــــ مـــــــن باعتبـــــــاره

محاولـة فـي واملتخصصة العامة ن بـ فات التعر تلك تنوعت وقد اصة، ا
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ال نمـن فـــاتباحث التعر ــم أ یلــي وفیمــا ومقبــول، صـادق ــوم ملف التوصـل

املصط ذا ل حة :املق

ثــــارة،"Gana, Trouillet)2001(8رفــــھع فقــــدان بأنــــھ

." تمام ماس، وا والرضا، ستمتاع، و

مـن ـل عرفـھ ـو"Rupp and Vodanovich)1997(9كمـا

ونوعداخلاملوجھالغضبمنحالة .املخفي"العدوانمنالفرد

كبيـــــــــدياعرفـــــــــھ و ـــــــــيwikipedia10)(موقـــــــــع و بأنـــــــــھ:لك

ـــ"الشـــعور ك ال ـــ ع القـــدرة وعـــدم أوجـــھبـــالفتور ـــ املتعـــة عـــدام ا مـــع

باإلحباط" والشعور اليومية شاط ال

وميلــودعرفــھكمــا لــدى(2016) 11عــالق داخليــة حالــة بأنــھ"

املوقــف ـ ــ ك ال وقلـة بـاه ن ت شــ و الـذ الغيـاب ــ إ تدفعـھ املـتعلم

النـــــــوم ـــــــ والرغبـــــــة والضـــــــيق ر ـــــــ وال مول بـــــــا حســـــــاس و ـــــــ التعلي

ـــ الرغبــة عــدم را ظــا إمــا ـــون و الوقــت، وتحســس شــاط ال وانخفــاض

امنـــ أو أثنــاءه، والتثـــاوب الـــدروس عـــة ومتا ضـــوراملشــاركة با ر بالتظـــا ا

صــــة ا طبيعــــة حســــب مســــتمرا أو ظرفيــــا أو مؤقتــــا ــــون ي وقــــد ، الــــذ

س". التدر ونوعية

ي"عرفـھ ملــا الــنفس سعــالم ليــ (ثيــودور مــن1903" ــو و (

مسـبوقة ـ غ حالة و "امللل أن ومضمونھ للملل العلمية فات التعر أقدم

تج ـ الرغبـة بداخلـھ يتصارع ص ال ا نقـصيمر مـع جديـد ء ـ ـب ر

ب التجر ذا ل بداخلھ افز .12ا

السابقة: التعرفات عن عقيب

مــن ــالرغم و أنــھ ســتخلص الســابقة فــات التعر خــالل مــن

أن ــ ع وضـــوح و ــا جميع تتفــق ــا أ إال ــا بي فيمــا ري ظــا اخــتالف وجــود

ــتج ت ــ و ا نفســ ــادي امللــل ر ئــةمــنادةعــمظــا ــالب ة،غ ــ املث

واملحـيطوالوسـط ـب، املمتـعالرت ـ عنـدغ عـادة امللـل ـتج ي كمـا للمـتعلم،

العمـل ـذا تقـوم كنـت ما إذا وغالبا مستمرة بصورة تكراري عمل القيام

عنك. رغما

اديمي:-ثانيا رامللل مظا

صـــور عـــدة ـــ التالميـــذ لـــدى ـــادي امللـــل ر مظـــا تتمثـــل

و  ر ـــ وال ـــا،التـــذمر تكرار ومـــن املـــواد ـــم مـــن وى والشـــ متعـــاض،

لالمتحانـات يجـة ن م تـواج ال والضغوطات ا، وصعو متحانات ومن

الغيـــــــاب، ة ـــــــ وك ـــــــاملواد و م بمتطلبـــــــا ـــــــا ال تمـــــــام وعـــــــدم ـــــــا، وك

عن املتكرر م وغيا ساتذة، عض دروس مع م اندماج عدم م وا وش

الد وجــود وعـدم صـص، ــا ع سـلبية اســات ع ا ولـد ممـا م، لــد افعيـة

ــم أدا وانخفــاض الطلبــة، مــنكمــا.13نفســية ــل ــا قــام دراســة وأكــدت

ومـــــداب لـــــدى14)2013(بوفـــــارس امللـــــل ر مظـــــا ـــــم أ مـــــن أن ـــــا نتائج ـــــ

دراســــــة وأشــــــارت كمــــــا ـــــم، ل ن املعلمــــــ معاملــــــة ــــــو Leloupالتالميـــــذ

تحديــد(2003) عنــدحـول امللــل ال خمســةأشـ ــ ـة الثانو املرحلــة تالميـذ

التا :15أنواع

امللـل- مـن النـوع ـذا ـ يم : ـ ج ال امللـل أو الـذات تأكيـد ملل

داخــل انـدماج ـ ع صــول ا أجـل مـن أنـھ يقــدرون الـذين التالميـذ ـة تجر

قيقية. ا م صي يم ما ل قمع م عل يحتم ات الثانو

عـــ- ـــ ع ـــو و للـــذات كحمايـــة شـــعرونامللـــل تالميـــذ ـــة تجر ن

م. وزمال م ألساتذ سلبية ام أح رحمة تحت م أ

داخــل- ســتمتاع فـرص ونــدرة فيــھ ال لـنقص فعــل كــرد امللـل

الثانوي. الوسط

ــــــاص- ا ــــــ املع وغيــــــاب الدافعيـــــة غيــــــاب عــــــن ــــــ كتعب امللـــــل

م حيـــــا ـــــ ســـــواء ا فائـــــد وعـــــدم املقدمـــــة باملعـــــارف ـــــاص وا باملؤسســـــة

صية .ال امل للمشروع كمخرج أو

ــــــر - يظ حيــــــث التالميــــــذ لــــــدى الــــــزمن إلدراك ل كشــــــ ونامللــــــل

انطبــاع م لــد ل شـ و مطولــة، جــد ـا أ يــرون ــ ال الـدروس ة لــوت انتقـاد

التقدم عدم و ود بالر

الدراسة:-ثالثا ومتعة اديمي امللل محددات

ــCaldwell et al)1999يؤكـد إ عــدةأســبابوجــود)

