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د بين التشريع والواقع ،م،دور الطالب الجامعي في العممية التكوينية ضمن نظام ل
. دراسة عمى عينة طمبة من جامعة محمد خيذر بسكرة

. جابر نصر الديف: األستاذ الدكتكر
. غسيرم يمينة: األستاذة

جامعة محمد خيذر بسكرة 
Djaber_nacer@yahoo.fr 

 

: الممخص
إف الجامعة بمفيكميا الحديث ليست مجرد فضاء لتمقي المعمكمات كاكتساب المعارؼ كتطكيرىا كنشرىا    

 اعتمادلذلؾ أصبح لزاما , كاالقتصادية االجتماعيةفقط بؿ عامال أساسيا بات يفرض نفسو لتحقيؽ التنمية 
 مف نتائج كاالستفادةنظاـ يتناسب كيتماشا كاألىداؼ كالتطمعات الجديدة لمجامعة المرتكزة عمى المجتمع 

. األبحاث العممية في شتى المجاالت
ىذا النظاـ يرتكز عمى ,  الجامعة الجزائريةشيدنياد برز كحصيمة لجممة مف اإلصالحات التي ,ـ,كنظاـ ؿ

 تجعؿ مف الطالب عنصرا مشاركا كفعاال في العممية كاالجتماعيةمقاربة جديدة لمعالقات البيداغكجية 
تنكيع المعارؼ في مجاالت أساسية تتناسب كمحيطو كالتعميمية كالتككينية كتمكنو مف اكتساب كتعميؽ 

د لحقيقة ,ـ,كستركز ىذه الكرقة البحثية عمى معرفة مدل إدراؾ الطالب في نظاـ ؿ,  كالمينياالجتماعي
كمف جية أخرل معرفة مدل تجسيده ليذا الدكر مف خالؿ , دكره في العممية التعميمية كالتككينية مف جية

.  ميداني لعينة مف طمبة عمـ النفس كعمـك التربية بجامعة محمد خيذراستطالع
: الكممات المفتاحية

 .تجسيد الدكر ، إدراؾ الدكر،د,ـ, نظاـ ؿ،دكر الطالب

 

 

Titre de l’intervention : 

 

   Le rôle de l’étudiant universitaire dans la formation dans le cadre du système 

L.M.D, entre législation et réalité. 

résume : 

   L’université dans son sens nouveau n’est pas un simple espace de recueil 

d’informations , d’acquisition et de développement de savoir, ou se contenter 

d’une simple publication, mais un élément essentiel qui s’est imposé pour 

garantir le développement social et économique, il est devenu impératif 

d’adopter un système adéquat pour arriver aux objectifs et aux nouvelles 
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appréhensions de l’université qui s’appui sur la société et de bénéficié des 

résultats des expériences scientifiques dans divers domaines. 

Le système L.M.D est apparut comme le résultat de l’ensemble des reformes  

connus par l’université algérienne, ce système s’appui sur une nouvelle 

approche des relations pédagogiques et sociologiques a fait de l’étudiant un 

élément participatif et essentiel dans la campagne de l’enseignement et de la 

formation et lui permet l’acquisition, l’approfondissement et les diversification 

dans des domaines essentiels qui concordent avec son environnement social et 

professionnel, cette étude s’appui sur la connaissance de la perception de 

l’étudiants dans le système L.M.D et de son rôle primordial dans la campagne de 

l’ enseignement et de la formation d’une part, et d’autre part savoir combien il 

s’incarne l’application pour ce rôle sur le terrain par un échantillon d’étudiants 

en psychologie et des sciences de l’éducation dans l’université de Mohamed 

kheider. 

Les mots clés : 

Rôle de l’étudiant, système L,M,D, perception du rôle, application du rôle 

 

 

 

 :الدراسة إشكالية-1

كبقية دكؿ العالـ كجدت الجزائر نفسيا أماـ تحديات فرضتيا تطكرات كأكضاع كمتطمبات العصر    
مما خمؽ إشكالية ىؿ تأخذ الجزائر ىذا النظاـ أـ تبؽ بعيدة عف ىذه الحركة , كحركة عكلمة نظاـ التككيف

 أفضؿ لمكاجية ىذه التحديات كإستراتيجيةد ,ـ,المعكلمة؟ فكانت النتيجة أف فضمت الجزائر نظاـ ؿ
. كمكاكبة تطكرات العصر

ككنو إصالح لمتعميـ ييدؼ إلى ىيكمة مجمكع الشيادات الجامعية بحيث يجعؿ محتكيات التعميـ منسجمة 
 كاالختصاصاتر حركة الطمبة بيف مختمؼ الجامعات مؿ كتيسمتسوؿكمتطابقة عمى المستكل الكطني 

 (7).العممية

دخاؿ سمككات جديدة كتكسيع نطاؽ , كمف بيف األسباب التي جاء مف أجميا ىذا التغيير تجديد التعميـ كا 
. الفرص كالتفتح عمى العالمية بما يتماشا كمرامي التككيف كمتطمبات التنمية

ككف اليدؼ , كلعؿ أكثر الترابطات األشد أىمية تمؾ التي تكحد مخرجات التعميـ الجامعي كسكؽ العمؿ
مف التعميـ الجامعي ىك تخريج طمبة ليـ القدرة عمى اإلندماج بيسر في سكؽ العمؿ بغرض المساىمة في 

بداعي  (3)تحقيؽ التنمية المحمية كأداء كظائفيـ بأسمكب إبتكارم كا 

د كبمكغ الغاية التي قاـ مف أجميا يتطمب كعي كؿ طرؼ مف ,ـ,إف تحقيؽ أىداؼ التككيف كفؽ نظاـ ؿ   
ثـ عمى حسف أداء ىذا الدكر , أطراؼ ىذه المقاربة الجديدة بدكره كأبعاد الميمة المككمة إليو مف جية
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, السيما مف جانب الطالب ككنو المستيدؼ األكؿ بعممية التككيف كمركزىا.كتجسيده سمككيا مف جية أخرل
 .كطرفا مف األطراؼ المسؤكلة عمييا

د مضمكف مسعاه كضع الطالب في مركز ,ـ,فالمقاربة العالقاتية التككينية الجديدة التي يقتضييا نظاـ ؿ
كقمب جياز التككيف كيجعؿ مف ىيئة التدريس العنصر المحرؾ كالمكجو الذم تقع عميو مسؤكلية تعريؼ 
شراؼ المؤسسة الجامعية المخكلة،  الطالب ببرامج التككيف كالبحث كتصميميا كتجسيدىا تحت مسؤكلية كا 

 .مما يستكجب إدراكا مف جانب الطالب بأبعاد ىذه المقاربة كخاصة الكعي الكامؿ بدكره في إطارىا
بحثا عف مدل إدراؾ الطالب لدكره في ظؿ نظاـ ؿ،ـ،د  ،كحكؿ ىذه النقطة تتمحكر إشكالية ىذه الدراسة