ـادي ـاللملـل ـفتقـارم ةشـياءإ ـ أوقـاتاملث وعـدمالفـراغ،ـ

الدافعيـة نوعـدمالداخليـة،وجـود بـ ام ـاراتـ والتحـدياتالفـردم

ھ،ال كردوحدوثتواج ارجية،السيطرةعفعلامللل عنالتعبأوا

للســلطة، شــاطاســـلبيةاســتجابةحدوثـــھأوالــرفض يـــةتلل الروتي

يجـةأواملتكـررة، ـشـاطأوعمـللفـرضطبيعيـةكن رغًمـاع عـنالفـرد

حيــث؛16إرادتــھ الدراســة ــائز ر ــم أ مــن ــ عت املتعــة فــإن ثانيــة ــة ج ومــن

ـــــدي( الف قـــــائال2014يـــــرى ـــــردف و " "املتعـــــة ـــــ التعلـــــيم ـــــائز ر مـــــن أن (

ـــــة ُمَمن صـــــناعة مزجـــــةأن"املتعـــــة بحســـــب اعتباطيـــــة عمليـــــة ســـــت ول

ومداب17والظروف" بوفارس دراسة وأشارت املتعـة18)2013(، ر مظـا أن

ا أل املسائية، ة الف باملتعة الشعور تتمثل املدرسة التالميذ لدى

يقـاظ؛ كمـواد فكـري د ج إ تحتاج ال ال شطة ا ف مج ت ما عادة

املتعــة ر مظــا طمئنــانومــن و بالراحــة التلميــذ شــعور أيضــا الدراســة ــ

يــؤدي مــا ــو و ا عناصـر مــع ي يجــا وتفاعلــھ املدرسـة داخــل وجــوده أثنـاء



يةاملجلةوأبحاثدراسات جتماعيةسانيةالعلومالعر و

EISSN: 2253-0363/9751                                                                                       ISSN: 1112-س4ددع10لدمج ال2018مد عاشرةالسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
507

ــرص ا التــا و ــا، وإدار ــا وموظف ا وتالمـذ ا بمدرســ املدرســة حــب ـ إ

. الدرا النجاح إ يؤدي مما الواجبات انجاز ع

مــ فــإن ســبق مــا خــالل الدراســةومــن ــ التالميــذ نجــاح دى

يتفاعـــل بحيـــث الدراســـة ـــ واملتعــة امللـــل مـــا ن أساســـ ن ـــوم بمف مــرتبط

الشـــعور، ـــذا مـــدى تحـــدد املـــة ومت متداخلـــة عوامـــل عـــدة مـــع التالميـــذ

ـــة بو ال املؤسســـة ومحـــيط العـــام جتمــا املحـــيط مـــن ـــل يـــؤثر كــذا و

جانــب ــ إ قســام، داخــل ــة بو ال التلميــذواملمارســات صــية طبيعــة

رقــم ل الشـ ــ ـ مو ــو كمـا امللــل أو باملتعـة شــعوره مـدى ــ ع وقدراتـھ

)01:(

الــدوائر انـت لمـا أنـھ واحـد رقــم ل الشـ خـالل مـن ـ يت

لمـــا و ا، ـــ كب باملتعـــة الشـــعور مجـــال ـــان ا وممارســـا ا ـــداف أ ـــ ـــة متقار

امل ن بـ ـداف تبـاين يجـة الـدوائرن ــا،تباعـدت ومحيط ا وعناصـر درسـة

التــا و امللــل ــم ــادة ز ــ إ يــؤدي مــا ــو و باملتعــة، الشــعور مجــال نقــص

العنــف تزايــد ــ إ يــؤدي ممــا ــة، و الالتر م وممارســا التالميــذ معانــاة تزايــد

املدرسة. من سرب ال ات مستو ارتفاع التا و الدراسة 19والفشل

عا السابقة:-را الدراسات

ــ زروا التمــثالتمــدف20)2016(بدراســةقامــت ــة عا

االستعانة و ة بو ال وساط واملتعة امللل بمشاعر اصة ا جتماعية

) ا قوام عينة ع طبقت قـة226بأداة بطر م اختيـار تـم وتلميـذة تلميذ (

) مســـتوى ـــ ع مســـتوى6عشـــوائية وجـــود عـــن النتـــائج أســـفرت ـــات، ثانو (

متوســــــطاتمرتفـــــع ن بــــــ فـــــروق ووجــــــود التالميـــــذ، لــــــدى ـــــادي للملــــــل

التخصص تالميذ أن إذ التخصص، ملتغ وفقا وذلك واملتعة امللل مشاعر

تالميـــــذ عكـــــس باملتعـــــة إحساســـــا وأقـــــل بامللـــــل إحساســـــا ـــــ أك ـــــم ـــــ العل

ي. د التخصص

وتمــــار ـــي و م ــــل تــــأرمل21)2014(بدراســـةوقـــام عرفــــة

ال امللـــلاملعـــاش وتنـــافرات املتعـــة تجاذبـــات ن بـــ امعـــة ا طلبـــة لـــدى يـــومي

ي الـذا ـر التقر أداة ـ ع االعتمـاد و الوصـفي، املـن ـا انت ذلـك ولتحقيـق

) ـــا قوام عينـــة لـــدى املضـــمون تحليــل طلبـــة106وأداة مـــن وطالبـــة طالبـــا (

تـــــم زائـــــر /ا يـــــارت ب خلـــــدون ابـــــن بجامعـــــة الـــــنفس علـــــم الثانيـــــة الســـــنة

م للملــلاختيـار اليــومي املعـاش أن النتــائج ــم أ ـرت أظ قصــديھ، قــة بطر

امللـل سـبة بلغـت حيـت املمتـع اليومي املعاش من أك ام ا الوسط

ـــــــ%)53.53( يـــــــة الروتي العـــــــروض : ـــــــ للملـــــــل الداعمـــــــة العوامـــــــل وأن

الدرجـــــة ـــــ مع
ّ
بــــالال والشـــــعور والعزلـــــة ــــم الف غمـــــوض ، ـــــ و الدرجــــة

وا دراســـــيةالثانيـــــة، موضـــــوعات وغيـــــاب الثالثـــــة، الدرجـــــة ـــــ لضـــــغوطات

ــــ الســــاعات واكتظــــاظ والتعــــب عـــا، را ــــة النظر س املقــــاي ة ــــ وك ــّوقة مشـ

من وف وا الصف داخل التواصل من التمكن وعدم امسة، ا الدرجة

ة. خ الدرجة الرسوب

دراسـة ـدفت والـدةكمـا مسـتوى22)2013(ا معرفـة ـ إ

ـــــت، الب آل جامعــــة ــــ ـــــة بو ال العلــــوم ليــــة طلبـــــة لــــدى ــــادي امللــــل

س، ـــ ا ات ـــ ملتغ
ً
تبعـــا ـــادي امللـــل مســـتوى ـــ الفـــروق داللـــة عــرف و

مـــن ونـــة م بانة اســـ أعـــدت الدراســـة ـــدف ولتحقيـــق الدراســـة. ومســـتوى

ا31( صــدق دالالت مــن التحقــق عــد و مجــاالت، ثالثــة ــ ع موزعــة فقــرة (

(وثبا ونة م عينة ع طبقت العشوائية،258ا قة بالطر وا اخت طالبا (

النتائج م أ العلـومإوأشارت ليـة طلبة لدى ادي امللل مستوى أن

عـــــام ل شـــــ ـــــان ـــــت الب آل جامعـــــة ـــــ ـــــة بو ،ال
ً
ســـــبةمتوســـــطا بال أمـــــا

مرتفـــع، مســتوى و ـــ و باملرتبــة م التقـــو مجـــال جــاء فقـــد الهتـــللمجــاالت

س التـــــدر طـــــرق مجـــــال ا ـــــ أخ وترتـــــب متوســـــط، مســـــتوى و ـــــاج امل مجـــــال

متوسط. مستوى و

(رىوأجـــ عـــن23)2011شـــايره للكشـــف امللـــلدراســـة درجـــة

املتحـــدة يــة العر مــارات دولــة ــ ـــة الثانو املرحلــة ــ معل لــدى ــادي

ع اختيــار وجـرى الــوظيفي، داء و جتمــا اب بــاالغ بلغــتوعالقتـھ ينــة

والشــــارقة)352( ، ــــ ظ (أبــــو ن التعليميتــــ ن املنطقتــــ مــــن ومعلمــــة
ً
معلمــــا (

) الدرا ادي)،2010/2011للعام امللل درجة أن النتائج ت بي وقد

طرديــة عالقـة ووجــود متوسـطة، بدرجــة جـاء ــة الثانو املرحلـة ــ معل لـدى

فـــــــروق ووجـــــــود ، جتمـــــــا اب ـــــــ غ و ـــــــادي امللـــــــل ن داللـــــــةبـــــــ ذات

جتمـــــا اب ــــ غ و ــــادي امللــــل رة ظـــــا ــــ ن املعلمــــ ن بــــ إحصــــائية

التعليمية واملنطقة العل ل واملؤ س (ا ات ملتغ تبعا الوظيفي داء و

ة). ا سنوات وعدد

(وأجـرى ـدراسـة24)2008السـورطي لتق درجـةـدفت

امعـةـصـفمعلـمتخصـصطلبـةعـرض اشـميةا للملـلردنـال

ـا وعالق سـادي م،ومعـدلالطلبـة،بجـ م،ونـوعغيـا مقبـول وسـن

امعيـة، بانةإعـدادتـمالدراسـةـدفولتحقيـقا (اسـ فقـرة32مـن (

امـنالتأكـدوجـرىمجاالت،ثالثةإصنفت ـا،صـدق ـطبقـتثـموثبا ع

طالًبا216من(عينة قةوطالبة) بطر ت استخدامطبقية،عشوائيةاخت و

ـرت أظ الوصـفي ـماملـن عاليـةلدرجـةعرضـواالعينـةأفـرادأنالنتـائجأ
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،املللمن تكماادي انتمصادرأنأيًضابي مأساليب(امللل التقو

س،طـرقثـمأوال، االتـدر ً ـ وعـدماملنـامحتـوىوأخ وجـودالدراسـية)

ـاديللملـلالعينـةأفـرادعـرضدرجـاتـإحصـائيةداللـةذاتفـروق

يعـود ـ امعيـة،والسـنةالقبـولنـوعملتغ داللـةذاتفـروقووجـودا

ـعـزىـاديللملـلالعينـةأفـرادعـرضدرجـاتـإحصـائية يإ ـ متغ

الغياب ومعدل س، .ا

دراسة لواختصت امللـلبمعرفة25)1980(فاندو شيوع درجة

لـــــدى املــــــدارس (ـــــ ــــــا قوام ــــــ694عينــــــة ــــــة الثانو املـــــدارس طلبــــــة مـــــن (

النتـائجالسـنغال ـ إ التوصـل الثلـثوتـم االتاليـة: ً ـ عرضـواكث للملـل،مـا

ـعحـواوأن وأنـبامللـلشـعرواالر ـاملشـاعراملـدارس، ـاأحـسال

كماللمللاملتعرضونالطالب %) الرضاوعدم(29.6 %) التعب:يانت

والصـداعاملـرضمثـلصـعبةبدنيـةومشـاعر)،( 14.5%والقلـق،(20.1

الراحة( (12.1 %) لالستفزاز(والقابليةالعدوان)%12.3وعدم والوحدة

كمـا11.1 %) ن؛ أفـرادثمـنأنأيًضـاالنتـائجمـنتبــ لـمعـدد العينـة

التاليــةفقــدالبقيـةأمــاامللـل،مقاومــةسـتطيعوا الوســائل اسـتخدموا

(امللـل:مـنللـتخلص والوظـائف20%) القـراءة يـة، ـارات،(9 %)البي وز

) (%8.5صدقاء واملوسيقى (  (%8.5) .7.5%) واملناظرات

3.: جراءات و الطرقة

زء ا ذا يةجراءاتخص ـااملن من نا مب للدراسة

مـــن التأكـــد عـــد البيانــات جمـــع أداة ـــا عل طبقــت ـــ ال العينـــة وخصــائص