كمتطمبات ىذا الدكر حسب النصكص القانكنية المنظمة لمعممية التككينية الخاصة بيذا الشأف بكؿ ما 
تتضمنو مف إجرءات كتفاعالت كسمككات كتكقعات، كمدل تجسيد الطالب ليذا الدكر سمككيا مف خالؿ 

: دراسة ميدانية مكجية لإلجابة عمى األسئمة التالية
ىؿ تكجد عالقة دالة بيف إدراؾ طالب ؿ،ـ،د لدكره كتجسيده لو؟ -
ىؿ تكجد فركؽ دالة بيف الطالب كالطالبات عمى بعدم إدراؾ الدكر كتجسيده؟ -
ىؿ تكجد فركؽ دالة بيف الطمبة الذيف اختاركا المجاؿ بإرادتيـ كالذيف لـ يختاركا المجاؿ بإرادتيـ عمى -

كؿ مف بعدم إدراؾ الدكر كتجسيده؟ 
: الفرضيات-2

: تسعى الدراسة لمتحقؽ مف الفرضيات التالية   
. د لدكره كتجسيده لو,ـ,ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ طالب نظاـ ؿ- 2-1
. ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الطالب كالطالبات مف حيث إدراؾ الدكر كتجسيده -2-2
. التكجد فركؽ دالة في كؿ مف إدراؾ الدكر كتجسيده بالرجكع إلى متغير اإلختيار اإلرادم لممجاؿ -2-3
: أهمية الدراسة -3
تكمف أىمية ىذه الدراسة في الحصكؿ عمى تصكر دقيؽ كمكضكعي عف مدركات الطالب كآرائو حكؿ   

ؾ تناسؽ إدراكي سمككي بشأف ا التي تفيد في معرفة ما إذا كاف ىف،د كلدكره في ظؿ ىذا النظاـ،ـ،نظاـ ؿ
. الدكر

 كمدل تأديتيـ ألدكارىـثـ معرفة تأثير عاممي الجنس كاإلختيار اإلرادم لممجاؿ في تصكر الطمبة 
. كتجسيدىـ لو

: أهداف الدراسة-4
: ترمي ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية   
 الطالب الجامعي لدكره المككؿ إليو ككنو يتككف في إطار نظاـ تككيني استيعابمعرفة مدل  -4-1
لو مميزات كخصكصية كمتطمبات خاصة تميزه عف النظاـ الكالسيكي في األىداؼ كالطرؽ  (د،ـ،ؿ)

... كالمناىج
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د الجامعي لدكره الذم يستكجبو التصكر الحديث لمفيـك التككيف ،ـ،معرفة مدل تأدية طالب ؿ-4-2
. د،ـ،كالنصكص القانكنية الخاصة بنظاـ ؿ

. معرفة ما إذا كاف ثمة عالقة بيف إدراؾ الطالب لدكره كتطبيقو لو-4-3
. الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة بيف الطمبة كالطالبات مف حيث إدراؾ الدكر كتجسيده-4-4
الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة بيف الطمبة الذيف اختاركا المجاؿ بإرادتيـ كالذيف لـ يختاركا -4-5

. المجاؿ بإرادتيـ عمى بعدم إدراؾ الدكر كتجسيده
 :مدخل مفاهيمي-5

دخاؿ سمككات جديدة كتكسيع نطاؽ الفرص كالتفتح عمى العالمية ىي     لما كاف التجديد لمتعميـ كا 
 الدكر ثـ لمفاىيمي لمدراسة عمى بياف لمفيكـافقد ركز المدخؿ , د,ـ,األسباب الرئيسية الختيار نظاـ ؿ

 .ىذا النظاـ كالسمككات التي يستكجبيا العمؿ بو السيما مف جانب الطالبب التعريؼ
: دور الطالب الجامعي في ظل نظام ل،م،د- 5-1
: مفهوم الدور- 5-1-1

: يعرؼ الدكر حسب معجـ العمكـ االجتماعية مف خالؿ   -
زاكية البناء االجتماعي حيث نجد أف الدكر كضع اجتماعي ترتبط بو مجمكعة مف الخصائص - أ

الشخصية كمجمكعة مف أنكاع النشاط الذم يعزك إلييا القائـ  
. كالمجتمع معا قيمة اجتماعية معينة

 زاكية التفاعؿ اإلجتماعي أيف نجد اف الدكر ىك سياؽ مؤلؼ مف مجمكعة األفعاؿ المكتسبة يؤدييا -ب
. شخص في مكقؼ تفاعمي إجتماعي

 التفريؽ بيف مجمكع الخدمات التي يطمع بيا الدكر في الجماعة كبيف ما يقـك كراء ىذا الدكر مف -ج
دكافع معينة لدل القائـ بو كالميـ مف كجية نظر الجماعة مجمكع الخدمات كالميـ مف كجية نظر الفرد 

. ىي الدكافع ككيؼ أنيا تجد ما يرضييا مف خالؿ دكره
.  يعتمد الفرد في الجماعة عمى أدكار اآلخريف فييا بحيث نجده يتغير لحدكث أم تغير فييا-د

 (2.) يالحظ أف طريقة تحديد الدكر لدل الفرد تختمؼ باختالؼ نمط الجماعة-ه

كمف خالؿ ىذا التعريؼ يتبيف أف دكر الطالب كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د ىك مجمؿ السمككات المتكقعة مف  
الطالب كالمنكط بو تأديتيا كالتي تحددىا مكانة كمكقع الطالب مف العممية التعميمية كالتككينية ككذا 

التفاعالت المنتظرة مف مكقعو في جياز التككيف كفؽ المقاربة العالقاتية لنظاـ ؿ،ـ،د،  كالتي ستكضح 
 :مف خالؿ ما يمي

: تعريف نظام ل،م،د-5-1-2
 :د بأنو نظاـ لمتككيف العالي يرمي إلى،ـ،د نظاـ ؿ،ـ،يعرؼ الدليؿ العممي لتطبيؽ كمتابعة ؿ

.  دكتكراه، ماستر،ليسانس: بناء الدراسة عمى ثالثة رتب-
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. ةكمحتكيات منظمة تضـ مسالؾ محددة كمسالؾ مفرد-
تضـ أربعة أصناؼ مف . (كحدات تعميـ قابمة لمترصيد) ،(ت.ك.ك)كتنظيـ التككيف عمى أساس سداسيات -

: كحدات التعميـ منسقة بصفة بيداغكجية منسجمة مكضحة في التالي
مطابقة لمدراسة الكاجب عمى كؿ الطمبة متابعتيا كاكتساب التصديؽ : (أ.ت.ك)كحدات التعميـ األساسية -