وال والثبات الصدق معامالت حساب خالل من ية وم السي ا خصائص

حصـــــــائية ســـــــاليب لتطبـــــــق ـــــــا، موثوقي ودالئـــــــل ا صـــــــالحي ـــــــ إ ـــــــت ان

ل الدراســــــــة لفرضــــــــيات اختبــــــــارا البيانــــــــات لطبيعــــــــة تفســــــــاملناســــــــبة يــــــــتم

حصائية. املؤشرات

الدراســــة: كمـــنمـــن اليـــة ا الدراســـة ـــ املتبـــع املـــن إن

ـــة ملعا ستكشـــا ســـلوب مـــا ن بأســـلو الوصـــفي املـــن ـــو ـــ أسا

ومكملة الحقة كمرحلة الثانية الفرضية ة ملعا واملقارن و الفرضية

ـــــ املجموعـــــات ن بـــــ يقـــــارن املـــــنباعتبـــــاره اختيـــــار وتـــــم ن الـــــرا الوضـــــع

والتفســـ بالتحليـــل وذلـــك املدروســـة رة الظـــا بوصـــف ـــتم ألنـــھ الوصـــفي

الدراسة موضوع ع ينطبق ما و و اليةواملقارنة، .ا

الدراســـــــــة: فـــــــــرادمجتمــــــــع جميـــــــــع الدراســـــــــة مجتمــــــــع ـــــــــ ع

الدراســة مجتمــع ضــم حيــث البحــث، موضــوع ونــون ي الــذين اص ــ و

ال ـــةتالميــذ بثانو ن) دبـــ و ن العلمـــ الثـــانوي( التعلــيم ملرحلـــة الثانيـــة ســـنة

بـــــــــ م عــــدد واملقـــدر ورقلــــة لواليـــة مــــالح ـــ ع ف الشــــر تلميــــذ(254ـــ (

م م ن) 68(وتلميذة من186و(أدبي م س اوح ي والذين ن علم (15-18

سنة.

ســــــــــــتطالعية: الدراســــــــــــة ــــــــــــ عينــــــــــــة بالدراســــــــــــةعت القيــــــــــــام

وعليــھســتطالعية الدراســة طــة ي ــا ال ســتقرار ســبق مــة م خطــوة

: التا و معينة عناصر ا م قيقي ا دف ال يتمثل

مـن- ستفادة و الدارسة مجتمع ع أك والتعرف التقرب

البحث. إثراء تفيد نظر ات وج أو نقاط

والعراقيــــل- ات الصـــــعو ـــــمعرفــــة تـــــا مواج املمكــــن مـــــن ـــــ ال

ساسية الدراسة

ألداة- ية وم الســـــــي صـــــــائص ا مـــــــن القيـــــــاسالتأكـــــــد أداة

الدراسة املستعملة

(وعليـــــھ مـــــن ســـــتطالعية الدراســـــة عينـــــة ونـــــت تلميـــــذ30ت (

اليـة ا الدراسـة ألداة ية وم السـي صائص ا من التأكد دف وتلميذة

) ن ماب م أعمار اوح .17-15وت سنة (

الدراسـة: عمليــةعينـة بأكملـھ ي حصــا املجتمـع دراسـة ــ عت

وطــول الدراســة لفــة و املجتمعــات ــ ك ب ســ حــوال ــل ــ ســورة م ـ غ

املعاينـــــــة أســـــــلوب ـــــــ ع عتمـــــــاد تـــــــم لـــــــذا العشـــــــوائيةالوقـــــــت قـــــــة بالطر

) غطت الية ا الدراسة فإن لذا سيطة، وتلميذة100ال تلميذ (

الدراســــة:مواصــــف عينـــــة خصـــــائصات عـــــدة الدراســــة عينـــــة اتصـــــفت

: التا دول ا ص ت

) رقـم ــدول ا خـالل مـن حســب01نالحـظ العينـة ـع توز ــر يظ الـذي (

با. تقر متعادل ل ش يتوزعون م أ الدرا التخصص متغ

الدراســـة ـــ:أداة ـــة الزاو ـــر املعلومـــات جمـــع وســـائل ـــ عت

البحت ستعملعملية الذي الغرض حسب الوسائل ذه وتتعدد العل

. ادي امللل مقياس استعمل فقد الدراسة ملوضوع وتبعا ا م نوع ل

داة: إعـداد"وصف من ادي امللل مقياس استخدام تم

والــــدة"( ا ســــ ()2013ت مـــــن ائيــــة ال صـــــورتھ ــــ املقيــــاس ـــــون ت )31و

ثالثـــة ـــ ع مشـــتمال (فقـــرة. س،طـــرقمجـــاالت م،أســـاليبالتـــدر التقـــو

عطــي)املنــامحتــوى بحيــث ــي ثال متــدرج وفــق إيجابيــة ــا ل والفقــرات .

) الدرجات موافق) غ أدرى، ال موافق، ) التالية )3،2،1البدائل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
509

ية: السيكوم صائص صدقا بحساب املقياس صاحب قام

ن تبـــ ولقــد الــداخ ســـاق قــة بطر املقيـــاساملقيــاس عبــارات جميــع أن

مســتوى عنـد إليـھ ـ ت ت الــذي البعـد درجـة مـع دالــة ارتباطـات حققـت قـد

) قــة0.01داللــة بطر املقيــاس ثبــات بحســاب املقيــاس صــاحب قــام كمــا ، (

ختبـار  (ختبـاروإعادة بــــ الثبات معامل قدر س 0.82وقد " اعت وقد (

والدة ألغر ا مناسبة القيمة ذه دراستھ." اض

اليـة ا الدراسـة ـ داة ـذه صالحية من التحقق يتم وح

: التا النحو ع وذلك وثباتھ املقياس صدق تأكيد تم

أفـــرادالصـــدق: ـــ ع تطبيقـــھ عـــد يان ســـت صـــدق تقـــدير تـــم

خـالل مـن الـداخ سـاق قـة طر باسـتخدام وذلـك سـتطالعية العينـة

النحـو ـ ع النتـائج انـت ف ليـة ال بالدرجـة فقرة ل ارتباط معامل حساب

: التا

النتائجيت خالل رقماملعروضةمن دول نأ(03) ا

مـاتبـاطرمعـامالتقـيم ة فقـراتاملحسـو ن ـاديبـ امللـل مقيـاس

ليــةوالدرجـة نراوحـتتال ــت)،0.740-0.732(مـاب وتث دالـة ــا وجميع

املقيـــا فقـــرات ن مـــاب ـــ داخ ســـاق ا قـــدروجـــود ـــ ع فاملقيـــاس التـــا و س،