. عمييا
. كف الطالب مف اكتساب الذاتية في العمؿـالتي ت: (ـ.ت.ك)كحدات التعميـ المنيجية -
... المعابر كالتمييف, التكجيو, التي تمكف مف التعمؽ: (إ.ت.ك)كحدات التعميـ اإلستكشافية -
اإلعالـ , المغة: تعميـ مخصص إلعطاء الطمبة أدكات مثؿ: (ع.ت.ك)كحدات التعميـ العرضية -

 (6)...اآللي
: كيحتكم ىذا النظاـ عمى مسمكيف  لمتككيف ىما

كىك تأليؼ منسجـ في كحدات تعميـ تشكؿ برنامجا دراسيا محددا مف قبؿ فرؽ : المسمؾ النمكذجي-
كىك منظـ بكيفية تسمح لمطالب ببناء مشركعو التككيني بصفة , التككيف كمقدما في شكؿ عرض تككيف

 (.2009~06~20 المؤرخ في 139 من القرار رقم 8المادة )تدريجية 
بإمكاف كؿ طالب أف يقيـ مسمكا فرديا بمساعدة فريؽ اك فرؽ تككيف داخؿ مئسسة أك : المسمؾ الفردم-

 (6) (.2009~06~20 المؤرخ في 138 مف القرار رقـ 8المادة  )مؤسسات لمتعميـ العالي 
كتتمحكر السمككات الجديدة التي تسيـ في نجاح الطمبة يمكف أف ينظر إلييا مف خالؿ الدكرة التالية 

: 2011حسب ما كرد في الدليؿ التطبيقي كالعممي لمنظاـ لسنة 
 ىذا التعميـ بكيفية مغايرة يؤدم ،منح األسبقية لنجاح الطمبة يستمـز دعكة األساتذة لمتعميـ بكيفية مغايرة

 نحك منح ، مما يستكجب التسيير بكيفية مغايرة،بالطالب إلى التعميـ بكيفية مغايرة ما يعني الحرفية
 .األسبقية لنجاح الطمبة في النياية

د كالتي تدخؿ عمى عمؿ األستاذ ،ـ،كيمكف تمخيص المتطمبات الجديدة التي يقتضييا المركر إلى نظاـ ؿ
: في عمميتي التعميـ كالتقييـ كما يمي

. كالتعميـ في إطار السداسي تسيير الكقت-
. العمؿ في إتجاه إستقاللية الطالب-
( 6).تكفير أحسف ظركؼ النجاح يجعؿ الطمبة مسؤكليف عف تككينيـ-

بمعنى أف ال ينتظر أف )يمكف لمطالب أف يخمؽ لكحده مناصب تشغيؿ -كما كرد في نفس المصدر أنو
 (6)(.يكظؼ عند تخرجو مف الجامعة

دراكو لمتطمباتو كمساىمتو في عممية التككيف كالعمؿ  مما يشير إلى أف تككيف الطالب في ىذا النظاـ كا 
. بتكجييات األستاذ كالفريؽ البيداغكجي يمنحو ىذه اإلمكانية

  . عمى أساس مفيـك المعرفة كالميارة كلكف عمى اساس الكفاءات أيضاليستد ،ـػعممية التقييـ في نظاـ ؿؼ
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:  كما يميLOFلوففعممية التقييـ تستكجب اإلستناد إلى مجمكعة مف المككنات حسب دراسة قاـ بيا 
. نثمف كال ننتقي أك نعاقب-
. نرقي ثقافة النجاح-
. نبذؿ أقصى الجيكد لتأطير الطمبة الذيف يالقكف صعكبات-
 (.6)ندافع عف قيـ اإلستقاللية كالمسؤكلية-

 المحدد لمقكاعد المشتركة لمتنظيـ كالتسيير 2011~11~03 المؤرخ في 711نص القرار الكزارم رقـ كقد 
حكؿ المكاضبة كالغياب في األعماؿ , البيداغكجييف لمدراسات الجامعية لنيؿ شيادتي الميسانس كالماستر

المكجية كاألعماؿ التطبيقية 
. يعد الحضكر في األعماؿ المكجية كاألعماؿ التطبيقية إجبارم طكاؿ السداسي: 24في المادة 
 تؤدم ثالث غيابات غير مبررة أك خمس غيابات حتى كلك كانت مبررة في حصص 25كفي المادة 

.  الجارماألعماؿ المكجية لممادة إلى إقصاء الطالب مف المادة بعنكاف السداسي
يجب عمى رئيس القسـ التأشير عمى مبرر الغياب بحيث يحدد : 28كيتضمف الجزء األخير مف المادة 

تدرج نسخة مف ىذا المبرر . كذلؾ قبؿ تسميمو لمسؤكؿ المادة أك الكحدة التعميمية المعنية, تاريخ إيداعو
  .في ممؼ الطالب

عمى مالحظة مفادىا اف المكاضبة في 28ص, 2011د لسنة ,ـ,كينص الدليؿ العممي كالتطبيقي لنظاـ ؿ
 .الدركس ضركرية كممكف إحتسابيا كاجبة مف طرؼ فرقة التككيف

مما يئكد عمى أىمية حضكر كمكاضبة الطالب في عممية تككينو كالقيمة اليامة لكؿ حصة في حصيمة 
 .قمعارفو ككفاءت

 المتضمف لكيفيات التقييـ كالتدرج كالتكجيو في 2011~11~03 المؤرخ في 712كينص القرار الكزارم رقـ 
في الفصؿ األكؿ مبادمء , طكرم الدراسات لنيؿ شيادتي الميسانس كالماستر في الباب األكؿ أحكاـ عامة

  .عامة
 مف المرسـك التنفيذم رقـ 3 تتككف الكحدة التعميمية كما نصت عميو المادة 5المادة الجزء األكؿ مف في 
تقدـ , مف مادة أك أكثر, 2008 خشت سنة 19 المكافؽ ؿ 1429 شعباف عاـ 17 المؤرخ في 265~08

, مشاريع, ممتقيات, محاضرات, أعماؿ تطبيقية, أعماؿ مكجية, دركس)كفؽ عدة أشكاؿ مف التدريس 
. (...تربصات

تحدد قيمة الكحدة التعميمية المقاسة .  تقاس الكحدة التعميمية كالمكاد المشكمة ليا بأرصدة7كفي المادة 
حسب الحجـ الساعي لمسداسي الضركرم الكتساب المعارؼ كالمؤىالت عف طريؽ أشكاؿ , بأرصدة

 أعاله ككذلؾ حسب حجـ النشاطات الكاجب عمى الطالب القياـ بيا في نفس 5التعميـ المذككرة في المادة 
. (...تربص, مذكرة, تقرير, عمؿ شخصي)السداسي 
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 ساعة في السداسي كيشمؿ ساعات التدريس المقدمة 25 ك20يعادؿ الرصيد الكاحد حجـ ساعي ما بيف 
ككذا الساعات المقدرة لمعمؿ ,  أعاله5لمطالب عف طريؽ مختمؼ أشكاؿ التعميـ المذككرة في المادة 