الصدق. من مقبول

حســابالثبــات: ــ الــداخ التناســق قــة طر ــ ع عتمــاد تــم

حيـت كرونباخ ألفا معامل باستخدام يان ست مفردات شـتباين يـذكر

) ـة ألفــاأن):2009معمر بــالرمزعـادةلــھيرمـزالــذيكرونبـاخمعامـل

درجات(α)الالتي من ون امل لالختبار الداخ ساق س مقاي م أ من

أل ومعامـل .مركبـة، بنـوده بـات ب ختبـار ثبـات ط يــر كرونبـاخ وأســفرتفـا

التا دول ا ن مب و عما الثبات تقدير :نتائج

ـدول ا ومـن كرونبـاخ ألفـا معادلـة تطبيـق نتـائج مـن ن بـ ي

) رقم ـ04أعاله إ وصـلت ـادي امللـل ملقيـاس الثبات معامل قيمة أن (

)0.90) من أك و إ0.70)، ـو) و الثبـات مـن عـال قدر ع فاملقياس ذن

الية. ا الدراسة لالستعمال قابل

حصائية: ساليب

جتماعيــة للعلــوم حصــائية زمــة ا اســتخدام ــspssتــم

حساب: إحصائيا البيانات ة معا

و- الفرضية اختبار قصد واحدة: لعينة "ت" اختبار

ن- تــــــــــ لعي اختبــــــــــاراختبـــــــــار"ت" ــــــــــ اســــــــــتخدم ن: مســــــــــتقلت

الثانية الفرضية

البيانــات ـغ تفر تـم العينـة ــ ع الدراسـة أدوات تطبيـق عـد

ـــ ي وفيمــا الدراســة، فرضــيات ـــ ع بنــاء حصــائية ــة للمعا ا وإخضــاع

ا: عل املتحصل للنتائج عرض

4: ا وتفس النتائج عرض .

: والفرضيةنتائجوتفسوتحليلعرض

مســـتوى ـــون ي أن نتوقـــع " ـــ ي مـــا ـــ ع ـــ و الفرضـــية تـــنص

مرتفعا ة الثانو املرحلة تالميذ لدى ادي "امللل

املتوسـط ن بـ الفـروق حسـاب تم الفرضية ذه من وللتحقق

وذلـــــــك ، ـــــــادي امللـــــــل ملقيـــــــاس ـــــــ الفر واملتوســـــــط للعينـــــــة ي ســـــــا ا

وعل واحدة لعينة " اختبار"ت نـةباستخدام املب النتـائج ـ إ التوصـل تـم يھ

ي: دول ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
510

) رقــم ــدول ا خــالل مــن ـ حتماليــة05يت القيمــة أن (

) بلغت لية ال والدرجة املجاالت مستوىsig =0.000)ميع من أقل و

) متوســط0.05الداللــة ــ أك لصــا املتوســطات ن بــ فــروق توجــد وعليــھ (

ـل ـ ـ الفر املتوسـط مـن ـ أك العينة متوسط أن نجد للنتائج النظر و

مرتفـع ادي امللل فمستوى وعليھ االت، وكدرجـةا مجاالتـھ ـل ـ

.لية

ــــ املعروضــــة النتــــائج خــــالل مــــن ن (تبــــ رقــــم ــــدول )05ا

أن نتوقــع " أنــھ ــ ع تــنص ــ ال ــ و الفرضــية بيانــات ــة بمعا اصــة ا

وقــد " مرتفعــا ــة الثانو املرحلــة تالميـذ لــدي ــادي امللــل مســتوى ـون ي

ـــادي امللـــل مـــن مرتفـــع مســـتوى م لـــد التالميـــذ أن ـــ إ ـــا نتائج ـــت ان

البحث. فرض نقبل وعليھ

يجة الن امللـلش مسـتوى بارتفـاع واملتعلقة ا إل املتوصل

ملختلــف محـددة ــات إدرا وجـود ــ إ ـة الثانو املرحلــة تالميـذ لــدى ـادي

برتابـة التالميـذ شـعر س التـدر طـرق حيث فمن ، التعلي املوقف عناصر

قـــــة طر ـــــ ع ـــــ أك بصـــــفة عتمـــــاد و التجديـــــد، وعـــــدم املتبعـــــة ســـــاليب

بعا اسـ مع تمـاماملحاضرة عـدم يولـد ممـا ـوار ا ـ ك كشـر التلميـذ د

سـتغل ال قـد كمـا التلميـذ تفك ستحث ال و ف م التقو عن أما والنفور،

ـــ الكب عتمـــاد و لة املشـــ املواقـــف ملختلـــف شـــموليتھ لعـــدم اناتـــھ إم جـــل

مــــن يخفــــض مــــا ــــذا و الدراســــة، قاعــــة ــــ املقدمــــة املــــادة جاع اســــ ــــ ع

و  املـتعلم فــظدافعيـة ا ـ ع ـ ك وال الـدرس مـن اب ـ ـ ع عھ ـ

مـــــن ـــــ كث ـــــ الغـــــش ـــــ إ ـــــوء ال أو متحـــــان قبـــــل ة ـــــ خ ظـــــات ال ـــــ

ــاج امل عــد مــن ســاتذة كمــا التالميــذ ي شــت أخــرى ــة ج ومــن ــاالت، ا

م. تماما وا م موم تمامھ ا وعدم التالميذ واقع عن

عـ ـ إ يجة الن ذه عود ارتفـاعوقد ـ مت سـا عوامـل دة

ئـة والب عـام ل شـ ـ املدر املنـاخ ـا م التعليمة وساط والنفور امللل

دراسة أكدتھ ما ذا و خاص، ل ش العالقة" حول2006) (ولالصفية

ن املدرب امنتوصلحيث،"اديوالتحصيلاملناخ وجودإخالل

نعالقـة ـاملنـاخنمـطبـ التحصـيلومسـتوىاملدرسـةـالسـائداملدر

(لالدرا س يو دراسة أيضا وأكدتھ حول1983لتالميذ، املناخ" عالقة)