. الشخصي لمطالب
. تحدد القيمة اإلجمالية لألرصدة المسندة لمكحدات التعميمية المككنة لمسداسي بثالثيف رصيدا

: كفي الفصؿ الثالث المتضمف لتنظيـ التعميـ
 ينظـ التككيف لنيؿ شيادة ليسانس أك شيادة الماستر حسب مياديف التككيف كحسب الشعب 13في المادة 

. كالتخصصات
بحيث يسمح ىذا التنظيـ لمطالب باختيار المسمؾ النمكذجي , يقدـ ىذا التككيف عمى شكؿ مسالؾ نمكذجية

. كفؽ مؤىالتو كمشركعو المستقبمي
تعميما نظريا كمنيجيا كتطبيقيا ,  يتضمف التككيف حسب المسالؾ كالمستكيات المتعددة14 ةكفي الماد
عناصر , عالكة عمى ضماف إكتساب الطمبة ثقافة عامة, يمكف أف يتضمف التككيف كفقا ألىدافو. كمطبقا

ككذا تعمـ طرؽ , كتربص أك عدة تربصات, أك جماعية, كمشاريع فردية, ماقبؿ تميينية كعناصر تميينية
. ككذا التحكـ في المغات االجنبية, العمؿ الجماعي كاستعماؿ مصادر التكثيؽ ككسائؿ اإلعالـ اآللي

 .كما يمكف أف يتضمف التككيف أيضا تحرير مذكرة أك تقرير تربص أك إنجاز مشركع نياية الدراسة
كحكؿ ىذه الفكرة يرل خاف أف في مرحمة ليسانس قد يكمؼ الطمبة خالؿ ىذه المرحمة الدراسية ببحكث 

تيدؼ الى اطالع الطالب عمى المادة العممية التي تسيـ في تككينو فتدفعو الى . (قضايا جزئية)بسيطة 
كيحاكؿ أف يبرز , كلذلؾ يجب عمى الطالب أف يجتيد في التحصيؿ العممي, قراءات خارجية تدعـ معارفو

كما يتميز بو مف مكىبة كذكاء كطمكح كصبر كاستعداد إلنجاز البحكث العممية تمييدا لممرحمة , قدراتو
 (1 )-مرحمة الماستر-المكالية مف الدراسة الجامعية

مما يتعيف عمى الطالب بمكجبو أف يككف فعاال أكثر في العممية التعميمية كالتككينية نحك بذؿ المزيد مف 
الجيد في تحديد أىدافو كاكتشاؼ قدراتو كاختيار المسمؾ المناسب لو كتطبيؽ المناىج كاألدكات التي 
تساعده كتدعـ كفاءتو كمشركعو في المرحمة الجامعية كمابعدىا كالبحث مف خالؿ مسيرتو التككينية 

 .بالجامعة عما يساعده عمى إنجاز أىدافو كتحقيؽ كتجسيد مشاريعو المستقبمية
:  سداسيات تتضمف ثالثة مراحؿ6 تنظـ مسالؾ التككيف لنيؿ شيادة الميسانس في 16كفي المادة 

تمثؿ المرحمة األكلى مرحمة التعرؼ عمى الحياة الجامعية كالتكيؼ معيا كاكتشاؼ المبادمء األكلية -
. لمتخصصات

. تمثؿ المرحمة الثانية مرحمة التعمؽ كترسيخ المعارؼ كالتكجيو التدريجي-
 .كتسمح باكتساب المعارؼ كالمؤىالت في التخصص المختار, تمثؿ المرحمة الثالثة مرحمة التخصص-

مكانيات كميكالت مف جية ككذا معرفة  مما يتيح لمطالب في كؿ مرحمة المكازنة بيف ما يممكو مف قدرات كا 
الفرص كاإلختيارات المتاحة أمامو حتى يتمكف مف إتخاذ القرار المناسب مف جية أخرل، كذلؾ أف يتعمـ 
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المساىمة كالمشاركة في األعماؿ ال أف يككف متمقيا سمبيا، ىذا مف زاكية كتعمؿ الطرؽ السالفة الذكر 
ستمرار  المتعمقة بتقييـ الطالب عمى مراقبة مدل فعاليتو كاكتسابو لمخبرات كما تسيـ في إبقاء الطالب كا 

: تغذيتو الراجعة لمحصالتو المعرفية كالميارية مف زاكية أخرل، كما كرد في
:  الباب الثاني المتضمف لعمميتي التقييـ كاإلنتقاؿ في الفصؿ األكؿ المتضمف لمراقبة المعارؼ كالمؤىالت 

 يتـ في كؿ سداسي تقييـ المؤىالت كاكتساب المعارؼ لكؿ كحدة تعميمية إما عف طريؽ 18في المادة 
تعطى األكلكية قدر اإلمكاف . المراقبة المستمرة كالمنتظمة أك عف طريؽ إمتحاف نيائي أك كالىما معا

 .لتطبيؽ طريقة المراقبة المستمرة كالمنتظمة
برازىا عف طريؽ ما ينجزه مف بحكث  فيذه األخيرة ىي المجاؿ الذم يسمح لمطالب باكتشاؼ قدراتو كا 

 .كدراسات كنشاطات يطكر مف خالليا مؤىالتو كخبراتو ككفاءتو إستعدادا لمطكر المكالي أك لمحياة المينية
:  يشمؿ تقييـ الطالب حسب مسمؾ التككيف عمى ما يمي20المادة 
العمؿ , الممتقيات, التربصات التطبيقية, الخرجات الميدانية, األعماؿ المكجية, األعماؿ التطبيقية, الدركس

. الشخصي
يمكف . كمما اقتضى األمر مف عالمات تقييـ الطالب,  يحسب معدؿ عالمات األعماؿ المكجية21المادة 

تترؾ عممية . تنظيـ ىذه التقييمات في شكؿ عركض كأسئمة كتابية كفركض منزلية كعمؿ فردم إلخ
 .المكازنة ليذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغكجية

فيذا التنكيع في النشاطات كاألساليب التككينية التي يمعب الطالب فييا دكرا أساسيا كمحكريا تكسبو ثراء 
في المعمكمات كالخبرات كتمنحو شمكلية كتكسعا في بعد الرؤل كالتصكرات كديناميكية كفاعمية في آداءاتو 

 .كتجعؿ منو عنصرا ديناميكيا في عممية التككيف
: د,ـ,إدراؾ الطالب لدكره في نظاـ ؿ-5-2

كالمقصكد بو في ىذه الدراسة جممة التصكرات كاإلنطباعات كاآلراء التي يككنيا طالب ؿ،ـ،د في ذىنو 
 .حكؿ مفيكمو لدكره كالسمككات المنكط بو تأديتيا كالقياـ بيا في عمميتي التعميـ كالتككيف

: د لدكره,ـ,تجسيد طالب نظاـ ؿ-5-3
يقصد بتجسيد الدكر كؿ ما يصدر عف الطالب مف إستجابات كسمككات كتفاعالت كنشاطات في إطار 
العممية التككينية كالتعميمية كالتي تشكؿ مجمؿ السمككات المتكقعة مف الطالب المتككف في نظاـ ؿ،ـ،د 

 .حسب ما تشير إليو النصكص القانكنية كالمنشكرات الكزارية بيذا الخصكص
 :منهج الدراسة-6

د لدكره كتجسيده لو مف ,ـ,ألف اليدؼ األساسي ليذا المكضكع ىك دراسة العالقة بيف إدراؾ طالب ؿ   
جية ككذا دراسة الفركؽ بيف إدراؾ ىذا الدكر كتجسيده بالرجكع إلى كؿ مف متغيرم الجنس كاإلختيار 

فيك ,  اإلرتباطي المقارفماإلرادم لممجاؿ فإف انسب منيج لطبيعة ىذه الدراسة كأىدافيا ىك المنيج الكصؼ
المنيج الذم يسمح لمباحث بدراسة الفركؽ بيف درجات متغيرات الظاىرة المدركسة مما يمكف الباحث مف 
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كما يمكنو مف دراسة العالقات القائمة بيف مختمؼ الظكاىر كالمتغيرات , عقد مقارنات مكضكعية بينيا
. كميا

 :أدوات الدراسة-7 
تـ في ىذه الدراسة إستخداـ اإلستبياف كأداة أساسية لجمع المعمكمات حكؿ المشكمة المطركحة باعتباره    

األداة التي تسمح لمباحث بجمع أكبر قدر مف المعمكمات حكؿ الظاىرة المدركسة مف أكبر عدد ممكف مف 
كقد تـ تقسيمو تماشيا مع مشكمة الدراسة , المبحكثيف في ضرؼ زمني قصير مقارنة باستخداـ أدكات أخرل

: كفرضياتيا إلى محكريف كالتالي
. 21 إلى 1 بندا مرقمة مف 21كيحتكم عمى : إدراؾ الدكر-7-1
 .39 إلى غاية 22 بندا مرقمة مف 17تجسيد الدكر كيحتكم عمى -7-2

كحددت اإلختيارات المتاحة لإلجابة بثالث إختيارات ىي نعـ، بصكرة متكسطة، ال بالنسبة لمقائمة األكلى 
 .مف البنكد، في حيف حددت بنعـ، أحيانا، ال مع القائمتيف الثانية كالثالثة مف بنكد اإلستبياف

: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-8
: ةتـ في ىذه الدراسة إعتماد األساليب اإلحصائية التالي

.  لتقدير داللة العالقة بيف إدراؾ الطمبة لمدكر كتجسيدىـ لوPr  برسكف  معامؿ اإلرتباط-8-1
.  لتقدير أم المجاليف أعمى درجة بعد إدراؾ الدكر أـ تجسيدهC .Vمعامؿ اإلختالؼ -8-2
 لتقدير داللة الفركؽ عمى بعدم إدراؾ الدكر كتجسيده بيف كؿ مف الطالب كالطالبات t testإختبار -8-3

مف ناحية، ثـ لدراسة الفركؽ في إدراؾ الدكر كتجسيده بيف الطمبة الذيف اختاركا المجاؿ بإرادتيـ كالذيف لـ 
. يختاركا المجاؿ بإرادتيـ

. SPSSكقد تـ حساب اإلرتباط كالفركؽ باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية 
 
 :مجتمع وعينة الدراسة- 9

   تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف مجتمع طمبة عمـ النفس كعمـك التربية لمسنتيف الثانية كالثالثة مف 
مرحمة ليسانس المتككنيف كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د بجامعة محمد خيذر بسكرة، كالبالغ عددىـ لمسنة الجامعية 

:   طالب كطالبة، مكزعيف كالتالي230: ب-كىي سنة إجراء الدراسة -2012~2011الجارية 
.  إناث87ذككر ك15 طالب، 102: في السنة الثانية جذع مشترؾ عمـ النفس

 إناث 15 ذككر ك7 طالب، 42: في السنة الثانية جذع مشترؾ عمـك التربية
 إناث 20 ذككر ك3 طالب، 23: في السنة الثالثة تخصص عمؿ كتنظيـ

 إناث 34 ذككر ك5 طالب، 39: في السنة الثالثة تخصص عيادم
 إناث 19 ذككر ك5 طالب، 24: في السنة الثالثة تخصص إدارة مدرسية
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كتبعا لطبيعة المجتمع األصمي لمدراسة فقد تـ اختيار العينة بطريقة المعاينة العنقكدية العشكائية التي 
تعرؼ عمى أنيا اإلختيار العشكائي لمناطؽ أك مجمكعات أك تجمعات، كتتصؼ ىذه المجمكعات بأف لكؿ 

 (8).أعضائيا خصائص مشتركة كبعد ذلؾ نختار أفرادىا مف كؿ تجمع أك عنقكد عشكائيا

: كقد أختيركا بالطريقة التالية
 طالبة 35أم % 40 طالب، كمف اإلناث 15أم % 100ذككر : السنة الثانية عمـ النفس
 طالبة 21 أم %60 طالب، كمف اإلناث 7 أم %100الذككر : السنة الثانية عمـك التربية

 طالبة 20أم % 60 طالب، كمف اإلناث 5 أم %100الذككر : السنة الثالثة عيادم
 طالبة 15أم % 75 طالب، كمف اإلناث 3أم % 100الذككر : السنة الثالثة عمؿ كتنظيـ
 طالبة 14أم % 75 طالب، كمف اإلناث 5 أم %100الذككر : السنة الثالثة إدارة مدرسية

 طالبة كبذلؾ قدر العدد اإلجمالي لعينة 105 طالب كلإلناث 35فكاف المجمكع الكمي لعينة الذككر 
.  مفردة140الدراسة 

, 2012 أفريؿ 06 إلى غاية 2012 أفريؿ 01كقد دامت مدة تكزيع اإلستبيانات كجمعيا أسبكعا أم مف 
 إستبيانا نتيجة عدـ تكاجد أصحابيا كقت جمع اإلستبيانا كبذلؾ فقد كاف عدد أفراد العينة 12استبعد منيا 

.  مف المجمكع الكمي لمجتمع الدراسة%65، 55 مفردة أم ما يعادؿ 128التي أخذت بالدراسة ىك 
: عرض النتائج ومناقشتها-10
: 1عرض ومناقشة نتائج الفرضية -10-1
. ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ الطمبة لدكرىـ كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د كتجسيدىـ ليذا الدكر-

.  تـ التكصؿ إلى النتائج التاليةPr كبإستخداـ معامؿ اإلرتباط 1لمتحقؽ مف صحة الفرضية 
: 1 يبين نتائج الفرضية 1الجدول رقم 

 