ـ ـ ـةاملرحلـةاملدر ـبـالتوافقالثانو ـو للطـالبالنف عـنأسـفرتال

نموجبةطرديةعالقةوجود ـالطـالبدرجـاتبـ ـاملنـاخمقيـاسع املدر

خلوالتوافق نما ب ، دراسةالنف ـ)(1990سـالمصت نـاكإ افروقـأن

ـالتحصـيلــإحصـائيادالـة نالدرا ئـةــالطـالببـ املدرسـيةالب

املدرسيةاملفتوحة ئة ئةطالبلصااملغلقةوالب 26املفتوحةاملدرسيةالب

غفـل ـم م جانـب ـ إ ذلـك يرجع أن يمكن أخرى ة ج ومن

ــ املتمثــل ــة بو ال املمارسـات مــن ــ الكث طــرفعنـھ مــن ي الوجــدا الـدعم

وعـدم الصـفية ئـة الب ن الروت كسر أو التجديد وعدم ن للمتعلم املعلم

الطرق، ذه مع مناسب ل ش الطلبة وليـامتفاعل أكـد النقطـة ـذه و

مدرســــية)1982( ئــــة ب لبنــــاء املــــدارس احتيــــاج الضــــبط ــــة نظر ســــياق ــــ

التعليميـــــة العمليـــــة ـــــ ن ومنغمســـــ ن شـــــغوف التالميـــــذ تجعـــــل ،27ممتعـــــة

مـــن ونفـــورا ملــال يخلـــق ممــا ســـاتذة نحــو ســـلبية ــات اتجا ّونـــت ت وعليــھ

بـھ أدلـت مـا ـذا و كيـةالدراسـة مر سـوتا مين The University جامعـة

of )  Minnesota(لنمــوذج ن املدرســ ــ تب ضــرورة ــ إ خلصـت ــ وال

الفعال س والتدر شط ال (.28التعلم وس ومار كي ش Kelly andكما

Markos(29والوســـــط ة ــــ املث ــــ غ ئــــة الب مــــن ي يـــــأ مــــا عــــادة امللــــل أن ــــ إ

للمتعلم. املمتع غ واملحيط ب الرت

اليـــة ا الدراســـة نتـــائج أشـــارتتتفـــق مـــا دراســـةمـــع إليـــھ

) عرض)2008السورطي إ توصلت مـنعاليـةلدرجـةالعينةأفرادوال

.امللـل دراسـةـادي مـع تتفـق (وكـذلك ـ ـ2016زروا إ توصـلت ـ ال (

التالميـــذ، لــــدى ــــادي للملـــل مرتفــــع مســــتوى تتعــــارضوجـــود ن حــــ ــــ

مــن ــل دراســة نتــائج مــع الدراســة ــذه (نتــائج والــدة)2011شــايره وا

ال2013( ادي) امللل مستوى أن إ متوسطة.أشارت بدرجة جاء

الثانية:الفرضيةنتائجوتفسوتحليلعرض

أنھ ع الثانية الفرضية إحصائيادالةفروقتوجد"تنص

. الدرا للتخصص عزى ادي امللل درجة

ن بــــــــ الفـــــــروق حســـــــاب تـــــــم الفرضــــــــية ـــــــذه بيانـــــــات ـــــــة وملعا

ــ ع ن دبــ التالميــذ وعينــة ن العلمـ التالميــذ عينــة ن املجمــوعت متوسـطي

: التا دول ا ة مو ا إل املتوصل والنتائج ، ادي امللل
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رقـــــم( ـــــدول ا ن للمجـــــاالت06يـــــ حتماليـــــة القيمـــــة أن (

بلغـــت ــادي (وامللــل التــوا ــ ـــ0,012-0,008-0,540-0,008ع و (

) الداللـــة مســــتوى مــــن أقــــل ـــا حتماليــــة0.05جميع القيمــــة عــــدا فــــيم (

) م التقـو (0,540ملجال مـن يـأ ف التالميـذ0,05) ن بـ فـروق توجـد وعليـھ (

س، التــــدر طــــرق (مجــــال ــــ ــــادي امللــــل درجــــات ــــ ن دبــــ و ن العلمـــ

.( ــــ الك ــــاج، ــــامل ن دبــــ و ن العلمــــ التالميــــذ ن بــــ فــــروق توجــــد ال نمــــا ب

م. التقو مجال

) رقـــم ـــدول ا ـــ املعروضـــة النتـــائج خـــالل مـــن ن )06تبـــ

تــــنص ـــ ال الثانيــــة الفرضــــية بيانـــات ــــة بمعا اصـــة أنــــھا ـــ توجــــد"ع

"دالــةفــروق ــ الدرا للتخصــص عــزى ــادي امللــل درجــة ــ إحصــائيا

وجود للتخصـصدالـةروقفـع عـزى ـادي امللـل درجـة ـ إحصـائيا

س، التــدر طــرق (مجــال مجــال مــن ــل ــ ن دبيــ و ن العلمــ ن بــ ــ الدرا

ن العلمــــــ التالميــــــذ ن بــــــ فــــــروق توجــــــد ال نمــــــا ب ليــــــة). ال الدرجــــــة ــــــاج، امل

ـــل ــ مرتفعــة امللــل درجـــة أن ــ إ شــارة مــع م التقـــو مجــال ــ ن دبــ و

االت ا

معانـاة ـ إ يجــة الن ـذه عـزى مـنقـد مدارسـنا عــض

ـمثـلعـدةسـلبيات ك ـال انـبع مـالا وإ التطبيقـيالنظـري انـب ا

عوعدم كأساليبالتنو وال س املحاضرةالتدر ن،ع وضعفوالتلق

ا م ـمـمسـا وقلـةالف يعاب، سـ سطـرقاسـتخدامو ديثـة،التـدر ا

يجعـلإضافة ممـا الـدروس، مـن ـ كث وتكـرار واملـواد التخصـص طبيعة إ

اسـتعمال ـ ع عتمـد مـثال العلميـة فـاملواد ،
ً
أحيانـا بامللل يصابون التالميذ

ــــب التجر ــــ إ وتميــــل م, والتقــــو كيــــب وال التحليــــل ــــ أع عقليــــة قــــدرات

ــــذب س التـــدر طـــرق مـــن شـــ أنــــواع اســـتخدام ـــ إ إضـــافة والتطبيـــق،

لشـــــــــعبن التالميـــــــــذ دراســــــــة ـــــــــ إ كــــــــذلك مـــــــــر عــــــــزى و ، ــــــــ ـ ك وال بــــــــاه

أيــن دبيــة: الشــعب الطالب(خاصــة ملمــح مــع تتوافــق ال قــد وتخصصــات

م قـــدرا مـــع تتوافـــق ال قـــد ـــ ف الضـــعيفة) املعـــدالت ذوو غالبـــا ـــا ل يوجــھ

لرغبـــات صـــغاء أو التوجيـــھ أخطــاء عـــن ناتجـــا ــون ي قـــد ـــذا و م ورغبــا

الوا أو ـــاــل ومحتوا الشـــعبة بمتطلبـــات ـــ و ــ غ عـــن ختيـــار أو لـــدين

لــــــدى والنفــــــور امللـــــل يولــــــد أن شـــــأنھ مــــــن لــــــھ ـــــذا املســــــتقبلية، ـــــا وآفاق

مرتفعـة جـد بتوقعـات اصـة ا بـاء مـن ضـغوط لوجـود وكذلك التلميذ،

حظـــــــوة سلســــــل ضـــــــمن انــــــة بم يتمتـــــــع الــــــذي ـــــــ العل التخصــــــص تجــــــاه

ن م مخـارج يملــك ونـھ ول للمشــروعالتخصـص سـبة بال مــة وم متعـددة يــة

ة. الثانو املرحلة للتلميذ املستقب

التقليدية متحانات رة ظا أن فيبدو م للتقو سبة بال أما

وقـــد شــدة و التالميــذ ــا شــعر س و عامــة رة ظــا ــ ف التخصــص تتجــاوز

عكسـت ا كمـا لة، املشـ عمـق عكـس ممـا فـروق وجـود عـدم ذلك ع دل

كـــأنســلبا فو لالمتحـــان يـــد ا بالتحضـــ م تمـــام وا التالميـــذ ـــ تفك ـــ ع

امللــل مقامــھ وحـل النجــاح نحــو واملثـابرة الــدوافع فقلــت ّمـا م عــد لــم مـر

والنفور.

) زروا إليھ توصلت ما مع الدراسة ذه نتائج 2016تتفق

وذلـ واملتعـة امللـل مشـاعر متوسـطات ن بـ فروق وجود عن كشفت ال ك)

دراســة إليــھ خلصــت مــا مــع تتفــق كمــا التخصــص ــ متغ Brint etوفــق

al(2008)العلميــة التخصصــات طــالب ن بــ فــروق وجــود ــ إ توصــلت ــ ال

دبيـــة بامللـــلو إحساســـا ـــ أك ـــم ـــ العل التخصـــص تالميـــذ أن وجـــد إذ ،

ي، د التخصص تالميذ عكس باملتعة إحساسا معوأقل تختلف ا أ إال

إليــھ أشــارت عــدم.Harper et al(2004) دراسـةمـا ــ إ توصــلت ــ ال

العلميـــة التخصصـــات ذوي امعـــة ا طـــالب انـــدماج ـــ دالـــة فـــروق وجـــود

دبية .30و

حات:.5 ومق خالصة

مســــتوى عــــن الكشــــف ــــ إ ليــــة ا الدراســــة امللـــــلــــدفت

ــــادي ملتغ تبعــا الفــروق ومعرفــة الثــانوي التعلــيم مرحلــة تالميــذ لــدى

الدرا( ـرللتخصص ظ الدراسـة، نتـائج عـرض خالل ومن تقـديروجـود)

لدرجـــة ـــاديمرتفـــع الدراســـةلـــدىامللـــل تبعـــاعينـــة فـــروق ووجـــود

ــ الدرا لللتخصــص أن ــ إ لــوص ا يمكــن وعليــھ ــادي؛ عــدةلملــل

م وعوامل دراساتمصادر إجراء مستقبال ونأمل فيھ مة عنسا للكشف

املصــادرمختلـف ــااتــھ عل وكفــاءةمثـلللوقــوف الصــفية دارة نمــط

الصــــــفي ــــل والتفاعـ والنفســــــية، املاديـــــة الصـــــفية ئــــــة والب تـــــھ وخ ســـــتاذ

س، التدر ـاديودراسـةوأساليب التعليميـةامللـل املراحـل طـالب لـدى

ـ و احيــــمكنالدراسـةـذهنتـائجضـوءاملختلفـة؛ ـ حـاتمـنجملـةاق املق

ا عضـ إجمـال يمكـن رة الظـا حـدة مـن التقليـل ـ مة املسا جراءات و

ي :فيما
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مـع- الدراسـية املنا بمحتوى النظر التجديـدإعادة ضـرورة

التالميــذ حاجــات ــ ترا بحيــث ــا ااملســتمرملحتوا وتضـــمي

التالم بواقع ترتبط يذمواد

م موتطلعا وحيا م، مومشكال تماما موا ،ومستقبل امل

م، م،مجتمع م.ودي وقيم

إدراج- خــالل مــن م التقــو وأســاليب التعلــيم وســائل عصــرنة

و  ديثــــة ا التكنولوجيــــة اتيجياتالوســــائط إســــ اســــتخدام

التفـــاع التعلـــيم ـــ ع املعتمـــدة شـــطة و شـــط ال الـــتعلم

ن بــــــــــ تفاعــــــــــل عطــــــــــيوتحقيـــــــــق بحيــــــــــث الثالثــــــــــة قطــــــــــاب

إيجابية. ونتائج اسات ع ا

مــــــن- ــــــع والتنو ــــــة بو ال للمؤسســــــات املــــــادي املحــــــيط إثــــــراء