تجسيد الدكر  

 0,11اإلدراؾ الدكر 

 
: 1مناقشة نتائج الفرضية -

 يتبيف عدـ كجكد عالقة إرتباطية بيف إدراؾ الطمبة لدكرىـ كمدل تجسيدىـ لو 1   مف خالؿ الجدكؿ 
كبذلؾ نقبؿ الفرض الصفرم، مما يدؿ عمى أف مدركات كتصكرات كآراء الطمبة بخصكص الدكر الذم 

تستكجبو مكانتيـ في جياز التككيف كفي العممية التككينية لـ تتجسد في سمككاتيـ كلـ تؤثر فييا، كىذا ما 
يثير تساؤال آخر مضمكنو أم الجانبيف ىك األعمى درجة؟ ىؿ ىك مستكل إدراكيـ ألدكارىـ ؟ كمنو فقد 
يعزل عدـ اإلرتباط إلى تكقع كجكد عكامؿ أخرل ذات عالقة بيذا المستكل مف آداء الطمبة ألدكارىـ، أـ 
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ىك مستكل آدائيـ كتجسيدىـ لمدكر؟ كفي ىذه الحالة يمكف تفسير النتيجة عمى أنو كمع إنخفاض مستكل 
مدركاتيـ لما يستكجبو أدكارىـ في العممية التعميمية كالتككينية كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د إال أف مستكل آدائيـ 

مرتفع مقارنة بمستكل إدراكيـ مما قد يعزك ىذه النتيجة إلى حسف تكجيو األساتذة كالمككنيف لمطمبة كحسف 
. إختيارىـ لممناىج كالطرائؽ كاألساليب التي ساىمت في تفعيؿ دكر الطالب كرفع مستكل آدائيـ
كمف  c.vكلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كمعرفة أم البعديف ىك األعمى مستكل تـ إعتماد معامؿ اإلختالؼ 

. خاللو تـ التكصؿ إلى النتائج التالية
:  يبيف معامؿ اإلختالؼ لكؿ مف بعدم إدراؾ الدكر كتجسيد الدكر2الجدكؿ رقـ 

 
المتكسط المجمكع اسـ البعد رقـ البعد 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

الرتبة 

 2 21,06 9,38 44,53 5685ادراؾ الدكر  1
 1 21,84 9,08 41,56 5320تجسيد الدكر  2

 
 يفكؽ بعد  21,84كالذم بمغ . يتضح أف معامؿ اإلختالؼ لبعد تجسيد الدكر 2مف نتائج الجدكؿ رقـ -

. 21,06إدراؾ الدكر الذم بمغ معامؿ إختالفيا 
كمنو فقد يرجع إنعداـ اإلرتباط بيف مدركات الطالب لمدكر كتجسيده لو إلى نقص في معمكمات الطمبة 

كدقة مدركاتيـ حكؿ ما يستكجبو دكرىـ في عممية التككيف، كما تشير النتيجة المرتفعة لمستكل تجسيدىـ 
لمدكر مقارنة بدرجة البعد اإلدراكي إلى إحتمالية إستخداـ المككنيف ألساليب قد ساعدت عمى إرتفاع 

. المستكل اآلدائي لمطمبة
: 2عرض ومناقشة نتائج الفرضية -10-2
. ال تكجد فركؽ دالة بيف الطالب كالطالبات عمى بعدم إدراؾ الدكر كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د كتجسيده-

 لمفركؽ كمف خاللو تحصمنا عمى النتائج  T تـ إعتماد إختبار2لدراسة الفركؽ كالتحقؽ مف الفرضية
. التالية

: 2 يعرض نتائج الفرضية 3الجدول رقم 
 
 

األبعاد 
 

الجنس 
 

العدد 
 

المتكسط 
الحسابي 

 
االنحراؼ 
المعيارم 

 
درجة 
الحرية 

 
تػػػػا 

 
مستكل 
الداللة 
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12 

 

  4,91 49 14ذككر إدراؾ الدكر 
126 

 
1,66 

 
0,09 

  
إناث 

 
114 

 
46,69 

 
4,88 

 
 

  

 
 

تجسيد 
الدكر 

 
ذككر 

 
14 

 
43,86 

 
5,96 

 
 
 

126 

 
 
 

1,54 

 
 
 

0,12 
  

إناث 
 

114 
 

40,87 
 

6,95 
   

 
: 2مناقشة نتائج الفرضية -

 يتضح أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة تعزل إلى جنس الطالب كذلؾ في 3   بناءا عمى نتائج الجدكؿ رقـ 
كؿ مف بعدم إدراؾ الطالب كالطالبات لدكرىـ كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د ككذا تجسيدىـ لمدكر كبذلؾ فإف عنصر 
فيـ كاستيعاب مفيـك كجكانب ىذا الدكر ككذلؾ ما يستكجبو مف آداءات كسمككات كتفاعالت ليست قصرا 

. عمى جنس معيف أم أف عامؿ الجنس ال يؤثر في إدراؾ الطالب لدكره كال في آدائو لو
كمنو فقد تـ قبكؿ الفرض الصفرم، مما يؤكد عمى أف كاجبات دكر الطالب في نظاـ ؿ،ـ،د السيما منيا 
الجكانب اآلدائية كالعممية المتعمقة بما يستكجبو البحث كالدراسة مف تنقالت كصعكبات كبذؿ مزيد مف 

. الجيد لتحصيؿ الكفاءات
: 3عرض ومناقشة نتائج الفرضية -10-3
ال تكجد فركؽ دالة في كؿ مف إدراؾ الطمبة ألدكارىـ كفؽ نظاـ ؿ،ـ،د كتجسيدىـ ليذه األدكار بالرجكع -

. إلى متغير االختيار اإلرادم لممجاؿ
لدراسة داللة الفركؽ بيف الطمبة الذيف اختاركا المجاؿ بإرادتيـ كالطمبة الذيف لـ يختاركا المجاؿ بإرادتيـ في 

لتقدير الفركؽ كقد تما التكصؿ إلى النتائج  Tكؿ مف إدراكيـ لمدكر كتجسيدىـ لو تـ استخداـ اختبار 
. التالية

: 3 يعرض نتائج الفرضية 4الجدول رقم 
 
 

األبعاد 
 

االختيار 
 

العدد 
 

المتكسط 
الحسابي 

 
االنحراؼ 
المعيارم 

 
درجة 
الحرية 

 
تػػػػا 

 
مستكل 
الداللة 
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إدراؾ 
الدكر 

 
اختيار 

غير إرادم 

 
18 

47,83 3,73  
 

126 

 
 

0,82 

 

 
 

اختيار   
إرادم 

110 46,80 5,09   0,41 

 
تجسيد 
الدكر 

 
اختيار 
إرادم 

18 40,28 4,41  
 

126 

  