أكيــدة مصـادرمتعـة ـا باعتبار والنـوادي الالصـفية شـطة

لتالميذ. سبة بال

ــا- م م ــون ت ــة بو ال املؤسسـات داخــل اســتماع خاليــا خلـق

والسلو  النفسية ل باملشا للتالميذ.التكفل كية

مـن- والرفـع م أبنا يع بضرورة التالميذ أولياء س تحس

املجتمع. ن املتعلم انة وم مية أ

مـنالتالميـذشـعورتنميـة- الـتعلم تصـوربنـاءخـاللبمتعـة

التعلم.ملعومحددوا

خارجـــــھ- أو القســــم داخـــــل ســــواء ميـــــع ل املســــؤولية إرجــــاع

ـــــــل ك املجتمـــــــع أو ســـــــرة رةوداخـــــــل الظـــــــا ـــــــذه ـــــــة ملواج

واملدرسية. املحيطية سباب ومعرفة

بمتعـة- الـتعلم ـ ع التالميـذ ع ـ ـوي تر جو توف من البد

ــــــم وجعل م بيــــــو ــــــ و م وأقســـــام م مؤسســــــا داخــــــل ـــــم و

م. ملدرس م بانتما ون ع

مــــــــن فإنــــــــھ ســـــــابقا ورة املــــــــذ العوامــــــــل طـــــــرح خــــــــالل ومـــــــن

كأســــا جميعــــا علينــــا ــــتمالضــــروري أن ن ومســــؤول ن ــــ إدار ن، بــــاحث تذة،

والــتعلم؛ بــالتعليم ــ الر أجــل مــن الــو شـر أثنــاءب ســتاذ متعــة أن كمــا

يح. والعكس التلميذ متعة تحقيق س التدر

املراجع:6 قائمة .

ســعيد، خلـــدون املرحلـــةشــايره معلمـــي لــدى ـــاديمي امللـــل

جتمــا اب بـاالغ وعالقتـھ ـة الـوظيفيالثانو داء دكتــوَراهو رسـالة .

يــــة، العر عمــــان جامعــــة والنفســــية، ــــة بو ال العلــــوم ليـــــة شــــورة، م ــــ غ

.2011ردن

وامللــل املتعـة ر مظـا ، هللا عبـد مـداب ، الرحمـان عبـد بوفـارس

ن بــ ســية الدراسية/التدر شــاطات ال ــ وط ملتقــي . بتدائيــة املــدارس ــ

، وامللـــل املتعــــةملتقـــياملتعـــة ن بـــ ســـية /التدر الدراســـية شـــاطات ال ـــ

منوامللل ة الف ران2016مارس7-8، و جامعة ص2، .249-238ص-،

باملدرســـــــــة الدراســـــــــة ومتعــــــــة امللـــــــــل غيات،.مؤشـــــــــرات ــــــــة بوف

، ــــــة زائر املتعــــــةا ن بــــــ ســــــية /التدر الدراســــــية شــــــاطات ال ــــــ ملتقــــــى

منوامللل ة الف ران2016مارس7-8، و جامعة ص2، ص ،29-41.

) رشـــيد ي داخـــل2014التلــو الطــالب ملـــل ل مشــ ـــل ــار أف .(

الدراســــــــية. :الفصـــــــول جديــــــــد. علــــــــيم -https://www.new موقــــــــع

educ.com

، ســــــ ت والـــــدة العلــــــوما ليــــــة طلبـــــة لــــــدى ــــــادي امللـــــل

ــت الب آل جامعــة ــ ـة بو املنــارة،ال .2013)،1(العــدد19املجلــد.مجلــة

ص .104-79ص

). نـــا تمــــار محمـــد، ـــي لــــدى2014رو اليـــومي املعــــاش تـــأر .(

شـاطات ال ـ وط ملتقـي امللل. وتنافرات املتعة تجاذبات ن ب امعة ا طلبة

، وامللــل املتعــة ن بــ ســية الدراســيةالدراسية/التدر شــاطات ال ــ ملتقــى

وامللـــــل، املتعـــــة ن بـــــ ســـــية مـــــن/التدر ة ـــــ جامعـــــة2016مـــــارس8-7الف ،

را ص2نو ص ،89-97.

ميدانيــة دراســة ــ املدر الســياق ـ امللــل تمثــل لطيفــة، ـ زروا

شـــــــــــاطات ال ـــــــــــ وط ـــــــــــة.ملتقي الثانو ـــــــــة املرحلــ تالمـــــــــــذة مـــــــــــن عينـــــــــــة ـــــــــــ ع

، وامللــل املتعــة ن بــ ســية الدراســيةالدراسية/التدر شــاطات ال ــ ملتقــى

وامللــــــل املتعــــــة ن بــــــ ســــــية مــــــن/التدر ة ــــــ الف جامعــــــة2016مــــــارس7-8، ،

ص2رانو ص ،324-338.

. محمد الـتعلم،السميع نـواتج ـودة مدخل الطالب اندماج

، ردن ، عمان والطباعة، ع والتوز شر لل سرة امل .2018دار

ـد، يز ـصـفمعلـمتخصـصطلبـةعـرضدرجـةالسـورطي

امعــة اشــميةا ــاللملــلال وعالق اتبــبعضــادي ــ مجلــةاملتغ ،

العلوم ةدراسات بو املجلدال .66-57صص).2008()،1العدد(35،
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الطلبــــة ا يــــدرك كمــــا وامللــــل والتعلــــيم الــــتعلم يم، إبــــرا الشــــرع

، ردنيـــــــة امعـــــــة ا ميدانيــــــــة ية ـــــــ م شــــــــاطات:دراســـــــة ال ـــــــ ملتقــــــــى

وامللـــل املتعـــة ن بـــ ســـية /التدر مـــنالدراســـية ة ـــ الف ،2016مـــارس7-8،

ران و ص2جامعة ص ،61-78.

،صــــو النفســـــيةإيمــــان ة ــــ بال وعالقتــــھ ـــــ املدر املنــــاخ

ـة والثانو املتوسـطة التعلـيم تالميذ من عينة ـلدي غ ماجسـت رسـالة .

ورقلة ،جامعة جتماعية و سانية العلوم لية ، شورة .2014م

عمار ميلود مة، كر امعالق ا الطالب عند امللل الية إش ،
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