  
اختيار   

إرادم 

110 41,35 7,22  0,60 0,54 

 
 يتضح أنو ال تكجد فركؽ ذات قيمة بيف الطمبة الذيف إختاركا المجاؿ بإرادتيـ 4مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كالطمبة الذيف لـ يختاركا المجاؿ بإرادتيـ عمى كؿ مف بعدم إدراؾ الدكر كتجسيده أم أف عامؿ عدـ رغبة 
رادتو في إختيار مجاؿ دراستو بالمرحمة الجامعية لـ يؤثر سمبا عمى مستكل إدراكو كآدائو لدكره،  الطالب كا 
فقد ترجع ىذه النتيجة إلى أف إحتكاؾ الطمبة بميداف كشعبة كتخصص الدراسة الحالية التي تـ تكجيييـ 
إلييا أكسبيـ رغبة في مزاكلتيا كمتابعة التككف فييا كأكسبيـ مستكل البأس بو مف التكيؼ كالتكافؽ مع 

. متطمباتيا فجميع مفردات العينة ىـ مف طمبة السنة الثانية كالثالثة
كما يمكف عزك النتائج إلى عامؿ ذاتية المفحكص كرغبتو بالظيكر بالصكرة المثالية مما أثر عمى صدؽ 

. اإلجابات
: التوصيات-11

   باإلعتماد عمى ما تـ التكصؿ إليو في ضكء نتائج ىذه الدراسة أمكف تقديـ تكصية أساسية مفادىا 
التركيز عمى إشكالية عدـ التناسؽ اإلدراكي السمككي لدل طمبة نظاـ ؿ،ـ،د حكؿ الدكر المنكط بيـ آداؤه 
في العممية التككينية كفؽ ىذا النظاـ مما يفتح آفاؽ جديدة لمبحث كالدراسة حكؿ العكامؿ التي تقؼ خمؼ 
دراؾ  ستراتيجيات عممية لمساعدة الطالب أكثر عمى فيـ دكره كا  ىذا اإلشكاؿ بغية التكصؿ إلى حمكؿ كا 

. أبعاده بصكرة أفضؿ في مساىمة جادة لتفعيؿ دكره في العممية التعميمية كالتككينية
كما يمكف تقديـ جممة مف المقترحات العممية التي قد تساىـ في زيادة تكعية الطالب بمكقعو مف جياز 

: التككيف كالنتائج المتكقعة كالمرجكة مف خالؿ قيامو بكاجبات ىذا المكقع كذلؾ ب
دراؾ - تكعية الطمبة عف طريؽ المحاضرات كاألياـ الدراسية كغيرىا مف األساليب بمفيكـ ىذا النظاـ كا 

. تفاصيمو كدكاعي قيامو كالنتائج المنتظرة مف كراء تبنيو
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حتكاؾ الطالب مباشرة - يجاد الطرائؽ المناسبة لتعريؼ كا  ربط المعارؼ النظرية كالبحكث بالميداف كا 
بالمؤسسات المستقبمة لزيادة حساسية الطالب بالمسؤكلية كالحاجات التي يتطمبيا دكره الميني لما بعد 

. المرحمة الجامعية
تحسيس الطالب بضركرة فعاليتو في نجاح تككينو في نظاـ ؿ،ـ،د كمساعدتو عمى ىذا بتغيير أساليب -

 .التدريس الكالسيكية كاعتماد طرائؽ جديدة تتيح لو إبراز قدراتو  كرفع فعاليتو
 :قائمة المراجع -12
،  دار عمي بف زيد لمطباعة كالنشر،1ط، د,م,منهجية البحث العممي وفق نظام ل ، محمد خاف-1

 2011- الجزائر-بسكرة
 ديكاف ،2 ط،مفاهيم أساسية في عمم النفس اإلجتماعي ، نصر الديف جابر كالياشمي لككيا-2

 .2006- الجزائر-قسنطينة، المطبكعات الجامعية المطبعة الجيكية

 : عف،ل في الجزائرشغالحاجة لتطوير المناهج الجامعية بما يتناسب مع سوق ال ،كىيبة مقدـ- 3
http://www.4shared.com/office/O6Y5cG14/---.html .13~03~2012. 

 القواعد المشتركة لمتنظيم والتسيير, 2011~11~03 المؤرخ في 711 القرار الكزارم رقـ -4
. البيداغوجيين لمدراسات الجامعية لنيل شهادتي ليسان والماستر

كيفيات التقييـ كالتدرج كالتكجيو في طكرم , 2011~11~03 المؤرخ في 712 القرار الكزارم رقـ -5
 .الدراسات لنيؿ شيادتي الميسانس كالماستر

 الساحة ، ديكاف المطبكعات الجامعية،د,م,الدليل العممي لتطبيق ومتابعة ل منشكرات كزارية،  –6
. 2011~06- الجزائر-بف عكنكف, المركزية

 

 7 -www.univ-emir.dz/telecharger/lmd.doc . 13~03~2012. 
8 -http://www.kau.edu.sa/Files/0053620/Files/%9.doc ،05 04 2012 .
 

: المالحق-13
. نمكذج عف اإلستمارة المكزعة عمى عينة الدراسة :1الممحؽ 

د نرجك منكـ المساعدة كذلؾ بكضع عالمة ,ـ,في إطار دراسة ميدانية حكؿ دكر الطالب في ظؿ نظاـ ؿ
 .في الخانة التي ترل أنيا تعبر عف رأيؾ أك تنطبؽ عميؾ بعد قراءة العبارة جيدنا (×)

 
ال  بصكرة 

متكسطة 
نعـ   العبارة 

 أعتقد أف األستاذ ىك المسؤكؿ األكؿ كاألخير عف العممية التككينية- 1   

http://www.kau.edu.sa/Files/0053620/Files/%259.doc
http://www.kau.edu.sa/Files/0053620/Files/%259.doc
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 يتحدد دكرم في التككيف عمى حسف اإلصغاء كفيـ شركح األستاذ- 2    

 أعتقد أف تككيني يتكقؼ عمى تمقي المعرفة كالمعمكمة مف األستاذ- 3   

 أعتقد أف األستاذ ىك المسؤكؿ عمى التككيف ألنو أكثر خبرة مني- 4   

 اعتقد أف مناقشاتي مع الزمالء ليس أمرا ضركريا في التككيف- 5   

 أعتقد أف مناقشاتي مع األستاذ ليس أمرا ضركريا في التككيف- 6   

 أساس العممية التككينية في نظرم المعارؼ المتمقاة مف األستاذ- 7   

 ال أعتقد أف العركض التي أنجزىا تسيـ في تككيني- 8   

 أعتقد أف ميمة طرح األسئمة ىي مف دكر األستاذ- 9   

 أعتقد أف ميمة طرح األسئمة ليست مف ميامي الضركرية في التككيف- 10    

 أتساءؿ عف عالقة بعض المقاييس بشعبتي أك تخصصي- 11   

 أتساءؿ عف عالقة بعض المكاضيع بشعبتي أك تخصصي- 12   

أعتقد أني أستطيع تعكيض تككيني عف طريؽ المحاضرات بكسائؿ -13   
 أخرل

 أعتقد أنو الحاجة لبطاقات القراءة في عممية تككيني- 14   

 أعتقد أنو الحاجة لمكاجبات كاألعماؿ اإلضافية في عممية تككيني- 15   

 أرل أف االستجكاب الشفيي الفجائي ليس طريقة مناسبة في التككيف- 16    

 أرل أف االستجكاب الكتابي الفجائي ليس طريقة مناسبة في التككيف- 17   

 

المعمكمات النظرية الجيدة التي أحصؿ عمييا مف األستاذ كافية لعممية - 18   
 تككيني

 

 المعمكمات النظرية الجيدة التي أتمقاىا مف األستاذ كافية لتككيني النظرم 19   

  أعتقد أف اإلعالـ اآللي غير ضركرم في عممية تككيني20   

أعتقد أف إستخداـ المراجع كالمصادر بالمغات األجنبية غير ميـ في - 21   
 عممية تككيني
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ال  أحيانا  نعـ   العبارة

 أحضر جميع المحاضرات الخاصة ببعض المقاييس فقط-22   

 ال أحضر المحاضرات ألف بإمكاني الحصكؿ عمى المعمكمة بدكنيا- 23   

 ال آِت لممحاضرات التي أراىا غير ميمة- 24   

 أركز في تككيني عمى تمقي أكبر قدر مف المعمكمات مف األستاذ- 25   

 ال أعتمد في تككيني عمى أسمكب المناقشة مع الزمالء- 26   

 

 ال أعتمد في تككيني عمى أسمكب المناقشة مع األستاذ- 27   

أنجز المطمكب مني بالضبط في األعماؿ المكجية ألنو كافي - 28   
 لتككيني

ال أستخدـ  في تككيني كدراستي المراجع كالمصادر بالمغات - 29   
 األجنبية

 
 
 

نعـ  أحيانا  ال   العبارة
أسعى لكسب ما أمكف مف معارؼ عف طريؽ طرح األسئمة عمى - 30   

 األستاذ

 اإلعالـ اآللي كسيمة ضركرية أستخدميا في تككيني- 31   

باإلضافة إلى تككيني بالجامعة أعتمد طرقا أخرل لزيادة حصيمتي - 32   
 المعرفية

 أحاكؿ في انجاز عركضي اكتساب اكبر قدر مف المعارؼ النظرية- 33   

 أحاكؿ في انجاز عركضي اكتساب ما أمكف مف الخبرات الميارية- 34   

 في إلقائي لمعركض أعتمد طريقة الشرح كاإلفياـ- 35   

 أسعى لمعرفة أحدث البحكث كالدراسات في مجاؿ تخصصي- 36   
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 في إنجازم لعركضي أقدـ ميارات جديدة- 37   

  في انجازم لمعركض أسعى لتقديـ معمكمات جديدة-  38   

 حضر المحاضرات الخاصة بجميع المقاييس- 39   

 
 :الرجاء منكـ تزكيد اإلجابة بمأل المعمكمات التالية

 
 :الشعبة

 
 :التخصص

 
 :السنة

 
 ىؿ كاف اختيارؾ لممجاؿ بإرادتؾ؟

 

  :الجنس
 

. جدكؿ يبيف متغيرات الدراسة كالدرجات الخاـ لمعينة عمى بعدم إدراؾ الدكر كتجسيد الدكر: 2الممحؽ 
N sexe c v p r r r 

1 2 1 51 39 

2 2 1 42 44 

3 2 1 43 39 

4 2 1 49 46 

5 2 2 52 40 

6 2 2 50 37 

7 2 2 45 49 

8 2 2 45 37 

9 2 2 42 36 

10 2 2 43 42 

11 2 2 41 45 

12 2 2 46 35 

13 2 2 37 35 

14 2 1 48 37 

15 2 2 52 35 

16 1 2 46 41 

17 2 2 39 38 

18 2 2 43 36 
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19 2 2 48 49 

20 2 2 50 48 

21 2 2 41 42 

22 2 2 46 42 

23 2 2 53 41 

24 2 2 48 84 

25 2 2 51 44 

26 2 2 50 37 

27 2 1 45 46 

28 2 1 48 35 

29 2 2 43 40 

30 2 2 43 39 

31 2 2 51 31 

32 1 2 41 49 

33 2 2 52 30 

34 2 2 32 24 

35 2 2 49 44 

36 2 2 45 35 

37 2 2 46 44 

38 2 2 57 53 

39 2 2 48 42 

40 2 2 49 49 

41 2 2 47 46 

42 2 2 41 33 

43 2 2 49 38 

44 2 2 47 40 

45 2 2 51 40 

46 2 2 43 41 

47 2 2 53 49 

48 2 2 54 46 

49 2 2 53 37 

50 2 2 50 46 

51 1 2 52 51 

52 1 1 52 36 

53 1 1 53 41 

54 1 2 45 42 

55 2 1 50 38 

56 2 2 47 40 

57 2 2 50 38 

58 2 2 43 45 

59 2 2 42 38 

60 1 2 40 37 

61 1 2 43 35 

62 2 2 50 47 

63 2 2 51 39 
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64 2 2 51 38 

65 2 1 43 45 

66 2 2 44 48 

67 2 2 46 38 

68 2 2 41 35 

69 1 2 51 52 

70 2 1 42 38 

71 2 2 43 47 

72 2 2 42 44 

73 2 2 40 36 

74 2 2 47 33 

75 2 1 50 47 

76 2 2 36 36 

77 2 2 49 36 

78 1 2 53 50 

79 2 2 51 36 

80 2 1 47 37 

81 2 2 40 37 

82 2 2 42 37 

83 2 2 49 48 

84 2 2 49 49 

85 2 1 46 36 

86 1 2 53 48 

87 1 2 51 50 

88 2 2 42 41 

89 2 2 45 43 

90 2 1 47 47 

91 2 2 52 40 

92 2 2 47 49 

93 2 2 50 43 

94 1 2 52 42 

95 2 1 53 34 

96 2 2 49 38 

97 2 2 44 45 

98 2 2 49 36 

99 2 2 42 39 

100 2 1 52 40 

101 2 2 44 30 

102 2 2 50 31 

103 2 2 54 23 

104 2 2 31 45 

105 2 2 50 34 

106 2 2 44 45 

107 2 2 47 52 

108 2 2 56 43 
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109 2 2 49 48 

110 2 2 48 47 

111 2 2 48 32 

112 2 2 40 39 

113 2 2 50 39 

114 2 2 46 41 

115 2 2 52 40 

116 2 2 42 50 

117 2 2 54 45 

118 2 2 53 38 

119 2 2 53 44 

120 2 2 42 41 

121 2 2 42 50 

122 2 2 45 45 

123 2 2 38 34 

124 2 2 47 37 

125 2 2 53 41 

126 2 2 39 39 

127 1 2 54 40 

128 2 2 52 40 
 

 


